
 

 

 

 



 به نام خدا

 

آبنبات قرمزش را در دستانش گرفته و با سری پایین افتاده به 

سمت اتاق حرکت کرد. کنار در اتاقش که رسید با ناراحتی 

آهی کشید و دستش را باال برد. وقتی دید دستگیره در خیلی 

باال تر از آن چیزی است که قد او برسد کمی مکث کرد و 

دهانش گذاشت و به یک باره عقب رفت. آبنبات را داخل 

سمت در دوید. ولی تا دستش به دستگیره خورد دستانش 

روی فلز آن سر خورده و به جای اولش بازگشت. با تخسی 

 اخم هایش را درهم کشید و دست به سینه ایستاد.

 ـ چیشده پسرم؟

 از گوشه چشم نگاهی به خدمه انداخت و شانه ای باال داد.

 ـ هیچی

دی زد و دستان چروکش را با مهربانی روی لبخنخانم نعمتی 

 سر او کشید

 ـ می خوای بری تو؟

ساواش کمی مکث کرد؛ سپس با سری که آن طرف گرفته 

 بود تا نگاهش را نعمتی نبیند پاسخ داد:

 ـ اوهوم



نعمتی سری با خنده تکان داد و در را برایش کرد. سپس 

 گفت:

 ـ در رو نبند تا بتونی بیای بیرون

توجه به او به سمت داخل اتاق دوید و مستقیم ساواش بی 

 رفت کنار آویز قفس سوزی

نامش سوزی بود ولی یامور به خاطر اینکه در تلفظ کلمه ها 

مشکل داشت مرغ عشق سفید رنگ را سوشی می خواند. و 

 دیگر این شد که زبان ساواش هم به سوشی عادت کرد.

 ـ سوشی؟ اینجایی؟

به پرنده که کف قفس روی تخت خالی یامور نشست و 

خوابیده بود نگاه دوخت. پرورشگاه از دست صداهایی که در 

می اورد در امان نبود و همه را عاصی کرده بودند با بازی 

 و سرو صداهایشان. 

چقدر داد و فریاد می کرد برای اینکه یامور سوشی اش را 

دست او بدهد تا نوازشش کند؛ ولی دخترک بیچاره دیگر 

بود. به خاطر این که یک بار برای بی دقتی  چشمش ترسیده

 ساواش نزدیک بود پرنده دوست داشتنی اش فرار کند.



حال انگار بال و پر آن دو را چیده بودند که هر کدام یک 

گوشه نشسته و با چشمانی بی فروغ به اطراف نگاه می 

با لحن بچگانه و بامزه اش رو به سوزی گفت: کردند.  

ینکه دیگه نیست؟ـ توهم ناراحتی از ا  

تصور کرد سکوت سوزی نشانه موافقتش است که دوباره 

 نفسی آزرده کشید و با سری پایین افتاده گفت:

 ـ منم ناراحتم. خب دوست منم بود

 نگاهی به سوزی که تکان نخورده بود انداخت و ادامه داد

 ـ ولی قول دادن بیارنش هر هفته دیدنمون.

برچیده گفت:صدایش پس رفت و با لب هایی   

ـ هنوز دو روزم نگذشته رفته پس چرا انقدر دلمون براش 

تنگ شده؟ توهم دلت تنگ شده نه؟ تو من و داری هنوز. می 

 تونیم باهم هر روز بازی کنیم. آره؟

از روی تخت برخواست و به سمتی که سر پرنده قرار داشت 

 رفت. کمی نگاهش کرد و آرام و مظلومانه گفت:

اراحت میشی؟ آخه حوصلم سر رفته.ـ بیدارت کنم ن  

 سکوت کرد؛ دستی به قفسه سوزی زد و تکانش داد

 ـ سوشی؟



آنقدر دختر بیچاره جیغ و فریاد کرده بود و تقال می کرد 

برای نرفتن که پرنده وابسته اش را از یاد برده و با خودش 

 نبرده بود.

 ـ سوشی بیدار شو خب من تنهام.

تصمیمی یک دفعه ای در چند لحظه نگاهش کرد سپس با 

قفس را باز کرد و انگشتان کوچکش را داخل آن برد. سر 

 سوشی را آرام نوازش کرد و گفت:

 ـ بیدار شو دیگه

هر چقدر که بیشتر پرنده را نوازش می کرد و تکان نمی 

خورد. ترس بیشتری در دلش النه می کرد. پرنده را میان 

. نگاهش کرد دستان کوچکش گرفت و از داخل قفس در آورد

 و با صدایی گرفته و پر بغض نالید

 ـ سوشی بیدار شو خواهش میکنم

لب های لرزانش را روی پر های نرمش قرار داد و کودکانه 

 گفت:

 ـ دیگه اذیتت نمی کنم اگه پاشی ها

وقتی پرنده تکانی نخورد در سکوت نگاهش کرد و اخر سر 

در قفس بی با ناامیدی سرش را پایین انداخت. سوزی بیچاره 

هیچ عشق و محبتی مانده و منتظر دخترکش بود. یاموری که 



تا حسابی او را نوازش نمی کرد و باهایش حرف نمی زد به 

 خواب نمی رفت. 

حق داشت جانش از میان قفس به پرواز در آید به امید پیدا 

 کردن او. نداشت؟

محبت را که از ساواش نمی توانست بگیرد. او پسر بچه ای 

ود که فقط می خواست باهایش بازی کند و اذیتش می تخس ب

 کرد. چطور بی یامور طاقت می آورد؟

چندین دقیقه بعد سوزی ای که صدای زیبایش جال دهنده اتاق 

گرم دختر بچه بود؛ بی جان روی دست های ساواش افتاده و 

 به سمت درخت همیشگی حرکت می کردند.

را نادیده گرفته  ساواش ناراحت بود؛ از اینکه سوشی اش او

و به محض رفتن دوستش اوهم او را تنها گذاشته بود. مگر 

در این دوران کم با او بازی کرد؟ مگر کم غذاهای خوشمزه 

 بهش داد؟

ناراحت بود ولی به حرمت یامورش کنار باغچه ای که پیش 

درخت بود نشست و سوشی را اهسته روی زمین قرار داد. با 

ش خاک ها را کنار زد، گاهی همان دستان کوچک و ضعیف

اوقات به خاطر برخورد خارها و سنگ ها دستش زخم میشد 

ولی بازهم ادامه می داد و  و لب هایش را بهم می فشرد.



خاک را از هر گونه خار و کثیفی ای پاک می کرد تا پرنده 

 مظلومشان در پاکی  و بی درد بخوابد.

نگ روی سوشی را روی دستانش بلند کرد و بوسه ای دلت

 سرش کاشت. او را میان خاک گذاشت و آرام گفت:

 ـ توهم رفتی

می خواست خاک ها را رویش بریزد ولی با نگاهی به او 

کمی مکث کرد و دستانش را داخل جیبش برد. آبنبات چوبی 

محبوبش را در آورد و صبورانه پوستش را جدا کرد؛ سپس 

 کنار سوشی قرار داد و گفت:

 ـ اینم پیشت باشه تنها نباشی. 

خانوم اسعدی که تمام این مدت از دور با ناراحتی نگاهش 

می کرد کنارش نشست و به یک باره او را در بغل خود 

فشرد. ساواش مبهوت و ترسیده به کنارش نگاه کرد و با تته 

 پته گفت:

 ـ خاله

چشمانش از فرط وحشت گرد شده بود؛ قرار بود سوشی را 

دفن کند تا کسی نفهمد ولی حال لو رفته بود.پنهانی   

خانوم اسعدی که دردش را فهمید مهربان چشم روی هم 

 گذاشت و گفت:



ـ کسی بدون عشق دووم نمیاره گل پسر؛ چه پرسه پرنده ای 

 که برای عشق ورزیدن و محبت گرفتن زاده شده.

ساواش با چشمان زیبایش در نگاه مهربان او خیره شد و 

خبری از سرزنش نیست سرش را برگرداند و با وقتی دید 

دست هایش خاک ها را روی تن سفید و بی جان سوشی 

 ریخت.

 خانوم اسعدی لبخندی زد و با تن صدایی لطیف پرسید:

 ـ دلت براش تنگ شده؟

دستان پسر بچه روی خاک مکثی کرد و لب پایینش را گاز 

عه گرفت. داشت خودش را کنترل می کرد اشکانش از یک دف

 ای دو دوست را از دست دادن روی گونه هایش سر نخورد.

 تنها سری تکان داد و خانوم اسعدی گفت:

ـ وقتی اینجا آورده بودنش هم همین قدر بی قرار بودی. صبح 

تا شب کنار در اتاقش کشیک می دادی و به محض اینکه من 

 و می دیدی با اون چشای درشتت می گفتی:

زی کنم؟ـ خاله نمیزاری باهاش با  

 خندید و دستی روی سر ساواش کشید

ـ اولین باری که دیدیش برق چشمات و یادم نمیره. انگشتات 

 و آروم کشیدی روی لپش و با ذوق گفتی شبیه خرس عسلیه. 



 ساواش با شوق نگاهش کرد و با لحنی بچه گانه گفت:

. انگار از لپاش عسل چیکه می کنه خپلو.ینـ اخه نگاش کن  

شم های خیس خانوم اسعدی خیره ماند و بادش ناگهان در چ

خوابید. به یک باره برق درون نگاهش خاموش شد و در 

خود جمع شد. زانوهایش را بغل کرد و سرش را میان آن 

 پنهان کرد.

 ـ ساواش؟

صدای از ته چاه در آمده و پر بغض پسر بچه آتش به جانش 

 زد

 ـ خاله من دوستم و می خوام. 

و با هق هق نالیدشانه هایش لرزید   

 ـ من تنهایی چیکار کنم اینجا؟

قلب زن از زجر درون صدای او گرفت و پا به پایش اشک 

ریخت. دل نازک بود و جانش به جان بچه های پرورشگاه 

 وصل بود.

آن ها همین طوری تنها بودند و بی پدر مادر بودن عذابشان 

از می داد؛ چه رسد به اینکه دوستشان هم ازشان بگیرند. 

همان زمانی که یامور را به انجا آورده بودند، متوجه اتصال 



پیوند دوستانه ای عمیق بین آن دو نفر شده بود و قلبش می 

 رفت برای حس زیبای بینشان.

و حاال که یامور را به سرپرستی گرفته بودند؛ همه ناراحت 

حال ساواش که دیگر  بودند از نبود وجود فرشته بینشان.

خرس عسلی اش را برده بودند و او نمی دانست گفتن نداشت! 

 چطور به این تنهایی عادت کند.

خانوم اسعدی کمرش را نوازش کرد و در سکوت منتظر ماند 

 حالش رو به راه شود.

اشک هایش که تمام شد با تخسی رویش را برگرداند و 

صورتش را پاک کرد. به همراه خانوم اسعدی سوشی را 

خری به او سمت محوطه اصلی راه خاک کردند و با نگاه آ

 افتادند.

سرش را پایین انداخته بود و راه می رفت که ناگهان حس 

 کرد قلبش از هیجان ایستاد.

 ـ ساباش

سرش را با سرعت باال گرفت و چشمانش از دیدن یاموری 

که دست در دست والدین موقتی اش بودند گرد شد. به یک 

رها کرد و با شوقی  ثانیه هم نکشیده دست خانوم اسعدی را

وافر و قلبی پر تپش به سمت او دویید. صدای فریادش کر 

 کننده بود وقتی نامش را خواند.



 ـ یامور

دخترک دستان زن را رها کرد و به سمت دوست شیطان و 

دردسر سازش دویید. صدای جیغ های از سر دلتنگی شان که 

و  نام هم را صدا می زدند در حیاط پرورشگاه پیچیده بود

 همه به سمتشان برگشته و با تعجب نگاهشان می کردند.

ساواش با خوشحالی خندید؛ دو قدم بلند را طی کرد و یامور 

را محکم در آغوشش فشرد. حس می کرد از ارتفاعی بلند 

سقوط کرده که این چنین نبضش پر تپش می زد و هیجان 

 بدنش را پر کرده بود.

پیچید و با شادی  یامور دستان کوچکش را دور گردن او

 گفت:

ـ انقد ایکی گلیه کیدم آویدنم پیشت. ) انقدر الکی گریه کردم 

 آوردنم پیشت(

 ساواش با لذت خندید و بیشتر فشارش داد. 

ـ خوبه باز گریه کردی خپلو. من هرچی تالش کردم فیلم بیام 

 نشد.

خانوم اسعدی و والدین که بهشان رسیده بودند با تاسف خنده 

در نبود هم ی کردند. امان از این دو نفر که نگاهشان م



جانشان رفته بود ولی به زبانش نمی آوردند تا خدایی نکرده 

 غرورشان خدشه دار نشود. 

دخترک انقدر بی قراری کرده و وسایل را شکانده بود که 

خانواده جدیدش از نگهداری او عاجز مانده و دلشان نیامده 

 بود او را از دوستش جدا کنند.

 

با توام، ساواش؟ ،یهـ    

 یجیو با گد یافکارم پر کش زشیاعتراض آم یصدا دنیشن با

.به او نگاه کردم  

.من شده بود به رهیخ با دقت داده بود و هیتک وارید هب  

من برم میدیخب فکر کنم رسـ   

خودم  یبه رو خواستمیسکوت نگاهم کرد، نم در بازهم

ماجرا نشد و  ریگی. خوشبختانه اوهم پکردم کاریچ اورمیب

نگاهم کند به سمت ساختمان خودشان حرکت  نکهیبدون ا

باال انداخته  یشدم و دوباره شانه ا رهیرفتنش خ ریکرد. به مس

از پشت  یواشکیو سوت زنان رفتم سمت ساختمان پسران. 

.به سمت اتاقم حرکت کردم تمانساخ   

 توانستم ینداشت و م یحفاظ لهیاش م پنجره خوشبختانه

:گفتو  دیخند از درونم ییدر بروم. صدا یاهگهگ   



؟یگهگاهـ     

 یانداختم؛ خب، کس یرا تکان دادم و به دورو برم نگاه سرم

اتاق  حرکت خودم را درون کیرفتم و با  نبود. از پنجره باال

 یدرد گرفت که آن هم به خاطر دعوا یکم میپرت کردم. پاها

صورتم درهم شد و   شیآور ادیبود. با  شیساعت پ کی

ره شدم. یخ واریرا به کمرم زدم و به د میدست ها یحرص

 به یبه حساب آن پسرها دیرسیاگر آن دختره مزاحم نم

.دمیرسیاصطالح الت م  

پرت کردم.  شیبه سمت تختم رفتم و خودم را رو کالفه

باعث شد با  شدیم کیکه به اتاق نزد قدم هایی یصدا

در آرام باز شد،  چشمانم راببندم.و پتو ریم زوسرعت بر

در را  هیبودم؛ بعد چند ثان یحسن یآقا دنیمتوجه نفس کش

فکر کردم فردا  نیو به ا دمیکش یقینفس عم بست و رفت.

؟دنکن میداین دختره رو مخ پآم که ودر بر یورطچ   

  

اموری   

 چیحرکت کردم، ه اطیسمت ح مراآاز مدرسه برگشتم و 

کدام  به دیبا دنستنداین مانداشتم. خودشم یپاها یرو یکنترل

سمت حرکت کنند. باد مالیمی می وزید و باعث رژه رفتن 

تار موهایم روی صورتم می شد. سرم را آهسته تکان دادم تا 



جلوی چشمانم کنار بروند ولی بازهم روی چشمانم افتادند. از 

درخت کشیدم  ده و به مقصد رسیدم. دستی روی تنهیپوفی کش

و روی چمن ها نشستم. کوله ام را کنارم گذاشتم و تکیه دادم 

. درختی که شاهد بزرگ شدن من و آن پسره سر به درخت

    به هوا بود.

 یم شهیکه هم ییجا ش،ا یخال یجا یرو دمیکش را دستم

هد. زانوهایم دیم هیسمت درخت تک کیبه  یسو هرک مینیش

دستم را دور آنها حلقه کردم و را به سمت خودم جمع کردم، 

آبی پرواز  با تکیه دادن سرم به درخت و خیره شدن به آسمان

 کردم به خاطرات گذشته

 میکنترل نیکردم؟ ماش کاریمگه چ کنی، یم غیج غیج یلیخـ  )

ن         گرفتن منم زدمشو و  

غریدمدرشت شده نگاهش کردم و یاه چشم با   

 ی. نمیهست مالحظه و بی شعوری یپسره ب یلیساواش خـ  

 یکتک کار دیحتما با ؟یبزن آروم باهاشون حرف  یتون

                                                                  ؟یکن

   

ن سمت درخت آنشست  شا یشگیمزخرف هم یالیخین بآ با

.ندکات را و شلوار پاره پاره اش    



م سوت زنان به دورو برش هو او کردم یحرص نگاهش م با

لجم را در میاورد. داشت رگیبود. د رهیخ   

خودم را انداختم روی تن اش و موهایش را  ،سمتش دمییدو

باال رفت ادشیفر یصدا کشیدم و   

اصن به تو ! آخ، ولم کن گمیم ،ولم کن ،یدختره روان یآـ  

دختر بچه ده ساله حساب  هیمونده به  نمیهم؟ داره یچه ربط

ی!پس بد...آ    

 حرص باصدای فریاد بلندش در حیاط پرورشگاه پیچید و 

م:گفت وصدای بچگانه ام  

باهات  گهیپسره مزخرف د ،مستیمن بچه ن م،تسیمن بچه نـ  

باهات حرف  گهید ،یتهس یتو دوسته بد زنم یحرف نم

.زنمینم   

وقتی صدایی ازش در نیامد دست از کتک زدن اش برداشتم 

و نگاهش کردم که دیدم آرام نشسته و با تعجب به چهره من 

خیره شده. با نفس نفس و صورتی که داغ کرده بود نگاهش 

کردم و گیج شدم. رد نگاهش را که گرفتم دستی روی 

صورتم کشیدم و تازه متوجه صورت خیسم شدم. شوکه 

سمتم آورد که سریع کنار کشیدم و با لب هایی دستش را به 

برچیده دست هایم را محکم روی چشمانم کشیدم و صورتم را 



با آستین هایم از هرگونه اشک احتمالی ای پاک کردم. 

     ساواش آرام برخواست و با من من گفت:

... نشده یزیچ ..زیحاال؟ چ یچرا انقد شلوغش کرد! یهـ  

اموری! یه تو؟ یریکجا م صبر کن.... ..هک   

سمت اتاقم دمینکردم و دو یش توجههای صدا کردن به   

 ینم رونین بماباهاش قهر بودم و اصال از ساخت هفتهک ی

 سیمدن و پشت پنجره من پآ یواشکیاز  رگیم ده. اورفتم

.(ازش نشد ی... خبررگیکردن خسته شد و د سیپ    

 یم را به سمت چپ چرخاندم. و سرم دمیکش یقیعم نفس

به  سرعت م نگاه کنم که سرم بایدوباره به روبه رو خواستم

ها  لهیم آنورکردم و به  زیر ام رن. چشمادیچرخ جای اول

به چپ و  را بستم و سرم پلک هایم را حرص  شدم. با رهیخ

با آشفتگی زیرلب زمزمه کردم: ن دادم واراست تک   

 یساواش؟ باز م یکن یا یچه خراب کار یخوا یباز مـ  

یکارکنیچ یخوا   

. نفس عمیقی شدم رهیم خیبه روبه رو الیخیکردم و ب یاخم

باز  کشیده و سعی کردم حواسم را پرت کنم ولی، نتوانستم.

هم نتوانستم تنهایش بگذارم. کوله ام را همان جا رها کردم و 

ن این که متوجه حضور من بشود به سمت میله ها قدم بدو

ا که به این سمت می آمد؛ برداشتم. با دیدن یکی از بچه ه



دست هایم را دون جیب سویی شرتم بردم و با خونسردی 

جوری که خیال کند درحال قدم زدن هستم به راه رفتنم ادامه 

متوجه من شد و لبخندی مهربان روی صورتش نشست  دادم.

ولی واکنشی از سمت من ندید و پیچید به یک سمت دیگر. 

دور شود و زمانی که از دیدم منتظر ماندم تا به اندازه کافی 

را باز کردم و بیرون رفتم. رخارج شد سریع د      

نگاهی به اطراف انداختم و کمی دور تر پیدایش کردم. خوبه! 

نامحسوس پشت سرش شروع به راه رفتن کردم و فاصله ام 

را باهاش حفظ کردم. با کنجکاوی به مسیرش خیره شدم و تا 

قدم هایش را به  جا دارد می رودآمدم به مغزم فشار بیاورم ک

سمت مغازه ای کج 

   کرد.                                             

ساواش*    

فکرکنم  یعنینگاه به دورو برم انداختم، خلوت بود.  کی 

دارد از رو به رو می آید کسی نبود. که  یرمردیمن و پزج

به میوه های رنگانگ و آبداری که بیرون مغازه زیر سایه 

بان چیده شده بود خیره شدم. چشمانم برق زد و آب دهانم را 

 قورت دادم. 

 سعی کردم خودم را قانع کنم. من دزد نبودم؛ فقط خیلی گشنه

    ام بود.



 الیکه با خ کردم یفراهم م را هم مامروز جانیه دیبا البته

گذارم. کمی صبر کردم تا بالشت ب را رویراحت سرم 

پیرمرد از من دور شود و با اینکه حس ترسی درونم ایجاد 

  شده بود دل را به دریا زده و حرکت کردم سمت میوه ها.

 یول کنمینگاه م فقط دارمن دادم که مثال شان را خودم یجور

 وهیدوسه تا م آوردم ورا از داخل جیب هایم در م دستم اآر

داخل کوله پشتی ام انداختم. عیبرداشتم و سر   

 شهیو ازپشت ش به سمتم برگشتدفعه  کیمغازه  صاحب

حفظ  ام را یکردم خونسرد ینگاهم کرد که نفسم رفت. سع

ن داد و دوباره مشغول اتک یسر کنم و بهش لبخند بزنم.

.کارش شد   

کردم و  به سمتشاندوباره  ادستم ر  دهینفهم نکهیازا خوشحال

 سرکه نمکی پسیچ یک عدد ها وهیدفعه از قفسه کنار م نیا

 یکه دستم رو توی کوله بندازمش  خواستم یم ؛کش رفتم

. قلبم درون سینه فرو ریخت و با مردمک های هوا گرفته شد

محکم می  گشاد شده به دست های دخترانه ای که دستم را

گشتن به سمت راستم را ت برفشرد نگاه کردم. حتی جرئ

نداشتم. نفس نگه داشته و حبس شده ام با شنیدن صدای 

 عصبی اش آزاد شد و به سمتش برگشتم 

ان های بهم چفت شده غرید و گفت:ندبا د   



احمق؟ یکنیم یچه غلط یدارـ     

بدون این که حرفی بزنم آب دهانم را قورت دادم و نگاهش 

باعث سرافکندگی بود . نداشتم که بزنم یحرف یعنیکردم؛ 

گفتن اش ولی، من از واکنش دختری که سه چهار سال ازمن 

کوچیک تر بود می ترسیدم. درحالی که مچ دستم را داشت 

دون دستانش له می کرد خیره به چشم های هم بودیم که با 

صدای فریادی از جا پریدم و به سمت صدا که صاحب مغازه 

   بود برگشتم.

نشونت بدم آشغال؟ صبرکن تا یکنیم یدزد یدارـ     

دفعه دستم  کیبهش نگاه کردم که  رهیگشاد شده خ یچشما با

و  درون دستم روی زمین پت شد پسیشد، چ دهیکشبا شدت 

ر با سرعت شروع به دویدن کرد. حرکت نا به هنگامش اموی

باعث شد تعادلم را از دست بدهم و خم شوم رو به زمین ولی 

یامور دستم را کشید و بلندم کرد. با دنم رنزدیک زمین خو

سرعت کنارهم می دویدیم ولی آن مرد بیخیال نمی شد و 

   دنبالمان می امد. صدای فریادش کوچه را پر کرده بود.

اونارو نشونیریبگ !دزدـ     

جدا از این که داشتم به این فکر می کردم چجوری با این سن 

کرده بودم که  جان دویدن دارد ولی مگر مغازه اش را خالی



این چنین هوار می کشید؟ چهار تا آلبالو گیالس و چیپسی که 

 بهم نرسید هم این حرف ها را که دیگر نداشت.

   ـ آی دستم

با درد به  و کیتنگ و تارکوچه  درون یکپرت شدم  محکم

یاموری که مرا کوبیده بود به دیوار خیره شدم و با اخم 

 صدای اعتراضم بلند شد

روانی بیا بزن من و ناکار کن. ـ چه مرگته   

ا روی دهانم گذاشت و بی توجه به منی که دست پا ر دستش

   می زدم به بیرون خیره شد.

 دآم یداشت نفسم بند مرگیو من د میستادینجا اآ یا قهیدق چند

کردرهایم باالخره  که نیا تا   

شدت به سمت  صورتم بادهانم را باز کردم تا بهش بتوپم که  

 ؟ینگاه کردم و ... چ نیخم شد. بهت زده به زمراست 

دستش را روی من بلند کرد؟ با چشم های خشمگین و نگاهی 

وحشتناک سرم را باال اوردم و نگاهش کردم. ولی خودم را 

کنتل کردم و با لب های فشرده شده جلوی هر گونه توهینی 

را گرفتم. مثل همیشه در سکوت برای هم خط و نشان می 

    کشیدیم.



که  به سمت بیرون حرکت کردم ازش گرفتم ورا  نگاهم

 بکشم رونیب اکردم دستم ر یمحکم گرفت. سع یم رابازوها

که با صورتی خونسرد و اعصاب خورد کن بیشتر فشارش 

 داد.

اگر می خواستم می توانستم محکم دستم را از دستانش خارج 

م کنم ولی خیره و پر از حرف نگاهش کردم که با صدایی ارا

   گفت:

؟یبه دزد یرو آورد دهیتو پرورشگاه بهت کم رسـ     

نگفتم یزیشدم و چ رهیخ نیزم به   

  ـ دیگه حوصله دردسرات رو ندارم ساواش

وسط حرفش و گفتم:  دمیپر  

که حاال  یوفتیدنبال من ب شهیمجبورت نکرده هم یکسـ 

حوصله در... یبخوا  

انگشت نبود که . هم فشار دادم بهاز درد محکم  هایم را چشم

   ناخن های اجنه بود.

:و گفت دیکش یقیعم نفس   

 یپسره ب هیتو ؛یدیاگه من مراقبت نباشم سرتو به باد مـ  

مراقبت باشه.  دینفر با هی شهیکه هم یعرضه و خرابکار



 یکرد یم کارایو چ یمن نبودم کجا بود ستیاالنم معلوم ن

   دزد کوچولو

ا حرص به پوزخندش خیره شدم. او حق نداشت به من بگوید ب

امروزم  یسرگرم خواستم یم و فقط دفعه اولم بود نیا دزد! 

لقب بی عرضه را . او حق نداشت به من انممتفاوت بگذر ار

  بدهد

  با صدایش جفت پا وسط افکارم پرید

اسم  ،یکن هیو توج نکن خودت یسع ،تومغزته یچ ـ می دونم

  د.بو یکارت دزد

به سمت بیرون حرکت کرد ولی وقتی می ول کرد و  را دستم

  خواست خارج شود مکثی کرد و حفش را ادامه داد

 .یعرضه ا یفکر و ب یپسر بچه ب کیتو ،و درسته ـ

 .کنه یرییتغ اتیخصوص نیفکرنکنم با باال رفتن سنت ا

ساواش یشیوقت بزرگ نم چیتوه   

.رفت و  

    صدایش هی در سرم تکرار می شد 

یشیوقت بزرگ نم چیتوه ،یشیوقت بزرگ نم چیتوهـ     

شدم رهیتخت و از پنجره به ماه خ یزدم رو یغلت کالفه   



کمی و تا حدودی کله خراب و دردسر ساز و انواع  درسته

   این صفت ها بودم ولی او نباید به من...

به  چشمانم را درون حدقه چرخاندم. و دمیکش یکالفه ا پوف

خراب تر  و اعصابم را ببندد را مغزم دستور دادم که دهنش

د. ولی او هم یک حرف گوش نکنی بود مانند نکن نیاز ا

خودم. یامور خیلی روی مخم می رفت، همیشه ادای دایه 

از مادر را در می آورد و حرصم می داد. کسی  رمهربان ت

و تسلیم می شد من بودم ولی نمی شد  که همیشه کوتاه می امد

ر اینجا نبود من هیچ تاین قضیه را انکار کرد که اگر آن دخ

ایده ای برای گذراندن وقتم نداشتم و نمی دانستم تنهایی 

چیکار کنم. جز او با هیچکس جور نبودم و همیشه بساط 

    دعوا با بقیه به راه بود.

تیم و پنهانی به چه تر بودیم همیشه فلنگ را می بسب یوقت

  سمت پاتوقمان می رفتیم.

 

پشت  کاج  بزرگ درخت هی ؛خفن و دنج نبود یجا کی

به  دیدی یکس ادیز یبود که به خاطر بوته و گل ها انساختم

م هباز یداشت ول دید ناابیبود و به خ لهینجا نداشت. پشتش ما

کارمان را بلد بودیم نمی ذاشتیم کسی ببیند. ما   



 یقرار گذاشتن و باز یواشکیکم کم  رگین داباال رفتن سنم با

.. تمام شد.که دیرس ییو به جا ن کم  شداکردنم   

م نقش های لب یرو یزیآم طنتیگذشته لبخند ش یآور ادیاز 

.به ماه گرم شد و به خواب رفتم رهیم خهای بست و چشم   

اموری*    

 م چشماآر های مالیم اش ن دادناو تک یزن یصداشنیدن  با

که خانوم اسعدی را باالی سرم دیدم. وقتی  باز کردم هایم را

  چشم های باز و خمارم را دید لبخندی زد و گفت:

برم  خوام یپاشو ظهر شده من م  زم؟یعز یشد داریبـ  

 یبهت بگم اگه دوست دار خواستم یکنم م دیبچه ها خر یبرا

ایپاشو حاضر شو باهام ب   

چند دقیقه . ن دادماتک یاخر سر رنگاهش کردم و د رهیخ کمی

بعد درحالی که دستانم را داخل جیب سویی شرتم برده بودم 

    کنارش قدم می زدم.

. و کمکش کنم رمیبگ اش ریها دیخر کیبود پالست ذاشتهگن

پرورشگاه بود و زیادی خوش  منم اصراری نکردم. خدمه

ن تر از بقیه مهربا. با من به دلیلی که نمی دانستم اخالق

راه می امد ولی می توانست  و بیشتر باهایم رفتار می کرد

زمان بچگی ام خیلی بی قراری می ر دلیلش این باشد که د



تایم کردم و نیاز به مراقبت بیشتری داشتم. در نتیجه بیشتر 

او فرزندی نداشت. ،اش را با من بود و این که    

ندماردبه سمتش برگ راش سرم یصدا دنیشن با    

ـ نمی خوای از این ریخت و قیافه در بیای مادر؟ هر کی 

ماشاهلل هزار ماشاهلل خانوم  گهیدببینت فکر می کنه پسری. 

یشد  

ندم و ابرگرد را توجه به حرفش سرم یبو با مهربانی خندید. 

 نکهیا یو برا دمیکش یقیشدم. نفس عم رهیم خیبه رو به رو

م گفتم: اآر وداز سکوتم ناراحت نش  

راحتم ینجوریکه ا نیدون یمـ    

زدن کردبه غرمادر شروع  کی لمث   

 هیهمش  رهیگیدلم م نمتیب یم. مادر خب من ناراحتمـ  

خدا کوتاه و  ی شهیموهاتم هم یشرت و شلوار مشک ییسو

دخترم حیف اون چشمای خوشگلت نیست؟ رنگ های  شلخته

   شاد استفاده کن خب

شده توجهم به  زیر یباچشما دم،یشن ینم اش ریصدا رگید

پرورشگاه  یدر اصل یبه رو و رو نبااینور خآکه  یدرخت

.بود جلب شد   



 که پشت یشدم به مرد رهیجمع کردم و خا ر مهای چشم

شده بود پنهان درختی بزرگ   

ان هم بعد  بود؟ نجایچرا ا یول، بودم دهید راآدم  نیا من

سال؟ چنداز    

 را سمت در خودش نزدیک می شدیماشتیم ما که د دنید با

 رگیمردم پنهان شد و د یبعد البه ال ،دیکشعقب تر کمی

. سعی کردم اهمیت ندهم و با خانوم اسعدی نمشینستم ببانتو

   وارد پرورشگاه شدیم.

حیاط بغلی داشت دنبال یکی ساواش را دیدم که درموقع  ناهم

که به من خورد سرم  چشمش می دوید و داد و فریاد می کرد.

ن حرکت مان خودان دادم و به سمت ساختمابا تاسف تک ار

. با صدای فریادش که نامم را می خواند ایستادم و به کردم

سمتش برگشتم. از نرده ها آویزان شده بود و با نیش باز 

  نگاهم می کرد.

، نمی نیاومدردست پ که نمیب یپوش م اهیدختره س یهـ 

عزیزت یه تعارف بزنی؟خوای به دوست    

 اخمی کردم و خانوم اسعدی با خنده به سمتش رفت.

و  خدا صدا داد شهیبردار هم طنتاتیدست از ش کمی مپسرـ 

گهید یشد یمرد ادیم یهوارت تا ساختمون بغل  



بود  دهیکه خر ییها یازخوراک زد یکه حرف م ینیدرحو  

حرکت  خواستمی ممی داد. به ساواش شکم پرست  مه کمی

:  به من زد و باخنده گفت یم که ساواش چشمکوکنم بر  

 ستن،یها که به فکر ن یبعض یقربون دستت خانوم اسعد ـ 

..شما نکهیشعور شمارو ندارن، مگه ا کمی   

 نییپا کردم با ترس و خنده از نرده ها سمتش قدم تند  یوقت

با  یاسعد خانومبه قسمت وسط حیاط خودشان.  دیو دو پرید

خنده  با .تعجب به پشت سرش نگاه کرد که متوجه من شد

 سرش را تکان داد و گفت:

  ـ از دست شما دوتا 

ما خبر  نیرابطه دوستانه ببود که از یکس تنها یاسعد خانوم

. و یک کردیم یچشم پوش هایمان  یخرابکارز داشت و ا

.ایی نقش مادرمان را در اینجا ایفا می کردجور   

ن آکه  ین دلقک مضحکاشدم به  رهیتوجه به حرفش خ یب

در می اورد.ها ادا  لهیطرف م   

حرکت کردم و به لرزش دلم  یخانوم اسعدپشت سر خونسرد

م.نکرد یتوجه    

. مدی آاز پشت پنجره م اه رکیج ریج یشده بود و صدا شب

پایین پریدم. ارتفاع زیادی  ازپنجره رد کردم ورا م یپاها مآرا



آسیبی به ما نمی رساند؛ البته جز ما دو نفر کسی از  نداشت و

     این کار ها نمی کرد.

. حرکت کردم ین بغلاسمت ساختم انداختم و اطیبه ح ینگاه

شناسایی ام با لباس های سرتاسر مشکی شب  یکیتار نیادر

ه پشت پنجره ب اد. با هزارتا مکافات خودم رکار آسانی نبو

رها می کردم. به آره! منم گاهی از این کا اتاق اش رساندم.

ام نوک انگشت هایم را به شیشه پنجره اش حالت همیشگی 

 زدم.

   دو تا ضربه آرام و سه تا ضربه سریع پشت سرش.

 ادوباره ضربم ر .نشد یساواش خبراز یندم، ولما منتظر

را به شیشه نزدیک نشد سرم  یخبر دمید یتکرار کردم و وقت

 یکین تارآ یتو؛ نگاه کنم راکردم داخل اتاقش  یو سع کرده

نم جسم مچاله شده اش روی تخت را شکار کرد.چشما   

شب بود و ساواش معموال  ازدهیبود، ساعت تازه  بیعج

امروزش  آتش سوزاندن های. البته با دیخواب یم روقتید

.خسته کرده اخودش ر یحساب است معلوم    

د؛ نیبب را من یکی است و ممکن است شب نکهیتوجه به ا یب

خدمه متوجه جای  بی تفاوت نسبت به این که احتمال دارد

خالی ام شود؛ بی اهمیت به ساعت و مکان مانند مجسمه پشت 

.به او خیره شده ام پنجره ایستادم و    



خواب  یکه تو تخس اشفقط صورت  ؛معلوم نبود یادیززیچ

روشن شده  یمهتاب کمربا نو دیرس یم به نظر ماآر یلیخ

.بود   

 را پایین اخم سرم مدم، بابه خودم ا قهیچند دق نمادینم بعد

.سرزنش کردم اخودم ر وانداختم     

؛ با حس دمیشن ار ییم که صداوحرکت کنم بر خواستم یم

سریع خم شدم  ،کردم نزدیک شدن قدم هایی گوش هایم را تیز

   و خودم را پشت بوته های بلند پنهان کردم.

پنجره من و ساواش  .و نگاه کردم آوردمباال  کمی ار سرم

 یاز کم بعد. شدیمباز ناابیبه خ ن بود و رواپشت ساختم

.آید یپرورشگاه م یها لهیمتوجه شدم صدا از پشت م   

   توی خودم جمع شدم و پایین تررفتم. 

کمی در جایم حرکت کردم و گوش  مد،آ یماپچ پچ آر یصدا

 هایم را تیز کردم تا بتوانم بهتربشنوم.

ـ مطمئنی اتاقش همین 

 جاست؟                                               

هم فرو رفت که صدای یک نفر دیگر به گوشم اخم هایم در

  خورد



 یبار چند هی کردن یم بیرو تعق یمحب یآره بچه ها وقتـ  

. ماهم رهیداخل نم یسمت پرورشگاه ول ادیکه م دنشید

م. یمشکوک شد  

   نفر اول پرید وسط حرفش و گفت:

دا... میبر مینداره بتون یراه نجایخب ساکت شو! ا یلیخـ    

مرد ساکت  دو نو ا وارید یافتاد رو یدفعه نور چراغ کی 

د. نگهبان پرورشگاه بود که طبق روال همیشگی آمده بود شدن

محوطه گشت بزند. نفسم را حبس کرده بودم؛ وضعیت تا در 

مرد در نمی امد و گویا روی  خوبی نبود. صدایی از آن دو

دراز کشیده بودند وگرنه با این اوصاف حتما دیده می  زمین

     شدند.

م ماندمنتظر یهرچو دمیکش یرفت نفس راحتکه نگهبان 

.دمین نشناازش ییصدارگید   

.نبود یبه پشت سرم کردم، کس نگاه ام برخواستم و یکآر   

سمت نرده و بیرون آمدماز پشت بوته ها  نیپاورچ نیپاورچ

و بهش  هکرد یپنجره ساواش مکث ی. جلوحرکت کردم ها

نگاه کردم. از صورتم هیچ حسی دیده نمی شد ولی تپش قلبم 

به قفسه سینه ام کوبیده می شد. و محکم باال رفته بود   



 ریدرگ اذهنم ر یالکپوچ فکر کنم و یزهایبه چ خواستم ینم

را پنهان کنم که.. کمی ترسیده بودم.  نیا نستماتوینم ،یکنم ول

  برای خودم نه؛ برای ساواش.

چه خبر بود؟ نجایا  

  

ساواش*     

و نفسم  اطیدور ح دمییدو یممانند اسب رم کرده دوان  دوان

 یم اطیوقفه دور ح یبود که ب قهیدق یس حدود. مده بودبند ا

. پنج دقیقه رفت یم جیکم کم سرم داشت گر گیو د دمیچرخ

دم، دستم را روی هم دویدم ولی دیگر بریدم و ایستادیگر

انعکاس با نفس نفس زدن به زانوهایم گذاشتم و خم شدم، 

اثر باران دیشب یک جا جمع تصویرم روی آب هایی که بر

شده بود خیره شدم و به این فکر کردم چقدر حوصله ام سر 

   رفته است.

ب هایم ل یرو یزیآم طنتیکه به سرم زد لبخند ش یفکر با

؟نباشد طلسم چند ساله را بشکنم هاجا خشک کرد. شاید بد     

سمت  و با سرعت نورا دمیپر ،شدم  نازینرده ها آو از

.حرکت کردم درخت همیشگی    



و  یحرکت کن ینستاتو ین راحت ماپشت ساختم خوشبختانه

ازهم جدا نکرده  ان راو کوفت و زهرمار دوتا ساختم لهیبا م

د.بودن    

 یشگیهم یسرجا دمیکه د شدم یم کیبه درخت نزد داشتم

درفکر فرو رفته؛ ابروهایم را با خباثت  داینشسته و شد شا

   باال انداختم و سرعت قدم هایم را کم کردم.

نمش که او بترس سمتش خیز بردارمم امدم شد کشینزد یوقت

دمیشن اخونسردش ر یصدا  

؟ـ اینجا چیکار میکنی ساواش  

جوره  چیرا به کمرم زدم، ه میو دست ها ستادمیحرص ا با

رو  ششیخدا دستم پ شهیهم ،یکن زیدختر را سوپرا نیا شدینم

.بود   

دهم آرام سرش را به سمتم برگرداند و  ینم یجواب دید یوقت

:شد به من. سرش را کج کرد و گفت رهیخ  

؟یبه من نگاه کن یسیوا نجایا یاومد   ـ 

حرکت کردم آن سمت  دم،یکش یتکان دادم و پوف ار سرم

دادم. او آن طرف تنه درخت بود  هیدرخت نشستم و بهش تک

.میبهم نداشت یدیو د  



شدم. بعد چند  رهیرا چرخاندم سمت راست و به گل ها خ سرم

بود به حرف آمدم دیسکوت که از من بع قهیدق  

    ؟یکن یکارمیچ ینشست نجایاـ  

دمیآرامش را شن یصدا  

   ومدهیبه تو ن شیضولـ ف 

 شیرو به رو نهیرفتم دست به س و اند دهیبهم چسب میها ابرو

  نشستم

اصال حرف زد نه؟ شهی! با تو نمیـ ه    

 یم یبریس یگرگ ها ادیاش که مرا  یخی یآن چشم ها با

.انداخت در سکوت نگاهم کرد  

.شدم رهیسرم را باال گرفتم و بهش خ سرتق  

و با  اوردمیکه آخر سر من طاقت ن میقدر بهم نگاه کرد آن

.را برگرداندم میاخم رو   

حوصلم سر نرود؛ دختره رو مخ  تا نجایسرم آمدم ا ریخ

 شیپاشم و بروم که صدا خواستمیحالم را خراب کرد. مربدت

.برگرداندم به سمتش متوقف ام کرد و نگاهم را    

؟یشناسیو م دنتید ومدیم شیسال پ که چند ییون آقاـ ا    

آمد؟یمدیدنم  که ییشدم. آقا رهیبهش خ گنگ  



سوالم را گنگ و پراز یچشم ها یوقت ؟بود یچه کس دیگر او

داد حیتوض شتریب دید  

و  یو برات خوراک دنتید اومدیم یتر بود کیکوچ یوقتـ 

د.آور یم یاسباب باز  

باال رفته به  یرا بهم قالب کرد و با ابروها شیدست ها و

 گرید نینگاه کرد. ا رهیگشاد شده بود خ میکه مردمک ها یمن

متوجه آن مرد شده  کردمیبود. فکرش را هم نم یچه جانور

.باشد   

که  ییآقا کی. دنزیحرف م یبودم از چه کس دهیفهم حاال

 زیم زیچ یکل میو برا آمدیم امیکودکراوقات د یگاه

عالم بهش نداشتم و در یحس بد یول شناختمشی. نمآوردیم

است که خدا از  یمهربان یعموک ی کردمیفکر م امیبچگ

.اشفرستاده میآسمان برا   

که مراقب خودم  کردیم دیو تاک زدیحرف م یباهام کم شهیهم

.باشم و کار دست خودم ندهم   

فداکار و به فکر گوش  یبه آن عمو امیلیبماند که خ حاال

.نکردم  

تنگ شده بود  شی. دلم برادمشیند گریدوازده سالم شد د یوقت

کمرنگ شده  میخاطراتش برا گریبا گذشت چند سال د یول

آمدم رونیبود. سرم را تکان دادم و از فکر ب  



نه.  یول ،یشناسیو م یدیکجا اون و دازت از پرسمینمـ  

 رفت؛یو م دنمید اومدیمبارچند ماه یه فقط  شناختمشینم

و  نی. چرا ادمشیوقته ند یلیخ ه،یوقتم بهم نگفت ک چیه

؟یپرسیم  

پشت  یکجاست ول دانستم یک نم ییو به جا رفتفکر یتو 

را نگاه  یچ میبهش بگو خواستمیشد. م رهیسرم بود خ

 یرو کمی ،کرد زیر ناگهانی را شیکه چشم ها یکنیم

که از پشت  دمشی. درفت ها لهیبه سمت مند شد وبل شیپاها

.نگاه کند ابانیبه خ کردیم یبوته ها سع  

شدم رهیخ رونیو به ب رفتم کنارش یکنجکاو با   

:گفتم طنتیش با    

.ها یتودار شد یلیخ دایتو؟ جد یزنیم دید یو دار ی|ـ ک   

 شدیرا نم یچیکه ه یا افهیق بابدون اینکه حرفی بزند 

لحظه اخم وهر کردینگاه م رونیبه ب داد صیتشخ رویشاز

.شدیمدرهم تر شیها  

به دو تا مرد  دمیگرفتم و رس رد نگاهش را جیگ ینگاه با

کنار یک ماشین  ابانیکه آنور خ یقلچماق و کت شلوار

مشکی رنگ مدل باال ایستاده و یک نفرشان مشغول حرف 

   زدن با تلفن بود.



چشمانش   دمیپوش نگاه کردم که د اهیدختره س نیبه ا دوباره

.کندیکرده و مشکوک نگاهشان م کیرا بار   

زدم که برگشت به سمتم و شانه اش  یرا محکم رو دستم

کرد. نگاهم  

نه؟ ای یکنینگاه م یبه چ یدار یگیم یـ ه     

و  دیکه دستم را محکم کش میایبدر زیخ میاز حالت ن خواستم

گرد شده نگاهش  یپرتم کرد. با درد و چشم ها نیزم یرو

:کردم که آرام گفت  

   نه؟ ای یشیساکت م قهیودـ د 

نگاه کرد و بعد از  ناابیم برگشت به خهنگفتم که باز یچیه

.رفتفرو داد و در فکر  هیدوباره به درخت تک قهیچند دق  

، با چشمان بسته پاهایم را دراز دمیچمن ها دراز کش یرو

کردم. کرده و شروع به سوت زدن ملودی ذهنی ام    

:بعدش ساکت شدم و گفتم کمی   

؟یدیرو د یحسن ی! اقااموری    

و ادامه دادم دمیخند  

کرده البته دوتاشونم  ریگ یخانوم اسعد شیغلط نکنم دلش پـ  

گردو قلنبه ان،یبهم م   



دمیبلند خند و   

را گشودم و برگشتم  میپلک ها دمیازش نشن ییصدا چیه یوقت

.. زیباست!بهش نگاه کنم که   

و اطرافم  و به دو نیزم ینشستم رو عیازش نبود. سر یاثر

. این دختره مکار کجا رفت؟ یعنی نباید یک شدم رهیخ

اطالعی بدهد؟ سه ساعت داشتم با ارواح محوطه معاشرت 

   می کردم.

 باپرتاب کردم، اش سمت پنجره از کنارم برداشتم و یسنگ

راستم به  یحرص حرکت کردم سمت ساختمان خودمان که پا

 یآخم در آمد ول ی. صداخوردم زمین کرد و ریگ یسنگ

 یرا محکم رو میدهانم گذاشتم و پلک ها یدستم را جلو عیسر

ردم.هم فش  

 *یامور

از پشت پنجره به حرکات شتاب زده اش خیره شدم و سری 

تکان دادم. به سمت تخت حرکت کردم که در باز شد و سارا 

 غرزنان وارد اتاق شد.

باهم  یبود و گهگاه نجایا یهم از بچگبود. او امیقهم اتا

و من  کردیاو صحبت م شتری. البته بمیکردیصحبت م

 یبلند یبا صداکه در زدیمداشت غر رلبیشنونده بودم. ز

.داخل شد یو خانم ملکباز   



 سارا یو گردش را درون اتاق چرخاند و وقتقهوه ای  چشمان

:با حرص گفت دیرا د   

 یکن. اومد زیاتاقت و تم نیمگه من به تو نگفتم  بشختر ـ د 

تختش و  .ریبگ ادی اموری نیاز ا کمی ؟یدیدراز کش نجایا

جورابات اونور  نوری. حاال تو؟ لباسات ازهیطرف اون همه تم

.انگار برق گرفتت یکنیشونه نم هیموهاتم که   

دو نفر بود.  نیا یشگیبحث هم کردم،یسکوت نگاهشان م در

. آخر سر دادیرا بهم فشار م زشیر یسارا کالفه چشم ها

:درمانده گفت یو با لحن اوردیطاقت ن   

 کمیبزار ، رونیب یدیهمه ازم کار کش نیا یخانم ملکـ  

  استراحت کنم

 یزیچ گرید دیرا شن شیکه عجز درون صدا یملک خانم

.رفت و در را بست رونیفقط با حرص ب ،نگفت   

:گفتیکه آرام م شیغرغر ها به  

تو  هیاون دختر خوب ر،یبگ ادی اموریاز  امور،ی اموریـ  

یساریتو ب ،یتو فالن ،یتو شلخته ا ،یبد    

به  دیبا دی. شارفتمدر فکر را بستم و میچشم ها ه،نکرد یتوجه

.دمید یشده و چ یچ گفتمیساواش م   



 کیپروا و سرتق بود؛ در باطن  ینه، او در ظاهر ب یول

 دینگرانش کنم. با جهتیب خواستمیپسر بچه ترسو بود که نم

 یو سع دمیکش یقی. نفس عمشدمیمطمئن م زیاول از همه چ

.شدمیموفق نم یکردم بخوابم ول  

رفتم و  رونیاز اتاق ب ه،را پا کرد میبرخواستم، کفش ها آرام

را آنجا  یخانم اسعد دانستمیسمت آشپزخانه حرکت کردم. م

.کنم دایپ توانمیم   

که تنها   دمشید دیکه به چهارچوب در آشپزخانه رس میپاها

.کندیها را پاک م ینشسته و سبز زیپشت م   

و نگاهش کردم واریدادم به د هیتک نهیبه س دست   

و با آورد  باال نگاهم شده باشد سرش را ینیمتوجه سنگ انگار

خورد یا کهی دنمید  

:قلبش گذاشت و تند تند گفت یرا  رو دستش   

ره ترک زه یریاونور م نوریدختر چرا مثل جن ا یآـ  

آدم حداقل چشمات و  بزن باال شدم؛ نگاش کن اون کالهت و

ه...ایانقد س دیتو چرا با دونمیمن نم نه،یبب   

را ادامه بدهد یتکرار یو نگذاشتم بحثا دمیکش یپوف  

یخانوم اسعدـ      



شد و نگاهم کرد. سرش را به چپ و راست تکان داد  ساکت

و کنارش  زینگفت. حرکت کردم سمت م یزیچ گریو د

.نشستم  

 کردیپاک م یش که تند تند سبزچروک یحرکت دست ها به

جا نشستن  کیو ساکت  هیکار کردن بق دنیبا د شدم، رهیخ

را  تیموها یکی. انگار گرفتمیو آرام م شدیذهنم خمار م

.شودیگرم م تیو چشم ها کندیهسته شانه مدارد آ  

در سکوت  نیبه خاطر هم دانست،یرا م نیا یاسعد خانوم

و  دادیکارش را انجام م  

درهم قفل کردم و به  زیم یرا رو میها دست نمی گفت.

.نگاه دوختم شدندیکه خورد م ییها یسبز   

 کاریچ دیبا ،یمونیقلب و مغزت م یدو راه نیب یقتـ و  

؟یکن   

و نگاهم کرد ستادیازحرکت ا شیها دست   

نگاه کردم و ادامه  رهیبود خ جیگ یچشمان مهربانش که کم به

  دادم

اتفاق افتاده و من جز نگاه  یمغز و قلبم جنگ بزرگ نیبـ  

ادیاز دستم برنم یکردن کار   

به کدومشون بها بدم دیبا دونمیحق با کدومشونه، نم دونمینم    



 شدم و در دل رهیخ میاختم و به نوک کفش هااند نییرا پا سرم

  با خودم زمزمه کردم

با آن ها  و می رفتم ششانیپ داشتم  یاگر مادر پدر دیشاـ  

زدمیحرف م  

:و بلند گفتم دمیکش یقیعم نفس  

نبود که باهاش صحبت کنم یز شما کسـ ج    

سکوت کردم و   

گذاشت و با  میمشت ها یچند لحظه دستش را رو دانمینم بعد

:گفت نیدلنش یلحن    

که باعث شده دختر آروم و کم  شدهیچ دونمیادر من نمـ م 

و دل کنه درد شمیپ ادیحرفم ب   

عاقالنه  اشیزندگ یتو دیو بهت بگم. آدم با نیابزار یول

قلبت و  یصدا دینبا نیح نیدر ا و عمل کنه، رهیبگ میتصم

درست  گهیچون اگه اون خاموش بشه مغزتم د ،یخاموش کن

دستت  یو کار خراب ارهیکم م ییجا هی. باالخره کنهیکار نم

. بعضی وقت ها راه درست و قلبت بهت نشون میده.دهیم   

 و با رهینگ میعاقالنه تصم شهیاوقات آدم مجبور م یگاه

 یزیاشتباه و خطرناک بزاره تا به چ ریچراغ دلش قدم تو مس

  که درسته برسه



.یبه خودت اعتماد کن دیکن. توبا بهش اعتماد فقط   

و به فکر فرو رفته  دادمیگوش م شیسکوت به حرف ها در

پاشدم و سمت اتاق  میبگو یزیچ که نیبدون ادر اخر بودم. 

.حرکت کردم  

و  دمیترسیم یلیخ دیبه دلم توجه کنم پس با خواستمیماگر

بودم یمراقب م   

!اصال داد،ینم یاصال گواه خوب چون    

معطل  یکم یشده بودم ول لیخسته از مدرسه تعط یذهن با

نه  ی. هوازدمیپرورشگاه قدم م ابانیکرده بودم و کنار خ

شدم،  رهیو به مردم سرخوش خ دمیرا نفس کش زیچندان تم

.زدندیخوب بود که لبخند م  

 دمیکه جلوتر رس یو به راه رفتنم ادامه دادم، کم دمیکش یآه

.رودیدر پرورشگاه رژه م یمتوجه ساواش شدم که جلو  

:و با شور گفت پا تند کرد سمتم متوجه من شد یوقت   

پوش؟ اهیس رونیب یریم یچونیپیم ییحاال تنها تا یزکـ ا    

مسخره به نظر  دیآ یپوش گفتنش خوشم م اهیاز س گفتمیماگر

مگر نه؟ آمدیم   

پر  یرو ادهی. در پدمیچیانداختم و سمت راست پ نییرا پا سرم

 دارو درخت شروع به قدم زدن کردم



و قدم به  کندیمتوجه شدم که او هم پشت سرم دارد حرکت م

دیآیم شیقدم با من پ   

   رون؟یب یاومد یکزـ ا 

کنم مامان یباز رونیذام رو خوردم الالمم کردم اومدم بـ غ    

توجه به لحن پرتمسخرش سوالم را تکرار کردم  و با  یب

:حرص زمزمه کرد   

ششیکردم اومدم پ یجب غلطـ ع    

را باال انداختم میها شانه   

جلوت رو نگرفته یکس یبر یتونیـ م   

.بود زیت یلیخ مینگفت. گوش ها یزیکرد و چ سکوت   

و سوت زنان به راه  بیرا کنارم رساند و دست به ج خودش

.داد ادامه   

. کاش ساواش آمدیخوشم م هم دونفره یقدم زدن ها نیازا

د.کر هیبهش تک شدیبود و م یحام یکم  

 شیصدا دنیشدم، با شن رهیو به آسمان خ دمیکش یقیعم نفس

کردم و توجهم را به او دادم زیرا ت میگوش ها   

؟یدار یچه فکر ندتیآ یراـ ب    



 خواستیساواش بود که م نیتعجب بهش نگاه کردم. ا با

با من صحبت کند؟ ندهیدرباره آ   

:بهش نگاه کردم و با تمسخر گفتم یعاد یلیخ  

حرف ها به  نیا یو کن تیبا دوستات توپ باز یهتره برـ ب 

ومدهیتو ن  

و همان طور که  دیچیپ میناگهان جلو ،دیکش یا یحرص نفس

:سرش را کج کرد و گفت رفتیراه م یعقب عقب   

نشون  یپسر دست و پا چلفت هیمن و  یبخوا یه نکهیاز ـ ا 

اموری ادیخوشم نم یبد   

...هم به نظرم شیگفتن ها اموری   

:درونم را خفه کردم و گفتم یصدا   

؟یستیگه نـ م    

:دیکش یرا در حدقه چرخاند و پوف چشمانش   

 یبه غلط کردنم بنداز یتونیم نمیبب دمیسوال ازت پرس هـ ی 

نه؟ ای   

را طبق عادت  باال انداختم میها شانه   

 ندهیکردن به آفکر میکنیم یحال زندگ یتو میا دارـ م 

  مسخره است



زد زل میرا جلو آورد و با ذوق درون چشم ها سرش  

 نیاز ا خوادیتو دلت نم یعنیمسخره اس  یچ یـ چ 

 یباحال برا یزندگ هیو  رونیب یبزن یپرورشگاه کوفت

نکن انقد قلمبه سلمبه حرف  ی. سعالیخیب ؟یخودت درست کن

.تو فقط پونزده سالته یبزن  

 یدرون ن یو کله خراب طنتیچشمان پر شورش که ش به

شدم رهیخ زدیموج م اشین  

کرد.  یاز ما نگهدار یگیکه م یا یون مکان کوفتـ ا 

 یکه دوست دار یبه کالس فرستنیعالوه بر مدرسه تورو م

.دنیم تیاهم قتیو به عال  

سرمون  ییو چه بال میوگرنه معلوم نبود االن کجا بود 

.اومدیم   

دیکش شیدرون موها یرا تند تند تکان داد و دست سرش   

حال زدنات و ضد یباف یبا منف یکنیآدم و کالفه م امورـ ی    

شدم رهیخ درخت ها به   

!یباهام حرف نزن یتونیـ م    

و به رو به رو  شیام دوباره برگشت سرجا هیتوجه به کنا یب

شد رهیخ   

دمیآرامش را شن یصدا  



من دوست  یبه گردن ما حق دارن ول یلیکه خ دونمیـ م 

که آرزوش و  یزیکار کنم و به چ خوامیبرم، م نجایدارم از ا

مسخره  ینه بچه ها خوامیدوست خوب م هیدارم برسم ، 

خودم  یروپا خوامیم م،یکنیکه صبح تا شب دعوا م نجایا

سمیوا   

م:و گفت دمیحرفش پر وسط   

 خوادینم یکردهنر یستیرو پاهات با یبتون که نیهمتوـ  

سرکار یبر   

دفعه  کینگاهم کرد.  یجیبا گ یام نشد و کم کهیمتوجه ت اول

گرفت یمحکم شگونیرا و میبازو   

به راه رفتنم  الیخیبازوم پخش شد ب یتو یدیدرد شد نکهیا با

  ادامه دادم

که باالخره از شر  نهیرفتن ا یبرا میاصل لیدل هی یعنـ ی 

شمیمزخرف راحت م یتو   

. برگشتمبه سمتش و  ستادمیدفعه ا کی یخودم نبود ول دست

.چه گفته که بهت زده نگاهم کرد دیخودش هم تازه فهم ایگو  

باال  یتوجه نکردم و با ابروها یزیشکسته شدن چ یصدا به

:رفته گفتم   



 نیهم یکه از دستم راحت ش یحتما بر ستین یازیـ ن ...

گهید میتونیاالنشم م   

نگاهم کرد شرمندهرا گرفت و دهانم یبا دستانش جلو عیسر   

:گفت مطالطم نگاهش کردم و یچشمان با   

از دهنم  یزیچ هی یحرصم داد امور،یرت و پرت نگو ـ  چ

.                         دیپربیرون   

را  شیموها، دستانش را برداشت میگوینم یچیه دید یوقت

و نگاهم سمت تار های پر پشتش کشیده شد. دیکش     

گه؟ید الیخیـ ب  

گرفتم شیرا تکان دادم و راه برگشت را در پ سرم   

رسوت راه رفتیم و دیگر چیزی نگفت.دفعه د نیا  

 زند؛یو بدون فکر حرف م ستیدر دلش ن یزیچ دانستمیم

.اش فکر کندبه عاقبت که نیبدون ا  

بلند شد میاز چند لحظه صدا بعد  

و  رونیبرم ب نجایسنم کمتر بود دوست داشتم از ا یقتـ و 

.دنبال خانوادم بگردم   

ها جلوتر متر یلیملگد زدم و  یبه سنگ ،گرفتم نییرا پا سرم

.پرت شد   



 یهستن و کجا زندگ یبفهمم خانوادم ک خوامیاالن نم یلـ و

 چیگذاشتن. ه نجایبدونم چرا منو ا ستمیکنجکاو ن گهید کنن،یم

ام ندارم جز یزندگ یام برا یهدف  

به سمتم برگشت و سرش را  یسکوت کردم. با کنجکاو و

خم کرد یکم  

جز؟ـ      

 زیزبان به دهن گرفتم و چ یگفتم مراقبت از تو. ول دل در

:گفتم یگرید  

برو. اگر ـ هیچی. اگه فکر می کنی اون بیرون خبری هست 

ارزویی داری دنبالشون کن. مطمئن باش من همیشه کنارتم و 

 تشویقت می کنم.

:گفت یاش شدم و با لحن شوخ یرپوستیلبخند ز متوجه  

 ی. البته تو نباشیچسبیمثل کنه بهم م شهیتو هم دونمیآره مـ  

هام و جمع و جور کنه؟ یخرابکار یک   

 که نیتا ا میرفتیو راه م دادمیگوش م شیها یشوخ به

پرورشگاه شدم و ناخداگاه  یجلو یرنگ اهیس نیمتوجه ماش

دمیدست ساواش را محکم چسب  

صبرکنـ     

نگاهم کرد باتعجب   



شده؟یـ چ    

برداشتم پشت درخت و  زیآن مرد ها به سمت ما برگشتند خ تا

.دمیکش سمت خودم ساواش را  

با درد بلند شد و غر زد ختهیآم شیصدا   

دختره  ولم کن یآ یدستم کنده شد آ یوحش یـ ه 

ختهیافسارگس   

قفل را ام  یبود نگاه برزخ یاز نگران یکه ناش یحرص با

:چشمان جمع شده اش کردم و گفتم   

ریساواش زبون به دهن بگـ     

عقب رفت. سرم را  یتعجب از لحنم ساکت شد و کم با

نگاه  نیبه آن ماشو بردم  رونینامحسوس از پشت درخت ب

هستند که آن شب پشت  یکردم؛ مطمئن بودم همان دو نفر

زده  یبیغر بیعج یبودمشان و حرف ها دهیپرورشگاه د

.بودند   

 قیعم یو نفس ها دمیشنینبض زدن قلبم را م یصدا

آن  یکار داشته باشند؛ ول یهرکس با توانستند ی. مدمیکشیم

شاره و ا زدندیاتاق ساواش داشتند حرف م یها رو به رو

 دیدرونم گفت شا یصد در صد به او بود. صدا شانیحرف ها



 کرد،یاشتباه نم وقت چیمن هحس  یول ؛یکنیاشتباه م یدار

!وقت چیه   

حرف بزند را  دیترسیآرام و خفه ساواش که انگار م یصدا

دمیشن  

شده؟یچ امور؟یـ     

 رانیقدم رفتم سمتش که با ترس و ح کیکردم و  نگاهش

:و آهسته گفتم ستادمیعقب رفت. با تعجب از رفتارش ا   

ستین یزیچـ     

دمیچشمانم را ازش دزد و   

:غر گفتپچ پچ و غر با  

 یاریدرم هیچ ایباز ایماف نیا ست؟ین یزیچ یچ یعنـ ی 

 ای. یکنیرفتارم بیغر بیعج یلیازخودت؟ چند وقته خ

...ایشده  یچ یگیخودت م   

پشت  یکج شده دست ی. با دهنزدمزل هش خونسرد ب ینگاه با

:و گفت دیگردنش کش   

نمدویچم گه،ید یگیخودت م ـ یا    

تند  ییو با قدم ها دمیدستش را کش ،را کالفه تکان دادم سرم

  خالف جهت پرورشگاه حرکت کردم



خدا یشده ا وونهید ؟یریم یجا دارـ ک    

سمت پرورشگاه میهتره االن نرـ ب    

؟یچ یراـ ب    

بهت گمیمناسب م یجا هی میبرسزار ـ ب    

دور  یبه اندازه کاف ینزد و دستش را رها کرد. وقت یحرف 

. ساواش خم شد و نفس نفس زدستادمیا میشد   

یریاومد چقدر تند راه م. پدرم درینابود ش شاهللیـ ا    

انداختم و لب زدم یو برم نگاهدور به  

بزنم تا چه اندازه درسته  خوامیکه م یحرف نیدونم ایمـ ن 

خب یول   

دیباز پرس مهین یبهم نگاه کرد و با دهان جیگ ساواش  

هان؟ درست حرف بزن بفهمم بابا -    

 شیرا برا زیو شروع کردم از اول همه چ واریدادم به د هیتک

کردن فیتعر   

به چهره اش انداختم یتمام شد نگاه میحرف ها یوقت    

که اندازه غار باز بود نگاهم  یگرد شده و دهن یچشمان با

با تاسف تکان دادم که  دهانش را بست  شیبرا یسر کرد،یم

:گفت جانیو با ه   



ان؟ یدنبال ک یعنیاکشن شد که،  لمیـ ف    

دلم  نکهیبا اتکان دادم.  یسر شد و دهیدرون نگاهم پاش اسی

:حرفم اشتباه باشد محکم گفتم خواستیم   

!وـ ت    

:آرام گفت یمکثام باز شد و بعد ازآر دوباره آرام دهانش   

نکردم،  یدنبال من باشن؟ من که کار دینبال من؟ چرا باـ د 

.رو ندارم بخواد دنبالم باشه یبعد، بعدشم من که اصن کس   

نگاه  شدیم دهیداشت درونش د یکه کم کم نگران یچهره ا به

دمیرا چسب شیکردم و با آرامش بازوها    

 میخرس گنده؟ هنوز مطمئن نشد یلرزیم یدار ! چرایـ ه

 یایتنها ب دینبا گهی. دیاشب بمراق دیخب با یول یزیازچ

رونیب   

:حرف بزند که نذاشتم و بلندترگفتم خواستیم   

من سه سال  ،یشجاع ،ینترس یلیتو خ یاشه تو عقل کلـ ب 

... محض یکنم ول یبهت امرو نه دیترم نبا کیازت کوچ

بار به حرفم گوش کن کی، خدا یرضا  

 ینگاهم کرد و با اخم و کمدرسکوت  ،را بهم فشرد شیها لب

اضطرابش را حس کنم  توانستمیتکان داد. م یسر ینگران

م.داشت  اشیفکر به درک و هم ازیاالن ن یول  



 میو بعد آهسته حرکت کرد میآنجا منتظر ماند یا قهیدق چند

 ینفس راحت  میدیازشان ند یاثر یسمت پرورشگاه. وقت

.دمیکش  

مدت ها حبس  یبرا امنهیس ینفسم قرار بود تو نکهیاز ا غافل

.بماند  

اواش*س   

سمت ت بلند شدم و چشم بسته تخ یاز رو یبا خستگ

و توان باز کردن  مدآ یخوابم م یلیخ یلی. خحرکت کردمدر

 وارید یرا هم نداشتم. ناگهان با خوردن سرم تو میپلک ها

منصور به  یباز کردم که صدا یکمگفتم و چشمانم را  یآخ

  گوشم خورد

خودت و  ینیت و بباسگل، چشمات رو باز کن جلو را یـ ه 

یناکار کرد   

 رهیبه دستگ امفتش دستم ر یبه او و حرف ها تیاهم یب

. دمیپربیربون در را باز کردم  ،رساندم  

. رفتندیمآنور نوریا دشلوغ بود و همه داشتن یلیخ سالن

 ییبلند باال ازهیدفعه از هم باز کردم و خم کیرا  دستانم

 یآخ بلند کس یو صدا جسمی کیکه برخورد دستم به  دمیکش

کردم؛ که  نگاه  میبه رو به رو جیگ بند آورد،ام را  ازهیخم



طاق باز ماند،  رو چشمانم چهار وایشدم به د دهیمحکم کوب

!بود برزیفر  

 یعنی. دمیترسیازش م یچرا مثل چالت پرورشگاه. دروغ  

د؟یترسیازش نم نجایا یک   

ام دادرا گرفت و محکم تکان امقهی    

؟یکنیاونورتو نگاه نم نوریا یکور ،یعوض یـ ه     

که دستم  یزیفشار آوردن به مغزم متوجه شدم چ یکم با

.بزرگ او بود ینیباهاش برخورد کرده بود ب   

 به دیوارمحکم تر کنمیدارم نگاهش م جیهنوز گ دید یوقت

و داد زد  دمیکوب  

ا توامـ ب   

 یزی. چه چدمیرا درهم کش میاخم ها میدرد گرفتن شانه ها با

 یدست ها یدستم را گذاشتم رو م؟یبه او بگو توانستمیم

تشمخبزرگ و ز  

انقدر شلوغش  ستین ازیاتفاق افتاد ن نیاال حواسم نبود اـ ح 

یکن   

. که دورمان جمع شده بودند نگاه کردم هیبه بق یچشم ریز و

 صورتم را به طرف خودش برگرداند و بلند غرید:

شلوغش نکنم؟ یگیم یناکار کرد یدـ ز    



را در کاسه گرداندم. خوابم را پرانده بود طلبم داشت.  چشمانم

. من اصال محکم نزده کردیخورد م اداشت اعصابم ر گرید

دوباره کرده بود.  ییش هوس دعوااو دل کهنیمثل ا یبودم ول

  ندوزمیبه موقع و امدنیخواب بودن مغزم و باال ن ریتحت تاث

پس زدم و به  کمرا مح شیدست ها کنم،یم کاریچ دمینفهم

 عقب هولش دادم

گمیبهت نم یچیه یه نمیلم کن ببـ و     

شدینم یکنم ول یرا مخف میلرزش صدا کردمیم یسع   

نگاه به خودش کرد و تا به خودم  کی ،زد یشخندیبهت ن با

.پرت شدم روی زمین مشت تو صورتم خورد و کی میایب  

و دوباره  دیکش برزیقصد بلند شدن داشتم که زحمتش را فر

.دیمحکم تر بر دهانم کوب یمشت   

فکر کردم چقدر االن خوب  نیرا بستم و به ا میدرد چشم ها با

.گرفتندیرا م شیبه درد نخور ها جلو نیا شدیم   

بود نجایا اموری شدیم یعالچقدر ای   

الت و قلچماق ها چشمانشان که به  نیا یدار است ول خنده

و انگار  شدندیرو به آن رو م نیاز ا دایشد خوردیم اموری

روزشان شب  دادندیدو نفر را آزار نم ینه انگار تا روز

.شدینم   



زدم و  یزهرخند رفتیم لیکه داشت تحل یجان یب یصدا با

:گفتم   

صن خوب کردم زدمتـ ا    

معلوم  مشت زد تو شکمم، کیکرد و  شیحرفم جر نیهم

و  نییبا درد خم شدم به پا نیست زورخانه است یا پرورشگاه.

؟یزنیاست م یچه حرف نیناله ام در آمد؛ آخر ابله ا یصدا   

فرشته نجاتم  یدوباره حمله کند که صدا خواستـ   

ند        باعث شد همه عقب برو یحسن یآقا  

چه خبره؟ نجایا نم،یکنار بب دیبرـ     

 یکیخ یپسره  دیاش کش قهیبه  یکنار رفت و دست برزیفر

بودم و فقط  یداشت. برعکس من که الغر مردن یچه زور

{عرضه یب} راموی. به قول شدیم میادعا   

 یشدم. وقت رهیخ یحسن یو با درد به آقا دمیکش یپوف

:گفت برزیکرد و رو به فر یاخم دیمن را د تیوضع   

؟یبا زورخونه اشتباه گرفت نجارویاز تو اـ ب    

:آرام و با اخم گفت برزیفر   

شد یچ دینیبب دیقا اول بپرسـ آ    

پرید وسط حرفش  یحسن   



 ـ ساکت باش. باید تکلیفم رو باهات مشخص کنم. بیا دفترم

 برزیفر یدرد زدم که اخم ها انیم یزیآم طنتیش لبخند

.لبخندم خشک شد یحرف حسن دنیرفت توهم و با شندتریشد   

  ـ ساواش توهم میای

:نزار گفتم یا افهیگرد شده و ق باچشمان   

ام؟ین چرا بـ م   

:گوشه چشم نگاهم کرد و پاسخ داد از   

با دوتاتون  فمیتکل دیبا یکنینم یوهم کم خراب کارـ ت 

  مشخص بشه

. به سمت ستمیکردم صاف با یو سع دمیرا بهم ساب میها دندان

دفترش حرکت کرد و ماهم پشت سرش. بدبختانه تمام 

قرار است با چه  دانستمیرا از حفظ بودم و م شیها حتینص

.از اتاق خارج شوم یحال    

 

درهوا  یو لگدزدم  بیروناز دفتر دیشد یحرص و سردرد با

  پرت کردم

 میشد مهیهفته جر کی تا .امدبیرون هم پشت سرم برزیفر

. آن میکن زیرا تم اطیو ح میپرورشگاه را انجام بده یها دیخر

من ؟یهم ک  



آمد  رونیاز دفترش ب یحسن یبروم تو اتاقم که آقا خواستمیم

:و گفت  

  

هیطرف نیدر پرورشگاه ا ؟یریجا مـ ک    

راهم  یحسن یمضحک به اقا یو با لبخند دمیکش یقیعم نفس

چشم بستن چه الم  هی نی. ببکج کردم به سمت در خروجی را

.کردکه نبه پا  ییشنگه ها   

 برزی. فرزدم بیرون سمت در پرورشگاه حرکت کردم و به

با آن ابهت و  نکهیکند. از فکر ا زیرا تم اطیمانده بود ح

. کاش انجا رخندهیبلند زدم ز ردیجارو دستش بگ دیبا کلشیه

.دمشیدیبودم م   

کردم  یرا تند کردم و به سمت مغازه راه افتادم؛ سعقدم هایم 

 کرده بودم رد نشوم یکار نیریکه ش یآن مغازه قبل یاز جلو

.کندن لیاوهم روزم را تکم تا  

برسم  رترید کهنیا یکردم برا لیها را تکم دیخر یوقت

آمدم گرید ابانیخک یپرورشگاه از   

بلند  یکه با صدا رفتمیراه م یزاگ گیسوت زنان ز داشتم

آرام به عقب برگشتم و به پشت  ،متوقف شدم دهیترس ینیماش



 یو قلبم ته دیلرز میسرم نگاه کردم؛ که حس کردم دست و پا

.شد   

 گرید یکی نیدادم که ا یبود، به خودم دلدار یون مشک همان

باز شد و همان دو نفر از درونش  شیدرها یوقت یاست ول

.قدم عقب رفتم کیخشک شده  یآمدند با ترس و دهن رونیب   

 رمیگ نجایکرده بودند که االن ا بمیاز دم پرورشگاه تعق ایگو

. زدیمن سگ پر نمبود و جز یخلوت ابانیخانداخته بودند. 

 یاعصابم متشنج شده بود؛ لعنت به من چرا از راه اصل

امدم؟ین   

ا محکم ها ر دیخر کیپالست د؛حرکت کردن به سمتم یوقت

.فشردم و چشمانم گشاد شد   

و  ریکن. در آن گ یفکر کیکن، احمق  یکار کی ساواش

پخش شد. ذهنمدر راموی یدار ناگهان صدا  

که قدرتت رو  یزیتنها چ ؛یهست یبد تیتو موقع یوقت* 

 یبزار دیترسه. نبا کنهیم فیو تو رو ضع برهیم رسوالیز

*یریبگ میتو درست تصم زارهیبهت غلبه کنه، اون نم   

و  دندیلرزیداشتند م ؛نگاه کردم میبه پاها را تکان دادم سرم

.شوم نیکم مانده بود پخش زم   



 یقیتند شد به خودم آمدم. نفس عم شانیسرعت قدم ها یوقت

به دو سه  برگشتم و با سرعت شروع  کیو با گفتن  دمیکش

.کردمدویدن   

نفر در آمد کیداد  یصدا   

نهکیدو داره فرار مـ ب    

قدم هایشان را در نزدیکی  یو صدا دمیدوینفس م نفس با

  خودم حس می کردم.

کنم. حاال  هیو گر نمیبنش ابانیترس کم مانده بود وسط خ از

...یول کردمیرا مزاح م هیگر  

را  شدیکه داشت شل م یکیرا تند تند تکان دادم و پالست سرم

و حرکت  دهیروشن شدن ون را شن ی. صدادمیمحکم تر چسب

.کردنش به سمت خودم را حس کردم  

و مطمئن بودم کارم تمام  کردمیواقعا داشتم سکته م گرید

به خاطره ها  جانیهمبیچاره و ستم کش . ساواش است

.وستیپیم   

و سرعت  نگاهم رنگ امیدواری گرفتپرورشگاه  دنید با

.کردم شتریرا ب میقدم ها   

بود که  یهمان دیدویم یجورنیا که یکس شدینم باورم

.شدیداشت از شدت لرزش تا م شیزانوها   



 گریرا د شانیقدم ها یشدم. صدا کیدر پرورشگاه نزد به

.دمیشنینم  

 دکه سوار ون در بازن دنشانیبه پشت سرم نگاه کردم و با د 

کرد.  دنیلبانم شروع به لرز شوندیتر م کیبهم نزد ندو دار

.یتر حرکت کن لعنت عیسر ایساواش به خودت ب   

بهم  زمانی کهمن،  بیعج یو خوش شانس یکمال ناباور رد

 سمت در پرورشگاه. و دستش را دراز کرد مرا بکشد دندیرس

شد دهیشرتم توسط دستانش کش ییسو نیو آست چرخیدم   

 اتا به سمت عقب کشیده شدم، پالستیک ها را رها کردم و ب

در پرورشگاه را  در آورده؛ شرت را از تن ییسرعت سو

دویدم. اطیداخل ح هول دادم و   

دمیرا شن ادشیفر یصدا   

حرومزادهـ     

 کردمیچون احساس م ستادمیا ینم .دمیدو و هیجان ترس با

.ندیآیهنوز هم دنبالم م  

 میحال یول کندیم میدارد صدا که دمیشنینفر را م کی یصدا

است ینبود چه کس   

نگه ام کسی محکم که  دمیدوئیبود داشتم م قهیچند دق دانمینم

  داشت و تکانم داد



انقد  تهبند اومد چ نفسم ؟یچرا مثل اسب رم کرده شد یوـ ه 

؟ییدویم   

فکر کردم دست کردم؛ ترس و چشمان گشاد شده نگاهش  با

دوباره بلند شدبرزیفر یصدا است. دهیآن آدم رباها بهم رس   

شده؟ اصال  تیم هیشبصدام رو؟ چرا رنگت  یشنویم ـ 

؟ یکن دیخر رونیب یهات کو؟ تو مگه نرفت دیخر نمیبب سایوا   

 ادمیها را دم در پرورشگاه رها کرده بودم،  دیکنم خر فکر

گفتمینم یزیو چ کردمینبود. فقط نگاهش م   

 دادیرا محکم تکان م میکه شانه ها ییبه دست ها یتیاهم

برگشت. سمت ساختمان دختران م ناخداگاهنداده و سر   

را پس زدم و حرکت کردم پشت ساختمان.  برزیفر یها دست

دمشیدیم دینه! با ای دیآیمهم نبود دنبالم م میبرا  

 ریسرم را خم کردم و از ز دمیبه پشت ساختمان رس یوقت

مکث کردم.  دمیکه رس اموریپنجره ها رد شدم؛ به پنجره 

.و آرام با نوک انگشتانم به پنجره زدم دمیکش ینفس پر لرز   

دوباره کارم را تکرار کردم. دوباره و  دمینشن یجواب یوقت

!دوباره  



االن با او  خواستی. به شدت دلم مشدمیداشتم کالفه م گرید 

ا خورد رجواب ندادنش داشت اعصابم  نیحرف بزنم و ا

.کردیم  

و دلم  کردیو ترس باد م یکالفگ شدتکم سرم داشت از کم

.داد بزنم خواستیم   

رفتم کنار درخت رو به  ،دمیکوب نیچپم را به زم یپا محکم

.دادم هیپنجره اش نشستم و بهش تک یرو   

 یسع یعنی؛ نگرفتم یجد ادیکرد ز فیتعر میخودش برا یوقت

خدا  ی... وایبدهم، ول یو به خودم دلدار رمینگ یکردم جد

چه؟ داورنیسرم ب ییبال شدمیم یداشتم روان   

 ناگهان با غرشکه فکر بودم  یچقدر گذشته بود و تو دانمینم

 ایشد؟  یهوا ابر ی. کدمیپر میجاازترسیده  رعد و برق دیشد

شد؟ باران با سرعت شروع به  کیهوا تار یسوال مهم تر، ک

به آسمان  یرا کم داشتم. اخم آلود نگاه نیکرد. هم دنیبار

گرفتم. نییانداختم و سرم را پا  

چه مرگم  دانمی. نمرومیحرف نزنم نمیامور ! من تا با نه

خودم را به  عقب تر رفته،. نمشیبب خواستمیشده بود فقط م

را  میو زانو ها های پر برگ درخت رساندمزیر شاخه های 

سوز هوا  یجمع کردم. باران کم با من برخورد داشت ول

سردم شده بود. سرم را باال بردم و به  یلیو خ کردیم تیاذ



زل زدم.  خوردیبا باد و باران تکان م کهدرخت  یبرگ ها

 اموریاز تعجب پر یشدم که صدا رهیچقدر بهش خ دانمینم

.و سرم با سرعت به سمتش برگشت دمیرا شن  

  

 

* راموی  

راه  به سمت اتاقم یاندکم به خانوم اسعد یبعد از کمک ها

.افتادم   

اتاق را باز کردم و در د،یآیشده بودم دارد باران م متوجه

کردم و نگاهم را داخل اتاق چرخاندم؛ سارا  یوارد شدم. مکث

.نبود  

 اورمیبه خودم ب یفشار کهنیباال انداختم و بدون ا یا شانه

کجاست به سمت پنجره حرکت  کهنیفکر کردن به ا یبرا

را باز کردم شیانداختم و درها رونیبه ب یکردم. نگاه  

آب به صورتم چشمانم بسته شد. نفس  یخوردن قطره ها با

به ساواش برخورد و آمدم در را ببندم که نگاهم  دمیکش یقیعم

.کرد  

رنگ بهت به خودش گرفت و زل زدم به صورت  چشمانم

شده؟ وانهی. مگر داشدهیترس یمتفکر و کم  



. نامش را صدا زدم نییپا یبردم و با ولوم رونیب کمیرا  سرم

 سرش با شدت به سمتم برگشت و سریع از جا برخواست.

 چیه یشدم و ب رهیخ درهم و گلگون از سرمایشصورت  به

.حرکت کردمسمت در یحرف  

از پنجره آمده تو دمید ؛را قفل کردم و برگشتمدر یوقت  

 یکه برا دمیند یرا طور طشیو شرا ستادمیا نهیبه س دست

شش کنم. با لرز حرکت کرد سمت تختم سرزن اشیاطیاحت یب

.و نشست  

.گرفت و دستانش را بهم گره زد نییرا پا سرش  

بهم فشرده. چه شده؟ میتنگ شد و لب ها یکم چشمانم  

باالخره دهن  دینگاه منتظرم را د یو وقترا باال آورد  سرش

 باز کرد و حرفش را زد

 

.منتظرت نشستم نجایوقته ا یلیـ خ   

را باال انداختم و لب باز کردم میابروها  

جلو پنجره اتاق من  یسرد نیمهم بود که هوا به انقدرـ ا 

؟ینشست  

را کالفه تکان داد و لب زد         سرش  



گوش کن -   

بود حرکت کردم و  زانیام که پشت در آوسمت حوله به

:داشتم گفتم یکه برش م یدرحال   

شنومیمـ    

حرکت کردمبه سمتش را برداشتم و با آرامش  حوله  

  

دیخر رونیرفتم بمروزـ ا  

 یمکث افتاد سرش یرو و پرت کردم سمتش حوله را یوقت

 کرد و با حرص نگاهم کرد

:اشاره کردم و گفتم شیبهش چشم دوختم، به موها خونسرد   

خب؟ـ    

 

 نیساواش تمام شد به زم یکه صحبت ها قهیاز چند دق بعد

شدم رهیخ  

رفته بودند؟ شیپ نجایتا ا یعنی. شدینم باورم  

 یکداممان حرف چیبه خاطر فکر درهم رفته بود و ه میها اخم

.میزدینم  

.دادیرا تکان م شیمضطرب شده بود و پاها یحساب ساواش  



لرزان و آشفته مقابلم  یشکل نیا یوقت توانستمی. نمتوانستمینم

.تمرکز کنم خوردیبه چپ و راست تکان م ینشسته و ه  

.کردمیو فکر م شستمیتنها م دیبا  

:و گفتم دمیکش میران پا یرو یفرض یها خط   

شهیم داشی. االن سارا هم پیشده، بهتره بر کیوا تارـ ه   

زل زد. میدرون چشم ها و ناباورانه یشگفت با  

اتاقه؟ نیتو اتنها مشکلت بودن من  یعنیاالن  ؟یگیم یجدـ    

سرش برداشت پرت  یحوله را از روآمدم جوابش را بدهم  تا

:ها با خودش گفت وانهیتخت و مثل د یکرد رو  

تو؟ مگه تو  شیاصال من چرا اومدم پ ،یحقم دار 

 یپسرا نیزورت فوقش به هم ؟یمن بکن یبرا یتونیمکاریچ

 خواستمیکردم که م یخودم چه فکر پرورشگاه برسه، با

...باهات حرف بزنم اون غول تشنا کجا ت  

 یعاد یلحن یبلند ول یکم یا صداو ب دمیحرفش پر وسط

:گفتم    

کمکت کنم؟ خب باشه راست  تونمیمن نم یکنیکر مـ ف 

پشتم را بهش  .یبر یتونیم مونهینم ی. پس االنم حرفیگیم

.دمیکش یقیکردم و نفس عم  



 دمید نهی. از درون آقدم برداشت سمت پنجرهبلند شد و یعصب

.رفت دیبگو یزیکه چ نیبدون ا یمکث کرد، ول هیکه چند ثان  

 نیشدم و به ا رهیخ نهیبه چشمان خودم در آ ؛مشت شد دستانم

 فکر کردم اگر سرما بخورد چه؟

 

ساعت که  یو به عقربه ها داده هیاتاقم تکواریبه د  نشسته

.بودم رهیخ دادینصف شب را نشان م کی  

ساعت  یصدا؛ خواندیمتختش نشسته بود و کتاب  یرو سارا

رفتیمغزم رژه م یتو  

...تا کیتاک، ت کیتاک، ت کیت  

 

شود یباش ماِه من ! درست م آرام  ـ 

ساعت به پرواز  یعقربه ها یسارا افکارم از رو یصدا با

داشت  شیبایزوریز یشد. با صدا زیت میدر آمد و گوش ها

.خواندیاز کتاب را م یمتن  

 مهیداده بودم با چشمان ن هیتک واریطور که سرم را به د همان

 بازم بهش گوش سپردم

 ـ هیچ شبی، و نه هیچ روزی دائمی نیست



، شاخه ها جوانه می زنند و تمام شکوفه های تابد یم آفتاب

  در انتظار؛ متولد خواهند شد

لب زمزمه کردم ریز  

کوفه ها متولد خواهند شدـ ش   

 چیه و ستدیا یدر مقابِل مهتاب ، نم شهیتا هم یابر چیـ ه

ماه ،  ی؛ جارحصا که ،مانَد ی، نمدر حصار شهیتا هم یماه

خشک و  یو باغ ؛ بستِر شاخه ها یاهیس یآسمان ؛ جا

ست!یسرمازده ن   

 یاگر به قدِر روزنه ا یدرد ؛ حت یرا م یاهی، سپاه سنور

 باشد ،

کند ، یزمستان را سبز مبهار ؛ هزارهزار و  

است ماِه من ؛ انیسخت ، رو به پا یروزها  

رام باش...آ  

 نرگس صرافیان طوفان

 

 ریچند ساعت اخ نیهم متوجه حالم شده بود در ا سارا گمانم

که نورش  یخمارم را به ماه یمتن را خواند. چشم ها نیکه ا

.کرده بود دوختم یاتاق را مهتاب  



. ختیبهم ر شتریمتن آرام نشدم؛ بلکه ذهنم ب نیتنها با ا نه

االن که راحت  است. میاالن دوران خوش زندگ کردمیحس م

 دلنواز یو به صدا کنمیبه ماه نگاه م ؛درون اتاقم نشسته

.دهمیسارا گوش م  

 یراحت من است و روزها یکه االن، روزها دانستمیم

!تمام شود، چون که، هنوز شروع نشده ستیسخت قرار ن  

درون دستم قدم زنان در محوطه پرورشگاه  یهمراه با دفتر

.غوطه ور بودم میدر فکر ها قیو عم رفتمیراه م  

جلو  میبه نوک کفش ها رهیو من خ دیوز یم یمیمال مینس

د.کفشم باعث توقفم ش یجلو یکه افتادن برگ رفتم؛یم  

شدم، سرم را باال بردم و به درخت  رهیکردم و بهش خ مکث

از برگانش پرواز کنان  یعده ا میکه با هر نس یا یزییپا

نگاه دوختم. آمدندیچشمانم به رقص در م یجلو  

بودم که از له کردن برگ ها  یمن، عضو معدود کسان دیشا

دفترم  ی. خم شدم و آن را برداشتم البردمیلذت نم میپاها ریز

دستانم خورد شد و مردمک  یبگذارم که برگ خشکش ال

دفترم را تکاندم و  ؛دمیکش یقیماند. نفس عم رهیبهش خ میها

.ادامه راه را رفتم  

 یبه درخت ها بودم و در فکر، صدا رهیطور که خ همان

کردافکارم عبور  یسارا از تو  



 ـ کلمه فرانسوی "La douleur exquise" رو شنیدی؟ 

و نداستن تکان دادم که ادامه داد یبه نشانه منف یسر   

 یتونیکه نم یخواستن کس! درد هیقو یلیدرد خ یه معناـ ب 

!طرفه کیاز جمله عشق  ش،یداشته باش  

که دوسال ازمن  یلحظه تنها واکنشم به حرف دختر آن

نه تاسف تکان ابه نش یو سر یرچشمیز یبزرگتر بود؛ نگاه

.دادن بود  

 میبخواهم... حرفش بارها و بارها برا کهنیاالن بدون ا یول

بندازم و  رونیرا از سرم ب شیکردم صدا ی. سعشدیتکرار م

بهش رو آورده بودم  شدیم یکه چند وقت یمیتصم نیبه ا

.فکرکنم  

دفعه راه رفته را برگشتم و به سمت پشت  کیکردم و  یمکث

.محوطه حرکت کردم  

پنجره  یجلو یشوم. وقت دهیممکن است د کهنیبه افکر بدون

.ستادمیا قیعم یبا نفس دمیاش رس  

که باران زده اتاقم را ترک کرد  یآن شبهفته از کی

.گذشتیم   

نگفته  کیبود و من بهش تبر اشیسالگ د هجدهتول وزیرپر

 بودم



. جشن گرفتند شیبر داشتم که آنجا براولی خ   

شدم رهیتر بردم و به اتاقش خ کینزد یرا کم سرم  

هم داخل اتاقش بود. لبانم را بهم فشردم و خودم گرینفر د کی

گشتم؟یبرم دی. با دمیکش واریرا پشت د  

 قهیگرفتم چند دق میزدم و تصمچشمانم کنار یجلورا از میموها

بمانممنتظر  

 نیها چشم دوختم. ماش نیمقابلم و تردد ماش ابانیخ به

.دمیآن هارا ند نیماش یعنی. دمیدینم یمشکوک  

بسته  یبودم که با صدا رهیخ رونیبه ب قهیچند دق دانمینم

آرام به داخل اتاق  ؛تکان خوردم یکم میسر جا یشدن در

.که ساواش تنهاست دمینگاه کردم و د  

 دید توانستمیکه نم رفتیمور یزیچ کیتختش با ریز داشت

.ستیداشته باشم و حدس بزنم چ یخوب  

به پنجره  شهینبود. دستم را باال آوردم و طبق معمول هم مهمم

م.اش ضربه زد  

 دنیخودش را به نشن ای دینشن دانمینم اورد؛یرا باال ن سرش

.زده بود  

م هزدم و باز یدوباره آرام ضربه ا ؛دمیکش یقیعم نفس

با کف دستم به پنجره زدم  یناگهان ضربه محکمنداد.  تیاهم



شد . دستش  رهیو با ترس به پشت پنجره خ دیپر شیکه از جا

.زدیقلبش بود و نفس نفس م یرو  

.را باال انداختم و سه قدم به عقب حرکت کردم میابروها  

اخم و  یزد و با کم نهیبه خودش آمد دستانش را به س یوقت

.نگاهم کرد یدلخور  

 ییشده بهش زل زدم. قهر که نبود خدا کیبار ییپلک ها با

 نکرده؟

و بدون  دیمحو ازاعماق وجودم به گوشم رس یخنده ا یصدا

.شدم رهیتوجه بهش به ساواش خ  

خودمم  یبه رو دید یو وقت زل زد صورتمبه  هیثان دچن

.حرکت کرد سمت پنجره و درش را باز کرد آورمینم  

 یرو شیکفش ها یوقت ؛دیایب رونیپنجره بماندم تا ازمنتظر

به حرف  لیما دادیکه نشان م ییقرار گرفت با صدا نیزم

:گفت ستیزدن ن  

؟یخوایم یـ چ   

مشد رهیخ اشختهیبهم ر یکج شد و به موها یکم لبم   

؟یریم یـ ک   

کرد یانداخت و تک خنده ناباور یبه چشمانم نگاه متعجب  



زود  گهینگران نباش د رم؟یم یک یبپرس یاومد نجایا اـ ت 

.یریبگ جشن نبود من رو یراحت بر یتونی. مرمیم  

توهم رفت و حرفم را دوباره تکرار  یحرفش اخمانم کم با

 کردم

؟یریم یـ ک   

:حرص گفت با   

. دونمینم گه،یهفته د گه،یسه روز دـ   

را تکان دادم و گفتم: سرم  

خوبه ـ  

زد و دستانش را با حرص باال آورد پوزخند  

مگه نه؟ شهینم نیازا! بهترهیوبه؟ عالـ خ   

پشت سرم که به  یادآوریبه دور و برم انداختم و با  ینگاه

:داشت رو بهش گفتم دید رونیب  

ن؟یرو زم مینیشـ ب   

.زنمیحرف را م نیچرا ا دانستیم  

ت.حرف نشس یانداخت و ب ینگاه ابانیخ به  

. رو به دادمیو بهش حق م دانستمیرا م اشیناراحت لیدل

شدم رهیخ مانیپا ریز ینشستم و به چمن ها شیرو . 



به و شروع  دمیکش یقینفس عم دمینگاه منتظرش را د یوقت

 حرف زدن کردم

ن گوش ک زنمیکه م ییوب به حرف هاـ خ  

د.ش رهیبهم خ جیسوال و گپراز یچشمان با  

:گذاشتم و آهسته گفتم میران پارا کنار دفتر  

دمیرس جهینت هیچند وقت نشستم فکر کردم و تنها به  نیو اـ ت   

چند روزم را به  نیامکث تمام افکار یتر کردم و با کم یلب

 زبان آوردم

وحشت درون مردمک  شدینم خارج ماکه از ده یحرفهر با

.شدیو بدنش در خود جمع تر مشتریب شیها  

:گفت عیو سر دیپر میحرف ها وسط   

 یعنی نکه؟یمثل ا یدید ادیز لمیبر کن دخترجون، تو فـ ص 

 یچجور یفکر کرد نی. اصال به اکنمیمن قبول نم ؟یچ

 ی. اوناهم خبر ندارن من کیتونینم ؟یانجامش بد یخوایم

.برم خوامیم  

اش زل زدم و لب زدم دهیروح به صورت ترس یب ینگاه با  

؟یدار یا گهید دهیـ ا   

بزند که محکم ادامه دادم یحرف آمد  



 یکیتا نزد تونهیکه م یخودت؟ کس با یکرد یه فکرـ چ 

 ینتونستن کار دیو برحسب شانست که نگهبان رس ادیاتاقت ب

بغلش،  ریخواست بزنت ز یعلنا م ابونیکه تو خ یکنن، کس

داره؟ یآوردن آمارت کاربراشون در  

هوا تکان در یدست یتظاهر یا یالیخیمکث کردم و با ب یکم

 دادم

باهات  شهیهم یبرا دیبا گهید رونیات برسه از در بـ پ 

میکن یخداحافظ  

.انداخت و جوابم را نداد نییسرش را کالفه و با استرس پا   

:گفتم یتر میمال یتر شدم و با صدا کینزد  

 شیپ یا یزیو با برنامه ر دنیکه برنامه چ ییکسا یراـ ب 

.باش ینیب شیقابل پ ریتوغ رن،یم شیشده دارن پ ینیب   

 یبر شیپ یو طبق روال بخوا تفاوت یب یشکل نیهم اگه

چشماش رو بسته و داره با  الیخ یکه ب یآبمثل  شهیحکمت م

و  نهیبیروش و نم یسنگ بزرگ جلو ی. ولرهیم شیپ انیجر

.پاشهیمحکم از هم م  

سنگ رو  یباش که با زرنگ یساواش، تو اون آب نه

.دهیادامه م رشیو به مس چونهیپیم  

.و سکوت کردم دمیکش ینفس میاتمام حرف ها با  



را محکم بهم  شیمشت شد و چشم ها نیزم یرو دستانش

.فشرد  

لرزان و آرامش بلند شد یبهش چشم دوختم که صدا منتظر  

تونمی..تو..نمیمـ ن   

 یسر دانهینا امبهش نگاه کردم و دراخر رهیلحظه خ چند

.تکان دادم  

بلند شدم میاز جابرداشتم ورا دفتر قیعم ینفس با  

:را بهش کردم و گفتم پشتم  

.خوب، پس... خداحافظ یلیـ خ   

 یفکر نکنم که ممکن است خداحافظ نیکردم به ا یسع و

.آخرمان باشد  

دفعه  کیشروع به دور شدن کردم که  یآرام یقدم ها با

دمیبلندش را شن یصدا  

صبرکنـ    

گذشت که  یطور نیهم یبرنگشتم، لحظه ا یول ستادمیا

:مردد گفت یباالخره با لحن  

؟یتو چ یبوله... ولـ ق   

:باال انداختم و دو پهلو گفتم یا شانه  



عادت  گهیو د اد،یکه از جشن گرفتن خوشم نم یدونیـ م 

اتیع کردن خراب کارکردم به جم  

باال بردم و  یرا کم میحرکت کردم بروم که اواسط راه صدا

:گفتم  

یواقعا بزرگ تر شده باش دوارمیتولدت مبارک. ام ،یاستـ ر   

بلندش لبم کج شد یصدا با  

ودت رو مسخره کنـ خ   

گرم شده  یخندان پشت سرم و قلب یو متوجه لب ها رفتم

.نشدم  

ساواش*  

پشت پلک  یاهیچشمانم را بسته بودم و در سریدرگ یذهن با

.غرق بودم میها  

تند افتاده افتاده و همه اتفاق ها  یرو یزندگ کردمیم حس

د.دهیرخ م میپشت سرهم دارد برا  

.افتدیب یچه اتفاق ندهیآقراراست در نستمادینم  

 کیو  افتدیب یبگذارم اتفاق بد دیکه نبا دانستمیرا م نیا فقط

ساعت  دو شد و  ی. وقتدیایسرم ب ییبال کیتا  نمیجا ننش

 اطیبا احت ،تخت نشستم یآرام رو دند؛یهمه خوابمطمئن شدم 



 ریرجیگذاشتم و برخواستم که تخت ج نیزم یرا رو میپاها

دکر  

 ینگاهکردم و به منصوربهم فشردم، مکث را  میها دندان

.نشد داریکردم. خب خوبه ب  

و مدارکم را درونش چپانده بودم  لیکه کل وسا یساک

.برداشتم  

 گریکه دوسه روز د مدارکم را زودتر گرفته بودم. چون 

  نگرفتند یرادیبروم ا خواستمیم

 یبمانم ول یهفته اهفته دو کی ایچند روز  توانمیم گفتند

 یموقع اصلزودتراز دیمان مخالفت کردم. باطبق برنامه

.زدمیم رونیب  

.انداختم یو برم نگاهو به دور دمیپر رونیبپنجره  از  

.گرفتم نیینوک انگشتانم حرکت کردم و سرم را پا یرو آرام  

 واریدپشت که آمدم از ین لحظه ااکردم وهم ادیرا ز سرعتم

حبس  یخودم را با نفس عیافتاد و سروارید یرو ینور چم،یبپ

.امدهیشده عقب کش  

اونجاست؟ یـ ک   

.شدم رهیخ میبه روبه رو ترس آهسته رها شد و با نفسم  

!مزاحم نگهبان  



...نگهبان نبود که نیهم البته   

خودم را به پشت درخت و بوته  عیرا پس زدم و سر افکارم

.نشستم و پنهان شدم نیزم ی، روهبلند رساند یها  

بلند بود  یادینداشتم که تابلو شود فقط قدم ز یبزرگ ادیز جثه

..که خب  

.نفس نکشم یکردم حت یبردم و سع ریرا با ترس ز سرم  

پشت پرورشگاه  ی کهیچراغ قوه اش را انداخت سمت بارنور

دارد حرکت  دمید یمکث کرد. دستانم مشت شد و وقت یو کم

 خارجکه من پشتش بودم روح از تنم  یسمت درخت کندیم

.شد  

 دنیو لبانم شروع به لرز خواندمیداشتم اشهد خودم را مگرید

 دمیوسط محوطه را شن یزیافتادن چ یاکرده بود که صد

م.دیجا پراز  

به پشتش نگاه کرد و دیچرخ عیسر نگهبان  

 یشدم. لعنت رهیقدم با من فاصله داشت خ که فقط دو یدر به

گریبرو د  

 متیحرکت کرد سمت صدا و من فرصت را غن نگهبان

برخواستم و سمت  عیسر دمیکه کش یقیبا نفس عم ؛شمرده

.حرکت کردمرد  



 یکنم که شوکه شدم و دستم رورا بازرآمدم د خوشحال

ثابت ماند رهیدستگ  

کارکنم؟ی! قفله. حاال چیوا  

بکوبم. با  واریسرم را به د یچارگیکم مانده بود از سر ب گرید

 چند ،قرار گرفت قبض روح شدم میشانه ها یکه رو یدست

آرام سرم را به عقب  و نگاه کردم میبا بهت به رو به رو هیثان

  چرخاندم

از ته دل  قینفس عم کیکه پشت سرم بود  یکس دنید با

و آرام پچ زدم دمیکش  

 ـ نگهبان اینجاست

آرام لب زد اوهم  

برو کنار دونم،یـ م   

لب زدم دستپاچه  

دهیتواتاق تا ما رو ند میبرگرد دیدر قفله، با شهیمـ ن   

هول داد یتکدن داد و من را به کنار یسراموری  

 کمی .انداختدرون قفل در را یدیرا دراز کرد و کل دستش

و گشاد شده نگاهش  دهیترس یبا چشم ها؛ رفت باهاش ور

.کردم  



از کجا آورده بود؟ دیکل  

خوردم که ابرو  یتکان میزده سرجا جانیقفل ه کیت یصدا با

برو ایباال انداخت و با دست اشاره کرد ب  

 جادیا فیخف ییرد شوم که ساکم به نرده ها خورد و صدا آمدم

 کرد

دیغرچشمانش را بهم فشرد واموری  

واشـ ی   

رفتم رونیتند سر تکان دادم و ب تند  

 اشبیهم درون ج دیرا بست. کلآمد و درسریع پشت سرم  

اشت.گذ  

شدم.  رهیبا اضطراب بهش خ به دوروبرش انداخت و ینگاه

:با مکثش لجم در آمد و گفتم   

گهید میبر اـ بی   

:نگاهم کرد و گفت یعاد  

نباشه یفرد مشکوک کنمیارم چک مـ د   

:حرص زمزمه کردم با   

االن نگهبان  میستادیادم در ؟یجلوتر چک کن کمی شهینمـ  

ادیم  



:گفت خونسرد   

میبر ایرفته، ب گیون االن دـ ا   

راه افتاد. رو ادهیسمت پ به و  

:زل زدم و گفتم اشیکوله پشت به   

؟یاز کجا آورد دیلـ ک   

لج درارش به گوشم خورد یصدا  

در قفله دونستمیم رسه،ینم زایچ نیو که عقلت به اـ ت   

:کج کردم و زمزمه کردم یحرص لب با   

دانا زیهمه چدخترـ    

سمتم و ابرو باال انداخت برگشت  

هست؟ یکـ ش   

ازش حرکت کردمندم و جلوتراکاسه چرخ یرا تو چشمانم  

. داشتم دیرسیباد به گوش م یو سوسو رکیرجیج یصدا

 یزیچ دیشد یکه با صدا رفتمیخودم تند تند راه م یبرا

.زدم یو داد بلند دمیپر میازجا  

در سطل اشغال، دستم را  یبود رو دهیکه پر یگربه ا دنید با

 ؛کردم به پشت سرم نگاه نکنم یقلبم برداشتم و سع یرواز

.کندیدارد با تمسخر نگاهم م داستمیچون م  



تفاوتش بلند شد یب یصدا یول  

م؟یجا برـ ک   

.گفتی. راست مستادمیدفعه ا کی   

 ییجا میدانستینم یو حت رونیب میزده بود یفکر چیه بدون

؟نه ای میدار ار  

میستادیسمتش و هردو ا برگشتم  

:گفتم دیترد با   

تو  یبراباز رونیب طیمحخطر امور،ی یومدیم دیو نباتـ  

شترهیب  

.نگفت یزیدوباره بستش و چ یول حرفی بزند باز کرد لب  

زدم  یبشکن دیکه به فکرم رس یزینگاهش کردم و با چ یکم

:و گفتم   

رفتمـ گ   

دنگاهم کر یزد و سوال نهیرا به س دستانش  

با اون یه کاری ـ به من برای رفتنم یکم پول دادن؛ می تونیم 

  بکنیم.

راه به سمت مقصد مورد نظرم  روزمندانهیپ یبا لبخند و

نگاهش توجه نکردم افتادم و به تاسف  



به سمتش  شیصدا دنیراه رفتن با شن قهیدق نیچنداز بعد

 برگشتم و نگاهش کردم

ست.رو ه ادهیتو پ مکتین هی اونو میبر ایب   

.میحرکت کرد مکتیتکان دادم و به طرف ن یسر  

مینشست شیو رو میگذاشت مکتینریها را ز لیوسا  

 رهیستاره خاز ین خالازد و به آسم نهیدستانش را به ساموری

 شد

ممزده بودرش تیوضع نیااز  

من جانش را به خطر انداخته بود. آمدم لب باز به خاطر او

اش ساکت شدمآهسته یکنم که با صدا  

نداره  یکس. فرق یکس ب یفکر نکن، آدم ب یزیبه چ ادیـ ز 

.کجا باشه. پارک، پرورشگاه، خونه، خرابه، قبر  

اخم نگاهش کردم با   

یداشت یسرپناه هیداقل ـ ح   

را چرخاند و نگاهش را به چشمانم گره زد سرش   

. وفتهیبرام ب گهیاتفاق دو سه سال د نیرار بود اـ ق 

.بهتر باشه ندمیآاز تمیاالن وضع کنمیفکرم  

لب زد و  



یتو هستالن ـ ا   

میشد رهیبهم خ هیحرفش متاثر شدم و چند ثان با  

.شد رهیخ شیدوباره به جلو اموریرا آرام تکان دادم و  سرم  

نتوانستم  یکردم چشمانم را باز نگه دارم ول یسع یلیخ

.مقاومت کنم و به خواب فرو رفتم  

توجه اخم  یشدم. ب اریهوش یکم یآرام دست یتکان ها با

.دمیرا شن اموری یباره بخوابم که صداکردم دو یکردم و سع  

! پاشو هوا روشن شده. اون مغازه هم باز شدهیـ ه   

از صحت  یاز چشمانم را باز کردم و وقت یکیحرفش  با

حرفش مطمئن شدم دوتا چشمانم را کامل باز کردم و صاف 

 نشستم

درد گرفته بود. دستانم را باال بردم و  یلیخ میو شانه ها گردن

.دمیکش یبلند ازهیبه بدنم خم یبا کشش  

 ؛از دهانم خارج شد هیثان ستیبه مدت ب یبیغر بیعج یصدا

را برطرف کردم و باالخره دهانم را بستم،  امیکل خستگ

 اموری ادیانداختم و برخواستم. ناگهان به  نییدستانم را پا

به دهانم  سیپوکر ف یافتادم و به سمتش برگشتم. با صورت

:شده بود. گردنم را خاراندم و گفتم رهیخ  

؟یدیو نخوابـ ت   



 حرکت ابانیخ گریجواب من را بدهد به سمت د کهنیا بدون

.اش بودشانه یاش هم روکرد. کوله  

.برداشتم و پشت سرش حرکت کردم قیعم یرا با نفس ساکم  

چند لحظه بعد با لبخند  ؛ستادیمنتظرم اکناردر اموری

خیره شد. به دستانمر اموی زدم و رونیمغازه بازدر  

:را بهش نشان دادم و گفتم دستمرد لهیوس  

. نه؟افتهیکارمون راه م نی. فعال با انیبـ ب   

تکان داد، سر یقیبهش نگاه کرد و با نفس عم یکم اموری

.سکوت پشتش را کرد و راه افتاددر   

 یکه زده بودم را جمع کردم و با سر یا یمصنوع لبخند

:دمیآرامش را شن یافتاده کنارش حرکت کردم. صدا نییپا  

و خطرناک  هیخوب یجا بایکه تقر شناسمیم یپارک هـ ی ..

اونجا، بعدشم میبر میتونی. مستین  

:تر کرد و گفت یشدم که لب رهیخ بهش  

میکنیم یکار هیعدشم ـ ب   

 مانتیفکر کردم وضع نیتکان دادم و به ا یبا ناراحت یسر

 ای شدیمبدتر ماند؟یم یطورنیباشد؟ هم یاست چجورقرار

 بهتر؟



اخمانم توهم رفت و بدنم جمع شد نیابدتراز تیوضعفکر با  

اموری*  

 یرو کردمیم یسع یدرهم و برهم بود ول یلیخ افکارم

.ارد و ساواش نفهمدنگذ یریظاهرم تاث  

سخت بود یشکل نیهم طیشرا  

باشدآرام را کنترل کند و یهمه چ نمانیب یکیبود  ازین   

 یالک دانستمیاسترس داشت و م یطور نیهم ساواش

وارد  دادمیمن هم مثل او به اضطراب اجازه م. اگرخنددیم

.شدیافتضاح م تمانیمغزم بشود وضع  

و سمت  میدیرسراه رفتن به پارک مورد نظر یاز کل بعد

کوچک قرار  یمصنوع اچهیدر کی یکه رو به رو یقیآالچ

.میکردداشت حرکت    

ستادمیا میدیکه رس قیآالچرپشت سرم آمد و کنا ساواش  

:که گفتم کردیم ینگاهش داشت همه جا را موشکاف با  

میبمون میتونیم نجایـ ا   

تکان داد یکرد و سر نگاهم  

 یا یچادر مسافرت میکرد یو سع قیآالچ یتو میحرف رفت یب

بگذاریم. آنجا و میبود را باز کن دهیکه خر  



کردآرام لب باز  ساواش  

؟یعنی میبمون نجایا دیبا یا کـ ت   

دستم بود  یچادر که تواز یو به قسمت ستادیحرکت ااز دستم

شدم رهیخ  

گشت مارو  ای سی. اگه پلمیمراقب باش یلیخ دی. بادونمیمـ ن 

میافتیدردسر م یتو نهیباهم بب  

ن دادارا تک سرش  

. فکر نکنم انقد  گهیتوشه د یزیچ یخانواده ا کننیکر مـ ف 

داخلش رو بگردن انیباشن ب ریگیپ  

را باال انداختم میها شانه  

اطیحتـ ا   

م شداکارمان تم قهیادامه نداد و بعد از چند دق گرید  

.میگوشه گذاشت کیو ساک را  فیداخل و ک میرفت  

را به سمت شکمم جمع کردم. سرم را  میو زانوها نشستم

به ذهنم  یکردم کم یبستم، سع اگذاشتم و چشمانم ر شانیرو

ساواش باعث شد سرم را بلند کنم و  یاستراحت بدهم که صدا

شوم رهیخ یبهش با گنگ  

خوامیمعذرت مـ  !  



 یزیانداخت و چ نیینگاهش کردم که نگاهش را پا یسوال

 نگفت

:شدم و زمزمه کردم رهیرنگش خ یتونیکوتاه و ز یموها به  

 نمی. اشهیمراحت تر اوضاع تمونیا قبول کردن وضعـ ب 

یایبکن باهاش کنار یماست. سع یزندگ  

:را دوباره به حالت قبل قرار دادم و زمزمه کردم سرم   

ودت رو سرزنش نکنـ خ   

آرامش بلند شد یصدا  

یداریب شبیبخواب. از د ریگـ ب   

چشمانم حرکت حباب  یکیدر تار ؛به حرفش ندادم یتیاهم

به  یک دمیرا دنبال کردم و انقدر غرق شدم که نفهم زیر یها

.خواب رفتم  

 ؛دمیاز خواب پر یبود که با کابوس یچه زمان دانمینم

قلبم گذاشتم  یدستم را رو دم؛یکش یقینشستم نفس عم میجاسر

 دنیانفجار دوباره مقابل پلکم ظاهر شد. با شن ریو تصو

ساواش سرم را به طرفش چرخاندم یصدا  

دیدی؟ـ خواب   

مطمئن شدم خوب  یرا رصد کردم و وقت نشییباال تا پا از

و سر تکان دادم دمیکشروی صورتم است دستانم را   



تنم بود  یرو یشرت ییبودم و سو دهیخودم که دراز کش به

خوابم برد؟ ینگاه کردم. من که نشسته بودم ک  

:حرف نگاهم را خواند و گفت ساواش  

رو گذاشتم کنارسرت و  نشسته خوابت برده کولت دمیـ د 

یگذاشتم روش بخواب  

زمزمه کردم یملب ممنون رینگفتم و ز یزیچ  

بلند شد شیجا از  

 هی رونیمن برم ب تا حواست باشه یدارشینتظر بودم بـ م 

میبخور رمیبگ یزیچ  

شدم رهیخ بهش   

 ازینمهم تر یممکنه جاها میهتره پوالمون و خرج نکنـ ب 

میداشته باش  

ن داداتک الیخ یرا ب دستش  

م؟یریبم یاز گشنگ یخوایل کن، نکنه مـ و   

رفت رونیاز چادر بو  

چادر داخل  پیدفعه سرش را از ز کیتکان دادم که  ار سرم

:آورد و گفت  

والمون؟ـ پ   



 شتیمتوجه شدم منظورش چ ینگاهش کردم و وقت یسوال

را باز  پشیکه ز یو در حال کشیدم میپا یجلوام را کوله

:گفتم کردمیم   

ون بهم اقرض گرفتم.  یبهونه ا هیبه  یاز خانوم اسعد کمـ ی 

..خب یبرش گردونم ول ستین یازیداد و گفت ن  

ام دنبال دفترم گشتم. ساواش تکان دادم و درون کوله یسر

گفت و رفت یآهان  

و برگه  میپاها یرو کردم گذاشتم دایو خودکارم را پردفت یوقت

را باز کردم اشیکاه یها  

شدم و شروع به نوشتن  رهیش خبدون خط یبه ورق ها یکم

 کردم

میکن اهیرو س گهیصفحه د هیباهم  میخوایمروزم مـ ا    

دستم را حرکت  یکردم و بعد چند لحظه خودکار تو یمکث

 دادم

 

. دونمیمن! تو رو نم ی. البته، زندگمونیرست مثل زندگـ د 

تو روشن باشه یتا زندگ کنمیمن تمام تالشم رو م  

 گهید یکس ینه برا اندازمیاگه دارم خودم رو به خطر م 

توعه یبلکه برا  



زد ادیفر یاعماق قلبم کسو  

؟ یساواش چـ   

را دور انداختم و دوباره نوشتم یالیآن شخص خ یصدا  

اعتقاد ندارم سرنوشت آدم ها از قبل نوشته شده نیه اـ ب   

میکنیم جادیااالنمون رو با افکار ندهیآ یها اتفاق  

فکرها رو تو لحظه  نیتا درست تر کنمیمن دارم تالش م و

 داشته باشم

اون و  خواستمینم ؛کارو کردم نیمن خوشحالم که ا راستش

 تنها بزارم

مادر پدرم باشم هیشب خواستمینم  

.میرو ندار یکس جز هم و اون من  

اون ...  دونمیم یکنه ول تیبا حرفاش من و اذ شهیهم دیشا

رو نداره یجز من، کس  

دفتر احساسم رو به  نیصفحه به صفحه ا یتو خوامیم 

ناراحت  دیاولش شا شیخونیم یتو دار یوقت که ارمیزبون ب

یو لبخند بزن یرو احساس کن شرفتیپ یول یبش  

 ندهیکه در آ یگاهیتو، به گذشته خودت و جا خوامیم من

.یافتخار کن یدار  



او ،یبرا ن،یچن. همکنمیم یتو، هرکار یبرا من  

شاخه به آن شاخه  نیااز ینوشتم و ه یمربوط م یب دیشا

و  خواندینم یدفتر را کس نیکه ا دانستمیم یول دم؛یپریم

.شودکنم و فکرم باز  یراحت افکارم را درونش خال توانمیم  

را  ییقدم ها یصدا یوقت یغرق در کلمات شده بودم ول 

قرارش  فیداخل ک یقیبستم و با نفس عم عیرا سردفتر دمیشن

.دادم   

 یخوراکبزرگ پراز کیپالست کیلحظه بعد ساواش با  چند

با نفس نفس  شدیکه داشت جابه جا م یبرگشت و درحال

:گفت  

که  میخوریکم کم م دمیخر ادیخوب، خرت و پرت ز یلیـ خ 

چند روزمون بمونه یبرا   

 

با بچه ها در جو به یاد ناهار و شام های پرورشگاه که 

شادش دور هم می شستیم و غذایمان را می خوردیم افتادم و 

خشکم را بهم فشردم و سر تکان  یها بنگاهم مات ماند. ل

 دادم



اش را  گهیکردم. نصف دوسط نصفش  زبرداشتم و ا یکیک

مکث از دستم  یساواش گرفتم و بعد از کم یرو به رو

.گرفت  

دندان  ریخوب کاکائو ز یزه داخل دهانم گذاشتم و از م آرام

.گرفتم یحس خوب میها  

دمیعقب کش یرلبیزاز تشکر را خوردم و بعد کیحرف ک یب   

 کیهم بعد از تمام شدنش آشغالش را درون پالست ساواش

به  گرفته شکمش و یرا جمع کرد تو شیانداخت  و زانو ها

.شد رهیکف چادر خ  

 دنیکه با شن دمیکشیم نیزم یرو یفرض یانگشتم خط ها با

.با بهت سرم را بلند کردم ینیف یصدا  

 نییو سرش را پا دیچشمانش کش یدستش را رو عیسر

 نمیگرفتم تا بتوانم صورتش را بب نییسرم را پا یانداخت. کم

امد رونیو زمزمه پراز تعجبم از دهنم ب  

نمتیبـ ب   

 دمیخودم را جلو کش یرا به نشانه مخالفت تکان داد ول سرش

 دیکه به شدت سرش را عقب کش رچانشیو دستم را گذاشتم ز

گذاشت. صورتش یروو دست چپش را    



نش بلند شد و الرز ینفس ها یکه صدا دینکش یطول یول

ش تکان خوردیشانه ها  

خندان بود و االن به خاطر  شهیکه هم ییحال او دنیبا د 

من  یسخت و خطرناکش نتوانسته بود خودش را جلو طیشرا

چشمانم را گرفت یازغم جلو یل کند؛ غبارکنتر  

زدم شیارام و با وقفه صداو  

 ـ ساواش

 یم کند ولاخودش را آر کردیم یو سع دیلرزیهاش م شانه

و نفسش گرفته بود شدیم نییبا شدت باال پا اشنهیس یقفسه    

 یشد و تو یو سکسکه اش خنجر انیدرم یکی یهق ها هق

 قلبم فرو رفت

 یو صدا کردیم طنتیش شهیکه هم یعادت نداشتم پسر من

.نمیبب یطورنیرا ا رفتیبه اسمان م شیخنده ها  

 یتوجه یبکنم، ول خواستمیکه م یکار یداشتم برا دیترد

دمینکردم و خودم را جلو کش  

بعد از دو  یهوا ثابت ماند ولحرکت در یبلند شد و ب دستانم

نشستند  شیشانه ها ینم رودستا شدیبفهمم چ نکهیبدون ا ه،یثان

.دمیو او را به سمت خودم کش  



حرکت  یحس کردم که ساواش نفسش بند آمد و ب یقیدقا یبرا

ه شده بود پس، دستانم را ک هیشانه ام ماند. کار یسرش رو

ش شانه چپ یرا رو امیشانیدورش حلقه کردم و پمحکم تر

.گذاشتم  

گذاشته بود و  نیزم یرا دو طرفم رو شیساواش دست ها 

  مشتشان کرده بود

زمزمه  یخشدار و پربغض یو با صدا دیکش یقیعم نفس

:کرد   

دم؟یخجالت آوره اگه بگم ترس یلیـ خ   

که مشخص  ییرا محکم تر بهم فشار دادم و صدا میها پلک

را  میاش گوش هابغض دنینترک یبرا کندیبود دارد تالش م

 پر کرد

 ییمن بالخودم به درک، به خاطر ؟یگه... اگه نتونم چـ ا 

کنم من؟ کاریچ ادیسرت ب  

چه در دمیلرزانش پشت گوشم را داغ کرد و تازه فهم نفس

ام یتیموقع  

عقب رفت و با چشم  ودم را ازش فاصله دادم که آرامخ یکم

.سرخ به صورتم نگاه کرد یها  



کردم لبخند بزنم  یانداختم و سع یلرزانش نگاه یلب ها به

.تکان نخورد میکردم لب ها یهرکار یول   

زد یدردپر لبخند  

امون مطمئن  ندهیآتوهم از ،یبگ یچ یدونیوهم نمـ ت 

دست منه احمق ی. خودت رو سپردیستین  

شکست و ادامه داد شیتوهم رفت، صدا یکم میابروها  

ازت مراقبت کنم تونمی.. نمیدونیم توهم.. ..یتـ ح   

چانه اش را باال گرفتم و  عیسر یانداخت ول نییرا پا سرش

رفت باال یکم میصدا  

ه من نگاه کنـ ب   

خودم نه یشد ول رهیرا گرداند و به پشت سرم خ چشمانش  

ه من نگاه کن ساواشـ ب   

چانه اش قرار داده بودم  ریاول به دستم که ز هیچند ثان بعد

را آهسته سر داد درون  شینگاه کرد و بعد مردمک ها

 چشمانم

؟ینیبیم ینگاه من چ یوـ ت   

کرد و با درد نگاهم کرد سکوت  

؟ینیبیم یدیا امـ ن   



خارج کند که محکم تر  میسرش را از دست ها خواست

:و بلندتر گفتم دمیچسب   

؟ینیبیشکست خوردن م ؟ینیبیم ینگران ؟ینیبیصه مـ غ   

زد یآرام لبخند  

ستمیکه خودم ن یزی. چنمیبیدختر محکم م هـ ی   

:را تکان دادم و گفتم سرم  

که از قلبم  هیزیهمون چ ینیبیمن م یکه توچشما ینیـ ا 

شهیداره منعکس م  

ساواش گمیم یچ نیکن بب گوش   

 ی فهیوظ نکهیرو گرفتم، پس فکر ا میتصم نیخودم ا من

توعه رو از مغزت بنداز  یشونه ها یمن رو مراقبت از

رونیب  

 ستیقرارن کردم. تو هینکردم به خودم تک هیبه تو تک من

 ازت دیمنم که با نیا یبلکه... بلکه، حت یمواظب من باش

 مراقبت کنم

تعجب و خنده نگاهم کرد با  

از خرس  یخوایم یها، چجور یگیم یزیچ هی! امورـ ی 

؟یمثل من مراقبت کن یگنده ا  



مسرم را قفل چشمانش کردم نگاه  

که بشه، هرجا که باشه، تحت هر  ی. هرچدمیهت قول مـ ب 

 ستیمهم ن ،یمن کجا باشم تو کجا باش ستیمهم ن ،یطیشرا

، من هیفکرمون درباره هم چ ستی، مهم نستقلبمون کجا

یکه بکن میهست، هرکارحواسم به تو شهیهم  

 یمکث کردم. لبانم را به هم فشار دادم و با زهرخند یکم

:گفتم  

سالتم بشه از نظرمن تو همون پسر بچه نق  پنجاه یتـ ح 

هاش سرپوش بزارم.  یرو خراب کار دیکه با ییترسو ینقو

من کنارت  یدیو جمع کن. هر وقت د تیو زار هیگر نیپس ا

ناله کن نیبش ستمین  

 یحرف نگاه عسلپراز یو با نگاه یسکوت زباندر ساواش

که داشت ر. انگادوخت من یخی یدرون چشم هااش را 

بزرگانه و قلمبه  یحرفا نیبچه را چه به ا یآخر تو گفتیم

 سلمبه

 یزیچآدم را بزرگتراز یزندگ یاوقات اتفاق ها یگاه یول

که در واقع هست کردیم  

دستش گرفت  یکه دستانم را تو میکردیسکوت بهم نگاه م در

شد رهیو بهشان خ  



:کوچکم را درون دستش مشت کرد و آرام گفت یها انگشت   

میکن یکار هیس بزار ـ پ   

شدم که دستانم را رها کرد و از درون  رهیبهش خ کنجکاو

داکندیرا پ یزیچ کیکرد  یسع فشیک  

 یربان قرمز دنیدست از جست و جو برداشت و با د باالخره

 برای چند ثانیهکردم ورا جمع  میدستش بود چشم ها یکه تو

.شدم رهیخ ربان با استفهام به  

که با  ییو زل زدم به چشم ها دمینگاهم را باال کش آرام

زدندیخاص بهم لبخند م ینگاه  

ساواش  یهم رفت که لب ها یتو یبه حالت کنجکاو میابروها

:آرام کش آمد و زمزمه کرد  

وجود داره که  یا ینخ سرخ نامرئ گهیم ینیچ یفسانه اـ ا 

و  ننیهمو بب یخاص تیموقع یبه انگشت دونفر که قراره تو

نخ سرخ سرنوشت گنینخ م نیعاشق هم بشن بسته شده. به ا  

ن داد و اسرش را تک ؛دیتعجب بهش نگاه کردم که خند با

  ربان را از وسط پاره کرد

دستش گرفت. در  یجلو آمد و دست راستم را تو دستش

دستانم  کردمیبودم و تمام تالشم را م رهیسکوت بهش خ

 نلرزد



بهش نگاه کردرا دور مچم گره زد و  ربان  

خیره شد. آورد و بهم جلو مکث دستش را هیچند ثاناز بعد  

که  یبند نیا خوامیزت مـ چند وقت پیش این این و گرفتم. ا 

تا به عنوان معشوقه نه، به  یو نگهش دار ستین مینامرئ

دارم ازم جدا  ایدن نیکه تو ا یعنوان تنها دوست و خانواده ا

بند سرخ ما رو  نیا م؛یازهم دور افتاد یلیو اگر به هر دل ینش

.بهم برگردونه  

 کی کردمیرا بهم فشردم و نگاهش کردم. حس م میها لب

و درد گرفته شودیم نییباال پا میگلو یتو یزیچ  

. دلم و فشارش بدهم شیارم روگذدستم را ب خواستیم دلم

 یاز تمام حس هاو خودم را  رونیبروم ب خواستیم

.کنم یآور خالزجر  

فقط  ،یبزنم و کم ادیدلم را فر یتمام حرف ها جانینه هم ای

سبک شوم یکم  

جلو بردم و آرام بند را  دستم را؛ منتظرش نگذاشتم ادیز

ش گره زدمدورمچ  

شدم به بند و زمزمه  رهیدستم را عقب بکشم خ نکهیا بدون

:کردم  

شن؟یم یفسانه ها مگه واقعـ ا   



:گفت یتک خنده ا باال انداخت و با یشانه ا الیخیب  

 میباور کن ایبراساس باوراته. پس ب اتیدن یاتفاق ها گنیم 

کنهیجدامون نم    

ادامه داد یارام تر یبا صدا و  

باشه یمورد واقع هی نیتو ا دوارمیمـ ا   

 یمکث، بعد اززل زدم اشبه چهرهرا باال گرفتم و سرم

حدقه چرخاند، سرش را خاراند و لب باز  یچشمانش را تو

 کرد

؟یایب یخوایقدم بزنم م اچهیدر... من برم کنارزیـ چ   

ن دادم، عقب رفتم و در خودم جمع اتک یسر ینشانه منف به

 شدم

از  یکه بسته شد آه ارام یپیبه ز رهیخ رفت؛ رونیب ساواش

 یینوازش کردم و صدا اربان دستم ر ،آمد رونیاعماق قلبم ب

:از درونم گفت  

نخ بخواد مارو  هیدر کار نباشه که  ییوقت جدا چیاش هـ ک 

 بهم وصل کنه

 

** 



رعب و وحشت را در  زیم یها از رو لیافتادن وسا یصدا

 یجرئت نداشتند حت یدل افراد حاضر در اتاق انداخت ول

.به عقب بردارند یقدم  

 دهیچیهمه پ یمرد در گوش ها یشدن دندان ها دهییسا یصدا

دیکش یقیشد و نفس عم  

باعث گذر  ادشیفر هیبسته شد و بعد از چند ثان چشمانش

بدن ها شد زا یلرزش  

دیعربده کشو درآخر دیکوب زیم یها و بارها رورا بار دستش  

کجاست؟ دیدونیکه نم یچ یعنـ ی   

همه سال کنار خودم نگهتون داشتم و آموزشتون دادم که  نیا

الشخور؟ یاحمق ها دیرو دست بخور یبچه زپرت هیاز   

افتاد و سکوت کردند نییپا سرها  

و  دیکش شیدر موها یدست ؛به افرادش نگاه کرد حرص با

ارام و ترسناک زمزمه  یی. با صدارا بهم فشرد شیچشم ها

:کرد  

 نمیزمریز ی. حتدیکن داشیپ دمیا سه هفته بهتون وقت مـ ت 

نشیاریو زنده برام م دیکنیم داشیرفته باشه پ   

ادامه داد یا یرا باز کرد و با لبخند عصب شیچشم ها آرام  



رو  گمیکه م یکار دیجونتون و دوست داشته باش یلیگه خـ ا

کشتن و  یروشم برا دیدونیوگرنه خودتون خوب م دیکنیم

.هیمثل شما چ ییزجر دادن آشغاال  

زد ادینخورد فر یو سرها تکان امدیدر ن یازکس ییصدا یوقت  

نه؟ ای نیمفهومـ    

گفتند و به دستورش اتاق را ترک  یبله محکم گاردهایباد

.کردند  

 ینه برا یول دادیاتاق را وهم آور نشان م یقرمز فضا نور

.آورنده وهم و وحشت بود دیکه خودش پد یکس  

 یشد و انگشتش را رو کینزد واریبه د بیدر ج دست

دیعکس کش  

به افراد درون عکس  رهیوار سرش را کج کرد و خ مجنون

:زد و آرام گفت یشخندین  

 شیپ فرستمشیو م کنمیر اسرع وقت کارش و تموم مـ د 

 خودتون

 شی. کم کم شانه هادیداد و ارام خند هیتک واریسرش را به د و

اتاق پخش شدوارش درسراسر وانهید یو قهقهه ها دندیلرز  

!و وحشت بود یوانگیمرد، نماد د نیشک ا یب  



 یدست خانوم اسعد یآب وانیهم لدر یبا صورت یحسن یآقا

را تکرار کرد و  دیبار جمله آروم باش نیچندم یبرا ؛داد

.مبل تک نفره نشست یکنارش رو  

بودند و سروان با اخم  ستادهیدر راهرو ا سیپل یهامامور

کاغذ  یرو زهایچ یسر کیداشت  ادیدرهم مشغول  یها

.بود  

 یبود و با گنگ ستادهیدر ا یرو به رو نهیدست به س برزیفر

را که به جناب ریاخ یبود. داشت اتفاق ها رهیخ واریبه د

.کردیسروان هم گفته بود در ذهنش مرور م  

از در پرورشگاه داخل آمده  بیعج یبود ساواش باحال گفته

.چرا دانستینم یول دیدویها م یو با سرعت مثل فراربود   

 یبیشده بود که رفتار عج نیا یایبا اشک گو یاسعد خانوم

 کی یچه اتفاق زندیحدس نم یمشاهده نکرده و حت اموریدر 

.افتاده است شیدفعه برا  

خواهش و التماس به جناب سروان التماس کرده بود  با

.کنند دایکه مانند فرزند خودش دوستش داشت را پ یدختر  

شک کند  کهنیقرض گرفته و بدون ا یپول اموریکرد که  ذکر

.آن را داده بود  



گفته بود ساواش چند  شیهم در ادامه حرف ها یحسن یاقا

زودتر از روز موعود دو  نکهیا یول رفت؛یم دیبا گریروز د

همه  یشده بودند برا دیپرورشگاه باهم ناپد یتا از بچه ها

.بود بیمشکوک و عج  

 ییداد آن شب صدا حیشد و توض ییاز نگهبان هم بازجو یحت

.دیرا ند یکس یول بود دهیشن بیعج  

سالن پرورشگاه حکم فرما بود  رو پچ پچ د یو کنجکاو ترس

دست که نیاز ا ییو زمزمه ها  

کرده؟ یچه خرابکار شازساواـ ب   

  اندازهیم رتو دردسخودش رو  شهیمـ ه

میالخره رفت از دستش راحت شدـ با    

؟یسرش اومده باشه چ ییگه بالـ ا   

دیرسیگوش م به  

کرد و چند  یخداحافظ یحسن یبا اقا ییبعد از بازجو سروان

.دیدر جمع خواب اهویلحظه بعد ه  

:شد و گفت رهیبا اشک به ان مرد خ یاسعد خانوم  

سرشون اومده باشه؟ ییگه بالـ ا   

:فرو رفت و گفتفکررد یکم یحسن یاقا  



 رونیبقرارمعلوم خودشون  اده ازافت یتوجه به اتفاقا اـ ب 

 رفتن

:و کالفه گفت دیرا مال شیها چشم  

. ما در قبال اون بچه میکن داشونیهرچه زودتر پ دیبا یلـ و 

میها مسئول  

سر تکان داد هیبا گر یاسعد خانوم  

و  اموریخوام برم اتاق یساختمون خودمون، م رمین مـ م 

شد دایپ یزیچ دیبازم نگاه کنم شا  

بسته شدن  یصدا هیبعد ازچند ثان ؛تکان داد یسر یحسن یآقا

دیکش یقیو نفس عم دیدر را شن  

ساواش*  

بسته قهقهه  یدلم گذاشته بودم و با چشم ها یرا رو دستم

 ،یا یهر نگران ،یهرترس ،ی. فارغ از هر مشکلزدمیم

.روزم را بسازد توانستیبود که م یزیچ اموریکردن  تیاذ  

 یباز کردم و تا نگاهم دوباره بهش افتاد پق مهیرا ن چشمانم

 دهیخم شدم. دلم درد گرفته بود از بس خند نیزدم و رو به زم

.بودم  

.و دستانش را مشت کرده بود کردیحرص نگاهم م با  



االن سر به تنم  دیآدم بود وگرنه با نیشک خود دار تر یب

.امکه کرده یکار نیبا ا بودینم  

 یکه رو به رو یتخته سنگ یروو دیکش یصدا دار نفس

نشست. قرار داشت اچهیدر  

کردم خندم را متوقف کنم  یسع قمیعمبلند و یاز نفس ها بعد

.شدم کیو آرام بهش نزد  

.کنارش نشستم اطیو با احت دمیرا سنج تیموقع  

ش انداختم و لبانم را بهم فشردم تا به لپ ینگاه یچشمریز

.منفجر نشوم  

زدینم یبود و حرف رهیدور دست ها خ به  

شدم رهیخبه زمین  محو یلبخند با  

تا خنده  کردمیم یهرکار یسخت بود ول طیاست شرا درست

صورتمان پاک نشود یرواز  

 .زدیکه لبخند م دمیدیچشمانش را م ینه ول شیلب ها دیشا

که  یهرک یام. برادختر بزرگ شده نیبا ا یمن از بچگ

.توانستیمن نم یظاهرش را حفظ کند برا خواستیم  

اششانه یرو را بلند کردم و محکم زدم دستم  

نرو تو فکر به خاطر سر حال کردن خودت بود قیرفـ    



کوبید. کفشم یرو را شیو با حرص پا پرت شد به جلو یکم  

دمیهمراه با خنده گفتم و خودم را کنار کش یپر درد یآ  

:دیبهم فشرده شده به گوشم رس یدندان ها یاز ال شیصدا  

 نیشارژ کردن من از ا یبرا گهیخدا د یحض رضاـ م 

مضحک استفاده نکن ساواش یحرکت ها  

 اچهین دادم و مثل او به دراتک میخنده به نشانه تسل با یسر

 زل زدم

شکمم و دستانم را دورشان حلقه  یرا جمع کردم تو میزانوها

و با یاد نیم ساعت پیش لبخند محوی روی صورتم شکل  کردم

 گرفت.

ام منم که حوصله دیترس یبه شدت از گربه ها م اموری

بودم  به زورگرفتهپارک  یدوسه تا گربه از تو ؛رفته بودسر

 دهیرا کش پیو زواب بود انداخته بودم درون چادرخ یو وقت

.بودم   

از گربه ها چنگ انداخته بود به  یکیقرار معلوم  از

کرده بود دارشیصورتش و ازخواب ب   

و خشم اسمم را ترس  با یچطور افتدیم ادمی یهم وقتهنوز

او و گربه ها چادر  عیسر یزد و براثر حرکتا ادیفر

.بلند بخندم یبا صدا خواهدیدلم م کردیحرکت مرآنونوریا   



خب منم  یگونه به نظر برسد ول ضیمر یحرکت دیشا

گرید گذراندمیم دیروزم را با یطورنیا  

در آوردم؛ بد  ینواخت کیزهر ترک کردنش روزش را از  با

 که نشد، شد؟

را بکشد و  پیز دیبه فکرش نرس یبود که حت دهیترس انقدر

 ینوا کشت یب یهمان تو مانده بود و با گربه ها ؛دیایب رونیب

.گرفتیم  

:گفت یآرام یبا صدا اموریکه زدم  یماپق آر با  

اچهیدر یتا پرتت کنم تو یبخند هیافـ ک   

بسته شد و صاف نشستم شمین باالفاصله  

کند یفکر را عمل نینبود ا دیبع ازاو   

به بدنم دادم و برگشتم  یپا شدم، کش و قوس میسرجا از

 طرفش

نزد یحرفونگاهم کرد  دهیبا صورت خراش یخنث  

م؟یکن کاریسودمون چپر یادامه زندگرـ د   

:باال انداخت و خونسرد گفت یا شانه  

میتوآب راحت ش اندازمتیم یخواب یوقت یچیـ ه   

:زدم و آرام گفتم یطنتیکج و پرش لبخند  



م؟یبپر ییدوتا یخوایـ م   

 یحرکت چیه یب هیثان به طرفم برگشت و چند یعاد یلیخ

دهانم  نکهیا یبرا هیهمان چند ثان میبگو توانمیم ؛نگاهم کرد

.بود یشوم کاف یرا ببندم و جد  

کالس  یبر یتونینم گهیدرسه هم کنسل شد. توهم دـ م 

کننیم داتیزنن و پیوگرنه ردت و م  

ازدست دادم نفس  محبوبم را کامپیوتر کالس نکهیا یادآوری با

تکان دادم یو سر دمیکش یبا ناراحت یقیعم  

 نهیهز باو هک کردن داشتم.  وتریبه کامپ یادیز عالقه

 گرید شدینم ایخب گو یکالس ول رفتمیپرورشگاه م

شد رشیگیپ  

 ریدنبال کردن عالقم د یوقت برا چیباال انداختم؛ ه یا شانه

 نبود

هم اونا دنبالتن هم پرورشگاه  ادیاالن به احتمال ز نیمـ ه 

هارو خبرکرده دنبال ما دونفر بگردن سیپل  

زدم میپا یبه سنگ جلو یو لگد دمیکش یکالفه ا پوف  

 دونستمیشده. کاش حداقل م یا یباز سیجب دزد و پلـ ع 

انیم مچرا دنبال  

درهم شد یم کمنمتفکرش اخما یصدا با  



 زدیبهت سر م ومدیکه م یبه اون مرد دیهست با یرچـ ه 

تا من و خانوم  شیروز پ هم ربط داشته باشه. وگرنه چند

زدینم بشیغ دیرو د یاسعد  

؟یخانوادت خبردار یاز ماجراتو ساواش  

:تکان دادم و گفتم یسر یناراحت با  

خانوادشاز ادیم ادشی یساله چ کیبچه  هـ ی   

شدم رهیخ نیکردم و به زم سکوت  

شد آرامش بلند یصدا  

تو رو به پرورشگاه سپرده؟ یک یدونیمـ ن   

ن دادمابه نشانه نه تک یسر  

نگفت یچیتو فکر و ه رفت  

میافتیرمیپرورشگاه و گ گردوننیبرمون م سیپل شیپ میبر   ـ 

 یراه هی دیبا م؛یکن یه چادرزندگی تو میتونیعمرم نماخر تا

هست یراه هی شهیکه نباشه، هم شهیباشه باالخره. نم  

زدیشدم، انگار که داشت باخودش حرف م رهیخ بهش  

:فکر کردم و بعد مردد گفتم یکم  

امورـ ی  

و نگاهم کرد آوردباال را  سرش  



برم دنبال کار تونمین مـ م   

و سکوت کردانداخت  باال را شیابروها  

 نیبه ا شه نیتوا شهیم دایپ یکار هیاالخره، باالخره ـ ب 

باشه، باالخره  وتریکامپ نیمرتبط با هم تونهی. میبزرگ

مورد کارم  هی نیعرضه باشم تو ا یب هر چقد یدونیخودتم م

 خوبه

. شیو مسخره زل زدم درون چشم هاپر غرور یبا نگاه و

زمزمه  یزیلب چ ریتکان داد و ز یم سراام شد، آر رهیخ

که نشنیدم و چشمانم را ریز کردم کرد  

؟یـ چ   

ممکنه شهر نیا یهرجا یمراقب باش یلیخ دیبا ی. ولیچیـ ه 

کار مناسب  کشهیسنت کمه و طول م نکهیدنبالت بگردن. و ا

یکن دایپ  

باال انداختم یشانه ا الیخیب   

تا  میپس انداز کن دیچقدر طول بکشه باالخره با ستیهم نـ م 

که با اونا  میفکرکن نیبعد به ا . میداکنیموندن پ یبرا ییجا هی

میکن کاریچباید   

به نرده  و اچهیتکان داد که حرکت کردم سمت در یسر

دادم هیتک هایش  



کردم خودم را یم یفرستادم، سع رونیلرزانم را آرام ب نفس

برپا بود  یمغزم آشوب یتو ینشان بدهم؛ ول یعاد شیجلو

.بعدمم وحشت داشتم قهیدق کیاز یکه نه، حت ندهیاواز  

بدم، وقت  بها خواستمیخواستم نشان بدهم. نم ینم یول

.نبود دنیترس  

ادم مهم کنارم  کیمهم نباشد؛  میکه برا ستمیخودم تنها ن گرید

.دیایسرش ن ییتالشم را کنم بال دیاست و با  

اموری*  

بگردد و از  که ساواش رفته بود دنبال کار شدیساعت م سه

ه االن خودم را با نگاه کردن به پرنده بنش تا همان لحظه رفت

بدهم  ادیسرگرم کرده بودم تا به مغزم  اچهیدر یرو یها

.مورد نداشته باشد یب ینگران  

 یقلبم، قلبم با دلشوره خاص یآمدم ول یاز پس مغزم برم دیشا

.کنمیسقوط م ادیارتفاع ز کیاز  کردمیو حس م دیتپیتند م  

 میهم فشردم و با اضطراب از سرجا یرا محکم رو چشمانم

.برخواستم  

تا حالم بهتر  رفتمیدو رو اطراف راه م نیا کمیبود  بهتر

.شود  



بود. ساواش سر به هوا بود و  دهیامانم را بر یقرار یب

نه ایبود  یتنها گذاشتنش کار درست دانستمینم  

اش ازمن خواست بگذارم تنها با چشمان مصمم یوقت یول

 برود نتوانستم مخالفت کنم

.کرده بود و نگران بودم رید یبه نظرم کم بازهم  

 یرا باال آوردم و به ساعت نگاه کردم. پوف کالفه ا دستم

برگشتم. به محض برگشتن  احرص راه رفته ر و با دمیکش

 نییپا یدرهم و سر یخورد که با اخم ها یچشمم به پسر

.تخت سنگ نشسته است یافتاده رو  

به  میکفش ها یصدا یوقت دم،یسرعت بخش میقدم ها به

نگاهم  یرچشمیتکان داد و ز یگوشش خورد سرش را کم

.کرد  

بهش  درهم یو با اخم ها  ستادمیا شیروبه رو نهیبه س دست

شدم رهیخ  

 یمو لجبازانه رو که چند تا دیکش شیدرون موها یدست

کرد لبخند بزند یافتاد و بعد سع اشیشانیپ  

تکان دادم یسر  

ب؟ـ خ   

من بدزدددارد نگاه شرمندش را از یبودم که سع متوجه  



 یو در حال دیرا خار اشیشانیگوشه پ ؛باال انداخت یا شانه

:گفت زدیم شیپا ریبه سنگ ز یکه لگد  

مراقبت  الیخ یامروز ب هیب که خب، آم.. نظرت چـ خ 

م؟یدور بزن میبر یبش اتژهیو یها  

 یچپم را آن طرف پا یباال انداختم و پا ار میاز ابروها یکی

زدم شیکج کرده و صدا یراستم قرار دادم. سر  

ساواشـ    

مکث کرد و نگاهش را باال آورد کمی   

..دیخب قول م یکارا درست شه ول برهیزمان م کمـ ی   

گفتم؟ یزین چـ م   

ن داداسرش را تک ینگاهم کرد و پرسش یجیگ با یکم  

ازنگاهش بخونی؟ رو یحرف کس یتونیـ م  

:بزند که اجازه ندادم  و در ادامه گفتم یحرف آمد   

 تیآدم زندگ نیحرف نگاه به گفته خودت مهم تر یتونیـ م 

؟یرو بفهم  

شد بهم رهیسکوت خرا بست و در دهانش  

دمیدر چشمانم زمزمه آرامش را شن رهیخ هیاز چند ثان بعد  



از دلش و چشماش  یکس خوادینم نیاون مهم تر دیشاـ  

بخونه و بفهمه یزیچ  

نگاهم رنگ بهت به خودش گرفت و سکوت کردم تا  یکم

کنم یرا جمع آور میحرف ها   

:گفت الیخ یباال انداخت و ب یا شانه  

واتنا جوکل  خچالینشه بهتره مثل  رهیتو خ یدم به چشماـ آ 

یمونیم  

رفت و با  نیاز ب شمیحس خوب چند لحظه پ یا هیثان در

شدم رهیکج بهش خ یدهن  

زد شخندین  

؟یبگ یخواستیم یـ چ   

:و محکم گفتم دمیکش ینفس  

خوب  یلیکار خ هی اموری یبگ یاینبودم تو ب نیان منتظرـ م 

گل و بلبله  یلیخ یزندگ ،حل شد یمشکالتمون کم؛ کردم دایپ

میدور شانس یو ما رو  

منتظر  نم،یازت بب ینبودم با اومدنت چهره خندون منتظر

که نبودم یبدون دی،حداقل تو با نمتینبودم با دست پر بب  

:دفعه گفت کیدر دور دست ها  رهیخ  



اپوش؟یس یبود یس منتظر چـ پ   

:گفتم تیقاطع و با عیسر   

وـ ت   

راهم را به طرف چادر کج کردم و  

 نینداشت اگر ا یرادینگران بشوم و ا توانستمیم منم

دیفهمیموضوع را م  

من  دانستیفقط م لیچه دل به چه عنوان و با دیفهمینم او

 نگرانم

 یپتو یرو انداخت و به پهلو یدست دراز شده ام نگاه به

دیکه کف چادر پهن کرده بود خواب ینازک   

و به واسطه آن  مانیصورت ها یمهتاب افتاده بود رو نور

میدیدیهم را م  

.را گرفت وهیرا جلو آورد و آبم دستش  

 قیعم یهورت دنیبعد از کش شیکه صداانداختم  پایین را سرم

دیبه گوشم رس  

اپوشیسـ   



تکان دادم و  یسر خوردمیخودم را م وهیطور که آبم همان

 شدم که با سوالش چشمانم رهیچادر به ماه خ یاز پنجره تور

خشک شد. محو ماه یچاله ها یرو  

من نبود یزندگ یشباهت به چاله چوله ها یکه ب ییها چاله  

؟یدنبال مادر پدرت بگرد یخوایمـ ن   

 دیبه سرعت پرده کش یعیوس یخودم نبود که سرد دست

.را گاز گرفتم میچشمانم و لب ها یجلو  

 دهیفا دنیو جنگ دن،یانکار کردن، عذاب کش ییجا کی تا

.یریبپذ دیدارد. من بعدش فقط با  

بودم، ناله کرده بودم، تو  دهیانکار کرده بودم، زجر کش من

.بودم ستهیخلوت بارها و بارها گر  

 ازیداشته باشم. ن یا یحام نکهیداشتم به ا ازیبودم، ن بچه

داشتم شب ها بغل مادر پدرم بخوابم، صبحانه مخصوص 

به  ازیتماشا کنم، ن ونیزیمادرم را بخورم و بغل پدرم تلو

  مانیها طنتیخنده و ش یداشتم که صدا یخواهر و برادر

.خانه را پرکند یفضا  

ضربه  یزندگگرم داشتم؛ که اگرهرجا از یبه مامن ازین

.افتاده به آغوششان بروم و آرام شوم یخوردم با سر  



که  ستین یخانواده ا رفتمیبودم که پذ یمن تی... درنهایول

.سرم باشد یرو تگرشانیدست حما  

کنم، مبارزه کنم، شکست بخورم،  هیگر دیمنم که با نیآخر ادر

.شوم یبخورم، زخم نیزم  

 یپرچالش و ب یایدن نیبلند شوم و به ا یو بدون کمک کس 

.رحم ادامه دهم  

از  یروزیپ یکه برا دمیخودم فهم یبدهد، ول ادمینبود  یکس

.یرحم تر باش یب دیرحم است، تو با یکه ب یزیچ ای یکس  

کشته شده و تا  تیو انسان یوقت است مهربان یلیکه خ دمیفهم

و راحت  یهم ندار یسود ینداشته باش یکس یبرا یمنفعت

 یشویپرت م یباز نیمهره شطرنج سوخته از زم کیمثل 

.رونیب  

 ی. چه شیبجنگ ایدن یتو تیها ییتنها دارا یبرا دیبا دمیفهم

.یخودت باش یحت ایباشد، چه شخص باشد   

 یخنده ها یبلکه صدا خندد؛ینم ایدن یشدم اگر بخند متوجه

رو نروش و  رودیکه م شودیم یرو مخ یشادت فرکانس ها

.زندیخفه شدنت م یمحکم برا یتو دهن کی  

و نشان دادن احساساتم باعث نقطه  شدیباعث ترسم م دنیخند

!ضعف  



 یکم میسرجا امنهیقفسه س یکه خورد رو یا وهیجعبه آبم با

رفتم. فکر یتو وقت است یلیخ دمیو فهم دمیپر  

و حاال دست به  کردیباال رفته نگاهم م یبا ابروها ساواش

دنشسته بو میرو به رو نهیس  

کلمه بود کیتمام افکار مغشوشم پاسخم تنها  برخالف  

هـ ن !  

چراـ  ؟  

یدنبالش بگرد ستین یازیکه رفته ن یسـ ک   

چرا رفتن  یدونی. تونمستین یقانع کننده ا لیدل نیا یولـ  

اصال کجان؟ ای  

پرت کردم. کیپالست یتورا  وهیم شده از آبماجعبه تم کالفه  

دنبال میتونیـ م ..  

اش و آرام و شمرده  رهیخ یمردمک ها یتو دمیکوب ار نگاهم

:گفتم  

نمومش کـ ت   

چشم  یبهم فشرد. تو ار شیرا بست و سرتق لب ها دهانش

 یداد و شانه ا رونیو در آخر نفسش را ب میهم زل زد یها

 باال انداخت



-  ایدن نیا ین دوست داشتم حداقل زنده باشن حاال هرجاـ م

و  یگیم یچ یدار یفهمینم باشن. تو خواستنیهم که م

مغزت داغ کرده یکنیمکاریچ  

به مردنشون یشدیقانع م یاگه خانواده منم داشت دیاـ ش   

ازحرفم  مانیپش یدرهم نگاهم کرد و منم کم یاخم ها با

کردم یگرید یجارینگاهم را درگ  

سوال رو  نیا دیحق با توعه من نبا دمیوم، باشه شاـ ه 

. اصن به من چهدمیپرسیم  

نگاهش کردم و سرم را با تاسف تکان دادم یچشم ریز  

 

و به  میماندگار شده بود نجایکه ا گذشتیم یهفته ا کی

.میکردیم یرا ط زمان ها یسخت  

ها،  یلیاز نظر پنهان شدن، پنهان شدن از دست خ سخت

هوا، خورد و خوراک یسرد ط،ینشان دادن شرا یعاد  

و ساواش  میآوردیخودمان نم یممان به رواکد چیه یول

.دنبال کار بگردد کردیهنوز سخت تالش م   

شدم که ساواش  رهیو به سقف چادر خ دمیکش یکالفه ا نفس

بلند شد و دست به کمر به  شیاز  سرجا یناگهان یدر حرکت

 من اشاره کرد



میاشو برـ پ   

از بهت به خودش گرفت و با اخم نگاهش  یرنگ چشمانم

 کردم

ده به سرت باز؟ـ ز   

ام گذاشتم وکوله یسرم را رو دم،یدراز کش و  

شد دهیبا شدت کش میرا بستم که دست ها چشمانم  

را باال بردم میصدا یشدم و کم زیخ میتعجب ن با   

م؟یکجا بر ؟یچ یعنیکارا  نیساواش اـ    

:تا بلند شوم با نفس نفس گفت دیکشیطور که دستم را م ناهم  

ات منم حوصلم وا بخوره به کلهه کمی رونیب میاشو برـ پ 

هیحال فروپاشدر   

و  دیکه دستانم را کش یشدم، کم رهیخ شیبه تقالها خونسرد

 یگفت و با چشمان برزخ ینتوانست بلندم کند، با حرص هوف

 نگاهم کرد

گهیبلندشو د ،یگاو رو دار ورـ ز   

آرام به سمت باال حرکت کردند و سرم را به سمت  میابروها

 راست کج کردم

کرد تکرار یچارگیشد و با ب رهیدر چشمانم خ هیثان چند  



گهین گاو، اسب، پرنسس پاشو دـ م   

 زدمیم میبابا االن پرورشگاه بود ؛یکنیم میروان یدار بخدا

قفس یتو میمثل پرنده انداخت  نجایا پوکوندمیرو م یکیکله   

و با ادا اصول ادامه داد شیگلو یرا گذاشت رو دستش  

به مغزم نرسه  ژنی. اکسکشمیعذاب م اد،یفسم بند مـ ن

ش میشی بعد...ساوا یو ب رمیمیم  

دمینگاهش کردم و وسط حرفش پر یحیتفر یچشمان با  

اشه. کم دلقک باشـ ب   

به من  ینگاه نکهیباز بدون ا شیدفعه سکوت کرد و با ن کی

دیپر رونیاز چادر ب اندازدیب  

تکان دادم و بعد از برداشتن کوله ام دنبالش رفتم یسر  

 

:بود که گفتم رهیخ اچهیدر به  

م؟یکارکنیچادر رو چ نیـ ا   

نگاه کردن به چادر لب  یبه سمتم برگشت و بعد از کم متفکر

را ازهم باز کرد شیها   

منم  سایسنگه، وا نیاریز مشیزاریم میکنیم ـ جمعش 

و بردارم لمیوسا  



 یتخته سنگ بزرگ ریرا زچادر ؛صبرکردم یا قهیدق چند

میشروع به حرکت کرد اچهیو قدم زنان کنار در میقرار داد  

 

میرفتیراه م شدیم یساعت مین  

و  میهم نداشت یمقصد مشخص چیه میبگو نانیبا اطم توانمیم

به آنور دنبال خودش  نوریساواش من را مثل بچه اردک از ا

.دیکشیم  

گرد صورتش را  یبا چشمان ؛کردیهر مغازه مکث م دم

چرت  کیو  شدیم رهیها خ لهیها و به وس شهیبه ش چسباندیم

.بهش بتوپم  ایبخندم  دانستمیکه نم گفتیم ییو پرت ها  

دانه  کی گفتیم؛ بود دهیهم د یرهگذر کیفرغون  یحت

بگذار و حرکت بده  نیبه بعد من را در ا نیو از ا میبخر

.امچون خسته  

انقدر حرف  دادمیو هشدار م شیبه بازوها زدمیحرص م با

.نزند خودیب  

کنار  توجه به من یساواش ب ،میدیدست فروش رس کی به

در آوردن و درد و  یمسخره باز بهو شروع  نشست مردریپ

کرد. دل کردن  



کرده باشد سر  دایپ دنیشن یبرا یهم که انگار گوش رمردیپ

.گفتیناتمامش م یصحبت را باز کرده بود و از درد ها  

 یاز رد شدن ها تش،یمردم نسبت به وضع یتوجه یب از

شان،یها یو نامهربان یسرسر  

بهتر  یبرا یکمک چیو ه رفتنیکه سر کار نم ییبچه ها از

.کردندینم یشدن زندگ  

 شانیکه آن همه برا یخوردم به حال فرزندانی من تاسف م و

.دانندیو قدر نم کشندیزحمت م  

 یبا حالت بامزه ا اسرش ر رمردیهم از پشت سر پ ساواش

که مثال  دیکشیم ینیو آه غمگ دادیبه چپ و راست تکان م

ناراحت شده یلیخ  

 یپسر مرفه ب کیکه انگار خودش  کردیوانمود م یجور

.درد است  

.میرا با تاسف تکان دادم و اشاره کردم پاشو برو سرم  

زد و دم  رمردیصحبت دستش را به شانه پ یاز کم بعد

.گفت یزیچ کیگوشش   

به  ینگاه معنادار رمردینگاهشان کردم، پ یکنجکاو با

زد یلبخند کمرنگ و کردساواش و بعد به من   



کرد و  یبلند خداحافظ یبا صدا؛ دستش را تکان داد ساواش

میاشاره کرد برو  

را کنار  یگوشه چشم مبلغ پولاز میکردیحرکت م یوقت

.لبانم شکل گرفت یرو یو لبخند کمرنگ دمید رمردیپ لیوسا  

و من هم به اجبار متوقف شدم ستادیا یپشمک فروش کنار  

نگاه  شیمدت سکوت کرده بودم و به کارها نیکل ا در

.کردمیم  

را ضبط کنم و در ذهنم نگه  صحنه ها نیا کردمیم یسع

 یها تکرار شدن نیکه مطمئن نبودم ا ییفردا یدارم برا

.باشند  

داد و راه افتاد سمت  لمیتحو یطانیبا چشمک ش ار پشمک

قد سر به  میقد و ن یو خنده بچه ها غیج یکه صدا یپارک

.بود دهیآسمان کش  

اندازه گاراژ باز  ابه ساواش نگاه کردم دهنش ر یچشم ریز

دهانش  یجا تو کیکل پشمک را  خواستیکرده بود و م

.بدهد یجا  

ش زدمفک ریو دستم را زتکان دادم  یسر  

گفت و با تعجب و حرص نگاهم کرد یپردرد یآ  



 میکه با دست ها یاز او درحال تر انداختم و جلوباال یا شانه

 مکتیداخل دهانم به سمت ن گذاشتمیاز پشمک را م یکم

.حرکت کردم  

از پشت سرم  یپشمک یدفعه دست کیکه  نمیشنب خواستمیم

.ماندم زیخ میو با بهت حالت ن خوردروی صورتم  محکم  

کردم حالت صورتم به  یچشمانم را بستم و سع خونسرد

.خاطر حس انزجار جمع نشود که به هدف شومش نرسد  

دمیشنیم کیرا از دور و نزد شیقهقهه ها یصدا  

برای شستن را  یآب کوچک ریبه چشمم و ش دمیرا مال دستانم

 یول ،برگردم امیقبل یجا آمدم به کردم. دایپدست و صورتم 

.خشک شدم میمتعجب سر جا دمیکه شن ییبا صدا  

به  به حالت سه رخ چرخیدم و میپاشنه کفش ها یرو آرام

 یداده بود و صدا لیتشک رهیشدم که با بچه ها دا رهیخ یپسر

.کل پارک را گرفته بود سایآل سایآل ادیفر  

کردم در ذهنم محاسبه کنم چند  یگرد شد و  سع یکم چشمانم

ساواش بود؟ یسالگ تولد چند شیروز پ  

روح نواز بود.  شانیخنده ها یو صدا دنیچرخیسرعت م با

.شدم رهیدادم و بهشان خ هیبه درخت تک نهیدست به س  



و خواستار ملحق شدن ساواش به  زدیم ادیبلند فر یبچه ا پسر

 فوتبالشان بود

:به غبغب انداخت و بلند گفت یبا غرور باد اوهم  

چه هوس باخت به سرت زده؟ـ ب   

را  جانشانیپر ه یبچه ها بلند شد و باز دنیاو کش یصدا

 شروع کردند

متوجه بودم ساواش از قصد  یره شدم.بهشان خ یسرگرم با

که بچه ها بتوانند ببرند و توپ را  کندیم یباز یجور

.اورندیازچنگش درب  

زدیداد م یو با کالفگ یالک اوهم  

توپ و االن حالت  قاپهیم یبچه چه جور لینگیبابا ج یـ ا 

رمیگیو م  

بهش زد یسمت توپ و ضربه محکم دیدو و  

 ی. لحظه ادمیچمن ها کش یرا رو میگرفتم و پا نییرا پا سرم

کل پارک  برای چند ثانیهبه هوا برخواست و  یغیج یصدا

.رفت یرو به خاموش  

 شانیبایاز شانس ز دمیشدم که د رهیخ میتعجب به رو به رو با

.که در حال رد شدن بود خورده یتوپ به صورت دختر  



شده بود به او و بچه  رهیباز خ یبا چشمان گرد و دهن اواشس

.کردندیها با ترس و خنده به دختر نگاه م  

بهشان  یبرزخ یو با چشم هاآورد  نییدستش را پا یوقت

.شدمکه روی بینی اش بود  یشد متوجه چسب عمل رهیخ  

 یآقا ینایشباهت به مرغ م یکه ب ییو صدا غیج غیج با

:نبود گفت یحسن  

دماغم  یکارکردیچ نیبب شعور؟یب یواست کجاست پسره حـ 

 یشیبدبخت م یکل پولش رو بد کنم تیکج شد. اگه ازت شکا

 که

به مراتب داشت باالتر می رفت و چرت و پرت بهم  شیصدا

  می بافت.

که درآورد تا به پلیس زنگ بزند ابروهایم درهم را  اشیگوش

به  ناگهان ساواش با خنده رفت و به سمتش حرکت کردم ولی 

:بلند گفت و رو به بچه ها دییدو سمتم   

متون گرم خوش گذشتـ د   

داد زد یکیخنده بچه ها بلند شد و  یصدا  

کن )عمو فرار کن( یایمو فـ ع   

با خنده داد زد ساواش  

ین کارو می کنم.مرم هاـ د   



با اخم و حرص نگاهش کردم با سرعت نور ازکنارم  یوقت

.دیرد شد و همزمان دستم را گرفت و کش  

خوردم زمین.و از پشت محکم قدم عقب عقب رفتم  چند   

 ابرگشت و کمک کرد بلند شوم که با حرص دستش ر عیسر

.پس زدم و خودم بلند شدم  

نم اده یخواستم سرش داد بزنم  دستش را محکم رو تا

.با ابرو به پشت سرم اشاره کردگذاشت و   

پنج  یدختره با آن کفش ها دمیندم که دابرگرد ار سرم

.دودیدارد دنبال ما م اشیسانت  

شدد خنده ساواش آرام از کنار گوشم بلناز پر یصدا  

االن بدو بعدا گردنم از مو  یدوست دار یون هرکـ ج 

تره کیبار  

دختر و خنده  ادیو فر غیج یصدا نیرا تکان دادم و ماب سرم

.میو خودمان را از دسترس خارج کرد میدیساواش دو یها  

را به  شیو ساواش دست ها اچهیکنار در میستادینفس ا نفس با

.داد هیها تک لهیم  

 بیآسمان غر یتو ر،پر نو یستاره ها دنیشده بود و د شب

.بود بیعج یو پر دود تهران کم  



که حرکت  یمحو یتخته سنگ نشستم و به ابرها یرو

.شدم رهیخ کردندیم  

کم جان  یخنده ا سرش را به سمتم چرخاند و با ساواش

:زمزمه کرد  

وش گذشت بهت؟ـ خ   

دمیو غر دمیهم کش یرا تو اخمانم  

یلیـ خ   

.باز شد و دوباره پشتش را به من کرد شتریب ششیکه ن   

ما،  نیاست. عالقه مشترک ب رهیبودم که به آسمان خ متوجه

که رنگ  یپرتراکم و رعد و برق یتاره بود، ابرهاماه بود، س

.کردیبنفشش شهر را روشن م  

از گوش  شیبستم که صدا رادراز کردم و چشمانم  ار میپاها

قدم زنان گذر کرد میها  

همه  تونهیچاله چوله چطور م یبا کل یخال دیسف رهیدا هـ ی 

کنه و همه دوسش داشته باشن؟ یجارو نوران  

به ماه نگاهش را دنبال کردم و ریگشودم، مس را میها پلک

دمیرس  

ثل داستان ـ م منتهی اون تنها نیست؛ کلی ستاره دورشن

ما که پره چاله چولس یزندگ  



:زد و گفت یبشکن  

جاست نیشتباهت همـ ا   

رخش را به طرفم برگرداند و  میشدم که ن رهیبهش خ گنگ

:گفت کردیکه به موج آرام اب ها نگاه م یدرحال  

ستمیمن تنها ن یول دونم،یورو نمـ ت    

 نگاهش یسوالجمع کردم؛  به طرف خودمرا  میپاها یکم 

.شکار کردم نمیب زیرا با نگاه ت شیور کیو لبخند  هکرد  

از  یشلوغه ول یلیدورش خ میآدمم ما ممکنه فکر کن هـ ی 

مثل ماه  درست. کنه ییاحساس تنها شهیباشه و هم یدرون ته

.خدا خدا فاصله دارن یکه از نگاه ما دورش پر ستارس ول  

به  دیباریم طنتیکه ازش ش ییو با صدا دیکش یقیعم نفس

:شد و آرام گفت رهیماه خ  

ستاره دور خودش جمع کرده، من  یلش و خوش کنه کلـ د 

دارم نیخودش و رو زم نیع یکی  

استفهام بهش نگاه کردم و تکرار کردم با  

؟یماه دار ؟یچ یعنـ ی   

به سینه  قرار داد و دست یرا ضربدر شیپاها. طرفم برگشت

رنگش که در شب  یعسل یبا مردمک ها سرش را کج کرد.



 محوی  زل زد به چشمانم و با لبخند آمدیبه نظر م تر رهیت

:زمزمه کرد  

ستین یو نوران دیمثل اون سف یره. ولـ آ   

 اهیشده، س یماه من دچار گرفتگ ست،یچاله چوله هم ن پر

 یاهیمن پشت اون همه س یول ننشینب هیبق دی. شااههیس

شدهقایم  یکننده ا رهیخ ییبایکه چه ز دونمیم  

که برق خباثت  ییو چشم ها قیعم یسکوت کرد و با نفس 

نگاه دوخت. دهیدرونش بود به من نفس بر  

بدنم و پلک  یکدام از اعضا چیبدون تکان دادن ه هیثان چند

را بهم  میکه لب ها یبعد درحال یکم .شدم رهیزدن بهش خ

اول به راست، و  .حدقه چرخاندمرا در  چشمانم فشردم،یم

به جلو خم کردم ینگاه کردم و خودم را کم میپا نییبعد به پا  

تر آوردم نییو کالهم را پا دمیبه سرم کش یدست  

فوت کردم و بعد  رونینفس بلندم را ب ،را باد کرده میها لپ

.نگاهش کردم یرچشمیز یریخود درگ قهیاز چند دق  

 ینگاه، کرده باشد با لبخند دایپ یدیجد یکه سرگرم انگار

.زدینم یشده بود و حرف رهیکج شده بهم خ یو سر یحیتفر  

شدم و حرص کم کم به نگاهم غلبه کرد رهیبهش خ   



بلند مث موتور  یکردم و ناگهان با گفتن پق زیرا ر چشمانم

کرد دنیشروع به خند یگاز  

و در  دیچیپیم کیاش در آن شب خلوت و تارخنده یصدا

.شدیاکو م اچهیدر  

 میران پا یخودم را جمع کردم و دستانم را آرام رو یکم

دمیکوب  

شمرده  کردیکه سمتم حرکت م یداد و درحال یرا تکان سرش

ت: شمرده و با نفس نفس گف  

 اموریو.  افشیق ،ی... آافیق دلم درد گرفت.... خدا... یـ آ 

کردن تو  تیجز حرص دادن و اذ یچیخورم هیقسم م

انقد من و شاد کنه تونهینم  

؟یچ یعنیاخم نگاهش کردم،  با  

سر به سرم بگذارد؟ خواست یدروغ گفته بود و فقط م یعنی  

شدم که  رهیخ میکننده به نوک کفش ها تیو اذ بیعج یحس با

.میچادر را برداشت و بازش کرد ؛ساواش برخواستمبا اشاره   

، پشتم را بدون نگاه کردن به او لیوسا ییبعد از جابه جا 

.دمیگفتم و دراز کش آرامیریشب بخ بهش کردم.  

:را حس کردم و بعد با خنده گفت شیا هیچند ثان مکث  

ریب شمام بخـ ش    



کردم بهش محل  یحرص چشمانم را محکم بستم و سع با

مهند  

 یبودم که با سردرد ریدرگ مییایخولیخودم و افکار مال با

.به خواب رفتم بیعج  

 

 میپلک ها تینور آفتاب به صورتم با عصبان دیبرخورد شد با

جلویم نگه داشتم.باز کردم و دستم را را   

با ندیدن  به کنارم نگاه کردم یو وقت نشستم میسرجا آشفته

.تعجب کردم ساواش  

رفتن از چادر را داشتم که چشمم  رونیپاشدم و قصد ب عیسر

.کنار کوله ام افتاد یبه کاغذ  

.شد و خم شدم برش داشتم کیبار میها چشم  

و کاغذ را پرت کردم  دمیکش یهوف هیاز چند ثان بعد

خوردم کیک ینشستم و کم ش،یسرجا  

راه  نیآخر ا کردمیفکر م نیو به ا کردیهنوز درد م سرم

گردد؟یدنبالمان م یکس ایآ شود؟یچه م  

 یو بابتش کم استتم ناراحت از دس یلیالبد خ یاسعد خانوم

.عذاب وجدان داشتم  



 ریگ یطیبد گره خورده بود و تو شرا یلیخ مانیزندگ کالف

تاوان پس  دیبا میشدیم دایپ یکه توسط هر کس میکرده بود

.میدادیم  

!شینه راه پ میراه پس داشت نه  

همه ندانستن  نیبود و وسط ا یخبر یتا دورمان سراب ب دور

 میزدیدست و پا م م،یکرده بود ریاز دردسر گ یمرداب یتو

غرق نشدن یبرا  

به  یجان یدردناک و ب یچنگ زدن به خار ها و بوته ها با

.دیاسم ام  

سرگرم کردم شیرا برداشتم و خودم را با شعرها کتابم  

شده بودم که با  سندهینو یغرق نوشته ها و سوز کالم یحساب

 کتاب را بستم و با عیسر ؛دمیترس یکم یبلند یصدا دنیشن

رفتم رونیسرعت از چادر ب  

ساواش با  دمیچند قدم جلو رفتم که د میکفش ها دنیپوش بدون

.زندیم ادیو اسمم را فر دودیم اچهیسرعت دارد کنار در  

 صیتشخ توانستمیکه نم زدمیدست و پا م یگنگ طیشرا تو

؟ یبانگ شاد ایخبر بد است  کی یصدا گواه نیبدهم االن ا  

شدم کیشد و بهش نزد کینزد بهم  



به سمتش بردارم  یسمتم برداشت و تا خواستم قدم یقدم

من را دو قدم به  نیسنگ یبه جنس گرما و تن یمیشوک عظ

.هوا معلق ماند یعقب پرت کرد و دستانم رو  

و صورتم درد گرفته بود شدیبازم به تنش فشرده م مهین دهن  

گفتن  یبرا دیچرخیبود که زبانم نم یحرکتش ناگهان انقدر

 برو عقب

شاد و آرامش در گوشم  یصدا  زدیکه نفس نفس م یدرحال

دیچیپ  

داکردمیـ پ   

من آغوش  دمیفهمیرا م نیا یکرده ول دایرا پ یچ دانستمینم

.مکردیبهش عادت م ادیز دیکردم که نبا دایرا پ  یگرم  

درونم به مغز  یدردمندانه انگار که حرف ها ای خوشبختانه

ساواش هشدار داده باشد من را ازخودش دور کرد و نگاه 

من دوخت جیبراق و شادش را به چشمان مبهوت و گ  

کردم زبانم را تکان بدهم یسع  

؟یکرد دایپ یـ چ   

پرش کوچک به سمت باال برداشت و صورتش را با  کی

 دهیباز و کش شیآورد و با ن نییبه سمت سر من پا جانیه

:گفت  



داکردمیکار... کار پـ    

بلندم کرد  یناگهان یدر حرکت ؛را محکم گرفت میبعد بازوها و

بلند من ادغام  ادیدر فرقهقهه پر ذوقش  یصدا .و چرخاندم

  شد

؟یمگه عقلت و از دست داد نیزارم زمـ ب   

گرفت و من را  جهیخودش سرگ دنیاز چند دور چرخ بعد

.پرتم کردروی زمین   

کمرنگ بهش  یخودم را حفظ کردم و با حرص و اخم تعادل

شدم رهیخ  

با  ؛رفتیطرف و آن طرف راه م نیوورجه کنان ا ورجه

گفتیم دشیو از کار جد زدیذوق حرف م  

از قلبم عبور کرد و باعث شد نگاهم  دنشیبا د یخنک مینس

تر بهش دوخته شود میمال یکم  

.شدمیاو من هم خوشحال م یبود که با خوشحال علومم  

نرده ها بود خودش را به سمت  یرو شیکه دست ها یدرحال

 ی. و بعد ناگهاندیبه گوشم رس شقیو نفس عم دیباال کش

تنم را لرزاند ادشیفر یصدا  

شکرت ایداـ خ   



دنبال  یمثل ستاره  میاز چشم ها ییمحو و گذرا یلیخ لبخند

را به گوشش رساندم میصداکرد و  دار حرکت  

؟یکارکردیچ نمیبب نجایا ایـ ب   

 

و جز  میچادر نشسته بود یهم تو یبعد رو به رو قهیدق چند

کردیم فیتعر میامروزش را برا یبه جز کارها  

گرفته تا  یچاق و وحش یاز گاز گرفته شدنش توسط گربه ا 

 طیقسمت بل ،کردنش در خدمات مخصوص کنسرت دایکار پ

.یفروش  

جفتمان خوشحال بودم یبرایعنی خوشحال بودم،  شیبرا  

باشد یخبر خوب یلیخ توانستیم نیچند روز و هفته ا از بعد  

:خنده و ذوق نگاهم کرد و گفت با  

خوبه. فضاشم باحاله فکر کن  یلیخ نیقوقش در روزه اـ ح 

تو جو شاد کنسرت یریهمش م   

دادمیو با دقت بهش گوش م کردمیم نگاهش  

 دنیبا شن کردم یم یو سع دادمیتکان م یا سره وقت یگاه

.ندیصورتم ننش یلبخند رو شیحرف ها یسر کی  



 انهیکه درونم را مثل مور یحس کردمیوسط تالش م نیا

نکنم تیو خودم را اذ رمیبگ دهیناد خوردیم   

!یشرمندگ یاهیبه رو س یحس  

یکرد یخودخواه گفتیاز درونم م ییصدا  

 یشدیم تیبه اسم مسئول ینیبار سنگ دینبا ،یآمدیم دینبا

ناتوان ساواش یشانه ها یبرا  

 یکه برا زدیم ادیرا خفه کرده و فر دلم در دم آن حس ها یول

است،  تیاهم یمراقبت است، برا یبرا ست؛ین یخودخواه

  خصوصا تنها نبودنش

.آوردیدوام نم ییتنها یتو ساواش  

صداش و دوست دارم توهم گفته  یلیره خالصه که خـ آ 

نه؟ یو دوست دار یخسرو روانیس یصدا یبود  

 .شدم رهیامدم و بهش خ رونیمخاطب قرار دادنش از فکر ب با

تکان  یسر جیچه گفته گ نکهیمکث و حدس ا یپس از چند

.دادم  

.باال انداخت یزد و شانه ا یم لبخندیبه رو  ساواش   

 

ساواش*  



تا به باجه مخصوص برسم و حواسم به  دمیدویسرعت م با

 کارها باشد

 دنید یسالن سرسام آور بود و ذوق و شوق مردم برا یشلوغ

.ییخواننده محبوبشان تماشا  

لب آواز  ریکه ز یدرحال .چرخاندم انده یرا تو آدامسم

.را از کشو درآوردم و مشغول کارم شدم ها طیبل خواندمیم  

نازک شروع به  ییو با صدا دتا دختر جوان جلو آمدن دو

 میو نباال آوردم  نیزم یحرف زدن کردند. چشمانم را از رو

.انداختم ششانیبه صورت پر آرا ینگاه  

 یلیخ یبا صدا شانیکیکه  انداختمیکارشان را راه م داشتم

دیپرس ینازدار  

گهید نیبهمون بد فمیخفـ ت    

دازم تمام به طرفشان بن ینگاه نکهی. بدون ادیبا عشوه خند و

 یو ب صورتم با حالت چندش جمع نشودتالشم را کردم 

.به حرفشان کارم را انجام دادم تیاهم  

 یشد و با کم یبادش خال دیاز سمت من ند یکه واکنش دختر

را  طیبل الیخ یمنم ب .حساب کردهای درهم حرص و اخم 

.گذاشتم و رفتند شانیجلو   



را به من  ایانگار دن دیزنیحرف م یشکل نیاصال شماها ا آه

 دادند

تکرار کردم رلبیز و  

ندشاـ چ   

و  یطهماسب یکارم تمام شد حرکت کردم سمت آقا یوقت

.ها فروخته شد طیاظهار کردم بل  

و درست بودن حساب کتاب ها  ااز چک کردن تمام کاره بعد

:به سمتم گرفت و گفت طیبل یدسته ا  

با محمد  .کنسرت پس فردا شبه یبرا یپ یآ یو طیبل نایـ ا 

 یو دعوت نامه هارو به مهمونا طیآدرسا و بل نیبه ا نیبر

.نیبد لیتحو یخصوص  

.ها را گرفتم طیتکان دادم و بل یسر الیخیب  

، دستانم را باال می رفتم سمت محمد یگزاگیداشتم ز یوقت

بسته ها را تکان دادم و داد زدم .گرفتم  

به اقشار دربار میبد لیتحو نارویا دیاـ ب   

:و گفت دیخند آرام  

پر باالـ ب   

میزدیو حرف م میبود ریدر طول مس یوقت   



دمیسوال پرس کردیکه باد به صورتم برخورد م یدرحال  

هست؟ ینسرت کـ ک   

به راست برگرداند و داد زد یسرش را کم محمد  

شنومیصدات و نم ؟یـ چ   

زدم ادیاز او فر دیمنم به تقل   

ه؟ینسرت کـ ک   

به فکر فرو رفتم یو کم دیباال پر میبلندش ابروها یصدا با  

یخسرو روانیسـ    

 دینفر و با ترد نیدم در خانه آخر میبود ستادهیساعت بعد ا سه

کردمیبه زنگ نگاه م  

داشت با دوست دخترش  .بود اشیگوش یسرش تو محمد

.و حواسش به من نبود کردیچت م  

خوب در  تیبا ن یول دیپل یفکرنده بود و اه مدعوت نام دوتا

.دیچرخیسرم م  

به سمت در برداشتم و دستم را  یقدم .نگاه بهشان کردم کی

.سمت زنگ دراز کردم  

 نییکوتاه به دستانم نگاه کردم و دوباره پا یبا مکث یول

.انداختم  



 میپا به ران یشدم و بسته را محکم با گفتن اه آرام کالفه

.دمیکوب  

با حرص به در نگاه کردم، بعد از گفتن جهنم و ضرر  یکم

مطمئن شدم حواسش  کهنیو بعد از ا هبه محمد کرد ینگاه

را داخل لباسم پنهان کردم و به سمتش حرکت ا کاغذ ه ستین

.کردم  

را  اشیسرش را باال گرفت و گوش میقدم ها یصدا دنیشن با

برگرداند بشیداخل ج  

شد؟یـ چ   

گفتم یالیخ یتم و با بباال انداخ یا شانه  

زنگ زدم یجواب ندادن هرچـ    

چاخان  نیا توانستمیبود و م ادیاش از من زفاصله خداراشکر

 را ادا کنم

:تکان داد و گفت یتفکر سر با  

م؟یکن کاریب االن چـ خ   

را کج کردم میبهش زل زدم و لب ها خونسرد  

فردا  میگردونیدعوت نامه هام بر م نیخونه ا میگردیرمـ ب 

نبودن میگیشب، م  



:گفت کردیکه موتور را روشن م یتکان داد و در حال یسر  

میبرگرد کنهیدوباره مجبورمون م یاشه ولـ ب   

باال انداختم یرا بهم فشار دادم و شانه ا میها لب  

 و به اسمان نگاه کردم. سرم را باال گرفتم ؛پشت موتور دمیپر

افکار مزخرفم  شودیخوشحال م یلیخ اموری نکهیبا فکر به ا

.میرا پس زدم و حرکت کرد  

پارک بهش گفتم که نگه دارد یها کینزد  

:تشکر کردم و او گفت شدمیم ادهیپ یوقت  

طهماسب   یبا اقا امیربونت داداش، من فردا شب نمـ ق 

 صحبت کردم

 یاست و خداحافظ یکردم نشان ندهم در بدنم عروس یسع

.کردم  

راه  اچهیزنان سمت پارک حرکت کردم و از کنار در قدم

.گرفتم شیچادر را در پ   

وقت شب  نیرا ا اموریمجبورم  نکهینگران بودم از ا یکم

.دیایکه با من ب کردیقبول نم یتنها بگذارم ول نجایا   

دمیرا باال کش پیچادر شدم و آرام ز کینزد  



جمع  یبه سمتم برگشت و بدنش کم عیشدم سرش سر متوجه

 شد

:گفتم یناراحت با  

نمـ م   

اوردیخودش ن یرا باال انداخت و به رو شیشانه ها خونسرد  

؟یخسته ا ،یوش اومدـ خ   

 ینشستم و در حال شیجلو ؛زدم یکارم لبخند گشاد یادآوری با

:گفتم یخوشحال یبا صدا بستمیرا م پیکه ز  

شده؟یچ یگه بدونـ ا   

گفت یعاد  

شده؟یـ چ   

برگشتم  به طرفش و دمیرا درهم کش میها اخم  

ممنوع یذوق باز یبـ    

کرد  یبه جلو خم شد و سع یکم. دیکش یحوصله پوف یب

 دهیو کشبا ادا  .ارت و شوق به من بدوزدچشمانش را با حر

:گفت  

شده؟یـ چ   



که  یو درحالخم شدم طرفش  بهگرفت و منم با شرارت  خندم

:هم بود پچ پچ وار گفتم کیو نزد نییپا مانیسرها  

کنسرت یایفرداشب با من مـ    

خودش  یخنث یبه ورژن اصل .حالت شوخش خارج شد از

:کج گفت یبرگشت و با لب  

ها؟ـ    

کردم یرا تکان دادم و نچ سرم  

جور کردم  طیکنسرت، دوتا بل یایفردا با من م گمیمـ  

یخسرو روانیخواننده مورد عالقت، س  

را جمع کرد.  شیذوق درون چشمانش نشست و پاها یکم

 ناگهان مثل شمع خاموش شد و آرام پچ زد

پولش؟ـ    

کردم فیرا رد میمکث کردم و بعد تند تند حرف ها یکم  

 نیگرونه؟ ا طایچقد بل یدونیمعلومه که پول ندادم دختر، مـ 

خوب کار  یلیچند روز خ نیچون ا یطهماسب یدوتام آقا

غرغر نکن  ،یپ یآ یبوده داد؛ اونم و یکردم و ازم راض

اپوشیس دیچسب دیفرصت توپ و با  

استرس  شیشد و صدا رهیخ سکوت بهممشکوک و در یکم

 بهم وارد کرد



چرا دوتا بهت داد؟ـ    

:گفتم الیخیکردم خونسرد باشم و ب یسع  

 اد،یه من و محمد داد، محمدم گفت فردا شب کار داره نمـ ب 

ام برم اگه دوست داشتم گهیدوست د هیداد به من گفت با   

با شوق ادامه دادم و  

بهتر از تو؟ یه دوستـ چ   

راحت شد و توانستم رد ارامش را  در چشمانش  الشیخ یکم

نمیبب   

:صاف نشست و زمزمه کرد ؛دیرا عقب کش سرش  

ممنونـ    

:شوخ گفتم ییصدا را دراز کردم و با میپاها  

. میچه کنم که بچه بامرام و فداکار و دلسوز و به فکر گهید 

یکنیبعدا برام جبران م اهپوشیعب نداره س  

را با تاسف تکان داد سرش   

سرو ته یاونم ب ؟یزنیانقد حرف م یشیخسته نمـ    

دست که نیبشکنه ا ،یاکهـ    

ساواشـ    

:شدم و آرام گفتم رهیخ اشیچشمان وحش به  



خب نزن یلیخـ     

دمیکوله را پرت کردم کف چادر و دستانم را بهم مال و  

شکمم االن  یکه صدا میبخور یموراک یخوراک ایبـ  

گرخونهیم رکارویرجیج  

فکر نکنم که روز  نیکردم به ا یرا دستش دادم و سع کیک

.شودیتر و الغر تر م فیبه روز بدنش دارد ضع  

میکنیو درست م یهمه چ شه،یم درست  

باد کرده  یدهانم و با لپان یرا کرده بودم تو کیک یلپ دو

:گفت کیبا پوست ک یحال بازدر اموریکه  خوردمیم  

میبر نجایازا دیاـ ب   

با همان صورت باد کرده و  ؛نم متوقف شداده حرکت

:گرد و دهن پر گفتم یچشمان  

ه خبره مگه؟ـ چ   

شد رهیخ رونیب به   

یریگیپ انیو م کننیشک م میبمون نجایا یادیـ ز   

دیگویراست م دمیفکر کردم و د یحرفش کم با  

خنده زمزمه کردم با  

میآواره شد یالک یلکـ ا   



به  عیکه زدم و سر یتو گلوم از حرف دیپر کیناگهان ک و

نگاه کردم اموری  

گرفت و خم شد طرفم میرا جلو وهیاخم آبم با  

.خوردم عیرا سر وهیو آبم دیکتفم کوب یرا رو دستانش  

 یکمرنگ آب یگرفتم و آرام به رگه ها ینفس سیخ یچشمان با

از من قرار داشت نگاه کردم یاش که در فاصله کم  

:شد و زمزمه کرد رهیخ بهم  

؟یآروم، خوبـ    

:و درازکش گفت دیتکان دادم که عقب کش یسر  

؟یکنیجمع م نارویا ادیمن خوابم مـ    

 هک یدرحال ؛آشغال ها را گوشه چادر پرت کردمها و  فیک

:گفتم گذاشتمیکوله م یو سرم را رو دمیکشیدراز م  

رونیب  میاندازیم میریم میکن. بزار فردا که دارولـ    

ها بود که سکوت  رکیرجیج یو تنها صدا میسکوت کرد و

.شکستیرا م نمانیب  

.میممان غرق در افکار خودش به خواب رفتابعد هرکد یکم  

 



 کردمیم یبا اضطراب سع .میکردیطرف سالن حرکت م به

تا  اورم،یخودم ن یرا به رو یزیو چ میچرت و پرت بگو

.هست میمرگ هیمتوجه نشود  نیزبیت اموری  

و  میداد لیگفته بودم دعوت نامه هارا تحو یطهماسب یآقا به

بود تا دروغ بزرگم لو  امدهیبود محمد ن نیشانس بزرگم ا

.برود  

است و امشب  ضیکرده بودم خواهرم مر ییجو بهانه

.میایب توانمینم  

ب نداشت؛ به خاطر یع یول افتادمیبعدا به دردسر م دیشا

.دیارزیم اموری  

حرکت کردم تا  اموریجلوتر از  عیسر قهیاز چند دق بعد

که خوشبختانه  ییرا نشنود، دعوت نامه ها را به آقا میصدا

:دادم و گفتم شناختیمن را نم  

اونا مسافرت  میخانوادمون اومد ین و خواهرم به جاـ م 

انیبودن نتونستن ب  

مشکوک  یزیحبس کردم و دعا کردم به چ نهیرا در س نفسم

به عقب  دادمیرا تکان م میکه پا ینشود، با استرس درحال

.شدم رهیبود خ دهیرس کمیکه نزد اموریبرگشتم و به   

به سمتش برگشتم عیمرد سر یصدا با  



طرف نیاز ا دییفرماـ ب   

و داد زدم رمیخودم را بگ یجلو وانستمنت  

مت گرمـ د   

:م گفتسر از پشت اموریام شد و  رهیبا تعجب و اخم خ مرد  

ته؟ـ چ   

و به طرفش برگشتم دمیپر میجا در   

میبر ایب یچیه یچیه ..یـ ه   

با غرور ادامه دادم و  

 یو ساواش ییایرو یشب خوامیخودت و آماده کن که مـ  

اپوشیبرات بسازم س  

 لبش را کج کرد و کنارم راه افتاد 

 یشب نیشده، ا نیشب نفر نیشب شوم، ا نیا نکهیاز ا فارغ

 یحرکت مثبت بزنم برا کیبار هم شده  کیکه قرار بود 

 لیتبد ایرو یکنارم، به جا یشده  کیماه تار یخوشحال

 یتوانیو ترسناک که اصال نم فیکابوس کث کیبه  شدیم

.یشو داریازش ب  

 

میو نشست کرده دایرا پ مانیجا قهیاز چند دق بعد  



به خودم گفتم ینیزدم و در دل افر یثیگشاد و خب لبخند  

 شیبستم تا صدا شیرا رووجدانم هم انداختم سرجاش و در 

.را نشنوم  

نه؟ یوجدان باش یبه هدفت ب دنیرس یبرا دیبا یگاه  

 یکردم به چرت و پرت ها یو سع هرا تند تند تکان داد سرم

.ذهنم فکر نکنم  

 یو سع خوردیش تکان میسر جا جانیبا ه یکه کم اموری به

کوله اش شدم و  رهیخودش را خونسرد نشان بدهد خ کردیم

 را گرفتم تا راحت باشد.

احساساتش که انقدر  انیداشت با ب یچه مشکل مدیفهمینم

.گرفتیسخت م  

 رهیخ گرفتنیم یو به مردم که کم کم جا دیکش یقیعم نفس

 شد

 اموریکه گرفته بودم را باز کردم و بدون تعارف به  یپسیچ

پای راستم را روی چپ انداخته و خیره به جنب و جوش 

شغول شدم. م داخل سالن  

خواننده معروف  یپ یآ یعضو و میاومد یالک یالک ایب

روش پسمیچ هی میکنیمملکت و نگاه م  

:گفت اموریکه  دمییرا جو پسمیزدم و قرچ قرچ چ یشخندین  



؟یدار یریود درگـ خ   

 یگرفت و محلش ندادم، کم کم مراسم شروع شد، صدا خندم

 انداختیداشت به غلط کردنم م کیو هوار دخترا و موز غیج

.دیخندیاش کرده بودم قاه قاه بهم مکه خفه یو وجدان  

که با آن چشمان ستاره  اموری یپا یرو دمیرا کوب پسمیچ

کرد و  شینگاه به پاها کینگاه به من و  کیبارانش برگشت 

.شد رهیخ ارویبه آن  الیخ یدوباره ب  

.نشستم نهینگاهش کردم و دست به س یحرص کم با  

 کیحاال چه ذوق کرده به خاطر  المونیخ یگرگ ب ماده

.امنشسته نجایخواننده. انگار نه انگار منه بوقم ا  

و با آهنگ ها وفق دادم  طیمن هم خودم را با شرا گهیکم د کم

که  دم،یکشیهو م هیو همگام با بق زدمیبلند داد م یجور

.نخندد کردیم یو سع کردیبا تعجب نگاهم م اموری  

درون سالن تاریکی که تنها با نور  ،آهنگ عاشقانه اواسط

ه و به صورتم را کج کردگوشی ها چهره ها دیده میشد 

 یامورچشم دوختم.

سرش را به  یداشتم به آن خواننده زل زده باشد ول انتظار

.و چشمانش را بسته بود داده هیتک یصندل  



 یایدن کیرفته بود تو حس که فکر کردم  قیعم یجور

.شنودیهم بزنم اصال نم شیو صدا استگهید  

شدم رهیزدم و دوباره به اجرا خ یمحو لبخند  

را  میکه پاها یدادم و در حال هیتک ییجلو یرا به صندل سرم

زمزمه کردمرا  زدندیم ادیکه همه فر یمتن دادم؛یتکان م  

شنیم یسپر یلحظه هام تکرارـ    

شنیم یرنگا خاکستر ی همه  

پوچه کنمیرو که وا م یمشت هر  

بن بست سر هر کوچه تابلوعه  

طرفم یکه با ک نیها بگ نهیآ  

هدفم یکه ب نیبده از ا حالم  

راه دور و دراز نیته ا هیچ  

راز هیمبهمه مثل  یچ همه  

شدم رهیخ اموریرا کج کردم و به  سرم  

 با خودش  رلبیو ز زدیم شیپا یرو تمیرا با ر دستش

خواندیم  



 یصدا ستیچ یآهنگ اخر دندیکه تمام شد و ملت فهم آهنگ

بهم  یشان باعث شد چشمانم را ببندم و با لب هاکرکننده غیج

گلو بخندم یفشرده شده تو  

بابا سرم رفت انیک گهید نای. ایـ آ   

به من  یرچشمیکه در چشمانش نشسته بود، ز یبا ذوق اموری

 رهیخ جیتکان خورد و باز با شوق به است شینگاه کرد، در جا

.شد  

و دوباره  رفتیفرو م یآرام یکه جو درون فضا یدر حال 

فرا گرفته بود یکیهمه جارا تار  

نقطه  نیتر یزل زدم که نوران یاپوشیبه س بیغر یحس با

.من بود یزندگ یتو  

بهش بها  کردمیشده بودم و تالش م یطورنیبار بود ا نیاول

مثل خوره به جانم افتاده بود و دلشوره  یفکر کی یندهم، ول

.کردینم میرها  

دادم هیتک یرا تند تند تکان داده و به صندل میقرار پاها یب  

 یدستانش را رو ،دیخودش را جلوتر کش اموریمن  برعکس

با دقت و مشتاق به خواننده خیره گذاشت و  ییجلو یصندل

 شد.

اندازنیتو م ادیزرد، من و  یبرگا    



بار تو مال من نیبازم، اما ا زییپا دیزود رس چه  

یستین  

شنیدارن، آروم آروم سرد م روزا  

ترن ریدلگ غروبا  

، به  دمشیکش عقبگذاشتم و شیشانه ها یرا رو دستانم

داد و سرش را به سمتم آورد هیتک یصندل  

با حرص ؛ تکان داد یکه دم گوشش گفتم تند تند سر یزیچ با

دمیزد و خند میبه پا یضربه ا  

یستین گنیبهم م ایهمه دن   

و بازم یراحت از عشقم گذشت تو  

شمیپ یبرگرد نهیآرزوم ا من  

اما من یمونیتو ذهنم م شهیهم  

شمیخاطرات تو، کم کم گم م تو  

شمیکم گم م کم  

نورهای به  نهیو دست به س اموریدادم به سر  هیرا تک سرم

شدم رهیسالن خ سفید داخل  

تکان بخورد نشست و متوجه انقباض بدنش شدم نکهیبدون ا   



بلند مردم و  یبعد با صدا یتوجه تکان نخوردم و کم یب

شدم که  اموریآمدم و متوجه  رونیاز خلسه ب غیدست و ج

است.حرکت نشسته  یهنوز ب  

 دیبلند شدم نگاهش را دزد دیاوهم تا د ؛نگاهش کردم تعجب با

.کرد قیو تند تند دست زد و خواننده را تشو  

برخواستمباال انداختم و  یا شانه  

میسالن حرکت کرد یوسمت خروج بلند شدبعد  یکم امورهمی  

.میسمت دره مرگ حرکت کرد میبهتر است بگو ای  

را باز  شمیازاد ن یبا استشمام هوا م،یاز در خارج شد یوقت

 یحت دیو شا وفتادین یاتفاق بد نکهیراحت از ا الیکردم و با خ

برگشتم اموریبهم خوش هم گذشت  سمت   

کنارم حرکت شرتش گذاشته بود و  ییسو یرا تو دستانش

کردیم  

نمیدرست صورتش را بب دادیسرش اجازه نم یرو کاله  

میستادیازهمه او دورتر میدیخت ها رسکنار در به  

 ریکه مغزم را درگ یزیانداختم و با فکر به چ نییرا پا سرم

 کرده بود، صورتم درهم شد

نه ای میبهش بگو دانستمینم  



دهدینشان م یچه عکس العمل دانستمینم  

و  دیاو زودتر از من جنب یکنم ول شیطرفش صدا برگشتم

.آرام اسمم را به زبان آورد  

 

 *یامور

ساواشـ    

 متیتوهم نگاهم کرد و من هم با مال یمتفکر و کم یا افهیق با

شدم رهیبهش خ  

که امشب کل وجودم را در بر  یمنکر حس خوب توانستمینم

 گرفته بود بشوم

که مراقب بود  یعوض شده بود، آن کس مانیانگار جا امشب

 من نبودم، ساواش بود

بود من نبودم، ساواش  یگریقلب د یکه به فکر شاد یکس آن

 بود

که سربه هوا بود و دستپاچه شده بود، من بودم ییاو  

که درحال فرار از احساساتش بود ، من بودم ییاو  

بار هم که شده  کی یکه حس کرده بود باالخره برا ییاو

کنارش است، من بودم یکیدارد و  یا یحام  



.حس را گذاشت تجربه کنم نیممنون بودم از ساواش که ا و  

.از نگاه من ساواش بزرگتر و مردتر شده بود امشب  

اصال نکرده بود،  یرییتغ دینکرده بود، شا یکار بزرگ دیشا

 میو متفاوت برا ییایرو یمن امشب، به قول ساواش شب یول

را  شیخواستم تک تک لحظه ها یساخته شده بود، که م

.و فراموش نکنم سمیکاغذم بنو یرو  

لحظه،  نیمن ا یبرا یبود خودش خبر نداشته باشد ول ممکن

 ار میحس قدردان نیبودم ا دواریشده بود و ام یگریاو آدم د

.بخواند میاز چشم ها  

 

بشه شتریکه خاطراتت از آرزوهات ب یاون روز   

شهیشده قلب تو واسه هم ریکه پ یاون روز   

دنیبارون با تو خند ریز دمیتو رو د   

خوابه واسه من هیمثل    

نمیبازم خواب تو بب کاش  

 

پر از  یبا نگاه تیو ازدحام جمع رونیب یایاز دن فارق

مار بزرگ  نیکم از میو خبر نداشت میشده بود رهیحرف بهم خ



 نمانیقشنگ ب یما بود و به حس ها یکیکه در نزد یاهیو س

ی خندید.م یطانیش  

گرفت و  یچشمانش جا یتو یکم ساواش هم رد لبخند کم

دستان  یچند لحظه بعد سرما .کرددستش را به سمتم دراز 

از  یگرفت و لرزشقرار گرمش  یدست ها یکوچکم تو

.را فرا گرفت مینوک سر تا انگشت پا  

 یبرگرد نهیو بازم من آرزوم ا یتو راحت از عشقم گذشت 

شمیپ  

اما من تو خاطرات تو کم کم گم  یمونیتو ذهنم، م شهیهم

شمیم  

به دستم وارد کرد و با باال  یفشار محکم د،یکش یقیعم نفس

:زد و گفت یچشمک شیانداختن شانه ها  

کنمیواهش مـ خ   

پر از خنده شد. امشب، من خودم نبودم نگاهم  

آمده امشب بود که من از پوسته خودم درهم دراصل تنها  دیشا

.بودم  

م:شده گفت زیدادم و باچشمان ر یرا نامحسوس تکان سرم  

کنم؟یو خواهش م یـ چ   



 کیکاسه چرخاند و  یتو یرا با حالت خنده دار چشمانش

یخودت یعنینگاهم کرد  یجور  

 دمیچرخیکه داشتم م یزمان م،یبرو میتا برگرد دیرا کش دستم

.ستمیبا میخورد که باعث شد با بهت سرجا یزیچ چشمم به  

و  کنمینم یحرکت کشدیهرچه دستم را م دید یوقت ساواش

دیحرص برگشت طرفم و غر مثل مجسمه خشک شدم، با  

چرا ماتت برده؟ گهید ایابا بـ ب   

باشد،  تواندیم چه ایو حسادت دن نهیهمه ک نیا لیدل دانستمینم

قرار است چرخ  یکنیتا حس م ،یدار یکه تا حس خوشبخت

و  زندیبهت م یمحکم یروزگار به مراد تو بگردد، تو دهن

د.خندیم شتیبه ر  

کنم یحرکت توانستمیتو بهت فرو رفته بودم که نم انقدر  

 که دستم را یو درحال دیکم کم از حالت نگاه من ترس ساواش

:زمزمه کرد کردیم ول ماآر  

مور؟اـ ی   

خشک شده ام را به نگاهش دوختم و لبانم را بهم  چشمان

 فشردم



و از  زدمیشهر را دور م کیاخر راه نبود، شده  نجایا نه،

سرش  ییحق نداشت بال یکس یول گذاشتمیم هیجانم ما

.اوردیب  

!تالشم را کردم به خودم مسلط باشم، ترس تمام  

 ریو مس یتو درست فکر کن دادیبود که اجازه نم یزیچ ترس

یدرست را انتخاب کن  

.برگرداندم به عقب  و سرم را دمیکش یقینفس عم آرام  

به  کردمیم یهنوز رو به ساواش قرار داشت و سع تنم

.خاتمه بدهم میلرزش اندک پاها  

 هیشاخ و دمش که تک یب یبا آن غول ها بزرگ  اهیس ون

به ما نگاه  یو سرگرم شخندیو با ن نیداده بودند به ماش

نبودند که  یو بزرگ اهیشباهت به همان مار س یب کردند؛یم

.ما یخوشبخت یکرده بود برا نیمحض کم یکیدر تار  

 یاز آن مرد ها یکیکه  یو با قدم میچشمان هم زل زد در

 دهیراستم به عقب کش یالجثه به طرف ما برداشت پا میعظ

.شد  

ساواش هم متوجه  دادیکه اطرافم بود نشان م یمحض سکوت

 آن ها شده



زمزمه  شودینم یزیکه بهش بفهمانم چ یلب طور ریز

:کردم  

و بده به من  دستتـ   

خیره به نگاه بهت زده اش که متوجه من  طرفش و برگشتم

 نبود گفتم:

باشه؟ میشیجدا نماز هم  یطیشرا چیحت هـ ت   

 توانستمیم. دیلرز شیآب دهانش را قورت داد و مردمک ها

.ضربان تند قلبش را بشنوم یصدا  

:به دستانش وارد کردم و محکم گفتم یفشار  

اشه؟ـ ب   

شد  دهیکنده شد و نگاه ترسانش کوب اشیباط چشمارت باالخره

مطمئن من  یدرون نگاه آشفته ول  

بهم  یبودم، منتظر بودم قول مردانه و محکم دشییتا منتظر

.کندیبدهد که دستم را رها نم  

.دیایسرش ب ییبال گذارمیبداند که نم خواستمیم  

کردیم زاریمن را از خودم ب شیچشم ها یترس تو نیا  

 شیترس نشسته بود، زانوهاا ب یکودک درونم گوشه ا اموری

دیلرزیرا درون خود جمع کرده و م  



به دور و  خواستیسرش گذاشته بود و نم یرا رو دستانش

.اطرافش نگاه کند  

بلندتر یکم یحرفم را تکرار کردم، منته یمحکم یصدا با  

قول بدهـ    

من،  یمنظم صدا و نا نیبا بلند شدن ارتعاش خشمگ همزمان

کوچک بود بزرگتر شد و  اموری یکه درون گلو یحباب

.دیناگهان ترک  

 میو من محکم سرجا دیلرزیم د،یلرزیو م کردیهق م هق

جز او  ایدن نیبودم که تو ا یبودم و منتظر قول پسر ستادهیا

.را نداشتم یکس  

بهم  یلرزان و فک یو من با نگاه کردیم هیبا ترس گر اموری

.کردمیفشرده به او نگاه م  

 هیگر ی. صدادمیخط و نشان کش شیتوهم رفت و برا اخمانم

.شدیتمرکزم م ختنیترسانش باعث بهم ر یها  

ردیمحکم او را بغل بگ یکس خواستیم  

و  یبد چیپنهان شود و دست ه یدر آغوش کس خواستیم

بهش نرسد یظلم  

:دم گوشش آرام زمزمه کند یکس خواستیم  

آروم باش زارمیتنهات نم دمیول مق ـ   



کند هیهست که بهش تک یبداند کس خواستیم  

 یزین چا ایدن؛ در دم خفه اش کرده و بهش فهماندم یول

یخواهیکه تو م ستین  

رمیگیخودم پشتتم و به وقتش در اغوشت م من  

مانده  مانیکه برا یباش و بگذار فعال از تنها کس آرام

.محافظت کنم  

با  یبند آمد و سر اش دهیبر دهیبر یهق هق و نفس ها یصدا

.تکان دادمظلومیت   

امانش گذاشته و  یندادن ساواش را به حساب ترس ب جواب

:مصمم گفتم ردمکیبه پشت سرم نگاه م عیکه سر یدر حال  

یکه دار یشمردم با تمام توان یقتـ و بدو  

اضافه را بهش ندادم یزهایفرصت فکر کردن به چ   

دو ک،یـ    

مرد به سمتمان داد زدم گریبا قدم د و  

دوـ ب   

  .مرد که مخاطبش راننده بود شدم ادیفر متوجه

 میصدا میدیدویرو خلوت م ادهیکه با سرعت باد در پ یدرحال

زدم ادیرا باال بردم و فر  



ه پشت سرت نگاه نکن، اصال به پشت سرت نگاه نکن ـ ب 

 فقط بدو

و در تعجب  دیدویبا سرعت م یحرف چیبدون گفتن ه ساواش

.بودم که چرا انقدر ساکت است  

.نبود زهایچ نیفرصت فکر کردن به ا االن  

را از  نیماش یها کیشدن الست دهیوحشتناک کش یصدا

.بود کیبه ما نزد یاهی. سکردمیحس م کینزد  

مردم  تیبا سرعت و عصبان م،یدیچیسمت راست پ ابانیخ در

.تا راه را باز کنند زدمیرا کنار م  

به رنگ شبم  یکالهم عقب رفته بود و موها دنیخاطر دو به

کردیدر دست باد حرکت م  

لحظه دست ساواش را رها کنم،  کی یبرا خواستمینم یحت

یلیحاال به هردل  

مرتعش و لرزان ساواش بهش نگاه کردم یصدا با  

طرف نیـ ا   

 رویهمه ن نیا ستمدانی. نممیدیکه اشاره کرده بود دو یسمت به

 یول؛ میکردیکه بدون وقفه حرکت م میکرده بود دایاز کجا پ

... از دست ایاز دست رفتن  ادیبه خاطر ترس ز توانستیم

.دادن باشد  



سو و  نیبه ا یمتیکه طوفان با نامال ییحرکت برگ ها مثل

 ابانی. بدون مکث از وسط خآوردیآن سو به پرواز درشان م

ضربان پرتپش و پر اضطراب قلبمان با  یصدا م،یپهن رد شد

 ی؛ که صاحبان آن، دست هاادغام شدیی ها نیبوق بلند ماش

 یاه ادیبانگ قضاوت گذاشته و فر یخبرشان را رو یب

.شدیسمت ما پرتاب م زشانیت یو فحش ها دهیخروش  

درد  کیخرده گرفت؛ هرکدام  شدینم ،یو باخبر یخبر یب

.خود داشتند یبرا میعظ  

 ی. نگاهشدمیم دهیاز من بود و به دنبالش کشجلوتر ساواش

ون خوشحال رو به ساواش داد  دنیبه عقب انداختم و با ند

 زدم

کهیرو سمت اون کوچه بارـ ب   

با هول  میدیرس یحرف سمت آن کوچه حرکت کرد و وقت یب

به اطراف انداختم. ساواش خم شد و دستش را  یو وال نگاه

.گرفت شیبه زانوها  

 ؛دیکوبیامان م یبودم که ب اشنهیقفسه س عیحرکت سر متوجه

پرت شود.  رونیرا پاره کند و به ب رهنشیپ خواستیقلبش م

بود  دهیچیخشدار و بلندش در سکوت کوچه پ ینفس ها یصدا

.کردیم جادیا یشتریو وهم ب  



قرار گرفته بود  یجور شیوارهایکه حالت د یسمت خانه ا به

اشاره کردم و آن سمت  یپشت آن پنهان شو یتوانستیکه م

.میحرکت کرد  

 میپرت کرد نیزم یبا نفس نفس خودمان را رو میدیرس یوقت

که درآن قرار گرفته  یکیو تار کیکوچه بار یو به انتها

.شدم رهیخ میبود  

 یشده بود و حرف رهیخ یمانیس نیبه زم یبا منگ ساواش

.زدینم   

 یرو گرداندمیکه برش م یو در حال دمیبه کالهم کش یدست

 سرم زمزمه کردم

موم شدـ ت   

محکم بهم  میسوخت و پلک ها میکه گلو دمیکش یقیعم نفس

 فشرده شد. آرام تر رو به خودم نجوا کردم

موم شدـ ت   

جنون وار سرم را برگرداندم سمت ساواش و با  یبا حالت و

:شاد باشد گفتم کردمیم یکه سع ییصدا  

خواننده مورد عالقه  ،یگفت وینشدم اسم کون شب متوجه ـ ا 

ه؟یتو ک  



بهم زل زد. شانه  بیغر یرا آرام باال  آورد و با نگاه سرش

:کج گفتم یباال انداخته و با سر یا  

بهت خوش گذشته باشه؛ کنسرت  ادیمشب که فکر نکنم زـ ا

خواننده مورد عالقه تو میبر یبعد  

شه؟ینم ها؟   

دم و تکرار کردمرا به چپ و راست تکان دا سرم  

میخوریم پسیباهم چ مینیشیـ م     

زدم یزهرخند   

 نهی. فضاش مناسبه اکنمیمنم نگاه م یخوریلبته فقط تو مـ ا 

... اتیرو یتو یخواننده بر یو با صدا یچشمات و ببند

ه؟یاسمش چ ینگفت یراست  

درشت شده بود به عقب و جلو خم شدم و  یکه کم یبا چشمان 

.گمیدارم م یزل زدم بهش. متوجه نبودم چ  

 میدستانم را دو طرف بازوها  کرد،یسکوت نگاهم م در

.کردم نییباال پا یگذاشتم و کم  

فشرده که تالش  ییانداختم و دوباره با لب ها نیبه زم ینگاه

نا  نغرق چشما الرزش فکم را نشان ندهد خودم ر کردیم

.کردم دشیام  

دیمسخ شده و گنگ ساواش از اعماق چاه به گوشم رس یصدا  



دونمیمـ ن   

لب گفتم ریز :  

؟یدونینم یچ یعنیـ    

زل زد به چشمانم و تکرار کرد مبهوت  

خواننده مورد... مورد عالقه ندارم دونم،یمـ ن   

و برق درون  یسیبه خ رهیصورتش و خ یخم شدم رو یکم

:زمزمه کردم شیمردمک ها  

هست که توهم دوسش داشته  یکیساواش؟ حتما  شهیمگه مـ  

! هوم؟یباش  

دلمان که  ینگفته تو ینگاهمان بهم گره خورد و حرفا اتصال

 د،یفهمیو مطمئنم نه ساواش مرا م دمیفهمینه من او را م

.رد و بدل شدند نمانیب  

بزند که ناقوس مرگ به صدا در  یرا باز کرد حرف دهانش

.فرو رفت قیعم یوحشت یمد و شهر دلمان توآ  

ترسان و گشادش را با بهت به پشت سرم دوخت و  یچشما

.دیخودش را عقب کش یقدم  

 رونیب واریرا مشت کردم و سرم را آرام از کناره د انگشتانم

 بردم



ام ثابت شده اند و تکان نخوردم. تمام  دهیلرز یها مردمک

 مانینداشت، طناب شوم ظلم دور گلو یتمام ینشده بود، بدبخت

.کردینم مانیرها میدادیو تا جان نم دهیچیپ  

شدند ادهیپ نیکوچه توقف کردند و از ماش سر  

به عقب برگشتم و افکارم را سرو سامان دادم عیسر  

دو  یزل زدم و رو کردیساواش که با غم و ترس نگاهم م به

جلو رفتم میتا زانوها  

ف صورتش رسردم را دو ط یدست ها یزیفکر به چ بدون

:گذاشتم و تند تند گفتم  

نترس خب؟ به من گوش کن ن،ین و ببـ م    

نبود نجایانگار اصال ا یول  

گذاشتم و   شیشانه ها یرا رو میدست ها یدرد و کالفگ با

ش را تکان دادممحکم تن  

رونیب رمیم نجایواست و جمع کن، من از اـ ح   

دیآهسته غر ییگرفت و با صدا با وحشت دستانم را ناگهان  

نهـ    

تکان دادم یسر مطمئن  



 نجایبه من با دقت نگاه کن. از ا شه،ینم یزینگران نباش چـ 

دوئمیو با سرعت م رونیب زنمیم  

...تو بعد  

نداده  یتیاهم دادیسرش که تند تند به چپ و راست تکان م به

 و ادامه دادم

دنبال من، سرعت من از  وفتنیب کنمیحواسشون رو پرت مـ 

 دمیی. تا من دواندازنینم رمونیاز هم گ میوفتیجدا ب شترهیتو ب

...همتو رونیب  

 یاز تو ورزرا به  دستم کی قیعم یکردم و با نفس مکث

کاهش  یگذاشتم تا ضربانم کم میگلو یو رو هدستش در آورد

ادامه دادم هیکند. بعد از چند ثان دایپ  

بدو یتونیکوچه و تا م نیهمزمان برو تو اـ    

ساواش. خودت و برسون کنار  میکنیشده فرار م یهرجور

کنن داتیپ نکهیبدون ا اچهیدر  

. باشه؟میبر میو جمع کن لیکه وسا عیسر امیم منم  

؟باش میریم نجایو از ا میکنیفرار م باهم  

انگار کلمات از ته حنجرش  یول دیبگو یزیچ خواستیم

.زدیدست و پا م میعظ یشوک و وحشت یو تو آمدیدرنم  



 یکی. دیلرزیجفتمان م یبود و بدنا دهیرا محکم چسب دستانم

.دنیدو ادیو ز جانیبه خاطر ه یکیبه خاطر ترس و   

گرفته  ییچسباندم و با درد و صدا اشیشانیرا به پ امیشانیپ

:گفتم  

مایساواش جون ـ  ..  

کردم نفس بکشم یانداختم و سع نییرا پا سرم  

 غیج زد،یقرار شد و دست و پا م یدرونم دوباره ب راموی

.یدرمانده بود طفل خواست،یکمک م د،یکشیم  

که هر آن احتمال  یبغضلرزان و  ییآشفته ، صدا یحالت با

بود ادامه دادم دنشیترک  

خودت و نجات بده. به خاطر من اموریون ـ ج   

کردم نگاهش   

به خاطر من زنده بمونـ    

پشت س..رتم، نگاه نکن یحت برو،  

لرزانش را تکان داد و آهسته  یعذاب آور لب ها یدرد با

:گفت  

ماه کوچولو یبمون اتیپشت گرفتگ شهیهم یبرا یر..نرـ ن   



بود به صورتم و انگار با خودش حرف  رهیها خ وانهید مثل

.زدیم  

آن شب هم مرا  نکهیزدم و با مطمئن شدن از ا یخند تلخ

:تکان دادم و زمزمه کردم یسر گفت؛یم  

هم شیپ میگردیبرمـ    

عقب رفتم یکم و  

نرو،  کردیبا چشمانش التماس م کرد،یرا رها نم میها دست

شدینم یول م،یباهم برو ایب  

 یدگیبه ساب یو توجه دمیخودم را عقب کش یگرید قدم

نکردم میزانوها  

.کش آمده بود و ساواش محکم نگهشان داشته بود دستانم  

 میکه ن یمان نگاه کردم و در حالدرد به انگشتان گره کرده با

.شدم رهیبند اتصالمان خ ییبه جدا شدم،یم زیخ  

نمناکش پرت شد یو حواسم به چشما ستادمیا  

پشتم را بهش کردم عیبشود و سر یطوالن نگذاشتم  

:به جلو برداشتم و مصمم گفتم یقدم  

ه مچ دستت نگاه کنـ ب   

تش ادامه دادمکردم و با سکو مکث  



نره ادتیاون شبمون  یحرفاـ    

شک  نیو دامن بزنم به ا میرا بگو نیا خواستمیچقد هم نم هر

شدینم یول ،وفتدیب یو حس بد، که ممکن است چه اتفاق شوم  

نخ سرخ  مارو بهم  نیا م،یوفتیهم دور بهرچقدرهم ازـ  

رسونهیم   

. تو کنمیبه خاطر تو باورش م یافسانه ها باور نداشتم ول به

.هم  باور داشته باش  

در دلم ادامه دادم شدمیکه با درد ازش دور م یدرحال و  

. هرجوری شده ساواش ستیما به نخ وصل ن نیرتباط بـ ا 

 خودم رو بهت می رسونم.

 شوندیم کیدارند نزد دمید یمکث کردم و وقت وارید هیحاش

خفه ساواش که  یبهم فشردم و به صدا را محکم میپلک ها

.ندادم تینامم را صدا زد اهم  

 دنیو شروع به دو  دمیپر رونیب واریدفعه از پشت د کی

 کردم

بلند شد یکی ادیفر یصدا همزمان  

دییوناهاش. بدوـ ا   

 نیکوتاه و تخم ینگاه میبه عقب برگرداندم و با ن را سرم

.شدم رهیشان  دوباره به جلو خفاصله  



شده، انگار هر  یچرا کوچه انقدر طوالن دانستمیلحظه نم آن

.شدیباز تمام نم دمیدویو م گذاشتمیم هیچه از توانم ما  

داشت تلو تلو  میبه خس خس افتاده بود و کم کم پاها میها نفس

.خوردیم  

 میباهم دار یساواش هم رفته و قرار کهنیبا فکر به ا یول

ندیدو یدوباره گرفتم برا یجان  

:لب با تمام وجود و احساساتم زمزمه کردم ریز  

امیـ م   

 ادشانیفاصله ز دنیبه عقب انداختم و با د ینگاه دوباره

...زدم که یشخندین  

 

ساواش*  

 

بود برو؛ نمان، خودت را نجات بده گفته  

نتوانستم یول  

بودم و از  ستادهیا کردیکه حرکت نم ییوحشت و پاها با

.کردمینگاه م به انها کیبار واریپشت د  



گومب گومب بلند  یصدا دمیترسیو م آمدیباال نم میها نفس

 قلبم به گوششان برسد

 توانستیبه دامن خدا شده بودم، فقط او بود که م دست

 نجاتمان بدهد نه؟

 

 دمیکش یقیعقب افتادند نفس عم اموریاز  یلیخ نکهیا دنید با

 گریعقب رفتن؛ د یبدهم برا یتکان میم به پاهاکرد یو سع

.وقتش بود  

 گریکه افتاد؛ حس، حس کردم قلبم د یا یبا اتفاق ناگهان یول

.کرد ریگ  هیر انیم ییجا مینزد و نفس ها  

و مانند مرده  ه ، دستانم خشک شده کنارم افتادباز ماند دهانم

شدم. رهیها به صحنه مقابلم خ  

 واریقدم به عقب رفتم و  به د کیمعلق  یمثل جسم ناباور

.دردناک پشت سرم خوردم یمانیس  

مثل*  یو زمزمه ا دیبا بهت آرام به چپ و راست چرخ سرم

.خارج شد مینه* از لب ها  

 

نداره یکردن برات معن یوونگید ،یمعرفت یتوب  

نداره یشان چیضعف ه هیواسه تو گر یمعرفت یب تو  



تو صورتم یتمومه زل زد یگفت یمعرفت یب تو  

تو دعوتم یکه ب ییهر جا نهییبا معرفتم سرم پا من  

 

به سرمان  یعنیبه سرش،  ییهنوز متوجه نبود چه بال اموری

 آمده

کرد  یاز بدنم که حرکت م یمانده بودم و تنها عضو مات

.بود امدهیلرز یمردمک ها  

سر کوچه توقف کرده بود و سه  یگریو بزرگ د اهیس نیماش

به  یو با سرگرم شده  ادهیپوش از داخلش پ اهیتا مرد س

.بودند رهیخ اموری  

چون فکر  دم،یرا د اموریبخش  تیرضا افهیکه ق یلحظه ا آن

جلو افتاده، کردیم  

.را از خدا خواست همان لحظه دلم مرگ قایدق  

و  شدیبزرگ م میداشت درون گلو  یآرام سنگ بزرگ آرام

.گرفتیرا م میچشم ها یجلو سیخ یپرده ا  

نگاه من، و چه به دست یتار لهیچه به وس اموری   

.شدیمن محو م یها داشت از زندگ آن  

 



آخرش شهیم یالعقل بگو چ ؟ییکجا  

حال من خوبه گمیم یباورش؟ وقت شهیم یک یستیتون گهید  

تا تهش ابونارویخ نیا میریم ییدوتا   

واسم باورش شهیفکرشم سخت م   

ییمن کجا یب وونهید  

 

محکم بهم فشرده شد، انگشتان لرزانم آرام باال آمد و  میها لب

.نشست میگلو یرو  

را ببندم و از  چشمانم خواستیدلم م دادم،یفشارش م محکم

شدینم یصحنه فرار کنم؛ ول نیا دنید  

 دنیبه ترک یزیو چ کردیبا شدت بهم برخورد م میها دندان

.بغضم نمانده بود  

 شیلحظه سرش را برگرداند و ناگهان از سرعت قدم ها ناهم

.کاسته شد  

ام خارج شدآوا ها از حنجره دهیو ترس لرزان  

..خواهشایخد..خداـ   

 یافتاد و قطره اشک نییحرف بزنم. سرم پا گذاشتینم بغض

.دمید دیچک را نیزم یکه رو  



جاتش بدهـ ن  

دمیرا دشد و عقب عقب رفتنش  دهیباال کش یبا دردمند نگاهم  

.دمیدینگاهش نم یدر آن لحظه هم من ترس را تو یحت  

وجود یشجاع بود، برعکس من، من احمق، من ب یادیز او  

 

ایب یسخت شده زندگ ا،یب یدندگ هیبسه   

خوشگلت، نزار بمونه تو دلت یبا اون چشا     

ایب یبم بگ دیکه با یحرف   

یو وابستگ یدور نیواسه دوتامون سخت شد ا   

ایب یوونگیبسه د   

 

شده بودم و  یدست و پا بودنم کفر یدست خودم و ب از

کردیام محرص داشت خفه  

.مکث کرد اموری دمیو د دیلرزیبدنم م تمام  

مرگبار  یشخندیبا ن یبه عقب برگشت که چند نفر بعد عیسر

.ستادندیدرچند قدم فاصله پشتش ا  



به دور و برش کرد، بعد از چند لحظه  ینگاه یچشم ریز

.انداخت نییو سرش را پا ستادیخاموش ا  

و مردمک  ادیدر ن میدهانم گرفتم تا صدا یرا محکم جلو دستم

.گشاد شد میها  

نگاه  یاموریاز دهانم خارج شد و به  یانیدر م یکی نفس

است  انیسوت پا نجایباشد ا دهیکردم که انگار خودش هم فهم

سمت ماشین حرکت کرد. و شکست خورده،  

کردینگاه نم ییبود و به جا نییپا سرش  

زدم ادیو در دلم فر میبه ران پا دمیحرص مشتم را کوب با  

ندارن یبا اون کار یبرو. تو برـ   

خدا به من که بدنم قفل کرده بود لعنت  

 صحنه مقابل دنیبا د که بلند شد به سمت جلو یراستم کم یپا

 انیدر بدنم جر میعظ یجانیشوکه شده و ه ،اموریو حرکت 

.کرد دایپ  

و حدس  نیبه سمت راست ماش دنیدفعه شروع کرد دو کی

 یها نیماش یاز کنارشان عبور کند و البه ال خواهدیزدم م

.محو شود ابانیخ  

با استرس  که باال آمده بود ییوحشت نگاهش کردم و پا با

  روی زمین قرار گرفت.



با  دم؛یترسو  دمیآن چند نفر را به سمتش د دنیدو نهمزما

جلو رفتم. چرا پرنده  یقدم ضطرابو با ا دمیتمام وجود ترس

زد؟یپر نم ابانیخ نیدر ا  

 

از آن  یکینمانده بود عبور کند و برود که  یزیاخر چ لحظه

شرتش که در باد  ییکاله سولعنت خداها دست انداخت 

.دیبود را گرفت و کش زانیآو  

 

سقوط  نیزم یبه رو اموریکه همزمان با پرت شدن  ییاو

 کرد من بودم

!قلبم د،یکش ریت فشیضع یکه با دست ها یزیآن چ و  

خودش را به جلو بکشد و از  کردیسکوت تالش م در

با لذت  وونیح یآشغاال یکند ول دایدستشان نجات پ

.و دوره اش کرده بودند دندیخندیم  

 

 هیتک نیرا به زم امیشانیحالت سجده در آمدم و با درد پ به

از خودم بیزار شدم برای اینکه یک جا نشستم و به جای  دادم.

نجات جانش فقط تماشا می کنم. انها حیوان بودند درست، 



ولی االن و در این لحظه فرق من با آن ها چه بود؟ پست تر 

 نبودم؟

لبریز نمیشد. آب کاسه چشمانم از اشک پر شده بود ولی 

دهانم را قورت دادم و همزمان با تیر کشیدن گلویم خودم را 

 لعنت کردم.

.خواستیسکوت م دلم  

 ینور دنیبدون تاب اه،یصحنه س کیوسط  خواستیم دلم

زل بزنم. دور یو به افق نمیبنش دیسف  

یدرد دنیبدون کش ،یبدون داشتن کس ،یشناختن کس بدون  

.باطل بود یالی... خیول خواستیآرامش م دلم  

 

 یبلند شد و رعشه ا اموریاز درد پر ادیهمان لحظه فر چون

م.گرفت در بر  

دیولم کنـ   

که مشتم را کنار سرم به  یو در حالردم را بهم فش میها دندان

که نبض  ییها قهیگرفته و شق ییبا صدا دمیکوبیم نیزم

:گفتم زدیم  

نی.. ولش کننیولش کنـ   



و درحال منفجر شدن بودم.  دیچرخیدر مغزم م اموری یصدا

و  توانستمینم یبلند شو برو جلو ول زدیم ادیدرونم فر یکس

. یکی از پشت سر هولم می کردینتوانستن داشت نابودم م نیا

داد به سمت جلو ولی نیرویی قوی تر مرا از رفتن باز می 

 داشت. فکر کنم اسم ان نیرو ترس بود.

و  دیچیپیبلندش در سرم م یو خنده ها نمایبچگ یها صحنه

.لحظه بود نیجا و هم نیشدن هم وانهیقطعا د  

که در  دمیکوب نیرفتم و سرم را به زم با خودم کلنجار آنقدر

عمیق کشیدم  ینفسبا فکی فشرده شده و چشمان وق زده  آخر

  و آهسته بلند شدم.

ناگهان دستانم را مشت کردم و قدمی به سمت جلو برداشتم که 

 نفسم گرفت و دستانم با وحشت باال آمد...

اموری*  

پر  ادیفر گذاشتمیو نم دادمیرا با درد بهم فشار م چشمانم

.بلند شود گریدردم د  

ام ترک خورده یو لب ها شدیم دهیکش نیزم یرو کمرم

.دیلرزیم  

دور تند از ذهنم عبور  یرو لمیف کیمثل  ،خاطرات

.زدم یلبخند تلخ یچارگیبا ب کردند،یم  



ساواش چارهیب  

.بودمیم اچهیاالن تو راه در دیکه با یمن چارهیب  

 گریآنجا و د رفتیمن داشت م دنید دیکه با ام یپسر چارهیب

د.شکنارش با یقرار نبود من  

و  کنمیکه مصمم قول داده بودم ازش مراقبت م یمن چارهیب

و خش  ردیبگمرد  نیرا از دست ا امقهینبود  یکس یاالن حت

.را درمان کند شدیم دهیکمرم کش یکه رو یدردناک یها  

 یبه حال خودمان دو تا زجه بزنم ول نمیبنش خواستیم دلم

و با  رم دوختهس یفروغم را به آسمان باال ینگاه خمار و ب

.کردمیموداع  یزندگ  

 دایپ دیدوست جد یایاز اونجا در نم دایجد اپوش؟یس ی*ه

؟یکرد  

کج و  یزد و با لب نهیرا به س شیدست ها یبا سرتق اموری

:بچگانه گفت ییصدا  

با الهه دوشت شدم، تازشم اون  فدمیَ منم  ،یتنیم تمی. تو اذهیآـ 

هیاز تو دوش دا یشتَ یمن و ب یلیخ  

شم منم رفتم با الهه دوست شدم، تاز ،یکنیم تمیآره. تو اذ)

(از تو دوست داره شتریمن و ب یلیاون خ  



دختر  نکهیاز ا قیعم یبا حرص و حس حسادت ساواش

 کی یط گرفتندیرا داشتند از او م اپوششیس یکوچولو

 دست بلند کرد و برعکس یرا رو اموری یانتحار اتیعمل

.شانه اش انداخت یرو  

را تند تند  زانشیآو یدخترک به هوا برخواست و پاها غیج

 تکان داد

 نیش زمباخدا، سا ی. آسمیتَ یکن م لمیاخمق، و یپِسَ  یهـ   

خهیچَ یم هیدا  

(  نیخدا، ساواش زم یآ .ترسم یپسر احمق ولم کن م یه

چرخهیداره م ) 

به سمت  تیرا با رضا که او یپسرک خودخواه در حال و

زد یشخندین برد،یخودشان م یشگیپاتوق هم  

 یچپه بمون تا بفهم یطورنیهم میرس یکه م یا زمانـ ت *

یمن داشته باش جز ینباس دوست  

!سرم تار یچشمانم نمناک شد و آسمان باال یجلو  

ومتراکم  لرزش چشم هام ستاره ها به رقص در آمده بودند با

 می شدند.

 

 



؟یتعارف بزن یخواینم یدیخر یخوراک اپوشیس ی* ه  

 ستن،یها که به فکر ن یبعض یقربون دستت خانوم اسعدـ 

..شعور شمارو کمی  

 یکه زد و لرزش یبلند فرار کردنش، چشمک یبا خنده ها و

*که در درونم حس کردم  

 

مشت شد و انگشتانم با درد و سوزش  نیزم یرو دستانم

.شدند دهیخراش  

که  یکنسرت و خاطره قشنگ یحال خوبم تو ش،یخنده ها

پلکم رد  یبا عذاب از جلو یکی یکیساخته بود  میبرا

.شدندیم  

.آوردمیرا به زبان م زیتشکرم بابت همه چ کاش  

 

کردندیکه نرفتن را التماس م یچشمان*   

کبود  یکه دستانم را محکم گرفته بود و با صورت ییها دست

. کاش حداقل لحظه نروم و گوش نکردم خواستیشده ازم م

 های اخر تصاویر اینجور بی رحمانه برایم دوره نمیشد.

 



اخرت پشت در و یخنده ها اون  

گلوم گفتم نروبا بغض تو  یوقت  

و چشم ترو یخواب یب کنمیفراموش م نمیا   

پشت سرو یسازم واسه تو همه پال یم خودم  

 

تا  یو نگهش دار ستین میکه نامرئ یبند نیا خوامیازت م*

 یبه عنوان معشوقه که نه، به عنوان تنها دوست و خانواده ا

از هم  یلیو اگر به هر دل یدارم ازم جدا نش ایدن نیکه تو ا

.*بند سرخ مارو بهم برگردونه نیا م؛یدور افتاد  

 

خون و سوزش  انیشدم و جر دهیمحکم به باال کش ناگهان

.شد میدستم باعث فشرده شدن لب ها  

قبل  قهیکه چند دق یبه سمت کوچه ا سیخمار و خ ینگاه با

.ساواش درونش بود و صورتش را گرفته بودم نگاه کردم  

پر  یقلب ،یواه دیپرتم کنند که با ام نیدرون ماش خواستندیم

خشک، نگاه منتظر و لرزانم را به کوچه  ییاز درد و لب ها

.یالیخ یشخص یدوختم و دستم را باال آوردم؛ به سو  

مخمصه  نیمن را بکشد و از ا یدست بیاز غ خواستمیم

.نجاتم بدهد  



که منتظرم بود. رد  یکس شیرفتن پ یخودم، برا یبرا نه

را سرخ  که ربان ییشد به مچ دستم و خون ها دهینگاهم کش

.تر کرده بودند  

 یستاره ها یچشمم رفت و ال به ال یمثل خار تو اشیقرمز

.شدم رهیتار پشت پلکم بهش خ  

 

نخ سرخ مارو بهم  نیا م،یوفتیچقدر هم ازهم دور ب هر*

*. به خاطر من برو و پشت سرتم نگاه نکنرسونهیم  

 

آخرش شهیم یالعقل بگو چ ییکجا  

حال من خوبه گمیم یباورش وقت شهیم یک یستیتون گهید  

تا تهش ابونارویخ نیا میریم ییدوتا  

واسم باورش شهیسخت م فکرشم  

؟ییمن کجا یب وونهید   

 

. ولی به خیالم این درهای پرت شدم نیدرون ماش محکم

ماشین نبود که به رویم بسته شد؛ درهای زندگی بی دغدغم 

و ناگهان  دندیچرخ نیبا سرعت درون ماش میمردمک ها بود.



لحظه بعد  و چند دیچیدر مشامم پ بدی یبو ،یا یبا حس خفگ

ی عمیق چشمانم بسته شد و در بی خبری فرو رفتم. این با نفس

را می دانستم که ته این ماجرا به تمام شدن من می رسد. حال 

یا من می میرم؛ یا یامور جدیدی متولد می شود که این هم 

جر به از دست رفتن منه پونزده ساله بود.من  

** 

 ی. ولدمیآفتاب به صورتم از خواب پر دینور شد باخوردن

.نداشتم را  میباز کردن پلک ها ینا یحت  

تا  چرخمه خودم بدهم و به طرف راست بب یکردم تکان یسع

.صورتم نتابد و سوزشش عذابم ندهد ینور به زخم ها  

 

.آمددر میاستخوان ها یحرکت را که کردم صدا نیاول  

در  میرا با درد و محکم گاز گرفتم تا صدا بانمنفس بریده  ل

.ادین  

دوباره  دنیچرخ یلحظه مکث کردم و تالشم را برا چند

 تکرار کردم.

 



و خاک  اهیس نیکه موفق شدم و صورتم مماس با زم یزمان

ام سرخورد و  قهیاز گوشه شق یگرفته قرار گرفت قطره اشک

.با برخوردش به زخمانم بدنم جمع شد  

 

شدم که  رهیخ یاهیبه در س دهیبر ایاز دن یو مثل آدم ها منگ

.افتاده بودم اهچالهیس کیانگار درون  .از نگاه من محو بود  

نگاهم به طرح لبخند روی در افتاد. که اگر می گفتم خون 

این  خشک شده شکنجه های خودم است پی به عمق دیوانگی

جالد ها میبردی. وقتی نگاهم را بهش می دوختم حس می 

گوشت از تنم کنده میشد.  کردم گردنم می سوخت و  

بودم؟  نجایهفته بود ا کیهم گذاشتم؛  یرا رو میهاپلک 

 دوهفته؟ چندروز؟

خبر نداشتم؛ فقط این را می دانستم قرار نبود در یک لحظه 

ا بگیرند.تمام شوم. می خواستند ذره ذره جانم ر  

هر لحظه منتظر بودم در  .گذشتیسال م کیمثل  هیثان هر

دوباره  بودم دهیکه د ییآدم ها نیرحم تر یبو  باز شود نیخون

 به سراغم بیایند.

و  کردندیکه به بچه چهارده پونزده ساله رحم نم یکسان

.دادندیشکنجه اش م  



که  ییها زی. روح من با چبچه به من گفت شدیکه نم البته

 خوناشام هزارساله کیاندازه  ،یاز کودک متجربه کرده بود

.ساله خسته بود  

باز با  یول رفتیدرون قلبش م یکه هر بار چوب یخوناشام

.ماندیو زنده م کردیدرد آن را خارج م  

.جهنم نیاصل، محکوم بود به ماندن درا در  

و به افتادن  نمیبنش یخانوم اسعد شیبروم پ خواستیم دلم

شوم رهیها درون ظرف خ یزسب  

اتاق و به آن  نیا یتو افتادمیو دراز کش م یزخم دیبا یول

چشم می دوختم.لبخند   

دست  کی شانیمن برا یبهم بفهمانند زندگ نیبا ا خواستندیم

 یبر لب ها یشخندین دنمیاست و هر روز با د یگرم

ند؟ینشیزخمتشان م  

همکاری نکنم خونم را تا یا نه! هدفشان فهماندن این بود اگر 

 شیره اخر می مکند؟

 کردیبستم؛ چون از بس درد م اخمارم ر یها چشم

.باز نگهشان دارم یادیمدت ز توانستمینم  

رو به  و کم کم شدیدرون مغزم اکو م یمختلف یها پژواک

بودم یوانگیمرز د  



زدیم ادینفر فر کیاز مغزم  یا گوشه  

نحرف بزـ   

کردیزمزمه م شخندیبا ن یکی طرف آن  

( شدوباره بزار رو دستا  ـ (

با  یکیذهنم  یپستوها نگاهم به دست های زخمیم افتاد و

و  زدیقهقهه م ؛چشم داشت کیترسناک که تنها  یصورت

:گفتیم  

( ؟یباور کن یخوایهنوزم نم  ـ (

چه را باور می کردم؟ رفتنش و نامردی که ازش دم می 

 زیاد در اعماق ذهنمزدند؟ یا صدایی که با بغض و گرفتگی 

)نرو؟(زمزمه می کرد  آرام  

راستی، مگر خودم نگفتم برو و پشت سرت را هم نگاه نکن؟ 

 مقصر کی بود؟

 

وار در خودم مچاله شدم و به  نیجن و آهسته ،یچارگیب با

.کردم یتوجه یبدنم ب یدردها  

 غیدرونم ج کودکو  دیلرزیم امیخشک و زخم یها لب

.کردیم هیو بلند گر دیدوئیکشان به هر طرف م  



بود شیدنبال هم باز کرد،یکمک م درخواست  

.اشیالیمادرش بود، پدرش، خانواده خ دنبال  

و زمزمه  دمیسابیرا بهم م میدندان ها چارهیب من، من و

:کردمیم  

  ساکت شو ،وبسه، بسه، ساکت ش

درد می  شد،یم داریکه ازخواب ب شیروانپر کیبودم  شده

با  کشید؛ و در آخر حبس اتاقی سراسر سیاه و کثیف شده؛

زد و از درد  یمخوف سرش حرف م یخودش و صداها

.شدیم هوشیب  

 چیه یبکشد، ول رونیمنجالب ب نیمن را از ا یکی خواستمیم

!چینبود؛ ه یراه نجات  

هر روز نیکه مثل روت شدیداشت گرم م چشمانم  

 نیدر سراسر ا یطور کیاپرا و کالس کیموز یصدا

.که بودم پخش شد یجهنم  

سرم خورد که خاموش  یباال یحالم به چراغ کم سو یب نگاه

تکان خوردنش بر اثر باد  ژیق ژیق یو صدا شدیو روشن م

.کردیم یرو ادهیمغزم پ یرو  

 جسمم را که گرفتند؛ کاش به اعصابم شبیخون نمی زدند.



اهنگ که شده بود  نیو لعنت خدا به ا خواندیکشان م غیج زن

.ناقوس مرگ و عذابم  

و   انداختیخش م یفوریروحم با ک یرو اشیصوت یها تار

.خواستیدلم فقط ساکت شدنش را م  

 یو سردرد، حس بد و مخوف یعالوه بر کالفگ کیموز نیا

کردیرا به من منتقل م  

در گوشم  یمرد یزمزمه ها یصداال به الیش که  خصوصا

.بود زیعاده وهم انگو فوق ال دیچیپیم  

** 

و همزمان آوا  دهیپخش و پال دراز کش یعکس ها یرو 

آهنگ از حنجرش خارج  تمیهماهنگ با ر یفهم رقابلیغ یها

.شدیم  

شد و  یم دهیصورتش تاب یرو میقرمز رنگ اتاق مستق نور

.دیکشیاز عکس ها دست م یکی یرو یبا لبخند شرور  

لبخند چشم بندش را باال زد و  ؛غلط زده نیزم یپشت رو به

کثیفش با خیره شدن به عکس های به بند آویزان شده باالی 

 سرش عمق بیشتری گرفت.

.با لذت بسته شد شیاوج گرفت و چشم ها آهنگ   



کبودش  یرا گوشه لب ها گاریراستش را باال آورد، س دست

زد یگذاشته و پوک  

و معلق در دود محو شدند و مرد درخلسه  زانیآو یها عکس

.فرو رفت  

از عکس ها را  یکیجنون وار سرش را کج کرد و  یحالت با

.زد یبراق شد و پوزخند شیباال آورد، چشم ها  

مو را بر اندام خودش  یوارش حت وانهیسرد و به شدت د لحن

.کرد خیهم س  

کنمیم داشیبه اتمام کار نمونده، پ یزیـ چ  

به شدند و به شدت  شیناگهان دود ها وارد گلو ،دیآرام خند و

 سرفه افتاد.

شد و درهم  ینم شیوحشتناکش مانع خنده ها یسرفه ها اما

.ادغام شده بودند  

 ریمرد و تصو یاز عکس ها یکی یاز دستش رو گاریس

.افتاد، سوخت و خاکستر شد شیچشم ها  

.نیبر زم دهیمرد خواب یمثل چشم ها درست  

اموری*  

و هر چقدر  زدیسرم پچ پچ وار گشت م یتو یاوهام یصدا

.توانستمینم دیگویبفهمم چه م کردمیم یسع  



 کیکه در  دمیچرخیبود و دور و بر خودم م اهیجا س همه

سرعت به عقب  به دادم، صیرا تشخ یا هیگر یلحظه صدا

.دمیو خودم را د دمیچرخ  

در خودش جمع شده بود  واریکه گوشه د یهفت ساله ا اموری

.فشرد یم باترس و هق هق عروسکش را به خود و  

.از غم گرفت و به سمتش حرکت کردم یرنگ چشمانم  

 یدید گریتر گرفت و د نییکه زانو زدم سرش را پا شیجلو

.به صورتش نداشتم  

به سمت صورتش بردم تا  شیدرد ها نیتسک یرا برا دستانم

.اشکانش را پاک کنم که ناگهان با سرعت سرش را باال آورد  

وحشت محکم خودم را به عقب پرت کردم.  یو کم رتیح با

دمیدیرا نم اموریحاال صورت   

چشم مقابلم بود که ازش خون  کیوحشتناک آن مرد با  چهره

:زمزمه کرد دهیبم و خراش ییو با صدا دیچکیم  

هوم؟ رمیخوشگل  توهم ازت بگ یچشما یخوایـ م  

.به چپ و راست تکان دادم و عقب تر رفتم یسر  

 

 میها قهیو عرق از شق خوردمیتکان م میسر جا یآشفتگ با

.دیچکیم  



مانند ییلب آوا ریز  

باشنداشته  میه..نه.. کارـ ن  

در  یخنده وحشتناک یلبانم خارج شد و ناگهان با صدا از

رو به  یاز هم باز شد و کم میذهنم به سرعت پلک ها یپستو

.شدم زیخ میباال ن  

 اهیس واریبه د سیخ یخراب و گردن ینفس زدم و با حال نفس

چشم دوختم.مقابلم   

انداختم و با درد پلک  نیزم یخودم را رو هیثان از چند بعد

. کابوس ها تمامی نداشت.را بستم میها  

به تمام  یزی. چکردمیرا درون خودم حس م یزدگ جنون

. شدنم نمانده بود  

سرم به  قفل در آمد، یخارج شد که صدا میاز گلو یقیعم آه

خودم را  یو کم دیچرخطرح نجاست بار سرعت به سمت آن 

.دمیعقب کش  

با شدت به چشمانم  دیباز شد و نور سف یژیق یبا صدا در

ان و سرم را به سمت شبستم عیسر د،یکش یدیشد ریو ت دیتاب

 یو سکوتدم که پس از چند لحظه در بسته مخالف چرخان

.و هولناک برقرارشد نیسنگ  



که آرام به  شیقدم ها یندادم و باالخره صدا یخودم تکان به

دمیرا شن آمدیطرفم م  

!نیهم دمش،یفهمینم  

و  دادندیعذابم م یجهنم که هر کدامشان به نوع نیا یتو

و  شدینم کمیبود که نزد یاو تنها کس کردند؛یشکنجه ام م

و فقط  آوردیم میبرا ییغذا ینیاالن س نیاوقات مثل هم شتریب

:گفتیم  

خورـ ب  

 رهینگفت. متوجه بودم که به صورتم خ یزیدفعه چ نیا یول

سمتش برنگردم یحال بودم که حت یب یآنقدر یشده ول  

؟یدیابوس دـ ک  

دیده . گویی کابوس بود قیلرزان و عم یجوابش تنها نفس و

باشم؛ چه فرقی به حالش می کرد؟ با دانستن او عذاب های 

 شبانه ام پایان می یافت؟

را به سمتم  ینیسانگار او هم منتظر جواب من نبود. چون 

بسته شدن در  یو صدا بلند شد هیهول داد و پس از چند ثان

.بود که به گوشم خورد  



 رهیخ یسبز ریتفاوت به نان پن یرا آرام برگرداندم و ب سرم

. با نان زنده نگهم می داشتند که دیدن عذابم بهشان شدم

 بچسبد. وگرنه مرده را چه به درد و فغان؟

. دیدن دو بلند شد انویپ یبه سقف نگاه کردم و نوا دوباره

روحیه زمین تا اسمانی در این جهنم عجیب بود. ولی خیلی 

قابل تحمل تر از ان جیغ های گوش خراش بود. ملودی 

باعث می شد در خود با امیدواری جمع شده و زمزمه ارامش 

 کنم:

 ـ تموم میشه

تمامی به و این تمام شدن برای من دیدگاه متفاوتی داشت. 

معنای رهایی و ازاد شدن روحی که در اسارت جسم خونینم 

 بود.

 یهمه سخت نیتحمل کردن ا یبرا دانستیدر وجودم م یمن

. کوچکم یلیخ  

چه مجازات می شوم. بی خبری؟ یا حتی نمی فهمیدم برای 

 ترک شدن.

 من نمی دانستم او کجاست ولی اگر می دانستم؛ می گفتم؟ 

سراغم  یافتاده بودم و کس نجایروز بود مثل مرده ا چند

.جالد هاهم به فکر بودند ایگو آمد؛ینم  



 یتا جان داشته باش دادندیاستراحت م شانیشکنجه ها نیماب

.شانیها یرحم یب یبرا  

.درازکش نبودم گریبهتر شده بود و د یهام کم زخم  

 میانگشتان کبودم را  وسط پاها ؛داده هیچهار زانو تک وارید به

.بود نییبهم گره زده بودم و سرم پا  

و مسخ شده به  چرخاندمیشستم را درهم م یها انگشت

.بودم رهیحرکتش خ  

کج کرده و  یتفاوت سر یب .دیچیخانه پ یتو ادشیفر یصدا

.خش را متوقف کردمچر  

:گفت در سرم ییشدم و صدا رهیپلک زدن بهش خ بدون  

روع شدـ ش  

 

نگذشته بود که در با شدت باز شد و  شتریب یلحظه ا چند

.برخورد کرد واریمحکم به د  

 یا هیباال آوردم و سا یکم الیخیرا جنون وار و ب نگاهم

نور افتاده و تا  یکه بدن ترسناکش تو دمیرا د لیبزرگ و طو

.اواسط اتاق کش آمده  

مسئول عذابم طان،یش اری. دستستیک دانستمیم  



در ذهنم تکرار شد یبه داخل اتاق گذاشت و سوال یقدم  

 ـ باالتر و بدتر از مرگ، اتفاقی هست؟

.دانستمیخودم بودم که خوب جوابم را م و  

اعصاب خوردکنش به گوشم  شخندیبرداشت و ن یگرید قدم

دیرس  

 ـ یه وخ بت خوش نگذره می خوری می خوابی؟

اری. می خوردم و می خوابیدم. چه کسی انکارش می کرد؟ 

درد را می خوردم. تا خرخره کتک می خوردم و می خواستم 

و تهش با کابوس هایم هم  از شدت پرخوری خون باال بیاورم.

اغوش شده و سری به اوهاممان می زدیم. خوش می گذشت. 

 مگر نه؟

ارژنگ را  یکار مسموم وار خودم غرق بودم و صدااف در

 نمی شنیدم.

؟(واقعا اون کار و کرده گن؟یراست م یعنی  ـ (

پوزخند زنان کنایه بارم  یگریمالحظه از سمت د یب اموری و

 میکرد.

 ( راحت شه  اتیباز ریاز دست تو و گ خواستیون مـ )ا

 معلومه که کرده

یامور؟ نوش جانتضربه از خودی بیشتر درد دارد نه   



بیچاره دختری که باورهایش پودر شده و ناباور مویه می 

 کرد

 ( کنهیکارو نم نیا دونمیـ )م  

 صدای جیغ هایش آزارم می داد. نمی دانست؟

 ( کنهیکارو نم نیـ )ا  

 کاش تمام کند حماقت را.

:زمزمه کردم میبه انگشت ها رهیخ  

کرد یلـ و   

به صورت ، و مات هخورد یا کهیرا آرام باال آوردم که  سرم

چشم دوختم. اشثانهیخب یور کیو لبخند  یگندم  

.شده زیخ مین مینشده بودم جلو آمده و رو به رو متوجه  

داده بود. مچش  هیو دستش را بهش تک بودباالتر شیزانو کی

.چانش و سرش را کج کرد ریرا گذاشت ز  

:بچگانه و مسخره گفت ییداد و با صدا نییاش را پا رهیت لبان  

  ؟یکوچولومون تنهاست؟ هوم؟ ناراحت امورـ ی 

زمختش را دور صورتم گرفت و تکانم داد دست  

خونتون یبر یخوای... میلهـ ا ؟  



شرارت بارش در اتاق  یکرد و صدا یبعد تک خنده ا و

دیچیپ  

دخترمون کجان؟  یکه، مامان بابا ی... خونه نداریوا یـ ا 

ولت کردن؟ یاونام حت  

سرد شد یکم لحنش   

و  رهیت یایچه دن ..ینموندن؟ آخ شتیونام مثل اون پـ ا 

بمونه؟  شتیپ خوادینم کسچیکه ه هیچ انیبچه. جر یتار

که؟ یدونیم شترهیاز تو ارزشش ب میخونگ حیوون هی یحت  

قیافه من به کسانی می خورد که مشتاق شنیدن جوک ها و 

چه غلط انداز. اراجیفش باشم؟ اگر اره که  

از کنار صورتش به لبخند  ؛را آرام کنار سرم قرار داد سرش

باعث نشد  ندانشبخیشدم و زمزمه ترسناک و  رهیدر خ یرو

.قطع شود ریثابتم به آن تصو یاتصال مردمک ها  

سرت اومده و  ییچه بال یدونیـ م یا هنوز تو هپروتی؟

اد؟یب خوادیم  

:را ندادم که زمزمه کرد جوابشکاش در هپروت بودم.   

؟ینیبیو مدر یون خون روـ ا   

 خون خشک شده خودم را می گفت.



 یرنگت و رواونقدر اون خون خوش ،یاگه حرف نزنـ 

برات نمونه و  یروز جون هی گهیکه د پاچونمیم وارید

گه؟ید یفهمی. میریبم  

 چه لطف بزرگی!

.دمیکش یا یشدم و نفس مقطع رهیرنگ خ اهیس وارید به  

لحظه آنجا ماند و متوجه شدم سرش را در گردنم خم  چند

:حرکت و ثابت نشستم که با غرش گفت یکرد. ب  

تو وجود نداره نه؟ یبه اسم ترس تو یزیچـ    

لبخندی به مانند سرمای اتاق روی صورتم جا خشک کرد و 

 در دل گفتم :

.که هدفت ترسوندن منه ینه تا وقتـ   

شد با  بمیغر بیمتوجه لبخند عج یوقت .را عقب برد سرش

و به  دیبلند شد و ناگهان دست مرا هم محکم کش تیعصبان

.دمیکوب وارید  

حس کردم. سرم به سمت راست کج  میرا در مفصل ها یدرد

شدم  رهیبه سمت باال آوردم و خ ریشد و نگاهم را آهسته از ز

.به صورت بر افروخته اش  

آورد نییانگاهم کرد و بعد سرش را پ رهیخ یکم  

مون؟یواسه شروع باز یماده اـ آ  



 رهیباز هم در سکوت و خ یوقت آماده نبودم. ول چی! هنه

 یصندل یرو و دیبهش نگاه کردم که من را دنبال خودش کش

پرتم کرد. وسط اتاق  

 نیزم یرو یکار را کرد که با صندل نیبا شدت ا آنقدر

.خورد نیواژگون شدم و سرم محکم به زم  

. و درد را حس کردم یماند و در تمام بدنم کوفتگ رمیز دستم

 وحشی صفت بارزش بود!

و مهلت نداده، دوباره بلندم کرد و  دیکش ریام ت قهیشق نااستخو

.نشاند شیرا رو کوباند و من شیرا با شدت سرجا یصندل  

 یدور بدنم و صندل شهیرا مثل هم یو دردناک میضخ طناب

.گره زد نمیقفسه س یچرخاند و سفت رو  

 یخنده ها یچرا صدا ؛کرده ام آرام باال امد ریگ نفس

دم؟یشنیدر را م یرو وحشتناک طرح  

اشک که  یقطره ا، اجازه از من یگرفتم و ب نییرا پا سرم

سر خورد  میمطمئنم راهش را گم کرده بود از گوشه چشم ها

.افتاد امیو خون یشلوار خاک یو رو  

و داد  شدیدردناکم بلند م غیج یصدا شانیبا کارها لیاوا

.که تمامش کنند زدمیم  



و  شدمیجمع م کنج اتاق نیو خون دهیجسم درد کش با

.کردیم هیهفت ساله گر اموری گریو در کنج د دمیلرزیم  

و  رمیکردم در خودم درد بکشم، بم یمرور فقط سع به

.را تماشا کنند یجیمردن تدر نینگذارم آن کفتار ها ا  

آن ها را  یبگذار حداقل کم یول شد،یکه تهش کارم تمام م من

.هم آزرده کرده باشم  

.آمدیدر نم میصدا گریهم د خواستمیاگر م یحتالبته   

که  ییطناب، به سوزش اشک ها یبه ضخامت و زبر بدنم

 میشدن زانوها دهیبه ساب خت،یریزخم و خون صورتم م یرو

آن  یکوتاه سرم و صدا یشدن موها دهیکش ن،یبه کف زم

.مرد تک چشم عادت کرده بود  

وار سراغم  وانهید یبودم؛ جنون نجایکه ا چند هفته ای نیا یط

درونم  یساکت و خاموش بودم ول رونیدر ب دیآمده بود. شا

.کربال بود یصحرا  

و  همه، تا به االن یآتش، زلزله، خاطرات کودک ه،یگر غ،یج

.کردندیام مو کالفه دندیچرخیهمه مثل گرداب م  

مغزم را  یبا درد و بغض و کالفگ خواستیکه دلم م یجور

 ریبکوبمش و ز نیزم یرو  یگوش خراش ادیبا فر ؛اورمیدرب

.ناتوانم لهش کنم یپاها  



 

جا مسکوت  کیساخته بود که  یاز من عروسک آنابل زمان

 کیترسناک به  دیهم شا یو کم بیعج یو با حالت نشستمیم

.شدم یم رهیجا خ  

سرم آمده. هوم؟ ییباور کنم چه بال خواستمیهنوز هم نم دیشا  

پرت کرد. رونیب خلوتگاه فکریمعربده اش مرا از  یصدا  

اریرو ب لهیاون م الدیـ م  

حس کردم و  یقیگردنم سوزش عم ریز لهیکلمه م دنیشن با

از خاطرات و  یپرت شدم درون مه خودیو ب یناگهان یلیخ

سرم یشد تو یپل یدور یآشنا یصدا  

لمه فرانسوی ـ ک ”La douleur exquise"رو شنیدی؟    

:درونم همزمان با آن دختر زمزمه کرد اموری و  

 یتونیکه نم ی! درد خواستن کسهیقو یلیدرد خ یبه معناـ 

!طرفه کیاز جمله عشق  ش،یداشته باش  

 

:لب زمزمه کردم ریز  

نهکیکار و نم نیاون اـ    

:بلند گفت ارژنگ  



لب کودن؟ ریز یکنیزر زر م یـ چ   

. راستی! گفت میله را شدم رهیخ میرا ندادم و به جلو جوابش

بیاور؟ من را کودن خطاب می کرد ولی نمی دانست قربانی 

 را بارها با یک چیز عذاب بدهی به دردش عادت می کند؟

زده بود وارد اتاق شد و  شیکه صدا ینام الدیبعد م قهیدق چند

پشت  رهیدا میهم آمدند و حالت ن گرینفر د نیپشت سرش چند

. در پرورشگاه دیدن این صحنه ها در فیلم هم ستادندیسرم ا

برایمان ممنوع بود. چه بالیی بر سرم آمد؟ خانوم اسعدی کجا 

 بود؟

و بعد بسته شدن  یشدن صندل دهیکش یبود که صدا نییپا سرم

!کیچ .دمیدر را شن  

بود که روشن شد.سرمان  یباال یکم سو المپ  

 

:دمیرا شن شیمنتظر نماندم که صدا ادیز  

از حالت آواره  کنمیو دارم کم کم فکر م یینجایماهه ا کـ ی 

نذاشتم هان؟ ارتیبودنت درت اوردم و کم از هتل در اخت  

 ) الکی الکی آواره شدیم(

من آواره نبودم. پلک هایم را آرام بر هم زدم.  



بلند و مجنون وار قهقهه زد. هر روز شکنجه دادن و خونم  

هتل بود؟ یجز خدمات رسان دنیکش وارید یرا رو   

.با ورژن بدترش یمثل من بود. منته یا وانهید کیهم  او  

که به جلو خم  یگذاشت و در حال نیزم یبلندش را رو یپاها

سر کج کرد زدیشد و دستانش را درهم گره م یم  

به من نگاه کنـ    

بود که دستش را  نمیس یبه طناب گره زده رو رهیخ نگاهم

م همزمان خورد شدن فک یو صدا دیام کوبچانه ریمحکم به ز

را لرزاند در گوشم  شیها گاردیتن باد یکه حت ادشیبا فر

 پیچید.

فتم به من نگاه کنـ گ   

 یول .دیلرزینم یتکرار یادهایفر نیبد. تن من با ا چه

خفه شد و با وحشت به  ادیفر نیبا ا کودک هق هق یصدا

.دورش نگاه کرد  

 

داگاه بر ورا گاز گرفتم و ناخ میگذشت که با درد لب ها یچند

سرم باال آمد و  کردیداغ به گردنم وارد م لهیکه م یاثر فشار

.نگاهمان با خشم و جنون بهم متصل شد  



 اشیچوب یداده به صندل هیزد و تک تیاز سر رضا یلبخند

.شد رهیبه من خ  

چقدر در دلم  داندیم و خدا دمیسابیرا با درد بهم م میها دندان

. خدا دیایدر ن میشوم و صدا یکه همانجا خال دمیکشیم غیج

تا درد نگاهم  کردمیفقط که چقدر خودم را کنترل م داندیم

.چشمانم تکان نخورد یرگیو خ یکنار برود و گستاخ  

.من بود ادیفر دنیشن راوهم با لذت منتظ و  

:کردینجوا م یدرون من کس و  

.شهیتموم مـ    

.تعادل بود یب درقنی! او همیکم اخمانش توهم رفت و آر کم  

داغ  لهیحس تر از خودم نگاهم کرد و م یب ییها چشم با

به گردنم فشار آورد. سوزشش آنقدر نبود که جانم را  شتریب

 خواستیکه دلم م کردمیرا حس م یقی. فقط درد عمردیبگ

.سرم را از تنم جدا کنم   

د که را جدا کر لهیرا باال آورد و ارژنگ به سرعت م دستش

با  میشد و پلک ها دهیکش نحس کردم پوست گردنم هم با ا

 یرا محکم رو میگفتم و پا یواشیآخ  .هم نشستند یشدت رو

.دمیکوب نیزم  



 دهمگردنم را محکم فشار اورم،یدستم را باال ب خواستیم دلم

.کنم هیو بلند گر  

قرار نبود اشک  نجایا ی! کسخواستی... فقط دلم میول

!فعال رد؛یقرار نبود فعال بم ی. کسزدیبر  

 

:حس گفت یب یکنجکاو و چشمان یبا لحن   

 زهیپاستور زهیهمه چ یاون ب یبرا ه؟یچ یمقاومتت براـ  

 یحرفا دیهنوز نه؟ بازم با یفهمیپاهاش لهت کرد؟ نم ریکه ز

رو تکرار کنم؟ یشگیهم  

! کسی ماهش را زیر پا له نمی کرد.احمق  

و من متوجه شدم آن پسر  دیکوب اشقهیرا به شق انگشتش

.هم کنار چهار چوب در قرار گرفت بیعج  

به کار بنداز که بهت لطف کنم و نکشمت نجارویاـ    

بلند شد و  یادیدفعه با فر کیحس نگاهش کردم که  یب

.پرت شد نیبه زم اشیصندل  

. دیمشتش گرفت و سرم را باال کش یسمتم و گردنم را تو آمد

و در  دیچیجانسوز در بدنم پ یشدن گردنم درد دهیبا باال کش

:و تمنا گفت تیبا مظلوم یدلم کس  

ادیم دشیولش تن، دَ ـ   



( ادیولش کن دردش م ) 

 یاموری که درکم نمی کرد با نیشخند غرید

اون  یبرا شیبه آب و ات یزنیخودت و م یشکل نیا یوقتـ 

.یدرد بکش یشکل نیا دمیبا انتکاریخ  

. من االن فقط به سوزش عذاب آور شدندیساکت م کاش

.گرید زینه چ د،یبریکه داشت امانم را م کردمیگردنم فکر م  

داغ و بودارش به  یو نفس ها میرا خم کرد رو سرش

شد دهیصورتم کوب  

ه؟یچ یوندیمـ    

که سرش را کج  میهم بود یدر چشم ها رهیکردم، خ نگاهش

:کرد و زمزمه کرد  

ادیداره کم کم ازت خوشم مـ    

چشمانم بود که هنوز ثابت  نیفرا گرفت و ا یرا لرزه ا بدنم

.کردیبهش نگاه م  

ـ این سردی توی چشمات، برای یه دختر بچه زیادیه ولی.. 

 من و یاد خودم می اندازه.

را مانند خودش حیوان می دید؟ مگر چند نفر را در من 

 زندگیم با میله داغ کرده بودم؟



 ستیمهم ن میبرا شیکدام از حرف ها چیکه انگار ه یجور

 یایشد و انگار که به دن رهیکردم که به پشت سرم خ شیتماشا

گفت: سفر کند مسخ شده یگرید  

.پدر منم درست مثل خانواده تو، ولم... کردن مادر نم م ـ 

م.آواره شد  

 دنیبه ته خط رس دونمیم ه،یشکست چجور دونمیم

.شناسمینگاهتم م نی. و اهیچطور  

که  یشکل یا رهیبه سمت پارچه دا شناختیکه م ینگاه

.شد دهیچشم راستش بود کش یرو  

.وحشت داشتم دنشی. از دپوشاندیبود که م خوب  

محکم  میو لب ها دیزخمم کش یانگشت اشاره اش را رو ناخن

.تر بهم فشرده شد  

خوب گوشات و بده به من بچه یلـ و   

جا  چیآدم خوبارو درآوردن به ه یکردن و ادا یفداکار با

به  هیو چ هیک دیپسره حرومزاده تا فهم شد؟ی. تهش چیرسینم

.پاره فروختت چارتا کاغذ  

کرده بود آن همه اموال تنها چهار تا  فیکه او تعر آنجور

.دندیرسیکاغذ پاره به نظر نم  

 نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و صدای زخمیم بلند شد



 ـ مگه دلیل اینجا بودنم همون کاغذ پاره نیست؟

گویا کنایه ام خیلی به مذاقش خومش نیامد که با حرص و 

 صورتی بر افروخته غرید

؟یباور کن یخواینم ؟یکشیدرد داره نه؟ عذاب م دنشیشنـ    

صورتم و  یخم شد تو شتریرا محکم گرفت، ب میشانه ها :

 گفت

 داشیپ یکمکمون کن دیکه اون تموم شده و با یقبول کن دیباـ  

.میکن  

رو  انتشیهم تو انتقام خ شهیهم ما کارمون انجام م اونوقت

هوم؟ یریگیم  

و تکرار کرد دیدر درونم بلند خند یاموری   

م؟یریگیمون روممنتقاـ ا   

:گفتیبا ترس م یکس یول  

باسید نداشده شییون تنها دوستمه... کاـ ا  

( دینداشته باش شیاون تنها دوستمه، کار ) 

 یو برخورد لب ها دهیآرامش را از کنار گوشم شن یصدا

به الله گوشم را حس کردم فشیکث  

 



 یکه اگه همکار یاون یول رسمین آخرش به هدفم مـ م 

بره کوچولو ییتو شهیم دهینکنه در  

 

چشم  یآب یشد به رگه ها رهیآورد و خ میسرش را جلو و

خاموشم یها  

با صدایی وهمناک حرف آن کسی که در درونم زنده شد و 

  زد را نمی شناختم.

.ره نه، من خود گرگمـ ب  

بلند قهقهه زدند و دراثر افکار  صداهای اذیت کننده ذهنم

شدم به  رهیصورتم نشست و خ یکج رو یخرابم لبخند

.شده اش کیچشمان بار  

 یحرکت نگاهم کرد و در آخر با خباثت و برق یب هیثان نیچند

:که درون چشمانش بود زمزمه کرد  

کارا باهات دارم یلیودت و آماده کن، خـ خ   

.اتاق خارج شدو از دیعقب کشو  

بود که  ییاش هم پشت سرش رفتند و در آخر اولهگ یسگا

...در را بست و ضمیمر یدر چشم ها رهیخ  

!کیچ  



.شد کیهمه جا تار   

ماین*  

زدم و  پیبه پ یپوک ؛هم گذاشتم یرو یا هیرا ثان میها پلک

دمیدودش را نفس کش  

دارژنگ بلند ش یصدا  

ارنشیقا دارن مـ آ    

کردم زمزمه  

خوبهـ    

کرد و منتظر ماندم حرفش را بزند  یو من من  

بگم؟ یزیچ هی تونمیم یاستش، آقا، جسارت نباشه ولـ ر   

ادامه بدهد دیکه با دیکردم و فهم سکوت  

 جاستنیچند وقته ا شه،یدختره گرم نم نیاز ا یبه نظرم آبـ  

م؟یاز شرش راحت ش ستیوقتش ن گهیلب تر نکرده، د  

.کردم و چشمانم را باز کردم زانیآو یرا از دسته صندل دستم  

آن بچه  یشدم که بازو الدیشد و متوجه م کیبار میها پلک

.کشاندیسمت م نیرا گرفته و به ا  

باهاش کار دارم .هـ ن  

قاـ آ   



ارژنگ؟ یزنیحرف نم یادیـ ز  

. دیگر انداخت نییو سرش را پا ستادیدم خفه شد، عقب ا در

.به جلوی ما رسیده بودند  

. چه ایده چشمانم نشست و سرم را کج کردم یتو یخباثت برق

 هایی که برای این دختر در ذهنم نمی پروراندم.

 نیاول به زم من.  یپرتش کرد جلو یقیبا نفس عم الدیم

 قهیبرخواست و به  شیاز جا اطیشد و بعد آرام و با احت رهیخ

.دزل ز راهنمیپ  

 

 شیهالباس یو تاللو آب رو ستادهیا دهیاستخر سرپوش کنار

شدیم دهید  

قصد دستور داده بودم آب استخر را تا درجه آخر سرد  از

.نگه دارند  

.زده و دودش را به سمت صورت او فرستادم یگرید پوک  

.و تکان نخورد ستادیثابت ا یواکنش چیه بدون  

به خاطر  شیبفهمم مشت کردن دست ها توانستمیم کامال

.پنهان کردن لرزشش است  

غرور و مقاومتش بود که توجهم را به خودش جلب  نیهم

.کرده بود  



جلو ایـ ب   

که به حرفم نشان داد باال آوردن مردمک  یواکنش تنها

.چشمانش و اتصال نگاهمان بود  

بهش نگاه  شیصدا دنیدهن باز کنم که همه با شن خواستمیم

انداختم. هم یرا رو میپاها یکردند و منم با سرگرم  

ن و بکشـ م  

تکان دادم یزدم و سر یپوزخند  

رو بکشم، هوم توـ    

. انگشتانم دمیصورتم کش یدادم و رو یرا در هوا چرخ دستم

.شدم رهیام گره زدم و متفکر بهش خرا دور چانه  

و  نجایا ارمیکه تورو ب امیکاریه نظرت من انقدر آدم بـ ب 

؟ینرسونده بکشمت راحت ش یسود چیبعد ه   

:مسخر گفتو با ت دیخند ارژنگ  

دور برش داشته مینداشت شیکار یادیقا زـ آ   

بهش انداختم که دهانش را بست. دختر  یگوشه چشم نگاه از

.بود یجد نکهیمصمم به من زل زده بود و مثل ا  

:و بعد گفتم دمیهم کش یرا رو میها لب  

را؟ـ چ   



باز هم سکوت و  

از  یحفظ ظاهر خوبم و کس یخبر داشتم که چقدر تو خودم

فکرم را بخواند تواندیام نمچهره  

 کرد،یتفاوت مرا نگاه م یو گستاخ که ب ینگاه وحش نیا یول

و راغب به جدا کردن سرش  دیایخونم به جوش ب شدیباعث م

.از تنش بشوم  

 یدسته صندل یو انگشتم را دوبار رو دمیکش یقیعم نفس

.زدم  

بندازد،  یسمتش حرکت کرد و تا آمد به سمتش نگاه ارژنگ

و محکم درون استخر  دیاش کوبشانه یکف دستش را رو

.پرت شد  

با شدت  سرد آب یقطره ها .در فضا اکو شد غشیج یصدا

به خاطر برخورد قطرات  یو چشمانم لحظه ا دیپاش رونیب

.بسته شد آب با صورتم  

و  دیایبلندش به صدا درب ادیداشتم دست و پا بزند، فر انتظار

.درخواست کمک کند  

.دمیو اخمانم را درهم کش دیکم کم موج آب خواب یول  

 یو نگاه دیبا ترد از افراد یکیگذشت و با اشاره ام  هیثان یس

با  هیزد و بعد از چند ثان رجهیش استخر به آب سرد درون



جانش را از آب  یجسم ب شینفس نفس و لرزش دندان ها

.آورد رونیب  

.زدیمعادالتم را بهم م دیبا شهیهم  

فشردم و  یرا بهم م میبسته بود، با حرص لب ها چشمانش

.کردمینگاهش م  

ندارد و  یارزش شینشان بدهد جانش برا خواستیم

د؟ینگو یزیچ یول ردیت بماسحاضر  

برود.  شیطبق خواسته آن الف بچه پ یزی... قرارنبود چنه

کردیم یهمکار دیبا  

.دیبا  

آوردند باعث شدند با  اشنهیکه به قفسه س یها با فشار بچه

خم شد و با درد  نیشود. رو به زم زیخ میشدت سرفه کند و ن

.سرفه کرد  

به  یدیبود و د ختهیصورتش ر یرو سشیکوتاه خ یموها

.اش نداشتمچهره  

.و نگاهم به سمتش بود یصندل ینشسته بودم رو مسکوت  

 یبا حرکت .و دستانش را مشت کرده بود دیلرزیبدنش م 

که قرمز شده بود  یچشمان آهسته سرش را باال آورد و با

.نگاهم کرد  



دیمش به گوش همه رساآر یجمع شد که صدا صورتم  

 شیزنده زنده تو آت یخوایغرقم کن، م خیتو آب  یخوایـ م 

.نییپا یساختمون پرتم کن نیاز بلندتر یتونیم یبسوزونم، حت  

اعصابم یرو دیخط کش شیصدا و زدم پوزخند  

نداره دهیفا یرچقدر شکنجه ام کنـ ه   

محو بزنم یبست و باعث شد لبخند خیدفعه  کیلحنش    

اگه  یکجاست.. حت یاون عوض یجا دونمی، نمـ من

.گفتمیلحظه به ذهنت خطور نکنه که بهت م کی دونستممیم  

ستیبرام مهم ن ش؟یبکش یخوایـ م  

حرف  نیب شدیو باعث م کردیبهم برخورد م شیها دندان

وفتدیوقفه ب شیها  

ستیمهم ن نمیا ؟یمنو عذاب بد یخوایـ م   

سرش  ییدرصد مهمه که چه بال.. کی.. برام یکنیم فکر

ستیکه..اصال..مهم ن نیاو..مده؟ ا  

. بکش... و از دستم... راحت شو گمیدارم... م نیهم یبرا  

از زور سرما و  شیحرف ها نیدفعه فاصله افتادن ب نیا و

 کیدر وجود  دنشیبود که د یتیقاطع یمنجمد شدن نبود. برا

.بود بیدختر بچه عج  



ـ مرگم برام راحت تره. تا قبول کردن کاری که باهام کرد. 

 از من... به تو... چیزی نمیرسه!

 اشیگرگ یچشم ها قفسه سینه اش پر شتاب باال پایین رفت و

.دوختو براق به من  یزخم یرا با حالت  

 کی کردمیچک م نیکه هر روز از دورب یتفاوت یب دختر

.دمیدیرا نم واریو زل زده به د دهیجا خواب  

 دیایازش درب ییصدا شدیداغ هم باعث نم لهیم یکه حت ییاو

.دمیدیرا نم  

از درونش به پا خواسته بود و داشت صحبت  گرید یکی

و  دیکشیکه خط و نشان م . گرگیکه منتظرش بودم کردیم

به  شد لبخندم پر رنگ تر شود وباعث  ؛داشت دنیقصد در

.که گرفتم مصمم تر شوم یمیتصم  

اموری*  

 امیدرونم افسار وجود یوحش اموریبودم و  دهیجنون رس به

زدیرا به دست گرفته و حرف م  

.اش کنمخفه توانستمینم  

اجازه  یو نگاهم ب آمدیداگاه از دهنم در موناخ میها حرف

. با لبخندبود یبرافروخته و زخم  



ام توسط منقبض شده یبازو اشبا اشاره .زل زد به من فشیکث

حرکت  یشد و سمت در خروج دهیشاخ و دم کش یب ویآن د

.میکرد  

 ،چکه می کرد نیزم یرو میاز سر و صورت و لباس ها آب

.دادمیرا به زور حرکت م میشده بود و پاها نیبدنم سنگ  

نگه داشتم را باال آوردم و  نییسر پا میدیکه رس رونیب به

.دنشسته بو انویکه پشت پ یبه پسر دمیرس  

و ست یک یآن آرامش لحظه ا یباعث و بان امدهیفهم حاال

.دور از انتظار هم نبود یلیخب، خ  

.بهم کرد یرا باال گرفت و نگاه سرش  

تفاوت سرم را  ینگاهمان درهم گره خورد و ب هیثان چند

 خواستمیو م شدیمحکم فشرده م میازوها. ببرگرداندم

را  یچیه ورشتم. ززورش را ندا یانگشتانش را قطع کنم، ول

 نداشتم.

نه توان فکر  ،یداشتم، نه توان همکار دنینه توان جنگ 

درون خودم هم بر  یاز پس افکار و صداها ی. حتکردن

درون آب پرت شدم خودم را به دستش سپردم  یوقت. آمدمینم

اصال خبر  یل. وکنم دایخالص شوم و آرامش پ دیکه شا

.است یمرگ هم از من فرار ینداشتم حت  



که اسمش هم  یآن پسرناگهان  م،یرفتیبه سمت اتاق م میداشت

:گفت یآرام ینام با صدا الدیو رو به م بلند شد  دانستمینم  

برمشیلش کن. من مـ و   

:شده گفت زیمکث کرد و بعد با چشمان ر هیچند ثان الدیم  

...را؟ خودم دارـ چ   

تو اتاق برمشی! خودم میبر یتونیـ م   

.کرد و رفت مینکرد و از خدا خواسته رها یهم تعلل الدیم  

جلوتر  یبودم اوهم دستانم را با درد بفشارد و ببرتم ول منتظر

 ن،یبه زم رهیخ یاهمکث و نگ یراه افتاد و من هم پس از کم

 نمینکردم، کنجکاو نبودم بب یاو نگاه ه. بپشتش قدم برداشتم

.دهیپوش یچ ایاست  یچه شکل قیدق  

!نداشت یتیاهم میبرا اصال  

ام را باز کرد و بدون نگاه به آن لبخند اتاق شکنجه در

.منحوس وارد شدم  

 خترا می گفتم. ا که از خودت بود یداشت. نگاه به خون درد

فقط  ،یکم یول یکشیکه داخلش عذاب م ییکردن با جا دایپ

 میکنی یاحساس راحت شیباها گرید یمکان ها ازشتریب یکم

.درد داشت  



به . پیشانیم را به سمت کنج اتاق حرکت کردم و نشستم عیسر

.دمیکش یو نفس آرام تکیه دادم وارید  

 یو لباس ها کردمیبدنم سرما را حس م یجا یدر جا هنوز

.به پوستم نفوذ کند شتریب شدیام هم باعث مپاره  

 

دوباره  قهیرفت و بعد از چند دق رونیشدم از اتاق ب متوجه

.وارد شد  

 میجلو یشرت و شلوار مشک ییسو کی یحرف چیه بدون

.هم آورده یالشتبپتو و دمیانداخت و کنارش د  

دم. درد و غم عادت کر ی!! من به سر گذاشتن رورید چه

.تشکر هم نکردم یبه خودم ندادم و حت یکانت  

و آرامش باعث شد چشمانم را باز کنم و به  یجد یصدا

.زل بزنم اهیس وارید  

ایاهاشون راه بـ ب   

نگفتم یزیزدم و چ یپوزخند  

که  یلیبه دال یزنده بمون دیشا یکن یگه باهاشون همکارـ ا 

 نیو به ا ینکن یاگه همکار یلو .دونهیم سییفقط خود ر

.یریمی.. صد در صد میکارات ادامه بد  



 یپسر کم حرف برا نیبود چه باعث شده ا نیمن تنها سوالم ا

؟هم قرار دادن کلمات انقدر وقت بگذاردو کنار دمانیچ  

مهم است؟ میبرا شیچه باعث شده فکر کند حرف ها و  

افکارخودم  درچشمانم را ببندم و بروم  خواستمیم الیخ یب

 یرا کنار گردنم حس کردم و صدا شیغرق شوم، که نفس ها

:گوشم رد شد یزمزمه وارش از نواح   

به فرصت دیتهد لیبدـ ت   

 یب یبا لحن سرم کمی به سمت راست که او بود چرخید؛

بلندتر ادامه داد یکم ز،یانگتفاوت و ابهام بر  

پس خوب به حرفام فکر کن و  ،یهست یختر باهوشـ د 

ریدرست رو بگ میتصم  

اتاق  یشدم از قصد آن جمله را آرام گفت چون تو متوجه

.مداربسته بود نیشنود و دورب  

دو  یحرف ها نیدر هم رفت، منظورش از ا یکم میها اخم

 پهلو چه بود؟

ستادیو پشت سرم ا برخواست  

نده و ز یکن سود برسون ی. سعادیات به کار نمردهـ م 

خودت و ینگهدار  



عوض شده و  شیحرف ها ریهم متوجه بودم که مس نیا یحت

.داشت یمتفاوت یکه آرام زمزمه کرد کامال معن یزیآن چ  

به  یدر بسته شد در سکوت و خاموش یگذشت و وقت یزمان

!به فرصت دیتهد لیشدم. تبد رهیخ وارید   

در  نیسنگ یرفت و سکوت نیاز ب یدر سرم همگ یصداها

.شد جادیمغزم ا  

 رهیدر خ یبه لبخند رو یور کی ؛ندماسرم را برگرد آهسته

.شدم و دو دو تا چهار تا کردم  

مرده ام به کار کسی نمی امد؟ مگر زنده ام توانی برای ادامه 

دادن داشت؟ حرف هایش را بارها و بارها برای خودم مرور 

بودند کردم. من می مردم و کسانی که در حقم بدی کرده 

 راحت به زندگیشان می رسیدند؟

برعکس تمام این مدت که بعد های درونیم مرا مخاطب خود 

قرار می دادند؛ این من بودم که این دفعه به کمی فکر کردن 

 وادارشان کردم.

یامور! تو شخصی بودی که انقدر راحت عقب بکشی؟ یا 

ضربه دیدن از جایی که انتظارش را  نداشتی باعث شد 

شخصی نا آشنا که در این اواخر وجودش  ته بکشد؟ انرژیت

ام گذاشت و شانه یدستش را رو را در خودم حس کرده بودم

هولم داد. به سمت آن افکار شوم  



 یطانیش یدر البته... کم یکج درست مانند طرح رو یلبخند

. باید دست های صورتم نقش بست یتر و مرموز تر، رو

ی گرفتم. من قولم را به او دراز شده این من جدید را سفت م

در دفترم به ثبت رسانده بودم. با مرگم به من افتخار نمی 

 کرد. قطعا تولدی دیگر، بهتر از تمام شدنم بود.

شش سال بعد*  

و به خاطر  میدیدویدرختان تنومند م یسرعت البه ال با

.کنمیرو هوا دارم حرکت م کردمیبودنش حس م یبیسراش  

و تا خم شدم  دمیبا سرعت پر یتنه درخت کلفت یرو از

مکث کردم و بعد از چند لحظه  یم. کبلند شد کیشل یصدا

 ست. دعقب برنگشتم و به راهم ادامه دادمبه  .ستادمیا صاف

. اشاره کردم باریکه سمت راست استم را باال آوردم و بهر

چپم هم باال آوردم و عالمت مخصوص را نشان دادم و  دست

.همه پراکنده شدند دمیکه کش یبعد با سوت هیانچند ث  

قطعا مزخرف ترین و خسته کننده ترین کار برای من همین 

 تمرین های گروهی بود.

 ولی انجام دادنش برای بهتر شدن عملکردمان اجبار بود.

ام با درخت فاصله نمیزبیو با چشمان ت دمیکش یقیعم نفس

.زدم نیمورد نظر را تخم  



 شیو دستم را به شاخه ها دمیبلند پر یکه شدم با جهش کینزد

گرفتم. آمدم خودم را باال بکشم که ناگهان شاخه خم شد، کف 

. شدم دهیکش نییدفعه به سمت پا کیدستم خراش برداشت و 

م که شاخه سالم را دست چپ یچابک انفسم را حبس کردم؛ ب

آوردم راستم را باال  یپا چسبیده بود محکم تر دورش فشرده؛

.تنه درخت قرار دادم یو رو  

.دمیدو، و خودم را با سرعت باال کش ک،ی  

 یکردم، ب یام نگاهشده یهم به کف دست خوندر ییاخم ها با

 اویزان به شاخه را کمان ریت عیتفاوت به سوزشش سر

.برداشتم و چشم سمت چپم را بستم  

شروع به به حالت نیم دایره آهسته از سمت راست  یحرکات با

.کردمکردم و با دقت به اطراف نگاه  دنیچرخ  

 یعمل انتحار کی یبه حرکتم ادامه بدهم که ط خواستم

برگشتم و  یقبل یبه جا عیسر چشمانم هدف را شکار کرد؛

.بومب  

و از روی شاخه ها پراکنده شده  یبلند یها با صدا کالغ

.جنگل شکسته شد زیسکوت وهم انگ  

 یکرده بود برا یبار هم کم کار نیزدم. ارژنگ ا یپوزخند

.پنهان کردنش  



و دوباره  دمیپر نییکردم، پا زانیرا به شاخه اش آو رکمانیت

همه و وارد انبار شدم  یا خستگ. برا از سر گرفتم دنیدو

دیکنار رفتند. ارژنگ با اخم به سمتم برگشت و غر  

؟یا بودـ کج  

بی اهمیت به به صورتش کردم و یگوشه چشم نگاه از

جان گوشه  یکه ب ی. به سمت مردودش از کنارش گذشتموج

با تن صدای عادی گفتم:م و افتاده بود رفت نیزم  

رونیب -   

ارژنگ باز هم دهانش را باز . دمیرا شن شانیقدم ها یصدا

.بفشارما خونسردی بهم ب را میکرد و باعث شد پلک ها  

نژاد بفهمه مسئول معامله رو  کیکار. ن یتو یند زدـ گ 

؟یبگ یبه آقا چ یخوای. مزنهیکل قرار دادو بهم م یدیدزد  

 یرو کردیباز نگاهم م مهیمرد که با چشمان ن یبه رو رو

ناله ای کرد و  و سرش را باال گرفتم که با دردزانو نشستم 

  صورتش درهم شد.

:شدم و زمزمه کردم رهیخ اشیبه صورت خون یحالت یب با  

 نیبود. ا دیمن جد یآوردن برا یو جنس تقلب یو دره بازـ د 

گرمه بگو تا  یبهت داده؟ اگه پشتت به کس یشجاعت و ک

.کمر گرم شده ات و بشکونم  



دیرا با ترس به من دوخت و نال چشمانش  

جنس ها بودم  لیمن فقط مسئول تحو ؟یهست یتو کـ  

اصل ای هیتقلب دونستمینم  

 یقرمزم را رو یپاشنه کفش ها .برخواستم یخونسرد با

عربده دردناکش درون انبار  یگذاشتم و صدا شیدست ها

:با آرامش گفتم . سری کج کردم ودیچیپ  

 یگفتیو م یکردیصحبت م تیاز زرنگ یبا اشرف یوقتـ  

بهشون بندازم از اصل و  یقراره چ شهیروحشونم خبر دار نم

.یفرعش خوب خبر داشت  

با وحشت گشاد شد و بهت  شیها ردمکبه ثانیه نکشید که م 

:زده گفت  

یدونیو.. تو.. از کجا.. مـ ت   

:زدم و زمزمه کردم یپوزخند  

زیدست و پا بزن و انکار کن بزدل رقت انگ کمیداقل ـ ح   

را آهسته در  امیبیج یرا محکم پس زدم و چاقو دستش

 گردنشریمقابلش دو زانو نشستم و چاقو را زدوباره  .آوردم

.مفشرد  

داد زد یو مقطع دهیهول و وال عقب رفت و ترس با  



.. دونستمیبودم.. نم گهید یکین و نکش.. من به حرف ـ م 

 به زن و بچه ام رحم کن

مردمک هایم را در حدقه چرخاندم؛ با پلک های باریک شده 

:گفتم و نگاهی که خنده درونش ترس به جان مرد می ریخت  

ندارم که تیکارآروم آروم باش. .. شیـ ه   

را درون  شده دستم دهیبهم ساب ییبا شدت و دندان ها ناگهان

که  دمیفرو بردم و سرش را به سمت خودم کش سشیخ یموها

فشردم و  شتریگفت و دست و پا زد. چاقو را ب یبلند نیه

 یحس ی. لبخند بنمیگرفتم تا چشمانش را بهتر بب نییسرم را پا

:زدم و پچ پچ وار گفتم  

مبلغ پول رو دست زدن به من  یوقت ادتهیات و رق چشمـ ب 

؟یدیو شن  

جمع شد. جانش داشت از  دهیبا درد و بغض و ترس صورتش

را  بلندش من یو نفس نفس زدن ها آمدیشدت وحشت باال م

.کردیتر م یجر  

دمیرا گرد کردم و غر میجنون مردمک ها با  

 یبه اشک ها یو زرنگ باز انتیبرق خکردن  لیبدـ ت 

ه؟یکار ک زیحقارت آم  

ام در گوشش پیچید گشاد شد و زمزمه نگاهش  



ه؟یکار کو کفتارا کارا  انتیخون خ ختنیـ ر   

سرم را  ترس و خاموشی روی صورتش سایه انداخت.

:گفتم زیتمسخرام یشخندیتر بردم و با نعقب  

طرف  یبا ک یکردیم قیتحق دنیقبل از نقشه کش دیـ با

یحساب  

تر  نییمتر پا یرا چند سانت زشینوک ت ؛را باال آوردم چاقو

و نصیحت وار گفتم: ده اش قرار دادموحشت ز یاز چشم ها  

.شهیدست منم کج تر م یتکون بخور شتریب یرچـ ه   

س و نفس نف ختیصورتش ر یاز سر ترسش رو یها اشک

خورد که  یدیشد یتکان ها اشنهیبلند تر شد. قفسه س زدنش

دهم.  شود و محکم تر چاقو را فشار نییباعث شد دستم باال پا

شدن  ریشد و همزمان با سراز جادیصورتش ا یرو یخط

را  خودش. کرد تیرا اذ میگوش ها نعره از سر دردشخون 

تکان  شیدردناک سر جا یها ادیو با فر دیمحکم عقب کش

م:خورد که برخواستم و رسا گفت  

 یبه گوش سگا یریو م یشیازاد م نجایا . ازیریمیمـ ن 

 انتیکه خ ییو با کسا هیک سیکه نمس یرسونیدورت م

.کنهیم کاریچ کننیم  



شدم  رهیبود خ دهینگاه بهت زده و مات اش که نامم را شن به

تکان دادم یو سر  

گذرمیام از خطاهاتون بگذره من نم مایهشون بگو نـ ب   

اواسط راه مقابل ارژنگ که با  یسمت در قدم برداشتم ول به

گره کرده به من زل زده بود متوقف شدم و با  یاخم ها

:که هر دو بشنوند گفتم یآرام جور ییبراق و صدا یچشمان  

کلمه  نیکه ا نی. همیخودت رو خسته کن ستیالزم ن ادمیز - 

 یتن و بدن ب دنیلرز یبرا یاریرو به زبون ب یپنج حرف

.هیکاف تشونیکفا  

ماین*  

بودم که  رهیخ رونیب یخاک ینشسته و به فضا امیصندل یرو

و ارژنگ اجازه برای داخل شدن گرفت. در به صدا در آمد  

تو ایـ ب   

متوجه قدم های عصبی اش که وارد اتاق شد و پشت میزم 

 ایستاد بودم.

فرستادم و با  رونیزدم، دودش را آهسته ب گارمیبه س یپوک

شم بستم.آرامش چ  

کردن محموله ها از مرز به مشکل خورده بودقا رد ـ آ   

:تکان دادم و زمزمه کردم یسر  



دونمیـ م   

گشاد شده ناباوری رویحدس بزنم چشمانش از توانستمیم  

از  میتونست میخوردن، شانس آورد ریسه تا از بچه ها تـ  

...و مدارک لو میاون مهلکه جون سالم به در ببر  

:آشکار گفت یبا مکث و حرص د،یکش یقیعم نفس  

گند خورده شد  یبرنامه اون بود ول نیبه ا یدگیسئول رسـ م 

یهمه چ یتو  

:گفتم، نگاهم را آهسته باال آوردم ورا چرخاندم امیصندل  

رفت و بزنـ ح   

آن قرار داد و زل زد به  یدستانش را رو ز،یم یشد رو خم

 نگاه خونسردم

رو به اون  زتونیو همه چ نیدست دست کن نیگه بخواـ ا 

کنهیبدبختمون م دهیبه دوماه نکش نیبسپار  

:و زمزمه کردم میبه چشمان هم نگاه کرد هیثان چند  

 ـ تموم شد؟

فشرد را بهم شیها لب   

..کی نیخوایمـ ن   



 یدهانش را بست و چند لحظه بعد صدا امیفقط با نگاه بعد و

.در بلند شد  

پاشنه  یشدم صدا رهیخ رونیبه ب یرا چرخاندم و وقت یصندل

.آمدیکه به طرفم م دمیرا شن شیکفش ها  

مان لحظه سرش کنار گوشم ه .را گوشه لبم گذاشتم گاریس

دو نفرمان  ریتصو شدارج که از دهانم خ یدودت و قرار گرف

.محو کرد شهیرا پشت ش   

دمیولوم شن نیتر نییخش دارش را با پا یصدا  

 ـ همه چی خوب پیش رفت.

زدم یمرموز لبخند  

ارت خوب بودـ ک   

 نشست،یمه آن دست یکه رو یرا دور زد و در حال یصندل

 امرهیمردمک خ یقرار داد و تو یدست چپش را پشت صندل

 زل زد.

 کین یتا آدما میکردیم جادیرو ا یختگیاون بهم ر دیـ با 

و اشرفی حساب کار دستشون بیاد.نژاد    

 ینگاه کردم که آهسته رو رونیبه ب یسکوت و خاموش در

 گاریسنگشت وسط و اشاره دست راستش صورتم خم شد، با ا



اش رژ خورده یبرداشت و گوشه لب ها میلب ها یرا از رو

.گذاشت  

دود  میبود رهیکه بهم خ یدرحال ؛لبانش یشد رو دهیکش نگاهم

:زمزمه کرد و صورتم یرا فوت کرد رو گاریس  

 یکار یقت. وادیخوشم نم حرف زدناز زیاد  که یدونیـ م 

به نفع تو تموم  یمطمئن باش که همه چ یسپریو به من م

.شهیم  

 شرارت

 قدرت

نفس به اعتماد  

 یهاچشم یاوقات مثل االن تو یبودند که گاه ییها برق

.دمیدیاز حسش م یگرگ مانند و عار  

. وقتی کارارو آب بره دخترجون رمیز خوابمینم یین جاـ م

ینی تونستین اعتمادم رو جلب کنید.به شما میسپرم؛   

را با  گاریکه  س یکرد و در حال کینزد میرا به لب ها لبانش

.داد ینگه داشته بود آن را داخل دهانم جا شیدندان ها  

.دادم امیبه صندل هیو تک دهیرا عقب کش سرم   

:گفتم یصورتش چرخاندم و با لحن مرموز یرا تو نگاهم  



کنه یخداحافظ پاش و کج بزاره  یباشه و کس نیااز ریکه غـ  

اشیبا زندگ دیبا  

 و با دیکش شمیته ر یانگشت دست چپش را رو. زد یپوزخند

:کج شده گفت یسر  

ماین یبریکشتن من و به گور م یرزوـ آ   

. صدای به سمت در حرکت کرد بلند شدزدم و  یا قهقهه

 قاطعش را از پشت سر شنیدم

انقد خود  شهیهم .کنه زد کن حواسش و جمعبه ارژنگ گوشـ 

ستمیدار ن  

:تکان دادم و با چشم بسته گفتم یسر  

بود ی. عالدمیو د اتینیتمر یمروز کاراـ ا   

با بسته شدن در ادغام شد شیصدا و  

مدونیـ م   

 *یامور

تو باد  دمیسف یمو یبودم و تارها ستادهیپشت بام ا یرو

.دیرقصیم  

بودم و دوغم  رهیخ یکیچشمک زن در دل تار یستاره ها به

.خوردمیرا م  



یا یدستته و انقدم پر انرژ نیا شهیهم یچطور دونمینمـ    

 یبود نگاه کردم و با لحن ستادهیبه او که کنارم ا یچشم ریز

درش وجود داشت جوابش را  هینسبت به بق یاندک متیکه مال

 دادم

کردم یکر کن ازبس خوردم اثرش و خنثـ ف   

با آرامش تکان داد یسر داد و سر یآرام خنده  

رستهـ د  

و  نیتر دیبودم و تحت شد نجایکه اجند سالی  نیطول ا در

.آموزش ها قرار گرفته بودم نیخشن تر  

و در بطن  دهیم دها را به چش یلیکه مرگ خشش سالی 

فرو رفته بودم یزندگ کیتار  

تن و  یرو نجایا یهوس ران مرد ها یکه چشم هاشش سالی 

د؛یچرخیبدنم م  

بهش  یکه دورا دور حواسش جمع من بود و کم یکس تنها

.داشتم او بود نانیاطم  

ماین اهیقصر س ستیانیپ !  

 یتفاوت رفتار کنم و اندک یب شهیمثل هم توانستمینم کنارش

.قائل بودم شیاحترام برا  



و من به گذشته فکر  میبود ستادهیسکوت کنار هم ا در

.دانمیاو را نم کردم،یم  

را  امیزد و تمام سع یدر نظرم چشمک پر رنگ یا ستاره

 اشیچشمک بعد با. نشود دهیکردم نگاهم به سمت ماه کش

دیکش ادیسرم فر یبلند تو یکس  

امورـ ی  

وحشتناک و ناگهانی  ریبام گذاشتم و با ت یرا محکم لبه  وانیل

.ام را فشردم قهیخم شدم و شق دیکه سرم کشای   

با بدنم خم شد و  یتماس گونهچیبه سمتم آمد و بدون ه عیسر

:زمزمه کرد  

ازم؟ـ ب   

درون افکارم قرار نبود من  یکابوس و صدا نیباز هم. ا آره

.را به حال خودم رها کنند  

 ریو تصاو کردیم دایمغزم شدت پ یتو شانیانقدر نواها یگاه

 ادیفر خواستمیکه م شدیم ادیاطرافم ز یمحو و توهم زا

 بکشم و درخواست کنم 

نیدست از سرم بردارـ    

.ندادمپرهام  به یدستانم گرفتم و جواب انیرا م سرم  



در  یعذاب دهنده درونم بلند شد که با خنده ا یباز هم صدا

:کردگوشم زمزمه   

؟یاز شرم راحت ش یتونست یکرکردـ ف  

 کی و مردمک هایم را به اطراف دوختم. ستادمیبا جنون ا 

 ینگران توجه به او که با یو ب دمیدور، دور خودم چرخ

:زمزمه کردم کردینگاهم م  

احتم بزارـ ر   

داد  دهیبم تر و کش ییصدا بلند شد و با گرید یبلند کس خنده

 زد

کردم دایکار پ اموری !اموریـ   

دمیتند سرم را تکان دادم و چرخ تند  

و با شدت تکانش دادم کوبیدم سرم یبار رو چند  

ه، نه، نهـ ن   

مغزم  یاز پستو ییگرفته شد و صدا ییست هاتوسط د دستانم

محو به گوشم خورد یلیبه صورت خ  

زد؟یداد م داشت  

؟یکنیم کاریه من نگاه کن.. چـ ب   



دردناکم را  یبه عقب خم کردم، چشم ها یرا با کالفگ سرم

.را آزاد کنم میکردم دست ها یمحکم بهم فشردم و سع  

کنهیو بهم وصل منخ مار نیـ )ا (   

بهم فشردم تیرا با عصبان فکم  

هـ ن   

 یکس یبمون  تا بفهم یطور همون میکه برس یتا زمانـ )  

(ستیجز من دوستت ن  

و  انیسرم را باال آوردم و با عص عیحرکت سر کی یط

 دنیبا د یشدم؛ ول رهیدرنده به شخص مقابلم خ ییچشم ها

 یکم دیخندیساله که مقابلم استاده بود و م جدهپسر ه کی

. هولش دادم به عقب رواف یو ناگهان با خشم ستادمیشوکه ا

 دستانم را از دستش آزاد کردم و داد زدم

ه من دست نزنـ ب   

کشدار و دردآلودم را از دهانم خارج  یگرفتم و نفس ها گارد

.کردم  

 رهیبهش خ پلک هایی که می پریدبا  یزخم یگرگ همانند

از ذهنم خط  اهیس یو شبح ها ریبودم که کم کم تصاو

.دندیو چرخ دندیو چرخ دندیخوردند، درهم چرخ  

.تازه چشمم به نگاه نگرانش خورد تا  



نفس  یو تنها صدا میبود ستادهیهم ا یسکوت رو به رو در

 نیرا از ب دورمان یبلند من بود که آرامش ظاهر دنیکش

.بردیم  

به  یشدم و وقت رهیخ نیگشاد شده به زم یمردمک ها با

.و به آسمان چشم دوختم دمیخودم آمدم خط نگاهم را باال کش  

؟یروم شدـ آ    

.نگاهش کردمو آشفته آوردم و در سکوت  نییرا پا سرم  

تکان داد یو سر دیفهم انگاهم ر حرف  

نجایا نیبش ای... بستیهم نـ م   

به  هیتک سرد و خاموش به سمتش حرکت کردم و یحالت با

.مینشست نیزم یرو ،حفاظ بام  

و دستان قرمز شده بر اثر  شکمم یرا جمع کردم تو میزانوها

.دورشان حلقه کردم یم راسرما  

من سرما  یل. وکردیبود و باد به کمرم برخورد م نییپا سرم

 گریوقت بود که د یلی. خکردمیرا جز رد قرمزش حس نم

.کردمیرا احساس نم یزیچ  

 یگوشم ب یدرون مجرا ییو صدا کردیدنگ دنگ م مغزم

.دیکشیمکث سوت م  



 یمشتم فشردم و سرم را آرام رو یرا تو امختهیبهم ر یموها

.دمیقوزک زانو کوب  

پسر کنارم بلند شد  یکه از گلو یقیآه عم یهمان لحظه صدا

.دمیرا شن  

بدنم  یکم رد.پارس کبلند  یدفعه از درون کوچه سگ کی

گرفتم یو حالت تدافع دیپر  

گوشم خوردرامش به که صدای ا  

ستین یزی.. چشیـ ه   

م را باال گرفتم و به رو بعد نرمال شدم ، آهسته سر هیثان چند

نگاه دوختم. به رو  

م..اـ ی   

هشدار دادم یو با لحن سرد دمیحرفش پر وسط  

بشنوم یزیچ خوامیمـ ن   

یلـ و   

و افزودم دمیکش یبلند نفس  

ستمین و نصیحتاتم نبال ترحمـ د   

..به تو تر خوادیم یکـ    

خوایفتم نمـ گ ..  



در کنترل  یخفه که سع ییدفعه او بود که با صدا نیا و

:کردنش داشت گفت  

لگوش کن به حرف من اوـ    

را دنبال کرد که تو آسمان  یکردم و نگاهم خفاش سکوت

.پرواز کرد و بعد... محو شد  

 شهیرا برداشت و از درون ش وانیکرد و منتظر شدم. ل یمکث

.ختیدوغ ر درش یکم  

را به سمتم هول داد و بدون دراز کردن دستم فقط به  آن

خمار و خسته  شمانم. وقتی حرفی نزد چشدم رهیخ اتشیمحتو

.شد و به صورت متفکرش زل زدم دهیباال کش  

به  کننیحمله م شتریاونا ب یها فرار کن تیاز واقع یقتـ و .

دنیمغزت و آزارت م  

به زبان  یو حرف گشتمیدرون چشمانش دنبال منظورش م

آوردمینم  

تو یگذشته ول شش سال شده،ینکار نکن، قبول کن چـ ا   

سهـ ب   

.اون رفته یقبول کن یخوایگذشته و نمـ چند سال    

:گرفته گفتم ییشدم و با آوا زیخ میکردم، به سمتش ن غرش  



فتم تمومش کنـ گ   

به نگاهم  پچ زد رهیمصمم و خ .را بلند کرد سرش  

رفتهاون ـ   

دور یمن غرق در چشمانش رفتم در خاطره ا و  

امروز یاز نقاش نمیخب ا*ـ    

 یپنج ساله به سمت دفتر او خم شد و با چشمان دخترک

 کنجکاو نگاهش کرد

بچه منم؟ یدختَ  نیاـ    

و  کردی خود نگاه بیغر بیبا غرور به طرح عج ساواش

تکان داد یسر نیدر همان ح  

رهـ آ   

کج کرد یرا تنگ کرد و سر شیچشم ها یکم اموری  

نجام؟یمن ا ایآ ... پش چِ  ـ آ   

دور تر از پسرک  ییو کوچکش را جا یرنگ یانگشت ها و

.قرار داد یخط خط  

توجه به سوال  یباال انداخت و ب یشانه ا الیخیب ساواش

 زیر ییگفت و دوتا یزیچ کیرو به پسرک کنارش  امور،ی

.دندیخند طنتیو با ش زیر  



پسر و دختر در  ریبه تصو یناراحت یو با کممتفکر  اموری

.سر نیا یگریآن سر برگه بود و د یکیبود، که  رهیعکس خ  

فکر با ذوق مداد  یرا به دهنش برد و پس از کم انگشتش

 را تا اواسط صفحه آدمک ها یرا برداشت و دست ها یرنگ

کشید. کمی مانده بود تا انگشتانشان را بهم بچسباند که 

 ساواش 

کارش چشمانش گرد  دنیبا د .اموریناگهان برگشت طرف 

دیکش عیشد و برگه را سر  

؟یکنیم کاریچـ   

براق به پسر  ییبهم فشرده و چشم ها ییبا لب ها اموری

کودکانه افزود یشد و با حرص رهیشرور مقابلش خ  

مشونیِ و بهم بِ  دشتامون خوامیم نَولَمین اـ م   

بهم برسونم( ) من اینورم می خوام دستامون رو  

توجه به دل شکسته دخترک پاک کن را  یساواش ب یول

:درهم رفته گفت یبرداشت و با اخم ها  

 کنمیاه، اصال االن کال پاکت م اموری میتو نقاش یند زدـ گ 

ه.از صفح  



اول با حرص  اموریشروع به پاک کردن دخترک کرد،  یوقت

بعد نگاهش را با  .شد رهیجمع شده به کاغذ خ ییو لب ها

.زدینراشکانش دوخت که  به سقف یتخس  

و خواست  نگاه کرد به او یکنار ساواش با ناراحت پسرک

مردمک هایی که می با  اموریحرکت  هی یکه ط دیبگو یزیچ

؛ برگه را از زیر دست شکستیو داشت بغضش م لرزید

 ساواش کشید و پاره کرد.

دیداد کش پسرک کالفه و خشمگین  

؟یکنیارمکیـ چ   

دیکش غیاز دستش شکار بود ج یدختر بچه مظلوم که حساب و  

بسه.  دهیکس دیاصال نبا ستمیکه من کنال تو ن یداشـ نَ  

ژسته میلیاصنشم خ ؟ینتیمن و پات م یواسه چ خوام،ینم  

بشه.  دهیکش دیاصال نبا ستمیکه من کنار تو ن ینقاش) 

هم  یلیاصال خ میکنی؟ من و پاک یواسه چ خوام،ینم

.(زشته  

و  دیگشاد شده ساواش دو یتوجه به مردمک ها یبا قهر و ب

ت.رف رونیب  

که بهم  یدراز شده ا یماند به دست ها رهینگاه پسرک خو

.پاک شده بود دهینرس  



واست کجاست؟ـ ح   

بهش نگاه کردم که  یچطور دانمیآمدم و نم رونیاوهامم ب از

شد و سرش را  دهیچشمانش کش یاز درد و غم جلو یپرده ا

.انداخت نییپا  

خودم  یرا به رو یچیه کردمیم یکه سع یلحن خونسرد با

:گفتم اورمیو او ن  

غم بغل  یانقد به خاطر من و مشکالتم زانو ستیزم نـ ال 

یریبگ  

بزند که اجازه ندادم و محکم تر افزودم یحرف خواست  

کارکردهیرفته و چ یک دونمین خودم مـ م   

بشه  ینطوریا خوامیخودمم نم دم،یکش یچه عذاب دونمیم نمیا

.ستیاتفاقا دست من ن یسر هی یول  

!دست من نبود یچیاصل ه در  

 یتو چهیپیکه م ییاطرافم، توهماتم، خنده ها یصداهاـ  

 فهممیو م رنیم نیتوشون غرق شم از ب خوامیسرم؛ تا م

.ستیکدوم دست من ن چیه نای. انبوده شیب یالیخ  

و پونزده سال شب و روز باهاشون سرکه  ییاتفاقا خاطرات

.بره ادمیسال بخواد از  ششکه تو  ستین یزیکله زدم چ  



حرف بزنم که تموم شده  یزیاز چ نجایا نمیبش ادینم خوشم

کنم که انقد  هتیتوج شهیهم یبار برا کیفقط خواستم 

 ،یانقدر دنبال من نگرد که. یخواستار خوب شدن من نباش

.یتاسف نخور کنمیکه م یینگاهت به حالم  و کارا انقدر با  

 یحرفم که خم شدم تو اعتراض خواست مخالفت کند با با

:صورتش و زمزمه کردم  

؛ دیگه نمیتونم کنم دایخودم و پ تونمینم گهین خودمم دـ م 

برگشتن به اون  یبرابکنم،  خوامینم میتالش چیخوب بشم. ه

اال خودش.م بودن براش مه زیکه همه کس و همه چ یشخص  

روی چشمانم پاشیده شد. خیزدم و گرد  یپوزخند  

کس  چیه ستیو قرار ن کنمیکه االن هستم حال م ینیا اـ ب 

من و عوض کنه یا گهید  

...یا یاگه ناراض توهم   

مکث کردم یکم  

 یازین چکسیبه ه .یدور من و خط بکش گهید یتونیمـ 

 ندارم

 دیبود که به دادم رس یشدم. پرهام کس رهیبهش خ در سکوتو

.کردمیخاطرش م دهیحرف ها رنج نیبا ا دیو نبا  



تا  کردمیخودم تکرار م یرا برا حرف ها نیاصل داشتم ادر

شود و فراموش نکند چه ها که از سر  یادآوریبه مغزم 

.نگذرانده  

 خواستیکه م یو انگار از حرف میبهم نگاه کرد هیثان چند

.شد مانیبزند پش  

.و بعد سر تکان داد دیبه صورتش کش یدست یفگبا کال چون  

بلند شد که  ینحس یپا و پشت بندش صدا یلحظه صدا همان

.میهنوز هم به خون هم تشنه بود شش سال نیا تمام یتو  

آقا کارت داره نییپا ایاگه تموم شده پاشو بوش و بشاتون ـ خ   

خودش را جمع  یکه کمبرگشتم طرفش به  یزخم ینگاه با

.کرد و رفت  

جه به او به سمت در حرکت تو یحرکت بلند شدم و ب کی با

دمیرا از پشت سر شن شیصدا کردم،  

میکن سینژاد و راست و ر کین یکارا دیاتاقم با ایردا بـ ف   

وسط و اشاره ام را باال گرفته و درهم قفلشان کردم.  انگشت

.حرف وعملم بود یجور سند و امضا برا کی  

دمیرا شن شیو هنوز در نزده صدا ستادمیدر ا پشت  

  ـ بیا تو



ادمستیشدم؛ در را بستم و ثابت کنار در ا وارد  

ونجا نهـ ا   

که  ستادمیتر ا کیحرکت کردم و نزد زشیتفاوت سمت م یب

:گفت رونیب کیتار یبه پنجره و فضا رهیخ  

بود؟ شدهیاال چـ ب   

 رهیبه ستاره ها خ یرا باال آوردم و از پنجره سراسر نگاهم

.شدم  

با کارا سرگرمتون نکرده که از  یکر کنم ارژنگ اونقدرـ ف 

دیکنیمن و چک م نایدورب  

و لحنم  بستمی. هر وقت اوضاع خوب نبود جمع مدانستیم

شدیدار م هیو کنا شین  

اخم آلود به  یچشم قرمز و نگاهتک را چرخاند و با  یصندل

حالت من زل زد یصورت ب  

جواب پس بده؟ یسوال بپرسه و ک دیبا نجایا یکرار کنم کـ ت    

صحبت کردم بی حالت یمحکم و نگاه یمکث، با لحن بدون  

دمیجواب پس نم چکسین به هـ م   

که  کردیوقت ها مثل االن به زور خودش را کنترل م یبعض

.نکند کیشل امیشانیوسط پ یریو ت اوردین رونیب اتفنگش ر  



وابسته به من و با  شیکار ها ل. کتواندیاست که نم معلوم

.اسم من بود  

اسمم را صدا زد زیزدم که هشدار آم یپوزخند  

به و در سکوت  ه شدختیرنگ خشم درون نگاهم ر یکم

 اسمان چشم دوختم. پس از چند ثانیه لب باز کردم

زنمینم یعنیم حرف بزنم نخوا یقتـ و  

 میسر تا پا تسیچ دردم  دانستیمرموز که انگار م ینگاه با

:کرد و خشک گفت یرا بررس  

تر کارا شروع بشه.  عیهر چه سر دی! بامیوقت ندار گهیدـ  

 خودت و آماده کن

شدو دستانم مشت  دندیلرز یکم میها مردمک  

ستیاالن وقتش ن یلـ و   

قالب  در هم زیم یسمت جلو خم شد و دستانش ارام رو به

 شدند

کنمیم نییوقتش و من تعـ    

خودم را  یکردم خونسرد یخشکم بهم فشرده شد و سع لبان

 حفظ کنم. چه مرگم شده؟

..زیریبهم م وفتهیکارا جلو بـ    



شد دهیکوب زیم یدستانش باز و محکم رو د،یحرفم پر وسط  

یاریبهونه م یارـ د   

 یدیو تاکقفل صورتش کردم  انهیوحشو وقفه  یرا ب نگاهم

دمیغر  

شدید نظورم و اشتباه متوجهـ م   

تکان داد زیرا هشدار آم سرش  

سیرفتار نکن که اشتباه متوجه شم نمس یخوبه. پس جورـ    

Nemesis 

جز افراد  یو کس روی خودم مکه گذاشته شده بود یلقب

  .خبر نداشت امیاز اسم واقع نزدیک

دوسر سود  که با  یقرارداد ها و معامله ها یامضا یتمام

 یتهش امضا شدیوقت ها من انجام م یو گاه مایاطالع از ن

.شدیزده م سینمس  

داد و چشمش را بست هیتک اشیبه صندل ماین  

رو  واستم. حسپاریبه خودت م شهیو مثل هم یمه چـ ه 

 کنم،یم دیتاک کس،چیبا ه هیقض  نیخوب جمع کن که سر ا

.ندارم یشوخ کسچیه  



اثبات شده شوخی نداشتنش با این قضیه سال ها پیش به خودم 

 بود. نیازی به تاکیدش نبود.

 

 یاطالعات یپرهام نشسته بودم و با دقت مشغول بررس کنار

بودیم. بود دهیکه به دستمان رس  

بود را با دقت نگاه شده  ختهیر زیم یرو میکه جلو یاوراق

مخصوصم را  یامضا شانیها یبعض ریو ز کردمیم

.زدمیم  

و به خاطر  یچ یحس برا نیا دانستمیشده بودم و نم کالفه

.ستیک  

دستمال گردنم گذاشتم، گره  یدستم را رو یاعصاب خورد با

پرتش کردم. زیم یاش را باز کردم و رو  

 یکه رو دمیدیپرهام به من نبود و از گوشه چشم م حواس

و  شدندیم نیگزیجا عیسر یلیاطالعات خ تورشیصفحه مان

.کردیها را چک م گنالیس  

نگاه  کاغذ نوشته شده بود یکه رو یتکان دادم و به متن یسر

 کردم.

 یندارم چقدر در خال به سر بردم که در آخر با صدا خبر

 پرهام به خودم آمدم و به سمتش برگشتم



؟یگفت یزیچـ    

با آرامش  شیکه دست ها یلحظه سکوت کرد و درحال چند

:گفت کردندیحرکت م بوردیک یرو  

ردش  میتونیساله نم ششم کجاست که ندار یا دهیا چیـ ه 

میرو بزن  

از سخته شرکتشون فوق العاده باال رفته و  یتیامن ستمیس

.نفوذ کرد شونیموانع رد شد و به اطالعات داخل  

را پاره کردم و داخل سطل زباله انداختم یا برگه  

تالش کنه  دمیبا اون همه اطالعات محرمانه با یشرکتـ  

رو باال ببره تشیامن  

استپ کردم و محکم افزودم توریصفحه مان یرا رو نگاهم  

رهیبگ تونهینم یمن و کس یجلو یولـ    

که  ییو دست ها وتریکامپبوق های  یو صدا میکرد سکوت

به گوش  رونیاز سالن بزرگ ب شدند،یم دهیکوب بوردیک یرو

.دیرس  

 کیهمه ما به دنبال . ها سخت مشغول جست و جو بودند بچه

..میبود زیچ  

!خائن آن  



 

** 

 یبود و پرده ها دهیچیخانه پ یتو شانیبلند قهقهه ها یصدا

و باعث  خوردهو تاب  چیپ میهال به خاطر در باز تراس مال

.شدندیهوا م انیجر  

دیداد و مستانه خند هیراکش تک یبه صندل ایکامل  

نم چشمانش را  ؛الک خورده اش را باال آورد یانگشت ها

:بامزه گفت یگرفت و با لهجه ا  

 یاگه حرفات و بشنوه حساب بندمی. شرط میکول یلیخـ  

 برات بد بشه

را در دست چرخاند اشیدنینوش وانیو ل دیخند الیخیب نیاَرس  

همه  نیا ده،یپرورش م نیداره مار تو آست دونستینم اروـ ی 

 ستمشیخودش و س زد، زرت اد؛یدرب نینابغه از ا هیزور زد 

اد.و به چوخ د  

دندیبلند خند ییدوتا و  

، با پیچاندرا دور انگشتانش  شیاز موها یطره ا ایکامل

:زد و گفت یچشمک طنتیش  

 یفکرا هیبراش  مینیبش .پس شهیم فیسرمون داره حـ پ 

میخوب خوب بکن  



از آن  یبسته شده که تار یبا موها یچشم دوخت به پسر و

پرش پله ها را  با. افتاده بود اشیشانیپ یها سرکشانه رو

.محبوبش هم در دهانش بود یآمد و آبنبات چوب یم نییپا  

به خاطر باز بودن دکمه ها در هوا تکان  راهنشیطرف پ دو

.کردیخنک به پوست بدنش برخورد م میو نس خوردیم  

.و سمت بچه ها راه افتاد دیحوصله پر یپله آخر را ب دو  

 یکه ناگهان پس گردن دیخندیم ایداشت به حرف کامل نیارس

با دماغش برخورد  یدنینوش وانیاز جانب او خورد و ل یا

.کرد  

ادغام شد و پسر  ایبا خنده کامل نیگفتن ارس ابوی یهو یصدا

که خودش را  یدر حال ارتو شر طنتیش ازپر یبا چشمان

گذاشت و  زیم یرا رو شیپاها  کردیکاناپه پرت م یرو

داد.قرار ش را پشت کاناپه اندست  

را از آرنج خم کرده آورد، دست راستش  نییپا یرا کم سرش

.زد یرا مک شیلب ها نیو آبنبات ب  

 ایبه معن را به خود جلب کرد و ایتوجه کامل شیچشم ها برق

حواله اش کرد یچته چشمک  

بلند شد طنتیبا تمسخر و ش شیرسا یصدا  



 یجور کنبرام و  تینشدنم اون بارب فیح یبرا هیظرت چـ ن 

جسته؟خ  

در  یدنینوش یختگیپسر خوش خنده از شدت از هم گس نیارس

به  یگرید یپسر خم شد و همزمان که پس گردن د،یپر شیگلو

محکم به سر خودش خورد و آبنبات از  یکوسن زدیاو م

.پرت شد رونینش باده  

کند هیگر ایبخندد   دانستینم گرید نیارس  

اشکش بر اثر  یکه قطره ها یرا دور کرد و در حال سرش

:گفت یپس رفته ا یبا سرفه و صدا آمدندیم نییخنده پا  

پشت کمرم  یبزن دیدلم، خدا لعنتت کنه با یحمق، خدا، آـ ا 

 نه گردنم

را در حدقه  شی، سپس چشم هاانداختبه او  ینگاه پسر

بس همه  ز. اکرد یبه دختر کرم کامل یگرداند و نگاه

کرم  ادیو کرم بود او را  یقهوه ا ایکامل یظاهر اتیخصوص

.انداختیکارامل م  

 ییروشن و کک و مک ها یقهوه ا یموها ،یعسل یها چشم

که  شیلباس ها . وکردیم ییخودنما دشیپوست سف یکه رو

.بودند یو عسل ،یکرم ،یقهوه ا یرنگ فیهمه در ط  

:با حرص و خنده گفت ایکامل  



وال دوتا بزن پشت اون خفه شد. دوماـ ا ..  

برداشت و پرت کرد سمت او یگرید کوسن  

نقد به من نگو خجستهـ ا    

و  دیو جذاب خند یور کیباال انداخت ،  یشانه ا پسر

:زمزمه کرد  

بگم؟ یچ یتییسو گهیاسمته د یعنـ م   

 کردیم یرا چراغان شیمردمک ها گوشانهیکه باز یبا برق و

.شد رهیسرزنده و پر ارامش دختر خ یدرون چشم ها  

موضوع  نیخجسته و پسر از ا شدیم ایاسم ل یاصل معن در

.کردیحرص دادن دوستش استفاده م یبرا  

 یآب، خودش باال آورد و مشت لهینفسش را به وس نیارس

.دیپسر کوب یمحکم درون بازوها  

پسرک  یول .را داشت دتریشد یوافر و واکنش یدرد انتظار

حالتی تخس و  ر جای خودش، باکه برگردانده بود س یبا آبنبات

لپ هایی باد کرده به طرفش برگشت و صدای نامفهومش بلند 

  شد

؟یهان یاندازیچرا جفتک مـ   



پر  یه شیلپ ها نیارس ،شدند  رهیبهم خ سه نفری هیثان چند

آخر  ر. درفتیم یو صورتش رو به قرمز شدیم یو خال

منفجر شدند. بلند ییصدا و با اوردندیطاقت ن  

، پسر از پشت و دلش را چسبید خم شد نیزم یرو نیارس

را درون شکمش جمع کرد  شیپاها ایو کاملولو کاناپه  یرو

شد.جلو عقب  شیراک بر اثر خنده ها یو صندل  

 

و... مضحک  داریقدر ساده و پا نیآن سه نفر هم نیب یدوست

.بود  

آن ها با زل  یول آمدینم شیپ یاصال موضوع خنده دار دیشا

.شدند یم دهیاز هم پاش گریهمد یزدن درون چشم ها  

نفس  نیآمد و ارس نییپا شانیخنده ها یصدا قهیاز چند دق بعد

دیکش یقیعم  

:گفت یبه شانه پسرک زد و جد یو دست برگشت  

شد؟یـ چ   

آخر  ر. دنگاهش کرد یرگیاز دهن درآورد و با خ ار آبنباتش

.دوباره داخل لپش قرارش داد و با لذت چرخاند  

 نیو منتظر انگار که به ا یخنث یا افهیبا ق ایو کامل نیارس

.شده بودند رهیعادت داشته باشند بهش خ شیرفتارها  



و با  کردیخمار و تخس به آن ها نگاه م چشمانیبا  پسرک

.زدیم کیآبنباتش را م یخونسرد  

.کرد نیبه ارس و سپس ایبه کامل ینگاه  

خواهد حرف بزند باز کرد و آن  یکه م یرا با حالت دهانش

. ولیدو نفر به جلو خم شدند  

هول داد و تالش کرد لبخند  دهانش آبنبات را به سمت راست

.ندیننش شیلب ها یوارش رو طنتیش  

پاشنه بلندش برد که  یدستش را به سمت کفش ها ایکامل

را گرد  شیچشم ها دهیمسخره که مثال ترس یپسرک با حالت

باال  میرا به حالت تسل شیباد کرده دست ها یکرد و با لپ

 گرفت

ستیبه خشونت ن یازین بیب گمی... االن مشیه یتییوـ س   

را دوباره در  شیرا در کاسه چرخاند و پا شیچشم ها ایکامل

:بدنش جمع کرد و با حرص گفت  

- Don't be so daft 

 (احمق نباش)

 ییلب هابست و با  دییرا به نشانه تا شیچشم ها الیخیب پسر

:جمع شده گفت  



- Ok  

 غیبا ج .دیبه نقطه جوش خود رس یدخترک کارامل گرید

 کفشش را درآورد و پرت کرد سمت او

را با  شیخندان صدا یخم شد و با چشمان عیسر پسرک

باال برد یشگفت  

وانیرام باش حـ ا   

 یاو قاط غیج یدر صدا نیخودش و ارس یخنده ها یصدا و

.پرت کرد زیم یرا دراورد و رو بنباتش. اشدند  

با دقت و  .فتاده بود را برداشتکاناپه کنارش ا یکه رو یکفش

.انداخت یبهش نگاه ایاز تمام زوا  

رانیا میتر برگرد عیهر چه سر دیابات گفت باـ ب   

توجه به آن ها کفش  یبچه ها گرد شد و ساواش ب یها چشم

.دهد یبرد و تالش کرد آن را درونش جا شیرا به سمت پا  

توجه به حرف ساواش  یگشادتر شد و ب ایکامل یها مردمک

:با بهت گفت  

- what are you doing dumb? Those are my 

shoes 

( منه یاحمق؟ اون کفش ها یکنیم کاریچ ) 



رفت و در آخر که  یتوجه به او با کفش ور م یب ساواش

بدهد پرتش  یجا شیدرون انگشت ها یموفق نشد آن را حت

:جمع شده گفت یا افهیکرد سمت دخترک و با ق  

هات قهیعت نیرده شورت و ببرن با اـ م   

پرسیدرا درهم قفل کرد و شیدست ها تیبا جد نیارس  

؟یچ یبراـ    

باال  یبه او انداخت و شانه ا یاز گوشه چشم نگاه ساواش

 انداخت

شهیعروس دیشاـ    

تر باال رفتاعتراض دخ یصدا  

- hey 

و در  بلند شدار که حوصله اش سر رفته باشد انگ ساواش

:افتاد سمت آشپزخانه گفت یکه راه م یحال  

م؟یدار یشام چـ    

.بهم معنادار نگاه کرده و سکوت کردند ایو کامل نیارس  

دو درخواست برگشت آن  یبود که محب یم یجد دیبا مسئله

.کرده بود نفر را  

و داد زد دیکش ینفس بلند ساواش  



شه؟ینم دایپ خچالتیجز گوشت گربه تو  یکوفت چیهـ    

.اپن خم شد و به صورت متفکر آنها زل زد یاز رو  

:گفت دهیو کش دیکش یپوف الیخیب  

خورمیخودتو م یغذا ند یتییشنمه، سوـ گ  

سمت آشپزخانه  به و بلند شد شیبا حرص از سر جا ایکامل

 حرکت کرد

بار نگاهش کرد و  طنتیو ش یور کی یبا خنده ا ساواش

:زمزمه وار در گوشش گفت دیدرست کنارش رس یوقت  

نبودما شنهادمیبه قبول کردن پ یبابا، راض یـ ا   

که  دیکوب شیبا حرص به پهلو دیکه منظور او را فهم ایکامل

:گفت رلبیکنار برود و ز  

- rude 

( ادبیب ) 

:بشنود گفت نیکه ارس یو بلند جور دیاپن پر یساواش رو   

احظار کرده؟ االحضرت  یچ یاز کجا بدونم براـ  

. میبرگرد دیبا بیا گنیم .میبر دیبا میبر کننیدرخواست م

.میریبم دیبا ریبم گنیم  



 زیپدرش داشت هشدار آم یآشکار رو یتیکه حساس ایکامل

 برگشت و به ساواش نگاه کرد

خودخواه و پرو زل زد در  یهم از رو نرفت، با نگاه پسرک

او و سرش را تکان داد یکارامل یچشم ها  

- Ha? What's your problem? 

ه؟یها؟ مشکلت چ ) ) 

سرگرم کرد یو خودش را با آشپز دیکش یقینفس عم ایکامل  

فلفل دلمه  زشیرو  ایل یبه حرکت دست ها تفاوت  یب پسر

نگاه کرد. شدیم ختهیر تابهیکه درون ماه ییها ازیو پ یا  

 ریفرو رفت و مسخ شده به آن تصو یدرهاله ا چشمانش

 خیره شد.

که ناگهان  رفتیبه سمت چپ شدن م  شیکم مردمک ها کم

.سرش به جلو پرتاب شد  

را عقب  یغذاخور یکرد که صندلنگاه  نیتعجب به ارس با

آن یو نشست رو دیکش  

کما یتو یریدفعه م هیوهم که ـ ت   

و سرش را تکان داد دیخند  ساواش   



بود  گرینفر د کیکار عادت  نیا نکهیا یادآوریبا  یول

 نیبه زم یمنگ و خنث یلبخندش آرام آرام محو شد و با نگاه

 زل زد.

:حالت او تعجب کرد و گفت رییاز تغ نیارس  

ت شد؟ـ چ   

 رهیرا گرفت و خ نیبرگشت طرف آن دو؛ رد نگاه ارس ایکامل

.کردینم ریس ایدن نیا شد به ساواش که انگار در  

بدون  او دهانش را باز کرد ساواش را مخاطب قرار دهد تا

 .از آشپزخانه خارج شد از روی اپن پایین پرید و یحرف چیه

.حرکت کرد و به کارش انداخت ایگرامافون خانه کامل متس  

محبوبش پخش شد، به سمت تراس بزرگ و  کیموز یوقت

 کیموز یصدا. داد هیدلباز خانه حرکت کرد و به نرده ها تک

. آن طرف دیچیپیسکرت گاردن در سراسر خانه م زیغم انگ

 یو سع دندیکش یقیآه عم یبودند که با ناراحت ینخانه کسا

 یبود که با قلب یخانه پسر یسو نیا .بگذارند شیکردند تنها

بود که در آسمان  یبه ماه رهیخ نیغمگ یینا آرام و چشم ها

.دیدرخش یشب م کیتار  

 .سابقش را از دست داده بود ییبایدرخشش و ز نظرش از

. بودند دهیپاش شیو غم را رو یبیشده بود و گرد غر درک



دورتر از او  ییخلوت تر شده و ستاره ها جا دورش

.دندیدرخشیم  

به داخل  شیلب ها دنیکشبا برد و همزمان  نییسرش را پا

.دینرده ها کوب یمشتش را رو  

در  یدر اثر باد چرخ راهنشیسرد به بدنش نفوذ کرد و پ باد

.هوا زد  

 نیهم یبود که به سبک یاو مهم نبود. مهم کس یبرا یول

 گاهش. نو محو شده بود دهیو رقص دهیپارچه درون باد رقص

طراتش شدو محو خا دهیبه سمت ربان کش  

 

 یلیکار خ هی اموری یبگ یاینبودم تو ب نیمن منتظر اـ ) 

گل  یلیخ یحل شد و زندگ یمشکالتمون کم .کردم دایخوب پ

نبودم با اومدنت چهره  منتظر. میدور شانس یو بلبله و ما رو

تو  داقل. حنمتینبودم با دست پر بب نتظر. منمیازت بب یخندون

.(که نبودم یبدون دیبا  

؟یبود یس منتظر چـ ) پ (  

شدیذهنم پژواک م درکه سال هاست  یجواب و  

 ـ ) تو(



 ادی کردیتالش م. دیربان کش یزد و دستش را رو یلبخند

وفتدین شیگذشته ها  

 و ملکه عذابش شدیآن دختر از ذهنش پاک نم یصدا یول

.شده بود  

 .زدیباش م داریب یبود مثل ساعت هشدار دم صبح که ه شده

 یتا محض رضا اشیو بشکان یبکوبان نیبه زم یخواستیم

.خفه شود هیثان کیخدا فقط   

د.شینم یول  

.ساکتش کند توانستیساواش نم حداقل  

 

** 

و بدون باز کردن  دستانش را لبه در  نیسمت ماش دیدو ایکامل

 یمشک یصندل یو رو دیحرکت باال پر کی یگذاشت و ط

.جاخوش کرد  

 ادیباز دستانش را از دو طرف باز کرد و بلند فر شین با

دیکش  

قیرف میبزن برـ   



و  شلوارش قرار داده  بیدست راستش را درون ج ساواش

 یایبه در دادیم یکه با دهانش آبنباتش را باز یدر حال

.داده بود نشیبه ماش هیو تک شده رهیمقابلش خ  

به گوش آن دو نفر  نیممتد ارس یکالفه و غرها یصدا

دآوردنیخود نم یبه رو یول دیرسیم  

ارم؟یو بشمار یچمدون ها دین باـ م   

 طونهیکتف کنده شد؛ ش هیدستم از ناح .وقت هی نینش پاره

نشیببر نیایوسط ولشون کنم خودتون ب نیهم گهیم  

قرار داد  نیرا داخل ماش چمدان ها زدیطور که غر م همان

.پرتاب کرد ایرا محکم طرف کامل یفیو ک  

و شوکه داد زد دیخود پر یدرجا ایکامل  

- my heart 

دیغر رلبیرا باز کرد و ز نیبا حرص درماش نیارس  

فالن فالن شده یرگ هارت دختره گوهرـ م   

شد نیو سوار ماش دیساواش بلند خند    

:لب گفت ریو زانداخت  نیبار به ارس طنتیش ینگاه  

؟یگفت یش نگم چبه یدیند مـ چ   



گشاد شده سمتش برگشت و با حرص  یبا چشم ها نیارس

:گفت  

و روح گوشات و جفتتونـ ت    

و ورجه وورجه کنان دستانش را دو  یبا کنجکاو ایکامل

و با لهجه  دیآن دو گذاشت و خودش را جلو کش یطرف صندل

:گفت  

ن؟یگیم یچـ    

 یشخندیکه ن یکردند و ساواش در حال یدو پسر بهم نگاه آن

را با سرعت به حرکت در آورد و  نیزد؛ ماش ثانهیخب

.و خنده به عقب پرت شد غیدخترک با ج  

سه نفر به اوج  جانیکرد و شور و ه یآهنگ را پل نیارس

.دیخود رس  

 

I wanna be your slave 

I wanna be your master 

I wanna make your heart beat 

Run like rollercoasters 

I wanna be a good boy 



I wanna be a gangster 

Cause you could be the beauty 

 

سرش را تکان  تمیو ساواش با ر خواندندیبلند م یصدا با

 یمحکم کیرا در دهانش چرخاند و م نشیریش بنبات. ادادیم

.زد  

و  دیدرخشینور آفتاب م ریز اشیتونیبسته شده ز یموها

.شدیم دهید یروشن تر از حالت معمول  

زد ادیتکان داد و فر تمیبا ر .را باال آورد دستانش  

Because I'm the devil 

Who's searching for redemption 

And I'm a lawyer 

Who's searching for redemption 

And I'm a killer 

Who's searching for redemption 

I'm a mother*ing monster 

Who's searching for redemption 



And I'm a bad guy 

Who's searching for redemption 

And I'm a blonde girl 

Who's searching for redemption 

And I'm a freak that 

Is searching for redemption 

I'm a mother*ing monster 

Who's searching for redemption 

 

با  نیست و ارسهو گفتن سه نفرشان به هوا برخوا یصدا و

زد ادیفر جانیه  

یدیدم باش، به کشتنمون مـ ا   

 گیرا ز نیماش اوردیحرص او را در ب نکهیا یبرا  ساواش

زده  جانیه غیج یحرکت داد و صدا یخال ابانیدر خ یزاگ

.بلند شد ایکامل  

گشاد شده داد  یدستش را به در چسباند و با چشم ها نیارس

 زد



به تو  ی! کدوم اسبتیخرک یگ تو خودت و کاراـ س 

داده؟ نامهیگواه  

را صاف کرد نیو ماش دیهم خند ساواش  

 یبرق کردینگاه م ایرا کج کرد، همزمان که به در سرش

:و زمزمه کرد دیدرون نگاهش درخش  

امیارم مـ د   

.به پرواز درآمد نیپدال گاز فشرد و ماش یرا رو شیپا و  

 

با احترام  و محافظ ها دیتر کش نییسرش پا یرا رو کاله

.باز کردند شیرا برا یمخف یخم کرده و در پشت یسر  

 مه. هشانه آن ها زد و به سرعت وارد شرکت شد یرو یدست

و نفس  بوردیک یجز صدا ییمشغول کار خود بودند و صدا

.دیرسیکارمندان به گوش نم یها  

ال آورد و کاله را با را با نشییسر پا دیاواسط سالن که رس به

.سرش برداشت یرواز دست چپ   

بلند خود فرو برد و تکانشان  یراستش را درون موها دست

.داد  

از جا  یهمگ. متوجه حضورش شدند تیاکثر باالفاصله

تکان یبرخواستند و سر  



مردی زیر چشمی نگاهش کرد و بعد چند ثانیه سرش  دادند.

 را پایین انداخت.

کاله لبه به خاطر بی احتیاطی اش کشید. دوباره پوفی ساواش 

. بعد از چند ماه ستادیآسانسور ا یجلو دارش را سرش کرد و

بود که به ایران بازگشته بود. ترجیح می داد کمتر به اینجا 

 بیاید هم به خاطر حفظ جانش هم به خاطر.. خاطرات!

هر بار هم که می آمد به صورت پنهانی وارد دفتر محبی 

چرخاند و به  رش راسمیشد و پس از انجام کارهایش میرفت. 

زد و  قلب او را  یبه او بود چشمک رهیکه خ یکارمند جوان

.به تپش درآورد  

که از کنارش رد میشد گفت: رانوندیب یبه اقا رو  

پر پرو  ایالزان هیبرا منم . برا همه سفارش بده یزیچ هـ ی

اریب مونیپ  

بیرانوند با تعجب به مرد غریبه خیره شد که ساواش سرش 

گرفت و گفت:را کمی باال   

ـ منم   

مرد شرمنده و هول شده سالم کرد که ساواش دستی به شانه 

 اش زد و وارد اسانسور شد

 ـ چشم میگم االن. ممنون



.خم کرد و در آسانسور بسته شد یسرساواش   

تکان  یکت کتان خود را کم دیکه رس یپشت در اتاق محب به

 داد و بدون در زدن وارد شد

:با اخم گفت یمحب  

درو گذاشتم نای ـ ..  

 ساواش با خنده گفت:

 ـ برای دکوری

محبی با شنیدن صدایش سریع سرش را باال گرفت. بهت زده 

.با شوق بلند شد و سمت ساواش حرکت کرد د،یخند رانهو پد  

نیافتخار داد زیعز یه به جناب بهرامـ ب   

باز  شیرا به سو شیدست ها یکه محب نیو هم دیخند ساواش

و باخنده  دیدوبار بر شانه او کوب بگیرد؛کرد تا در آغوشش 

 به سمت مبل حرکت کرد

یمحب کتمیوچـ ک   

با تاسف تکان داد و  یعادت داشت سر شیکه به کارها یمحب

راه افتاد زشیسمت م  



 زیم یدراز شده ساواش رو یهابه پا یراه چشم غره ا سر

را درهم گره زد و با  شیانگشت ها الیخیو او هم ب رفت

.نگاهش کرد یتخس  

.پسر آدم بشو نبود نیا  

:گفت عیرا برداشت  سفارش بدهد که ساواش سر تلفن  

خودم گفتم ارنینگو ب یزیـ چ   

که  ییگفت کاغذها یدستش را تکان داد و به منش یمحب

.اوردیسفارشش را کرده بود ب  

به روی خود  شدنش را عیبه سقف نگاه کرد و ضا ساواش

باال  یشانه ا رفتیکه درون مبل فرو م ینیدر ح نیاورد.

.انداخت  

گذاشت؛ دستانش را درهم قفل کرد و  شیتلفن را سر جا یمحب

.شد رهیبه ساواش خ یبا دقت و دلتنگ نکشیاز پشت ع  

نگاه  رونیب یجمع شده از پنجره به فضا ییهم با لب ها پسر

 میکرد.

خب؟ـ    

به مرد جا  یند. فقط از گوشه چشم نگاهسرش را بر نگردا 

 افتاده کنارش کرد و تکرارکرد

خب؟ـ    



.دیکش یقیمعنادار بهش کرد و ساواش نفس عم ینگاه یمحب  

 یبا برگه ها یبزند که در زده شد و منش یحرف خواستیم

وارد شد ینیس کیدر دستش و   

.را باز کرد ششیجمع و ن عیرا سر شیپاها ساواش  

برود که ساواش با عجله دست  یسمت محب خواستیم یمنش

:را به سمتش دراز کرد و با هول و وال گفت شیها  

برا من بعد برو ارشیده بده اون و.. بـ ب   

.مکث کرد ینگاه متعجبش را به او دوخت و کم یمنش  

را تند تند در هوا تکان داد و اشاره  شیانگشت هاهم  ساواش

را آرام  ینیبه خود آمد و س یصداقت انوم. خشود کیکرد نزد

توجه به  یبراق و ب نگاهیبا  اواش. سگذاشت زیم یرو

را با لذت بست و نفس  شیچشم ها یباال رفته محب یابروها

در سراسر اتاق پخش شده بود و  ایالزان یو. بدیکش یقیعم

.کردیروحش را آرام م  

.کرد  اهیس را  ایرا برداشت و کل الزان اهیس فلفل  

را به  شیو شانه ها ختیخودش ر یبرا یدنینوش یوانیل

.حالت آماده باش تکان داد و شروع کرد  

با تعجب و در سکوت به او که بدون توقف  یو صداقت یمحب

.بودند رهیخ خوردیرا م شیغذا  



فت. گفت و ر یداد و با اجازه ا لیبرگه ها را تحو یمنش  

:زد و گفت یلبخند محو یحبم  

آروم ترـ    

 ریرا جدا کرد و پن ایالزان یبا قاشق تکه ا الیخیب ساواش

تمام شد  شیغذا یقت. وکش آمده را داخل دهانش برد یتزاهایپ

:خنک را تا آخر خورد و بلند گفت یدنینوش  

شیآخـ    

دراز کرد و  زیم یرا دوباره رو شیرا برداشت؛ پاها بشقاب

مانده فرو برد و در دهان  یباق یاهایچنگال را در سو

.گذاشت  

تکان داد به  یانداخت و سر یبه محب ینگاه نیهمان ح در

ادامه بده یمعنا  

:و گفت دیکش ینفس یمحب  

نگاه بنداز هی نارویتموم شد اـ    

دستش برگه  کیخودش را کش آورد، با او به طرف  ساواش

 یرا به خط ها گاهش. نخود گذاشت یپا یو رو  دیها را کش

شروع به خواندن  ینوشته شده داخل برگه  دوخت و سرسر

 که چنگال را نگه داشته بود درون هوا خشک و یست. دکرد



را گاز  نشییلب پا انگشت هایش دور میله فلزی سفت شدند.

و برق نگاهش به آنی رو به خاموشی رفت. گرفت  

.گوشه برگه درون دستش مچاله شد یمحب یصدا با  

وقتش باشه گهید کنمیکر مـ ف   

 یفکرش جا ینوشته شده بود ول ینگاهش به متن ها ساواش

. جایی حوالی خانواده از دست رفته اش.زدیپرسه م یگرید  

سکوت کرد و اجازه داد ساواش افکارش را سر  یکم یمحب

.و سامان دهد  

 یساعت صدا میخود مشغول شد و بعد از حدود ن یکارها به

:گفت یجد یکه با لحن دیپسر را شن  

دمیو خودم چر ر... پلن هامحل قرا انیو خبر کن ب پمیکـ ا   

 .سر تکان داد یراض یحبدیگر وقت فرار کردن نبود. م

 ر. درد و برخواستکپرت  زیم یساواش برگه ها را رو

:گفت حرکت می کرد سمت در که  یحال  

هم اومده ایاملـ ک   

و گفت دیدرخش یمرد با خوشحال یچشم ها :  

پسر؟ یو بگ نیا دیالن باـ ا   



باال  یرفت، ساواش شانه ا لشیبه سمت موبا شیدست ها و

که  یپر شعف محب یبسته شدن در با صدا یانداخت و صدا

.در هم ادغام شد کردیبا دخترش صحبت م  

اموری*  

 ستانم. دکردم متمرکز شوم یچشمم را با دقت بستم و سع کی

دلم شروع  ر. دشد دهیچیرا باال آوردم و انگشتانم دور ماشه پ

.به شمارش کردم  

کی   

را محکم باز و بسته  میمحو شد، چشم ها میرو به رو ریتصاو

.شدم رهیخ شهیکردم و دوباره به ش   

 دو 

 د،یچیکردن در گوشم پ یجر و بحث و فوتبال باز یصدا

 م رایها لک. پآوردم نییتکان دادم و دستانم را پا یکالفه سر

 ؛مکث کردم هیثان . چنددمیکش یقینفس عمم و بهم فشرد

.را حفظ کرده و اسلحه را باال گرفتم بلمدوباره حالت ق  

شروع کن ،اموری خب  

دو ک،ی   

در سرم بلند شد و انگار دو  یپسر ادیناگهان بانگ فر و

.دیسوت کش میباشند گوش ها دهیضربه محکم بر طبل کوب   



امورـ ی   

ها را  شهیبلند خورد شدن  ش یکردم و صدا کیشل همزمان

.دمیشن  

که حس  یو با درد هفشرد نمییلب پا یرا محکم رو میها دندان

.آرامش گرفتم یکردم کم  

می دانستم حال آشفته ام بی دلیل نیست و برمی گردد به خبر 

میالد که گفته بود او را در شرکت دیده. حدس زده بودم در 

این چند سال هم جلوی چشممان بوده ولی با احتیاطش 

ت ماه پشت ابر نمی نتوانستیم ردش را بزنیم. در هر صور

 ماند. باالخره پیدایش کرده بودم.

که  یبعد کیشل یو آماده شدم برا دمیرا توهم کش میها اخم

و از گوشه چشم به کنار نگاه  دمیرا شن ییپا دنیدو یصدا

.کردم  

طرفم و اضطراب از صورتش  دیدویمعجله  با الدیم

آوردم و  نییدر هم اسلحه را پا یصورت اد. بمشخص بو

مقابلم قرار گرفت نفس نفس  یوقت. منتظر ماندم تا بهم برسد

:گفتم یلحن محکم ا. بصحبت کند توانستیو نم زدیم  

؟ شدهیـ چ   

:کلمه گفت کیرا باال آورد و تنها  سرش  



 ـ سیستم ها

 

 

با قدم های بلند در سالن راه می رفتم تا زودتر به اتاق برسم. ب

 یسر ک. یدندیچرخیخودشان م چه ها با هول و وال دورب

 کردندیم یبرده بودند و سع توریهم با دقت سرشان را در مان

 بفهمند مشکل از کجاست؟

کنار  ستمیباز کردم و بچه ها همه از دور س ادراتاق پرهام ر

. این دیپرهام به سمتم چرخ یو صندل ستادمیدر ا مد. درفتن

 نگاه را می شناختم. گواهی چیز خوبی نبود.

:گفتم یلحن سرد و با هکج کرد یرس  

پرهام؟ یحرف بزن یخواـ می   

:مشت کرد و گفت زیم یرو ار دستش  

نیخودت بب ایبـ    

به  ینگاه یو سرسر یش خیره ماندمدرون چشم ها هیثان چند

انداختم هیبق  

 هیصورت بق یها رو توریو فقط نور مان بود کیتار اتاق

داده و نزدیکشان رفتم. . دستم را به پهلوهایم تکیهتاده بوداف  



آهسته از چهره های تک تکشان گذر کردم تا اینکه به صفحه 

 مانیتور رسیدم و استپ کردم.

سکوت. برای اولین بار مغزم خامونش شده بود و از هر 

 گونه صدای متوهم زا و اذیت کننده ای خالی بود.

.خوردیدرش چرخ م زیچ کیو فقط  فقط  

-《Sorry for keeping you waiting》 

( منتظرت گذاشتم یلیخ ) 

 

خم شده و  چشم دوخته بودم.بزنم به صفحه  یحرف نکهیا بدون

کج  ار رمس روی میز کوبیدم. ناخن های بلندم را ریتم وار

.شدم رهیبه صورت پرهام خ زین فاصله ناچاو ازهمه کرد  

 ستمیکه ناگهان تمام س میکردیسکوت و متفکر بهم نگاه م در

.بلند شدسوت ممتد  یها برفک گرفته شد و صدا  

ن ابهش دهیو هنوز نرس درفتن هاتوریهمه سراغ مان عیسر

با رنگ قرمز رنگ  یش متنیشد که رو داریپد اهیس یریتصو

.نوشته شده بود  

- every game has a loser! 

Nowww 



Do you agree with an interesting game with me 

Nemesis? 

جذاب با من  یباز هی.. موافق اال. ح بازنده داره هی  یهرباز)

(س؟ینمس یهست  

. پس زدمیبودم و پلک نم رهیبه صفحه خ یواکنش چیه بدون

این دفعه قصد قایم موشک بازی را نداشت. برای رو به رو 

 شدن امده بود. خوبه!

شد درون  دهیمتن اخر کوب نکهیا ادر افکارم غرق بودم ت

منچشما  

 

ـ  Of course ,I play badly Sweetheart   

هارت تییسو کنمیم یبد باز یلیالبته؛ من خ ) ) 

لب هایم به سمت راست متمایل شدند. گویا در این شش سال 

خودش را ساخته بود. چیز دور از انتظاری نبود. او از 

بچگی استعداد عجیبش در کامپیوتر به من اثبات شده بود و 

مبارزه ای که رقیبت قدر است بیشتر دروغ چرا... برد توی 

 می چسبد.

:م گفتاپرهام آر د.بودن رهیبه صفحه خ یها با نگران بچه  

 ـ نگفته بودی.



 منظورش را فهمیدم. اشاره اش به هوش برتر او بود.

ـ با این اوصاف پس کد های امنیتی شرکتشون هم توسط 

 خودش بارکد گذاری شده.

:با استرس گفت الدیم   

کنهیبفهمه سر هممون رو قطع م مایـ ن   

 یاز مکث بعددست چنگ زد و  کی با اش ریموها پرهام

:گفت  

هاش رو بزنم گنالینتونستم رد سـ     

چندین لحظه اتاق درون سکوتی سنگین فرو رفت. پرهام 

 وقتی دید حرفی نمیزنم گفت:

 ـ چیزی نمیگی؟

.گفتن داشتم یبرا یادیز یزهایچ  

درون مغزم چرخ میخوردند و صداها و  یمختلف یها حس

  امواج متفاوت از هر سوی سرم بلوا به پا کرده بودند.

د. ولی غم نابه من برس اتاخودش ر دیدویسرعت م با خشم

یقه اش را از پشت گرفته و با بی رحمتی روی زمین پرتش 

نشسته و به  یطرف احساس تعجبم گوشه ا نآازمیکرد. 

.کردیآن دو نگاه م نیجنجال ب  



 نیکه همچ دانستی.. مدانستینداشت؛ م یعکس العملاو

.رسدیم یروز  

شد و برق بردش  روزیکه برآنها پ یتمام افکارم تنها حس نیب

دیدرخش میدرون چشم ها  

.بود شرارت  

ا سمت و انگشت اشاره ام ر هراست کج کردبه طرف  یسر

.دراز کردم مانیتور  

بودم نوک انگشتم را  رهیصفحه خ ریکه به کلمه ز یدرحال 

 یصورت ب یرو یو لبخند کج دمیحروف قرمز کش یرو

:مبارزه طلب زمزمه کردم یبا لحنتفاوتم نشست،   

- Salsa 

را داخل  میزدم، کمرم را صاف کرده و دست ها یخند شین

به سمت در راه افتادم. کت چرمم فرو کردم و قدم زنان بیج  

کرد را بلند شیصدا پرهام  

کجا؟ـ    

 رهیسالن خ حاضر در همه افراد یرا باز کرده و چشم ها در

.من شد ی  

شروع شده یازـ ب   



.بستم در را و  

 

با عجله پلن ها را به بچه ها  الدیو م میبود ستادهیا زیدور م

. دادیم حیتوض  

تکان  دییبه نشانه تا یاوقات سر یو گاه دادمیدقت گوش م با

 زیر ییو با چشم ها دیبه چانه خود کش یدست رهام. پدادمیم

:شده گفت  

اطراف  دیو بفرست. بچه هاردیکن یبررس ایاز کل زوا دیباـ  

.هم باشه یدر پشت دیشرکت رو چک کنن با  

.را برداشتم یدادم و برگه ا هیتک زیچپم را به م دست   

:کنجکاو به من انداخت و گفت ینگاه الدمی  

کار؟ یبرا میرو بفرست یـ ک   

 خواندمیکاغذ را م الیخ یسکوت کردند و به من که ب همه

بلند شد بچه  میصدا یقتو نگفتم و یزیچ هیشدند. چند ثان رهیخ

.فرو رفتند قیعم یها در بهت   

منـ    

دیبلند شد و آرام غر عیپرهام سر   

؟یچـ    



:بهش کردم و گفتم یاز گوشه چشم نگاه خونسرد  

کل پلن ها با خودمه یاجراـ    

اعتراض کند که نگاه هشدارگرم را بهش دوختم و  خواست

دمیمحکم غر  

؟ حرفم وتکرار کنم  دیاـ ب  

:آرام تر گفت ییو با صدا دیکوب زیم یآرام رو یمشت  

و به ما بگو انجام  یهمه چ نیو بچاشه تو برنامه هارـ ب 

که  یدونی. خطرناکه! میکن یخودت کار ستیالزم ن م،یبد

 چرا؟

 یقیاز نفس عم عد. بحرف نگاهش کردم یزدم و ب یپوزخند

که سه  یدر حال صورتش بردم و یسرم را جلو دمیکه کش

 یکج کرده و با لحن متمسخر یسر میسانت با هم فاصله داشت

:گفتم  

من؟ یطرناک ؟ براـ خ   

تک تکشان  یچشم ها ه. بستادمیزدم و صاف ا یخند شین

:گفتم ییرسا یگذرا کردم و با صدا ینگاه  

 گهیدست کس د کارم. شبودم یروز نیسال منتظر چنند ـ چ 

.دیگوشاتون کن زهیو خوب آو نی. انمیدم یا  

:آرام زمزمه کرد الدیم  



ماینـ    

:گفتم الیخیو ب دمیحرفش پر وسط  

 ـ اون کارارو به من سپرده 

 

بزند که در سالن با شدت باز شد و  یحرف خواستیم پرهام

.از وحشت به تن افراد حاضر در آنجا نشست یموج  

؛ پرهام آرام سرش شدبه پشت سرم دوخته  الدینگران م نگاه

. من اما ثابت ایستاده و منتظر را چرخاند و به عقب نگاه کرد

 ماندم.

تن همه،  ادشیفر یو همان لحظه صدا دمیکش یقیعم نفس

.ازمن را لرزاند ریغ  

رونیب دیگمشـ    

دیکرد و بلندتر نعره کش یغرش دیمکثشان را د یوقت  

دیگفتم شرتون و کم کنـ    

شدند که با  لشانیبا سرعت مشغول جمع کردن وسا یهمگ

 نیزم یحمله ور شد، برگه ها رو زیوافر به سمت م یخشم

برد زد تیبه تخته وا یپرت کرد و لگد  

دیاشغاالرو جمع کن نیا خوادینمـ    



و  دندیا سفت چسبرا رها کرده، جانشان ر لیوسا ترس با

.ختندیگر  

به  یپرهام نگاه نگران کردم،ینگاه م شیبه کارها خونسرد

 ماین. شد رونیب یراه میمن انداخت و با بسته شدن پلک ها

گذاشته بود و نفس نفس  زیم یرا رو شیجفت دست ها

.زدیم  

گرفتش را باال آورد و با چشم  سرخش  نییهمانجا سر پا از

.شد رهیخون درش معلوم بود به من خ یکه رگه ها  

:ترسناک زمزمه کرد یبهش کردم که با لحن ینگاه  

؟یکرد کاریچ یتوجهـ م   

:گفتم الیخیشدم و ب رهیخ نیزم یاوراق پراکنده شده رو به  

نکردم یهنوز کارـ    

زد ادیشد و فر دهیکوب زیم یمحکمش رو مشت  

نکن یاضر جوابـ ح  

 یبلند یصدا ا. بماند رهیخ نیکردم و نگاهم به زم سکوت

 ادامه داد

 یلیخ توننیم یعنیما نفوذ کنن  ستمیتونستن به س یقتـ و

بندازن. سیراحت اطالعات و دست پل  



نمی دانست تمام این اتفاق ها کار کیست. فکر میکرد تنها از 

او دستور میگیرند. اگر می فهمید از که ضربه خورده جانش 

 باال می آمد.

را پرتاب  زیم زدکه  یو ناگهان با نعره ا دیکش یقیعم فسن

. صدای بلند افتادنش با صدای آزار دهنده کرد و واژگون شد

 نیما ادغام شد و مغزم را خراش داد.

د؟یخوریم یچه گوه نجایپس شما احمقا اـ    

 میراستم افتاد و چشم ها یپا ینوک انگشت ها یرو زیم هیپا

.بسته شد  

را  میرا از هم گشودم و آهسته پا میمکث پلک ها یاز کم بعد

درد  یداشت و کم یحس له شدگ میها نگشت. ادمیکش رونیب

.کردیم  

اعماق گلویم  از میشدم و باالخره صدا رهیوارونه خ زیم به

 خارج شد.

؟ماین هیچ یدونیبرنده شدن م یاصل برا نیهم ترـ م   

 یچیبود و ه رهیبه من خ یشکارگونه و زخم یحالت با

.گفتینم  

 یبه سمتش برداشتم و باالخره مردمک ها یقدم نهیطمان با

.کردم نشیآتش یزده ام را قفل چشم ها خی  



دو؟. یحفظ خونسرد ک،ـ ی   

:گفتم دهیکش   

برـ ص  

بردم نییرا پا میسمتش برداشتم و ولوم صدا یگرید قدم  

 یبزار ،یشکست خورد نکهیه؟ وانمود کردن به اـ س 

رهیکنه و شل بگ یکوبیخام خودش پا الیتو خ بتیرق  

را مشت کرد شیشد و دست ها زیر شیها چشم  

و باال  دمیکش میرا کناره ران پا میانگشت ها .تر شدم کینزد

 آوردم

ضربه رو  تموم شده؛ کنهیو فکر م ستیحواسش ن یقتـ و 

یزنیکه انتظارش و نداره م ییازجا  

من هم در نگاه او  یاستپ کرد و حرکت مردمک ها انگشتم

.ثابت ماند  

دی.اونوقته که تو برـ    

قدم خودم را بهش رساندم و  کیبزند که با  یحرف خواستیم

باالتر رفت میصدا یکم  

رچندـ ه   

در صورتش پچ زدم دهیو کش زیتمسخر آم یلحن با  



. هنوز بازی شروع نشده بود یداخل باز نیهمه قوان نایـ ا 

  خودت و باختی؟

زدم.نیشخند   

که با نگاهش داشت  ییبه وجودش و تمام حس ها یخند شین

به اسم انجماد مواجه  یبا مانع یول کرد،یبه جانم منتقل م

.خوردیو شکست م شدیم  

دمیکش یقیبردم و نفس عم کشیرا نزد صورتم  

یدونیمنم که م منه، کردن با یون قصدش بازـ ا   

:بلند و شرور گفتم ییزدم و با صدا یچرخ  

که  یمیقد یبازکردنم. خصوصا با هم یشق بازعاـ 

 استراتژیش و از حفظم.

 ییاخم ها به من زل زده و ارژنگ آن پشت با یرگیبا خ ماین

.بود ستادهیدرهم ا  

محکم افزودم یقدم ماندم و پشت به آن ها با لحن ثابت  

و حرف بزن ایب یدیرو د جهیکه شد و نت یخر بازـ آ   

نزده، رو سرم آوار  یهنوز حرکت ستین لمیمطابق م اصال

.یو بازخواستم کن یش  



 یدیتاک دیدیرخ مرا م میکه او ن یرا چرخاندم و در حال سرم

:زمزمه کردم  

ماین زیمرکز من و بهم نرـ ت   

ساواش*  

 یو. رکردمیزمزمه م میرا پشت لب ها یا یملود آرام

شد. زانیچرخ دار خم شده و سرم از پشت آو یصندل  

را در دهانم چرخاندم و  یآب نبات چوب .زدم یچرخ آهسته

شد.باعث آرامش روانم  شیمزه آلبالو  

 یزیتنها چ ،سقف یرو  یهالوژن ها رنگ و بنفش یآب ورن

 رخ. چشود دهیصورتم د یکیتار  نیدر ا شدیبود که باعث م

به  یسرسر یدر وسط اتاق زدم و همزمان نگاه یدوباره ا

.روشن انداختم یتورهایکل مان  

و اطالعات  شدیاطراف به سرعت پردازش م یها گنالیس

و  دمیکش نیزم یراستم را رو یا. پدرحال ثبت شدن بود

کدها را  رهیخ ینگاه ا. بکردم کینزد توریخودم را به مان

دکمه  یرا رو گشتم، انمکث یمرور کردم و بعد از کم

.و تمام دمیکوب  

 کیبه  میهاخودم را به عقب هول دادم و لب  یبا قدم دوباره

.طرف صورتم کش آمدند  



 شکستیکه آن را م یبودم که تنها موج یسکوت نیا فتهیش

.بود هاتوریکارکرد مان یصدا  

 ه؛ بداده شده بود هیتک یصندل یکه سرم به پشت همانطور

زل زدم. مقابلم اسم ریطرف راست خمش کردم و به تصو  

Nemesis 

خوانده و لبخند  یاز همان دور اطالعاتش را سرعت 

.لبم نشست یرو یمرموز  

.که هدف اول او بود دانستمیم  

.فعال... او بود ؛یاصل دشمن  

 نیکنم و ا دایپ یدسترس مایبه ن توانستمیآن دختر م قیطر از

و  نیتر یا هیاز پا یکی ،با ضربه زدن به اودانستم یهم م

.دوشیدرهم خورد م ماین یمهره ها نیمهم تر  

فرو رفتم. را بستم و در افکارم میها چشم  

و هک  یسیاستادان، برنامه نو نینظر بهتر ریسال تمام زپنج 

.بودم دهیلحظه آموزش د نیهم یرا برا  

مبارزه آماده  یو خودم را براکرده حرکت  هیسال مثل ساپنج 

.کردمیم  

بودم  دهید یرزم یآموزش ها یسال تمام به اجبار محبپنج 

.محافظت کردن یبرا دن،یجنگ یبرا دن،ینترس یبرا  



.گذشته ام یزندگ خیتکرار نشدن تار یبرا  

.کاهش درد، کاهش اضطراب، آرام شدن روانم یبرا  

 رونیب مو چوب آبنبات را با دست مزد یصندل یرو یچرخ

م. چرخی درون انگشتانم دادمش و به رنگ سرخش دیکش

 چشم دوختم. به ثانیه نکشیده مردمک هایم پایین تر آمد و

روی ربان دستم متوقف شد. و خاطرات شش سال پیش را 

  براغیم یاداوری کرد.

 پنج سال تالش کردم برای یافتن.

، مکرد الیفکرو خ ،مختی، اشک رمو زنده شد ممرد ،مگشت

م.افتی... نی، ولمشد وانهید  

می گویم پنج سال. چون یک سال اولش تنها به شوک و 

ایم را پوشانده بود و عذاب گذشت. یک سالی که ناباوری دنی

به خودم نمی آمدم. جوری ورق زندگیم برگشته  و حقایق مثل 

پتک به سرم کوبانده شده بود که دوازده مال سال درون بعد 

 دیگری فرو رفته و با همه سر جنگ داشتم. 

حق داشتم. زندگی آرام گذشته ام کجا و هویت جدیدی که 

ده و آن را به عموی مهربان بچگیم مانند عزرائیل ظاهر ش

 من داده بود کجا.



را کنارم رها  میو دست ها مزد یصندل یرو یگرید چرخ

 کردم.

سر خورد و  میانگشت ها یآبنبات از البسته شد.  میها چشم

. بودیم دیبود که واقعا با یزیشکستنش بلندتر از چ یصدا

.متوهم شده بود یادیز منذهن  دیشا  

ارور در  یصفحه و گاه ینوشته شدن اطالعات رو یصدا

. نور زیاد صفحه مانیتور حتی از پشت دیچیپیم میگوش ها

  پلک های بسته ام هم اذیتم می کرد.

 دهیمرحله نرس نیانتقام به ا یرانفس عمیقی کشیدم. من ب

 دنیدنبال رس قطم. فآدم انتقام گرفتن و نارو زدن نبود م.بود

م.را آرام کن م دلمخواستیم فقطم. حق به حقدار بود  

نفر از عزیزان از دست قرار سه  ی... و روح بمخود دل

 رفته ام.

شش سال پیش فهمیده ام دو نفرشان به فجیح ترین شکل 

ممکن از من گرفته شدند و نفر سومی که نمی خواستم قبول 

کنم او هم از دست دادم. فاجعه بار قضیه انجایی بود که سر 

میرسید به یک نفر. نیما! تمام این ماجراها و قتل عام ها  

 حق داشتم که خواستار پایمال نشدن خونشان بودم. نداشتم؟



از  سم. پزد یتوجه چرخ یببه در اتاق خورد و  یا ضربه

به در خورده شد و چرخ  یسکوت دوباره ضربه ا  یکم

م.خورد  

و م محکم کرد نیزم یرا رو میضربه سوم پاشنه کفش ها با

.متوقف شد یحرکت صندل  

 یرو  یچرخ مگاهم. نو در را باز کرد مبرخواست آهسته

م:و با لبخند گفتخورد  شیقهوه ا یموها  

غذا باشه نجایا یایکه باعث شده ب یزیچ دوارمیمـ ا   

:لب گفت ریبا حرص عقب گرد کرد و ز ایکامل  

ارد بخورهـ ک   

 از ؛ خندیدم وگرفته بود ادی نیارس زاکه  یاصطالح دنیشن با

تا  مرا به طرف اتاق برگرداند مسر یوقت اتاق بیرون رفتم.

ها را  توریمان زیت یمحو شد و با نگاه ملبخند مدر را ببند

م.چک کرد  

.در بسته شد و  

 

 ایامل. کحرکت کرد یغذاخور زیسالن شد و  سمت م وارد

 شیو با آرامش غذا زیصدر م ینشسته بود، محب نیکنار ارس

.خوردیرا م  



 یو درحال دیکش رونیرا ب نیارس یرو به رو یصندل ساواش

تکان داد و با  طنتیبا ش یسرقرار می گرفت آن  یرو که

:گفت شخندین  

؟یینجایهمش ا یندار یخونه زندگ ـ تو   

:گرد شده گفت ییبه او انداخت و با چشم ها ینگاه نیارس  

..یفـ پ   

 دیخند ساواش. و سکوت کردانداخت  یبه محب یناگهان نگاه

 برش داد. را شتوجه به آن ها با چاقو گوشت یب یو محب

خط و نشان دار ادامه داد ییدوپهلو و چشم ها یبا لحن نیرسا  

 ستیشرکت و راست و ر یکارا امیب یاداش خودت گفتـ د 

گهیکنم د  

:گفت نیتعارف تر بود در ادامه صحبت ارس یکه ب ایکامل  

جات بره  دیاون با یگوشه نشست هیخودت که  گهیاست مـ ر 

 شرکت

آب پرتقالش را تا ته سر  وانیباال انداخت و ل یشانه ا ساواش

قرچ  یرا به دهانش فرستاد و با صدا وانیدرون ل خ. یدیکش

.آن سه نفر حرکت کرد ینرو تمام یقرچش قدم زنان رو  

:را جمع کرد و با حرص گفت شیچشم ها نیارس  

نرفته زادیبه آدم تیچیه ؟تو یزنینم خـ ی .  



 یمحب یبهش زد که صدا یخنک شده چشمک ییبا لذت و گلو

ها به  خی یسرما به خاطرجمع شده  یباعث شد با نگاه

.طرفش برگردد  

بارم که  کیاون  اد،یب رونیاز خونه ب ادیز دیاواش نباـ س 

د.بو یاطیاحت یشرکت ب یاومد  

به طرف پدرش برگشت و چنگالش را  یجد یبا نگاه ایکامل

گذاشت زیم یرو  

اوقت فرار کردنش تموم شده باب یکنیکر نمـ ف ؟  

را به طرف دردانه اش چرخاند و با  شیمردمک ها یمحب

:گفت زدیکه محبت در آن موج م یجد ینگاه  

ینکن ریخودت و درگ ادیماجرا ها ز نیا یبهتره تو اـ لی   

 یانداخت و ب نییدرهم فرو رفت، سرش را پا ایکامل یها اخم

.صدا مشغول غذا خوردن شد  

با  یبهم کردند و ساواش رو به محب ینگاه نیو ارس ساواش

:و اتمام حجت دار گفت روزیپ ییصدا  

منه پیکاراملم تو اکـ    

جمع شده به طرف او برگشت یبا صورت یمحب  

؟یگفت یـ چ   



  یزیکه دنبال چ یانداخت و درحال زیبه م ینگاه ساواش

:گفت گشتیخوردن م یبرا  

کمکمون کنه. کار نیودشم موافقه، قراره تو اـ خ  

بزند که ساواش بشقابش  یخواست حرف زیاعتراض آم یمحب

را گرد کرد شیرا برداشت و چشم ها  

از اون  کمیبزار . رانیا رهیحوصلش سر م ،یمحب الیخیـ ب

سود  میمغز آکبندش استفاده کن  

.داشته باشه  

از  شیحرص درار به دختر که لپ ها یبا نگاه یچشم ریز

قرمز شده بود نگاه کرد و ادامه داد خشم  

کنهیکار و نم نیودش که اـ خ   

و  دیرس شانیبه گوش ها زیبا م وانیمحکم برخورد ل یصدا

.نشستنفرشان سه  یلب ها یرو یلبخند محو  

توجه  یباز کرد ب یبست و وقت هیرا چند ثان شیچشم ها ایکامل

زد که کامال مشخص بود  یگاه شرورش لبخندبه ساواش و ن

.خود را خونسرد نشان دهد کندیدارد تالش م  

به دوستام کمک  نجامیکه ا یتا زمان .ددی گهیست مـ را 

و مراقب خودمم هستم کنمیم  



را محکم مشت  شیکه ساواش زد انگشت ها یبا پق آهسته ا

.کرد و از گوشه چشم با غضب نگاهش کرد  

مسخره که مثال شرمنده است  یرا با حالت شیدست ها ساواش

. شد شیدهانش گذاشت و دوباره مشغول خوردن غذا یجلو

ولی هنوز هم لبخندی بزرگ به خاطر لحن خجسته و جمله 

 اش روی صورتش بود.

دولوپی  بشقابش خم شده و یتوجه به آن ها رو یب نیارس

آورده  زیم نیسر ا  یاز سومال نگارغذایش را می خورد. ا

 بودنش.

کرد و مشغول  به آن سه نفر نگاه یناراض یبا نگاه یمحب

 شد.

:لب گفت ریمنتظر به او چشم دوخت و ز یبا نگاه ایکامل  

 ?dady ـ     

:نگاهش کند گفت نکهیبدون ا یمحب  

کنمیبهش فکر م ذاتو بخور فعال..ـ غ   

 یراض یاو تا حدود یعنیحرف  نیا دانستندیهر سه نفر م

پر  یخوشحال صاف نشست و با نگاه خترک. دشده است

پر لبش را  یهم با دهان اواش. سشد رهیغرور به ساواش خ

.را در کاسه چرخاند شیکج کرد و چشم ها  



را قورت داد  لقمه اش یوقت .به ساواش کرد ینگاه یمحب

داد هیتک یو به صندل دیکش شیدستمال را دور لب ها  

ره؟یم شیارها چطور پـ ک   

به او  پسر توجه .کرد و بشکن زد نیبه ارس ینگاه ساواش

چشم غره  نیارس به فلفل سیاه اشاره کرد. جلب شد و ساواش

رفت و فلفل را به طرفش دراز کرد، آن را گرفت و در  یا

:گفت  کردیم اهیکه کبابش را از فلفل، س یحال  

و جمع کن محل  پیاک ردا. فطالعاتشون درحال ثبت شدنهـ ا 

الزم رو انجام  یها یکه هماهنگ میریبا بچه ها م یشگیهم

م.یبد  

اش  ینیدر ب اهیداشت گرد فلفل س تیحساس هیکه به ادو ایکامل

 یو عطسه ا ش گرفتصورت یجلو عیو دستمال را سر دیچیپ

به او انداخت و پارچ آب را به طرفش  ینگاه اواش. سکرد

 هول داد

:با خنده گفت نیارس  

بهش؟ یدیداره آب چرا م تیبه فلفل حساس هودـ ی   

فکر  یبعد از کمآن دونفر انداخت و  به آب و ینگاه ساواش

باال انداخت ش راشانه ا  

دونمیمـ چ   



تکان داد یسر یمحب  

قشنگ  .اسکورتتون کنه تو راه گمیم مانیخوبه، به اـ  

.هستن یخطرناک یاونا آدما نیمراقب خودتون باش  

به خودش  تیتفاوت ساواش رنگ جد ینگاه ب یا هیثان قدر

:گرفت و زمزمه کرد  

ترسمینم گهید ی. ولدونمیـ م   

:گفت یکنجکاو یبا کم یمحب  

را؟ـ چ   

مشغول  شیبه ساواش نگاه کرد و با غذا یچشم ریز نیارس

را  شیو چشم هاباال گرفت سرش را  اواش. سکردن شد یباز

کرد زیر  

توجه نشدمـ م   

تکرار کرد یمحب  

یترسینم یچ یبراـ  ؟  

 یجمع حاکم و ساواش بدون تکان خوردن به محب در یسکوت

از  س. پکردیفکر م یگرید زیداشت به چ ییو. گشد رهیخ

افزود بیغر یداد و با لحن یرا تکان شیمردمک ها هیچند ثان  

از دست دادن ندارم یبرا یزیچ گهیون دـ چ .  



آب دهانش را  ایدر هوا متوقف شد و کامل نیارس یها دست

.قورت داد  

متوجه  عیزل زد و سر او یدر سکوت به صورت جد یمحب

تکان داد و به طرفش خم شد یسر. منظور او شد   

 یکاف تیدرا دیتوعه. با یبرا التیتشک نیشتباه نکن! کل اـ ا

.یرو داشته باش تشیریمد یبرا  

زحمات پدرت هدر نره.تا  یستیسر همه اشون با یباال دیبا  

جواب او  گریسرش را به غذا خوردنش گرم کرد و د ساواش

.را نداد  

 زیاز پشت م دیرا د کردن صحبت یاو برا یلیم یکه ب ایکامل

ت:بلند گف ییبلند شد و با صدا  

ین برم تو اتاقم، مرسـ م   

همانگونه که تکان دادند و ساواش  یسر یو محب نیارس

و  فتگرگذاشت؛ سرش را باال می  در دهانشاز غذا  یقاشق

.شد رهیبه رفتن کارامل خ  

خجسته که کنار در ویال ایستاده بود و زد و به  رونیدر ب از

تکان داد و  یسرپدرش را به حرف گرفته بود خیره شد. 

زد ادیفر  

شهیم ریدو دـ ب   



که  یپدرش تکان داد و با بوسه ا یبرا یتند سر کارامل

دوید. نیبه طرف ماش کاشت شیگونه ها یرو  

ساواش را  تا محل  نیدر عقب ماش یکیجلو و  نیماش کی

. به نظر ساواش این کار کردندیمورد نظرشان اسکورت م

 باعث جلب توجه بیشتری میشد ولی کو گوش شنوا؟

از او بدون باز  تیبه تبع ایو کامل نیو ارس پرید نیدرون ماش

.دندیپر یصندل یکردن در رو  

حرکت  مانیبه ا یبا اشاره ا .با تاسف تکان داد یسر یمحب

.و درها بسته شد الیکرد سمت و  

زد و  شیرا به چشم ها یآفتاب نکیسقف را باال داد، ع ساواش

با چشم  ییجلو نیماش اننده. رپدال گاز فشرد یرا رو شیپا

 نیماش عیسر. شد رهیخ اوپر از بهت به  یگرد و نگاه یها

.رفت شرا روشن کرد و به دنبال  

دیسر داد و داد کش یخنده پر از ذوق ایکامل  

میالشون گذاشتـ ق   

:گفت یجد نیزد و ارس یشخندین ساواش  

ستیکارا ن نیاالن وقت ا اواش صبر کن برسن جلو.ـ س   

پشت سر  نیادامه داد و دو ماش یبه رانندگ الیخیب ساواش

.کردندیآنها حرکت م  



 مان. ایافزود نیآهنگ را باال برد و به سرعت ماش یصدا

.آنها کند نیکرد حواسش را جمع ماش یتکان داد و سع یسر  

:خم شد رو به جلو و گفت ایکامل  

م؟یریاواش کجا مـ س   

:چرخاند و گفت ایرخش را به طرف کامل مین نیارس   

عقب نیشـ ب   

شد رهیرفت و منتظر به ساواش خ یچشم غره ا ایکامل  

:نگاهش کرد و گفت نهیاز درون آ   

کارامل ینیبیم میدیسـ ر   

:زد و گفت او به سر یبا حرص دست ایکامل  

؟یبگ یریمیـ م   

درون  آهنگ تکان داد و برگشت  تمیسرش را با ر ساواش

بلند  نیارس ادینگاه کند تا جواب او را بدهد که ناگهان فر نهیآ

 شد

راقب باشـ م   

 کیشدن الست دهیبلند کش یبه جلو نگاه کرد و صدا عیسر

.به هوا برخواست نیماش سه یها  



ها  یرا محکم به صندل شیبه جلو پرت شد و دست ها ایکامل

.خود بماند یگرفت تا سرجا  

 نیرا شوکه به مقابلش دوخت و دو ماش شیچشم ها ساواش

.دو طرفش قرار گرفتند عیسر نیمحافظ  

به  رانیدستش را به جلو سپر کرده بود و با ترس و ح نیارس

.کردینگاه ممقابلش   

 یسمت راست با سرعت جلو ابانیرنگ از خ اهیس ینیماش

.و ترمز کرده بود پیچیده آن ها نیماش  

را به خود جلب  یآمده بودند که توجه یقصد از محل خلوت از

..نجایا نیماش نینکنند پس ا  

دو  ایو. گشد یزیکرد و متوجه چ زیرا ر شیچشم ها ساواش

.بودند دهیهم آن عالمت را د گرینفر د  

شده بود  دهیکش یبا رنگ قرمز لبخندراننده  یدود شهیش یرو

آماده  نیحافظنگاه هر سه نفر را به خودش جلب کرد. مو 

از جانب  یو منتظر هرگونه حرکتنشسته  نیباش درماش

از راننده درون آن معلوم نبود  یا ینشان چیمقابل که ه نیماش

.شدند  

 هیعقب تک یحبس کرد و به صندل نهینفسش را درون س ایکامل

:گفت رلبیز نیارس. داد  



گرفته؟ شیشوخ گه؟ید هیون چه کوفتـ ا   

بود که پنجره سمت  نیبه ماش رهیخ یحرف چیبدون ه ساواش

.آمدن کرد نییراننده آرام شروع به پا  

از گوشه . دیبه گوش ساواش رس مانیا نیگاز ماش یصدا

و  شد رهیبود خ ستادهیکه آماده باش ا نیچشم به حرکت ماش

.رفت ییجلو نینگاهش به سمت ماش وبارهد   

.بود رهیبه صحنه مقابلش خ جانیبا ه ایکامل  

 یور کیافتاده لبخند  نیچ ییو چشم ها یبا سرگرم ساواش

.تکان داد شیران پا یرو تمیرا با ر شیزد و دست ها یا  

نگاه به ساواش و از  کی کردینگاه به مقابلش م کی نیارس

.گرفتیاش لجش م یخونسرد  

 ینرفت و دست نییپا یلیرنگ مقابل خ اهیس نیماش پنجره

با  ه. همآن خارج شد نیقرمز آرام از ب یزنانه با الک ها

که انگشت اشاره و وسطش را  دبودن رهیبه آن خ یکنجکاو

.با پنجره قرار داد یمواز   

را  شیو انگشت ها دیساواش چرخ نیآرام سمت ماش ستشد

.نگه داشتن ها آ شهیثابت رو به ش  



زن  یلحظه که لبخند ساواش شدت گرفت انگشت ها همان

زدن باال رفت و دو انگشتش  ریحرکت به نشانه ت کی یط

ند.درهم قفل شد  

از این تهدید غیر مسقیم زبان اشاره ای  نیو ارس ایکامل نفس

 برگشت. نیدست آن زن درون ماش .حبس شد نهیدرون س

به سرعت حرکت کرد و از  نیشد و ماش دهیپنجره باال کش

رفت.سمت چپ  ابانیخ  

انگار از  و ناپدید شد که را به پرواز درآورد نیماش یجور

.اول هم در آن مهلکه نبوده  

بودند و حرکتش  دهیاز صورت آن شخص ند یریتصو چیه

.دیرسیگونه به نظر مهشدارو  بیعج شانیبرا  

.ساواش قرار گرفت یمحافظ حرکت کرد و جلو نیماش  

به  یکنار نیماش شهیبرگشت و از پشت ش زیهشدار آم مانیا

.شد رهیآن ها خ  

:گفت رلبیز نیارس  

 ـ یعنی چی؟

که  یدرحال .خارج کرد بیآبنباتش را از درون ج ساواش

ش تکان داد و لبخند یبا سرگرم یسر کندیپوست آن را م

رفت نیرو مخ ارس  



.یچ یعنی دانستیخوب م خودش  

خودش با خباثت تمام نوشته شده بود  یکه به دست ها یمتن

خوردیدرون مغزش زنگ م  

- Do you agree with an interesting game with 

me Nemesis? 

گونه پاسخش را داده بود و اعالم کرده بود دوئل  نیاو ا و

.شروع شده است  

پر از  ییسرخ را درون دهانش انداخت و با چشم ها آبنبات

.را روشن کرد نیبود ماش رهیکه به مقابلش خ یخنده در حال  

دیغر نیارس  

ه مرگته؟ـ چ   

:بار زمزمه کرد طنتیخش گرفته و ش ییساواش با صدا  

ادیخوشم م اره ـ د   

بزند  یرا گرد کرد و تا خواست حرف شیچشم ها نیارس

.گفت و او را وادار به سکوت کرد یشیساواش ه  

 نگاه کرد خوردیکه درون دهان پسر تکان م یچوب آبنبات به

:و در دل زمزمه کرد  



جات پسره  هیتو  کنمیچوب و م نیهم ادیسرم ب ییالـ ب

ی روان  

که عقب نشسته بود نگاه کرد و  یبه دختر یچشم ریز و

:گفت  

؟یاول راه یهره ترک شدـ ز   

پر معنا و متمسخر نگاهش کرد که از رو  یجور کی لیا

.رفت و صاف نشست  

.بود دهیخودش هم زهره اش ترک گفتیراست م خب  

 

در را به سرعت باز کرد و به سمت اتاق  ساواش

.مخصوصش حرکت کرد   

 یو سع کردیصحبت م یپشت تلفن با محب یبا کالفگ نیرسا

 ایامل. کوفتادهیآن ها ن یبرا یداشت قانعش کند خوبند و اتفاق

 کیو به هرکدام از آنها که  ستادیسردرگم وسط آن بلبلشو ا

.شد رهیخ شدندیطرف پخش م  

 کردیکه ساواش از آن صحبت م ییرا درون جا نگاهش

 شناختشانینم یکه آنجا بودند ول یچند نفر یچرخاند و از رو

.گذر کرد  



. به طرف لیا زیم یتلفن را قطع کرد و پرت کرد رو نیارس

 برگشت و پرسید

ساواش کجا رفت؟ـ   

به دنبال  اهمیاتاق رفت. لسمت  ارسین اشاره کرد وبه اتاق 

بود که از شدت  یاو راه افتاد و بعد از چند لحظه درون اتاق

.تعجب دهانش از هم گشوده شده بود  

بزرگ و کوچک کار گذاشته  یها ستمیس وارهایدتمام  یرو

 شانیصفحه ها یاز آن ها با سرعت رو یسر ک. یبود

 یمداربسته ها نیآنها دورب از یو بعض شدینوشته م یزیچ

از شرکت، خانه،  عم. انظر داشتند ریمختلف را ز یمکان ها

.شناختیکه نم ییو مکان ها  

به سمت دهان او زد و حرکت کرد  ریانگشتش را ز نیارس

.ساواش  

را  یزیچعجله چرخ دارش و با  یبود پشت صندل نشسته

گردش را به چشم زده بود و آنقدر  نکیع. کردیم پیتا

فرصت نکرده بود آبنبات کنارش را باز  یمشغول بود که حت

.کند  

فکر از سرش گذشت دست ساواش به  نیلحظه که ا همان

جلدش را پاره کرده  عیسر یسمت آن حرکت کرد و با حرکت

فرستاد. را داخل دهانش آنو   



و با  نشست ها یاز صندل یکیپشت  .فوت کرد ینفس ایل

که اصال سر  ییمبهوت به متن ها یباز و چشمان مهین یدهن

.شد رهیخ آوردیدر نم  

دیپرس یجیگ یاز کم بعد  

ن؟یک روننیکه ب ییوناـ ا   

بود که جوابش را داد نیارس و  

فراد قابل اعتمادـ ا   

:کج کرد و گفت یدهان ایل  

کنن؟یم یو که خودمم متوجه شدم، چه کار نیـ ا   

را به عقب  شیفشرد و دست ها یخودش را به صندل ساواش

دوباره به جلو  قیعم یکش و قوس و نفس ی. بعد از کمدیکش

.کردن را از سر گرفت پیپرتاب شد و با سرعت تا  

و  کردیها را چک م نیکه دورب نیارس نیهمان ح در

 شدندیم یگرید ریتصاو نیگزیجا توریمان یرو ریتصاو

 پاسخ داد

از کار  نارویدورب یکی س،یبرنامه نو یکیمختلف،  یاراـ ک 

کاره یرزم میکی زا،یچ نجوریو ا ندازهیم  



مختصر  نطوریا نیارس دانستیم .حرص نگاهش کرد با ایل

و خنگ  فهمدیاو نم کندیداده چون فکر م حیتوض زیو ناچ

.است  

.شد رهینگفت و به آن دو خ یزیچ گرید  

 یو اعصابش از صدا اوردیاز چند لحظه مکث طاقت ن بعد

.ختیبهم ر بوردیک یدکمه ها  

کارکنم؟یچ دیب من االن باـ خ   

دیخونسرد ساواش به گوشش رس یصدا  

حواس من و پرت نمیکنی. و یزنیرف نمـ ح   

که متوجه حرکت نگاه کرد گشاد شده بهش  یبا چشم ها ایل

.شد دینگو یزیکه چ نیا یبه معن نیارس یچشم و ابرو  

شد و به سمت در حرکت بلند  یصندل یاز رو .دیکش یپوف

 یبسته شدن در آمد و ساواش ب یبعد صدا هیثان ند. چکرد

:تفاوت گفت  

کنه کاریچ دیبا گمیه موقعش بهش مـ ب   

.را گرفت نیارس یاحتمال یحرف ها یحرف جلو نیبا ا  

 یکه به کد ها یو در حال دیرا کنار او کش شیصندل نیارس

:بود زمزمه کرد رهینوشته شده خ  



بود؟ یک یبفهم یتونیـ م   

را با آرامش  شیلب ها .آبنباتش را به طرف چپ فرستاد

 ک. مزبانش حس کرد ریرا ز نشیریو طعم ش دیآن کش یرو

:گفت زدیکه پوزخند در آن موج م ییزد و با صدا یمحکم  

هیک دونمیالنم مـ ا   

 یمتعجب به طرف او برگشت و به لب ها یبا نگاه نیارس

شد رهیجلو آمده اش خ  

ه؟یکـ    

زل زد در  به طرف او برگشت. یبعد از مکث کوتاه ساواش

و معنادار گفت: چشمانش  

- Nemesis 

 

** 

و به طرف  دینوشته ها کش یرو یقرمز رنگ بزرگ ضربدر

چرخید. بچه ها  

یسراغ بعد میریپلن تموم شد م نیـ ا   



را  ییحرکت کرد و برگه ها زیم گریبه سمت د پرهام

تکان  یبرد کرد و سر تیهم به تخته وا ینگاه مین .برداشت

 داد

رو نزدن نتیمحافظاش رد ماش یانس آوردـ ش   

تخته  یرو یزیکه چ یزد و در حال یپوزخند اموری

:گفت نوشتیم  

.. فکر دشمن و جلو جلو خوندماوردمیشانس ن -   

نبوغ او در انجام  ه. ببه او انداخت یهنگا یچشم ریز الدیم

شش سال  نیا ر. دنداشت یبرنامه ها شک دنیکارها و چ

ند.را بدست آورد و خودش را ثابت ک مایتوانسته بود اعتماد ن  

داشت که چقدر دخترک کم سن و سال را  ادیرا به  لیاوا آن

 ییروز با چشم ها کی کردیفکرش را نم یت. حعذاب دادند

:دیجمله را بگو نیو ا دیایب ماین شیپ یزخم ییجان و صدا یب  

 ـ باهات همکاری میکنم.

 کند،یزنده بماند، گفته بود خود را ثابت م خواهدیبود م گفته

که پسرک فکر  ؛انتقام از ساواش است یکرده بود برا دیتاک

یامور با حماقت در جواب کارش سکوت  نکند قالش گذاشته و

 میکند.



مفهومش را  یکه هنوز هم کسبرق کینه، انتقام، و چیزی 

را  نیهم هم مایو ن دهیدر چشمانش درخش کردیدرک نم

 یزیچ یول. اول هم قصد کشتنش را نداشت ز. اخواستیم

قسمت ماجرا بود که خود دختر  نیجالب بود ا شیکه برا

پیشقدم شد. کار نیا یبرا  

که  ییبالها نیآموزش ها، بدتر نیسخت تر د،ید آموزش

آن بود  یرا تماشا کرد و بد دیایآدم ب کیممکن بود بر سر 

بود  شکه درون یهمان اندک احساس یچند سال جور یکه ط

شد؛ که امضایش پای تمام قرارداد های سیاه نشست.کشته   

از دست  یاو را دست راست خود کرده و ارژنگ حساب ماین

که او را کشت  یکسند دانستیمآن ها    مه. هاو شکار بود

شمار  یب یروز به روز و مرگ ها یها الف. خنبود ماین

و  وهام. ااش نبود هیبه ثان هیثان یها دنیکش رد. دنبود

در سرش نبود یمتوهم زا یصداها  

.بود زیچ کیفقط  بلکه  

.او  

های نیما. حرف دنیسوخته بود از شن دختر  

سرش ر بشده بود،  نیداده بود، باور نکرده بود، خشمگ جان

در  یبود، ول دهیکوب واریبود، خود را به در و د دهیکش ادیفر

.بود رفتهی... پذشیدر گوش ها مایمکرر ن یآخر با زمزمه ها  



.ساواش خوب تا نکرد یبرا شیها یبا او و مهربان ایدن  

.گرفت بد شود میهم تصم اموری پس  

!... بد شدو  

خبر  میالد هم از روزی می ترسید که او از صحت ماجرا با

شود و آن موقع بود که همه در آتیش حماقت نیما می 

سوختند. به یامور قدرت داده بود؛ ولی به روزی فکر نکرده 

 بود که اگر بفهمد...

وای به حال نیما و هوش سیاهی که این دختر داشت و می 

 توانست همه شان را نابود کند.

 

و  دهیکش یو با ناخن هاقرار گرفت کنار دستش  یدست

.ضربه زد زیوار به م تمیقرمزش ر  

و  ختیر پایینکنار سرش مانند آبشار یدیبلند سف یموها

باال گرفت. سرش را الدیم  

کرد  فکر نیبه ا الدیصورت او خم شده بود و م یرو اموری

 یجد یدا. صحق دارند لقب گرگ را به چشمانش بدهند

بلند شد که مخاطبش او بود اموری  

الد؟یـ م   



صورتش  یخم شد تو شتریب اموری .به او زل زد یسوال الدیم

:و آهسته گفت  

نجایا ارشیواست و هرجا که هست بـ ح   

 ادیکه خوشم نم یدونیفعال... م خوامیو واسه خودم م فکرت

حرف رو دوبار تکرار کنم هوم؟ هی  

را  شیهم انگشت ها اموریتکان داد و صاف نشست.  یسر

:و دم گوشش زمزمه کرد دیدستش کش یآهسته رو  

 ـ حاال شد 

نفس  الدیشده و م اهیس وایت برد حرکت کرد سمت تخته و

. بزرگتر از او بود ولی فرستاد رونیب را به شدت قشیعم

جوری رفتار میکرد و نیما بهش پرو بال داده بود؛ که همه 

 ازش حساب می بردند.

و  انداخته  نییرا پا شانیکرد، سرها ینگاه هیبه بق یرچشمیز

به  اموری یرسا یدا. صمشغول کرده بودند یخود را به کار

دیگوش همه افراد رس  

 یها هیپا دینداره.. فعال با دهیآدم قدرتمند فا هی با دنینگـ ج 

میکن فیقدرتش رو ضع  

تخته نوشته شده  یدوتا کلمه که بزرگ رو یرو کیبا ماژ و

و شمرده شمرده تکرارکرد دیبود کوب  



شرکت ،یحبـ م   

گفت شرکت رو  شهیبهم دارن و م یادیدوتا ارتباط ز نیاـ  

...آدمه و نیبا ا شونی.. رهبر گردونهیداره م ونا   

:گفت یبا لحن مرموز یاز مکث پس  

کنار زده بشه دیاـ ب   

:درهم گفت یبا اخم ها پرهام  

؟یراحت نیبه هم ش؟یبکش یخوایم یعنـ ی   

شد و تکرار کرد رهیسرد به او خ یبا نگاه اموری  

نفر اون و راحتش کنم؟ کیکشتن  با میه نظرت من آدمـ ب   

 

.شد رهیو به او خ را باال گرفت شمبهوت سر ینگاه بامیالد   

نفر  کیبود کشتن  نیاش ا دهیظالم شده بود که عق انقدر

.راحت کردن اوست  

.را دست پرورده خود کرده بود یخوب کس ماین  

شد که  رهیبه او خ یکرد و سوال زیرا ر شیچشم ها پرهام

کت چرمش  به طرف تخته برگشت و دستش را در اموری

.فرو برد  



 اونها استفاده کرده دنیکوب یبرا مایکه ن ییها وهیز شـ ا 

میرینم شیپ  

.، و با نقشه منمن با  

کن  یهارو از اطالعات ثبت شده خال ستمیتمام س اوشیس

برنگرده... منتقلشون کن تو فلش و  یکار چیکه با ه یجور

.همه رو بده به پرهام  

. امروز به جای کردم مینژاد رو تنظ کیمتن قرارداد ن سجاد

من میری مالقات دستیارش. میگی طبق این شرایطی که ذکر 

همکاری رو قبول میکنم.  کردم و به سود هر دو طرفم هست

اینم  .ادیکوتاه نم یا گهیصورت د چیه درمتذکر میشی نیما 

دست . ورا دور حواسشون به انبارها هستکه بچه ها د یگیم

جرقه است و... به باد رفتن اعتبار و  هیاز پا خطا کنن 

رو  هیدییچک کنه تا مایقرار دادم قبلش بده ن تن. مدودمانشون

.بزنه  

 الدیتخته نوشت و به سمت م یرو یگرید زیبه سرعت چ

 برگشت

و توـ    

.شد بهش رهینشست و منتظر خ صافپسر   



که در مغز  یقرمزش زد و با نگاه یرا کنار لب ها کیماژ

:گفت کردیآدم نفوذ م  

اون  یها ویآرش یکه تو یو تمام اطالعات یوقتشه شروع کنـ 

.یداکنیشرکته رو پ  

زیشد به م رهیبه فکر فرو رفت و خ الدیم  

 یاماستخد یفرستاده شده بود براتقریبا دو سالی میشد  

 وظیفه اش این بود کهشرکت آن ها به عنوان حسابدار و 

 ریذهن پسر را درگ یسوال. آوردرا به دست  یاعتماد محب

 کرده بود

بعد چند سال؟ یچ یراـ ب   

 دیفهم الدیشد به او و م  رهیشده خ زیر ییبا چشم ها اموری

صحبتش را ادامه بدهد دیکه با  

 یقرار شد اونجا کار کنم درصورت شیچند سال پرا ازـ چ 

زده بشه؟ خوادیکه االن استارت کارم  

پاسخ داد: را کج کرد و سرش  

براشون دو ساله که  یچون انتظار ضربه خوردن از کسـ  

شد ینجوریا یمحکم کار یبرا رو ندارن. کنهیکار م  

:روح زمزمه کرد یشد و ب رهیخ نیبه زم و  



 اعتماد یاز خودش به کس ریهرچند، آدم عاقل به غ - 

چه پونزده سال، سال دو چه  ؛کنهینم  

 عیرا سر اموریو منظور  رهیبهم خ یچشم ریو پرهام ز الدیم

.متوجه شدند  

:تکان داد و گفت یسر الدیم  

کنمیردا شروع مـ ف   

انگشت  نیرا در هوا ب کیتکان داد و ماژ دییبه نشانه تا یسر

چرخاند شیها  

جادـ س   

:به طرفش برگشت و گفت سجاد  

بله -   

ها  ویکه وارد اتاق آرش یزمان هماهنگ شو و الدیبا مـ  

شرکت رو از کار بنداز یها نیتمام دورب شهیم  

:شوکه گفت سجاد   

سخته یلیخ یمش؟ ولـ ه   

شده به او  کیبار ییسرمازده و چشم ها یبا نگاه اموری

:شد و شمرده شمرده گفت رهیخ  

سجاد یکن کارت و خوب انجام بد یس سعـ پ  



انداخت نییسکوت کرد و سرش را پا سجاد  

ترسناک تر ادامه داد اموری  

نفر که کار بلده رو  هی کنمیصحبت م مایبا ن یتونیاگرنم - 

بشونه کنار من...هوم؟ ارهیب  

آورد و کج کرد نییسرش را پا و   

؟یدونینم .از آدم به درد نخور متنفرم یدونیوکه مـ ت   

 خواست اموریشد و تا  رهیبه او خمشوش  یبا نگاه سجاد

:بزند تند گفت یحرف  

دمینجامش مـ ا  

کنارش  زیم یرا رو کیتکان داد و ماژ یآهسته سر اموری

.دیکوب  

وبه سجاد.. خوبهـ خ   

. کردندیسجاد را همه حس م نهیگرفته درون س نفس

خود  ؛دیکشینم مایکار به ن کردیاگر مخالفت م دانستندیم

.کردیم مانیپش یدردم او را از زندگ اموری  

برگشت. او یبه سو پرهام   

ست؟ین یکه تواتاقه کاف ینیهمه؟ همون دورب راـ چ   

به طرف او برگردد جوابش را داد نکهیبدون ا اموری  



از کار  نیدونه دورب کیتابلو باشه فقط  یادیز یکنیکرنمـ ف 

پرهام؟ وفتهیب  

ها به طرفشان برگشت و دست به پس از مکث و سکوت بچه 

:کمر گفت  

 هی یبا سهل انگار شهیهارو م نیز کار افتادن تمام دوربـ ا 

. ولی از کار افتادن یک کرد هیتوج ستمیخراب شدن س اینفر 

دونه اتاق و بعدش دزدیده شدن مدارک شک برانگیز تر میشه 

و شناسایی میالد از طریق دوربین های دیگه راحت تر. من 

 نمیخوام بفهمن کار کی بوده.

رچندـ ه  

را باال انداخت شیشانه ها الیخیب   

ستیفهمن هم مهم نـ ب   

:با تعجب گفت پرهام  

را؟ـ چ   

شد جیگ الدیبا حرفش م و  

شهیکارش اونجا تموم م گهیون دـ چ   

؟یچ یعنیـ    

وم؟ـ ه   



دیاش کش یشانیبه پ یدست اموریساکت شد و  عیسر الدیم  

 دیاصل با رد دادم؟ حیبهتون توض یادیز دیکنیس نمـ ح 

 دیو با دیکن کاریچ گفتمیبه هرکدومتون م ستادمیمیوا نجایا

.. نیمن و بگ یتو چشم ها دیکه زل بزن ه. ندیدادیانجام م

 چرا؟

 .دی... ندار مبهونه آوردن ق. حنیحق چرا گفتن ندار شما

؟نیدیسرکارتون فهم نیریو ماوکی  نیگیم گمیکه م یرچه  

 رهیخ زشانیم یجلو یسر تکان دادند و به برگه ها همه

و پشتش را به  دیاش مال قهیهم دستش را به شق مور. یاشدند

. همه کرد  

و تکرار کرد دیکش یآرام نفس  

و  شهیلباست کار گذاشته م یرو کروفونیو م ابیردـ  

 حواسمون بهت هست

چند از  شتریب .یدیو گزارش لحظه به لحظه م یما درتماس با

تموم  عیکارت رو سر ..وفتهیاز کار ب نایدورب دینبا قهید

.رونیب یزنیشرکت م یو از در پشت یکنیم   

دیسجاد چرخسمت  به   

و  نیشیشده دست به کار م نیسوار ماش نیطمئن که شدـ م 

دیکنیدوباره درست م   



دیپرس اطیاحت یبا کم الدیم  

م؟یکنیکارارو نم نیا لهیشرکت تعط یچرا وقتـ    

:گفت خونسرد  

 یزمان دیبا برنیرو باالتر م تیامن ستین یکس یون وقتـ چ 

حالت  نیتر یانتظار نداره و درعاد یحمله کرد که کس

.ممکنن  

افزود پرهام   

پراز مانع است شونمیونا حالت عادـ ا   

:توجه به او تخته را نگاه کرد و بعد گفت یب اموری  

یهوم راست سرکارتون. دیبر دیتونیـ مخ   

 به چشم های تک تکشان نگاهی دقیق انداخت.

بهتون گفته شده رو فقط  یهرچ رونیب نیریدر که م نیاز اـ 

دیکنیذهن خودتون مرور م یتو  

!.. با..هم یحت ..دیکنیباهمم صحبت نم یحت  

 یاو خوشش نم .و افرادش است مایشدند منظورش با ن متوجه

ارژنگ نادان که  صوصا. خسرک بکشند شیآمد در کارها

.را از دور خارج کند منتظر بهانه بود او  

.ندیالبته در خواب بب که  



خارج  اتاقاز  یرا برداشتند و به آرام شانیگزارش ها همه

از کنارش رد میشد؛ آهسته گفت: که پرهام یهنگام. شدند  

  

که بهت گفتم یینتقل کن همونجاـ م   

:استپ کرد و زمزمه کرد پرهام  

فهیدـ ر   

.رفت و  

 

.دیدوئیو دور درخت م دیخندیم پسرک*   

به  یوقت .کردیبچه با لباس بنفش رنگش دنبالش م خترد

خورد  یبرسد سکندر طانیسرعتش افزود تا دستش به پسر ش

و بغضش گرفته  سوختیم ورتش. صافتاد نیو محکم به زم

.بود  

سرش را  انیدختر بچه گر .سرش آمد ینگران باال پسرک

 یچشم خون کیبا  یکه ناگهان مرد ندیباال گرفت تا او را بب

.*دیکش غیو ترسان ج دیمقابلش د  

اش با  نهیس فسه. قو نفس نفس زد دیشدت ازخواب پر با

. تپش قلبش کر کننده بود یو صدا شدیم نییسرعت باال و پا



مقابلش  اهیس واریو به د دیکش شسیخ یشانیبه پ یدست شفتهآ

.زل زد  

نداشت و تا اعصابش را به طور کامل  یتمام شیها کابوس

 دیشا شیاز باعث و بان دا. خگذاشتیمن راحتش کردیزائل نم

.گذشتینم شیروزها نیاز ا اموری یبگذرد ول  

نزده بود که دم  یدر خود را به هری کار نجایتا ا دختر

.کند دیخواب و چهار تا اوهام باعث شود ترد کی یآخر  

بود و  یمهم بایروز تقر ردا. فبخوابد توانستینم گرید

شد،  ند. بلراحت سر بر بالشتش بگذارد گذاشتیافکارش نم

.و راه افتاد سمت پشت بامتن کرد  را شیلباس ها  

هم از حرارت  لونیاپس کیاندازه  یکه حت دیوزیم یسرد باد

.کردیکم نم اموریمغز   

. نگاه کرد نییرا لبه بام گذاشت و خم شد به پا شیها دست

و  رفتیراه م نهیبا طمان یزیتوجه به هر چ یب اهیس یا ربهگ

 .دیرا باال کش گاهش. نبعد در پشت درخت ها محو شد یکم

بست و  را شیزل زدن به آسمان چشم ها هیپس از چند ثان

.کند یپاکساز یکرد مغزخود را از هر گونه فکر یسع  

قیعم یدم ک،ی  

محکم یبازدم دو،  



کثم یکم سه،  

تر یطوالن یدم چهار،  

مکث کرد پنج،  

کرد مکث  

کرد مکث  

نفس خود را نگه داشت پنج،  

کابوس  دیشا . اینجوریشدیاز او گرفته م اتیکاش ح پنج،

.شدیتمام م هم شیها  

بود؟ پنج؟ چند  

محکم که باعث شد قلبش با سرعت شروع به  یبازدم ،پنج

.کند دنیتپ  

 یرا داشت که حضور قدم ها کشیدن دوباره نفس به میتصم

 دنیبرگشت و با د عیر. سرا پشت سرش حس کرد یآرام کس

چشمانش بی رحمانه نیزه یخی پرتاب کردن را از آن شخص 

 سر گرفت.

آشوب دار قدم به قدم  ییو چشم ها فیکث یبا پوزخند ارژنگ

.کردیشد و اتصال نگاهش را قطع نم یم کیبه او نزد  



سرش را به  داد به بام و هیرا تک شیاز پشت دست ها اموری

 از لبه بام پایین آبشار وار شیوهاسمت عقب خم کرد. م

.چشمک زن کمرنگ نگاه دوخت یشد و به ستاره ها ختهیر  

در  زیچ چی. هستاره آسمان اطراف او هم جان نداشت یحت

سرما بود  قط. فو گرما نداشت یزندگ یوباطراف او رنگ و 

.شیها خبندانیو   

را گردنش خود حس کرد  یقدم کیحضور او را در  یوقت

.ارژنگ قهیچشم دوخت به  یو خنثصاف کرد   

صورت او آورد و لبخندش کم کم  کیسرش را نزد ارژنگ

. یامور هم چنان بی هیچ عکس العملی یه لباسش شد کمرنگ

 نگاه میکرد.

:مرموز گفت یبا لحن ارژنگ  

صفتی هستی و ـ یه روز به آقا ثابت میکنم چه جونور سگ 

 داری پشتش نقشه میکشی.

همه گول این نقاب قالبی نمسیست رو خوردن. ولی برای من 

 هنوزم اون بچه پرورشگاهیه بی پدر مادری.

نگاه یامور آهسته و با تمسخر باال آمد و روی صورت 

 شرورش نشست. سری کج کرد و ابروهایش را باال انداخت.



دست  اموریبزند که  یخم شد و دهان باز کرد حرفارژنگ 

چپش را  ست. درا از لبه بام برداشت و جلو آورد شیها

 وشانه ا یفرو برد و دست راستش را رو بشیدرون ج

.گذاشت  

 ندیشد و منتظر ماند بب رهیاو خ یبا اخم به حرکت ها ارژنگ

.انجام دهد خواهدیم یچه کار  

با  امور. یشدیدرهم م شتریب شیاخم ها گذشتیکه م هیثان هر

و گذاشت پهن او  یشانه ها یرو تمسخر دست راستش را

.را آرام تکاند یالیخ یخاک و غبارها  

و لب هایش را کنار گوشش قرار داد.  را جلو برد سرش

.تکان خورد یو بدن مرد کمبیرون فرستاد  نفسش را آهسته   

باعث شد  کرد اموریکه  کاری ؛به خود بدهد یخواست تکان تا

.همزمان دو حس را تجربه کند  

خشم ترس،  

خشم  . وسر خود یقسمت پشت یاسلحه بر رو یاز سرد ترس

بچه  کی یاز سو دیشده بود که با هیانقدر فروما نکهیاز ا

.شدیم دیتهد  

ـ آره نیما خیلی چیزهارو نمیدونه. که یکیشم میتونه گرفتن 

 جون تو باشه. نظرته؟



 و کرد کینزد یمرد زخم یبه گوش ها شتریرا ب شیها لب

سرخ و  یلب ها از برخورد شدمور مور ارژنگ بدنش 

اش. ترک برداشته  

من و  ییپادو یوابخ... یدور و بر من بپلک یخوابگه ـ ا 

حتی یک ثانیه ام ... یمن و کنار بزن یزی...  نقشه بریبکن

 صبر نمیکنم برای کشتنت.

تا ترس و حقارت را  ،زد و مکث کرد یزیتمسخر آم شخندین

.کند قیقشنگ تا مغز استخوان به تن و روح او تزر  

 ی.. تو خوابتم پشت سر منیتو... حت .یلبته که کور خوندـ ا 

.ییدویدنبالم م یو دار  

:به خود داد و زمزمه کرد یوحشتناک لحن  

خودت و مقابل من  فتیکث یزندگ یکه باعث شد تو شدیـ چ 

هوم؟ ؟ینیبب  

و دست  دیکش یرا که گفت ارژنگ نفس بلند دهیهوم کش نیا

 یدختر روباه ک نیبود ا دهینفهم یت. حرا مشت کرد شیها

او  نجایآموزش ها تا ا کردیهم نم کرش. فاسلحه را در آورده

.دنرا کشانده باش  

ـ تو چیزی جز ادعا نیستی ارژنگ. و من دقیقا نقطه مقابل 

 ادعام. عمل!



اصال.. سعی نکن به  اصال سعی نکن من و بازی بدی.

 گرفتن جونت تحریکم کنی.

 باش؟

اگر از  شدیچه م .شدیم نییاش با شدت باال و پا نهیس قفسه

ن؟ییپا کردیدختر را پرت م نیپشت بام بلند ا نیهم  

زمان از دستش در  و دادیها در ذهنش جوالن مو اگر اما

 یبه جادختر رفته بود و که رفته بود؛ زمانی به خودش آمد 

.دیوزیبود که م یخنک میتنش نس یکیدر نزدش داغحضور   

** 

کنارهم  اموریو  مایدورتر ن یکم بودند.آماده باش  همه

بار هزارم در  یرا برا شیگوشزد ها مایبودند و ن ستادهیا

.کردیتکرار م اموری یحوصله  یب یگوش ها  

گذاشت.  سرش یدستش چرخاند و رو یرا رو کالهش

. شانه چپش رها کرده بود یروو را باز گذاشته بود  شیوهام

 یرا درون کت چرم بلندش فرو برد و پوف ب شیها دست

سرش را باال  ،کرد زیرا ر شیها شم. چدیکش یحوصله ا

.نگاه کرد پیگرفت و به اک  

. بود شدر سر شینشان از مرور نقشه هاکه  تکان داد یسر

:گفت تیبه او نگاه کرد و با جد ماین  



حواست هست ؟ـ    

شد جواب مرد نیگوشه چشم نگاهش کرد و هم از  

:و آرام گفت دیبه صورت خود کش یدست ماین  

سربلندم کن شهیکارت درسته مثل هم دونمیـ م   

 یوراج وصله. حپوزخند زد و حرکت کرد سمت پرهام اموری

 دادیروز نشانش م ک. یرا نداشت ماین یها یو بچه خرکن

.درست باشد تواندیچقدر کارش م  

!نبود ریدآمدنش که  یروز  

 .را به او گفت یزیچ شیبه سمت او آمد و با چشم ها پرهام

.تکان داد و از کنارش رد شد یسر اموری  

آخر  یها حتیبا کت شلوارش منتظر مانده بود تا نص الدیم

محکم بر شانه او زد  یتنها دست اموری یول ؛را بشنود اموری

:و گفت  

یکنیم کاریچ نمیبـ ب   

ثابت کردن  یو به خود قول داد برا دیکش عمیقی نفس الدیم

مایو مهم تر از ن مایخودش به ن  

  او، کارش را به درستی انجام دهد.



 یاز بچه ها سوار ون مشک گرید یکیو پرهام با  اموری

 یبا نگاه اموریدر بسته شود  نکهیرنگ شدند و قبل از ا

.شد رهیهشدار دهنده به سجاد خ  

در باعث قطع شدنش بسته شدن وصل هم بود که  نگاهشان

.شد  

 

 الدیم یلباس ها ریز یبه صورت مخف کروفونیو م ابیرد

 یمشک ن. ووارد شرکت شد قیعم یپنهان شده بود و با نفس

 مور. یادو طرفه در پشت شرکت متوقف شد یسر کوچه 

. را بسته بود شیداده بود و چشم ها هیتک یسرش را به صندل

را در  ییزهایو چ دادیبا آرامش موس را حرکت م هم امرهپ

.کردیچک م نیداخل ماش توریمان  

محکم  ییکرد و با صدا کینزد کروفونیسرش را به م اموری

:گفت  

گمیو بهت م قیدق میول برو سرکارت تاـ ا   

 یت. حسالم کرد شینشان نداد و به همکارها یواکنش الدیم

مرد مورد اعتماد و ؛ با خبر باشد توانستیروحشان هم نم

 جانشان خطر یباشد که برا یامانت دار شرکت جاسوس

.دارد  



ش شد. مشغول کار یعاد یلیو خقرار گرفت  شیسرجا

اوقات  یبود و گاهبرده پرهام  کیسرش را نزد اموری

. همان لحظه محبی وارد شرکت کردیم دییاو را تا یحرفا

شد و مرد یک راست به  شد. یامور با دقت به تصویر خیره

 سمت اتاق میالد رفت و وارد شد.

اریجا برام ب هیامروز و چک کن  یحساب هاـ     

تکان داد یخونسرد سر الدیم  

یمحب یباشه اقاـ    

اش شد رهیخ یگفت و کم یخوبه ا یمحب  

  یستیمروز سرحال نـ ا 

اش را  یخونسرد گوش اموریدرهم شد و  شیاخم ها پرهام

.را داد ماین امیدرآورد و جواب پ  

 نجایتمام حواسش به ا ینژاد داشت ول کیبا ن یکار قرار

و  دینگو یزیچ گریاو را متوجه کرد که د امیپ کی . دربود

ارسال  مایاز جانب ن یامیپ گرید . وکارها را به او بسپرد

.نشد  

قانع کرده  را و. اشده بود یو محب الدیم یصحبت ها متوجه

.ستین یگرید زیچ د ورکسالت دا یبود کم  



سرش را به  توانستیو نم دادیوار تکان م تمیرا ر شیپاها

شد و در فکر فرو  رهیخ رونیپنجره به ب ز. اگرم کند یزیچ

.رفت  

**  

درد در خودش می و با  ختیریم یشانیپ یرو شیها عرق

 یبود و زخم ها افتهیراه  قهیاز کنار شق شیها ونپیچید. خ

.سوختیلبش م  

 فشردیبا وجود سوزش جان سوزش محکم آن ها را م بازهم

 یرو میدردناک و ضخ یطناب ها د. ردیایدر ن شیتا صدا

را که باعث شده بود  یکس فرستادیمچش مانده بود و لعنت م

دهانش را قفل  قلبش را که فرستادیم عنت. لانقدر درد بکشد

این وضعیت  خودش را توانستیو نم دینگو یزیزده بود چ

  .نجات دهد فجیح

 ادیاز شدت درد فر خواستیو م سوختیم گردن زخمی اش

موجب سر   ختیریکه درون خودش م نیهم یول بزند.

. دردش شده بود  

درون مغزش بلوایی به پا بود. یکی دائم و با عجله چیزی را 

 ادیفر بیمه ییصدا آن سو با یکسزیر لب زمزمه میکرد؛ 

.کردیم هیگر یکی ،دیخندیم یک. یزدیم  



به حالت سجده در آمد و در  با بیچارگی و چشمانی پر شده

 یشانیرا درون خودش جمع کرده بود پ شیکه دست ها یحال

کرد هیداد و آرام واگو هیتک نیاش را به زم  

دارم دیوونه میشم. ـ ساکت شین.    

صدای خش دارش لبانش از شدت درد و بغض می لرزید و 

 که در مرز ترکیدن بود دل خودش را می سوزاند

 ـ خدایا تمومش کن. نمیتونم دیگه.

شدت ضعف بیهوش میشد.از  و  

از درد به  شد،یشکنجه م شد،یم داریبود! ب نیروزها هم آن

اندک هم  یبه سخن شیو باز هم احمقانه لب ها دیچیپیخود م

.شدیباز نم  

 ییتنها با چشم ها اموریو  دادیسرسختانه او را آزار م ماین

که  ییخونابه ها یاو و حت نیخون در چشم زدیزل مبی روح 

 یزیچ شدیباعث نم هم، شدیخارج م از درون دهانش

.دیبگو  

بچه چهارده  کی ر. مگمانده بودند رانیخودش ح یحت همه

قدر زجر  نیپونزده ساله چقدر توان درخودش داشت، که ا

را درک  اموری یسنمی گفت. ک آخ هم یو حتمیکشید 

. دختری که از سمت خانواده اش طرد و خواسته کردینم



نشده بود، و از کودکی مجبور به سرکوب احساساتش بود؛ 

  محکم تر از این حرف ها بود.

. فقط روحش آزرده میشد.دیکشیمرده که درد نم شخص  

 

اموری مور،ـ یا  

 رونیشد و او را از افکار عذاب دهندش ب یپرهام دست یصدا

هم  یخود کی یحت هم مقابل او بودند. شیفکرها یت. حدیکش

نگاهش  یسمت او برگشت و سوال هت. ببا او سر جنگ داش

 کرد

 یحس چیه افتنیشد و بعد از ن رهیخ شیدرچشم ها یکم پرهام

:گفت  

؟یکنیشروع م یکارو کـ    

ساعت و  ک. یشوکه شد یبه ساعتش کرد و کم ینگاه اموری

بعد از  فتیش الدیم در افکار مسمومش غرق بود؟ یخورده ا

آرام  امور. یهفت شب بود یها کیظهر بود و ساعت نزد

:گف   
  هشت کیزار نزدـ ب

دیبه سمت او چرخکامل  پرهام  

شه؟ینم رـ دی  



.شد رهیخ شینداد و به نوک کفش ها یپاسخ اموری  

حواسش به  .اطراف را چک کرد یها نیتمام دورب پرهام

.وفتدین یاتفاق مایمقر خودشان هم بود که در نبود ن  

مخاطب قرارش داد اموری  

ببر همونجا خودم انتقالش  یالعات و از سجاد گرفتـ اط

.دمیم  

یوکـ ا   

 نیرا به کف ماش شیبه ساعتش کرد و کالفه پاها ینگاه

پرسید: به او نگاه کرد و آهسته یچشم ریز امور. یدیکوب  

ه؟یشکلت چـ م   

را درهم قفل  شیبه او نگاه کند دست ها نکهیبدون ا پرهام

 قهیاز چند دق عد. بهم منتظر ماندامور. یکرد و سکوت کرد

:محزون گفت یمتفکر و کم ییانتظار به حرف آمد و با صدا  

 ـ ته این راه میخوای به کجا برسی؟ 

و بی هیچ فکری گفت: نگاه کرد شیبه رو به رو  

راه ته نداره نیـ ا   

به طرف او برگشت با چشمانی ریز شده مکث کرد و پرهام  

ه؟ینظورت چـ م  



 ییبود بال دواریفقط ام کند. یرا معن امورینتوانست نگاه  لیو

!نی.. همدیاین دهیدختر رنج کش نیسر ا  

 

با  الدی. مبه جلو خم شد اموریو  دیوقت موعود رس باالخره

به دور و برش کرد و  ینگاه اوخونسرد  یصدا دنیشن

.کرد لشیشروع به جمع کردن وسا  

روع کنـ ش  

 یصندل یآماده باش رو با شنیدن صدای یامور سجاد هم 

داشت و خواب و خوراک از  سترس. اتکان خورد یخود کم

آن شرکت به  یها نیکار انداختن دورب ز. ااو گرفته شده بود

بندازد...  دیگفته بود با اموری یوقت یول ؛شدت سخت بود

.بودیدر کار م دینبا یدینبا  

تا بود و اطالعات را مرور و چک کرده  ستمیکد و س هزارتا

تکان  یفقط کم ،یرا کم به شدت پر قدرت آن جا تیبتواند امن

.دهد  

 یرو ادیسرعت ز با شیدست ها و برد نییرا پا سرش

پرهام به عقب  و رمز را وارد کرد. حرکت کردند بوردیک

و اطالعات  ریکل تصاو شیچشم ها کرد با یداد و سع هیتک

.را رصد کند  



ران  یاش را رو دهیکش یانگشت ها اما در سکوت اموری

.قرمزش چشم دوخته بود یو به الک ها گذاشته شیپا  

** 

 یا اچهیکنار در بیدست در ج یشهر پسر یآن سو در

. بود رکردهیگ شیدر گلو قیعم یو آه ستادهیو آشنا ا بیغر

مکان آمده بود و به  نیدهد تنها به ااطالع  یبه کس نکهیا دانب

.بود رهیآرام آب خ یموج ها  

.و او تنها بود کردندیاز کنارش گذر م مردم  

در  ینگاه کرد که زمان یا یخال یرا برگرداند و به جا سرش

 یها یدر چادر مستقر شده و سخت یآنجا دختر و پسر کوچک

.شده بودند کیرا با هم شر یزندگ  

آن  یرو اهپوشینگاه کرد که دختر س یدرخت و سنگ به

.کردیو به ماه نگاه م نشستیم  

و  زدندیبا هم قدم م اچهیکه کنار در ییرو ادهیعرض پ به

 شدندیساواش مجبور م یها طنتیاوقات به خاطر ش یگاه

با نفسی عمیق را  شیزد و چشم ها یکمرنگ بخند. لبدوند

 بست.

** 

ت:گف تیبا جد اموری  



سجادـ   

 الدی. مدکمه قرار داد و منتظر ماند یدستش را باال سجاد

 یرچشمیو ز رفتیراه م یدرون راهرو آهسته و معمول

.بود به همه جا حواسش   

.بود شانیدرون گوش ها کروفونیجفتشان به م واسح  

روعـ ش   

به سرعت  الدیو م دیدکمه کوب یانگشتش را رو عیسر سجاد

.اضافه کرد شیقدم ها  

 یشرکت از کار افتاد و برق ها یها نیتمام دورب ناگهان

.رفت یپشت یراهروها  

 ریخونسرد به تصو امور. یو هول شد ستادیناگهان ا الدیم

:نگاه کرد و زمزمه کرد  

روم باش... بروـ آ   

در  یجلو عیسر و اش را روشن کرد یچراغ قوه گوش الدیم

.ستادیاتاق ا  

در را باز  دیرا ند یکس یدور و اطرافش نگاه کرد و وقت به

 یبا کم رهام. پانداختی شلوغ به قفسه ها یکرد و نگاه

نظر  ریرا ز الدیاسترس خم شده بود به جلو و سجاد و م

.گرفته بود  



و با دست قفسه ها گرداند   خیتار یاش را رو یگوش چراغ

زدچپش زوم کن ها را کنار   

تکرار کرد اموری  

 ـ هزار و سیصد و سی و پنج

:کردیبا خود زمزمه م رلبیو ز کردینگاه م الدیم   

ـ هزارو سیصد وهفتاد، بیست، بیست و هشت، هشتاد، سی و 

 چهار

 سی و پنجعدد  یرفت و وقت گریسرعت به سمت قفسه د با

 به آن سمت ست و با سرعتشور و وجد در تنش نش د،یرا د

پرونده ها را  یکی یکیو  شستروی زمین ن .حرکت کرد

. با عجله برگه ها را ورق می زد و پرونده ها را چک کرد

  سر جای خود قرار می داد.

کالفه  یو پوف دیبه آنها کش یدرد گرفته بود، دست شیزانوها

.آمد رونیب شیاز لب ها  

:گفت زیهشدار آم اموری  

قهیه دقـ س   

.را باز کرد یبه سمت جلو حرکت کرد و پرونده بعد عیسر  



و آمد برود صفحه  دیدرخش شیصفحه اول چشم ها دنید با

شد  زیر شیچشم ها مور. یادر آمد یبعد را چک کند که صدا

 و به جلو خم شد

ه؟یـ ک   

سرش  درشت شده به پشت یبا استرس و چشم ها الدیم

.قفسه ها به عقب نگاه کرد یو از ال برگشت  

برگشت طرف  یو وقت کردینگاه م توریبه مان تیجد با پرهام

 .باال آورد به نشانه سکوت دستش رااو بزند  یحرف تا اموری

.تر آورد نییبه عقب رفت و سرش را پا یزانو کم دو الدیم  

بلند شد یفالحت یآقا یصدا  

 مینیبب دیچک کن نیبر نارمیدورب دیرو صدا کن یمحب یآقاـ  

 مشکل از کجاست

از دور آمد ییصدا  

دیچک کن دیهارو خودتون با ستمیس نیا یفالحت یقاـ آ   

رو بردارم یپرونده ا هی خوامیمن م دیصبرکنـ   

ـ اونجا االن تاریکه نمیتونید چیزی رو پیدا کنید. بیاید اول این 

 رو یه نگاهی بندازید.

انداخت و به خاطر خاموش  کیبه اتاق تار ینگاه یفالحت

مکث  یمک د.کن ییرا شناسا الدینتوانست م یبودن چراغ گوش



 عیسر مطمئن شد از رفتن او یکرد تا در بسته شود و وقت

.اش را روشن کرد و پرونده را چک کرد یگوش  

قهیدق کـ ی   

 جادیا یبلند یو صدا افتاد نیزم یکن از دستش رو زوم

. به اطراف انداخت یو نگاهسرش را باال گرفت  عیسر .کرد

و مانند ساعت  کردیم شتریاسترس درونش را ب اموری یصدا

را چک کرد و  رونده. پدادیتمام شدن وقت را هشدار م یشن

 فشیدرون کوقتی از درست بودن اطالعاتش مطمئن شد؛ 

.قرار داد  

 

 ا. باش زنگ خورد یکه گوش زدیقدم م اچهیکنار در ساواش

ای که روی شماره  دنیآن را در آورد و از د یخونسرد

.متعجب شدصفحه افتاده بود   

 یصحبت ها دنیو پس از شنکنار گوشش قرار داد را  یگوش

:پشت خط تنها گفت  

.امیالن مـ ا   

 



 رکردیگ یزیش به چیناگهان پا .زد رونیسرعت از اتاق ب به

و ترس  یلب با کالفگ ریبلند افتادنش باعث شد ز یو صدا

 بغرد

ادیخبرت ب ـ اه   

:شمرده شمرده گفت اموری  

رومـ آ   

شانه  یو کوله اش را رو دیخود کش یبه موها یدست الدیم

زد و با دقت  رونیب کیتار یراهروها ز. ااش بند کرد

آن دور و  یمطمئن شد کس یوقت .کرد یاطراف را بررس

رفت و دو پله آخر  نییازپله ها به سرعت پا ؛ستیاطراف ن

  . باید هر چه زودتر به در پشتی می رسید.دیپربا عجله را 

چراغ ها همه روشن شد و  ؛که در را باز کرد همزمان

مات و  ریبه خود پس از نشان دادن تصاو ها خود نیدورب

.گذاشتند شیشرکت را به نما  واضح ریتصاو، یبرفک  

 که از خود سراغ داشت یبا تمام شتاب الدیون باز شد و م در

  به سمت آن دویید.

که کاله  یدر حال اوردیسر خود را باال ب نکهیبدون ا اموری

:صورتش را پوشانده بود دستش را دراز کرد و گفت  

ارت خوب بود، بروـ ک   



با قفسه سینه ای که پر شتاب  کوله را به دستش داد و الدیم

ون بسته  رد .خود حرکت کرد نیبه سمت ماش تکان میخورد؛

.به راننده گفت نگه داردیامور شد و اواسط راه بود که   

حرکت  ناشناس یسمت مکانسری برای پرهام تکان داد و 

به راننده گفت حرکت کند و ماشین از آنجا دور پرهام  کرد.

شد. منتظر نماند چون می دانست یامور چند ساعت در آن 

 مکان تنها میماند.

ساواش*  

 یکه سر پسرها داد م یرا در حال نیرسدر را باز کردم و ا

.دمیزد د  

و ازکار هار نیکه دورب دیکنیم یما اونجا چه غلطـ ش

؟شهیم دهیبعدشم مدارک دزد ندازنیم  

و بدون نگاه کردن به آنها به سمت اتاقم  دمیکش یکالفه ا نفس

. با چند ساعت تاخیر به شرکت رسیده بودم و حرکت کردم

کشیده بودم. حال که با خستگی به خانه حسابی از خودم کار 

 آمده بودم باید غر زدن های ارسین را گوش میدادم.

 ها روشن مانده بود و در حال پردازش و جست وجو ستمیس

. یصندل یپشت سرم وارد شد و نشست رو ایاملبودند. ک

.آمدیهنوز هم م نیارس یصدا  



هرطور که شده  عیسر .شهینم میحرف ها حال نین اـ م 

.بوده یک کار دیفهمیو م دیگردونیاطالعات رو برم  

 میبود دهیها فهم نیعالوه بر از کار افتادن مشکوک دورب

 .وگم شده است هم از شرکت یاطالعات سال مشخص

 یحدس و گمان بته. الستیاز طرف ک دانستینم چکسیه

.زد شدیم   

با سابقه شرکت داشته  توانستیم یآن دختر چه کار یول

 باشد؟

 در دوخته بودم و آنقدر توریکنجکاوم را به صفحه مان نگاه

برای چه از کاملیا بپرسم فرصت نکردم  یفکر بودم که حت

  اینجا آمده؟

. بودم رهیجا خ کیدر دستم مانده بود و مسخ شده به  آبنباتم

.ماندمیمنتظر م دیبزنم.. با یفعال حرکت توانستمیمن  

بزند که ادامه  خواهدیم یچه حرکت دمیدیو م نشستمیم دیبا

.رمیرا از سر بگ یباز  

پیچید. راه دشمن یکرده جلونفکر  شدینم  

نگاهم با گاه کاملیا تالقی  محکم بسته شدن در آمد و یصدا

 پیدا کرد.



به سمت در حرکت تا خواست ولی  بلند شد.خود  یاز جا ایل

 یصندل .برخورد کرد واریبه شدت باز شد و به دکند در اتاق 

رو  یقرمز محب افهیبا ق یوقت م.چرخاند نیزم یرا آهسته رو

و آبنبات را  ممحکم کرد نیزم یرا رو میپاهابه رو شدم 

م.گذاشت مدرون دهان  

:داخل اتاق گذاشت و گفت یبا حرص قدم یمحب  

؟یتوجه اتفاقا هستـ م   

مزد یمطعم آلبالو یبه آبنبات چوب یو مک مفقط نگاهش کرد  

:از پشت در گفت نیارس  

شده؟یاز چـ ب   

با ترس نگاهش کرد ایل   

افتاده بابا؟ یتفاقـ ا   

محبی نگاه عصبی ای به لیا انداخت که باعث شد ناراحت 

عقب برود و سکوت کند. از گوشه چشم نگاهی بهش انداختم 

  و آرام گفتم:

..شیـ چ   

:ترگفت نیو خشمگ دیپر موسط حرف یمحب یول  



اتفاقا به خاطر  نیهمه ا یدونیاوضاع ناجوره، م ینیبیـ م 

 توعه

باد کردند شیرا باال تر برد و رگ ها شیصدا  

 یبه کس نکهیو بازم سر خود و بدون ا یدر خطر یتوجهـ م 

تو پوچ حساب  یماها برا رون؟یخودت ب یبرا یریم یبگ

داره پسره احمق؟  یتیاصن حرف هامون برات اهم م؟یشیم

 میکه از "تو" مراقبت کن میکشیخودمون و م میهمه دار نیا

و راحت  عقب و خودمون میراحت بکش میتونیوگرنه که م

.میکن  

نگران به جو متشنج آنجا  نیچشمانش درشت شد و ارس ایل

.شد رهیخ  

تالش کرده بود و به خود  نجایتا ا .زدینفس نفس  م یمحب

بود خشم  دهیبه آنجا رس شیپا تا یول دینگو یزیقبوالنده بود چ

.برش غلبه کرده و بر سر ساواش آوار شده بود یو نگران  

 کیمدارک  نیشدن مهم تر دهیشرکت و دزد یختگیر بهم

 رونیخبر ب یدر همان روز ساواش ب نکهیا دنیطرف، فهم

.کرده بود لیمغزش را زا گریطرف د کیرفته   

 نیمدارک بزنند و هم ندهیاز ربا توانستندیهم نم یرد چیه

.کردیم شتریآشوب درونش را ب  



 یزیچ تنهاچندین لحظه سکوت سنگینی توی اتاق حاکم بود و 

تق خورد شدن  یصدا ؛سکوت شکسته شود نیکه باعث شد ا

.بود منآبنبات در دهان   

خونسرد با  یلیو خ افتاده بود یصندل یدسته ها یرو مدستان

م.کردینگاه م یثابت به محب یمردمک ها  

 مدرگوش کردیبا خود فکر م شناختیرا نممن  یکس اگر

م. خونسردطور نیکه ام ا یگریدر عالم د ای ؛گذاشته یهندزفر

واکنش  نیا دانستندیکه درون اتاق بودند م یآن سه نفر یلو

.باشد منجواب از جانب  نیبدتر تواندیو سکوت م  

 نفسی کشیدم 

کرده؟ یحب جان، مغزت اتصالـ م   

به شدت در هم رفت شیاخم ها یو محب چشمان لیا گرد شد   

راقب حرف زدنتـ م ...  

کش یو نزد مبرخواست یصندل یاز رو یبه سرعت و ناگهان

و آبنبات را با  شلوارم فرو بردم بیرا در ج مستانشدم. د

با چشمانی وق  دهیآهسته و کشم. پرت کردروی زمین دهان 

 زده زمزمه کردم:

ما... مراقب رفتارات باشـ ش   

ماشاره کرد لیا به مچشمان با   



وناهاشـ ا   

:حرص گفت یبا کمکرد و  زیرا ر شیچشم ها  

  ه؟ینظورت چـ م 

متر رفت کیو نزد مزد یلبخند کج  

یکن یبراش امرو نه دیکه با یسـ ک   

مو ادامه داد مرا باال انداخت یمابروها  

یمحب ریات اشتباه نگن و با فرزند خجستهـ م   

متکرار کرد و با صبری سر آمده یدیتاک  

رین و ... با اون... اشتباه.. نگـ م   

مشت شد. بیدرون ج مو دستان بهم سابیدم را میدندان ها  

کند یانیکرد پا در م یاوضاع ناجور است و سع دیفهم نیارس  

روهم تا  مینشده بهتره فکرامون رو بزار یزیاال فعال چـ ح 

 کارا خراب تر نشده

شمرده  م؛قطع کن مرا با مرد مقابل متصال نگاها نکهیبدون ا

تم:گف کمتر در من دیده میشدکه  یتیشمرده و با جد  

 ن؟یترسیم ن؟یندارم؛ ناراحت یبه مراقبت کس یازین، نـ م 

ن؟یعقب بکش نیخوایم  



و پشت سرتونم نگاه  نیبر نیتونیلوتون و نگرفتم م. جیاوک

.نینکن   

می تماشایم میکرد.  مانیپش یدر سکوت و با نگاه یمحب

دانستم حرف هایش از سر عصبانیت و نگرانی است. ولی 

رفتارش که خیال میکرد من همان پسر بچه بی عرضه ام که 

نیاز به مراقبت دارم برایم گران تمام شده بود و با توجیه 

 کردن کار خراب تر میشد.

تنها موندن. شمام برین. ن عادت دارم به پشت کردن وـ م  

 میوسط راه پاها م؛گشتیبر م ما یکه به طرف صندل ینیح

 خورد شده قرمز رنگ یو ذره ها آبنبات قرار گرفت یرو

.شدند دهیماس روی زمین  

 پشت به همه نشستم و دیگر حرفی نزدم.

شماتت بار به  ینگاهاز گوشه چشم حواسم به لیا بود که 

  از کنارش رد شد تا از اتاق خارج شود. پدرش انداخت و

. برخورد کردند نیمحکم به ارس شیرد شدن شانه ها نیح

لب  ریز ایتکان داد و ل اواشی یدستش را به معنا نیرسا

:گفت  

ام یکیرو بابا تو ـ ب   



مکث  یبعد از کم یرا درشت کرد و محب شیچشم ها نیارس

 رونیاز در اتاق بام به صندلی داده شده  هیو نگاه به سر تک

کرد مانشیپشم یکه صدا دیبگو یزیچ خواستیم نیرس. ازد  

رم ببندـ د   

** 

و  دیرا بهم کوب شیدست ها مایمحض وارد شدن به سالن ن به

:رسا گفت یو صدا یبا شادمان  

میریبزرگ رو جشن بگ تیموفق نیا دیدختر؟ با یجا بودـ ک   

که به  یو در حال اوردیگرفته اش را باال ن نییسر پا اموری

:تفاوت گفت یب کردیسمت اتاقش حرکت م  

ستیبه جشن گرفتن ن یازیـ ن    

 شیابروها مایبود و ن رهیخ نیدرهم به زم یبا اخم ها ارژنگ

 را باال انداخت

 مینیدورهم بش نجایا ایست بردار، بـ د بری تو اون آلونکت.

زبا امروز زارمینم  

زد و به سمت  یشود پوزخندمتوجه  یکس نکهیبدون ا اموری

:به سمتش رفت و آرام گفت رهام. پآنها برگشت  

الت خوبه؟ـ ح   



:نگرانش زل زد و آهسته گفت یدر چشم ها اموری  

گه؟ی... فلش و داد بهت دخر شب برو اونجاـ آ   

:کرد و گفت ینگاه هیاز گوشه چشم به بق پرهام  

خر شبـ آ   

و  الدیحرکت کرد و مغذاخوری بزرگ  زیبه سمت م اموری

که  مایکنار ن رژنگ. ادید زیبچه ها را پشت م هیسجاد و بق

در  یصدر مجلس نشسته بود همچون درخت چنار با اخم ها

.را پشتش قفل کرده بود شیو دست ها ستادهیهم ا  

سمت  یرا مخاطب خود قرار داد و صندل ماین خشک یلحن با

دیراست او را عقب کش  

شد؟ینژاد چ کین یاراـ ک   

دیرا در هم کش شیاخم ها ماین   

. مینزن یمسئله حرف عال از اونـ ف   

انداخت و در دلش پوزخند  یبه او نگاه یچشم ریز اموری

سپرده  مایو به ن را او انجام نداده یکار کیبار  ک. یزد

. گویا در این چند سال که همه چیز را به یامور بود.. بفرما

 یلحن امیسپرد شیوه درست کار کردن را از یاد برده بود. ب

.ارژنگ درهم فشرده شد یها دار لب گشود و دست هیکنا  

 ـ در تعجبم تشکیالتت قبل من چجوری سر پا مونده.



:گفت ییرسا یبه صورت او زل زد و با صدا یجد ماین  

سرپاس دختر  شهیمن هم التیشکـ ت چه قبل تو، چه بعد تو.

.جون  

برد نییبا تمسخر باال پا سرش را اموری  

وجهمـ مت    

هم  یرا رو شیچشم ها اموریلب او را صدا زد و  ریز پرهام

را داخل دهانش قرار داد و پس از  کیاست مای. نگذاشت

دیپرس دنشیجو  

 ـ کجا بودی این چند ساعت؟ 

اش را  یدنینوش وانیخود را ازدست نداد و ل یخونسرد دختر

.کرد کینزد شیبه لب ها  

یپرسیم دیجد یواالـ س   

دو قلپ خورد و طعم شیرینش را زیرزبان مزه مزه کرد. 

نگاهش کند ادامه داد نکهیبدون ا دیرا د مایسکوت ن یوقت  

م.دادیکارارو تنها انجام م یسر کی دیاـ ب  

 نیما سری تکان داد و گفت:

که بدست اومده  ـ اطالعاتی  

ادامه داد معنادار زد و یپوزخند  



ا...خط زیچ چیسابقشون ه یوـ ت   

:و گفت دیوسط حرفش پر اموری  

عال دست نگه دارـ ف   

آهسته سرش را به طرف او برگرداند و آرام  و تیبا جد ماین

:گفت  

نظور؟ـ م   

و خونسرد به سجاد که مقابلش  دییرا جو لقمه اش اموری

.نشسته بود نگاه کرد  

 از .خود تعارف نداشت ا. بانداخت نییسرش را پاپسر سریع 

 مایاز دست راست ن دیبهتر است بگو ،آن دختر که نه

سر بزند گزارش او را به  ازش ییخطا دانستی. مدیترسیم

 ادینفوذش ز در دنیای تاریکش و آن مرد آنقدر دهدیم ماین

. البته اگر بی انصافی نمیکرد؛ آب کند ریبود که سرش را ز

یامور خیلی جاها از خطاهایش چشم پوشی میکرد و حرفی به 

چه او، چه بقیه.کسی نمیزد.   

 یشد، قاشق را محکم رو یکفر اموریاز جواب ندادن  ماین

باالتر رفت شیصدا یگذاشت و کم زیم  

واب بدهـ ج   



را  شیپا زیم ریبه آن دو نگاه کرد و از ز یچشم ریز پرهام

.دیکوب اموری یبه پا  

:گفت مایکرد و رو به ن یمحل یبه او ب اموری  

خودم سر فرصت چک کنم تا  دیشرکت رو با یرونده هاـ پ 

بکشم  براش نقشه درست کی  

. نقشه بعدیم مهم میباهاش ندار یاونا دست منه و کار فعال

 تره.

 زیحرف آخر او چشمش ر دنیبغرد با شن خواستیکه م ماین

تکیه داد یشد و به صندل  

؟یقشه بعدـ ن   

. سپس دیکش شیدستمال را برداشت و دور لب ها اموری

 آهسته گفت:

یحبمـ    

و کنجکاو به  دیدرخش مایدر تک چشم ن یفیشرارت و کث برق

 جلو خم شد

به پارت مورد عالقه من میدیس باالخره رسـ پ   

:لب گفت ریز اموری  

.نهیهممون هم یبرا زشیانگ جانید در صد قسمت هـ ص   



 دشیسف یموها یدخترک که الرنگ پریده صورت  به ماین

:گفت تیزل زد و با جد دیدرخشیم  

 ر. هینقشه درست بکش کیو  یخوب فکرات و بکن دیاـ ب 

. این ارمیو برات مهار نیتر یبگو حرفه ا یداشت ازین مه یک

 قسمت کار خیلی برام مهمه.

.سکوت به حرف آمد قهیدق نیباالخره پس از چند پرهام  

دنبال خودش  گاردیکه حدود ده تا باد یاونم کس ،ییدم رباـ آ 

.باشه یکار راحت تونهینم .. صد درصدندازهیراه م  

جوابش را داد اموریباالفاصله و بدون مکث  و  

من هست یراـ ب   

. شد رهیاو خ یو در چشم هااز سر رضایتی زد لبخند  ماین

سرش را بچرخاند و برق  امورینگاهش باعث شد  ینینگس

در صورت هم  هیثان نیند. چرا آزار دهد شینگاهش چشم ها

 رهام. پمعنادار بهم انداختند ینگاه الدیزل زدند و سجاد و م

:ربات گونه زمزمه کرد اموریو  دیرا در هم کش شیاخم ها  

ما؟ین یگردیمن دنبال غذات م یو چشماـ ت   

و خودش را با غذایش سرگرم کرد. بعد از  دیبلند خند ماین

 چند ثانیه با خودش معنادار زمزمه کرد:

شماتـ چ   



کردند و  ییاش خودنما یشانیمحو در پ یلیخ اموری یها اخم

نزد و همه مشغول  یحرف یکس گری. دانداخت نییسرش را پا

بلند  زیاز پشت م هیزود تر از بق رهام. پغذا خوردنشان شدند

:شد و رو به سجاد گفت  

  تو اتاقم ایتموم شد ، بغذات ـ  

. به آن دو نفر کرد ینگاه مین اموریگفت و  یباشه ا سجاد

؛ اشاره کرد اموریبه  شیچشم ها د شد و بابلن زیاز سر م ماین

.تکان داد و پشت سرش به راه افتاد یسر او هم  

دستش را پشت  دیبه او رس اموری یصبرکرد و وقت ماین

در را باز . کمرش گذاشت و همراه هم از پله ها باال رفتند

:سرش را برگرداند گفت نکهیکرد و بدون ا  

ارژنگ نییرو پاـ ب   

در نگاه  هیچند ثان .چرخاند به طرف ارژنگ سرش را اموری

.شدند و در بسته شد رهیهم خ  

 

اموری*  

اش برد و آن را دستش را به سمت کت ماین .ستادمیدر ا کنار

.آهسته از تنش در آورد  



 که با حرکت کردمینگاه م شیبه او و کارها یواکنش چیه یب

.شد زیر میچشم ها شیبعد  

 را باز رهنشیپ یدکمه ها آمدیکه به سمت من م طورهمان

تا  نیینظرم آمد و نگاهم آهسته از پا گونش در گندم بدن .کرد

 یبا نگاه ستادیام که ا یقدم کی در .تنش را رصد کرد یباال

 .میشد به موها رهیخ دمشیفهمیکه خوب م یو برق یپر معن

 .دیصورتم را کاو یجا یو جا دیآرام نگاهش را باال کش

و  نشستیپوستم م یبود که رو یزغال داغ شینگاها

.بردیحرارت تنم را باال م  

نه از شرم یداغ  

از شهوت نه  

یگریحس د از هر نه  

 یدر پس آب ها کندمیخفته که جان م یو فقط از خشم فقط

.پنهان کنم میمنجمد شده چشم ها  

 یموها یرو میراستش را کنار سرم گذاشت و چشم ها دست

.کم پشت دستش حرکت کرد  

 کیسرم را کج کردم و  کردمیکه به دستش نگاه م طورهمان

را کنار گوشم آورد و  سرش .زل زدم به لبخند محوش یور

.نتوانست بدنم را جمع کند قشیبازدم عم  



نگاه  شیموها یو خاکستر دیسف یکنار سرش به تارها از

:دیچیدوختم و زمزمه اش در گوشم پ  

ایمن ب اـ ب  

:تر از او گفتم آهسته  

جا؟ـ ک   

شینشدم از نفس ها مورمور  

با خودم  رمیگیماجرا ها دستت و م نیعد از تموم شدن اـ ب 

میبگرد رو ایدور دن برمیم  

ادامه داد زیهوس انگ یبا لحن و  

 ینت هاوس برج مورد عالقت، استخر پر گل رز، غذاهاـ پ 

ییایرو یشب ها ،ییایدر  

:گفتم خونسرد  

گه؟یـ د   

 ینیسنگ. دیصورتم کش یمکث کرد و سرش را جلو یکم

که  یلحن با .کردمیحس مخشکم  یلب ها ینگاهش را رو

:آهسته گفت یباشد همراه تن یدرش شوخ کردیم یسع  

خاصت من و جذب خودش  یاخالق اتیخصوص نیمـ ه 

 کرده ماده گرگ



و طرح پوزخند معروفم  کرد دایطرف کش پ کیبه  میها لب

.گذاشت شیرا به نما  

انگشت شصتش را  .نگفتم یزیچو شدم  رهیخ شیها درچشم

 میلب ها کیشد و نزد دهیپوستم کش یحس کردم که آهسته رو

حرکتم باعث شد انگشتش  نیو هم دمیکش یقیعم نفس .آمد

به آنها سکوت  رهیخمار شد و خ نگاهش .بلغزد میلب ها یرو

.کرد  

 پشت سرم واریکنارم افتاده بود و کف دستم را به د میها دست

.چسبانده بودم  

شدن حس  دهیو اجازه د دیوزیم میچشم ها خچالیدر  طوفان

.دادیرا به او نم میدرون یها  

نداشت و منتظر بودم  یتیاهم چیه میشهوتناکش برا لحن

.را تمام کند ششینما هرچه زودتر  

بودن  یسکس انقدر .دختر یموندیبچه م دیبا ،لبات ،شماتـ چ

.برات دردسر سازه  

 .کردم لیخودم را به جلو متما یقوس برداشت و کم کمرم

 شیاز خدا خواسته خودش را به تنم فشرد و چشم ها اوهم

پشت کمرش  چکیراستم را باال آوردم و مثل پ یپا .بسته شد

و نجوا کردرا به دهان برد  نشیریز لب .قرار دادم  



عنت بهتـ ل  

پر دردش به هوا  ادیکه ناگهان فر آمدیداشت جلوتر م سرش

من بود که  محکم به پشت  یپا یپاشنه  نیبرخواست و ا

.برخورد کرده بود شیزانو  

 قهیکه ؛ خم شد نییرو به پابودن حرکتم  یخاطر ناگهان به

 حاال .را عوض کردم مانیجا عیلباس بازش را گرفتم و سر

و زمزمه  دیوار خند وانهید تکیه داده بود. واریاو بود که به د

:کرد  

معلوم شد هارد استنی ـ   

دستانم را آرام از روی سینه هایش باال بردم و به نزدیکی 

گردنش رساندم. به چشم های بی انعطافم نگاه میکرد و پلک 

 هایش نیمه باز تر میشد.

ناخن های بلندم را به حالت خش انداختن روی پوست گردنش 

با شدت  کشیدم و تا به خود بیاید با فکی فشرده شده دستانم را

 دور گردنش فشردم و نفسش رفت.

 با صورتی که رو به کبودی می رفت به زور زمزمه کرد:

؟یکنیم ی..کار داریـ چ  

صورتم را از پایین به ته ریش هایش  یختگیافسار گس با

 خونسرد .و خشم بهم غلبه کرده بود جنوننزدیک کردم. 



؛ حال به جای نیزه های یخی از حرص دمیلرزیم ؛نبودم

گداخته های آتش بود که از سوی نگاهم به پیکره کثیفش 

 روانه میشد.

لب هایم را نزدیک لب فشرده شده اش بردم و عصیانگر پچ 

 زدم

  مگه همین و نمی خواستی؟ ـ 

سرم را وحشیانه به کناره گردنش رساندم و گاز محکمی 

گرفتم که به ثانیه نکشیده پوستش به رنگ کبود در آمد. 

درد در پهلو هایم فشرد و لبه های کت چرمم به  دستانش را با

عقب رفت. فشار دستانم هر لحظه بیشتر میشد و این بود 

 عاقبت داروهایی که به خوردم میداد.

 عاقبتش همین بود که داشت در دستانم جان میداد و

. چه ازخودش دورم کند توانستینم .آرامم کند توانستینم

بود؟ به اینجای کار فکر نکرده بر سر آن مرد پر نفوذ آمده 

 بود؟

 کنار گوش های داغ کرده اش غریدم:

ـ خودت به من گفته بودی که ترس، شک و شهوت، باعث 

زمین خوردنت میشه. پس چیشد که افسار عقلت و دادی دست 

 پایین تنت؟ من و چی فرض کردی نیما؟ 



انگشتانم در گردنش فرو رفت و مابین صدای نفس های 

ش از بین دندان های بهم چفت شده ام با حرص مقطع شده ا

 غریدم

 ـ من و چی فرض کردی؟

صورتم از خشم قرمز شده بود و شقیقه ام نبض میزد. آنقدر 

داغ کرده بودم که هوای دورم انگار رفته بود روی شصت 

قطعا از زندگی اش سیر شده بود که هوس بازی با درجه. 

 منه دیوانه به سرش میزد.

:زمزمه کردم و به سیم آخر زده ناکترس یبا لحن   

اتاق  هی تو میبنداز ستمیپونزده ساله ن اموریاون  گهید منـ 

.یعذابم بد غیج یخون و صدا کهیو با بار اهیسراسر س  

یک دستم را کناره سرش روی دیوار کوبیدم و با آزاد شدن 

 ناگهانی نفس هایش غریدم

 

 ـ من دیگه احمق نیستم که بزارم ازم سو استفاده بشه. 

 سرم را نصیحت وار باال پایین کردم و هشدارگونه گفتم:

ـ یه سری اهداف مشترک داریم که مارو بهم وصل کرده. 

ولی داغم نکن نیما. نزار بزنه به سرم که اون موقع دیگه مهم 



اره نیست برام کی هستی. هم خودت و هم خودم و میزنم بیچ

 میکنم.

جوری برق کینه در چشم هایم می درخشید که نیما با بهت و 

 نفس نفس نگاهم میکرد. 

. دور و برم دچار دوران شده بود ریو تصاو دیلرزیم سرم

 حس تعرض دیوانه ام کرده بود.

 یافتاده بودم و صدا شیآزار دهنده چند سال پ ینگاها ادی

.شده بود شتریدرون سرم ب یتوهم زا  

خودم را محکم نگه داشتم و با  یول د،یلرزیداشت م میهازانو

:وارفته گفتم یلحن  

. وگرنه هم.. همتون نداشته باش میپس.. کار گرگ.. یگیـ م 

 و تیکه پاره میکنم.

دستانم خیلی وقت بود که از گردنش سر خورده بود و چفت 

حالت مرا  نیا اوهمیقه لباسش بود. نگاهش را میشناختم. 

شاهکار خودش بود که اینطور ساکن ایستاده و . شناختیم

چیزی نمی گفت. مگر میشد نفهمد؟ مگر میشد نیما باشد و 

سکوت کند؟ کاری نمی توانست باهام داشته باشد و خدا میداند 

چقدر دارد خودش را در دل لعنت میکند؛ به خاطر کاری که 

 با من کرد و االن همان کار دستش را برای کشتنم بسته بود.



سقوطی که بین بازوهای او بود. و دست من نبود باال رفتن  

میمردمک ها  

ام را به خود  یشد و اطرافم رنگ زندگ دیسراسر سف چشمانم

!اهیگرفت.. س  

 

ساواش*  

 به .باز شد یخوردم و چشم هام ناگهان یتکان محکم میجا سر

 خواب .نکردم یشدم و حرکت رهیرنگ خ یآب یها وارکوبید

.آن را به خاطر نداشتم یاصال محتوا یول ؛بودم دهید یبد  

 نییاز تخت پا  شرتمیت دنیبدون پوش دم،یبه سرم کش یدست

.اتاق حرکت کردم رونیو به سمت ب دمیپر  

مبل خوابش  یرو نهیخورد که دست به س نیبه ارس نگاهم

.روشن مانده بود زیم یروش رو یبرده بود و لپتاپ جلو  

به صورت  ینگاه .کردم و لپتاپ را بستم رکتح به سمتش

آشپزخانه  سمت .دمیکش یقیخواب آلودش انداختم و نفس عم

مکث  دیپام به درگاه رس یوقت یحرکت کردم تا آب بخورم ول

م.کرد  

برگردم که صداش مانع شد مدمآ  

؟یخواستیم یزیـ چ   



که درش  ؛ حینیخچالیو حرکت کردم سمت ه نکرد نگاهش

:لب گفتم ریز کردمیرا باز م   

آبـ    

لیوانی  برگشتم دستش کهبه سمتش  یوقت .پارچ را برداشتم

  را دیدم. دراز شده بود به سمتمنگه داشته و 

که حس  ییشدم در مردمک ها رهیو خ دمیرا باال کش چشمانم

.زدیم ادیرا فر یمانیپش  

حرکت کردم و  زیبه سمت م که دیبگو یزیچ خواستیم

.آن برداشتم یاز رو یوانیل    

را  نمانیسکوت ب وانیافتادن قطرات آب درون ل یصدا

.شکست  

ساواشـ   

 کیرا به دهانم نزد خنک وانیگذاشتم و ل زیم یرا رو پارچ

حس  شانیکردند و خنک دایها راه خودشان را پ آب .کردم

.داد ی به گلوی خشکمخوب  

سرمـ پ   

.زیم یشد رو دهیکوب وانیآخر را خوردم و ل یقطره  تا  

خیره به بخار های  جدا نشد و همانطور وانیاز دور ل دستم

 روی شیشه اش ایستادم. 



فاصله به خودم حس کردم و  نیتر کیرا در نزد حضورش

 انیآرامش مثل حرکت آهسته جر یصدا .دمیکش یقینفس عم

.آب بود  

همه سال کنار  نیبعد ا خوامیم ،یازم دلخور بمون خوامیمـ ن

کلمه از  کی ی... حتیکه حت یو بفهم یمن بودن درک کن

دوست  ایاز کامل شتریام درست نبود، تورو باون موقع یحرفا

.نداشته باشم کمترم ندارم  

  

 یمکث کردم و مردمک ها یکه زد کم یحرف آخر با

تکان خورد و دستانم دور  میگلو بکیس .لغزانم ثابت شدند

.فشرده تر شد وانیل  

که باعث  یزی. تنها چنکرده یمن و مجبور به کار چکسیـ ه

رو به خطر بندازم مراقبت از امانت  میسال زندگ نیشده چند

.دوستم بود نیبهتر  

صدا  نفس .تر انداختم و باز هم سکوت کردم نییرا پا سرم

 وانیکه دور ل یدست یو دستش را گذاشت رو دیکشداری 

.گره خورده بود  

الم و درک . پس حمثل پدرت تو هم از دست بدم خوامیمـ ن

حفظ جون  یبرا دیبا آدم .بودم دهیکن و بدون چرا انقدر ترس

.انجام بده تونهیکه م یهرکار زاشیعز  



زخم خورده تر یتر شد، کم نیاندوهگ یش کمیصدا تن  

 .یکردیم هیبا حس نکردن مادرت گر یچطور ادمهینوز ـ ه

شبا باال  ستین یکس گهیکه د یدیفهمیم ،یشده بود متوجه

 ستین یپدر ی که دیگهبخونه. حس کرده بود ییسرت الال

 هیگر .انقدر قبل خواب نگاهت کنه تا کنار تختت خوابش ببره

که  یمادر پدر یبرا ؛کردمیم هیو منم پا به پات گر یکردیم

که  دینکش یعمرشون انقدر ی، ول رفتیجونشون برات در م

ی.چقدر مرد شد ننیبمونن و بب  

و  کردیبا افتخار نگاهت م یپدرت چطور دمهای هنوز

:گفتیم   

. سرم قراره نور چشم و افتخار خانوادش بشهـ پ  

:گفتیداشت و م مانیبه قلب پاکت ا مادرت   

 یهر کسکه تو سرنوشت ساواشه.  یوش به حال دخترـ خ 

.قلب روشن اون و نداره اقتیل  

تکان  گرید میگلو بکیچرا س دانستمیکرد و من نم سکوت

.شدیبزرگ و بزرگ تر م یه بلکه ؛خوردینم  

قفل  شیدست ها یو نگاهم رو خوردینم یتکان چیه صورتم

. کاش از این مادر پدری که ندیده بودم نمی گفت. هر بودشده 



چه قدر بیشتر تعریف میکرد داغ نداشتنشان در دلم بیشتر 

 میشد و می سوختم.

جاش و برات پر کنم،  تونمیو منم نم ستیدرسته پدرت نـ  

من به عنوان پدرت  یرو یتونیبود م ازیهر وقت که ن یول

  .بابا یحساب کن

 درون دستم فشار وانیشده بود از بس به ل دیانگشتانم سف

 آورده بودم

. کج کردم شم فشردم و آهسته سرم را به طرفرا به میلب ها 

با حسی پدرانه که صداقت حرف های چندی پیشش را اثبات 

نگفتم یزیکردم و چ نگاهش میکرد به من نگاه دوخته بود.  

کردم  نگاهش .کردم و آن سنگ بزرگ را قورت دادم نگاهش

 و باالخره به حرف آمدم

که اینجور گرفته بود بود دهیرا انگار آن سنگ خراش میصدا  

 یول .بابارو نجات بدم جون مامان  تونستمیون موقع نمـ ا

و نجات بدم جلوم و  گمید زیعز هیجون  تونستمیم یکاش وقت

ی.گرفتینم  

آمد و  یرا که باز داشت باال م یکنترل کردم سنگ یبه سخت و

.گرفتیراه نفسم را م  



را  منظورم .نگفت یزیزده و مغموم نگاهم کرد و چ بهت

را  یچه کس دانستیم .میگویرا م یچه کس دانستیم ؛دیفهم

 از من گرفته

:پس رفته گفت ییلب با صدا ریز  

 که اون لحظه برام مهم بود نجات جون تو بود یزینها چـ ت

.تا چقدر برات مهمهاون  دونستمینم من پسرم.   

کردم هیزدم و با خودم واگو یزهرخند  

مهم بود یلیـ خ   

رکم کنـ د   

:نگاهش کردم و زمزمه کنان به خودم طعنه زدم یتلخ با   

خودمم ،یستیرد من شما نـ د    

بلند تر ادامه دادم یکم و  

. همونطور که که کاش شجاعت شمارو داشتم نهیرد من اـ د 

 .کردمیتالش م اون یمنم برا یمن و نجات بد یتالش کرد

 یکه قبلش کل یدر صورت کنمیتو رو متهم م ارم،یم بهونه

.تکون خوردن یزمان داشتم برا  

لبخند  باچون  .حرف زدم ادیکردم و ز یرو ادهیکه ز دمیفهم

دمیهم فشردم و خند یرو پلک .کردینگاهم م ینیغمگ  



. ناراحت رفت نیاز ب قهیمن همون دق یحب جون ناراحتـ م

 نباش.

ناراحتی رفتارم لبخند  یعوض شدن صد و هشتاد درجه ا به

 یضربه ا دوبار .گذاشت میشانه ها یزد و دستش را رو

سرم  یروپدرانه  یا بوسه .آن زد و سرش جلو آمد یرو

به لیوان خالی از حیات. رهیخ یبودم و نگاه من و گذاشت  

اموری*  

 یبرا پرهام گفت را باز کرده و میچشم ها مایتخت ن یرو

کرده  فرار .زدم پوزخند .رفته رگیشهر د کی به یسفرکار

.که خودش مسببش بودرا  یحال نیا ندیبب توانستینم .بود  

. باور کنم واقعا ناراحت باشد توانستمینم یکیمن  و  

وقت بهم  چیکه ه یمواز دوخط و من یامور. بود ماین او

. و حتی یک خط بود که قصد شکستن دیگری را میدیرسینم

را خواندم امیتلفنم را برداشتم و پ .دمیکش یقیعم نفس داشت.  

است. آماده یمه چـ ه   

مورد  کی نیدر ا ماین .ماندم رهیخ تکان دادم و به کلمات سر

.خوب کمک کرده بود  

آورده  میکه خواسته بودم برا یها را از کسان نیگلچ نیبهتر

.بود تا کار را تمام کنم  



که قرار بود حس  یروز. روز فاجعه بار فکر کردم به

.بدهم و مرگ به آنهابیچارگی   

. او ستیبا من عواقبش چ یکه قرار بود بفهمانم باز یروز

نمی دانست طرف مقابلش کیست. ولی خودم خوب می دانستم 

از یامور دیگر خبری نبود. خبری از دل رحمی و عواطف 

 گذشته نبود. 

 یحالم حساب االن .شدم هوشیکه ب شیساعت پ نیچند برعکس

 سیو تحت اراده نمس مردیدرونم م اموری یوقت .خوب بود

؛ روحم آرام بود.آمدم یدر م  

. نیم به حرکت در آمدندم در اتاق یوار رو تمیر ییها انگشت

را  میپاها ده،یخواب نیزم کف ساعتی میشد به اینجا آمده بودم

.اشان داده بودم هیتک واریاز قسمت زانو خم کرده و به د   

پارکت خودم را  یکردم، رووارد  واریبه د میبا پاها یفشار

 یهوم .تمام درازکش در آمدمو به حالت  هبه عقب هول داد

ی جز کس .سرم را بر نگرداندم ،گفتم که در اتاق باز شد

.زدیگونه نم نیدر اتاق من را ا پرهام  

امورـ ی   

وممـ ه   

الت خوبه؟ـ ح   



:گفتم یبسته بود وقت میها چشم .در را بست و جلو آمد و  

وهومـ ا   

:سرد نشست و گفت نیزم یرو کنارم  

پاشو رهیگیت درد مکمرـ     

حالش  اورمیبر سر آن مرد م ییچه بال دیفهمیم او یوقت

وگرنه که  نمیحاضر نبودم صورتش را بب یحت شد؟یچگونه م

.بود یدنیواکنشش د  

ا توامـ ب  

گفتم:آمدم و  رونیافکارم ب از  

یگفت یتوجه نشدم چـ م   

و حرف را عوض کرد دیکش یقیعم نفس  

جاست؟دارک شرکت همون ـ م   

تکان دادم سر  

رهـ آ    

که سجاد داده بود رو منتقل کردم ینم رفتم کل اطالعاتـ م   

وبهـ خ   

حالت خوبه؟ یطمئنـ م   



رهیکرم درگـ ف   

 با کشیدن نفسی عمیق پرسید

؟یچ ریدرگـ    

مکث کردم و دستانم از هم باز شد یکم   

رنامه امونـ ب   

جور بشه تیتا موقع یمنتظر بمون دیاـ ب   

:گفتم آهسته  

رونیب ادی. باالخره مبمونه اون تو ادیز تونهیمـ ن   

:کرد و نامطمئن گفت یمکث   

؟یکارو بکن نیا یخوایم یطمئنـ م   

 غریدم

رهامـ پ   

ینبود ینجوریو اـ ت   

سردتر شد یکم لحنم  

حاال که شدمـ    

ایه خودت بـ ب   



کوبنده  شیدر مردمک ها رهیباز شد و خ یناگهان چشمانم

:گفتم  

دوم خودم؟ـ ک    

:و محکم تر از من گفت دیرا درهم کش شیها اخم  

 یکه االن برا یا یلعنت نیبه جز ا یا یکوفت زیر چـ ه 

یخودت ساخت  

ادامه داد سرزنشگر .زدم و سکوت کردم پوزخند  

تو  یول یوارد بش گهیراه د هین باهات صحبت کردم از ـ م

یرو انتخاب کرد نشیتر اهیس  

..که یراه  

ه؟یهش برام مرگه؟ پوچه؟ تباهـ ت   

:زدم و گفتم زهرخند  

بود نه فقط تهش نیمن از اولش هم یزندگـ     

آوردم نییرا پا میو تن صدابردم پنجره  سمت را به نگاهم  

؟یچ یعنی یدونیادت مـ ع   

کنه رییتغ تونهیکه م دونمیم نمیا دونم،یـ م   

 هیمن چ رییتغ لیدل .خوادیم لیکردن دل رییتغ یول ،رهـ آ

 پرهام؟



  

بودم  متوجه .کرد و سرم را به طرفش برگرداندم سکوت

.حرفم را نداشتاین انتظار   

یا احساس دیگری  بشنود از من یگرید زیچ خواستیم انگار

 داشته باشم.

.شده بود دیام نا، یکم انگار  

رام تر آ بزند را عوض کرد و خواستیکه م یشده حرف مسخ

:گفتاز من   

ودتـ خ   

 .شدم در نگاهش رهیشد و خ کیبه هم نزد میابروها یکم

.نبود خوانا  

به  یگریو خواستم جواب بدهم که بدون نگاه د دمیکش ینفس

 من برخواست و سمت در رفت

رهامـ پ   

و گمان  کردمیکه م یفکر از .کرد یرا باز کرد و مکث در

بار هم  کی یبرا کاش .گرفتمیم یحس بد زدمیکه م ییها

.که شده اشتباه حدس زده باشم  

.و در بسته شد رفت  



** 

 .ساواش کل خانه را برداشته بود زیانگ جانیبلند و ه یصدا

را مرخص کرده  پشانیروز استراحتشان بود و کل اک امروز

مانور  اطیها در ح گاردینفر از باد شیپنج ش تنها .بود

دادندیم  

که او  دیرا د نیبا تعجب از آشپزخانه وارد سالن شد و ارس ایل

سالن بهم  یتو .دیآیم نییجمع شده از پله ها پا یهم با نگاه

.انداخت ایبه ل ینگاه نیو ارس دندیرس  

باال انداخت و با هم به سمت  دانمیبه نشانه نم یشانه ا ایکامل

.اتاق کار ساواش حرکت کردند  

.و بهتشان برد ستادندیهمانجا ا یرا که باز کردند با شگفت در  

 یچرخ دارش نشسته بود و ه یصندل یوسط اتاق رو ساواش

 ادیو فر دادیهول مسر اتاق خودش را به آن سر اتاق  نیاز ا

 شیدر دهانش بود و چشم ها آبنباتش .دیکشیم یپر شور

اند و نگاهش را دور تا دور اتاق چرخ ایل .گشاد شده بود

.باز تر شد ینش هاده  

 نینشان دادن دورب یبه جا واریبه د دهیچسب یها ستمیس کل

و پردازش اطالعات یتیامن یها   



 است؟ وانهیپسر د نیمگر ا .دادندیفوتبال را نشان م ریتصو

شد؟یکار حل نم ونیزیتلو کی با  

 

چرخاند و دهان باز کرد  نیمتعجبش را به طرف ارس نگاه

گمان کرد  ایل .سمت ساواش دییدو نیارس دیکه د دیبگو یزیچ

خیال باطل! یتذکر بدهد ول خواهدیم  

پس گردنی آبدار  کیو  دیکشرا کنار ساواش  یعجله صندل با

 حواله اش کرد.

واو  نم،یبب امیب یکنیاک تو سرت، چرا من و صدا نمـ خ 

از خودت بود؟ کیشخمات دهیا نیپسر ا  

دیو آبنباتش را چسب دیبلند خند ساواش  

 نیچرا هوس ا دونمینم ،یطور نیا دهیفاز م یلیخ نیرسـ ا 

 کار به سرم زد

 یسرش را کنار گوش ساواش برد و با لحن چندش نیارس

:گفت  

خوب خوب کن یتو فقط هوس کارا ووونـ ج    

آبنباتش را محکم به دماغ  .جمع کرد با چندشی را افشیق

.دادش را به هوا فرستاد یو صدا دیکوب نیارس  

کهیمع کن خشتک پارت و مرتـ ج    



دفعه همزمان  کیشدند و  رهیدرهم بهم خ یا افهیبا ق ییدوتا

.خنده ریز زدندبلند   

 اشیزندگ یانسان ها نیبه دو تا از احمق تر یبا شگفت ایل

فراموش کرد  اصال .شده و در کارشان مانده بود رهیخ

.دیچه به آنها بگو خواهدیم  

بزرگ چرخانده بودند و  توریرا با دقت به طرف مان سرشان

لحظه  همان .بزرگ شده بود جانیاز فرط ه شانیمردمک ها

.دیلرز شانیها ادیفر یزده شد و خانه از صدا یگل  

و با  نیارس یرو دیساواش پر .را گرفت شیگوش ها ایل

.دیکوب او بار کف سرسه  جانیه  

دیکش ادیو فر دیهم بلند خند نیارس  

دمم مبارک بودـ ق   

نگه داشته  شیبازو ها نیطور که سر او را ب همان ساواش

بلند و  توریبه مان زل زد .او بود یپاها یرو شیپا کیبود و 

:گفت  

ربون قدم نحستـ ق    

 کامال .رفت رونیبه تاسف تکان داد و از اتاق ب یسر دختر

 یپدرش که برا چارهیب .حضور او را فراموش کرده بودند

.کندینائب العقل ها جان م نیا  



از  بعد .گرم کرد یمبل نشست و سرش را با گوش یرو

از حال  او خاطر کردن نانیصحبت کردن با مادرش و اطم

 دور به .ستادیمبل انداخت و ا یرا کنارش رو یخوبش گوش

.دیکش یکرد و پوف کالفه ا یو برش نگاه  

نرفته بود و  رونیمده بودند بآ نجایکه ا یچند هفته ا نیا در

.کنجکاو بود شهر را بگردد  

داد و  یصدا ،اشکرد سمت اتاق ساو رکتبا این فکر ح

.هنوز باال بود شانیادهایفر  

چه هاـ ب  

ال به الی فریاد های ارسین گم شد شیصدا  

تو روحت خاک برسره دست و  یرو برو برو برو. اـ ب 

یپاچلفت  

:شد و ساواش گفت دهیبر سرش کوب یدست و  

یبر یتونیتونم نشمیحمق همـ ا   

.دیباال انداخت و خند یهم پفک نیارس  

 یصدابه خاطر  شیچشمانش را در کاسه چرخاند و صدا ایل

به گوش آن دو نرسید. گزارشگر فوتبال  زیانگ جانیبلند و ه

 مجبور بود  صدا را تا درجه آخر زیاد کند؟

رونیبرم ب خوامیچه ها من مـ ب   



و داد چرخاند او  یسرش را با هول و عجله به سو ساواش

 زد

خجسته؟ یگیم یـ چ   

داد زد ایکامل  

رونیبرم ب خوامیـ م   

دروازه  کیبود که نزد یکنیهم که کل حواسش به باز ساواش

 تورینگاه به مان کیبه او و  عینگاه سر کیحواس  یب شدیم

.انداخت و آبنباتش را چرخاند  

حرصی گفت: ایل  

رم؟ـ ب   

او سرش را از پشت ساواش  یهم کالفه از صحبت ها نیارس

آورد و داد زد رونیب  

یگیم یه چـ ا   

 دستانش ،کرکننده فوتبال یکه سرسام گرفته بود از صدا ایل

داد زد یرا کنار بدنش مشت کرد و حرص  

هنمـ ج  

و ساواش  نیارس و در را محکم بهم کوباند. رونیرفت ب و

:گفت نیبهم کردند و ارس ینگاه   



گفتیم یچـ    

و شانه باال انداخت دیهم خند ساواش  

گهیولش کن خجستس د دونمیمـ ن   

 .زد رونیبا حرص و لج کردن حاضر شد و از در خانه ب ایل

از آنها  یکیها متوجه او شدند و  گاردیباد دیکه رس اطیح به

.با احترام جلو آمد  

خانوم؟ دیریم ییاـ ج  

:بود گفت یکه عصب هماو    

بیرونبرم  خوامیـ م   

پرسید به در خانه انداخت و ینگاه گاردیباد  

قا خبر دارن؟ـ آ   

هم فشرد و  یرا رو شیلب ها .آنها افتاد یمحل یب ادی دختر

زدیم دیرا زد که نبا یحرف  

رمیخودم تنها م .رهـ آ   

ادیباهاتون ب فرستمیاز بچه هام م یکینها خطرناکه ـ ت   

.نیتکان داد و حرکت کرد سمت ماش یهم ناچار سر ایل  

.حرکت کرد رونیبه سمت ب نیدر ها باز شدند و ماش یوقت  



که خسته بود از چند روز منتظر ماندن و سرک کشیدن  الدیم

کنار دهانش آهسته  کروفونیو رو به ملبخندی خوشحال زد 

:گفت  

 ـ دختره اومد بیرون. کار رو شروع کنیم؟ 

 

* 

اموری  

 کردیبه دست باد حرکت م میبودم و موها ستادهیا وانیا یرو

.گرفتیرا م دمید یو جلو  

به بچه  بستمشانیم یکه گوجه ا یرا باال بردم و درحال دستم

 رونیبود سوژه از خانه ب دهیخبر رس باالخره. ها  نگاه کردم

.میکردیکار را شروع م دیآمده و با   

دستور من  به ها بچه .مقرمز را به صدا در اورده بود ریآژ

به سر داشتند و آماده باش در  یکاله مشک ،دهیپوش دیتماما سف

آن  یقرمز رو یکه لبخند یکاله .بودند ستادهیا یزییپا اطیح

مخصوص  لیکه وسا شانیها یپشت کوله .شده بود دهیکش

من  یافتاده و منتظر گوشزد ها شانیدرآن بود کنار پاها

بشود که در  یزییپا نیتر یجهنم زییپا نیبود ا قرار .بودند

.بود دهیاش د یزندگ  



من  اد؛ یله شد شیپا ریو ز دید یبود هرجا برگ زرد قرار

چگونه  وفتدیب ادش. یلهش کردم میپاها ریکه چگونه ز وفتدیب

.مرا له کرد  

 یقیانداختم و نفس عم نییکه تمام شد دستم را پا میموها کار

 شانیصورت ها یاز رو یکی یکی میها مردمک .دمیکش

صورت  در .کردمیو حالشان را پردازش م کردیعبور م

!دمیدیم دینبا ،یعن. یدمیدیترس و استرس را نم یکس  

!باخت یعنیمن ترس،  درگروه  

 رهیمصمم به صورتم خ یباال گرفته و نگاه یبا سر همه

 یطرف کش آمد و پوزخند زهرناک کیبه  میها لب .بودند

:را باال بردم و گفتم میصدا .زدم  

هست که شما  ییها تیمامور نیاز مهم تر یکیمروز ـ ا

 مایخودتون رو به ن نیتونیجور شده که م یتیموقع. نیدار

.دیثابت کن   

سپس ادامه دادم و کنند یرا حالج میکردم تا حرف ها یمکث  

فکراتون و به  یهر حرکت قبل .ار هرکدومتون مشخصهـ ک

 یوقت .دیرو داشته باش یزیانتظار هرچ دیبا ن،یندازیکار م

که  ستمیمن ن نیکه طبق برنامه شما نبوده ا وفتهیب یاتفاق

. هوش شماست!دمینجاتتون م  



 یمشکوک زیچ ییو جا یکنیچک م روها نیتمام دورب سجاد

.یدیبه من گزارش م یدید  

 ییبچه هام؛ زدیحرف م یبود و وقت کنار دهانم یکروفونیم

  م صدایم را می شنیدند.فرستاده بودبرای عملیات را که 

فرستاده رو آماده  رومندیکه ن ییو پرهام شما آدم ها الدیـ م

که  یمکان همون .تا کارشون رو درست انجام بدن دیکنیم

هر وقت  ن،یاریسرش نم ییبال چیه نش،یبریمشخص کردم م

 .دیمن عالمت دادم آزادش کن یعنیساعتتون آالرم داد 

باشه حواستون  

:گفتم یکردم، و پس از مکث سکوت  

ها  نیکه دورب رهیصورت بگ اتیعمل یجور دیرهام! باـ پ

 ییو ثبت کنن، حواستون باشه صورتتون شناسا رتونیتصو

من چون  یبرا یفرستیم عایو سر وهاشیدیو سجاد .نشه

.میازش استفاده کن میخوایکجا م یدونیم  

 .بودند اطیکه در ح یشدم به کسان رهینگفتم و خ یزیچ گرید

:و گفت دیچیپ میپرهام در گوش ها قینفس عم یصدا  

اونجا؟ یریودت تنها مـ خ   

جواب پوش و قاطع  یدرختان نارنج سمت به دمیرا کش نگاهم

 دادم



 .یبازم شما حواستون باشه به همه چ یول رم؛یودم تنها مـ خ 

خوامینم یاشتباه چیه  

 دیهارو با لمیتوعه، به موقع ف کارا با شترینصف ب سجاد

. میالدیدیپشت هر ارسالم به من اطالع م ،یبفرست  

:که صاف نشست و گفت کردمیهم حس م نجایاز ا یحت  

هـ بل   

نه؟ ایکه گفتم و آوردن  یزیچ یک کردـ چ   

جوابم را داد عیسر  

آمادست زیقرارش دادم، م یخوایکه م ییمونجاـ ه   

و سر تکان دادم دیدرخش میدر چشم ها نهیشرارت و ک برق  

که به دستتون  لمایو ف دیکنیجاد با سپهر مشارکت مـ س 

دیکنیکارو شروع م دیرس  

کمک دست  مایفتوشاپ بود که ن یاز زبر دست ها یکی سپهر

  .آورده بودشسجاد 

بهم نگاه  یشده بود و همه در خاموش جادیا ینیسنگ جو

و دمیکش یقیعم نفس .میکردیم   

 



الک خورده  یانگشت ها هی، بعد از دو ثانرا باال آوردم دستم

از عالمتم سر تکان  پس .اشاره و وسطم در هم گره خوردند

 سجاد .شد جدا از هم شده و راهشان میبه دو دسته تقس ،دادند

.حرکت کردند الیو سپهر به سمت و  

صدای روشن شدن ونی که پرهام و میالد به همراه افراد 

در آن قرار داشتند را شنیدم و خودم هم با دو سه نفر نیرومند 

دیگر به سمت ماشین راه افتادیم. اواسط راه به آسمان صاف 

و یکدست آبی خیره شدم و با فشردن پلک هایم نفس عمیقی 

  کشیدم.

** 

 .کردیاز خانه نگاه م یخال یها ابانیاز پشت پنجره به ب ایل

 ییها نیاز بابت دورب الشیخ یبود ول یزیخوف انگ یفضا

.کار گذاشته بودند راحت بود نجایکه ا   

آوای آهنگ مورد عالقه اش را زیر لب زمزمه کرد و 

 همه ؛وفتدین شیپ یقیدقا ادی کردیم یسع چشمانش را بست.

.بودند نیمرد ها از نظرش هم ی   

 یمحکم یتکان ها نیکه ناگهان ماش دیکش یکالفه ا پوف

برد را جلو  سرش .با ترس چشمانش را باز کرد ایخورد و ل

شدت به عقب  اب ایترمز کرد و ل  نیچه شده که ماشبپرسد 

.کنارش خورد شهیپرت شد و سرش به ش  



با صدایی گرفته و  دردناکش گذاشت و شقیقه یرا رو دستش

:درد گفت پر از  

افتاد؟ یه.. اتفا..قـ چ   

 رهیخ رونیبجلو به  شهیجلو آورد و از ش یرا کمگردنش 

کم درد را فراموش کرد و ترس باعث بند آمدن  کم .شد

. نه!زبانش شد  

** 

 یسر .شدند رهیدر شرکت ترمز کردند و به ساعتشان خ دم

.منتظر ماندند و هم تکان دادند یبرا  

و سفارشات  داشتیقدم برم عیدرون شرکت تند و سر یمحب

.کردیالزم را به کارمندها م  

عجله دنبال  با .حرکت کرد زشیسمت مو  دیاتاقش رس به

 نکشیبه ع یدست . بعد از چند دقیقهگشتیم یپرونده خاص

 یرو با دقت را نگاهش .و دست از حرکت برداشت دیکش

چشمش به اسم مورد نظرش  یبرگه ها چرخاند و در آخر وقت

.دستش را به سمتش برد و آن را برداشت ،خورد  

 

 

 



به و متمرکز شروع  ستادهیرا ورق زد و ا شیتند برگه ها تند

.کرد خواندن  

گرفته و  یدو هفته مرخص یکه برا شیاز کارمندها یکیبه 

شرکت از کار افتاده  یها نیکه دورب یاز همان زمان قایدق

 دایاش را پ پرونده .شده بود مشکوکزده بود  بشیغ بودند

.اورندیبدهد تا اطالعات کاملش را در ب خواستیو م کرده  

 یپرونده را بست و حرکت کرد سمت در که صدا عجله با

.تلفنش بلند شد پیام  

  .شلوارش کرد بیو دست در ج ستادیدرهم ا یاخم ها با

بعد از چند ثانیه با تعجب ایستاده بود و به شماره ناشناس و 

 محتوای پیامی که فرستاده بود نگاه میکرد.

 ـ اینترنت و روشن کن.

قدمی عقب رفت و اینترنت همراهش را روشن با کنجکاوی 

کرد. پس از چند ثانیه از طرف همان شماره پیامی برایش 

ارسال شد. وارد پیوی آن شخص شد و دید ویدیویی برایش 

  فرستاده.

کمی نگران به صفحه تار خیره شد و دستش را روی فلش زد 

 تا ویدیو دانلود شود.



درون قلبش  یزیچ کردیحس م دیچرخیم رهیلحظه که دا هر

و دلش گواه خوبی نمیداد. کندیم زشیر  

و دستش که ه داددر سراسر بدنش جوالن  یجهت وهم یب

.دیلرزیبود م دهیرا چسب لیموبا  

ها  پرونده بازش کرد.و  دیکش یقیکه دانلود شد نفس عم ویدیو

. قدم نا پخش شدند نیزم یدستانش سرخوردند و رو یاز ال

برداشت. متعادل دیگری به عقب  

 یفقط و فقط صدا ؛شنودیقلبش را نم یصدا گریکرد د حس

و او را صدا  زدیم ادیکه فر دیشنیرا م یدختر یها غیج

که  یلیگشاد شده از بهت و ترس به موبا یچشم ها با .کردیم

قد  یدرست یبود و فکرش به جا رهیخ دیلرزیدر دستش م

 نیا اعم از. سوال های مختلفی در سرش می چرخید دادینم

؟ چه ساواش کجاست؟ کندیم کاریآنها چ نیکه دخترش ب

 بالیی بر سرش آمده بود؟ و و و...

 تا به خودش بیاید فیلم تمام شد.

 لشیموبا امیپ یمانده بود که صدا ریبه تصو رهیخ هنوز

.دفعه هم همان ناشناس بود نیدوباره بلند شد و ا  

خارج شد و حس  لمیاز ف .صفحه نشست یلرزانش رو شصت

.کرد روحش هم از بدنش خارج شد  



نجایا یایکه تنها ب یباهوش هست یقدر ونـ ا   

Nemesis  

جانش را  یب یکه فرستاده شده بود نگاه کرد و پاها یآدرس به

در رساند و  رهیلرزانش را به دستگ یها دست .تکان داد

. سرش ناگهان شدید گیج پرت کرد رونیخودش را از اتاق ب

به خاطر همان لحظه ای دستش را به دیوار گرفت و رفت 

ایستاد. نفس عمیق و پر دردی کشید و وقتی تصاویر اطرافش 

 واضح شد به سمت آسانسور حرکت کرد.

پسری در ود و عکس افتاده ب نیزم یکه رو یپرونده ا و

 صفحه بازش دیده میشد.

همان ا. ییملک نایس  

ی!(خاتم الدی) م  

 

هر چقدر هم بادیگارد ها  شد و نیسرعت سوار ماش با

اصرار کردند دنبالش بروند قبول نکرد و از شرکت بیرون 

 زد.

؛ درست است و چه غلط یمیچه تصم دانستیآن لحظه نم در

 دنید بیآس خواهدیکه م یزیچ نیآخر دانستیرا م نیا فقط

.تک دخترش است   



سرخوشانه دو  یها ادیخنده و فر یشهر صدا یآن سو در

شدن روشن بود و متوجه خاموش  دهیچیپدر اتاق پسر 

.نبودند شانیگوش  

 افتیدر یپاسخ یبارها و بارها به آنها زنگ زد ول یمحب

 یاز کل بعد .شدو ترسش   یباعث نگران شتریب نینکرد و هم

پشت سرش  یو ون مشک دیجان کندن به مکان مورد نظر رس

.ترمز زد یرو  

شد و  رهیبود خ ابانیبه دور و برش که ب دهیپر یبا رنگ یمحب

. از بس گیج و خورد یبه ون مشک نهیینگاهش باالخره از آ

 حالش بد بود که متوجه نشده بود تا اینجا تعقیب شده است.

 

.شد ادهیمکث کرد و ارام پ نیدر ماش یکم  

و  خوردندیاش سر م یشانیدرشت عرق از پ یها دانه

.کردیضعف را در بدنش احساس م   

با لباس  یمرد .سستش را حرکت داد و در ون باز شد یپاها

گرفته اش را  نییشد و سر پا ادهیپ یمشک یو کاله دیکامال سف

.خشک شد کاله طرح یرو یلغزان محب نگاه .اوردیباال ن  



نور  ریکرد ز یترک برداشتش را تکان داد و سع یها لب

 یب قدم .اوردیدوام ب کردیم شتریآفتاب که ضعفش را ب دیشد

گرفتش از ته چاه در آمد یبرداشت و صدا یگریجان د  

جاست؟.. دخترم اونای..لیـ ل   

درجه خود  نیمرد مسن به اخر ینخورد و کالفگ یتکان مرد

 خواستیو م دیکوبیدر سرش  به طبل م یکس انگار .دیرس

را  شیها دست .بکوبد واریخود را به د سر یاز شدت کالفگ

بزند و دخترش  ادیدهانش را باز کرد فر .مشت کردبا حرص 

به همراه  پوش دیمرد سف یکه ناگهان دست ها؛ را صدا کند

 به سمت گردنش باال آمد و آمپول کوچک درست سرش

.شد کیشل  

 لب .دیچیگرد شد و دستش دور گردنش پ شیچشم ها یمحب

افتاده از آب تکان خوردند و چشم  رونیب یمثل ماه شیها

دیگر نتوانست صاف بایستد،  .دندیچرخ یدوران شیها

به  رهیخ نگاهش روی زمین فرود آمد.سست شد و  شیزانوها

 هوشیخورد و ب نیبا سر به زم پس از چند ثانیه  کاله بود که

.شد  

دیچیپمرد در گوش  یامور یصدا  

موم؟ـ ت   

:شد و گفت رهیکه مقابلش افتاده بود خ یهوشیبه مرد ب  



رهـ آ   

و  نی. شماره دخترش و برداردیزنب شیو آت نیماش وبه،ـ خ 

اون تو نیاشم بنداز یگوش  

.تکان داد و تماس قطع شد یسر مرد  

 یانداخت و سر نیرا درون ماش یاز اتمام کار گوش پس

تکان فرد کنارش که دوربین مداربسته را چک میکرد  یبرا

به حرکت  ون محبی را بلند کردند و در ماشین انداختند. .داد

بلند  انفجارمهیب   یصدا؛ دور شدند یحساب یدر آمد و وقت

.زدندهر دو بی تفاوت به شعله های آتش زل و شد   

 

** 

 اهیها همه س توریفوتبال بودند که ناگهان مان یحال تماشا در

.به صدا در آمد رشانیشدند و آژ  

اگر جان هر کدامشان به  که بود ختهیبرنامه را ر نیا ساواش

ها  ستمیس شدها از دسترس خارج  یگوش ابیو رد افتاد خطر

و  دیپر نییاش پا یبا ترس از صندل نیارس بدهند.هشدار 

.شد رهیها خ ستمیدرهم به س یساواش با نگاه  

:لب گفت ریزد و ز یخودش چرخ دور  

؟ـ چیشده   



و دکمه را  دییها دو ستمیاز س یکیبه طرف  عیسر نیارس

  فشرد

باال  یکی یکی یتیامن ریتصاو ،نشان دادن یبرفک یاز کم بعد

.آمدند  

و داد زد کشید شیدر موها یدست ساواش  

ا؟ـ لی   

:انداخت و گفت ینگاه نیبه ارس دینشن ییصدا یوقت   

 ـ چرا جواب نمیده؟

 یسر کردیکه با سرعت همه جا را چک م یدرحال نیارس

تکان داد دانمینم یبه نشانه   

زد ادیو در سالن فر دییاتاق دو رونیبه سمت ب ساواش  

ایاملـ ک   

در هم شد و به سمت اتاقش  شیها اخم .امدین یجواب یول

مواجه  یدر را باز کرد با تخت خال یوقت یحرکت کرد ول

:لب با حرص گفت ریز .شد  

رفته یدوم گورـ ک ؟  

به  دیکه به ذهنش رس یزد و با فکر یخودش چرخ دور

 رفت. نییرا به سرعت پا وانیا یپله ها .دییدو رونیسمت ب



و با تعجب به حرکات شتاب زده  ستادندیا صافها  گاردیباد

و صبرکرد  دیآنها رس ینفس زنان جلو ساواش .شدند رهیاو خ

.دیایتا نفسش باال ب  

 

 

از  یک. یرا جمع کرد شیرا باال گرفت و چشم ها دستش

:آرام گفت ییافرادش جلو آمد و با صدا  

شده؟ یزیـ چ   

:گفت یدواریو با ام دیکش یقینفس عم ساواش  

خونه اس؟ ایـ ل   

 ساواش .انداخت هیبه بق ینگاه یچشم ریکرد و ز یمکث مرد

دیجلو رفت و غر شیبا تشو دیکه عکس العملش را د  

؟ـ کجاست  

:انداخت و گفت نییسرش را پا مرد  

رونیو رفتن ب دیگفتن شما خبر دار شونیقا ساواش اـ ا   

و دهان  د مانددر صورت مر رهینگران ساواش خ یها چشم

 الیدر و نینگران ارس ادیفر یکه صدا دیبگو یزیباز کرد چ

دیچیپ  



اواشـ س   

 دییدوسمت در  .کرد ینگاه الیو به در و دیسرعت چرخ به

خورد یو وسط راه سکندر  

که تند  ینخورد و با قلب نیزور خودش را کنترل کرد زم به

.رفت الیحرکت کرد و داخل و زدیتند م  

 واریسمت اتاق و در را محکم باز کرد که محکم به د دییدو

:پس رفته گفت ییبرخورد کرد و با صدا  

..شیـ چ   

ضبط شده  ریماند به تصاو رهیدهانش بسته شد، نگاهش خ و

 چند .را گرفته بودند مانیکه دور ا ییها نیها و ماش نیدورب

را به زور از  ایحمله کردند و ل نیپوش به ماش سفیدمرد 

. یکی از آنها با ایمان که تقال میکرد دندیکش رونیبش داخل

 یبا نفس نیارس برای نجات دختر درگیر شد و بیهوشش کرد.

:لب گفت ریتنگ برگشت سمت ساواش و ز  

 ـ بردنش

 یبه جلو برداشت و دست و پا زدن ها یمبهوت قدم ساواش

.در آمد ریبه تصو شیدر مردمک ها ایترسان ل  



رفت عجله  و با لشیبه سمت موباشد  دهیآرام کش نگاهش

و  دید یپاسخ از محب یبرش داشت چند تماس ب یوقت .سمتش

.در دسترس نبود یبا او تماس گرفت ول عیسر  

پرت کرد و وارد برنامه مورد  یصندل یرا رو خودش

.نظرش شد  

را وارد کرد و با دقت به باال آمدن اطالعات  یمحب شماره

رده  از .شد دهیشد که خط اخر مثل پتک بر سرش کوب رهیخ

.از کار افتاده بود ابشیخارج شده بود و رد  

 چیه یولکرد  ادهیپ ستمیس یتمام هرچه بلد بود را رو قهیدق ده

.کردینم دایپ یاز محب یرد  

 دید یمداربسته شرکت را چک کرد و وقت یها نیدورب

 نگیاز پارک یگاردیباد گونهچیبا عجله و بدون ه نشیماش

.دیکوب زیم یخارج شد بلند شد و مشت محکمش را رو  

طرف و آن  نیبه ا یسکوت کرده بود و با نگران نیارس

را  شیبا حرص چشم ها ساواش .رفتیطرف اتاق راه م

دیبست و غر  

تو اعصابم یتمرگ سر جات گوه زدـ ب  

:گفت مانیپش یبرگشت سمت او و با لحن شیبا تشو نیارس  

ماست ریقصـ ت   



ادامه داد نیرا محکم بهم فشرد و ارس شیچشم ها ساواش  

 ری. تقصرماستیحواسمون بهش نبود تقص شمون،یومد پـ ا 

..ماست که ر  

.نیزم یمحکم پرت شد رو یساواش بلند شد و صندل ادیفر  

بند دهنت وـ ب   

که  یسکوت کرد و ساواش با عجله شماره فرد نیارس

را داشت گرفت یمحافظت از محب تیمسئول  

دییفرماـ ب   

دیغر یحرف اضافه ا چیبدون ه ساواش  

رون؟یتنها از شرکت رفته ب یکه محب نیکردیم یه غلطـ چ   

 یپشت خط با ترس سکوت کرد و ساواش با نگران مرد

دیعربده کش  

دیگه  بزن ـ  د حرف   

به حرف آمد عیسر مرد  

اجازه ندادن  شونیا یدنبالشون. ول میبر میقا ما قصد داشتـ آ 

میهمراهشون بر  

 یشانیرا با حرص بست و دستش را به پ شیچشم ها ساواش

چسباند اش  



یوا یوا یاـ و   

آمد کشینزد نیارس  

گه؟یم یـ چ   

:جوابش را نداد و رو به مرد پشت خط گفت ساواش  

 یابونایخ نشد دایپ ید،گردیمام مناطق اطراف شرکت رو مـ ت

.دیکن داشیپ عیفقط سر .نیگردیکل شهرو م   

شمـ چ  

 نیارس .دیو سرش را محکم چسبکوباند  زیم یرا رو یگوش

:گفت یبا کالفگ   

ساواش ی. ولمینش پالک نداره چک کنـ و  

ادامه داد نیبه طرف او برگشت و ارس ساواش  

که همه  یشده است. همون روز یزیمشخصه برنامه رـ  

..یرو مرخص کرد  

 ارویل مینیما بب خواستنیم اونا ..هست نایکه دورب ییجا همون

چرا؟ یول دن،یدزد  

 ساواش کالفه و عاصی شده گفت:

 ـ من چه میدونم دیوونه است حتما.

کردن؟ دایرو ازکجا پ نجایآدرس اـ اصن   



ناگهان ساواش سکوت کرد. با چشمانی ریز شده به مانیتور 

 چشم دوخت و با خود زمزمه کرد:

 ـ چطوری

رنگ مشکوک  اهیس نیرا که آن ماش یآورد روز ادیبه 

.کرد و به خود فشار آورد فکر .دیچیآنها پ یجلو  

.نکرده بود بشانیتعق یآن روز که کس یول  

 

** 

 پرهام .جان چشم باز کرد یشد و ب ختهیسرش ر یرو خی آب

مقابلش  نهیبود دست به س دهیصورتش کش یکه رو یبا کاله

.ستادیا  

مرد کنارش اشاره کرد دست نگه دارد و رو به دخترک  به

:گفت  

؟یبزن یحرف یخواینوزم نمـ ه   

:با لرز زمزمه کرد ایل  

دونمینم یزیچـ من    

:گفت جدی پرهام  

ماره اشـ ش  



.سکوت کرد ایل  

را  سرش .خم شد شیبه جلو برداشت و جلو یقدم پرهام

  .ترک خورده اش قرار داد یقرار و لب ها یمقابل صورت ب

:آهسته گفت ییبا صدا و زل زد شیدر چشم ها  

وفته؟یم یچه اتفاق یاگه حرف نزن یدونیـ م  

زل زد با حرص در چشمانش ایل   

رسهیم دونمیساواشم م دیبکن دیتونینم یغلط چیـ ه   

.اش شد رهیخ یو پرهام با سرگرم دندیپوش خند دیسف مردان   

 یشبح گه؟ید یگیمعروف و م یسالسا اواش؟ آها همونـ س  

ی.برتر تکنولوژ مغز. هک یایدن تو  

گرفت یشتریکم کم رنگ تمسخر ب شیصدا و  

کشته نشه؟ ادیب رونیاز اتاقش ب دیکه نبا یمون کسـ ه   

.زد یخند شین و  

سر خود را باال گرفت و  یاشک در چشمانش حلقه زد ول ایل

.غد در چشمانش زل زد  

 دنییو صرف دو تیکه کل زندگ یهمون میبهتره بگ دمیاـ ش 

.یپشت سرش کرد  



را  شیجا یرفت و اخم پررنگ نیباره از ب کیپرهام به  لبخند

 گرفت

 شیدر چشم ها بیعج یزد و پرهام با نگاه یپوزخند ایل

و از سکوت غالب شد  ایرچشمان لبآهسته  ترس .شد رهیخ

 کشینزد الدیرا صدا کرد و م الدیم پرهام .او متعجب بیعج

 شد

لهـ ب  

 الدیکه مخاطبش م یبه دختر در حال رهیمرموز و خ ینگاه با

:بود گفت  

 یپشت سرک یک میوقتشه نشونش بد گهیه نظرم دـ ب 

نه؟ دوعهیم  

روشن  نیخبر از او دورب یکرد و ب زیرا ر شیچشم ها ایل

:زد و با لکنت گفت یو پرهام چرخ الدیم نیب نگاهش .شد  

؟هینظورت چـ م  

 یرا در م لشیکه موبا یکرد و در حال بشیج دست در پرهام

:ردآورد زمزمه ک  

؟میکوتاه نگاه کن لمیف هیبا هم  یوست دارـ د   

 .تکان داد ی با ناباوریبدنش از ترس جمع شد و سر دختر

است  یکه درون گوش یزیاالن هم حس کرده بود آن چ از



به او نگاه کرد و  نییاز پا پرهام .باشد یخوب زیچ ستیقرار ن

:گفت  

وم؟ـ ه  

را  یحرکت کرد سمت او و گوش دیرا د ایسکوت ل یوقت

 مقابلش گرفت

پشت  یندون فهیح دمید یجلو بود یلیخ ،نیبب ریبگ ،ایبـ  

افتهیداره م یسرت چه اتفاق  

. گرفت و با ترس آب دهان قورت داد عیطعنه اش را سر ایل

 چشم .کشدینفس نم گریشد و حس کرد د یمقابلش پل لمیف

:درشت شد و آهسته گفت شیها  

ا..باـ ب  

:گفت یسر تکان داد و با خونسرد پرهام  

ره... باباته.. خوب نگاه کنـ آ    

:و با بغض زمزمه کرد دیلرز ایل چانه  

ی...چنی..انی..ایـ ا   

آمدینفسش بند م ،حرف بزند توانستینم  



صورتش را و بود  دید پدرش را که در ناکجا آباد  نیماش

مشکی رنگ که پشت سر ماشین پدرش  ون .داد صیتشخ

.بسته اش مشت شدند یدست هامتوقف شد   

ش یدندان هادر حالی که نشسته بود و  خیس رتیترس و ح با

.کردینگاه م ریبه تصو بهم میخورد  

اش یچند لحظه بعد حس کرد روحش، جانش و زندگ و   

قلبش  یا هیثان یبرا .که منفجر شد آتش گرفت ینیماش همراه

همانند  .دمانثابت  یگوش یرو شینزد و مردمک ها گرید

مرده ای متحرک روی صندلی افتاده بود و تالش میکرد نفس 

.افتاد نییهم افتادند و سرش پا یرو شیچشم هابکشد.   

رحم  یب نیرا که ب یدختر کردندیدر سکوت نگاه م همه

اش را  یزندگ ریتصو نیو شوم تر رافتادهیگانسان ها  نیتر

که قبض روح شده  یدختر .درآورده بودند شیبه نما شیبرا

 فرزند .آمد یدرنم شیبود صدا دهیکه د یزیبود و از شوک چ

. که مادرش نبود، و پدرش را گرفته بودند یپناه یب  

 .شدیو قلبش منفجر م دیچیپیم شیانفجار در گوش ها یصدا

کم  بدنش .متوقف شده و خاموش مانده بود شیدندان ها لرزش

از نوک انگشت  کردیحس م ؛در آمد یکم از حالت سرد

 قهیشق جریان داغی در جریان است. تا فرق سرشپا  یها



جان  یب .آمدیبه خود مکم کم و داشت  زدینبض م شیها

:زمزمه کرد  

اباـ ب   

 ه اشبست یپلک ها یاز ال .خوردند یفیتکان خف شیها دست

.پوستش حرکت کرد یاشک سرخورد و رو یقطره ا  

کرد هیرا از سر گرفتند و باز واگو دنیدوباره لرز شیها لب  

ییاباـ ب   

بود به او رهیخو  ادهتسیاتفاوت  یب پرهام  

 ادیسرش را باال گرفت و فریک دفعه پناه  یدختر ب

 دلخراشش به هوا برخواست

اباااااـ ب   

.شد رهیرا جمع کرد و به پرهام خ شیچشم ها الدیم  

ناگهان پرت شد  .تکان داد یصندل یرو با شدتخودش را  ایل

.خورد نیو با صورت به زم  

هق  هق .به سوزش پوستش نداد و بلند زجه زد یتیاهم

اگر سنگ آنجا  دیشا .دیرسیدردناکش به گوش همه اشان م

!آن ها... نه یول ،کردیم یبود کار  

دیکرد و نال فقان  



نیابام و کشتـ ب   

 .شد نییاش با سرعت باال و پا نهیو قفسه س دیقلبش تند تر کوب

 هیهم فشار داد و از زور گر یرا محکم رو شیها چشم

.نفسش بند آمد  

که  دیآمد و دختر فهم یباز شدن ضامن یهمان لحظه صدا

. نفس نفس زد و چشم های گریانش است یزندگ انیپا نجا،یا

فاصله گرفت ولی قطره های اشکش  با وحشت کمی از هم

 اجازه دیدن را ازش گرفته بود.

در  ،در لحظات اخر نیبلند ساواش و ارس یخنده ها یصدا

. سکسکه بلند انفجار یو پشت بندش صدا دیچیپیگوشش م

 کرد و سرش از شدت شوک عصبی تکان خورد. 

 هق هق کرد و لعنت به روزی که پا گذاشت در این خاک.

ساواش*  

 یبودم و حرف رهیخ زیم یقرمز رنگ رو یآبنبات چوب به

 شیمبل نشسته بود و چشم ها یرو میجلو نیارس .نداشتم بزنم

.را بسته بود  

 گریو د شدیباز نم میبه رو زدمیم یروز بود به هر در دو

.کنم کاریچ دانستمینم  



سر آن مرد و دخترش آمده باشد جفتمان را  ییبال نکهیا فکر

اول  از .دانستمیام را مقصر م یو خود لعنت بوده ختیربهم 

 راهم را دیبا .کردمشانیمرگ بار م یباز نیوارد ا دیهم نبا

 زانمیاز عز گریجان چند نفر د گذاشتمیم دینبا .کردمیجدا م

.وفتدیبه خطر ب  

کرده بودم و نوش جانم.. بفرما سکیر  

کرده  رانیبود که خورده بودم و لرزش بدنم را و یا خربزه

.بود  

هم  سیو به پل میو رو کرده بود ریرا زنصف بیشتر شهر 

از خود  یرد چیه ی.چیکه ه یچیه ی. ولمیگزارش داده بود

.نگذاشته بودند  

کم  دست .طرف بودم یخطرناک و باهوش یادیفرد ز با

 یتا بفهمم چه خواب ماندمیمنتظر م دیگرفته بودمش و حاال با

. دهید میبرا  

همه از کار افتاده بود و من که  ابشانیو رد لیموبا یها خط

. و کنم یکار توانستمیرا کر کرده بود نم ایگوش دن  میادعا

همین کاری از دستم بر نیامدن درد داشت. همین بود که خیلی 

 درد داشت.

باعث شد بهش نگاه کنم نیارس یصدا  



باهاشون؟ کننیم کاریه نظرت چـ ب   

شیچشم هادادم و زل زدم در  هیمبل تک به   

دونمیمـ ن   

و بهم  مینیبش نجایقراره هم ؟یچ ارنیسرشون ب ییگه بالـ ا 

ساواش؟ مینگاه کن  

که پوستش را پاره  یشدم و آبنبات را برداشتم. در حال خم

باال انداختم و تکرار کردم یشانه ا کردمیم  

دونمیمـ ن   

:خم شد و گفترو به جلو با حرص  نیارس  

خدا انقدر خونسرد نباش و رو مخ من نرو.  یحض رضاـ م

سرشون  ییو چه بال خورنیم دارن یچه گوه میدونینم

میبکن میتونینم یغلط جیه .اومده  

را باال برد و داد زد شیها دست  

مرده؟ ایزندن  میدونیمـ ن   

 ینبودم، منم خونسرد نبودم ، فقط بلد بودم چطور خونسرد

.ام را حفظ کنم یپوسته ظاهر  

 می دانستم با داد زدن آن دو نفر بر نمی گردند.



را داخل دهانم  چوبی آبنبات نیارس یها جواب تمام حرف در

 یهم مک یدر چشم ها میطور که زل زده بود گذاشتم و همان

.دادم هیو به مبل تکه زد به آن  

 نیماند و در آخر با گفتن ا رهیدر نگاهم خ هیچند ثان نیارس

 حرف که

خودت و آبنباتت و ببرنردشور ـ م    

سرم را به . دمیکش یقیعم نفس .رفت به طبقه باال بلند شد و

. باید فکر میکردم.بستم را میعقب خم کردم و چشم ها  

** 

چرخ دارش نشسته بود و  یصندل یرو نهیدست به س اموری

 منتظر بود

خب؟ـ    

:گفت کروفونیاز پشت م سجاد  

ها االن به  لمیفویدیو ضبط شده انفجار و نشونش دادن.  ـ  

 کنهیحلش م عیسپهر سر از طرف پرهام. دیدستمون رس

 زیچ چیکارش و درست انجام داده ه الدیم .برات فرستهیم

.ستین یزیشک برانگ  

:لب گفت ریزد و ز یچرخ دختر  

وبهـ خ   



 ینگاه کرد که بر اثر دارو یبه مرد ستمیاز پشت س و

 با .نگهش داشته بودند دو روز تمام در آن مکان یهوشیب

همه  شیو دست و پاها نیزم یطناب کشانده بودنش رو

.بود یو خاک یزخم  

:دوخت و در دل گفت واریمنجمد شده اش را به د نگاه  

تازه شروع شده یزـ با   

نامش را خواند را به پرهام وصل کرد و  صدا  

رهامـ پ   

مرد  یو بعد صدا دیچیدر گوشش پ یخش خش یصدا اول

 واضح شد

شنومیـ م   

کارتون خوب بود .دهیها به دست پسرا رس لمیـ ف   

و گفت دیکش یقینفس عم پرهام  

م؟یکارکنیب. چـ خ   

:گفت خشکیمکث کرد و با لحن  اموری  

میبهش ندار یازین گهید دیارش و تموم کنـ ک   

.تماس قطع شد و  

 



** 

را به  شیها چشم .دیخورد و سرفه امانش را بر یبدنش تکان

جا  همه. واضح شدند شیکم کم برا ریزور باز کرد و تصاو

.. زدیچشمش را م ادیز یاهیبود و س کیتار   

یک . بود و بدنش به شدت کوفته یخاک شیدست ها کف

 با است. دهیسال خواب انیانگار که سالجوری مغزش گیج بود 

 ادیوارد کرد و با تالش ز نیبه زم یفشار شیدست ها

.نشست  

باز به  مهین ییو با پلک هاداد  هیتک سیخ واریرا به د خود

.شد رهیاطراف خ  

نداشت  یروزنه نور چیبود که ه یاهیتونل بزرگ و س هیشب

شنیده نمیشد.در آن  ییصدا چیو ه  

:کم جان گفت ییسرفه اش گرفت و با درد و صدا دوباره  

ست؟ی.. ننجای.. ایس..ـ ک   

:داد و بلندتر گفت هیتک واریسرش را به د. دیکش یقیعم نفس  

ست؟ین نجایا یسـ ک   

.دیبه گوشش رس شدیکه بارها تکرار م شیبلند صدا یاکو و  



کرد بلند شود  یشد و سع زیخ مین شیدست ها یزور رو به

ش از بین لب هایش افتاد و آخ دردناک نیزم یکه دوباره رو

.مکث کرد و دوباره تالش کرد بلند شود یکم خارج شد.  

 واریدستش را به د ستادیا شیپاها یصاف رو به محض اینکه

گرفت تا تعادل خود را حفظ کند و شروع به آهسته راه رفتن 

.کرد  

انداخت و دوباره به جلو نگاه  یترس به پشت سرش نگاه با

.کرد  

در تونل  نیزم یرو یبرخورد کفشش با آب ها یصدا

 اخم .کردیم شتریوهم را در تنش باحساس  نیو هم دیچیپیم

در هم رفت و صدا زد از شدت ترس و کالفگی شیها  

ا؟یـ ل  

نمی دانست چرا انتظار داشت دخترش اینجا باشد و جوابش 

 را بدهد.

جدای از فضای خوفناکش به  .نفس زد و جلوتر رفت نفس

نداشت.شدت بوی نم زدگی اذیتش میکرد و توان نفس کشیدن   

و وارد آن  دیرا به طرف راستش د یگرید کیتار یراهرو

.شد  



 یبیعج یسرعت داد و صداها فشیضع یبه قدم ها یکم

و صحبت ها و پچ  هی،گر غیاز خنده، ج یمحو یصداها .دیشن

.درهم یپچ ها  

تعادل به چپ و  یو ب کردهول و وال به اطرافش نگاه  با

لباسش باز شده و شلوارش  یباال یها دکمه .شدراست خم 

.بود فیو کث یگل  

دقت کند باز هم موفق به  یکیدر تار کردیم یچقدر سع هر

.شدینم زیچ چیه دنید  

را در پشت سرش حس کرد  ییپا سریع دنیدو یصدا ناگهان

.و با ترس به عقب نگاه کرد  

 نیبر ا بنا. شودیتر م کیهر لحظه صدا به او نزدحس کرد 

.کش آمدند شیو نفس ها دنیبا ترس و عجله شروع کرد دو  

کرد،  ریگ یزیبه چ شیلحظه پا کیبود که  دنیدو وسط

.افتاد و دستش خراش برداشت نیزم یمحکم رو  

 یو صداناگهان در یک لحظه همه جا نور قرمز پخش شد 

پیچید. یزنانه بلند یخنده ها  

 روی زمین وحشت سر بلند کرد و خودش را به پشت با

ود.که توهم زده ب انگار .دیرا مقابل خود ند یکس یانداخت ول  



را  شیچشم ها یچارگیو از سر ب دیرا عقب عقب کش خود

.بست  

افتاده بود؟ ریگ یکدام جهنم در  

کرد بر ترسش  یافتاده سع ریدخترش آنجا گ نکهیا الیخ به

د.غلبه کند و بلند ش  

نم و  یبو .آب ها قدم زد یچسباند و رو واریرا به د دستش

.کجاست دانستیو نم آمدیلجن م  

  .به پشت سرش نگاه کند حرکت کرد نکهیا بدون

 .را باال ببرد شیصدا دیترسیمدیگر وحشت داشت که  انقدر

.نه ای شنودیم یزیچ ندیکرده بود که بب تمرکز  

پوستش را می و  کردیدستش حرکت م یکه رو ییها خون

و ضربان قلبش  شدیم شیموجب فشرده شدن لب ها سوزاند

 یکی در میان میزد.

را در بدن خود  یو لرز دیچیشدن باد در تونل پ دهیوز یصدا

.احساس کرد  

و زمزمه  کندیپشتش حرکت م یکس کردیاش حس م همه

.دهدیسر م یبیعج یها  



 .ندیدرا  یو کس چرخاند باضطراب سرش را به عق با

بهت به  اب .ستادیناگهان ابرگرداند را که به طرف جلو  سرش

.دیمقابلش نگاه کرد و دور خود چرخ  

به کدام راه قدم  دانستیراه مقابلش قرار داشت و نم سه

.بگذارد  

از شدت  لیو قرار گرفته بود روروشن کنار هر راه یفانوس

.ندیآخر راه را بب توانستینمتاریکی   

به عقب برداشت که  یقدم ریرا تکان داد و با تح سرش

او را ازجا پراند و با وحشت به  یبلند غیج یناگهان صدا

 چپ و راستش نگاه کرد

اباـ ب   

 بی وقفه با ترس و زیرلب زمزمه کرد:

بود ایل ی.. صداای... لایـ ل   

کشید یپر عجز ادیبعد فر و  

؟ییخترم کجاـ د   

.خودش بود یکه گرفت صدا یتنها جواب و  

 با .طرف راست آمده باشد یصدا از راهرو زدیم حدس

به جلو برداشت و فانوس روشن را در  یشک و ترس قدم

.دست گرفت  



روشن دوباره  قرمز یپا داخل راهرو گذاشت چراغ ها تا

.گرفت شیچشم ها یدست خود را جلو عیشدند و سر  

آورد و چند بار پلک زد  نییآرام دستش را پا هیاز چند ثان پس

.نور عادت کند تا چشمانش به  

 یقطره ها ختنیر یبلند قلبش هم به صدا یتپش ها یصدا

آرام قدم  آرام .سقف نمناک اضافه شده بود یآب از رو

 شسالخورده ا قلب .برداشت و آب دهانش را قورت داد

.و وحشت را نداشت جانیهمه ه نیطاقت ا  

.نه ایآورد  ینبود دوام م مطمئن  

و محو انگار که در آسمان اکو شده باشد بلند  غریبه ییصدا

 شد

یومدـ ا   

بودن یچیو به باال سرش نگاه کرد، ه ستادیبا ترس ا یمحب  

 یچاله آب یرو شیکه پا رفت زد و جلو یخودش چرخ دور

 .بلندش باعث شد بدنش از جا بپرد یقرار گرفت و صدا

.آمد یبلند یخنده ها یصدا  

.کنهیم وونمینفس نفس زدنات د نیچقدر ا یدونیمـ ن  

زد ادیگرفته فر یگشاد شده و صدا یچشم ها با  

؟ دخترم کجاست؟ یهست یو.. تو کـ ت   



 شیرا پشت لب ها ینشسته بود و آرام آهنگ یزن انگار

. مثل مادری که زمزمه وار برای کودکش الالیی خواندیم

 بخواند.

. ولی در شاید در موقعیتی عادی این صدا هم عادی می بود

این فضا و موقعیت آواهای نامفهومش تن و بدن مرد را می 

 لرزاند.

که سر  دیدیرا م یبیغر بیتونل اشکال عج یها وارید یرو

.آوردیدر نم   

فانوس  ینور قرمز عادت کرده بود و انعکاس شعله ها به

.دیدرخشیها م وارید یرو  

با ترس داد زد یآمد و محب یغیج یصدا ناگهان  

ایکاملـ    

درد گرفته  مغزش .چیه گریخنده و د یپشت بندش صدا و

.شدیکم داشت روانش مختل م بود و کم  

افتاد و سرش را  فیکث نیزم یرو یو خستگ یچارگیب با

گرفت. نییپا   

افتاد و در آب  نییاش پا قهیاز کنار شق یدرشت عرق قطره

.گم شد نیزم یرو یها  

:کم آوردن زمزمه کرد و عجز، التماس، ترس با  



خترم و بهم برگردونـ د   

را  چیزیباز شدن قفل  یصداهنوز حرفش تمام نشده بود که 

.دیشن  

 شیسرش را باال آورد و متوجه شد روبه رو عیو سر شوکه

رد.قرار دا یدر واریهمرنگ د  

سمت در حرکت به  بلند شد و با عجله شیکمک دست ها با

.کرد  

پرت داخل رساند و خودش را  یآهن رهیرا به دستگ دستش

..کرد که  

 یبه چشمانش خورد و با درد مردمک ها یدیسف دیشد نور

.بازش بسته شد  

 یبا چشم ها یپشت سرش بسته شد و محب یبلند یبا صدا در

.بسته کف اتاق نشست  

 ؛کجاست دانستیو نم کردیکف را حس م یها کیسرام

.را باز کند شیچشم ها دتوانینممی دانست که  فقط  

گذاشت و چهار دست و پا حرکت  نیزم یرو را شیها دست

برخورد  یزیدفعه به چ کیادامه داشت که  حرکتش .کرد

 یها هیپا دیلمسش کرد فهم یوقت .کرد و دستش را باال آورد



پناه  یب یداد و مثل مردمان هیخود را به آن تک. است یصندل

.خود جمع کردفشرد و بدنش را در میان بازوهایش  آن را  

.کردیلب نام دخترش را صدا م ریو ز دیلرزیم  

 یکس یبا حس نفس ها کردیم هیطور که با خود واگو همان

دیبلند نفس کشو  و با ترس دیکنار گوشش از جا پر  

شیـ ه   

 .دیرا به آن طرف هول داد و خود را محکم عقب کش یصندل

به را  شیو چشم ها دادیرا به چپ و راست تکان م سرش

.کردیباز نمخاطر نور شدید و فضای سفید    

دیرا شن یآهسته دختر یصدا  

. توقع شجاعت ستیاول کار خوب ن یهمه ترس برا نـ ای

 بیشتری رو ازت داشتم

:لرزان و پس رفته گفت ییمکث کرد و با صدا یمحب  

؟ دخترم.. دخترم و  یشناسیمن و از کجا م ؟یهست یو کـ ت 

 بگو کجاست

:لب با خود گفت ریز و  

کردی. داشت صدام مدمیرو شن غشیج یداـ ص   

کرد یشلوغ کار کمیهوم.. دخترت ـ    



ادامه داد یزد و با لحن مرموز یپوزخند  

خب من تو آروم کردن آدما کارم و خوب بلدم یلـ و   

از او  یاز ترس دهانش بهم دوخته شد و دختر قدم یمحب

 دورتر شد

یرو صندل نیشـ ب   

محکم  یتکان داد و ناگهان صندل یبه نشانه منف یرترس س با

برخورد کرد شیبه پاها  

نیشـ ب   

.شد نیسنگ شیکرد و گلو یمکث  

به  شیپاها .گرفت و بلند شد یصندل یها هیدلهره از پا با

 یصندل یخود را رو عیسر به خاطر همین دیلرزیشدت م

.انداخت  

 صندلیی دسته ها یکه رو یپهن یمحض نشستن فلز ها به

ها چسبیدند. هیهم به پا شیو پاهاپیچید بود دور مچ دستش   

:باز شد و گفت شیچشم ها یشدت شوک ناگهان از  

یم کاریـ چ ..  

حرف در دهانش ماند یول  



 کردو حس  شد رهیمقابلش خ ریمن... با بهت به تصو یخدا

 یچارگیو ب رفتیداشت رو به زوال م عقلش است.توهم زده 

.طاقتش را ربوده بود  

.دیباز هم همان را د ولی ترس سرش را چرخاند با  

.بود االن واضح شده بود دهیکه اول د یدیسراسر سف اتاق  

بلند بود  یقد یها نهی... سراسر اتاق پر از آیچه واضح یول

به  یو محب بارها و بارها تکرار شده  رشیکه بازتاب تصو

.دیدیخودش را م کردیهر طرف نگاه م  

که حس کرد؟  ییکو؟ آن نفس ها دیکه شن ییآن صدا پس

نبود نجایا یشده بود؟ کس وانهید  

را بهم فشرد و  شیلب ها .همه عذاب را نداشت نیا طاقت

.را بست شیچشم ها  

دیچیو آرام درون اتاق پ زیتمسخر آم ییهمان لحظه صدا و  

خودت سخته نه؟ یماشاـ ت   

:التماس گفت با  

؟یهست یو کـ ت   

تفاوت یب ییمکث و صدا یکم   

- Nemesis 



ت:ام سرش را تکان داد و با لرزش گفبا ابه مرد  

شناسمی.. نم شناسمیمـ ن   

دیپوزخند دخترک را شن یصدا  

؟یرو چ مایـ ن   

مایدر دم خفه شد.. ن یمحب و  

چطور؟ چگونه؟ چرا .. چرا او؟ یول  

را بلند به زبان آورد سوالش  

ه؟یبا من چ ه؟یبا دخترم چ مایمشکل ن دتونه؟یجد یازـ ب   

ادامه دادمتمسخر  یکرد و با لحن یسیه سیه دختر  

که خودت  ی. همون خائنهیما ک یهدف اصل یدونیودتم مـ خ 

یازش محافظت کن یو کشت  

زد  یتک خنده ترسناک  

دفعه  کیتا  میزنی. کم کم ضربه ممیریم شیپ واشی واشـ ی 

 نابود شه

:را بلند کرد و گفت شیصدا  

رمیتو به اونجاش فکر نکن، سراغ اونم مـ    

فت:گ دیهم شن یکه محب یلب جور ریز و  



ه وقتشـ ب   

شد و دختر  رهیخودش خ ریدر سکوت و وهم به تصاو یمحب

:گفت  

جذاب  یشو کیخودت لذت ببر.. قراره  یعال از تماشاـ ف 

مینیبا هم بب   

مرد با ترس تکان  امدین ییصدا گریسکوت شد و د یوقت

خورد و داد زد یمحکم  

کجاست؟ ایل ؟یکن کاریچ یخوایم .. رونیب ای.. بیجا رفتـ ک 

  جواب من و بده

خدا گفتن مرد به هوا  ادیو فر دینشن ییصدا چیه گرید یول

 برخواست

اموری*  

ها از اتاق خارج شده بودم و به  شهیاز ش یکی قیطر از

دیمن را ند دینور سف ادیخاطر پخش ز  

زیم یمخصوصم را در آوردم و پرت کردم رو نکیع   

زنگ زدم ماین به   

زمخت ارژنگ  یخودش بودم که صدا یصدا دنیمنتظر شن 

دیچیپ یدر گوش  



ه؟یـ چ   

:گفتم یسرد یصدا با  

اسلحم  یسرد شهینم لیشهر کشور دل نیگرم تر یبر نکهیـ ا 

ارژنگ یکنیباهام صحبت م ینطوریبره که ا ادتیرو   

فرستادم رونیرا ب قمیکرد و نفس عم سکوت  

کجاست مایـ ن   

دمیبا حرص شن ختهیرا آم شیصدا  

کننیم ینژاد تو انبارن دارن جنسارو بررس کیا نـ ب   

؟یچ ینساـ ج   

 ـ قطعات کامپیتور

:شده گفتم زیر یبه جلو خم شدم و با چشم ها یصندل رو  

اد؟یب آمریکاکه قرار بود از  ییموناـ ه   

رهـ آ   

در اتاق شروع به راه رفتن کردم  .برخواستم یصندل یرو از

دمیو غر  

و بفهمم؟ نیا دیالن من باـ ا   

تفاوت او  یمحکم و ب یلحظه سکوت برقرار شد و صدا چند

دیچیدر گوشم پ  



قراره؟ .بدم حیهمه برنامه هارو به تو توض ستیرار نـ ق   

سکوت لب باز کردم هینگفتم و بعد از پنج ثان یزیچ  

مایـ ن   

آمد و متوجه بودم دارد  یم یخش خش از پشت گوش یصدا 

رودیراه م  

 شدرون یآمد و وقت نیباز شدن در ماش یلحظه بعد صدا چند

دمیرا شن شیشد صدا ریجاگ  

ره؟یم شیارا چطور پـ ک   

شدم رهیخ توریدر هم برگشتم و به مان ییبا اخم ها   

من پاش  یامضا یکنیکه از من پنهان م ییزایون چـ ا 

خورهیم  

 یکرد کاریچ. خودم پاش خورده یاستثنائا امضا یکی نـ ای

  چند روز؟ نیتو ا

 دیآیخوشش نم شیجواب گذاشتن سوال ها یاز ب دانستمیم

:گفتم الیخیو ب چاندمیپ میانگشتم را دور موها نیبنابرا  

ها آماده شد. سپهر و  لمیف رفتیم شیپ دیطور که با مونـ ه

 نیمع یبرنامه زمان طبق .سجاد کارشون و خوب انجام دادن

 همه صحنه هارو رج زدن و قابل باوره



شده  رهیخ نهیکه مثل مرده ها به آ یبه محب توریاز درون مان

 بود نگاه کردم و ادامه دادم

ارمون با دخترش تموم شدـ ک   

ن؟یز شرش راحت شدـ ا   

میاحت شدـ ر   

 هیتر اجرا کن و بعدا منتظر  عیرو سر یپلن بعد .وبهـ خ 

اشخبر از من ب  

پرسیدم یکنجکاو یکردم و با کم زیرا ر میها چشم  

؟یـ چ   

دمیخبر م ستم،ینوز مطمئن نـ ه   

داد انیتماس را پا و  

 

وقتش  گریاتاق گذشته بود و د نیروز از نگه داشتنش در ا دو

 بود شروع کنم

مرا  یدر گوشه اتاق صدا یکوچک یبلندگو قیطر از

 یدادم و با چشم ها هیتک یسرم را به صندل نیبرا بنا .دیشنیم

:بسته گفتم  

؟ین که خسته شدم. تو چـ م  



کردمیبا پلک بسته هم وحشتش را حس م یحت  

کم جانش بلند شد یصدا  

؟یخوایازجونم م یـ چ   

:زدم و زمزمه کردم یپوزخند  

 جانیه کمیفعال  ایکه بخوامش. ب ستیمهم ن یونت انقدرـ ج 

به کار میبد  

خش برداشت شیصدا  

ه؟ینظورت چـ م   

 یها نهیاز آ یکی .جواب دکمه را فشردم یمن به جا و

پشتش  یتوریکرد و صفحه مان دنیبه چرخمقابلش شروع 

.قرار گرفت یمحب یجلو  

شدم رهیرا باز کردم و به واکنشش خ میها چشم  

و بدنش در هم جمع  کردیبه صحنه مقابلش نگاه م ریتح با

.شده بود  

:حوصله گفتم یب  

هی. خودت تماشا کن چستیالزم ن ینیقدمه چـ م   



 .دیچیبلند درون اتاق پ یغیج یتا صفحه روشن شد صدا و

جاخورده به تصویر چشم بدن مرد محکم تکان خورد و 

 دوخت.

ناباور  را به عقب هول داد و سرش را یصندل شیپاها با

.تکان داد  

به شاهکار  نهیطرف کش آمد و دست به س کیبه  میها لب

.شدم رهیپسر ها خ  

 دیسف یکه مردها یافتاده بود و در حال نیزم یرو دخترک

و کمک  زدیزده بودند بلند زجه م رهیپوش دورش دا

دیکوبیم نیو خودش را به زم کردیم هیگر .خواستیم  

 نیزم ادیز یبسته شده بود و مشخص بود از تقال یصندل به

.خورده  

بهت زده ماند و  رهیخ رینگران به تصو یبا چشم ها یمحب

 لب زد

دخترم اایل ا،یاملـ ک   

فریاد بلندش که در  و بهش دوخته یبا سرگرمرا  نگاهم

 صدای جیغ دردمند لیا گم شد؛ روحم ارضا شد.

در مغزم  گرید یو صداها زدیدرونم قهقهه م سینمس

.خاموش شده بود  



باز  یصدا نیلنز دورب یجلو کردیم هیکه دختر گر یحال در

آن در چشم  زیت برق .شد دهید ییآمد و چاقو یشدن ضامن

در  یبود با چاقو نیکه پشتش به دورب یو مرد دیدرخش میها

.دستش سمت دختر حرکت کرد  

 ییاز ترس نفسش بند آمده بود و در سکوت با لب ها یمحب

 الدیم .دادیبه شدت لرزان سرش را به چپ و راست تکان م

را گرفت و بلند کرد ایسر ل   

 ریدوباره چشمم به تصو یزدم و وقت یصندل یرو یچرخ

ماندم و در دل  منتظر .دمیدختر د یخورد چاقو را مقابل گلو

 شماردم

کی  

به عقب هول داد یگریمسن درون اتاق خود را قدم د مرد  

 دو

و گردنش مقابل دوربین  دیدختر را به عقب کش یموها الدیم

. چاقو را زیر گلویش قرار داد و اشک های دختر باال رفت

  روی صورتش ریختند.

 لبخند کجی روی صورتم نشست

 سه



تصویر  و بلند ایل غیج یصدابه محض حرکت دست میالد 

  خاموش شد.

 همانطور که انتظار می رفت و اوردیطاقت ن گرید یمحب

.شکست میچشم ها یجلو  

 در پنج ثانیه کبود شد.که صورتش  دمیزد و د یبلند ادیفر

. بر آمده گردنش در نظرم آمدند یو رگ ها دیکش عربده

مردی که حامی دو نفر بود جلوی چشمانم سرش را باال 

گرفت و با گریه زجه زد. خودش را روی صندلی به شدت 

وحی اسیر تکان میداد و می دانستم االن در این وضعیت ر

 بودنش چقدر روی اعصابش بود. 

چرخ  یصندل یطرف کش آمده رو کیبه  ییمن با لب هاو  

.بردمیم لذت شیفغان ها تمیر دنیو از شن  خوردمیم  

 

:در اتاق خارج شدم و پشت تلفن گفتم از  

دیکنیم یو براش پل لمیبار ف هیساعت  هیر ـ ه   

:زمزمه کردم بی رحمی با بستمیکه در را م یدرحال   

خوابشم  یتو یبرسه که حت ییکارش به جا خوامیـ م 

دخترش و بشنوه یها غیج یصدا  



باشه سجاد تلفن را قطع کردم و حرکت کردم  دنیبعد از شن و

نیسمت ماش   

 سوز .دمیکش یقیشدم و نفس عم رهیخ یزییآسمان عصر پا به

کت چرم تنم بود کیو تنها  دیوزیم یسرد  

 .شده بود دهیآب د ادیزی بدن من در مقابل گرما و سرما اما

گاز فشردم یرا رو میشدم و پا نیماش سوار  

 هیبق ادیکننده درون سرم فر تیاذ یخفه کردن صداها یبرا

.رمیتا آرام بگ آوردمیرا درم  

.پونزده ساله را نشنوم اموری یها ادیفر یصدا نکهیا یبرا  

و روحم را آرام  دادمیگوش م یمحب دهیزجر کش یصدا به

بودم.. روح و روانم زخم خورده بود و راه  ضیمر .کردمیم

.نبود یدرمان  

انتقامم را  دیبا یول رسمیراه به کجا م نیته ا دانستمینم

.گرفتمیم  

.روحم را پاک نگه داشتم یول دمید یاز اول بد نبودم، بد من  

.زخم نزدم یترک نکردم، زخم خوردم ول یشدم ول ترک  

مراقبت  یتمام خودم را گذاشتم برا یبه مراقبت داشتم ول ازین

پس فطرت کیاز   



 یدرونم را کشتم فقط برا اموریو  دمیسال تمام عذاب کششش 

به خودم  دیکه حواسم با ییانتقام تک تک لحظه ها نکهیا

و نبود بودیم   

و فکر او بودم را  بودمیفکر خودم م دیکه با یتک ساعات تک

.رمیبگاز آن خائن   

همان طور که من به عنوان فردی که به او نزدیک بود تاوان 

 پس دادم؛ اطرافیان او هم باید تقاص پس می دادند. باید!

 .شد دهیو باد به سرعت در صورتم کوب دمیکش نییرا پا پنجره

گاز دادم شتریو ب دمیکش یقیعم نفس  

و  دیمثل گرداب در مغزم چرخ شیشوم چند سال پ خاطرات

 نابودم کرد

** 

سرم آمده بود و با وحشت از خواب  یشبانه باال ارژنگ

بودم دهیپر  

.شدیتر م کیو نزد کردیبه بدنم نگاه م یفیلبخند کث با  

در هم  یجمع شده و اخم ها یو با صورت رفتمیعقب م عقب

.کردمینگاهش م  

را  دستش .دیو مقابلم رس دمیچیرا دور خودم پ میها دست

دمیو به خود لرز دیتنم کش یرو  



را که با هر حرکت انگشتانش به جانم  یوقت دلهره ا چیه

؛ از یاد نمی بردم.ختیریم  

و سرش را در زانوانش پنهان  کوچکم بغض کرده اموری

.کرده بود  

.چاندیپ گلویم را به گردنم رسانده و آرام دورزمختش  دست  

او  رهیخ ؛سردم که در آن اضطراب نشسته بود یها مردمک

را جلو آورده و زمزمه کردکه سرش  ه بودماند  

حرومزاده یتو.. هم اون پسره  هم چقدر دلم  یدونیمـ ن 

پارت کنم کهیت نجایهم خوادیم   

نمرده بود میموقع ها هنوز برا آن  

:کرده و با حرص گفته بودم تقال  

اون ای ییرومزاده توـ ح   

.کردمیاالن سوزشش را با باد حس م یکه حت یلیس و  

پرت شده بودم  نیزم یبود که رو دهیدر صورتم کوب یجور

را محکم  دستانش .و دوباره از گردنم گرفته و بلندم کرده بود

و فشار داد گلویم دور چاندیتر پ  

 زدیکه زهرخند م یینکرده و با چشم ها یگونه حرکت چیه

چشم دوختم.بهش   



:را در آورده بودم که با خشم گفت کفرش  

فهمهینم چکسیخفت کنم و بکشمت ه نجایاالن ا نیهمگه ـ ا   

.شدیبسته م میراه تنفس داشت به رو  

داشت رو به باال  میو مردمک هافشار دستانش بیشتر میشد 

.کردیحرکت م  

نمانده بود دردم در دستانش جان  یزیو چ کردمخس  خس

.دهم که در اتاق به شدت باز شد و پرهام وارد شد  

ندانست که  یول .دیخودش به دادم رس الیخشب پرهام به  آن

!نشدن داریو ب دنیخواب .نرسم میباعث شد به آرزو  

 

 

 

زدم. و کتم را تن مستادیا نهیآ یجلو  

 بیرا از ج شیها ریو زنجه کتانم را به پا کرد یمشک شلوار

را به  میها وت. بدون انداختن نگاهی به خودم بکردم زانیآو

.رونیدست گرفتم و از اتاق رفتم ب  

 نییپله ها را پا حین نواخته شدن ملودی ای آرام برهنه یپا با

.دمید انویرا پشت پ رفتم و پرهام  



باال آهسته طرفش حرکت کردم و سرش را با طمانینه به 

.آورد  

.انداختم نیرا به زم میدر هم گره خورد و کفش ها نگاهمان  

 کردم و خم شدم تا بوت ها راقطع ننگاهمان را  اتصال

 بپوشم.

بلند شد.ها برداشت و  هیکالو روی را از انگشتانش  

؟یریجا مـ ک   

را درون کفش  میپا یکیکه آن  یو در حال دمیرا باال کش پیز

:گفتم بردمیفرو م  

ن؟یکه گفته بودم رو آماده کرد یزیـ چ   

در  صورتش .زل زدم شیچشم ها مستقیم درو  ستادمیصاف ا

ندادم یتیاهم لیهم جمع شد و  

الزمه؟ ؟یکنیکارو م نیرا اـ چ  

 قاطع لب باز کردم 

زمه! آماده است؟ـ ال   

تکان داد یسر کالفه   

ارهی.. دووم نماموری یره اماده کردن ولـ آ   

باال انداختم و به سمت در حرکت کردم یا شانه  



ستیرام مهم نـ ب   

دمیآرامش را شن یاز خارج شدنم صدا قبل  

اموری یشیم مونیشـ پ   

.حرکت کردم نیرا محکم بستم و به سمت ماش در  

 گرید یول .گفت دوستم بود شودیفرد و م نیاعتماد تر مورد

بردیحوصله ام را سر م هایش حرف نیداشت با ا  

تکان داد و داد زد میبرا یدور تر سر یاز کم الدیم  

فرستادم و ر یکه خواست ییزایآماده است.. چ یمه چـ ه

 مستقیم همونجا. بازم از دور چک میکنیم.

.را در هم قفل کردم و سوار شدم انگشتانم    

ترمز  یرا رو میمحکم پا دمیبه محل مورد نظر رس یوقت

.دیچیآسفالت پ یرو میها کیالست غیج یفشردم و صدا  

** 

 خواستینم ینظاره گر ماجرا بود و حت نیاز پشت دورب ماین

.را از دست بدهد شینما نیاز ا یصحنه ا  

.بودند ستادهیاآماده باش باز  یدر فضا شافراد   



 ینگاهشان کرد و حرکت کرد سمت صندل بی تفاوت اموری

قرار  جلویش یبزرگ زیو مبود  یآسفالت نیزم یکه رو یا

.گرفته بود  

رنگ  یقرار گرفت به ظرف در دار فلز زیپشت م یوقت

.شد و پوزخند زد رهیخ  

را از کنارش رد کرد و  شیپاها. را برعکس گذاشت یصندل

.نشست  

چانه اش  ریو ز کردیکه دستانش را در هم قفل م یدرحال

.شد رهیبه مقابلش ختفریح با  دادیقرار م  

پر از کارتون و جعبه  شهر قرار داشتند و دورشان  رونیب

رنگ بود و  یمشک ریآسفالت و ق نیزم کف .بود یچوب یها

.شدندیم دهیدورتر ها کارخانه ها د  

 شهیقرار داشت که ش یا یخال یجا میحج واریدو د نیب ما

نصب  واریدو د به آندر ارتفاع زیاد  یشکلبزرگ مستطیل 

وارد  یلوله ا شهیش نییاز گوشه پا و سقفش باز بود. شده بود

کرد.یم شهیبا فشار کم آب وارد ش که شده بود   

قسمت ماجرا کوره بزرگ آهن های داغ و ذوب شده دترین ب

بود که در فاصله نسبتا زیادی از شیشه قرار داشت و شعله 

 های اتشش وحشیانه در باد می وزیدند.



دختر خبر نداشت که  و مرگ بار آن اهیکس از ذهن س چیه

 یبا دست ها که ؛اوردیب یبر سر آن مرد خواهدیم ییچه بال

و وحشت به  رتیقرار داشت و با ح شهیبسته درون آن ش

ترس را به مغز استخوانش  ،قرمز یکه شعله ها شیپا نییپا

.بود رهیخ کردندیمنتقل م  

:تکان داد و با احترام گفت یسر مرد  

موم؟ـ ت  

سرما  یشد و با نگاه رهیخ زیم یبه کنترل کوچک رو اموری

:گفت الیخیب یزده و لحن  

نیدور و برا باش نی.. همنیرـ ب   

 شیصدا صحبت را شروع کرد.شد و  رهیخ یلذت به محب با

باز  یبلندگو در آن فضا قیبه او برسد از طر نکهیا یبرا

.شدیپخش م  

ـ بیخیال. مطمئنم از ایده ای که برات ریختم خیلی خوشت 

  اومده

با  شیو دندان ها دیاو چرخ یگرد شده مرد به سو یچشم ها

.به هم خورد وحشت و سرما  

 شهیش نییگاه به کوره بزرگ پازده اش  وحشت نگاه

.کردندیرا پر م شهیکه کف ش ییبه آب های گاه .خوردیم  



:گفتبی ربط تکان داد و  یسر اموری  

 خوردینم بهش. با اون پسر داشتم کیکوچمالقات  هیتفاقا ـ ا

نگرانت باشه یلیخ  

..و یینجایانگار نه انگار تو ا اصال   

:زمزمه کرد بی رحمانهتر و  آرام  

ینابود بش گهید یقیراره تا دقاـ ق   

:را به زور تکان داد و با عجز گفت شیلب ها یمحب  

گو.. که.. دخت..رم زند..سـ ب   

.. حالش خوبه؟ایبگو ل کنمی... خواهش مستمیمهم ن خودم  

جواب داد تفاوت در کاسه چرخاند و یرا ب شیچشم ها اموری  

میرسیه دخترتم مـ ب   

کری به خود گرفت و با ادا گفت:قیافه متف  

حالش خوبه صد در صدـ    

باز مقابلش را  یو رو کرد و پرونده ا ریبرگه را ز چند

 کردیکه خط به خط را با نگاهش رصد م یگذاشت و در حال

:گفت  

یبه چند تا سوال من جواب بد دیول باـ ا   



یه مناقصه خارجی بزرگ  ل هزارو سیصد و بیست و پنج.سا

اخر که کسی انتظارش و نداشته بردین و سود و لحظه 

  سهامتون خیلی باال رفت.

:شده گفت زیر یو با نگاه یداد به صندل هیتک  

هخامنش  بتونیشرکت رق نیتونست یاوم بدونم چطورکنجـ ک 

کنار ماروین پدر یعنی  

نیبزن  

و به نفس های عصبی نیما که در گوشش پیچید اهمیتی نداد. 

فهمید.باید همه چیز را می   

تا نگاهش  چرخاندیرا به اطراف م شیچشم ها زیبا گر یمحب

.وفتدین نییبه پا  

ترس از خفه شدن داشته باشد که هر لحظه آب  دانستینم

.فتنرترس از سوخته شدن و آتش گ ا. یآمد یداشت باال م  

 ریز وقبود که چا یدردش دختر ها نبود. نیدردش ا یول

 میتسل دانستیلحظه نم نیگذاشته بودند و او در ا شیگلو

. هنوز هم در اعماق نجات او یبجنگد برا ای ؛مرگ شود

قلبش کسی می گفت لیا زنده است و تصویر فیلمبرداری شده 

 را باور نمیکرد.



بود که  شیهابه کار رهیمنتظر خ یخونسرد و با نگاه اموری

را  او .ستادیاصاف  شیچشمش به او خورد و با تشو یمحب

ستیک دانستی.. اصال نمآمدینم ادشی  

از  یول کندیکارم ماین یهست برا یسال چند دانستیم فقط

.او خبر نداشت یاصل تیهو  

:گفت یدختر زل زد و با نگران بی حالت یچشم ها در  

نه ایاول بگو دخترم خوبه  کنمیواهش مـ خ   

او  دید یزل زد به او و مرد وقت یحرف چیبدون ه اموری

 مهم باشد شیاش براسنگ تر از آن است که عجز و ناله

مکثی کرد تا میان آشفتگی های ذهنیش حرف هایش را کنار 

:گفت یبا کالفگ هم بچیند و سپس  

.بزرگ نبودم پدرم بود یبهرام لین اون زمان وکـ م   

اون  ،یکیرفتن  نییبود و فقط با پا نشونیب ینیسنگ رقابت

.و ببرهمناقصه ر تونستیم یکی  

یامور بی حوصله از شنیدن چیزهایی که می دانست چشمانش 

را در حدقه چرخاند. ولی چیزی نگفت. صدای مرد به وسیله 

میکروفون درون شیشه به گوشش میرسید ولی حرکت آب 

 های درون آن باعث کمی ناواضحی میشد.



 کردیم یتو کارش نداشت و سع شهیخورده ش یهرامـ ب

شرکت هخامنش  یچطور دونستینم یکنه ول یعادالنه باز

هر روز به طور غیر عادی ازش میزنه باال.داره   

.کردنیسر هم براش دردسر و پاپوش درست م پشت  

به پروژه و برد فکر کنه فقط  موندیبراش نم گهید یوقت اونم

.رفع اتهام شده بود ریدرگ  

 نیما غرید

 ـ آشغال دروغگو

قراره ضرر  دونستنیشده بودن و م دیآخر که نا ام حظهـ ل

 یسر هی هیک میدونیفرد ناشناس که هنوزم نم هی ننیبب یبزرگ

یبه دست بهرام رسونهیمدارکت و فلش م  

. تا اینجای دادیگوش م شیو با دقت به حرف ها یجد اموری

کار را می دانست فقط می خواست از دانسته های فرد 

  مقابلش اطالعات داشته باشد.

:چانه برداشت و گفت ریرا از ز دستش  

بود یب؟ مدارک چـ خ   

ماند به  رهیو نگاه وحشت زده اش خ دیکش یقینفس عم یمحب

از  شیبود و پاها دهیکه تا باالتر از زانوانش رس ییآب ها

.سر شده بود ادیز یسرما  



لرزان ادامه داد ییصدا با  

با  یخصومت شخص اینف..ر از کارمنداش که گو کـ ی 

 یپاپوش ها کنهیکه ثابت م یاون.. اون.. داشته تمام مدارک

یبهرام    

را تکان داد شیو پاها دیکش یقیعم نفس  

و دوران مناقصه کار هخامنش بوده رو... به دست ـ ت 

رسونهیم یبهرام  

به نظر می رسید چیزی که به دست بهرامی رسیده فقط به 

شایدم.. شایدم چند  اندازه کنار زدن هخامنش از مناقصه باشه.

  ماه حبس ولی.. ولی دردسرای بزرگتری براش درست شد.

.دیکش یقیو نفس عم دیرا شن مایغرش ن یصدا  

ـ هر زری که میزنه دروغی بیش نیست. حروم لقمه میگه 

هخامنش خورده شیشه داشته. نمیگه با کثافت کاری های ما 

 کشته شد.

او که  به خیره شد.یامور با دقت به چهره رنگ پریده محبی 

حرف  خوردیگفتن نداشت نم قتیجز حق یو چاره ا زیراه گر

.پرند باشد شیها  

:کرد و گفت یکیستریه ندهنیما خ  



بزنن  نیپدر من و زم نکهیا ی. برازنهیرف از پاپوش مـ ح 

توهم  .استفاده کردن و چهار تام گذاشتن روش یاز هر راه

برو سر  عیسر یاون گوش کن یبه پرت و پالها خوادینم

.اصل مطلب    

:و گفت دیخندعاصی شده   

نمیجون دادنش و بب خوامیـ م   

:خونسرد گفت اموری  

 ـ نمیدونین اون مرد که هخامنش و لو داد کی بود؟ 

سر محبی با ترس به نشانه نه تکان خورد و یامور قبل از 

که اینکه نیما عصبی وسط حرفش بپرد و باز متذکر این شود 

 پدرش کاری نکرده که لو برود پرسید

؟یادامه حرف هاش و بشنو یخوایمـ ن  

ماین یحرص یصدا و  

اش و خودمون میدونیم.ادامه ـ    

شد که داشت باال  رهیخ یباال انداخت و به آب یشانه ااموری

کنترل کنارش  به .دیلرزیاز سرما م یو بدن محب رفتیم

.نگاه کرد و پرونده را بست  

شد رهیرا از دور طرف کش آورد و به آسمان خ شیها دست  



زد ادیبا ترس فر یمحب  

پس یزنیو گفتم... چرا حرف نم دونستمیم یرچـ ه   

رونیب اری... بنجایو ازا.. ا من   

:از گوشه چشم نگاهش کرد و با زهرخند گفت اموری  

ی. حرفی از رو بگ خوامیمن م یهرچز اولشم قرار بود ـ ا

؟بیرون آوردنت زدم  

 ادیو فر دیکوب شهیرا به ش شمحکم خود .گرد شد شیچشم ها

دیکش  

زندس دونمیم.. رونهیاون ب دخترم ؟ یکارکنیچ یخوایـ م 

،رونیب اریمن و ب  

دیعربده کش و بیچارگی با زجر و  

از جون ما  یـ چ دوستام و گرفتین به هدفتون نرسیدین؟

آخه. نیخوایم  

که مردمک  یشد و در حال رهیاش خ یبه بدن زخم اموری

:خونسرد گفت کشاندیمصورت قرمز او  یرورا  شیها  

همه تقال و  نیمثل تو ا یمرد مسن یبرا .کنمیم نتیحسـ ت 

ی. خوب دووم آوردهیادیم زادیفر  

را که خمیده بود صاف کرد. شیپوزخند زد و پاها  



بهتش زد یو محب دیبلند خند ماین  

 کیچطور  یرا داشت ول ییکارها نیتوقع همچ مایاز ن قطعا

رحم باشد و جان  یانقدر ب توانستیدخترجوان مثل او م

حرف چند  ناگهان ؟ در آن گیر و دارردینفر را بگ نیچند

دختر در ذهنش تکرار شد شیپ قهیدق  

با اون پسر داشتم کیمالقات کوچ هیاتفاقا  " " 

:دفعه گفت کیجان به حرف آمد و  یو ب رتیح با  

؟یدیتو... تو اون و د ه؟یبا ساواش چ شکلتـ م   

با سرعت نور  ینگرانبه یاد تماس های بی پاسخش افتاد.  

و با ترس ناله کرد دیدو شیبه چشم ها  

؟یاوردیسر اون ن بالیی که ک.. ییالـ ب   

.درهم رفت یبه آن اموری یاخم ها  

که راحتش  یمسموم یو فکراقبلش  یخواب یشب ب ادی

افتاد. گذاشتندینم  

درخت کودکی که با حزن به  شرنگ یعسل یچشم ها ادی

.که از پشت بسته بود یبلند یو موها بود رهیخهایشان   

پونزده ساله درونش با  اموریو  دیچیدر سرش پ یمحب سوال

:روح گفت یب ییصدا  



 ـ قرار نبود مقابل هم باشیم.

. شد دیسف شیمحکم مشت و بند انگشت ها اموری یدست ها 

کی؟ من در مقابل او؟ یا تو؟کی در مقابل   

رنگش رو به تیرگی  که ییرفتار او و چشم ها رییبه تغ یمحب

پرتاب  گدازه های کینه و دل شکستگیو به طرفش رفت 

. شانه اش را به شیشه کوباند و با قلبی که شد رهیخ کردیم

 هر ده ثانیه از ارتفاعی بلند سقوط میکرد فریاد زد

؟یاوردیکه سرش ن ییواب بده... بالـ ج   

 

که در  یکرد خودش را کنترل کند و پس از مکث یسع اموری

که فقط  یتفاوت یآمده بود با لحن به شدت ب زیاد ماینظر ن

:پشتش است گفت یچه درد و زخم دانستیخودش م  

 ـ هنوز نیاوردم 

مرد نمی دانست از شنیدن این حرف نفسی راحت بکشد یا 

 بترسد برای هنوز اول جمله.

صرفا  نجایا مشکل باشه. ی منکه برا ستیمهم ن ینقدرـ ا

شهیاجرا م ماین یهادستور  



در  امورینشست و  شیلب ها یرو یبخش تیلبخند رضا ماین

 یتفاوت یوانمود و نقاب ب نیاسکار بهتر دیبا .دلش پوزخند زد

.دادندیرا به او م  

الک خورده  یانگشت ها .سرانه باال گرفت رهیرا خ نگاهش

که بر اثر تکان  ییو به ترک ها دیکوب زیم یاش را رو

شده بود  جادیا شهیش یرو یاز حد محب شیب یخوردن ها

:دار گفت اشد و معن رهیخ  

خودت برای  یآخر و صرف نگران یلحظه ها نیهتره اـ ب

. تا اینجا هر کاری که از دستت بر می اومد براش انجام یکن

برات افتاده و قراره بیوفته چیز عجیب دادی. اتفاقی که االن 

و غیر قابل پبیش بینی ای نیست. عاقبت کنار اون موندن و 

 از جونت براش مایه گذاشتنه.

دروغ می گفت. جمالت را با بی حسی تمام ادا می کرد. ولی 

او ریشش را در آسیاب سفید نکرده بود که تغییر حالت نگاه 

متوجه نشود.دختر و لحن شکسته و کنایه دارش را   

 کردیهر چقدر فکر م یول .کندیدارد تظاهر م دانستیم

کردینم دایربط او را به ساواش پ  

صورتش به  نگهر چند که دیگر نای فکر کردن نداشت. ر

ت و بی جان شده بود.سس شیو پاها زدیم یکبود  

سرش نگاه کرد یبه باال یچارگیب با  



تا خودش را باال  دیرسیباز هم بود نم شیاگر دست ها یحت

.بکشد  

بودند و  ستادهیا رهیدا مین اموریپوش همه پشت  دیسف مردان

.گوش به فرمان او بودند  

و چشم  زدیم یدیکم کم داشت به سف یصورت محب رنگ

باز مانده بود مهین شیها  

که فقط  ییلب با صدا ریآخرش را کرد و ز یهم تالش ها باز

:گفت دیخودش شن  

ند..اشته باش شی.. کار..ایـ ل   

:شده نگاهش کرد و با تمسخر گفت زیر یبا چشم ها اموری  

رمردیپ یشنویدات و فقط خودت مـ ص   

چانه  همراه باشانه هایش  .را با عجز بست شیچشم ها یمحب

. ستیمردانه گر یپناه یو ب یچارگیو از سر ب دندیاش لرز

 دیگر دلش طاقت صبر کردن نداشت.

را محکم  شیآمدند و پا نییاز صورت چروکش پا شیها اشک

زد ادیو فر دیکوب شهیش یرو  

دا ازتون نگذرهـ خ   

نگاهش  یواکنش چینشسته بود و بدون ه لکسیر اموری 

.کردیم  



شدیم شتریب شیتکانش ترک ها محکم بود و با هر مهین شهیش  

 ماین بردیاو لذت م یها دنیکه از زجر کش یفقط تنها کس و

.بود  

 

.درست مثل حال آن مرد ؛گرفته بود آسمان  

هر آن احتمال برخورد ابرهای سیاه باالی سرشان و صدای 

 شیگرفته بود و دندان ها بدنشمهیب رعد و برق را می داد. 

تا اواسط دیگر  آب .کردندیبا لرز و محکم بهم برخورد م

  .بود دهیرس شه انیس

:دیلب نال ریز  

کنمیم .. خواهشرونی.. بارمیب...ـ    

دیکش نیینگاه کرد و نگاهش را پا رهیبه آسمان ت اموری  

فاصله دور هم معلوم بود و  نیآتش از هم یها شعله

.سوزانشان را حس کند یداغ توانستیم  

با لحن  یشد و پس از مکث رهیظرف در بسته مقابلش خ به

:گفت یدار و ترسناک هیکنا  

.یاز حال دخترت باخبر بش یخواستیـ م   



 .درجه باز شد نیاش تا اخر یرو به خاموش یناگهان چشم ها

که  یا وسانهیما یخوشحال د وکه در دلش جوانه ز یدیبا ام

:گفت صدای لرزانش را باال برد و کردیدل سنگ را آب م  

ـ لیا.. زنده است مگه نه؟ کاری با بچه هام نداشتی نه؟ می 

 دونستم حالشون خوبه

 صحبت هایش جب توقفهم مو شیلرزش دندان ها یحت

.شدینم  

بهش دست داد یبینگاهش کرد و حال غر رهیخ اموری  

را  شینداد و چشم ها یتیهمچیزی درون قلبش ریزش کرد؛ ا

بار باز و بسته کرد کی  

دیچیدر گوشش پ ماین یصدا  

؟یهست ینتظر چـ م   

.ظرف در بسته نگه داشت یبرد و باال شیرا آرام پ دستش  

صدا ها را  هیکرد بق یدرونش را طلب کرد و سع سینمس

.خفه کند  

جنون وارش در فضا  ینگاه کند صدا یبه محب نکهیا بدون

دیچیپ  

لم برات سوخت خواستم لحظه آخرـ د   



 یاقیآکنده و اشت یبا قلب ،با چشمان گشاد شده و منتظر یمحب

تر شد کیلحنش تار امورینگاهش کرد و  یواه  

ینیخترت و ببـ د   

 .شد رهینگاهش جمع شد و با هراس به اطراف خ رمردیپ

 خواستیم فقط ؛رفته بود ادشیرا  نییسرما و آتش پا

.ندیدخترش را بب  

. ها انگار کش آمدند هیتا دور محوطه را نگاه کرد و ثان دور

بدون هیچ  حرف اضافه ای   رفت و شیآرام پ اموری دست

  در یک لحظه در ظرف را برداشت.

که نگاهش سرگردان بود ناگهان متوجه حرکت دست  یمحب

..آن دختر شد و  

 

 شوخی بود دیگر؟ 

را در  یآب چیهگریآنقدر سر شد که د بدنش لحظه کی یراب

.کردیاطرافش حس نم  

حرکت ثابت ماندند و  یب یمانند جنازه ا شیها مردمک

.اوردینگاهش را باال ن اموری  

 چیتر شدند و مغز مرد فرمان ه کیبهم نزد رهیت یابرها

.کردیرا صادر نم یحرکت  



.دیشنیضربان قلبش را نم یصدا یول زدیاش نبض م قهیشق  

.دیکش طول  

که درون ظرف  یزیو باور کند چ دیایتا به خود ب دیکش طول

.است.. سر دختر معصومش است  

و سرش  زده نیزهرآگ یریرا با ت دشیام ردیتا بپذ دیکش طول

.را قطع کرده بودند  

جگر سوزان و  ادیو فر دیایتا به خودش ب دیکش طول

رعد و برق باال  بیبلند و مه یدلخراشش همزمان با صدا

. یامور مات مانده به میز خیره شده بود. صحنه مقابلش برود

چیزی کم از یک فیلم تراژی و غم انگیز نداشت. کارش به 

 کجا رسیده بود؟

ااااایـ ل  

و  داشتندیترک برم شتریها ب شهیزجه و تکانش ش هر با

. کاش تا اینجای کار آورد یهنوز هم نگاهش را باال نم اموری

را که انقدر دقیق و با برنامه ریزی پیش رفته بود فکری هم 

برای مجراهایش میکرد که داشت با نعره های وحشتناک مرد 

 آزرده میشد.

 دستش .وقتش است دیبه کنترل کنارش نگاه کرد و فهم آرام

.دکمه برد و منتظر ماند کیرا نزد   



مرد آرامش  یها ادیبار فر نیچرا ا. را بست شیها چشم

رد؟کینم  

شکسته شده و  هیثان نیکه انگار در هم یبا صورت یمحب

لیا و قطع شده  بود به سر رهیشده بود خ رتریسال پ ستیب

گردنش همه  دور خون های خشک شده روی صورتش. 

.کردقرمز بود و فغان   

.دیکوب شهیبسته اش را باال آورد و محکم به ش یها دست    

 توریپشت مان یا یخوشحال ایخنده  چیهم بدون ه ماین یحت

.کردینشسته بود و مبهوت به مقابلش نگاه م  

 ،اموری زیقرار نبود سوپرا برنامه خبر نداشت. ینجایاز ا او

.باشد یسر قطع شده دختر محب  

 منظورش از خالص شدن این بود آزادش کند نه اینکه...

 یکه با نگاه ب یآرام سرش را باال آورد و درحال اموری

:شده بود گفت رهیروحش به مرد از دست رفته مقابل خ  

یراحت از دخترت... بر الیبا خ یتونیاال مـ ح   

را نداشت و قلبش داشت  یرحم یطاقت آن همه ب گرید یمحب

.کردیم ستیا  

داد زدصورتی خیس از اشک را باال گرفت و با  سرش  



نیکرد کارشیچ و امیقاتل ل یآشغاال دا لعنتتون کنه.. ـ خ 

.نیکرد کاریدخترم و چ  

بغض  به خاطردرد گرفته بود  شیآمد و گلو یباال نم نفسش

.آمدیبزرگتر م یکیو باز  شکستیم یکه ه نشیسنگ  

 کیبه  شیمرد و لب ها یپاها نییشد به پا دهیکش اموری نگاه

.طرف کش آمد  

مرد دستش  یچشم ها یسره کند جلو کیکار را  نکهیا یبرا

 یخون یپلک ها نییرا از پا شیو انگشت ها دیکش شیرا پ

 شهیو مرد دستش را به ش شیدخترک ادامه داد تا لب ها

زد ادیوار و جنون زده فر وانهیو د دیکوب  

.. تقاصش و پس یدیمشغال قاتل .. تقاصش و پس ـ آ 

ی.. خدا ازت نگذره قاتل... دخترم و کشتیدیم  

رو به زوال رفته بود و روحش از تنش خارج شده  عقلش

.بود  

را  شهیوار ش وانهید .دست خودش نبود شیها حرکت

و متوجه نبود با هر ضربه اش خود را به مرگ  دیکوبیم

 کند. حق داشت نداشت؟ همانند داعش جلویشیتر م کینزد

نشسته بود و سر دخترش را نشانش می داد. مگر او که بود؟ 

مگر این دختری که به زور می توانستی بگویی بیست ساله 

 اش است که بود که فرقی با جانی ها نداشت؟



 یب یانگشتش را به طرف دهانش برد و با نگاه یخنث اموری

.دیقرمز رنگ را مک یتفاوت خون ها  

 یگشاد شد و ناگهان بدنش شروع به لرزش یمحب یها چشم

.کرد کیستریه  

 ییها شهیشد به ش دهیکشدختر  نگاهو  مردان قدمی جلو آمدند

.دیرسیآن ها هم م گوش ترک برداشتنش به یکه صدا  

بدن لرزانش به شیشه پشت سرش خورد و چشمانش روی هم 

 افتاد.

صدای دوستی داشتنی رعد در گوشش پیچید و در یک لحظه 

گردن  یبه رو آبرنگ بنفش آسمان در آبی نگاهش نشست. 

.شد جداکف شیشه از  شیو پاها دیمرد رس  

شیشه  یبلند یبا صدا .شد دهیکوب کنارشبه  بی جانش دستان

فشار  باشکسته های تیز شیشه  و آب و دیاز هم پاش عمرش

ریخته شدند.به اطراف  ادیز  

 یجان یو خاموشش را دوخت به مرد ب رهی.. نگاه تاموری و

.به طرف کوره سقوط کرد ادیکه با سرعت ز  

!تمام شد که محکم دکمه را فشرد و یدست و  

** 



همه  نیا دنیکشش د گریبه استراحت داشتم، مغزم د ازین

.را نداشت یبدبخت  

نفس  سه .دادم هینشستم و سرم را به فرمان تک نیماش درون

.دیکش ریت میها قهیو شق دمیپشت سر هم کش قیعم  

با نفس  ،نیماش شهیباران به ش یقطره ها برخورد یصدا

.شده بود ادغام گرفته من یها  

فرمان چسباندم و از پنجره سمت  یاز صورتم را رو یمین

.شدم رهیراستم به کوره داغ خ  

.دیچیپیسوختن م یبو امینیب در  

. ها ترک برداشته شهیچشمانم هم همراه آن ش کردمیم حس

 کار درستی کرده بودم نه؟

مغزم ساکت بود و صداهای وراج همیشگی هم جوابم را نمی 

 دادند.

.شدم رهینشستم و به رو به رو خ صاف  

 یتا دردانه  کردمیصبر م دی. بافعال تمام شده بود کارم

.کند یرا حالج امیاپیپ یضربه ها یبهرام  

را به حرکت در آوردم تلفنم زنگ خورد و  نیماش یوقت

انداختم نیماش ستمیبه س ینگاه  

!پرهام  



را وصل کردم و از منطقه شوم خارج شدم تماس  

گوـ ب   

:با نفس نفس گفت پرهام  

..موراـ ی   

 یکارها و تیبه خاطر فعال شیکردم لرزش صدا فکر

است که بهش محول کرده بودم ینیسنگ  

:تفاوت گفتم یب جهینت در  

کرد؟ داشیخودش پ نیازش نشد؟ مطمئن یبرـ خ   

افتاده یا گهیوش کن.. اتفاق دـ گ   

شد زیر میرا چرخاندم و چشم ها فرمان  

شده؟ یـ چ    

دمیگاز فشردم و غر یرا رو میپا .سکوت  

رف بزنـ ح  

آرامش درون گوشم نشست یصدا  

؟یشت فرمونـ پ   

گاز دادم و ادامه داد شتریب  

تا بگم سایجا وا هـ ی   



رفت باال میدر هم شد و صدا میها اخم  

نه؟ ای یگیـ م    

را گفت که  یزیچ و با عجله عیناگهان سر .دیکش یقیعم نفس

..خودش را راحت کرد و من را  

ترمز فشردم، کمربند داشتم وگرنه مغزم  یرا محکم رو میپا

.شده بود یمتالش شهیدرون ش  

بودم  رهیمبهوت، به مقابلم خ ییحبس شده و چشم ها ینفس با

زد میکه نگران صدا  

جوابم و بده حالت خوبه؟  ؟یخوب اموری.. امورـ ی   

 حالم؟

سفیدم که دور فرمان فشرده  شد به انگشتان دهیکش نگاهم

کنم  دایام پ یکردم کلمات را از درون مغز متالش یسع میشد.

پس رفته ام را هم گرفتم و به  یصدا دست .و بهم بچسبانم

صحبت یزور نشاندمش پا  

.. خورده؟شی.. کجا.. آتیفتـ گ   

که من را آرام کند دیچه بگو دانستیکرد . نم سکوت  

را  تماس .دمیدیرا م امیخودم سوختن زندگ یبا چشم ها دیبا

.مرا روشن کرد نیقطع کردم و ماش  



را فشردم و با سرعت حرکت کردم  سرد و لرزانم یها ستد

میسمت خاکستر هدف ها  

** 

 عیسر شدیم کیکه با سرعت نزد اموری نیماش دنیبا د پرهام

.نگران به او نگاه کرد یو با چشم ها دیپر رونیب نیاز ماش  

 ستادهیامقابلش توجه به او که  یترمز زد و ب شیپاها یجلو

ز شهر که فقط در خارج ا یطبقه ا کیسمت خانه  دییدو ؛بود

..خودش و پرهام از حضورش اطالع داشتند و   

.هم داشت گرینفر د کی ایگو  

 ییو به آتشنشان ها ستادیخود ا یسر جابی حالت  یبا نگاه

.شد رهیشعله ها داشتند خ یدر خاموش یکه سع  

را  نیو ا دیچشمانش د خبندانیرقص شعله ها را در  پرهام

.تر شد رهیکه نگاهش ده درجه ت دیهم د  

به تاسف  یجان کنارش افتاده و سر یکه ب دیدش را یها دست

.تکان داد  

از  کهنیحدس اینکه مقصر این اتفاق کیست سخت نبود. ولی ا

 شانیمغز هردو بود که در یزیچ ،بود کرده دایرا پ نجایکجا ا

.دیچرخیم  



به خاموش شدن شعله ها نگاه  یگونه حرکت چیبدون ه اموری

.در همانجا مرده ستادهیکرد که او ا الیو پرهام خ کردیم  

دیدینم شیرا در چشم ها باخت  

خشم را؟ هرگز د،یدیرا نم اندوه  

برباد رفتن خودش و تمام که نشسته و  دیدیرا م یدختر تنها

.کندیمرا تماشا  شیبرنامه ها  

زد شیشد و صدا کشینزد آرام  

شوکه اش کرد اموریبه شدت آرام و گرفته  یصدا و  

؟یدیطور فهمـ چ   

:شده نگاه کرد و با غم گفت اهیس یبه چوب ها پرهام  

مدارک و بردارم چک  یسر هی، اومدم شهیم یساعتـ چند  ..

 کنم که

سهـ ب   

:آرام گفت ییانداخت و با صدا نییسرش را پا پرهام  

. نگاه کن ببین یشیم مونیگفتم پش ،یکردیکارو م نیا دیباـ ن

داشت؟ارزشش و   

.به عقب برداشت یروح قدم یصامت و ب اموری  



 .دیکش یقیهم فشرد و نفس عم یرا رو شیچشم ها پرهام

را تحمل میکند. یادیدختر دارد درد ز دانستیم  

 یجمع آور یسال تمام با هم تالش کرده بودند برا شش

.انده بودباقی م که االن تنها خاکسترش  ییزهایچ  

 یدست هاا که ب اموریهم آتش گرفته بود چه برسد به  او جان

به خطر انداخته اطالعات درون آن  یبراخودش، خودش را 

 یا یبردار یکپ چیبدون ه دیاشتباه کرده بودند، نبا .بود

.گذاشتندیم نجایو اطالعاتشان را ا کردندیم سکیر  

خم شده و قدم  یبا سر اموریافکار مغمومش غرق بود که  در

.نیآرام راه افتاد سمت ماش ییها  

:رفت و گفت شیبه سو پرهام  

میبا من بر ایب ؟یکن یرانندگ یتونیـ م   

نگاهش کرد که بدن پرهام منجمد شد  یدختر برگشت و جور

.عقب رفت یو کم  

توسط آن پسر، کشته شد گریبار د کی.. او  

 یشد و بدون نگاه به آتش ها نیحرف سوار ماش یب اموری

.پشت سرش رفت  

** 

اتاق را بست و حرکت کرد سمت پله ها در  



تنش  ینا مرتب رو شیبلند شده بود و لباس ها شیها شیر

.نشسته بودند  

وارد سالن شد  یو وقت دیپر نییحوصله از پله آخر پا یب

و به  مبل نشسته  یخورد که مات برده رو نیچشمش به ارس

.بود رهیخاموش خ ونیزیتلو  

.بود نیهم ششیو روز دو سه روز پ حال  

سرشان آمده انگار که  ییبود چه بال دهیفهم یوقت از

.. تیکرده بود و در نها هیپدرخودش را از دست داده باشد گر

.ه بودماندخاموش و مبهوت  نیچن نیا  

:حرکت کرد به سمتش و آرام گفت ساواش  

اشو برو ناهارت و بخورـ پ  

پرسیدارام  ییبا صدا نگاهش کند نکهیبدون ا نیارس  

د؟یوابـ خ   

و سر تکان داد دیکش یکالفه پوف ساواش  

دیوابـ خ   

مخش رفت یرو نیپوزخند ارس و  

آرامبخش.. نه؟ قیا تزرـ ب   



 کردیکه تالش م ییهم فشرد و با صدا یرا رو شیها دندان

:آرام بماند گفت  

ره با هزار تا قرص و آمپول و زهرمار.. حاالم پاشو برو ـ آ 

رو ندارم یکیتو  یو بخور حوصله نعشه کش غذات  

به  سیخ ییغم باال آورد و با چشم ها نگاهش را با نیارس

. مردمک هایش که روی چشم های عاصی زل زد پسر

زد و با خودش گفت ساواش هم  یتلخ بخندساواش نشست؛ ل

.کندیغمش را ابراز م گونهنیا  

درون  یو زندگ طنتیبرق ش از یرد گرید ،چند روز نیا در

نبود که در  یآن پسر خونسرد . دیگردیدینم شیچشم ها

.زدیم کیو آبنباتش را م نشستیمقابل مشکالت م تینها  

بلند خنده  یصدا یطینبود که تحت هر شرا یآن پسر گرید

 نیو سر به سر کارامل و ارس دیچیپیدر خانه م شیها

.گذاشتیم  

 نیو ا نفرشان نشستهگرد غم به تن سه بود که  یروز چند

بود تا آن دو را  ستادهیخود ا یساواش بود که محکم سر جا

.سرپا کند  

کارامل .. ونیارس  



تن  در یتخت افتاده بود و روح یکه جسمش فقط رو یدختر

.نداشت  

و  کردیم هیگر انقدر کردیرا باز م شیکه تا چشم ها ییایل

دهانش ساواش مجبور میشد به زور داخل که  دیکشیم غیج

قرص بریزد و او هم از شدت ضعف و اثرات دارو بیهوش 

 میشد.

.دیآمد و ساواش را ند رونیافکار درهمش ب از  

به طبقه باال و اتاق  گشتیباز بر م یزدیتهش را م سرو

دو قاشق  لیم یسمت آشپزخانه حرکت کرد و ب به .کاراملش

 غذا خورد

.تش مشت شدافتاد و قاشق در دس شیچند روز پ دایولی باز   

 

** 

د و دو روز از غیب شدن آن دو نفر درون اتاق نشسته بودن

اطراف شرکت را چک  یها نگالیساواش س می گذشت.

زدیم و ارام حرف کردیم  

ها پخش  ستمیو تو تمام س کنهیعمل م روسیو هیمثل  نیـ ا 

و  میهارو هک کن ستمیکل س میتونیتهش م یعنی. شهیم

هیهدفشون چ میبفهم  



:به او کرد و گفت ینگاه نیارس  

کل اطالعات رو پاک کردن یگه نگفتـ م   

د:باال انداخت و زمزمه کر یشانه ا ساواش  

..که نتونم برگ ستین یزیـ چ   

 اطیحطرف از  شیها گاردیاز باد یکیبلند  یناگهان صدا و

.بلند شد  

کردند و با سرعت به  گریکدیبه  ینگاه نیو ارس ساواش

.دندیدو اطیسمت ح  

:گفت جانیگذاشتند مرد با نفس نفس و ه اطیپا به داخل ح تا  

ایقا ساواش.. خانوم.. خانوم لـ آ   

مضطرب  نیشده زل زد به او و ارس زیر یبا نگاه ساواش

  جلو رفت

شد؟ یشده؟ خبر یچ ایـ ل   

.کرد ریگ نهیس انیم ییجفتشان جا ینفس ها و  

 یخونه اقا یناشناس جلو نیماش هی زنگ زد گفت مانیاـ  

خانوم رو با چشم و دست بسته پرت  ایترمز کرده و ل یمحب

در یکردن جلو  

:مبهوت زمزمه کرد ساواش  



؟یـ چ   

خوشحال داد زد نیارس  

زندس؟ حالش خوب بود؟ یعنـ ی   

:تکان داد و گفت یسر نگهبان  

دنیم حیو توض یاونجا همه چ نیبر عیگفتن خودتون سرـ     

پرسیدارام که مشکوک شده بود  ساواش  

گه؟یحالش خوبه د یطمئنـ م   

آن  نیب یو نگاه معنادار و نگران دیرا دزد شینگهبان چشم ها

.دو پسر رد و بدل شد  

 

خاطرات  آن یادآوریبا  .هم فشرد یچشمانش را رو نیارس

.و از اشپزخانه خارج شد دیکوب زیم یقاشق را رو  

.دیکشیو نفس م رونیب رفتیم دیبماند.. با نجایا توانستینم  

ساواش*  

 رهیاش خ دهیتخت نشستم و به صورت رنگ پر یرو کنارش

.شدم  

گفت،  شودیم ییجورا کی یگفتن نداشتم، حت یبرا یحرف

.را نداشتم دارشیب یزل زدن در چشم ها یرو  



گرم  یدست ها نیسردش را ب یرا جلو بردم و دست ها دستم

انداختم نییزدم و سرم را پا یمحزون لبخند .خودم گرفتم  

 

گوش خراشش هنوز هم مغزم را سوراخ  یها غیج یصدا

کردیم  

توعه، همش  ریابام و کشتن، بابام و ازم گرفتن، تقصـ ب 

کارو کردن نیتوعه، به خاطر تو ا ریتقص  

 یکه سع نیارس یها نهیدر س دیکوبیو مشت م کردیم هیگر

.داشت آرامش کند  

چشم به لرزان  ییو با مردمک ها مستادیا یمبهوت کنار در م

م. زدیزل م لیا که غضب آلود بود انیگر یها  

  خوردیچرخ م قبلروز  نیدر چندم افکار یول مبود آنجا

جاش رو برات پرکنم..  تونمیو منم نم ستیدرسته بابات نـ 

از یهر وقت که ن یول  

بابا یحساب کن تمنم به عنوان پدر یرو یتونیم یداشت  

از و  شدیتکرار م مدر مغز یکه ه گفتنش بابا نیامان از ا و

 زندگی پشیمانم میکرد.

دختر قطره  یخود را کنترل کند و پا به پا توانستینم نیارس

.شدیم ریاشکش از چشمش سراز یها  



من.  یول  

او و  یقهوه ا یدر چشم ها مزدیزل م یفقط با شرمندگ

.و عذاب می کشیدم مگفتینم یزیچ  

 دیشا منتا با زدن  کردیرا ول م شیدست ها نیارسکاش 

.ردیآرام بگ یکم  

. کاش اوردیب مرا به خودمن بکوبد و  مدر صورت یا یلیس تا

یکی می گفت خوابی و من خودم را در شش سال پیش حس 

نمیکردم. این چه بازی کثیفی بود که هر چند سال یک بار 

م تر را به رخ میداد و همه را از من می گرفت؟ کدام هیز

 دنیا فروخته بودم و خودم خبر نداشتم؟

 

سمت  میبا عجله آن شب حرکت کرد طوربود چ ادمیهم  هنوز

.میدید یتیرا در چه وضع ایو ل یخانه محب  

گردنش  یکوچک رو یبود و خراش یو وضعش خاک سر

 افتاده بود.

کرده بودند.و سرم به دستش وصل  بیهوش بودتخت  یرو  

شود و  داریب میتا منتظر بمان میبود جان کند ادمیهم  هنوز

.بر سرش آمده ییچه بال میبفهم  



شد و نگاهش به من خورد  داریب یوقت رودینم ادمیوقت  چیه

نام پدرش  ادیو فر غیو با ج دیسرم را از دستش کش یچجور

.را صدا کرد  

نگران سمتش قدم برداشتم  یو وقت ختیریاز دستش م خون

زد ادیفر  

این کمینزد "  ـ "

حرف ه شده بودم و روحم هم خبر نداشت از چ متعجب

؟ پدرش؟ مگر خبر داشتزندیم  

. با داشت آرامش کند یدستش را گرفته بود و سع نیارس

 لحنی دلگرم کننده به او گفته بود

نکن هیآروم باش اول گر شد،یروم باش دختر، به ما بگو چـ آ   

هم به طرز  پدرش میهمان اول کار به او بگو خواستمینم

تا نابود شود عجیبی نیست شده  

با  یمدارا کنم و بگذارم حالش اول خوب شود، ول خواستمیم

زد ایکه ل یحرف  

دیکش ادیو درد فر هیکه آن روز با گر یحرف با  

دیاو چرخ یسرگردان و مات رو مانیو چشم ها میخشک شد   

اروم  ی.. بابام و کشتن چطورنیاروم باشم ارس یطورـ چ

زدن شیزدن، بابام و ات شیبابام و آت رم،یبگ   



خورده بودم واریبه دمبهوت به عقب برداشته و  یقدم  

که به من کرد  یتخت وا رفته بود و بعد از نگاه یرو نیارس

:گفته بود  

؟یزنیحرف م ی.. ازچیاز چ یدار اـ لی   

نمی دانستیم از چه حرف میزند. لیا و محبی همزمان ناپدید 

بودند و لیا بعد از دو روز پیدا شده بود. چطور از پدرش شده 

 خبر داشت؟ اصال چه می گفت؟ چه کسی را کشتند؟

تخت زار زده بود یتنها رو ایل و  

جا وارفته  کی م،یزدیانگار در خال دست و پا م نیو ارس من

 نکهیتا ا .میدادیآرام کردن او انجام نم یبرا یکار چیو ه

بلند شد و نگاه هر سه نفرمان به آن سمت  ایل یگوش یصدا

.شد دهیکش  

 

.را هم همراهش گذاشته بودند لشیموبا  

هدف خاص  کی یکار تنها برا نیا میدانستیمان مهمه و

،نبود یزیاست و آن هدف هم چ  

 شیها هیگر یآن صدا دنیبا د ایل ارسال شده ای که لمیف جز

.به هوا برخواسته بود  



که  نیحرکتم مانده بود و ارس یب یدرون دست ها یگوش

.تخت افتاده بود یبود با بهت رو ستادهیکنارم ا  

را  مغزم ایل یبابا گفتن ها غیج یو صدا نیانفجار ماش یصدا

.دادندیخراش م   

.کرده بود یباز بد  

 دیکرده بود. طرف حسابشان من بودم. نبا یباز ناعادالنه

.آوردندیسر خانوادم م ییبال  

 گفته بودم با من بازی کن نباید دست می گذاشت روی آنها. 

شده بودم وانهید  

بوسه آخرش  د،یچرخیآخرمان در سرم م یحرف ها صحنه

آتش انفجار  یشعله ها رق، بو در آخر آمدیم ادمیسرم  یرو

. داشتم از شدت دیدرخشیدر نگاه به جنون نشسته من م

می دادم. لیا راست  ناراحتی و عذاب وجدان عقلم را از دست

 می گفت. ارسین حق داشت که با سرزنش نگاهم می کرد. 

بهم اخطار داده بودند. گفتند پا رو دم دشمن نزار و دوری کن 

ولی من آتش انتقام خانواده ای که چهره هایشان هم یادم نبود 

کورم کرده بود. به خاطر کسانی که نداشتم داشته هایم را با 

نای دورم راست می گفتخاک یکسان کردم. آش  

 من چیزی جز دردسر برای اطرافیان نبودم.



زور خودم را کنترل کرده بودم به  

 ایدر آرام کردن ل یخودم را گرفتم، سع یجلو صبرکردم،

 مانمیاز کارم پش شدمیاتاقش م کیهر بار که نزد یداشتم، ول

.کردیم  

بار در بغلم زار  کیازم متنفر است و  زدیم ادیبار فر کی

کرد و با زجه در بغلم ناله کرد هیگر آنقدر .زدیم   

اریبابام و برگردون ساواش.. بابام و ب "  ـ "

. دیرا کردم که با یآخر و کار میزدم به س که  

دختر درون  یزندگ که ،را یدختر یزدم تمام زندگ آتش

سوزاند. آغوشم را  

 

آن دختر و با  یهدف ها یرو ختمیخودم نفت ر یدست ها با

.شدم رهیوار به سوختنشان خ وانهید یلبخند  

بودند و  ستادهیدور تر ا یکم گاردهایباد هیو بق مانیا

.چه را سوزاندم دانستندینم  

.کارکردمیچ دانستمیخودم خوب م یول  

 میپدر برا گاهیکه کم از جا یزدن دل ما و کشتن کس آتش

گرفتمینم گونه آرام نینداشت، عواقب داشت و من ا  



..مانده بود هنوز  

 

دمیکش یقیعم نفس   

آمدم خاطرات درهم و برهم به  یاتاق م نیبار که به ا هر

.کنترلشان کنم توانستمیو نم آوردندیمغزم هجوم م  

به صورت در همش که خواب بود انداختم و از  ینگاه آخر 

.رفتم رونیاتاق ب  

اموری*  

 یسنگ نیزم یبردم و رو رونیب نیرا آهسته از ماش میپا

.گذاشتم  

شده به ناکجا آباد  سخ. محرکت ماند یب نیدر ماش یرو دستم

 فکربود ام آمده  ندهیکه سر خودم و آ ییو به بال دوخته نگاه

.کردم  

 یکه دست شدمیغرق م کمیو تار یدر مرداب بدبخت داشتم

دمیاز عمق چاه باال کش شیدستم نشست و صدا یرو  

؟یشیمن ادهیـ پ   

 یحالج دیبه طرفش برگرداندم و طول کش یرا با منگ نگاهم

.حرفش  



 اطیو ح نیماش انهیم دمیانداختم و تازه فهم یاطرافم نگاه به

.نشسته به فکر فرو رفتم  

.رفتم رونیتکان دادم و ب یسر آهسته  

به را بست، دستش را پشت کمرم قرار داد و  نیدر ماش پرهام

.کرد تمیهدا الیسمت و  

.بود و حالم دست خودم نبود یزاگ گیناموزون و ز میها قدم  

 دانستمیدر اعماق وجودم گم شده بود و نم امیعصب یادهایفر

.دیآیم میبر لب ها یچه روز  

.میرا باز کرد و وارد شد در  

از اضطراب و وهم به  یمحض ورودمان موج سرد به

.و همه به طرفمان برگشتند دیصورتمان پاش  

به چپ و راست  یزل زد به من و سر بیغر یبا نگاه الدیم

.تکان داد  

 یب نیاکنم بنا بر یقدر توان نداشتم که نگاهش را معن آن

پرهام هم  .شدم و حرکت کردم  آن سمت رهیروح به پله ها خ

:از پشت سرم گفت خشکی یکه  صدا نیبه دنبالم آمد تا ا  

یر خود شدـ س   

میستادیا  



 نییکامال پا ،پرهام شل شد و با حرکت من به عقب یها دست

.افتاد  

هم گذاشتم یرا آرام رو میهاپلک  

وقت را  دم،یدیخود را بر باد رفته م زیکه همه چ االن

.دانستمینم دنیمناسب جنگ  

ها را هضم کند و اصال  تیرا نداشت موقع نیتوان ا مغزم

کندیاز چه صحبت م ماین دانستمینم  

دهان باز کرد و تازه متوجه شدم نکهیا تا  

و سر قطع شدش و  ین به تو گفته بودم دخترش و بکشـ م 

جلوش؟ یبزار  

:را باالتر برد و گفت شیصدا و  

 یدونیـ م هم این شکلی از درخت نمیکنن بزارن سر میز

وهیم؟ یکرد یبزرگ سکیچه ر  

متوجه شدم باز هم سکوت کرده و همه  .کردم الدیبه م ینگاه

دوش من گذاشته یا رور زیچ  

 یو چشم غره ا دیرا در هم کش شیکه اخم ها دمیرا د پرهام

رفت الدیبه م  

:گفت تیبا عصبان ماین  



ه؟یختیچه سر و ر نیا ؟یگرفت یرا الل مونـ چ   

دارم تنها باشم خنده  ازیو ن ستمیسر پا با توانمینم گفتمیم اگر

آمد؟یبه نظر م بیدار و عج  

آرام  ییخسته و ناتوان به صورتش انداختم و با صدا ینگاه

:در حفظ صالبتش داشتم گفتم یچنان سع که هم  

یزنیقاتل مثل خودت حرف نم هیا ـ ب    

زد ادینتوانست به اعصاب خود مسلط باشد و فر گرید  

نشونت ندادم ینیهنت و ببند تا قاتل بودنم و عـ د   

تفاوت  یو ب شیزل زدم درون چشم ها یواکنش چیه بدون

:گفتم  

شون بدهـ ن   

دیلب غر ریز پرهام  

زده به سرت؟ یگیم یدار یـ چ   

نگاهم مندانه روزیپ به ارژنگ که  یزدم و با نگاه پوزخند

 یافتادم؛ لب ها ماین یاز چشم ها کردیم الیو خ کردیم

 خشکم را از هم فاصله دادم

 یکه ادعا ییبوده که تو یعینقص و طب یب یلیقشم خـ ن 

یهم باور کرد شهیهوشت م  



!به من خب نیآفر  

زدم یزهرخند و  

مضحک ارژنگ روی  لبخنددر هم فرو رفت و  ماین یها اخم

دیماس لب های کریهش  

داد هیخود تک یشانیو دستش را به پ دیکش ینفس پرهام  

واضح حرف بزنـ    

حال  بودم حرف بزنم.ن یطیمن االن در شرا دیفهمیچرا نم 

واضح اینامفهوم باشد  خواهدیم  

:را برهم فشردم و با مکث گفتم میبار پلک ها کی  

 نیروز هالوو یبرا یفهمیم یفکرت و به کار بنداز کمـ ی 

پشتش بوده یهدف نکردم. یحرفه ا موریدرخواست گر  

نگاه در چشم  یپس از کم مایدر سکوت فرو رفت و ن سالن

و چشم درک کرد پشت حرفم را  یروحم تازه معنا یب یها

.را بست شیها  

:لب گفت ریارژنگ به شدت در هم فرو رفت و ز یها اخم  

بود یصنوعـ م   

زدم و سر تکان دادم یجان یب پوزخند  

یبه قبض روح کردن محب دیارز یم یبود ول ادیز خرجش   



دمینرس ینوز به مرحله آدمخوارـ ه   

:گفت یغرش مانند یو با صدا دیکش یقینفس عم ماین  

نگفتم؟ ای.. گفتم یو زنده نگه دار یرار نبود محبـ ق   

که از پله ها باال  یتفاوت پشتم را به او کردم و در حال یب

سردم را به گوشش رساندم یصدا رفتمیم  

.. نگفتم؟ ایدف من اون پسره.. گفتم ـ ه   

شودیندادم چه م تیاهم گریباال رفتم و د و  

 

.بستمو با مکث ه از کردبآهسته اتاقم را  در  

را  میو دست ها دمیدراز کش نیزم یبه وسط اتاق رفتم، رو 

.به دو طرف باز کردم  

و مرا  آمدیم یکیکاش  و دیوار محو شد. سقف زل زدم به

آوردیم رونیشوک ب نیاز ا  

هر طرف  به که بود دیدر سراب بودم و همه جا سف انگار

.دمیدینم چیه رفتمیم  

ذهنم را بهم  میدرونم با زمزمه کردن در گوش ها اموری

ختیریم  

یو باختـ ت   



شروع نشده بود که بخواهد تمام  یچینباخته بودم.. هنوز ه نه

 شود و برنده بازنده مشخص شود

. مهم نبودرفتیم نیاسباب جنگ هم از ب تمام  

است یباز نیبود جنگنده هنوز زنده است و در زم نیا مهم  

.را بهم فشردم میستم و لب هارا ب میها چشم  

افتادم یمحب ادی   

سرش وصل بود و دکمه  یباال واریبه د یمخصوص طناب

 در دستان من بود

به سمت کوره حرکت کرد دکمه را فشردم و  نکهیمحض ا به

چنگک طناب به سمتش پرت شد و از لباسش گرفته و باال 

.دشیکش  

.شده بود و قصد کشتنش را نداشتم یزیآن ها برنامه ر همه  

و  سوختیصورتش درون آتش م دمیجنبیتر م رید کمی

.شدیکنده م شیپوست کف پا  

 البته االن هم مطمئن نیستم در وضعیت روحی مناسبی باشد.

کردمیادم کشتن نبودم.. فقط شکنجه م من  

.دادیزجر م سینه.. نمس من  



 دادیهم سرش را با غم تکان م یگاه کرد،یفقط نگاه م اموری

اهشیبه حال سرنوشت س کردیو پشتش را م  

که زده بودم و قول  ییحرف ها .دفترچه خاطراتم افتادم ادی

.داده بودم ندمیکه به خود آ ییها  

در آن خانه به جا  شیکه گمانم االن خاکسترها یا دفترچه

.مانده بود  

ن آن و زده شده درو یحرف ها یاداوریزدم با  پوزخند

.رفت نیخوشحال شدم از ب  

اگر خوشحال باشم همان دفترچه بود  زیچ کینابود شدن  از

درون آن خانه  میمیبه همراه کوله قد میشد یکه چند سال

.رفتمیانداخته بودم و سمتش نم  

را ثبت  میخودم حماقت ها یچطور با دست ها دیاین ادمی که

.کردم  

بود.. سوختن گذشته ام نیفقط هم شیخوب  

و آن خاطرات را درون ذهنم هم  آمدینفر م کیکاش  حاال

.سوزاندیم  

نداشت یکه کار یقیکردن دفاتر و اجسام حق خاکستر  

.افکارم را نابود کند یکیکی خیالش را از سرم بپراند. ی  

و زهرخند زدم دمیکش یقیعم نفس  



را با آتش زدن من  شیها نیتر زیاز عز یکیگرفتن  آتش

.انتقام گرفته بود  

حدس میزدم این حرکتش واکنش به فیلم ارسال شده چند روز 

پیش بود. فیلمی ساختگی که خیال کرده بودند محبی هم در 

 ماشین سوخته.

یسال است آتش به وجود من زده ا ششتو  دیبگو نبود  یکی  

ست؟یانتقامت از ک ست؟یچ دردت   

 ؟زندیام م کرهیوقفه ضربه به پ یهم خبر داشت ب خودش

 یشده بود از کجا آدرس مکان مخف نیا ریدرگ یادیز ذهنم

؟کرده دایمن را پ   

خبر ها به  دیفکر کردم االن با نیو به ا دمیکش یقیعم سفن

.باشد دهیگوشش رس  

از افراد خودمان که پزشک بود و خبرش کرده بودم  یکی به

خوب  یگفته بودم باال سرش برود و حالش را در حد دیایب

.کند که زنده بماند  

کنند و در آخر زنگ بزنند به  یدادم مکان را پاکساز دستور

جنازه اش را ببرد دیایاو و خبر بدهند ب  

.در آخر خط را بسوزانند و محل را ترک کنند و  



. حداقل کاری که می بود تا لحظه آخر فکر کند او مرده خوب

انستم نسبت به حرکتش    انجام دهم همین بود. چون برای تو

انتقامی دوباره و پس ندادن محبی کمی دیر بود و من هم 

 دیگر خسته بودم.

.داشتم یطوالن یبه استراحت ازیفعال تمام شده بود و ن میکارها  

ام کنم، جسم به خاک خورده یکاوریکه خودم را ر یاستراحت

.و از اول شروع کنم ردهبلند ک نیزم یرا از رو  

خوردن و شکست نبودم نیآدم زم من  

.زدمیضربه م شیو محکم تر از پ شدمیمبلند   

 

ساواش*  

با دقت به  نکینشسته بودم و از پشت ع ستمیس پشت

.کردمیکه نوشته شده بود نگاه م یاطالعات  

نگاه  کیباز بود کردم و  میکه جلو یینگاه به پرونده ها کی

توریبه مان  

دادم و در فکر فرو  هیتک یصندل یبه پشت قیعم یفسن با

.رفتم   



ها به کنار،  زیچ نیتر یهمه اطالعات از سر نیا خواندن

گونه جمع  نیباشد و به ا نجایا دیها با نیچرا ا نکهیا دنیفهم

به کنار. شده باشد آن یآور  

 دیکه کامال از من بع یچیبدون خوردن ه شدیم یساعت چند

بودم در اتاقم و مشغول بودم.، نشسته بود  

با داروها خوابش  شهیمثل هم ایرفته بود و کامل رونیب نیارس

.برده بود  

باز شد میجلو یرا حرکت دادم و صفحه بعد موس  

کامل  یبود و اطالعات شناختمیکه نم یتا عکس از افراد چند

تشانیاز هو  

و شروع به خواندن کردم که نور  هکرد زیرا ر میها چشم

.به چشم آمد اتاق یکیروشن شد و درون تار لمیصفحه موبا  

 را به میو دست ها یکنار زیرا هول دادم به طرف م یصندل

گرفتم تا آنور تر نروم زیم لبه  

.شدم رهیشماره پشت خط خ به  

 ناشناس

شد و مکث کردم.. تجربه ثابت کرده بود  یگوش خیم نگاهم

 یخوب یکه به ما زنگ بزند پشتش خبر ها یهر خط ناشناس



. با فکری که به ذهنم رسید وارد برنامه مورد نظرم ستین

 شدم

تماس  دیترد ومکث  یبه در اتاق کردم و پس از کم ینگاه

 را وصل کردم

بله؟ـ    

نفس  یصدا یبود و حت انیپشت خط در جر یمطلق سکوت

کردمیهم حس نم یکس دنیکش  

:گفتبی انعطاف  یبا لحن یمردانه ا و بم یصدا نکهیا تا  

ریبگ لیآدرس).....( و جنازت و تحو نیبه ا ایـ ب   

 توریدرون مان یاز مردها یکی ریتصو یشوکه رو میها چشم

.و نفسم چند لحظه سخت باال آمد دیچرخ  

شدم.  رهیآوردم و به شماره خ نییرا پا یداگاه گوشوناخ 

گزینه ای را  زدمیگونه که حرف مشتاب زده و با هول همان

انگشتانم  یول زنمکردم ردش را ب یسعکلیک کردم و 

.زدمیاشتباه م یها نهیگز یرو یو ه دیلرزیم  

ی.. واگمیم ی..چیزـ گ   

:گفتمبا استرس و  دمیام کوب یشانیبر پ کالفه  

یزنیحرف م یاز ک ؟ینازه چـ ج   



گفتیکه در ذهنم بود را نم یزیکاش آن چ و  

یفهمیرو مـ ب   

نباید قطع می کرد. باالخره گزینه درست را زدم و شتابزده 

 گفتم:

ه نه صبر کنـ ن  

شماره اش را بارها و بارها گرفتم و از  .رفته بود گرید یول

کارت از رده  میبعد س قهیدق کی قایدق یچک کردم ول ستمیس

. نه پس ساواش خیال کردی نمی سوزانند و خارج شد

 مکانشان را دو دستی تحویلت می دهند؟

 یرا رو یو حرص صندل یو با کالفگبلند شدم  میسرجا از

.پرت کردم نیزم  

کش اعصاب خوردی و از شدت  میزدم در موها چنگ

.پرت کردم زیم یرا باز کرده و رو میموها  

شماره اش را گرفتم و منتظر ماندم  عیسر نیارس یادآوری با

 تا جواب بدهد

بوق، دو بوق، سه بوق کی  

دمیلب و با عجله غر ریز  

اه گهیواب بده دـ ج   



قطع کنم و خودم بروم که تماس وصل شد و  خواستمیم

به گوشم خورد یادیز یصداها  

قرار داشت یدر مکان شلوغ ایگو  

ببره انبار من بعدا نارویا نیبگ یدریح یله بله شما به اقاـ ب   

گوش کن نیرسـ ا   

لحظه صبرکن.. نه با شما نبودم من خودم بعدا چک  کـ ی 

کنمیم  

دمیکش ادیآخر زدم و فر میبه س گرید  

به من گوش کن یدریور بابا حـ گ   

که نشان از بهتش داشت یسکوت و   

:و هراسان گفتم دمیکش یقیعم نفس  

 نیآدرس، جنازه ام.. ارس نیزنگ زد بهم گفت برم ا یکـ ی 

نجایا ایپاشو ب  

از ته چاه در  یاز شوک در آمد با صدا نکهیپس از ا نیارس

:گفت یآمده ا  

یچ یعنی ؟ینازه کـ ج   

ست لعنت به این زندگی نکبت بار که هر روز باید ترس از د

دادن می داشتیم. دیگر حالم از این تلفن بازی ها که یا خبر 



ان یکی را با خبرم به لبش می شومی را می گرفتم یا ج

. دیگر حالم از این نا امید کردن رساندم بهم می خورد

 دمیام کوب یشانیپ بار بر سهبهم می خورد.  از خودم اطرافیانم

:و گفتم  

شدهیچ مینیبب میبر عیسر دی.. بادونمینم دونمیمـ ن   

به خانه نگاه  بستمیدر را م یحرکت کردم سمت در و وقت

:کردم و با عجله گفتم  

. همونجا بیا میمستق گمیآدرس و بهت م نجایا یایب خوادیمـ ن

 یا نه تو بیا مراقب کاملیا باش من با ایمان میرم

. عجز میگویچه م فهممیشدم و نم وانهیمشخص بود د کامال

:با عجله گفت نیمشهود بود که ارس میدر صدا یو درماندگ  

من  .باز میتنها بزار ارویکامل سکهیبرو ر مانیا ره تو باـ آ 

خونه امیم  

کمی پشت خط سکوت شد و هر دو نفرمان می دانستیم چه 

 غم و وحشتی در این سکوت خوابیده.

.گفتم و تماس را قطع کردم یباشه ابه خودم که آمدم    

 

 یحرف چیکردم و بدون گفتن ه یاشاره ا گاردهایباد به

.باز کرد میدر را برا مانیشدند و ا نیشان سوار ماشهمه  



گفتم:و بلند کردم  حرکتخودم  نیسمت ماش  

میوقت ندار مانیوار شو اـ س   

گهبان در را با ن .خودم سوار شدم و با سرعت گاز دادم و

و  میپشت سر هم از در خارج شد نیماش دوعجله باز کرد و 

.دیچیگوش خراشمان در دل آسمان پ یها کیالست یصدا  

 کردمیم یسع کردمیم یکه رانندگ یمام طول راهت در

.حواسم را جمع کنم تا تصادف نکنم و سالم به مقصد برسم  

و  شدیم میپرت فکر ها یدست خودم نبود که حواسم ه یول

رفتمیم یگزاگیز  

بوق زد که حواسم را  زیهشدار آم میاز پشت سر برا مانیا

نگاهش کردم نهیجمع کنم و از آ  

.دمیفرمان کوب یرو یتکان دادم و مشت محکم یسر  

 کردمیکه فکر م یزیتا با چ کردمیبار بود انقدر دعا م نیاول

.روبه رو نشوم  

. شرمنده نکند ایل شیمرا پ گریخدا خواهش کردم بار د از

 نمی خواستم جنازه پدرش را از من تحویل بگیرد.

بزند از من  ادیزل بزند و فر میدر چشم ها خواستمینم گرید

.متنفر است  

.به من برگرداندکه  خواستمیو آن مرد را فقط از او م دوستم  



صبر مرا امتحان  زانمیخواهش کردم انقدر با گرفتن عز ازش

.نکند  

 یکردم تار یبار باز و بسته کردم و سع کیرا  میها چشم

.برود نیمقابلم از ب ابانیخ  

متروکه  یهمان جا دنیو با دانداختم به دور و اطراف  ینگاه

که پشت تلفن گفته بودند سرعتم را کم کردم و کم کم  یا

.ستادمیا  

 نیو با شتاب از ماش متوقف شدپشت سرم  ن ایمانیماش

.دمیپر رونیب  

 

سمت سوله ها و  دمیدو مانیا یتوجه به صدا زدن ها یب

زدم ادیفر  

عیسر نیدور و برو بگرد نیرـ ب   

هم  یو بزرگ رو دهیپوس یهابود و جعبه  اهیس ریاز ق نیزم

.خوردیتلنبار شده گوشه گوشه آنجا به چشم م  

را با دقت در اطراف  میشدم و چشم ها یکیتار کهیبار وارد

د.نبو یزیچ یچرخاندم ول  

خارج شدم و حرکت کردم سمت سوله مقابل. از آنجا عجله  با

داخل رفتم.و  دمیکوب واریدرش را محکم به د  



.نبود یزی... باز هم چنه  

 ادیفر یانداختم که صدا یرفتم و به اطرافش نگاه جلوتر

بلند شد مانیا  

ا ساواشـ آق   

خورد و با  یسکندر میکه پا دمیدو رونیهراس به سمت ب با

.کمک چهارچوب در خودم را نگه داشتم  

.کردم دنینفس زدم و دوباره شروع به دو نفس  

پشت تا اینکه صدا از کجا آمد  نمیبه اطراف انداختم بب ینگاه

.که بچه ها آنجا جمع شده بودند دمیفضا باز را د یسوله مکان  

نشسته  نیزم یکه رو دمیرا د مانیسمتشان و اراه افتادم 

.است  

.اضافه کردم و با شدت کنارشان زدم میسرعت به قدم ها با  

هولش دادم که شوکه  یبه کنارو  مانیکردم سمت ا حرکت

. نه!شدم  

 یشدم که با وضع رهیخ یو به مرد ستادمیو مبهوت ا مات

.افتاده بود نیزم یرو هوشیاسفناک ب  

 سیخ نیو منگ به زم دمینگاهم را به اطراف بخش رتیح با

.ها زل زدم شهیو خورده ش  



بود که آتش  یکه توجهم را جلب کرد کوره داغ یزیچ و

.درونش خاموش شده بود  

شستم و دستم را شتاب ن بادهان باز مانده از حیرتم را بستم. 

:با هراس گفت مانینبضش گذاشتم که ا یرو  

مارستانیب مشونیببر عیسر دیزندن.. باـ    

 یرو یبا آسودگ میانداختم و پلک ها شیبه سر تا پا ینگاه

 هم افتاد

 یرا خم کردم و رو سرمبا نفسی عمیق و گلویی دردناک، 

اش گذاشتم یشانیپ  

لب زمزمه  ریسردم را به دستش رساندم و ز یها دست

:کردم  

منونـ م   

چرا تشکر کردم دانستیم ییفقط خود آن باال و  

برخواستم عیخودم آمدم و سر به  

:ها بلندش کردند و گفتم بچه  

من نیتو ماش نشیاریبـ    

خواباندنش و سوار  نمیماش عقببی هیچ حرفی با سرعت 

.میشد  



.و حرکت کردم هرا روشن کرد نیماش یمکث چیه بدون   

سرش آوردند و  ییکه چه بال نینداشتم درباره ا یا دهیا چیه

.ها چه بود شهیآن خورده ش  

بابت  کردمیفقط خداراشکر م .است هوشیچرا ب دانستمینم

 دایپدرت را پ میزنگ بزنم و بگو ایبه ل توانستمیکه م نیا

.کردم  

 

 یو ب داشتمیپدال گاز بر نم یرا از رو میلحظه پا کی یحت

.کردمیبه عقب نگاه م نهیبار از آ کی هیقرار هر ده ثان  

ترک برداشته بود شیبود و لب ها دهیبه شدت پر رنگش  

.بودسوختگی هایی جرئی صورتش اثرات خراش و  یرو  

. به خاطر استرس و خوردیپشت سر هم زنگ م لمیموبا

با عجله دکمه را  .ارسین را فراموش کرده بودم هیجان زیاد

دیچیپ نیدر ماش شیصدافشردم و   

؟ ییلو.. ساواش.. کجاـ ا   

 میدر صدا به خاطر دادن این خبر خوب که یا یخوشحال با

:بود نفس نفس زدم و گفتم دهیچیپ  

کردم.. زنده اس داشیپ نیرسـ ا   



دمیرا هم شن یزیافتادن چ یبلند شد و صدا ادشیفر  

مرگ من بگو زنده  یوا ؟یکرد دایرو پ یمحب ؟یگیم یـ چ 

من طاقت ندارم ؟یکنیکه نم یاس؟ شوخ  

پشت سر همش که از سر ذوق بود  بلند  یها یوراج به

:جمله گفتم کیو فقط  دمیخند  

گمیکه م یمارستانیب نیا نیایبا آرامش خبر بده ب ایه لـ ب   

.توقف کردم مارستانیب یتماس را قطع کردم و جلو و  

 .را بلندش کردند یکمک و محبها آمدند از پسر یکیو  مانیا

با  دنمانید ها باپرستار میشد مارستانیوارد محوطه ب یوقت

:عجله برانکارد آوردند و گفتم  

دیخبر کن عیدکتر و سرـ     

تخت  یرا رو یمحب کردیگونه که کمک مهمان یپرستار

:بگذارند رو به من گفت  

ه؟یشکلشون چـ م   

که  یسمت اتاق را گنگ به آنها انداختم و تخت ینگاه

دادند. حرکت کجاست دانستمینم  

:گفتم جیرفتم و گ پشتشان  

دونمیمـ ن   



گذاشت و سوال بعدش را  ینبض دست محب یرا رو دستش

دیپرس  

شده؟ هوشیند لحظه اس بـ چ   

دمیکش میبه موها یتر دست شانیتر و پر جیگ   

دونمینم نمیـ ا   

بدتر  یانداخت که با چشم غره ا بهم ینگاه چپ یچشم ریز

انداخت و وارد اتاق  نییسرش را پا عیجوابش را دادم و سر

.شدند  

:با عجله داخل اتاق بروم که برگشت گفت خواستمیم  

داخل نیایب نیتونیما نمـ ش   

.صورتم بست یبه رومحکم  در را و  

 رهیدر استپ کردم و با حرص به در بسته خ یسانت کی در

.شدم  

فیبود.. ح ریکه کارم گ فیح  

 

 میطرف و آن طرف راهرو قدم زدم و دست ها نیبه ا کالفه

.دمشانیفرو کردم و با حرص کش میرا محکم داخل موها  

حرکت کرد و داخل شد یبا عجله سمت اتاق محب یدکتر  



دعا  دل در .شدم رهیبه در اتاق خ لحظه مکث کردم و چند

.باشد وفتادهین شیبرا یاتفاق خاص کردمیم  

.حرکت کردم و نشستم یسمت صندل به  

بد  یو از بو دمیکوبیم نیقرار به کف زم یرا ب میپاها

.سرم درد گرفته بود مارستانیب  

گذاشتم و خم شدم که ناگهان  میزانوها یرا رو میها دست

افتاد ادمی  یزیچ  

نشسته بودم  شیکه رو یسبز یبهت زده به صندل یچشم ها با

:لب گفتم ریشدم و ز رهیخ  

هـ ن   

عادالنه صحبت کرده بودم. قرار نبود ضربه نخورده  یباز از

 ضربه بزنم

 نیکارم افتاده و هم ادیکرده بودم  دایرا زنده پ یکه محب حاال

ده بود.کربه شدت شوکه ام   

م؟نا کرده آن خانه را آتش زدبرابر کار  در  

االن چه  نکرده بودم؟ یرو ادهی.. زیناکرده که نبود ول کار

 تفاوتی بین ما بود؟ 

و چند لحظه  یماندم به صندل رهیزده و مسخ شده خ شوک

.پاک شد زیذهنم از هر چ  



دهم و درست  مغزم را سر و سامان کردمیم یچقدر سع هر

انگار حافظم پاک  .شدندینم دهیفکر کنم کلمات کنار هم چ

.شده بود  

راحت شومو بکوبم  واریسرم را محکم به د شدیم کاش  

نکردم یکردم خودم را قانع کنم کار اشتباه یسع  

زنده است و انتقام منفجر کردنش را  یمحب دانستمینم من

ردیگرفته بودم تا دلم آرام بگ  

.زنده است دانستمینم من  

و با خودم تکرار  دمیکوبیم نیزم یراستم را تند تند رو یپا

.خبر نداشتمکه  کردمیم  

بود که  نیکه با خط قرمز صدر مغزم نوشته شد ا یسوال

 چرا؟

درست اوردین یسر محب ییبال  

آن بال را سرش آوردم انتقام نگرفت و او را  دید یوقت چرا

داد؟ لمیتحو  

نکرده سوال  لیو هنوز تحل کردیم ریچرا ذهنم را درگ کی

.خودش شیپ بردیو م دیکشیدستم را م یبعد  



اطرافم فارق شده بودم  یایو از دن نشانیمانده بودم ب سردرگم

 یپرشتاب یاسمم را صدا زد و قدم ها یبلند یکه ناگهان صدا

.را حس کردم شدیکه به سمتم برداشته م  

که  دمیرا د نیو ارس ایسرم را باال آوردم و کامل جیگنگ و گ

.دندیدویبه سمتم م  

در خودش را  ایل میایشدم و تا به خودم ب بلند یصندل یرو از

.آغوشم پرت کرد و بغضش شکست  

درون نگاهش نشسته  یکه شوق و خوشحال نیبه ارس ینگاه

زدم یبود کردم و لبخند کج  

سرم را  .توجه نشدمگفت که م یزیلب با هق هق چ ریز ایل

:گفتم یآرام یو با صدا شیخم کردم به سو  

خجسته؟ یگیم یـ چ   

و تکرار کرد دیخند  هیگر نیب ما  

منونمـ م   

 یباال انداختم و با غد یا انهاینکه کاری نکرده بودم شبا 

:گفتم   

کنمیواهش مـ خ   

کردما را از خودم جد ایو ل دیکوب میمحکم به بازو نیارس  



انقد بهم نچسب گهیسه دـ ب  

:رفت و با حرص گفت یغره ا چشم  

پل بگذره یاز گذشتن خرت از رو قهیدق کیزار ـ ب   

 بیآن ترک باکه  یو خوشحال ادیبا استرس ز ایزدم و ل یلبخند

:شده بود گفت  

 داشیپ یچطور .شده ساواش ین درست متوجه نشدم چـ م

بود؟ یکه منفجر شد چ ینیاون ماش پس ی؟کرد  

.کرده بود ریبود که ذهن خودم را هم درگ ییها سوال ها نیا  

که در اتاق  جوابش را بدهم متفکر دهان باز کردم ینگاه با

.آمد رونیباز شد و دکتر ب  

و  بیبا سرعت به سمتش رفتند و من دست به ج ایو ل نیارس

 آرام پشت سرشان حرکت کردم

:نگران گفت نیچشما ترسیده و با ایل  

خوبه؟ـ بابام    

من و  یرو بعد با مکث چشمانش را؛ ردکاو به  ینگاه دکتر

.گرداند میکردینگاهش م یو نگران یکه با کنجکاو نیارس  

:گفت یآرام یو با صدا دیکش یقیعم نفس  

دیایدنبالم بـ    



 نیبه من و ارس یبا استرس نگاه ایوارد اتاق شد و ل دکتر

رفت.انداخته و پشت سرش داخل   

جلوتر از او خودم  الیخیبرود داخل که ب خواستیم نیارس

.دمیپوف کالفه اش را شن یرا درون اتاق انداختم و صدا  

:و با ترس گفت ستادیوسط اتاق ا ایکامل  

ال بابام بده؟ـ ح   

 یرو مینیبا دست اشاره کرد بنش یجد یا افهیبا ق دکتر

.میو خب.. ما هم نشست یصندل  

که با دقت در صورت او زل زده  نیو ارس ایعکس کامل بر

بودم و  رهیخ میجلو زیگره کرده به م یبودند من با دست ها

.دادمینشان نم ماز خود یواکنش  

آرام شروع به صحبت  ییو با تن صدا دیکش یقینفس عم دکتر

 کرد

افتاد؟ یچه اتفاق ماریب یراـ ب   

بخواهد  ایل نکهیو قبل از ا میبهم انداخت ینفرمان نگاه سه

:بزند من رو به دکتر گفتم یحرف  

افتاده بود و  هوشیب میکرد داشیپ ی.. وقتمیدونینم قیقـ د 

بود نییفشارش پا  



در برگه  یزیگوش کرد و سپس چ میبا دقت به حرف ها

کردداشت  ادیمقابلش   

 توانستمیرا مپشتش که من هراس  یجد ییبا صدا نیارس

:دهم گفت صیتشخ  

اومده؟ شیبراشون پ یا یب ؟ مشکل جدـ خ   

:سر بلند کرد و ناگهان گفت دکتر  

شده.  PTSD  دچار اختالل ماریکه ب زنمیحدس مـ  

پلک هایی  درشت شد و من با ایو کامل نیارس یها چشم

؟یچ یت ی.  پشدم رهیشده به او خ باریک  

هر چقدر مغزم مانند مرورگر پر سرعت در  خوشبختانه

 یمانند طفل یپزشک نهیدر زم ؛کردیکار م یتکنولوژ نهیزم

هم  گرانید ینوپا بودم که دهان باز نکرده و حرف ها

.دیفهمینم  

متعجب ما انداخت و سوالش را  یها افهیبه ق ینگاه دکتر

دیپرس  

د؟یدار یمارینوع ب نیاز ا یطالعـ ا   

ما  افهینگاه به ق کینبود چون با  دنیبه پرس یازینظرم ن به

.دنشیم سخت است چه برسد فهمهکلمه  نیتلفظ ا دیفهم شدیم  

:گفت یتر میو با لحن مال دیکش یقیچون نفس عم دیفهم ایگو  



یعنی همون استرس و ترس پس از سانحه.  PTSD  ـ اختالل 

 یبعد یو ضربه ها میمکث کرد تا حرفش را هضم کن یکم و

 را زد

به احتمال نود در . از حال نرفته یاتفاق عاد هیبا  ماریـ ب 

تحت  دیتشنج هم داشته.. با یمن حت یصد طبق حدس ها

 هیبا  یبه نوع ایآزار دهنده قرار گرفته باشه  یشکنجه ها

. اینطوریه که...باشه دهیبه شدت ترس یزیچ  

ایـ ل  

به نگاه گیجم را از دکتر بگیرم و باعث شد  نیبلند ارس یصدا

سرش را  دهیپر یبا رنگ دمید ی. وقتبندازم یطرف او نگاه

شدم  بلندباز است با سرعت  مهیداده و چشمانش ن هیبه مبل تک

 و به سمتش رفتم

تمان پا تند کردهم برخواست و به سم دکتر  

:م گفتماگرفتم و آر میدست ها انیرا م صورتش  

وهوی ؟یو دارم صدا ا؟یل ؟یخوب خجسته. یـ ه   

نگاهشان  جیبا خشم کنارم زد و منم گ نیزدم و ارس یسوت

کردم؟ کاریچر کردم .. مگ  

:دستش را گرفت و سپس رو به من گفت دکتر  

ونجا آب و قند هستـ ا   



برگشت طرفم و با  نیثابت نگاهش کردم که ارس یشکل نیهم

دیحرص غر  

 نیا یدیم یاریبعد م ،یکنیم بیب و قند و با هم ترکـ آ 

 بچه کوف.. بخوره

حرکت کردم سمت پارچ آب عیافتاد و سر میدو هزار تازه  

 یم تحت فشار روحه من طیشرا نیدر ا کردندینم درک چرا

قرار داشتم؟ یادیز  

قند را درست کردم و به سمتشان حرکت کردم آب  

و با  ایل یلب ها یگذاشت رو .را از دستم گرفت وانیل دکتر

:گفت یآهسته ا یصدا  

هم  یزیدخترخوب، بخور چ نی. آفرهنت و باز کنـ د 

آروم.. خوبه ست،ین  

زیم یداد و گذاشت رو ایرا تا نصفه به خورد ل وانیل   

مبل چرم دو نفره نشست و ساکت ماند تا حال  یاو رو کنار

دیایجا ب ایل  

آرام  یدرهم نگاهش کردم که قطره اشک یبا صورتایستاده 

سر خورداز گوشه چشمش   

مبل پرت کردم یو خودم را رو دمیکش یپوف  



:گفت ایرو به ل دکتر  

بگو من ادامه حرفام رو بزنم یخترم اگه اروم شدـ د   

که  دیبگو یزیو آمد چ دیکش شیچشم ها ریانگشتش را ز ایل

:گفت رلبیز دهیو کشکالفه  نیو ارس دیباز بغضش ترک  

بابا یـ ا   

 نینگاهش را به زم یو عصب دمیکوب شیدر بازو یمشت

 دوخت

:گفتم یا یلحن جد با  

دفعه ضربه ها بهش  هیدکتر،  یاقا دیشما حرفتون و بزنـ 

کنه هیکنه آروم شه باز گر هیکم کم گر یوارد شه بهتره تا ه  

 یو برزخ یاشک یبا چشم ها ایبا بهت نگاهم کرد و ل دکتر

ام شد رهیخ  

دادم هیمبل تک یباال انداختم و به پشت یا شانه  

:با تاسف تکان داد و گفت یسر دکتر  

مکان خوب شدنش هست.. اما به مرورـ ا   

 .باشه دیو تحت مراقبت شد نیرینظرش بگ ریز یلیخ دیبا

 حایهستن. ترج یتر از جسم ریپذ بیآس یروح یها یماریب



که از  هیمن مال زمان یحرف ها نیا .ادیز نیتنهاش نزار

مرخص شه مارستانیب  

:لب گفتم ریز  

مرخص شه؟ نکهیقبل از ا ـ و   

:به صورتم انداخت و گفت ینگاه دکتر  

دنشینره د کنمیم شنهادیهم پ وندخترش یتـ ح   

نالید:با چشمان درشت شده  ایل  

؟ یـ چ   

پرسید تکان داد و یسر نیارس  

ه؟یمنظورتون چـ    

به حرف آمد: یکرد و پس از مکث نیبه زم ینگاه دکتر  

بهتر  ی.. اونطور هیتا نشونتون بدم منظورم چ دیاینبالم بـ د 

دیکنیحرفم رو درک م  

و دنبالش  میبهم کرد ینگاه .رفت رونیشد و از اتاق ببلند 

میرفت  

باز  یچشم ها دنیبا د ایو ل یمستادیا یاتاق محب شهیش پشت

 یدکتر سر جا یداصمت در که با پدرش پرواز کرد به س

شد خکوبیخود م  



دیبر کنـ ص   

برگشت و دکتر ادامه داد ایل  

قرار داره و ما  طیشرا نیرتریپذ بیاس یاالن تو شونیـ ا 

تا  نی. به خاطر همباعث شوک و ترسش شده یچ میدونینم

 میریگبرو  یقطع جهیو نتبشه کامل  شاتیچند روز که آزما

تو اتاق و  نیرو گفتم تا اگه رفت نایا .میمحتاط رفتار کن دیبا

.دیمتعجب نش دیدید یا رمعقوالنهیرفتار غ  

.تکان داد و با دکتر وارد اتاق شدند یسر یجیبا گ ایل  

منتظر  نا آرام و و میستادیا شهیپشت ش هم  نیو ارس من

مینگاهشان کرد  

و به پرستارها اشاره کرد عقب  ستادیتر از تخت ادور دکتر

 بروند

 دیکنار تختش رس یوقت .بغض سمت پدرش حرکت کردبا  ایل

. صورتش روان شد و دستش را گرفت یرو شیاشک ها

ارسین پلک هایش را با ناراحتی بهم فشرد و نفسی آه مانند 

 کشید.

 ایطرف لبه چشمش را  یکه محب یخوب بود تا زمان یچ همه

.چرخاند  



ترس درشت شد و  با شیطوفان آمده باشد، مردمک ها انگار

اصوات  به داد زدن کرد.بسته شروع  یاز پشت لب ها

.دادیو خودش را با شدت تکان م آوردیدر م ینامفهوم  

 خواستندیپرستارها م ،میو ترس به آنها نگاه کرد رتیح با

حرکت کنند سمتش که دکتر دستش را باال آورد و  عیسر

 اشاره کرد صبرکنند

:و با بغض گفت ردرا فش یدست محب یجیبا ترس و گ ایل  

ایل منم دخترتم. ،اباـ ب   

بست و صورتش درهم شد،  چشمانش را یرا که گفت محب ایل

و با ترس خودش را آورد  رونیب ایش را از دست لمحکم دست

.دیعقب کش  

و با دستانش  کشید به سمتش برود که بلند داد واستخیم ایل

 او را پس زد

:گفت با هشدار و بلند دکتر  

بسه رونیب دیبرـ   

حرکت کرد  یتر شد که دکتر به سمت محب کینزد هیبا گر ایل

.کردند تیهدا رونیرا گرفتند و به ب ایو پرستارها ل  

زد داد هیبا گر ایهمان حال ل در  

ترسهیدخترشم.. چرا از من م..من دیلم کنـ و   



بود یخوب سوال   

وار مرد  وانهیمبهوت به حرکات شتاب زده و د یبا نگاه

.دیچرخیبودم و هزاران سوال در سرم م رهیخ  

بود شمیساعت پ کیسوال ها جواب سوال  نیا و  

داد؟ لمیرا تحو یکه چرا محب نیا  

را به ما  ی. او محبگرفتم م را به بدترین شکل ممکناالن جواب

 برنگردانده بود

از  یو شکست خورده که بازمانده ا شانیبا روان پر یمرد

ود.سابقش بود را پس داده ب تیهو  

.کارش را بلد بود او  

.زده یچه ضربه ا دانستیم  

او را  ینیب شیپ رقابلیغ یرفتارها لیکشش تحل رگید مغزم

.نداشت  

توانستمینم گرید  

را  چشمانم و دادم هیتک شهیدگرگون شده سرم را به ش یبا حال

ردم. نمی توانستم به وضعیتش نگاه کنم. شرمم محکم بهم فش

 میشد به تک تکشان نگاه کنم.



 تیرا هدا او .به طرفش رفت نیآمد و ارس رونیاز اتاق ب ایل

.کرد آرامش کند یو سع یکرد به سمت صندل  

 یذهن یآمد و پازها یمباید  یک. یکردیمرا ارام م دیبا یکی

.کردیمن را حل م  

 

.کردند و دکتر از اتاق خارج شد قیبه او تزر آرامبخش  

دکتر با  .فاصله دادم و به طرفش برگشتم شهیرا از ش سرم

تکان داد یداغون ما نگاه کرد و سر یمکث به چهره ها  

:گفت ایبه ل رو  

عوارضش عود  یزمان یماریب نیا نیدیطور که دمونـ ه 

اون رو که  یهر چ ای بیوفته. اون سانحه ادی ماریکه ب کنهیم

میکنه  ببینه. یادآوری  

. االن تحت مراقبت  شهیوقته که حالش مثل االن بد م اون

 ادیسرش ب ییبال نیخونه همچ یاگه تو یماست ول ژهیو یها

بزنه بیو به خودش و شما آس دیکنترلش کن دیممکنه نتون  

پرسیدپس رفته و خشدار  ییبا صدا ایل  

پس؟ میکن کاری..چیـ چ   

:مهربان گفت یبا تاسف و نگاه دکتر  



شما و  ی. با کمک هاکه حل نشه ستین یزیچ ،برـ ص 

پروسه زمان  کی یول رهیم یخودشون حالشون رو به بهبود

 بره

جلو آمد نیارس   

قدر زمان بر؟ـ چ   

:دکتر حرکت کرد سمت اتاقش و گفت   

داره ماریبه ب یستگـ ب   

داده بودم به  هیام را تک یشانیکه پ یمن دوباره در حال و

 رهیخ بود شده رتریسال پ ستیکه انگار ب یبه آن مرد شهیش

.شدم و چشمانم بسته شد  

:آرام گفت نیارس  

دیخونه استراحت کن میرـ ب   

با شتاب جوابش را داد ایل  

زارمیتنها نم نجایابام و اـ ب   

مخالفت کند که سرم را کج کردم و آرام  خواستیم نیارس

زدم شیصدا  

.نگفت یچیهگرید  دید که به سمتم و اشاره ام را برگشت  

** 



به  مارستانیروز بود که کارمان شده بود رفت و آمد از ب دو

 خانه و باالعکس

 نیو من و ارس خوردیاز کنار در اتاق پدرش تکان نم ایل

میماندیکنارش م یفتیش  

و منتظر  مینشستیبود ما هم صبح تا شب کنارش م چاره

 یبه کارها دیبا یکی ی. ولیمحب یبهبود یبرا میماندیم

.کردیم یدگیشرکت رس  

به  توانستمیکه نم چون کردمینه نظارت ماکه از خ من

.ارمگذپا به شرکت ب یتیخاطر مسائل امن  

دستم را دور شانه اش حلقه  ،یصندل ینشستم رو ایل کنار

 کردم و به خودم فشارش دادم

:گفت ایزد و با لحن آهسته  یآرام لبخند  

مگه نه؟ شهیوب مـ خ   

و نگاهم را دور سالن چرخاندم دمیکش یقیعم نفس  

گفت یکه دکتر چ یدیـ د   

مشت کرد میپا یرا رو دستش  

 رشکایاز بابام دور بمونم که نترسه؟ چ دیچقدر با یره ولـ آ 

کنه؟یداغ م نهیبیکردن ساواش؟ چرا من و م  



 نیفکر کردن به ا یها افتادم؛ حت شهیکوره و خورده ش ادی به

نگفته  یسرش آورده بودند سخت بود. به کس ییکه چه بال

. امکان این هم نبود پلیس را در جریان دمیبودم چه ها د

 اتفاقات بگذاریم. تا همینجاهم زیادی درگیرشان کرده بودم.

 می ترسیدم بدتر جری شوند و کار نا تمامشان را تمام کنند.

 یزمزمه وار یو صدا  یو با شوخ دمیسرش کش یرو یدست

:گفتم  

جسته؟ـ خ   

گفت یا دهیکش هوم   

صورتم نشاندم یرا رو دیدیکه او نم یکج لبخند  

ستین نجاهای.. فکر نکن حواسم ا یایبغلم م ادیز دایدـ ج   

 رهیخ میرو به رو واریبه د یمکث کرد و با سرخوش یکم

 شدم

 رونیاز بغلم ب رامتوجه حرفم شد با حرص خودش  یوقت

 ریز یسیانگل یو فحش کوبید میبازو یمحکم رو یمشت د،یکش

.خندم به هوا برخواست یلب داد که صدا  

کردم یشوخ اریوش نـ ج   

 رهیبه در اتاق خ نهیور تر نشست و دست به سآن یصندلدو 

.شد  



گاه  هیتک یو دستم را روانداختم پا  یکیرو آن  راراستم  یپا

.گذاشتم بینمان یخال یصندل  

را به طرفش کج کردم و ارام سوت زدم سرم  

را درهم  شیکه کامال مشخص بود ادا است اخم ها یحالت با

را آن طرف کرد شیو رو دیکش  

 یکج شده و لحن یو با لب دیدرخش میدر چشم ها طنتیش برق

:طنز گفتم  

- Sweetheart?  

 تک خنده ای کردم

دوست  شتریرو ب ایفرار یدونیارامل تو که خودت مـ ک 

کارا رو نکن نیا نجایا نیبش ای. بدارم  

است  میانگار پرنده جلو یبا حالت مسخره و حال بهم زن و

.بوس کردن درآوردم یرا بهم چسباندم و صدا میلب ها  

خنده ریانداخت و زد ز نییسرش را پا اورد،یطاقت ن گرید  

دادیتکان م با تاسف و سرش را دیلرزیم شیها شانه  

شدم به صورت خندانش و نفسم را  رهیخ یلبخند مهربان با

دادم رونیب  

ام شد رهیخ سیقدرشناس و خ یطرفم و با نگاه برگشت  



:گرفته گفت ییبا خنده و صدا که زدم یچشمک  

یزنیم الس مهابا یدار کنهیصدات و بشنوه فکر م یـ یک   

:به غبغب انداختم و گفتم یباد  

زنم؟یگه نمـ م   

لحظه در سکوت  چندو  رفت همراه با خنده یغره ا چشم

ام شد رهیخ   

:کج کرد و آرام گفت یرا تکان دادم که سر میابروها  

کارو نیکن اـ ن   

را  میرو یبه اطراف انداختم و سپس وقت طنتیبا ش ینگاه

گرداندمیدوباره به طرف او بازم   

:گفتم یخم  شدم و ارام و موز نمانیب یصندل یرو  

نکنم؟ کاریـ چ   

:گفت دهیو کش زیرا عقب گرفت و اعتراض ام سرش  

اواشـ س   

و عقب رفتم دمیخند  

- Ok 

:سکوت کرد و با نگاه به انگشتانم گفتم  



؟یگفتـ ن   

جواب دادو  دیکش یقیعم نفس  

..مجبور یبرام ارزش داره ول ایدن هی تالش  که نیمـ ه 

.یمن و بخندون یکنیم   

:گفتم یو جد دمیحرفش پر وسط  

کنه یمن و مجبور به کار تونهینم چکسـ هی   

کرد و ادامه دادم سکوت  

کنمیم یکه برام مهمن هر کار ییکسا یراـ ب   

:زمزمه کرد یلحن معنادار با  

یشیآروم م یطورنیـ ا   

شده به طرفش برگشتم زیر ینگاه با   

ه؟ینظورت چـ م   

:حرفش را مزه مزه کرد و سپس گفت یکم  

یدونیو بابت اون اتفاق مقصر م خودت  یکنیو م یارـ ک 

.ینکرد شیسال پ نیکه چند  

به خاطر  نیو ا یدونیخودت م فهیوظمراقبت از ما رو  

یکه روحت و آروم کن نهیا  



از  مانیزل زدم و او هم پش شیدر چشم ها هیثان نیچند

انداخت نییحرفش سرش را پا  

:شدم و آرام گفتم پا یصندل یرو از  

میبخور رمیبگ یزیچ هیکافه  رمین مـ م   

 عذاب .گفتیم راست .رفتم شیکردن ها بدون توجه به صدا

بود  یاالنم جور یرفتارها و قوجدان داشتم بابت ساواش ساب

.به قبل نداشت یربط چیکه ه  

 یول .جبران شود کردمیم یگذاشته بودم و االن هر کار کم

؟یک یجبران برا  

که نبود؟ یکس  

 

کردم سمت   حرکت .ها را گرفتم و تشکر کردم قهوه

دمیتر کش نییآسانسور و کالهم را پا  

 یعقل کردیصد در صد فکر م دیدیم افهیق نیکه مرا با ا هر

که  ستادمیآسانسور ا یو جلو دمیکش یپوف .در سرم ندارم

زنگ خورد لمیموبا  

 رونیکتم ب بیرا از ج یدادم و گوش گرمیرا به دست د لیوسا

.بود نیارس .دمیکش  

ل؟ـ ب  



وفت بلـ ک   

دمیرا در کاسه گرداندم و غر میها چشم  

نیارت و بگو ارسـ ک   

:گفت یلحن طنز با  

شهال شهینای نقدر با من خشن صحبت نکن..من مثل اون ـ ا 

قلبم بلرزه ستمیدورت ن  

 ریرا بهم فشردم و خودم را کنترل کردم نزنم ز میها لب

ادامه  یاو هم جد .دکمه آسانسور را زدم و منتظر ماندم .خنده

  داد

ان؟یاونا م نکهیاز ا یو مطمئنـ ت   

ستیمنظورش ک دمیآسانسور شدم و فهم وارد  

:آسانسور به صورت خودم زل زدم و گفتم نهیدر آ   

انی. آره ممنتظر فرصتنونا االن ـ ا   

 کنهیم یخبرش و قطع صحبت کردم اروی. من با هیوکـ ا 

و بکن خوب فکرات سکهیبازم ر ی. ولگهیم  

اتاقک خارج شدم از   

اشه پدر بزرگـ ب   

یرت کم هانـ ش   



 به .حرکت کردم ایچندش تلفن را قطع کردم و سمت ل با

در دستم چشم دوخت و سرتکان داد یصورت و کاف  

که رسیدم پرسید بهش  

؟یودت چـ خ   

نشستم کنارش  

دوست دارم؟ ین کافـ م   

:گفت هیاندر سف عاقل  

داشتن؟ یقط کافـ ف   

دمیکش یپوف  

گهیبخور د ریگـ ب    

.را گرفت وانینگفت و ل یزیچ گرید  

 یو محب اینگران ل کردمیکه فکر م ندمیآ یبرنامه ها به

دست  یدست رو شدینم گرید یبود ول سکیر .شدمیم

. نفس عمیق و دادیم تقاص کارش را پس دیبا. گذاشت

حرصی ای کشیدم. انگار نه انگار همین دو دقیقه پیش حرف 

از درگیر نکردن آنها زده بودم. ولی نمی توانستم کارش را 

بی جواب بگذارم. زمانی که تصمیم گرفتم از آمریکا برگردم 

تم دیگر وقت به همه این ها فکر کرده بودم. وقتی به محبی گف

 فرارم نیست یعنی نباید فرار می کردم و سر حرفم می ماندم.



 

** 

به  ارژنگ و زدند رونیبا خشم از انبار ب مایو ن اموری

 طرفشان رفت

شد؟یقا چـ آ  

دیخشن غر اموری  

برو کنارـ    

صورتش را جمع کرد که با دیدن دست خونی او  ارژنگ

زد ادیفر با سوزش دستش اموری  

کنارمشو ـ گ  

درهم و نگاه  یاشاره کرد برود عقب و ارژنگ با اخم ها ماین

دیمتعجب کنار کش  

 عیحرکت کرد و راننده در را سر نیبا عجله سمت ماش اموری

 مایبه ن رو عقب نشستند و تا در بسته شد ماین همراه .باز کرد

دیغر  

متوجه  یچطور فهممی. نملغو شه دیمام قرارداد ها باـ ت

؟ینشد اشیکالهبردار  

:گفت یعصب یو با لحن دیبه سر خود کش یدست ماین  



سرم بلند  ریز دونستمینم و تو بودم یمحب یکارا ریرگـ د

شهیم   

:لب گفت ریزد و ز یپوزخند اموری  

رهـ آ   

پرخاش کرد یعصب ماین  

وزخند نزن واسه من ضرر به من وارد شده تو چه مرگتهـ پ   

دیآرام صورتش را برگرداند و بد تر از او غر اموری   

به اسم منه شهیکه به تو وارد م ییرراـ ض   

جوش آورد و داد زد ماین  

و از همه جا خط بزنم من نداره اسمت یبرا یارـ ک   

 نفس .شدند رهیبهم خ یساکت شد و مثل دو ببر زخم اموری

با  .بود یوحش وانیح کیخرناس  هیشب شتریکه ب دیکش یقیعم

:گرفته گفت ییصدا  

کنمینم یدخالت گهینژاد با خودت من د کین یاراـ ک   

نگفت چیبرگرداند و ه شهیسرش را به طرف ش ماین  

را با اسم آنها از مرز رد  یقاچاق یجنس ها  یعوض مردک

بارش به مشکل خورده بود و کم مانده  نیآخر یو تو کردیم

.دنوفتیب سیپل ریبود گ  



بلند شد ماین یجد یکه صدا دیکش یقیکالفه نفس عم اموری  

ه؟یچ انیجر یستین یشگیچند وقته رو مود هم نیـ ا   

کرد و سکوت کرد ریگ نهیس انیم ییجا اموری نفس  

دونم؟یهست که من نم یزیـ چ   

 ینقاب خونسرد عیسر دانست،یها بود که نم زیچ یلیخ آره

:گفت لکسیبر چهره اش زد و ر  

 ،یخودیب یجنون، خشم ها رفتار، ینداشتن روکنترل  

گه؟یشبانه، د یکابوس ها   

دیرا درهم کش شیاش را گرفت و اخم ها کهیت ماین  

 لب ریشد و ز رهیها خ ابانیو ب رونیبفضای هم به  اموری

:گفت  

 حالت ها. نیا یرو یداشته باش ییاز من آشنا شتریب دیـ با 

 نه؟

 یبرا یامیپ .نگفت یزیچ گریهم د اموریسکوت کرد و  ماین

.را درآورد لشیآمد و موبا ماین یگوش  

باز شد شیکرد و کم کم اخم ها امیبه پ ینگاه  

 نیروز گند بشنود هم نیدر ا توانستیکه م یخبر نیبهتر

 بود



 یدار و بشاش یبرگرداند و با لحن معن بشیرا به ج یگوش

:گفت  

 میسال منتظرش بودشش که  یتیمامور یودت و براـ خ 

 آماده کن

حبس به طرفش  یشده و نفس زیر یبا مردمک ها اموری

:برگشت و آرام گفت  

منظور؟ـ    

که در نگاهش  بود پوزخند زد یبا شرارت ماین  

 دهیو کش دیمنظورش را فهم اموری یسخن چیگفتن ه بدون

.داد رونینفسش را ب  

 یلیبه صورت خ شیرا بهم فشرد و اخم ها شیها لب

 نامحسوس درهم رفت

؟یطورـ چ   

:سرخوش گفت ماین  

خبر باش از من هیگفتم منتظر  نیهم واسه ز چند وقت ـ ا 

.خبرش بودم دییمنتظر تا شیپ  

 بیترت یمهمون هییکی از رئسای شرکت نرم افزار سپهر 

دشیپروژه جد تیموفق یداده برا  



به طرف پنجره  ماینگاه سرگردانش را از صورت ن اموری

:کنارش چرخاند و آرام گفت  

ب؟ـ خ   

ادامه داد ماین  

 یشرکت کننده ها رو درآورده اسام ستیکه ل یا یفوذـ ن 

 مهمون ها رو برام فرستاد

زد و دختر  ییدست و پا کشیپونزده ساله در دل تار اموری

ضربه  مایمحکم تر فشرد و نجانش  یدور تن برا  ریزنج

 آخر را زد

خودت  شب سرنوشت سازه. ،ون پسره ام هست. فرداشبـ ا 

یکنیرو آماده م پیو اک  

 زیهشدار آم یبا لحن مایکرد که  ن نییسرش را باال و پا آهسته

:گفت  

که  یزیاز چ ریغ یکار یبه فکرتم خطور نکنه بخوا یتـ ح 

یمن گفتم و انجام بد  

در  رهیرا به او دوخت و خ خبندانشیچشمان سرد و  اموری

:تک چشم او که خون درونش جمع شده بود زمزمه کرد  

لنگهیـ م   

دیکرد و غر زیرا ر چشمش مرد  



؟یگیم یـ چ   

:را به طرف پنجره خودش برگرداند و گفت سرش  

 نیتو ا دیکرده چرا با میسال خودش رو قا که چند یسـ ک 

شرکت کنه؟ یمهمون  

و  کردیبه دست آمده فکر م تیکه انگار فقط  به موقع ماین

:مهم نبود گفت شیبرا یگرید زیچ  

 الی. خمیبا خبر یمهمون نیما هم از وجود ا دونهیون نمـ ا 

بره خوادیم یکرده زرنگه و پنهان  

و ادامه داد دیبلند خند و  

پسر یرو دست خوردـ    

را محکم تر  ریهم گذاشت و زنج یرا رو شیپلک ها اموری

  فشرد

دیآیاز دست تو بر نم یکار ر،یبگ آرام  

پرسیدآرام  ماین  

ه ستت چطورـ د  

اش  یخون یتفاوت به بازو یسوزش دستش افتاد و ب ادی تازه

.نگاه کرد  



 ینژاد رفته بودند و آنجا با آدم ها کین یمقر اصل لیاردب به

.شده و گرد و خاک به پا کرده بودند ریدرگ یاو حساب  

نژاد که  کین یاز قلچماق ها یکیو دار رضا  ریگ نیا وسط

.کرد کیباد داشت تفنگ درآورد و شل یسرش حساب  

لحظه  یبود و شانس آورده بودند ول دهیرا کنار کش اموری ماین

 به شدت را شیاز کنار دستش رد شده بود و بازو تیر آخر

. بماند که چطور با این کار در داشت یزیو خونر دهیخراش

نیک نژاد هم از این عمل غیر لیست سیاه یامور رفت و حتی 

 منتظره رضا عصبی بود.

هرچقدر به صورتش  ماین .دستش را بسته بودند یروسر با

از  هم آخ کی یحت .دیدیاز درد را نم یاثر کردینگاه م

دیدهان دختر نشن  

:آهسته گفت اموری  

وبهـ خ   

:رو به راننده گفتتکان داد و  یسر ماین  

درمانگاه نگه دار هیلو ـ ج   

:گفت الیخ یب اموری  

شهیم ریرواز دـ پ   

نگفت یزیچ گرینگرفت و د مایاز ن یجواب یول  



 

اموری*  

از تنم در آوردم و پرت به سختی کتم را  .میشد الیو وارد

مبل یکردم رو  

اشاره  بهمزد و  یبشکن مایطرف اتاقم بروم که ن خواستمیم

 کرد

:اخم گفتم با  

برم؟ تونمیموم که مـ ح   

:را باال انداخت و گفت شیابروها  

تا فردا میوقت ندار یکنیبچه هارو جمع م عیرـ س   

 .کردم خونسرد باشم یهم گذاشتم و سع یرا رو میها چشم

 .مخم بود یو سوزش دستم رو میداشت یخسته کننده ا پرواز

کردمیعوضش م دیشده بود و با پانسمان  

 شیها خورد قدم میبه طرفمان آمد و تا چشمش به بازو پرهام

:را به سمتم تند کرد و نگران گفت  

شده؟یـ چ   

یچیـ ه   



گرداند و دستم را  بی تفاوتم صورت یرا رو شیها چشم

دیگرفت و به طرف خودش کش  

دستت؟ هیچرا خون ؟یچیه یچ یعنـ ی   

 یا یو جد بلند یبا صدا مایجوابش را بدهم که ن خواستمیم

:گفت  

؟یرهام کار ندارـ پ   

در چشم  ماین .آرام به طرفش برگشت و سکوت کرد پرهام

زل زد و پرهام آرام دستم را رها کرد شیها  

:آرامش گفتم با  

ـ با یه سری ها درگیری پیش اومد چیزی نیست. برو تو  

  اتاق تا بیام

تا لحظه اخر نگاه نگرانش  و رفت؛ ولی تکان داد یسر

.همراهم بود  

 

  اتاق و منتظر بمانندبه بچه ها گفته بودم بروند در 

:از کنارم رد شد و گفت ماین  

آخرو بکن یخودت برو صحبتا مهم دارم. یتماس کار هـ ی   

 



محکم بهم  میلب ها دیکه کش یریدادم و با ت یرا حرکت دستم

به  یشد و بعد از مکث دهیبه دستم کش نگاهش .فشرده شد

 طرف پله ها رفت

همه به سمتم برگشت یاتاق پرهام را باز کردم و چشم ها در  

متعجب  ییبا چشم ها صبر نکرد کامل وارد شوم و الدیم

:گفت  

گفت راسته؟ مایکه ن یزیون چـ ا   

پرت کردم یصندل یرا رو تکان دادم و خودم یسر  

شروع به صحبت کردم بی حوصله را بستم و میها چشم  

کنمیو تکرار نم گمیبار م هـ  همه چی و ی   

با  شانیکردم گوش ها دایپ نانیاطم یمحض شد و وقت سکوت

شروع به صحبت کردم یمن است به سخت  

 یاون مهمون یهماهنگ کرده من و پرهام باهم تو مایـ ن 

براش مهم  ماین یباالست ول یلیخ سکشی. رمیشرکت کن

.میدرست بکشنقشه  و یه میکن اطیاحت میمجبور .ستین  

کردم فراموش کنم یکردم و درد دستم را سع یمکث  

کوچه هست که  ه. یرو چک کردم یمهمون یکان برگزارـ م

خونه به اونجا راه داره یپشت اطیح  



با  کروفونیم قیو از طر نیمونیپشت اون در منتظر م شما

.میهم در ارتباط  

 جوری که و میبنداز رشیکه تنها گ میبمون یتیمنتظر موقع دیبا

نشد من  اگرم بیاریمش سمت کوچه پشتی. متوجه نشه یکس

   کنمیم یفکر هیهمونجا 

:آرام زمزمه کردم  

خودم شیپ ارمشیب ستیمن سخت ن یراـ ب    

:گفت پرهام  

م؟یکنیوصل نم ابیدـ ر   

تکان دادم یسر متفکر  

که  یزیاز استفاده هر چ حایترج زهیفتم که شک برانگـ گ

که براش  دیدونیم .میکنیم یداشته باشه خوددار گنالیس

نگاه کرد ایبه همه زوا دیبا .کنه یینداره شناسا یکار  

:مکث گفتم یکردم و پس از کم سکوت  

ون سجاد  یتوجه جلب شه فقط تو نیایهمتون ب ستین ازـ نی 

.هیباشن کاف الدیو م  

 میکنیشرکت م یاون مهمون یشکل ممکن تو نیتر یعاد به

میکنیو کار و تموم م  



افزود سجاد  

طرناکهـ خ   

را باز کردم میها چشم  

برم تو؟ گاردامیبا باد یوقع که ندارـ ت   

زد یصندل یرو یچرخ پرهام  

همراهت داشتن  گاردیباد .مه افراد اونجا سرشناسنـ ه 

اموری هیعاد  

فکر فرو رفتم و ادامه داد در  

 پنهان شن. یپشت واریپشت د کنهیگه جلب توجه مـ ا 

میخارج کن الیاون و تنها از و میتونیباالخره ما نم  

:تکان دادم و آهسته گفتم یسر  

رستهـ د   

:با تعجب نگاهم کرد و گفت دالیم  

الت خوبه؟ـ ح   

:گفتمکالفه از درد دستم کردم و  هیبه بق ینگاه  

قرار گرفت و  تیموقع یتو دی. باهیبه نظرم کاف نجایا همـ ت 

میش ریو اونجا غافل گ میفکر کن شهی. از االن نمگرفت میتصم  

ختیحرفم تعجب همه را برانگ نیهم و  



زدیحرف را نم نیا سینمس  

 سکیو ر رفتینم ییبدون نقشه سوم جا یحت سینمس

.کردینم  

حالت خود قرار داشتم و مغزم  نیدفاع تر یمن االن در ب یول

.کردیکار نم  

 میبه فکر کردن و درست تصمچقدر خودم را وادار  هر

 .دانستمیرا نم لشیو دل دادیمغزم ارور م ؛کردمیمگرفتن 

زدمیو خودم را به آن راه م دانستمیم دیشا  

دیشا  

حرکت کردم سمت  .برخواستم یصندل یرو ازبی حوصله 

:آهسته گفتم و در  

دیو از االن آماده کن لیساـ و  

پرسید پرهام   

م؟یریم یمن و تو به چه عنوان ؟یاعت چنده مهمونـ س   

:حواس به طرفش برگشتم و گفتم یب  

دونمیمـ ن   

و با دقت به حال غریبم نگاه دوخت  دیرا درهم کش شیاخم ها

  که ادامه دادم



ستیمهم ن خودش هماهنگ کرده. مایـ ن   

از اتاق خارج شدم و در را بستم و  

مثال فردا نرسد؟ شدیم یچ  

 

م محکم بسته نو از سوزشش چشما ختمیزخم ر یرا رو نیبتاد

 زیفرستادم و با دستمال دورش را تم یحرص لعنت با .شد

 کردم

 

 .زدم رونیبسرویس پانسمان کردم و از زخم را تنها  دست

:در اتاق زده شد و گفتم لحظه همان  

صبر کنـ   

:گفتم قهیرا تنم کردم و بعد چند دق لباسم  

تو ایـ ب   

چشمش به دستم افتاد لب  تا .داخل شد باز شد و پرهام در

:فشرد و من گفتم را محکم بهم شیها  

شده؟ یزیـ چ  

با لحنی ناراحت پرسیدآمد و  جلو  

؟یرد دارـ د   



و حرکت کردم سمت تخت باال انداختم یا شانه  

نهـ    

زل زد و ادامه دادم میچشم ها به  

حرفت و بزن سوزه،یم کمـ ی   

دستمال گردنم را روی تخت انداختم و وقتی دیدم چیزی نمی  

 گوید به طرفش برگشتم.

ستادمیا نهیشدم و دست به س رهیخ معنادارش در نگاه  

وم؟ـ ه   

:گفتو خبری  آهسته  

یاراحتـ ن   

و دست به کمر گفتم: را در کاسه گرداندم میها چشم  

؟یراـ ب   

آمد جلوتر  

ودت و به اون راه نزنـ خ   

چشم  به میمستقرا برانم  نگاهبه سمتش برداشتم و  یمحکم قدم

دوختم  شیها  

ودم و به کدوم راه زدم؟ـ خ   



 شیرا کالفه درون موها شیداد و دست ها رونیرا ب نفسش

 برد

راموـ ی   

 سری کج کردم و آرام گفتم:

رونیرو بـ ب   

نکرد یمتعجب نگاهم کرد و حرکت ییچشم ها با  

.دمیخواب نیزم یرا به او کردم و همانجا وسط اتاق رو پشتم  

اشو برو رو تختـ پ   

را باز  میدست ها بی اهمیت به حرفش را بستم و میها چشم

 کردم

امورـ ی   

دمیرکالفه از گیرهایش غ  

رونیرهام برو بـ پ   

ا من حرف بزنـ ب   

نشست روی زمین نگفتم و کنار سرم یزیچ  

باشیمـ فکر می کردم دوست هم    

 دیاالن نبا یعنی رونیب گمیم یوقت یفهمیم یوستم باشـ د 

ینیکنارم بش  



:گفت هیبا کنابی ربط به حرفم    

ادیسرش ب ییبال یخوایمـ ن   

لحظه  که با عتاب پرخاش کردم و حرفش را قطع کردم چنان

مات شد یا  

 دمیو زجرش م  کنمیفردا ادا م یسالم و جور ششسم ـ ق 

یمن چرند نباف یبمونه و جلو ادتی یکه تا عمر دار  

 نیب وجودم خودش را ماکه ازاعماق  یلعنت به شخص و

زد ادیتکان داد و فر رهایزنج  

پست یروغگوـ د   

به حرف آمد شدیدرش حس م یکه غم پنهان ییصدا با  

اونا  شهیوقتا منم باورم م یکه  گاه یکنیرفتار م یورـ ج 

گذاشتن ریروت تاث  

 میاخم ها مشیرمستقیکه گفت و اشاره غ ییاونا یادآوری با

:درهم رفت و گفتم  

استراحت کنم دیاـ ب   

 یخوایفردا شب مشکوکه بعد م انیجر یگیودت مـ خ

؟ چرا با نیما حرف نمیزنی یکن سکیر  



عاصی شده چشمانم را بهم فشردم و نفس عمیقی کشیدم. ولی 

 حال درونیم در لحن بی حسم مشخص نبود

ـ انتقام و نقشه هاش چشمش و کور کرده و از نظرش  

موقعیتی بهتر از فردا شب پیدا نمیکنه. وگرنه صحبت 

  کردم. 

صورتم خم  یبعد از چند لحظه رو .نگفت یزیچ گرید پرهام

:شد و زمزمه کرد  

خودت و نه یول چونیمن و بپ امور،ی یقرار یـ ب   

را مشت کردم و  میها دست .رفت رونیاتاق بشد و ازبلند  و

دمیکوب نیچند بار کف زم  

.نقشه و اوست یبه هر چ لعنت  

ما را بهم وصل کرده بود و  اهیس یکه زندگ یبه آن نخ لعنت

.به رنگ سرخ خون درآورده بود  

دروغ محض بود  یکردم بخوابم ول یو سع را بستم میها چشم

 رهینماندم و به سقف خ داریخوابم برد و تا صبح ب گفتمیاگر م

.نشدم  

 



خودشان را سرگرم کار کرده بودند و حواسشان مثال بچه ها 

که  یرا با نگاه میتا پا سر .ستادیا میرو به رو ماین به ما نبود.

شد کمیکرد و با لبخند نزد زیآنال رفتیمخم م یرو  

:را کنار گوشم آورد و معنادار گفت سرش  

ـ صدای دختر کوچولوی خوشگلت و خفه میکنی. امشب  

که؟ یفهمیمنمسیس و ازت میخوام   

به صورتش چشم بی حالت و در سکوت به مدت چند ثانیه 

تمام حرف هایم را با نگاهم بهش زدم و و بدون قطع . دوختم

اتصال چشمانمان رو به پرهام که کمی آن طرف تر ایستاده 

 بود گفتم:

کن تو  یتو اسلحه رو مخف ستیمناسب نم ن لباسـ پرهام م 

 لباست

باالخره  مایتکان داد و ن یراز گوشه چشم متوجه شدم س

:گفت هیبقسرش را چرخاند و رو به   

دیزودتر حرکت کن نیتو ماش دیرـ ب    

رو به من ادامه داد و  

که تو شهرکه یهمون محل شیبری... منجایا شیاریمـ ن    

:گفتم محکم  

اشـ ب   



رفت درهم شیها اخم  

دیباش دینگم که مواظب خودتون با گهیدـ    

رنگ تمسخر گرفت نگاهم  

کنهیمن و بد عادت م اتیگرانـ ن    

و حرکت کرد سمت اتاقش دیخند  

خوبتون هستم ینتظر خبراـ م   

بلند لباس رو اعصابم را گرفتم و حرکت کردم سمت  دامن

 پرهام

میبرـ    

. طبق معمول بود دهیپوش دیسف رهنیو پ یشلوار مشک کت

تمام مردان ینیب شیقابل پ پیت  

:گفتو با لحنی مهربان تکان دادم و پرهام آهسته  یسر  

جلو دست و  لباست .یخوشگل شد یمهمون نیا یبرا یادیـ ز

ره؟یگیپات و نم  

:گفتمبا لحنی تمسخر آمیز بهش انداختم و  یتفاوت یب نگاه  

کنمیدامنم طوفان به پا م نیا همـ ب   

.باز کرد میو در را برا دیحرفم خند به  

 



.پارک کرد و در را باز کردم هیرا کنار بق نیماش  

را به طرفم  شیبازو دیکنارم رس یپرهام ماندم و وقت منتظر

.گرفت  

توجه به  یو بعد چشمانش انداختم و ب شیاول به بازو ینگاه

 حرکتش جلوتر از او راه افتادم

از در وارد  خواستمیم .و دنبالم راه افتاد دیکش یکالفه ا پوف

:را گرفت و با احترام گفت میشوم که نگهبان جلو  

فتون؟یشر لیسم و فامـ ا  

شده به طرفش برگشتم و خواستم شرافت را  زیر ینگاه با

:جلو آمد و مودبانه گفت عینشانش دهم که پرهام سر  

 ـ سام مظفری، آیدا نعمتی

زد و  یلبخند دیناممان را د یانداخت و وقت ستشیبه ل ینگاه

رفت. کنار  

کردم که بهت زده شد رد شدن از کنارش چنان نگاهش  موقع

دیو خود را عقب تر کش  

:رو به پرهام آهسته گفتم   

ه؟یخر ک ـ آیدا   

:و گفت دیخند  



رد کرده به عنوان  ستیو تو ل اسممون شینفوذ گفت مایـ ن 

از شرکتا یکیسهامدار   

زدم پوزخند  

یچه نقشه کاملـ    

 اطیداخل ح یمهمان. تکان داد یحرفم را گرفت و سر هیکنا

شلوغ بود یلیو فضا خ شدیبرگزار م  

پرسیدصله راه افتادم که پرهام آرام حو یب  

ش؟ینیبیـ م   

فقط دیسوال پرس کیباش ..  آرام  

 ندادنم را جواب .را قانع کردم و دستانم را مشت خودم

.دنمیگذاشت به حساب ند  

را کنار گوشم آورد سرش  

ست؟یردت نـ س   

:گفتم الیخیکردم و ب نگاهش  

یپرسیسوال م یلیـ خ   

انداختم و  یاطراف نگاه به .نگفت چیساکت شد و ه گرید

به سمتمان آمد یشخص  



معنادار  یبدنم جمع شد و گارد گرفتم که با لبخند ناخودآگاه

:و گفت ستادیا مانیجلو  

هستم یمن سماوات ،نیوش اومدخـ    

 یعیطب پرهام .است ماین یهمان نفوذ نیا دمیو فهمآرام شدم 

:آهسته گفت یبا او دست داد و سماوات  

 ایگو ستادهیکه اونجا ا ییاون آقا یول دمیودش و هنوز ندـ خ

.کنارش بود ستیهمراهشه اسمش تو ل  

زل زدم و پرهام  میبرگردم به رو به رو نکهیا بدون

کردنگاه  کردکه اشاره  یینامحسوس به جا  

تنشه؟ دیکه کت شلوار سف یونـ ا   

:تکان داد و گفت یسر یسماوات  

نیبگ دیداشت یبرام کار و دور نین همـ م   

 یب یبا صدا دیچرخیافراد م یرو میکه مردمک ها طورهمان

:گفتم یحس  

برو گهید ستیبت ن یازیـ ن   

به  یمکث تکان یکم اب .زد و پرهام اشاره کرد برود خشکش

.خودش داد و رفت  

.اطیگوشه ح یبلند خال هیپا زیسمت م میکرد حرکت   



 .ستادمیا اشاره کرده بود یکه سماوات یو رو به قسمت دمیچرخ

چشم تو چشم شدم که لبخند پوش  دیسف یبا مردلحظه  همان

برد.در دستش را باال  وانیزد و ل  

 

:نگاهم را برگرداندم و پرهام متعجب گفت تیاهم یب  

به حساب...؟ میزاریحرکت و م نیـ ا   

 هیمرده که چشمش به  هی. اونم صرفا یچیه حساب هـ ب 

نهیچیدختر افتاده و داره تو ذهنش برنامه م  

عادت داشت تعجب نکرد. گریاز لحن رکم د پرهام  

در تمام طول این یک ساعت مانند میخ  ساعت گذشت و کی

صاف پشت میز ایستاده بودم و به کسی نگاه نمی کردم. نمی 

خواستم با کسی که نباید چشم تو چشم شوم؛ در صورتی که 

برای همین هدف آمده بودم. انگار االن که رسیده بودم تازه 

متوجه اتفاقات شده و نیما را لعنت می کردم. نفس عمیقی 

دل غریدم کشیدم و در  

ـ شش سال برای امشب خودت و آماده کردی. جا زدنی در 

 کار نیست.

بود به ساعتش نگاه کرد  زیم یپرهام همانطور که دستش رو

از من پرسید: و آرام  



اد؟یس چرا نمـ پ   

او که چهره اش را ندیده بود. پس صد در صد منظورش با 

 گاهمم. نمن بود که چرا خبر آمدن آن فتنه دو عالم را نمی ده

زندیحرف م یدارد با کس دمیرا به طرف آن پسر کشاندم و د  

:گفتم آهسته  

میکنیصبر مـ    

:و گفت دیکش یکالفه ا نفس  

میبخور ارمیب یزیچ هین برم اون طرف ـ م   

.تکان دادم و رفت یسر  

مورد  نمیسرگرم کردم تا بب هیکردن بق زیرا با آنال خودم

نه ای شودیم دایپ یمشکوک  

از گوشه چشم متوجه شدم پسر با مرد کنارش دست داد و  که

.به سمت من حرکت کرد  

زدم یجمع شد و پوزخند کمرنگ یکم نگاهم  

 خوبه

:با خنده گفت دیکه رس زمیکنار م به  

اون آقا از کنارتون رفتن و من فرصت  قهیدق هیاالخره ـ ب 

کردم دایرو پ بایز یبا شما بانو ییآشنا  



و  یدنیرا به پرهام که سرگرم انتخاب کردن نوش نگاهم

:تفاوت گفتم یبود دوختم و ب یخوراک  

شما؟ ـ و   

نگاهم را آرام سمتش را باز کرد حرف بزند که  دهانش

 هیسه ثان یبرا .شیشدم به چشم ها رهیخ بی روح چرخاندم و

.جمع و جور کرد عیمبهوت نگاهم کرد و بعد خودش را سر  

مهرورز هستم نیرسـ ا   

:دادن حالت نگاهم آهسته گفتم رییتغ بدون  

مهرورز و بشناسم؟ نیارس دیرا باـ چ   

دینگاهم کرد و خند شوکه  

کنم..  یمعرف ینطوریخودم و ا نیخب بزار .نیگیاست مـ ر 

یساواش بهرام یمیهمکار و دوست صم  

:گفت رهیخ یکرد و با نگاه یمکث و  

ن؟یبشناس کنمیو که فکر م شونیـ ا   

 نکهیقبل ا ؛کردم کینزد میرا برداشتم و به لب ها وانیل

دادمبی تفاوت بنوشم پاسخش را   

ورورادـ د   



 پرهام .کوتاهم کالفه اش کرده ام یبود با جواب ها مشخص

را کنارم  نیکه ارس زیسمت م دیایو آمد ب دیبه طرفمان چرخ

.دید  

و خودش را  دیکه شد عقب کشهشدار آمیزم  نگاه متوجه

.دوباره مشغول کرد  

:برگشتم و گفتم نیطرف ارس به  

د؟یشرکت هست یمکارشون توـ ه   

:گفت یباال انداخت و با مسخره باز یا شانه  

.. همه جا کال من و دنبال خودش راه شرکت ، خونهـ  

ندازهیم  

دیبه حرفش خند و  

:گفتم یلحن معنادار با  

دیهست یمیصم یلیخ ایوـ گ   

:لبخند گفت با  

که  ییآدم ها نیاز بهتر یکی. هیاواش دوست خوبـ س 

کنه چرا  دایپ هیشخص وفادار و پا هیآدم  گهیاونه. د شناسمیم

 ولش کنه؟



درون نگاهم ترک  یها خیو  دیاش را نوش یدنینوش و

را بهم  میمحکم تر شد و لب ها وانیدور ل دستانم .برداشت

.فشردم  

کرد؟یصحبت م یچه کس یاز وفادار داشت  

 او؟

که منشا بهم ریختگیش بود  ختهیبهم ر یبیجور عج کی روانم

 رونیمسخره ب یمهمان نیاز ا شدیکاش م نمی دانستم چیست.

.زد  

شهیرا کنترل کردم؛ مثل هم خودم  

:خونسرد گفتم یبا چهره ا و  

نکهیمثل ا میو ندار دنشونیفتخار دـ ا   

:سکوت کرد و بعد با لبخند گفت هیثان چند  

نجاستیاواش اـ س   

شل شد و بعد با تمام  میاز دست ها هیثان کیاندازه  وانیل

.انگشتانم فشردمش نیتوانم ب  

و بدنم درهم جمع  دیافراد چرخ یسرگردان رو میها مردمک

.شد  



 ریدرونم به پا خواست و مبارزه طلبانه شمش آشوبگرانه یحس

.زددست و پا  رهایزنج نیدر وجودم ب یکس د ویکش  

و نمی دانستم چه  کرده بودم ریگ ینفرت و سردرگم نیب

واکنشی نشان دهم. تنها خوبیش آن بود عذاب هایم برای خودم 

و آن اسیر احمق بود و کسی نگاهم را نمی خواند. البته هیچ 

وقت کسی نتوانست بخواند. چه غریبه، چه اویی که می 

 خواستم بفهمد.

که ادامه داد زدمیمنجالب افکارم دست و پا م در  

 یتو جمع ها ادیخوشش نم لیدال یسر هیبه خاطر  ینتهـ م 

دادن  ینظام یکه به اقا یبه خاطر قول شلوغ شرکت کنه.

.دارن یمالقات خصوص هیاومد و   

در خانه  دیبود. پس با یمهمان نیبرگزار کننده هم ینظام

دمیکش یقیخودم را حفظ کردم و نفس عم یخونسرد .بودندیم  

.و پرهام به طرفمان آمد دمیکوب زیم یرا رو وانیل  

به طرفش برگشت و با احترام  نیارسکنارمان که ایستاد 

تکان داد یسر  

 یبزند با لحن یهم با او دست داد و تا خواست حرف پرهام

:معنادار گفتم  

دارید دیه امـ ب    



به  لیومتعجب شد  میبار هزارم از رفتارها یبرا نیارس

اوردیخودش ن یرو  

تکان داد مانیبرا یسر   

تونیینم خوشحال شدم از آشناـ م   

تکان دادم و سر دمیاش را فهم کهیت  

ونمـ مید   

نگاهم کرد. پرهام با احترام  رتیرا گرد کرد و با ح چشمانش

:گفت  

تونییاز اشنا میاهم خوشحال شدـ م   

 با لبخند سر بعد از مکثی انداخت و یبه پرهام نگاه نیارس 

 تکان داد و رفت

:رو به من گفت عیسر پرهام  

گفت؟ یـ چ   

به اطراف انداختم ینگاه  

و رقص  بزنم که تمام چراغ ها خاموش یحرف خواستمیم

.نور ها روشن شد  

به صورت پرهام  یکیدر تار کهپخش کردند  یکیرمانت آهنگ

:گفتمنگاه کردم و آهسته   



االستـ ب   

متعجب شد چشمانش  

؟یـ چ   

:تکان دادم و گفتم یسر  

و منتظر  یپشت اطیتو هم حرکت کن سمت ح ،باال رمین مـ م 

 خبرم باش

:گفت عیسر  

خطرناکه امیزار منم باهات بـ ب   

:گفتم هیسکوت نگاهش کردم و پس از چند ثان در  

برام خطرناکه؟ یک ای یـ چ   

نزد یسکوت کرد و حرف پرهام  

 محتاط  یزوج ها رد شدم و با نگاه نیجلب توجه از ب بدون

شدم الیآرام وارد وبقیه به   

 .شکستیمبیرون  آهنگ یخانه را صدا داخل سکوت

:گفتم عیآمد و سر رونیاز آشپزخانه ب یخدمتکار  

کنم کجاست؟ دیرو تمد شمیکه بتونم آرا یتاقـ ا  

طبقه باال اشاره کرد به  

سوم دست راست بقه دوم اتاقـ ط   



تکان دادم و حرکت کردم سمت طبقه دوم یسر  

از در خارج شد  دمیو تا دحواسم را جمع کردم گوشه چشم  از

درون راهرو و آرام شروع کردم  دمیچیاز کنار پله ها پ

.حرکت کردن  

 .آمدیصدا نم یاتاق چیاز داخل ه یول مکرد زیرا ت میها گوش

را در دست  دامنم .رفته را برگشتم و از پله ها باال رفتم راه

 مکث کردم دمیبه سالن باال رس یوقت ،نرود میپا ریگرفتم که ز

پوشش  میبرا میانداختم که زخمش را با گر میبازو به یگاهو ن

و دامنم را  دمیکش یقیعم نفس .نکند ییداده بودند تا خودنما

 رها کردم

 نیبه اطراف انداختم و آهسته حرکت کردم سمت اول ینگاه

  اتاق

.نبود یباز هم خبر یول ،و گوش دادم ستادمیا  

 یدر یصدا ستمیتا خواستم با .کردم سمت اتاق دوم حرکت

شد آن سمت دهیکش زمینگاه ت عیآمد و سر  

 رونیب ینظام یاتاق چهارم از سمت چپ باز شد و آقا در

.آمد  

دیبود و مرا ند نییپا سرش  



نگاهم را حس کرد،  ینیبهش کردم که سنگ یا یخنث نگاه

و  جا خوردبه وضوح  .دیسرش را باال آورد و مرا مقابلش د

:متعجب گفت یبا نگاهو  ایستاد،  

ما؟ـ ش  

انداختم و آرام  یکه ازش خارج شده بود نگاه یدر اتاق به

:گفتم  

 مییخدمتکارتون راهنما. خوشبختم تونییاز آشنا ،ـ آیدا نعمتی 

اتاق نیکردن ا   

به طرفم دراز کرد ییتکان داد و دستش را با خوش رو یسر  

دیراحت باش دییبله بفرما دارتون،یم خوشوقتم از دـ من   

:گفتم  اطیمکث کردم و با احت یکم  

نتونستم مالقاتتون کنم نییاـ پ   

تواضع تکان داد با یسر  

داشتم  یمهمونم قرار مهم، من با از ما بوده یم سعادتـ ک 

حتما  ی. ولباال دوباره برگردم دیدارم با یکار هی نییپااالنم 

شمیبه جمع دوستان ملحق م گهید قهیچند دق  

حرکت کرد زد و  یاو هم لبخند ؛تکان دادم و کنار رفتم یسر

 سمت پله ها



به  ینگاه .در اتاق سوم را باز کردم و وارد شدم یشینما

و متوجه شدم اتاق مهمان است هاطراف انداخت  

.تمام قد مقابلم خورد نهیو چشمم به آ دمیکش یقیعم نفس  

هم  یبود و از حالت عاد دهیاز حد پر شیصورتم ب رنگ

دیرسیبه نظر م دتریسف  

فقط خودم  لیو دیباریم یتفاوت یو ب بی فروغیچشمانم  از

.از التهاب درونم خبر داشتم  

حرکت کنم که ناگهان چراغ ها خاموش شد و  خواستمیم

کردم و سر  زیرا ر میچشم ها .آمد اطیهمهمه از ح یصدا

.ستادمیا میجا  

محو  میها اخم .روشن نشد یبرق را چند بار زدم ول دیکل

زدم رونیدرهم فرو رفت، سرم را برگرداندم و از در اتاق ب  

 

راهرو سمت اتاق چهارم  یکیتار نیاز ب نانهیب زیت نگاهم

.را مشت کردم میشد و دست ها دهیکش  

آرام سمت  یبود با قدم ها نیکه در کم یشکارچ کی مثل

.صدا ندهد میکردم کفش ها یاتاق حرکت کردم و سع  

.بسته شد میمکث کردم و چشم ها دمیدر اتاق که رس به  



به آن  دهیو هنوز نرس رهیرا دراز کردم سمت دستگ دستم

.وقت رو به رو شدن بود ،سال ششاز  بعد .مشتش کردم  

حرکت در را محکم باز کردم و  کی یردم و طدل شم در

.وارد اتاق شدم  

 نیچن نیبود که من ا یجزو معدود دفعات میبگو توانستمیم

 میجا سر .ردیمتعجب شوم و نگاهم رنگ سوال به خودش بگ

.شدم رهیخ کیو تار یخشک شدم و به اتاق خال  

که توجهم را جلب کرد در تراس  یزی. چنبوداینجا  چکسیه

تکان می باد آرام  لهیبه وس شیو پرده ها بود بود که باز

 خوردند.

.به اطرافم نگاه کردم اطیرفتم و با احت جلو  

درست نبود نجایا یزیچ کی  

دکمه کنار گوشم که زیر  ؛شدمیتراس م کیطور که نزدهمان

آهسته و لحن  یبا صداموهایم پنهان شده بود را فشردم و 

:گفتم یمحتاط  

و  . حواستونیسر جاش ن یزیچ هی ،رفته نجایا یرقاـ ب 

الدیم دیجمع کن   

از  تراس ،را به طرف پرده دراز کردم و کنارش زدم دستم

.راه داشت یپشت اطیپله به ح قیطر  



دمیاطراف چرخاندم و غربه  نگاهم را رفتم، جلو  

..گوشت با من الدیـ م   

در جا بهتم زد یول  

.کردمیرا باور نم دمیدیکه مقابلم م یزیچ  

داده  هیبهم فشرده شد. به درخت تک میو لب ها ستادمیاصاف 

کردیم نگاهم یروزیبود و با پ  

دامنم را در دست  یواکنش چیبدون نشان دادن ه لکسیر

رفتم نییگرفتم و از پله ها پا  

:کج شده گفتم یسمتش حرکت کردم و با لب ها به  

یکرد رمیغافل گ ،گمیم کیبرـ ت   

:شد و با خنده گفت نهیبه س دست  

ربان شماـ ق   

 نگاه سرخوشش به را میچشم ها یزدم و سرما یپوزخند

 منتقل کردم

ه؟یراحت نیزدن من به هم نیزم یکر کردـ ف   

:گفت یرا در کاسه گرداند و با حالت کش دار شیها چشم  

... راحت که نبودیـ ا   

زد و ادامه داد یچشمک  



بود یشدن یولـ   

 نیارس یگاردهایدو تا از باد نیگوشه چشم به پرهام که ب از

:گفتم قاطعیشدم و با لحن  رهیخ زدیدست و پا م  

دیولش کنـ    

را باال برد شیخنده زد و دست ها ریز نیارس  

رنیگیدستور م سشونییاونا فقط از ر دیببخش ـ آ آ   

 درو  دمینگاهم را باال کش؛ کردم لیمتما نییبه پا یرا کم سرم

ی زل زدم در چشم ها یسکوت با حالت جنون وار

 متمسخرش

از  شانیصداو سجاد آورده که  الدیسر م ییمطمئن شدم بال

آمدینم کروفونیم  

خود را حفظ کرد و نگاهش را از چشم  یحالت جد نیارس

.نگرفت میها  

گارد گرفتند و  شیحرکت کردم سمت پرهام که آدم ها آرام

.عقبش بردند یقدم  

شانیو زل زدم در چشم ها ستادمیا  

:را کج کردم و آرام گفتم سرم  

وفتمیب ریگ یانقدر به طور مسخره ا کردمیکر نمـ ف   



؟یتوسط ک اونم  

سر تکان دادم و باز جلوتر رفتم یبا حالت ناراحت و  

لحظه آخر حرفم و به پرهام  نیبزار نیما که من و گرفتـ ش 

 بزنم

 رهینگران و شوکه به صورت درهم من خ یبا چشم ها پرهام

انداختم نییشد و من سرم را پا  

نگاه دوختند و از گوشه چشم متوجه  نیبه ارس گاردهایباد

تکان داد سر نیشدم ارس  

 .دور هم نشدند گرید یم را رها نکردند ولپرها یها دست

 هستادیا شیبه رو رو. شدم کشیبه پرهام انداختم و نزد ینگاه

زل زدم شیو در چشم ها  

:گفتم یوسیلحن ما با  

ارنیسرم ب توننینم یی. بالگران نباشـ ن   

:و گفت دیخند نیارس  

به ساواش داره یونش بستگـ ا   

 به پشت سرم نگاه کرد و دست نیپرهام خشمگ. کردم سکوت

زد ییو پا  



از پشت پارچه به  ینامفهوم یرا بسته بودند و آواها دهانش

.دیرسیگوشم م  

.دیرا خم کردم رو به پرهام و نگاهم درخش سرم  

:گفتم زیو تمسخرآم دمیکش یقیعم نفس  

قرار گرفتم ریتحت تاث ه قدر ساده.ـ چ   

 یحرکت ناگهان کیکه با  درا عقب بکش آمد پرهام گاردیباد

.دمیکش رونیاسلحه را ب عیدستم را پشت کتش بردم و سر   

 عیو سر دمیکوب شانیکیاسلحه را به سر  ندیایبه خودشان ب تا

.شدم ریو با نفر دوم درگ هدیچرخ  

.بازوم حس کردم هیرا در ناح یقیو درد عم چاندیرا پ دستم  

 هیرا محکم به ناح میپا ، دامنم را باال گرفتم وزدم یخند کج

.به هوا برخواست ادشیفر یصدا کهوسطش زدم   

 یعوض نیاحمق هم همدست ا یآن نظام یحت دمیفهمیم حاال

. دست کمش گرفته بودم بهرامی را. دست کم گرفته ها بوده

بودم. لعنت به نیما که گفتم او آنقدر احمق نیست بدون نقشه به 

او هم انتظار این همه این مهمانی بیاید و جدی نگرفت. شاید 

تغییر، در آن پسر بی عرضه هجده ساله سابق را نداشت. 

چرا یقه نیما را گرفتم؟ خود بی حواسم بدون برنامه پا به این 

 خراب شده گذاشتم.



آرنجم را افکار مخربم بود  ی بی نهایت که حاصلخشم با

و لگدی به کمرش زدم که روی زمین  دمیسر مرد کوب یرو

گرفته شد و پشت  نیتوسط ارس میدست ها؛ رگشتمتا ب افتاد.

خورد. کمرم گره  

خودم را تکان دادم  .را بسته بود میبلند لباسم دست و پا دامن

.تا رها شوم  

سرم را عقب بردم و ناگهان محکم  ستین یچاره ا دمید یوقت

.دمیبه صورتش کوب  

. اش را گرفت ینیب یزد و جلو یادیفر  

 یسمت پرهام تا کمک کنم دستش را باز کند ول برگشتم

.به سمت گردنم همان یزیبرگشتن همانا و پرتاب شدن چ  

بهم  میمحکم بسته و لب ها میو پلک ها ستادمیا میجا سر

.فشرده شد  

 یقیسوزش عم کهرا به گردنم رساندم و درش آوردم  دستم

.دیچیدر گردنم پ   

شل کردم و نفس  یکم بستمیم شهیگردنم را که هم دستمال

.دمیکش یخشدار  



درشت شد و خودش را با ضرب و زور به  شیچشم ها پرهام

بسته شده اش به  یبه خاطر دست و پاها یطرفم کشاند ول

.دیباریعجز از نگاهش مو یچارگیب .خوردیم نیزم  

که پشت پارچه خفه شد و نگاهم کم کم خمار  دیکش یادیفر

. قدمی به سمتش برداشتمشد  

و  رهیت یسرگردانم را چرخاندم و پشت پلک ها یها مردمک

 نیو محکم کف زم دمیدختر را د کیمحو  ریتارم تصو

.افتادم  

**  

را  اموری نیو ترسان پرهام ارس نیخشمگ یچشم ها یجلو

.یدستانش بلند کرد و حرکت کرد سمت در پشت یرو  

کرده بود  هوششیکرده بود و ب کیکه شل ایوار به ل وانهید

 نهیبا ک ایل .قدم به سمت جلو کشاند کینگاه کرد و خودش را 

:گفت نیاش شد و رو به ارس رهیخ   

 یخواستیم دمیرسینم ،یاریمن و ن یخواستیعد مـ ب ؟

یکارکنیچ  

زد و خارج شدکنارش  یحرف چیبدون ه نیارس  

حرکت کرد سمتش تا  .برگشت طرف پرهام و پوزخند زد ایل

دیرا شن نیبلند ارس یلگد جانانه نثارش کند که صدا کی  



ستیدو وقت نـ ب   

.دیکش ینیراه منصرف شد و نفس خشمگ وسط  

رفت و به  برگشتبعد از خط و نشان کشیدن های چشمی 

.نکردند یپرهام توجه یصدا یب یها ادیفر  

دیدیم مایسر ن ریرا ز زیچ همه  

لنگدیم یزیچ کیشک کرده بود، گفته بود  اموری  

چشمانش را گرفته و عقلش را از کار  یانتقامش جلو یول

.انداخته بود  

را به طرفش حس  ییقدم ها دنیدو یساعت صدا کیاز  بعد

.سرش را باال گرفت یکرد و با کالفگ  

.مردیو داشت از شدت حرص م سوختیمچ دستانش م دور  

را بردند و  اموریچشمانش  یجلو نکهیاز ا حرص

کند یکار توانستینم  

. به خاطر دیرس ریو لعنتش کرد که انقدر د دیرا د یسماوات

 صدای زیاد آهنگ کسی از درگیری این پشت خبر نداشت.

 ترس باو  نشست شیجلو .دیبا بهت به سمتش دو یسماوات

:گفت  

اون دختره کو؟ ؟یینجایچرا ا شده؟یچـ    



 عیسر یاشاره کرد و سماوات شیبا خشم به دست و پا پرهام

.دست به کار شد و کمکش کرد بازشان کند  

با سرعت شروع کرد به باز کردن پارچه  ؛دستانش باز شد تا

شدیموفق نم کردیهر چه قدر تالش م لیو شیدور پا  

:گفت یزد و سماوات یداد بلند کالفه  

صبرکن صبرکنـ    

 یادیناگهان فشار ز ،را به پارچه رساند و مکث کرد دستش

پاره  یصدابه پارچه وارد کرد و از دو طرف کشیدش که 

.دیچیشدنش در گوششان پ  

 گاردیو دو باد دییدو یبدون مکث به سمت کوچه پشت پرهام

.دید نیکنار ماش هوشیرا ب  

که سجاد و  نیسمت ماش دییزمزمه کرد و دو یبهت نه ا با

.کرد دایپ هوشیرا هم ب الدیم  

افتاده بودند رفت و  نیزم یکه رو شیها گاردیباد سمت

.دیکوچک را در گردنشان د یسرنگ ها  

نیبرگشت طرف ماش یکرد و عصبان شیرا در موها دستش  

را چهار بار محکم به در  شیحرص و خشم داد زد و پا با

.دیکوب نیماش  

به سمتش رفت یسماوات  



روم باشـ آ   

قرمزش  یاش را در مشت ها قهیجنون برگشت طرفش و  با

زد ادیگرفت و فر  

و بردن اموریآروم باشم کثافت  یطورـ چ   

متعجب شد و سکوت کرد شیچشم ها یسماوات  

دیبه عقب هولش داد و عربده کش پرهام  

لعنت به همتون شدم. لعنت بهشون. وونهید ایداـ خ   

با خشم غرید و یسمت سماوات برگشت  

نیماش تو میکمک کن بنداز نارویا سادنیوا خیم یجا ـ به   

 تا در. را ببرند پشت ون شانیتا آدم ها دیطول کش قهیدق پنج

راننده و در  یحرکت کرد سمت صندل عیبسته شد پرهام سر

و گفت: پرتاب کرد یرا به سمت سماوات چشیسو نیهمان ح  

یشگیمکان هم اریو ب نمیرو ماشـ ب   

سوار شد و گاز داد و  

جواب پس به دادن  ،طرف کی اموریو جنون بردن  یکالفگ

گریطرف د کی مایبه ن  



با عصبانیت مشتش را پشت سر هم به فرمان کوبید و نفس 

عمیقی کشید. صورتش داغ کرده بود از شدت هیجان و 

 آشفتگی. چه کار میکرد؟

 

 کردیبا خشم پرتاب م مایکه ن یلیکنار رفته بودند تا وسا همه

 بهشان برخورد نکند

شکسته کف  یها شهیخانه را لرزانده بود و ش شیها عربده

کردیم ییخودنما نیزم  

اش را گرفت و داد زد قهیسمت پرهام و  دیود  

که اون دخترو بردن؟ یخوردیم یتو اونجا چه گوهـ    

 یبا کالفگ بار هزارم یرا بست و برا شیچشم ها پرهام

 تکرار کرد

آدماش  یول یپشت اطیمنم رفتم ح ،بود باال رفته امورـ ی 

انداختن رمیکردن و گ رمیاونجا غافل گ  

دیکش ادیفر ماین  

من نده حرومزاده لیتحو اتیرندـ چ   

 پرهام هم به سیم آخر زد و صدایش را باال برد



؟ میدیفهمیم دیازکجا با .شناسنیاونا مارو م میدونستیما نمـ 

تویی که رییسی به اینجاش فکر میکردی و نمی فرستادیش 

 اونجا

با  زدیم جیرا باز کرده بود و گ شیکه تازه چشم ها الدیم

:گفت یآرام یصدا  

همون لحظه  یشدم ول اموریو  ین متوجه مکالمه نظامـ م 

بود  ادیز تعدادشون .در ون باز شد و بهمون حمله کردن

میشده بود شوکه ،میکن یکار میتونستینم  

و داد زد دیخند یوار وانهیبا حالت د ماین  

سال آموزش ندادم  کثافثا من شمارو چند ،شوکه شدن ،یاـ و 

.نیوفتیب ریکه توسط چند تا احمق گ   

ناگهان مشت محکمی در دهان پرهام کوبید به خاطر حرف 

 قبلش و بلند غرید

نیو شوکه شـ   

پرهام قدمی به عقب رفت و دستش را روی فک دردناکش 

گذاشت. مقصر تمام این اتفاق های شوم او بود و حال از بقیه 

ب پس می گرفت عوضی.حسا  

نفس نفس  ماینکه  انداخت و سکوت کرد نییسرش را پا الدیم

 زد و با حرص به آنها چشم دوخت



دیپریشده بود و پلکش م نیچپش خون چشم  

:جنون زمزمه کرد با  

 دیو رو کن ریهمه جارو ز دمیو روز فقط بهتون وقت مـ د 

!فقط دو روز .دیکن دایپ امورویو   

همه بسته شدن محکم در اتاقش به گوش  یرفت و صدا و

.خورد  

:به پرهام نگاه کرد و گفت الدیم  

تو حال خودش نبود  اموری. میرفتیم زاتیتجه یانقد ب دیباـ ن 

 اصال

:با خشم نگاهش کرد و گفت پرهام  

در هر  میرفتیم یهر چ با ه؟یمنظورت چ زاتیجهـ ت 

صورت  میچون ما انتظار نداشت .میوفتادیم ریصورت گ

برای گیر انداختن هامون و بشناسن و برنامه اشون و از قبل 

اون  انداختنیاز کار م میذاشتیم ابمیرد اشن.ب ختهیریامور 

؟یپسره رو دست کم گرفت  

 .دشانیبرد و محکم کش شیرا داخل موها شیدست ها و

دیکشیم ریاش ت قهیبود و شق ختهیبهم ر روانش  

 آوردندیسرش م ییکجا بود و چه بال اموریاالن  نکهیا فکر

دیجویمثل خوره مغزش را م  



** 

.اعصابش بود یآورد و رو یفشار م شیبه پلک ها یزیچ  

گیج چشمانش را از هم فاصه داد و چند ثانیه به تاریکی 

مطلق مقابلش خیره شد. احمق ها چرا انقدر چشمانش را 

 محکم بسته بودند؟

زخمش باز  زدیو حدس م سوختیو دستش با هم م گردن

 سنگینی اش هنوز تنش بود و یمهمان یها لباس .شده باشد

دقت که کرد میکروفون را روی گوش  .کردیکالفه اش م

 هایش حس نکرد و نیشخندی زد.

را حس  یادیز یبسته بودنش و در بدنش کوفتگ یصندل یرو

 نفس .رد شده باشند شیاز رو نیدو تا ماش که انگار کردیم

فکر نکند زیچ چیکرد به ه یو سع دیکش یقیعم  

. شده یچه زندان یتا بفهمد برا داشتیم دست نگه دیبا فعال

در این موقعیت به آرامش فکری اش نیاز داشت؛ چون می 

دانست اتفاق های خوبی انتظارش را نمی کشند. اتفاق هایی 

که قرار بود مثل همیشه روانش را هدف بگیرند. اعم از دیدن 

 او.

تالش کرد و با ضرب کفش  جهیبسته نبودند در نت شیهاپا

.را در آورد و پرت کرد کنار شیها  



، در به گردنش داد یرا به عقب کشاند و کش و قوس سرش

 همان حال پاهایش را کشید و انگشتانش را تکان داد.

خود  یجا سر آرام وقتی تا حدودی خستگی بدنش را رفع کرد

.نکرد یحرکت چینشست و ه  

که از  توریکج کرد و افراد پشت مان به یک سو را لبش

.متعجب شدند کردندیچک اش م نیدورب  

یبازکردن بند ینه تالش برا ،یادینه داد و فر ،ییتقال نه  

 یخونسرد نشسته بود که انگار باورش نشده بود مهمان یجور

.است ریتمام شده و اس  

.زود بود یلیشناختن او هنوز خ یبود، برا زود  

سرش  یحت .دیرا شن یکفش یقدم ها یاتاق باز شد و صدا در

را هم به طرف صدا برنگرداند و خاموش با چشم بسته 

.نشسته بود  

دیرا شن نیارس یصدا  

یکنیشده متمدن رفتار م دهیشخص دزد کی یبرا یادیزـ    

:آهسته گفت ییزد و با صدا یلبخند مرموز اموری  

یدیجاش و دـ ک   



قدرت کل انداختن با او  کردیبه خود اعتراف م دیبا نیارس

.را نداشت  

 یو جواب ها کردیم خیسردش مو را به تن آدم س یصدا

گذاشتینم یبحث یکوتاه و قاطعش جا  

 یرو دانستیکه م یهمانطور با چشمان بسته با لحن اموری

:گفت رودیاعصاب م  

ن نواز وو کردم مهم چطوره؟ من تمام تالشم یال محبـ ح 

باشم یخوب  

 یو شنونده ها نیکه خار شد و به چشم ارس ،زد یخند شین و

.رفت نیپشت دورب  

برود و حال او را جا  رونیاز اتاق ب خواستیبا خشم م ایل

.گرفته شد و به صبر دعوت شد شیجلو یول اوردیب  

:حرص گفت را مشت کرد و با شیدست ها  نیارس  

دل سوزوند الزم نبود برات،جمعه یادیز التیخ ،هـ ن   

از اتاق خارج شدو با قدم های پر شتاب    

با  لب ریز دیرس شبهم خوردن در به گوش بلند یصدا یوقت

:تمسخر گفت  

اراحت شدمـ ن   



 

.دیبا خشم وارد اتاق شد و در را بهم کوب نیارس  

دستش  از .میرشیانگار ما اس زنهیحرف م یطور هیختره ـ د

خون اومده آخم نگفت یمثل چ   

.هیچه جونور گهید نیا  

دیانداخت و غر نییبا خشم سرش را پا ایل  

ون همه ـ ا و انداخته گوشه بیمارستان چرا کاریش ندارین؟

بابام .یچیما ه سر .بال سرمون آورده  

د و انگشت اشاره اش اش ز یصندل یآرام رو یچرخ ساواش

.هانش بردد را متفکر در  

.موفق شدند یبود ول یربودنش کار سخت یبرا یزیر برنامه  

و مقر لو رفته اشان را ترک کرده بودند و به  یمحب خانه

 شانیدایپ توانستندیآمده بودند که شک نداشت نم یدیجد یجا

.کنند  

پخش  یهماهنگ کرده بود و در ازا ینظام ااز دور ب

کرده بود  دشیتهد. بهش داده بود یخبرش پول هنگفت نیدروغ

را لو بدهد با تمام اطالعاتش و سابقه درخشانش  یزیاگر چ

.کند یخداحافظ  

.بود تا دهانش را ببندد یکاف ینظام یبرا نیهم و  



باد  هب دانستیو م شناختندیساواش و هوشش را همه م چون

.ربع است کیاو کار  یبرا شیها ستمیدادن س  

و به دروغ گفته بود ساواش  یرا فرستاده بود به مهمان نیارس

.به سراغش برودنمسیس اال است تا ب  

 رشیدرگ یلیخ زیچ کیتنها  ؛نشده بود دنشیموفق به د هنوز

 کرده بود

آشنا و خش گرفته اش یصدا  

و حاال  دهیکش ادیخش داشت که انگار سال هاست فر یجور

 زخم دارد

ازدست دادن  یبرا یزیچنان سرد بود که انگار چ لحنش

شده هم قدرت در  ریبسته و اس یبا دست و پا یندارد و حت

.دست اوست  

و  نیارس یدوخته بود و به صحبت ها ریرا به تصو نگاهش

.کردیتوجه نم ایل  

دختر  نیبا ا دارید .یمحب دنید مارستانیب رفتندیم دیبا امروز

 مرموز را واگذار کرد به فردا

دلش نبود که زودتر با او صحبت کند، باالخره دست  یتو دل

دور و ناعادالنه برداشته بودند و حاال رو  دورا یها یاز باز

.کردندیمبارزه م دیهم با یدر رو  



 یرا جلوش و مادر پدر شده بود و کینزد مایقدم به ن کی

.دیدیم شیچشم ها  

یی که نبود.از دست رفته اش را.. و او یزندگ  

کردیتا فردا صبر م دینداشت. با یا چاره  

:برگشت و گفت ایطرف ل به  

مارستانیب میماده شو برـ آ   

بعد آرام از اتاق خارج شد و  ؛به او نگاه کرددر سکوت  ایل

:گفت نیارس  

الش بهتر شده؟ـ ح   

زد یبا صندلچرخی دوخت و  نینگاهش را به زم ساواش  

 زنهیزل م واریبهتر شده فقط به د یگفت خوبه.. ول شهیمـ ن 

زنهیو حرف نم  

دنشیبتونه بره د ایامروز ل فکرکنم  

جلوتر آمد نیارس   

؟یکارکنیچ نیبا ا یخوایـ م   

روی موهای سفید و پریشان دختر  یساواش با سرگرم نگاه

 چرخید و گفت:

کارا یلیـ خ   



** 

 شدند و دکتر همان مارستانیب یهم وارد راهرو با گام هم

.خارج شد یلحظه از اتاق محب  

به طرفشان رفت و با ساواش دست داد دنشانید با  

 دهیکش شیمشک یآفتاب نکیسرش و ع یبه کاله رو نگاهش

ندیبیم نیچن نیاو را ا شهیشد و تعجب کرد که چرا هم  

:گفت ایشد و رو به ل هیقض نیا الیخیتکان داد و ب یسر  

 مینیبب کهپدرت  دنید یبر میدوباره امتحان کن دیمروز باـ ا 

نه ای دهینشون م یهنوزم واکنش منف  

:با ترس گفت ایل  

نشون داد؟گه ـ ا   

که تو  وفتهیبراش کم کم جا ب دیبا نگران نباش. ،هیعیبـ ط 

یزنیبهش نم یبیو آس یهست یک  

شلوارش فرو  بیساواش دستش را در ج ،سر تکان داد ایل

.رفتاتاق کرد و پشت پنجره   

خواب  دانستیبسته بود و نم شیچشم ها شهیهم برعکس

.نه ایاست   



نگاه کرد که آرام کنار تخت  ایو به ل ستادیکنار ساواش ا دکتر

شد رهینشست و به پدرش خ  

 کیکه  دیصورتش کش یدستانش را جلو برد و رو اطیاحت با

دستش را عقب  عیسر ایدفعه چشمان مرد با هراس باز شد و ل

 برد.

صورتش چرخاند و منتظر  ینگاهش را نگران رو ساواش

از جانب او شد یدیواکنش شد  

و  کردیها تنها با ترس نگاهش ممرد برخالف انتظار آن یول

زدیدو دو م شیمردمک ها  

 های دست عیسر ایل ؛کردند دنیشروع به لرزکه  دستانش

دستان خودش گرفت و فشرد نیپدرش را ب  

:گفت رلبیتکان داد و ز یمتفکر سر دکتر  

عال خوبهـ ف   

بود رهیبرنگشت طرف او و همچنان به آنها خ ساواش  

 ؛بشنود توانستیگفت که ساواش نم یزیچ رلبیبا بغض ز ایل

ستادیحرکت کرد سمت در و کنار چهارچوب ا نیهم یبرا  

دیرا شن شیدفعه صدا نیا  

.. نترس ازمامیبابا.. لـ    



قرار نگاهش کرد و سرش را تکان داد یب یمحب  

 .دندیلرزیم شیو لب ها دیچرخیم ایل ینگاهش رو همش

:لرزان و گرفته گفت ییبا صدا ناگهان  

رو کشت ایلـ   

.شد رهیخ نیدرشت شد و ساواش با بهت به زم ایل یها چشم  

و به  ستادیکنار ساواش ا دیعکس العمل آنها را که ددکتر

گوش سپرد مکالمه آنها  

:و زمزمه کرد دیرا بوس یدستان لرزان محب ایل  

سرت آوردن؟ باهام حرف بزن ییچه بال زندم. ،نجامین اـ م   

دستانش را گرفت  دیاتاق چرخ یتو ینگاه ترسان محب یوقت و

صورتش گذاشت یو رو  

کنارتم، من زندم.. خوبم ؟ینیبیم بابا. نیبـ ب   

و روی  دیکش نییدستانش را آرام پا ؛اش شد رهیگنگ خ یمحب

 گردنش توقف کرد.

گرفتند چشمانش گشاد شد و  شیرگلویکه ز ییچاقو ادیبا 

.بدنش را رعشه گرفت  



 یدخترش جلو نیصورت خون یبه رو اموریانگشتان  حرکت

شدت دستش را  با .را بهم فشرد شیچشمانش آمد و پلک ها

زد ادیو فر دیعقب کش  

مرده ،مرده ،اون مرده ،اون مرده ،خترم و کشتنـ د   

نگاهش را به سمت دکتر  شینگاهش کرد و با تشوترسیده  ایل

دیکش  

به سمتش رفت و دستانش را گرفت دکتر  

آروم، شیـ ه   

دست به کار  عیشده سر یدوباره دچار تنش عصب دید یوقت

 شد و ساواش را صدا کرد

مسکن و بزنم ریدستاش و بگ ایـ ب   

مکث کرد دیرسکه جلو آمد و به کنار تخت با تردید ساواش  .  

و با  دوختتخت نگاه  یبه مرد رو یو با ناراحت یرچشمیز

.تذکر دکتر به خودش آمد  

را بست و  مرد را گرفت چشمانش یجلو رفت و دست ها تا

.دیکش یقینفس عم  

ناگهان مرد  یکند ول قیآمپول را تزر خواستیم دکتر

 رهیساواش خ یبهت زده به دست ها یخاموش ماند و با نگاه

 شد



صورتش مکث کرد یو رو بردرا آرام آرام باال  نگاهش  

 ایل .شد و دکتر دست از کار برداشت رهیبه او خ جیگ ساواش

:شد و آهسته گفت کینزد دیبا ترد  

؟یشناسیابا.. ساواش و مـ ب  

:گفت رلبیرا در کاسه گرداند و ز شیچشم ها ساواش  

شهیخجسته ناراحت م گمشیعد مـ ب   

:با حرص گفت ایل  

آروم شد؟ دیتو رو د ینیبینم ؟یگیم یـ چ   

 بود رهیخ یبهت زده محب یهمانطور که در چشم ها ساواش

:آرام گفت شرمزده و  

که نداره مریداره بنده خدا؟ آلزا یب چه ربطـ خ   

:لرزان گفت یکه محب دیکش یپوف کالفه ا و  

اواش؟ـ س   

:گفت ی محزونتر برد و با لبخند کیسرش را نزدساواش   

دخترت من و  نیاز رو تخت؟ ا یپاش یخوایون؟ نمـ ج 

 کچل کرده

شد و  رهیخ یمحب یشده به واکنش ها زیر یبا چشم ها دکتر

.صورت او گذاشت یمرد دستانش را باال آورد و رو   



هستند و تنها  یباور کند افراد اطرافش واقع خواستیم انگار

.ستیکابوس و توهم ن  

اواشـ س   

و دستان  کردباز و بسته  نانیرا با اطم شیچشم ها ساواش

مرد را حمایتگرانه فشرد. داشت از شدت شرمندگی میمرد؛ 

ولی به زور خودش را کنترل کرد تا ظاهرش را جلوی آن 

 دو نفر حفظ کند.

خشکشان زد. یو همگبغض مظلومانه محبی ترکید  ناگهان  

 یرو را دستانش .دندیلرز شیو شانه هارا بست  شیها چشم

کگفت رلبیو ز دیصورت ساواش کش  

حالت  ..ومدهیسرت ن یی. بالالت خوبه.. تو حالت خوبه.ح ـ 

 خوبه

را  شیبغضش گرفت و رو ایل .دیخندخوشحالی  با و

ندیبب توانستیحال پدرش را نم نیا .برگرداند  

گرد غم روی چشمان ساواش نشست. نمی دانست او را با چه 

 ترسانده اند که خیال میکرد بالیی سر همه شان آمده.

ره لبخند بزند و آرامش را به مرد منتقل کندکرد دوبا یسع  

میکار دار یزودتر خوب شو که کل توهم  .ن بادمجونمـ م 

شهینم میزیچ   



را  شیکدام از حرف ها چیمرد ه یول کردیم یشوخ

.دیفهمینم   

حرف  یبا خود ه لب ریز .بود سیاز اشک خ صورتش

.که حال ساواش خوب است کردیو خودش را قانع م زدیم  

:گفت رلبیخنده و ز با ساواش  

حالش خوب شه بفهمه من و انقد ناز کرده و برام  یقتـ و 

رو تخت وفتهیکرده دوباره م هیگر  

را  شیها چشم خورد شیبه بازوکه  ایضربه محکم دست ل

دیگرد کرد و غر  

لیخرطوم ف یقد زور دارـ چ  

:گفتو چشمانی گریان  با حرص ایل  

از کجات درومد؟ گهید نیـ ا   

کرد  قیجوابش را بدهد که دکتر آرامبخش را تزر خواستیم

:و گفت  

نی. بهتره از اتاق خارج شهیکاف گهیـ د   

  دندیکشعقب بهم کردند و ارام  یو ساواش نگاه ایل

:با ترس نگاهش کرد و گفت یمحب  

کشنتی.. مکشنتی.. نرو.. مرونیرو بـ ن   



 عیسرد و مات رویش ماند. لب هایش را بهم فشرساواش  نگاه

.ندیتا آن حالش را نب و از اتاق خارج شد را برگرداند شیرو  

آخر با دکتر  یکم به خواب رفت و بعد از صحبت ها کممرد 

.خارج شدند مارستانیاز ب  

 

 یعاد ایل یبرا دیشا نیطول راه سکوت کرده بودند و ا در

ساواش و سکوت؟ اصال یول بود.  

 یاو هم حرف دیگوینم یزیچ دید یمتعجب شد و وقت هم ایل

.نزد  

 ادهیپ نیاز ماش و دندیکه ساواش گرفته بود رس یدیخانه جد به

 طرف ساواشبه و  ستادیا اطیوسط راه در ح ایل .شدند

.رگشتب   

؟یایمـ ن   

:به سمت استخر رفت و گفت ساواش  

هوا بخورم تو برو کمی دیاـ ب   

:تکان داد و رفت که ساواش گفت یسر ایل  

خونه است؟ نیرسـ ا   

سرش را باال انداخت ایل   



سرم به پدرش بزنه هیخونه خودشون  رهیه گفتش مـ ن   

سر تکان داد و کنار استخر چهار زانو نشست و به  ساواش

.شد رهیخ زیآب تم  

 فرستادیم یکه محب یسیبرنامه نو یرا در کالس ها نیارس

ا مشکلش ب یداشتند ول یخوب بایتقر یوضع خانوادگ بود. دهید

.پدرش بود  

 یه بود و از آن به بعد پدرش براشدفوت  شیدر بچگ مادرش

که  کردیرفت و آمد م یمتعدد یکردن خودش با زن ها آرام

.آمدیخوشش نماز این کار نیاصال ارس  

 کیچند وقت  راهش را از او جدا کرده بود و هر جهینت در

.زدیبار به خانه اشان سر م  

و افتاد دعوا آغاز شده بود  کیاش با او که با  ییآشنا ادی

.دیخند  

 

تلخ آن روزها گذشته بود و به اصرار  انیسال از جر کی*

.کردیشرکت م وتریو کامپ یرزم یدر کالس ها یمحب یها  

کردن  یخال یبرا یول دیایکنار ب توانستیاصال نم یرزم با

.خودش و جا آوردن حالش خوب بود  



 یدر کالس و در مبارزه ها فقط م رفتیم، که بگوید طورنیا

یدفاع چیبدون ه .تا کتک بخورد ستادیا  

و باز هم با  نیزم یرو کردندیپرتش م .دیخندیو م زدندیم

.دیخندیدرد م  

 دیچه؟ دفاع از خودش؟ آن روز که با یبرا دیدیم آموزش

و فقط نگاه  ستادیترسو ا کیکرد؟ مثل  کاریچ کردیدفاع م

.کرد  

که چگونه به بدنش  کردیو نگاه م ستادیا یاالن هم فقط م پس

.زنندیضربه م  

که از خود دفاع کن، راه و رسم مبارزه  دیکشیم ادیفر یمرب

ستین نیا  

توجه کرده بود  یقانون ایو  یزیبه راه و رسم چ یاو ک یول

بار دومش باشد؟ نیکه ا  

ه نگران ب یو محب شدیوارد خانه م یو صورت زخم سر با

با او  هرچقدر .کردیاش نگاه م ینیو ب قهیشق یخون ها

دادیگوش نم دیایکه به خودش ب کردیصحبت م  

.آمدینم رونیبود و از آن ب دهیدور خودش کش یحفاظ  

رفت.  وتریبه کامپ میاش مستق یروز که از کالس رزم کی

.ب کردلرا به خود ج  نیصورت کبودش توجه ارس  



بارها و بارها  .دیفهمیاز درس نم یچیبود و ه خودش در

 یایند بود و در جیباز هم گ یول دیتوسط استادش تذکر شن

.کردیم ریخودش س یالیخ  

ن بود و حوصله خودش را وا به شدت اعصابش داغروزه آن

.هم نداشت  

 کهیت یافتضاح او نبود ه طیو شرا تیکه متوجه موقع نیارس

:گفتیو م پراندیم  

برزن؟ ویآر دتتیبه خاک و خون کش یـ ک   

 یزیچ کردیساواش خود را کنترل ملی و کردیاش م مسخره

نداشت و هر روز  یتمام شیها یپران مزه .دیبه او نگو

چرا انقدر  دانستینم د،یفهمیرا نم دردش .شدیتکرار م

.اصرار دارد او را آزار بدهد  

خودش را دارد و  یهم مشکالت خانوادگ نیارس دانستینم

راه و  یمنته .مادرش را از دست داده شودیم یچند سال

 یخشم و ناراحت نگونهیساواش ا .فرق داشتبا هم روششان 

 گریو خود را به راه د یبا شوخ نیارس ؛دادیخود را بروز م

.زدن  

.اوردیساواش طاقت ن گریروز د کی  



و خاطرات به خوب می دانست دردش چیست بود،  یعصب

ند.ذهنش هجوم آورده بود  

کرده بود  دشینا ام دوارانشیباز هم در جواب سوال ام یمحب

اوار شده بود.بر سرش  شیبا همه درد ها یو زندگ  

 یکی یکی شیتمام درها به رو لیسال منتظر مانده بود و کی

محکم در تمام،  یرحم یبا ب آن روز و در آخر شدیبسته م

.شد دهیصورتش کوب  

سر و ته  یب یو حرف ها نیاشاره کوچک از ارس کی تا

.کردن کرد و شروع کرد دعوا جنجال به پا دیاش د یشگیهم  

پسر زخم  نیا کجا؟ اسیپرورشگاه  طانیخندان و ش ساواش

االن کجا؟ یخورده و عصب  

 نیاز خودش متنفر بود و ا نکرده بود. با او خوب تا یزندگ

.کردیم یخودش خالاز جمله را سر همه   

دیکشیم ادیرا گرفته بود و فر نیارس قهی  

که  خندهیبهت م نجایا یک ؟یزنیزر م یتوه یدار کاریـ چ 

شغال؟آ یپرونیمزه م یه  

بود دهیکش ادیبلندتر و با زجر فر و  

. حتما دمیمحل سگت نم ینیبیم یست از سرم بردار وقتـ د 

بارت کنم؟ یچ هی دیبا  



بود  دهیگوش سپرده بود و فهم شیها ادیبا تعجب به فر نیارس

ر است.گید یجا کیساواش از  تیعصبان  

کالس  یزهایانداخته بودش و م رونیخشم از کالس ب با استاد

.همه واژگون شده بود  

که همه از  یهنگام .کرد لیروز استاد کالس را تعط آن

و بهت زده سرش را  جیگ نیارس ؛آمدندیم رونیساختمان ب

 واریشت دپکه متوجه شد  رفتیانداخته بود و راه م نییپا

.را دراز کرده شینشسته و پا یکی  

دو تا چهار تا  دوپس  سخت نبود یلیخ شیساواش برا شناختن

بدن  یاش رو هیسا یوقت .سمتش رفتبه  اطیکرد و با احت

 دنیساواش افتاد سرش را باال گرفت و با د یکوفته و زخم

دیکوب واریو سرش را به د دیخند با خشم نیارس  

؟یکه چرت بگ نجایا یباز هم اومد .شهیاورم نمـ ب   

.سکوت کرد و کنارش نشست نیدر کمال تعجب ارس یول  

 یپا یدرآورد و پرت کرد رو فشیآبش را از ک یبطر

:مقابل نگاه قرمز و متعجب او آهسته گفت در و ،ساواش  

 

روت حالم بهم خورد ادیرو صورتت دوزار ب زیبر ریگـ ب   



نگاه به صورت  کینگاه به آب کرده بود و  کی ساواش

داده  هیرا پرت کرده بود طرفش و دوباره تک شهیش و ،نیارس

.واریبود به د  

کدام حرف  چیبودند و ه رهیخ هیسکوت به رفت و آمد بق در

 یدهانش را باز کرده بود و همه چ نیارس ناگهان .زدندینم

.را گفته بود  

رنگ  یپدرش، زن ها یها یاشیفوت مادرش گرفته تا ع از

و او که  کردندیمادرش را پر م یشب جا که هر یو وارنگ

تا  ،ادیآهنگ را ز یو صدا کردیدر اتاقش را قفل م شهیهم

.نشنود یگرید زیچ چیه  

زیدو چ یو گفت فقط برا گفت  

قفل دهان ساواش را  نکهیکند.. و ا هیرفتارش را توج کهنیا

.دیایباز کند و او هم به حرف ب  

آن روز ساواش فقط گوش سپرده بود و در دلش تاسف  یول

.درهمش یو زندگ نیخورده بود به حال ارس  

خورده بود و حاال پیچ جور  کیشان  یکالف زندگ هرکدام

.کالفشان بهم گره خورده بود  



 اینشان دادند که گو ،شدنشان بهم کیچند هفته و نزد گذشت با

 حیگره ندارند و ترج نیبه باز کردن ا یخودشان عالقه ا

.شوند یمیصم دهندیم  

کرد  نیارس نموقع بود که ساواش وقتش را صرف شناخت آن

فهمید چقدر در زندگی اش جای همچین دوست شوخ و تازه 

 طبعی حس میشود.

تر شدند و استادشان دستشان  کیبه روز بهم نزد روز

دفاع  نینه به ا گذشته یجنجال یهاکه نه به دعوا انداختیم

.از هم تانیها  

شاهد استعداد  یو وقت کردیکمکش م یریادگیدر  ساواش

گذشت  یاو را کنار خودش آورد و ط ،راه بود نیدر ا نیارس

.شد ریسال در شرکتش جاگ چند  

 یهم اعتراض یو محب گذراندندیهم م اوقاتشان را با کل

از پوسته  یساواش کمکه خوشحال بود  از این شتریب .نداشت

است. کرده ارتباط برقرار یگریاش خارج شده و با آدم د  

 

 



که چند سال کوچک تر از  ایل ،چند سال تابستان ها نیا در

هم کم  نیآمد و با ساواش و ارس یپدرش م دنیآنها بود به د

.کم آشنا شده بود  

 یرا در م غشیج شیانداختند و صدا یم دستشآن دو تا هم 

 یو گاه سع دادیبه تاسف تکان م یهم سر یمحب ند.آورد

.لبخندش را پنهان کند کردیم  

 نیکه ارس یجور .تر شد یمیصم نشانیرفته رابطه ب رفته

و  رفتیبد خانه اش کم به انجا م تیبه خاطر وضع گرید

هم  التیو تعط داشتیساواش او را کنار خودش نگه م

.گذراندندیم ایوقتشان را با ل  

دوره  یانیگذراندن پا یداد برا شنهادیپ یکه محب یزمان تا

از  یکی شیپ کایاو را به آمر کامپیوتر و امنیت بیشترش

.بار نرفت ریساواش ز لیبفرستد و دیاسات نیبهتر  

را  تیکه وضع یو محب رودینم ییجا نیبدون ارس گفت

هم با او  نینمود که ارس ایمه یرا طور طیشرا دیونه دگآن

.بفرستد  

دیافتاد و خند نیارس یها یشوخ ادی  

:گفتیو م انداختیم کهیموقع ها ت آن   



دوره هاتون حتما  یانیپا ی. ترمانیبا کالس یلیابا شما خـ ب 

شه یسپر کایآمر دیبا  

:گفتیم یو با شوخ انداختیباال م یساواش هم شانه ا و  

برات خوبه یادیبا من استفاده کن که ز یاز دوست نیبـ ب   

به هوا  شیو فحش ها ادیفر یو صدا زدیکتکش م نیارس 

. می دانست زندگی ساواش خیلی پیچیده است خواستیبر م

و جانش در خطر است. ساواش چیز زیادی به او نمی گفت 

ولی باز هم حاضر نبود از کنارش تکان بخورد. زیادی از 

 این پسر سر به هوا خوشش آمده بود.

 خواستندیدر اصل م ماندندیم و مادرش ایل شیپ کایآمر در

 شیپآن ها را و  گذاشتینم ایل یبروند ول یگرید یجا

.بردیم شانخود  

خود  یجدا برا یخانه ا ایسال گذشت و لیکی دو  نکهیا تا

معذب  گریها راحت تر شد و دپسر یبرا تیوضع که دیخر

.نبودند  

. شده بودساواش حالش کم کم بهتر با گذشت سال ها  

.بود رفتهینبود و پذ نیخشمگ گرید یول ؛فراموش نکرده بود   

اتفاق بود که تمام شد و رفت کی  

.نگفته بود یکس یاش را برا یزندگ انیآن روز ها جر تا  



روز که  کی یول .نیبا ارس ادشیز تیمیبا وجود صم یحت

خورده بودند و حال ساواش باز بد شده بود ادیز یدنینوش  

چند سال گذشته  هخورده شد یرا باز کرده و حرف ها دهانش

.بود ختهیر رونیاش را ب  

.سرنوشت او مانده بودند رانیبود و آن دو نفر ح گفته  

ساواش که خود را به شدت مقصر  ی. هم براسوزاندندیم دل

دلشان خون بود  دهیکه ند یشخص یهم برا ؛دانستیم

*شیبرا  

 

.هوا شد یکیآمد و متوجه تار رونیب شیفکر ها از  

چشم هوا  یدر سرما شیهاو به بخار فرستاد رونیرا ب نفسش

شد سمت خانه بلند گرفت و  شیرا به زانوها دستش دوخت.

.حرکت کرد  

زد و  لبخند .غذا به مشامش خورد یبوباز کرد که را  در

سرش یرا انداخت رو شیصدا  

ما سوخته کمیدلش به حال ش نجایا یکیکه  نمیبیمـ   

کارامل بلند شد زیاعتراض آم یصدا و  

شما  یحالم برا نی. من هر روز با اساواش یوفت بخورـ ک 

کنمیغذا درست م  



آمد را  یم نییکه از پله ها پا نیارس یهمان لحظه صدا و

دیشن  

ایادا ن یالک یرینم یاز گشنگ یگران خودتـ ن   

لب داخل آشپزخانه  ریز یبا فحش ها ایو ل دیساواش خند

 برگشت

شد رهیو به ساواش خ دیبه سالن رس نیارس  

یطورـ چ   

:سرش را کج کرد و گفت ساواش  

تو؟ یاومد ی. کیالـ ع   

به معشوق  یدار یکنار استخر دمتید. شهیم یساعت کـ ی 

مزاحمت نشدم یکنینداشتت فکر م  

.هم وارد آشپزخانه شدند گفت و با ییبرو بابا ساواش  

 اوردیخود ن یبه رو چکسیو ه دندیهم گفتند و خند کنار

 ریاس یزخم یبسته و بدن یدر طبقه باال با دست و پا یدختر

.است  

و با آرامش  کردیرا زمزمه م یکالم یب کیموز لب ریز

را بسته بود شیپلک ها  

بود منتظر  



فوران احساساتش منتظر  

پوسته به ظاهر خونسرد نیشکسته شدن ا منتظر  

شدیم زیکه صبر او لبر یاز آن لحظه ا یوا و  

 

:دستش را تکان داد و بلند گفت ساواش  

یتو با نیایتو اتاقم کار دارم ن رمین مـ م   

هم متقابال داد زد نیارس  

خورمیور دلت تکون نم امیو پرکنم م کن شکمم صبرـ   

داشته  قتیدرصد حرفش حق ستیب دادیساواش که احتمال م و

.نشست یصندل یباشد در اتاقش را قفل کرد و رو  

که دختر را نشان میداد؛ پشت سرش  توریتوجه به مان یب

. به خواندن کردصفحه اطالعات را باز کرد و با دقت شروع 

  برای رو به رویی با او باید دستش پر می بود.

.ازشان مانده بود یآن ها را خوانده بود و تنها تعداد نیشتریب  

و خدا را شکر کرد  ستیچ انیدستش آمده بود جر شیو ب کم

.را آتش نزد و برشان داشت همه یراحت نیبه هم  



 ؛ وخواندیو متن ها را م دیچرخیآرام م یصندل یرو

و  یاهیهمه س نیاز ا شدیهر لحظه گرد تر م چشمانش

.خالف  

.آنها به اسم او بود شتریآن بود که نصف ب زیتعجب بر انگ و  

را  یکس نیبود شاهکار کرده همچ دهیبا خواندن آنها فهم گرید

مرحله سخت تر صحبت با او است و به  دانستی. مربوده

.کندیزبانش را باز نم یراحت   

داشت. شیدر پ یسخت راه  

چشم  گرید ینشست و وقت توریمان یصبح پا یدما دم تا

.دیکشکناربه سوزش افتاد  شیها  

خارج شود که چشمش به پوشه د و دصفحه را ببن خواستیم

.مشکوک مقابلش خورد  

کند و  شیساعت وقت صرف کرده بود رمز نگار یک حدود

.مواجه شده بود یبا صفحه خال رتیکمال ح در  

 شده دهیقرمز کش یلبخند شیبود که رو اهیصفحه س کی تنها

 و نام پوشه

بود.  Remind      

.را خاموش کرد ستمیرا گرفت و س نگاهش  



که  را چرخاند شیبه وسط اتاق هول داد و پاخودش را 

و  دیو ساواش سرش را به عقب کش چرخید چند دور یصندل

.اش بلند شد ازهیخم  

کرد چند لحظه استراحت  یچشمانش را بست و سع یخستگ با

.کند  

 

اموری*  

باز  میام گره خورده بود و دست ها نهیدور قفسه س طناب

.بود  

 میشگیرا درهم فرو برده بودم و طبق عادت هم انگشتانم

جا سکوت حکم  همه .چرخاندمیشصت دو دستم را دور هم م

 انیآدم ربا ایگو .شدینم دهیشن ییصدا چیفرما بود و ه

.شان فرو رفته بودند یسرخوش به خواب خرگوش  

تکان  و یاهیسو  باال گرفتم یسرم را کم .زدم یپوزخند

را  میبرفک مانند پشت پلک ها و دیسف یخوردن حباب ها

کردم.تماشا   

دهند؟ معذاب یطورنیا خواستندیم مرا  

شش  کردم. یساده زندگ یشکنجه ها نیبا اخوش. من  الیخ

 سال!



 یپلک هاکه در اتاق آرام باز شد و  زدمیافکارم قدم م در

.من هم  

 .ستادیاز حرکت ا آرام تر درهم چرخید و کم کم انگشتانم

سرم ساکت شد و قلبم آرام  یصداها کردم الیچرا خ دانمینم

.دیتپ تر  

.و چند لحظه بعد در بسته شد دمیرا نشن یکس یقدم ها یصدا  

در  یهم حت یعطر یحدس بزنم که بود؛ بو توانستمینم 

.دیچیاتاق نپ  

قرمز و خشکم آرام به دو  یرا باال گرفتم و لب ها سرم

 نیم را با اشخص مقابل نگارجوری که ا طرف کش آمد

. خیال میکرد نفهمیدم هنوز حرکت به سخره گرفته باشم

 درون اتاق است.

در اتاق خاموش  یتفاوت یهم با ب میلبخند صدا نیپس ا در

انداز شد نیطن  

پرسـ ب   

!خودش بود .دیزمانش رس لحظه مکث و باالخره... چند   

زهیبرانگ نیتحس تهوش و دقتـ نمسیس!    

.نامحسوس گرفت یبسته شد و سرم  لرزش چشمانم  



 داشت کم لرزش سرم را درهم مشت کردم و کم انگشتانم

.شدیم شتریب  

دمیکش یقیرا حفظ کردم و نفس عم لبخندم  

در  خواستی. افسارم را مکردیرا داشت پاره م رهایزنج

.ردیدستان کوچکش بگ  

شدم که او  یاز ته دل خواستار ظهور کس .گذاشتمینم یول

 نامش را خواند

.سینمس  

ارتفاع بلند  کیداشتم مانند سقوط از  یحس یول ؛آمد یم دیبا

فاصله  سیاز نمس شدمیتر م کیبه دره نزد چقدر هراینکه  و

.گرفتمیم  

جنون، حزن همه و همه به سمتم  ،یانتقام، سردرگم خشم،

ام  یبه حالت عاد کردمیحمله کرده بودند و هر چقدر تالش م

فشردم و سرم را عقب  یرا به صندل خودم .شدیبرگردم نم

دمیکش  

ریبگ آرام یلعنت  

. . االن وقت فوران کردن نبودشدیلرزش سرم قطع نم یول

.االن وقت خراب شدن نبود   

دمیکش ادیدختر بچه احمق در اعماق قلبم فر رو به آن   



ادیمرگ سرجات و صدات در نـ بت   

. یبزن یحرف نا مربوط یکن بخوافکرشم ن ی. حتخائنه اون

یایعقب و جلو نم یریم  

 یو هجوم حرف ها زدمیها با خودم حرف م وانهید مثل

را  میپا .دادیمتفاوت ذهنم داشت روحم را خراش م یهااموری

را بهم فشردم میو لب ها دمیکوب نیمحکم به زم  

 نکهیا ادرگیری ذهنیم لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد؛ ت

کش کرد و لرزش سرم کم کم متوقف التهاب بدنم ناگهان فرو

د.ش  

لشیگرفتم و متنفر بودم از دل آرام  

که  یآرامش نسب نیبه ا دادمیم حیتنم را ترج یو نابود سقوط

.به خاطر حس کردن حضورش در پشت سرم بود  

:سرش را کنار گوشم آورد و پچ پچ وار گفت  

 انمیو سوت پا ،که شروع با منه یافتاد ریگ یا یباز هی وـ ت 

.زنمیمن م   

**  

ه  ساباش توپمو بدـ   

 امور. یشد میو پشت درخت قا دییدو طنتیبا ش پسرک

زد غیدستانش را مشت کرد و ج  



یتنی( می)جرزن یزنیو همش جـ ت   

آورد و با چشمان  رونیسرش را از پشت درخت ب ساواش

:تق گفتسر  

که توش منم  یا ینداره باز. اصال امکان کنمینم یزنرـ ج 

جز خودم داشته باشه یبرنده ا  

زد ادیو فر دییهم با حرص دنبالش دو دخترک  

ندسیَ بَ  یک یفهمیالن مـ ا    

ساواش به هوا برخواست و پا به فرار  یقهقهه ها یو صدا 

*گذاشت  

:گفتمبا زخمی پنهان در صدایم  زدم و آهسته یقیعم پوزخند  

ینکرد یرییغـ ت    

که  به الله گوشم چسباند را لعنت خدا کرده اش یها لب

که سر  ییبا صدا گردنم مور مور شد و سرم را کج کردم.

:زمزمه کرد کردمیحس م شرا در یخوش  

من و تو جز چند  مگه باشه؟ یکردن چ رییا منظورت از تغـ ت

؟یتییسو میشناسیهم و م، تا گرد و خاک دورادور  

 

.را مشت کردم میو دست ها دمیکش ینیخشمگ نفس  



تا چه  فهماندمیباز بود به او م یلعنت یطناب ها نیا اگر

با من حرف  دیبا یاز چه فاصله ا اندازه من را می شناسد و

.بزند  

خشم  آتش ؛کردمیحضورش را کنارم حس م شتریچقدر ب هر

.شتریبه کشتنش ب لیو م شدیم شتریام ب یریو دلگ  

.و کاش الل شود کردیبدم داشت خفه ام م یها حس  

 شیو انقدر پ دیسرشانه لختم کش یدستش را آرام رو انگشتان

دیرفت تا به زخم دستم رس  

:گفتم یسرد یصدا با  

خطا رفت و دستم رو  رشیکنه که ت کیبهم شل خواستیـ م 

.داد یخراش بد  

جمله بدون مقدمه ام و سپس با  نیکرد به خاطر ا یمکث

:تمسخر گفت  

توسط  نکهیا لیخطا رفته چون م نکهیاوشحال شدم از ـ خ 

کنهیم وونمیداره د یخودم عذاب بکش یدست ها  

 آخ ساواش. آخ!

حرفم  دمیرا نشن شیانگار که اصال صداتوجه به حرفش  یب

 را ادامه دادم و باعث سکوتش شد



 کی یحت ،خوبه یلیخ یاندازریتو تکارم رعکس اون من ـ ب

رهیدرصدم نشونه هام خطا نم  

که در  یخندان یتر کرد و با صدا کیرا به گوشم نزد سرش

:گفت پسش تهدید را حس می کردم  

 یخوایم ؛بودم دهیبا چشمام ند یول .یا وونهیبودم د دهینـ ش 

خوشگلم؟ یو بهم بفهمون یچ   

حرکت حرف زدم که  یبا لحن سرما زده و وحشتناک چنان

مات شد.دستم متوقف شد و  یانگشتانش رو  

و  یدستت و بر ندار گهید هیبگم اگه تا ده ثان خوامیـ م 

اون  یگلوله تو هی ،به محض باز شدن دستام .یریفاصله نگ

سنجاب کوچولو کنمیم یخال تیسر فندوق  

:مکث کردم و با زهرخند گفتم  

خاک هوم؟ ریبلندته بره ز یموها فهیـ ح   

بابت زدم و خوش آمد گفتم  ی، لبخند کجسرم را کج کردم 

درونم اهیس یموقع قوورود به   

پس از چند لحظه سکوت  یبکشد ولعقب داشتم  انتظار

چشم  یرو اهیبه پارچه س یخنده و خنث ریناگهان بلند زد ز

نکرده بود رییهم تغ شیها خنده .شدم رهیخ میها  



خزعبلم خارج شوند و ساواش با تکان دادم تا افکار یسر

:گفت یخندان یصدا  

  رهینمبا تو سر  گهیدحوصلم  ،یهست یلمیوب فـ خ 

.رفتکنار از پشتم حرکت کرد و  و   

روبه  زدمکه مقابلم گذاشت و حدس  دمیرا شن یصندل یصدا

.نشسته میرو  

 یاومدم که کس یوقت اعت فکر کنم سه نصفه شبه.ـ س 

.مزاحم خلوتمون نشه  

؟یکن دایپ یخوایکجا م یانسان با فکر نیهمچ  

 وشنکنم بهرامی. گ باید دعا میکردی که هیچ وقت پیدایت

و ادامه داد دیرا شن یزیباز شدن چ یصدا میها  

، با این یراست. ا صبح فکر کنم طول بکشه حرفامونـ ت 

 لباسا اذیت که نمیشی؟

 یبه شدت رو زشیو لحن تمسخر آم ش،یحرف ها ش،یصدا

. چیزی به اسم دلتنگی درم وجود نداشت. اگر اعصابم بود

حسرتی هم در اعماق وجودم بود؛ آنقدر خشمگین بودم که آن 

  حس های پوچ را حس نکنم. 

را نداشت؟ یچشم بند لعنت نیباز کردن ا قصد  

؟یچ یدرونم گفت برا ییصدا   



.نداشتم یمن جواب و  

** 

دهانش  دور آبنبات را باز کرد و آن را در کیپالست ساواش

  گذاشت

زد و با لذت طعمش را  یهم انداخت، مک یرا رو شیپاها

:بسته گفت یچشم ها و با دیچش  

م؟یب کجا بودـ خ   

را رصد کرد و لبخند  اموریبدن  نییاز باال تا پانگاهش  و

زد یکج  

 شتریب نمیبیکه من م ینیا .یفیقاتل بودن ظر یبرا یادیـ ز 

هیزنیپرنسس د هیشب  

 یخود باق یجا نشان نداد و صامت سر یعکس العملاموری

. دلش می خواست از این اتاق نکبت بار و عذاب دهنده ماند

خارج شود و صدای او را نشنود. مالقاتشان سخت تر از 

چیزی بود که برایش آماده شده بود. البته اگر آن دختر بچه 

آرام می گرفت و همه چی را به نمسیس می سپرد اوضاع 

میشد. خیلی قابل هضم تر  

را  شیو چشم ها شد لیبه طرف راست متما ساواش سر

کرد کیبار  



:و با ادا گفت دهیکش  

؟ یلحظه هارو سکوت کن نیکل ا یخوایکه نم .. توالیخیـ ب    

انداخت و خم شد به جلو نیزم یرا رو شیپاها  

 یقرار گرفت و با صدا اموری یدر فاصه پنج سانت صورتش

:گفت یا یآرام و جد  

و حرف  یو تکون بد خوشگلت یزودتر اون لبا رچقدرـ ه

یتییسو میرسیخوب خوب م یها جهیزود ترم به نت یبزن  

را کش آورد و به خاطر  شیشد به او که لب ها رهیخ و

.پوستش پاره شد و خون آمد ادیز یخشک  

که  دید رتیجمع کرد و درکمال ح یرا با چندش شیها چشم

و  دیکش شیلب ها یآورد و آرام رو رونیزبانش را ب اموری

.خون ها را خورد  

پرسیدشد و  رهیبه حرکتش خقیافه ای درهم با  ساواش  

؟یوناشامم هستـ خ   

تفاوت جوابش را داد یب اموری و  

؟یبدون یخوایم یـ چ   

اش را دوخته بود به  رهیبه حرف او نگاه خ توجهیساواش ب

.زدینم یو حرف شیلب ها  



عجیب بود و حسی غریب بهش داشت؛ ولی این دختر برایش 

 دلیلش را نمی دانست.

که حس کرد  نیفکر کرد چرا ساکت شده تا ا نیبه ا اموری

.همه به جوش آمد و بدنش داغ کردجریان خونش   

پس پارچه  اش در یشد و نگاه آب دهیچیسفت درهم پ انگشتانش

.شد رهیبسته شده ت  

لب  یبود را آرام روکه از دهانش در آورده  یساواش آبنبات 

و صدایی که  ،سرکش و خمار یو با نگاه دیکش اموری یها

از قصد حالتش را جوری کرده بود تا یامور اذیت شود 

:گفت رلبیز  

زهیوسوسه انگ یادیز کنمیالن که فکرش و مـ ا   

حرکت آن را  یبوده و وقت یمتوجه شد صدا از چ اموری

پوست  یساواش رو یحس کرد و نفس ها شیلب ها یرو

و ناگهان  شد منقبضاز حرص تمام بدنش  ؛سردش پخش شد

دیمقابلش کوب یرا باال آورد و محکم به صندل شیپاها  

.واژگون شد نیزم یروچشمان ساواش گرد شد و با صندلی   

قل خوردنش نگاهی مات و با  نیزم یپرت شد رو آبنبات

.پارکت ها را دنبال کرد یرو  



 هیپس از چند ثان ،را آرام باال آورد و به دختر دوخت نگاهش

کرد تا به  بدنش گاه هیرا تک شیست هاو د خنده ریزد ز

.بلند شود نیزم یکمکشان از رو  

سرش را  ؛چسباند شیشد دستانش را به زانوها زیخ مین یوقت

:گفت عار یبا خنده تکان داد و ب  

 زمیسوپرا شتریب گذرهیلحظه که م هر ،یوا یوا یاـ و 

یکنیم  

در دلش شروع به شمارش کرد لکسیر اموری  

کی  

. او را مانند صفحه های صدبار خوانده شده دیخندیم هنوز

 یک کتاب از بر بود.

 یامور تنها کسی بود؛ که او را بلد بود.

 دو

بند آمد و نفس نفس زد شیخنده ها کم کم  

 سه

که  یا یزخم وانیکرد و مثل ح رییتغ یصورتش به آن حالت

و گردنش  اموریانداخته حمله ور شد سمت  ریشکارش را گ

.بزرگش گرفت یدست ها نیرا محکم ب  



.زد مهیتنش خ یو رو دیرا عقب کش سرش  

از یک انداخته بود و فاصله شان  هیصورت او سا یرو بدنش

 سانتی متر هم کمتر بود.

کاش دور میشد. زمانی که بهترین دوستان هم بودند اینطور 

هم نزدیک نمیشدند. چه رسد به االن که یکی نشناخته و به 

 یکی شناخته، به خون هم تشنه بودند.

لب با خشم  رینگاهش کرد و ز دهیدر یبا چشم ها ساواش

دیغر  

اون خراب شده و  نجای. اگمیم یچ نیوب گوش کن ببـ خ 

 یهرچ نجایا. همه برات دوال راست شن ستین تیکثافت دون

از خدم و حشم گرفته کنن،یمن بگم م یمن بگمه، هرکار  

:وار زمزمه کرد وانهیصورتش و د یخم شد رو شتریب  

سی، نمسا توـ ت   

کج  اموریگردن  یفشرد و سرش را رو شتریرا ب دستانش

 کرد

و  خوامیم یهر چ یکنیثل بچه آدم اون زبونت و باز مـ م 

که تا االن  یهرکار یبرام نداره به تالف یوگرنه کار ،یگیم

یزجرت بدم که مث سگ جون بد یجور یکرد   

خورهینم بر ییبه جا نیزم یکثافت از رو هیکردن  پاک  



:گفت در دل کمی گرفته پوزخند زد واموری  

؟یگه پاک نکردـ م   

:آرام گفت ییو صداحرصی  یبا لحن ساواش  

امتحان  ونم. ایدار و آهن شیبه آت میادیکر کنم عالقه زـ ف 

  نکن خوشگلم یتات یپس رو مخم تات م،یکنیم

 وارش در وانهید ادیفر یصدا یمکث کرد و ناگهان جور

 شیدر جا یکم ایو ل دیاز خواب پر نیکه ارس دیچیخانه پ

.تکان خورد  

نه؟ ای یدیهمـ ف   

پره های بینیش باز و بسته می شدند و پیشانی اش سرخ شده 

کم کردن لرزش دستانش که از خشم بود گردن  یبرابود. 

.فشردیم شتریرا هر لحظه ب اموری  

 رشیچند وقت اخ یلحظه تمام حس ها کیچه شد فقط  دینفهم

 یکه سرکوب کرده بود بهش حمله ور شد و خون جلو

.چشمانش را گرفت  

که دوست داشت در  کردیمنگاه  با غضبرا  اموری یجور

.دستانش خفه اش کند و راحت شود  

سرش را  خواستیو م شدیداشت بهش وارد م یادیز فشار

.بکوبد نیبه زم  



شب بود و نگران  مهیبا تعجب به ساعت نگاه کرد که ن نیارس

زد رونیاز اتاق ب  

دیغر ساواش  

تکرار کنم؟ ای یدینـ ش   

 یهر واکنش ند،یاز فرد مقابلش بب یداشت هر واکنش انتظار

دیدیکه االن م یزیچ نیاال ا  

در مرز  نطوری. وگرنه ابود یروان کیدختر  آن یراست به

زدیلبخند نم یخفگ  

لبخند زد که  و عاری از هر گونه حس تفاوت یب یجور

و  دهیکوبیمدت آب در هاونگ م نیساواش حس کرد تمام ا

 ششیو به ر کندیرا دارد در دل مسخره م شیدختر سر تا پا

.خنددیم  

 یصندل یپشت یرا به سرعت جدا کرد و محکم رو دستانش

دیکوب  

.دیکشیم قیعم یخم بود و نفس ها اموری یرو هنوز  

کال  اموری دانستینم .کردیدختر داشت کالفه اش م سکوت

است یگرید یایدر دن  

 یب یپس از آن خنده ها دانستیم شناخت،یرا م ساواش

او همان بود کند،یچگونه فوران م الشیخ  



 یدست خوش زندگ اموریکه  فیح یول ؛نشده بود عوض

.شده بود اهیکه س ،تر فیکرده بود و چه ح رییتغ  

ساواش  ینیاش به ب ینیب یرا باالتر آورد و وقت سرش

و مکث کرد.  نییبرخورد کرد، باز هم از دره پرت شد پا

دست  شیکار ها نیبه بق قطع .کردیم یداشت خود آزار

 خودش نبود

 یصورت مرد خال یگرفت و آرام بازدمش را رو یقیعم دم

 کرد

.دادیسابق را م یهم بو هنوز  

اش شد رهیکرد و سردرگرم خ زیبا اخم نگاهش را ر ساواش  

کردینم اصال او را درک کرد،ینم درکش  

که تعادل  یکس ند؟یمعامله بنش زیم یپا خواستیم یچه کس با

نداشت؟ یروان  

دختر به شدت متعجبش  یبزند که صدا یحرف خواستیم

 کرد

؟یکنیرا چشمام و باز نمـ چ   

زد یپوزخند حرص با  

نوز برات زوده چشمت به جمالم روشن شهـ ه   



بلند شدو خبری  یکربات یآرام دختر با لحن یصدا و  

ی ترسیبا گذشته ات م ییز روبه روـ ا   

به او دوخته شد جیگوق زده و ساواش  چشمان  

؟یگیم یچ یدار ـ   

شد؟ یتهش چ یسال فرار کرد ـ شش   

  ساواش مکثی کرد و آب دهانش را به سختی قورت داد.

رست حرف بزن منم بفهممـ د  

که انگار متذکر اشتباهات گذشته انسان هاست  یجور اموری

حس زمزمه  یب خواندیرا مقابلش م یو دفترچه اعمال کس

:کرد  

ینگاه نکرد شت سرت وـ پ    

و غرید ساواش مشت شد ستانحالش داشت ناخوش میشد. د  

رو مخم یریم یارـ د   

توجه ادامه داد یب  

  تا حقیقت رو بفهمی شمام و بازکنـ چ 

هنت و ببندـ د   

؟یداغ کرد ینجوریکه ا یکرد یرا؟ مگه کارـ چ   



:او را محکم گرفت و با فک فشرده شده گفت یبازو ساواش  

 لیشر و ور تحو یکه دهنت و باز کرد یدونیم یو چـ ت 

؟یدیمن م  

گذشتت خبر دارم اناتیکن از جر کرـ ف   

:سرش را تکان داد و با حرص گفت ناباور  

یگیزخرف مـ گذشته؟ م   

شش  یبا درد یصندل یپونزده ساله همگام با دختر رو اموری

:ساله زمزمه کرد  

یاش شد یو باعث نابودـ ت   

ناگهان   .اش باد کردند و صورتش قرمز شد قهیشق یها رگ

را بلند کرد و با شتاب سمت  نیزم یواژگون رو یصندل

زد ادیپرتاب کرد و فر وارید  

هنت و ببند آشغالـ د   

می توانست به جرئت بگوید تا به حال توی زندگی اش انقدر 

یک شخص او را به این مرز نرسانده بود. مرزی که از بعد 

ساواش همیشگی خارج شده و نمی توانست روی رفتار هایش 

این خصوصیات زمین و تسلطی داشته باشد. سابق، منشا 

بهم ریختنش برمی گشت به یک نفر. یک نفری که زمان 

بود ولی این دختر آزار دهنده روی صندلی خوب جایش االن ن



البته حسش به او کجا، به این کجا. آن زمان  را پر کرده بود.

ته همه کالفگی و خشم هایش هم پسری میشد که به خرس 

عسلی اش نیاز داشت و هر چقدر هم دور میزد، آخر همه راه 

 ها به او میرسید.

 

فتگر نییزهرخند زد و سرش را پا اموری  

فرو کرد و سرش  شیپشت به او دستانش را در موها ساواش

 نییاش با شتاب باال و پا نهیداد، قفسه س هیتک واریرا به د

. نیاز به یک کولر آخرین و ضربانش شدت گرفته بود شدیم

 درجه داشت تا از این التهابش کمی بکاهد.

و  دیکوب واریسرش را به د یبا کالفگ ؛را بهم فشرد شیها لب

:جنون گفت شت سر هم باپ  

، لعنت بهتعنت بهتـ ل   

بهش غالب شده بود و دلش  یوانگیپرخاش و د حس

 چه .ردیبار کتک بگ ریز خوردیرا تا م یکی خواستیم

 بهتر که خودش باشد

به شدت  ییبا اخم و صدا ،سرعت برگشت طرف دختر به

:گفت یعصب  

حرف بزن ؟یدونیم یچ ؟یدونیکجا م و ازـ ت   



نگفت یزیسکوت کرد و چ اموری و  

نالیدبلند  یو صدا یبا کالفگ ساواش  

و باز کن و حرف بزن تیدهن کوفت دونم،یم ،یدار برـ خ   

کردیداشت خفه اش م یچارگیب حس  

دختر مقابلش ممکن بود از او خبر داشته باشد  نکهیا فکر

.کردیدلش روشن م کننده را در تیاذ یدیام  

مرده بود و او با حماقت هنوز هم  شدیم یکه چند سال یدیام

.نشانه بود هیمنتظر   

آخر  میبه س شدیداشت باعث م گریسکوت او د نیا یول

.بزند  

 نیباز شد و ارس غیر منتظرهدر اتاق ه کرد سمتش ک حرکت

داخل دیپر  

 از سر و نیو نگاه متعجب ارس دیساواش به سمتش چرخ سر

.واژگون شده یو صندل نیشد به زم دهیکش اووضع آشفته   

شد رهیکرد و دوباره به ساواش خ اموریبه  ینگاه  

با حرص سرش را تکان داد ساواش  

 ـ دردت ؟ 

:چشمانش را گرد کرد و آرام گفت نیارس  



نجا؟یه خبره اـ چ   

به چپ و راست تکان داد و نگاهش را از او  یسر ساواش

:معنادار گفت یو با لحن اموریگرفت، زل زد به   

رونی. برو بباهم میکارا دار یسر هـ ی   

قدم جلوتر آمد کیزل زد به چشمان قرمز او و  نیارس  

رونیب ایاواش بـ س   

شد و عاصی  کالفه لحنش  

برو نیخالت نکن ارسـ د   

میکنیفردا صحبت م رونیب ایـ ب   

..یبرو ب گمیـ م   

نه؟ شهینم تیحال زادیبابا زبون آدم یـ ا   

را محکم گرفت و به  شیسمت ساواش حرکت کرد و بازو

کشاند طرف در  

؟یکنیم یه غلطـ چ   

انداخت و  در فکر بودکه  اموریبه  ینگاه آخر نیارس 

کشاند رونیساواش را از اتاق ب   

 داشتمینگاه به حالت بکن، نگهتون م هی ؟یشد وونهیدـ 

کشتیم زدیو م یکیاون  تونیکی  



توجه به او دوباره به سمت در  یپوزخند زد و ب ساواش

:در و با حرص گفت یجلو دیپر نیحرکت کرد که ارس  

. فردا هر غلطی گهیو بزار د گمشو برو تو اتاقت کپه ات ـ د

 دلت خواست بکن.

نگاهش کرد دیبا تهد ساواش  

کنار نه؟ یریمـ ن   

زل زد در چشمانش و تخس الیخیب  

هـ ن   

چرا نمی فهمید باید با او صحبت میکرد؟ قلبش داشت به 

ممکن است از او خبر داشته باشد از سینه خاطر این گمان که 

اش بیرون میزد. باید می فهمید نمسیس دقیق از کدام قسمتش 

 خبر دارد.

 نیرا کنار صورت ارس شاش شد و مشت رهیحرص خ با

.رفت نییو به طبقه پا دیدر کوب یرو  

راحت شد به اتاقش  الشیخ یو وقت دیکش یقیعم نفس نیارس

.باز گشت  

 یصدا ندیتا صبح حواسش جمع اتاق ساواش بود که بب یول

.نه ای دیآ یباز شدن در م  



 دیرا که نبا یکار زدیبه سرش م ی، وقت شناختیرا م او

.کردیم  

 

خود غرق  یجدا در فکرها یخود صبح هر کدام در اتاق تا

.دندیکشیعذاب م یبودند و به نوع  

دوم را انتخاب کرده بود،  نهیانتقام و معامله گز نیب ساواش

 دهیفهم ؛بود دهیکه خوانده بود و د ییزهایچون با توجه به چ

داشت  ازیماجرا ن دنیفهم یو برا لنگدیم هیقض یجا کیبود 

اعصابش بود  یرو دایانعطاف طبقه باال که شد یآن دختر ب

.دهانش را باز کند  

از  هکنیکرد و ا تا خود صبح به سرنوشت شومش فکر اموری

د؟یکجا به کجا رس  

اصال قرار  دیکرد و د یاش را بررس یزندگ یایزوا تمام

ایستاده . که االن ستدیبا ینقطه ا نینبود در ا  

دیکه نبا ستدیبا یمقابل کس قرارنبود  

شده.شود که االن  ینینبود ا قرار  

و غمش  تیرفتن عصبان نیافکار باعث از ب نیتمام ا یول

.شدینسبت به ساواش نم  



همه سال زجر  نیجواب ا دیبا کرد،یاو را بازخواست م دیبا

 ییجواب و جدا کیچرا و  کی فقط .دادیرا او پس م

ی. انتقامش فقط فهمیدن ساواش بود، نه مقصر کردن شگیهم

ر یامور خودش. می دانست تنها فهمیدن اتفاق هایی که بر س

 آمده او را از پا در می آورد.

زد  رونیقرار از اتاقش ب یساواش بطلوع کرد که  دیخورش

مبل نشسته  یرو خیکه مثل م دیرا د نیو در کمال تعجب ارس

.به در اتاق او چشم دوخته یعقاب یو با چشم ها   

:شتاب راه رفتنش کم شد و با تعجب گفت از  

یتو؟ خواب ندار یکنیم کاریچ نجایـ ا   

کرد یرا باال انداخت و نچ شیابروها نیارس  

عجله؟ نیجا با اـ ک   

دو دستش را به  ؛چرخاندحدقه را در  شیمردمک ها ساواش

دیکوب شیباال برد و کالفه به کنار پا  

کرداز شروع ـ ب   

با چشم  اوردیخودش ب یبه رو نکهیبدون ا لکسیهم ر نیارس

ندیو مقابلش بنش دیایو ابرو اشاره کرد که ب  

نائب الخلقه نیدرشت شده زل زد به ا یبا چشم ها ساواش  

- really? 



لب زد یهم با خونسرد نیارس  

آرهـ    

رفت مقابلش وقتی دید جدی است نگاهش کرد و  هیثان چند

شد و دستانش را درهم قفل کرد خم .نشست  

 

ب؟ـ خ   

:لب گفت ریز یحرف اضافه ا چیبدون ه ساواش  

داره خبر یهمه چاون از ـ    

به طرف او خم شد یکرد و جد زیرا ر شیچشم ها نیارس  

ه؟یکدوم همه چ قایدق ینظورت از همه چـ م   

اش را به او دوخت رهیسرش را بلند کرد و نگاه خ ساواش  

معنادار  یدر چشم ها شتریب نیو ارس گذشتیکه م هیثان هر

می ماند.باز  شتریدهانش ب شدیاو غرق م  

:بهت گفت با  

؟یطورـ چ   

را  شیبه چپ و راست تکان داد و دست ها یسر ساواش

دیکوب شیران پا یرو  

و بفهمم نیهم خوامیمنم م یریمن و نگ یگه انقد جلوـ ا   



دونهیو م یهمه چ یدیفهم یچطور گمیحمق. مـ ا   

دونه؟یو م یهمه چ یـ ک   

که با چشمان  دندیرا د ایو ساواش به عقب برگشتند و ل نیارس

.کندیداده و آنها را نگاه م هیتک واریخواب آلود به د  

:نگاه کرد و گفت نیبه ارس ساواش  

شد لیتکم نگیشوت جیکـ پ   

پرسید جیگ نیارس  

هیچ نگیوتـ ش   

:و حرص گفت یهم با مسخره باز ساواش  

نه؟یاز ا ریمشت شوت دور خودم جمع کردم غ هـ ی   

ساواش  یبرا یلگد شیبا پا دیکه منظورش را فهم نیارس

دیپرت کرد که او با درد خم شد و غر  

؟ یاندازیمگه جفتک م یرـ خ   

در حینی که روی کاناپه می  به جمع آنها ملحق شد و هم ایل

:رو به او گفت نیارس نشست  

..یکپ دین نباـ اال    

عوض کرد عیحرفش را سر ایل یبا نگاه برزخ  



 دهیدر بستر خود آرم دیخفته، شما االن نبا یبایز دیبخشـ ب  

د؟یباش  

 زیآم طنتیانداخت و ش ایبه ل ینگاه یچشم ریز ساواش

دیخند  

:حرص نگاهشان کرد و گفت با ایل  

 دیبا خورهیچشمتون به من م دیبحثم باش نیتر یسط جدـ و 

بزنه باال نه؟ تونیرگ دلقک  

به عالمت آره تکان  یو ساواش همزمان با هم سر نیارس

 دادند

بار باز و بسته کرد و افزود کیرا  شیچشم ها ایل  

دمیپچ پچتون و شن یصدا .وابم نبردـ خ   

:داد و ادامه حرفش را گفت هیبه مبل تک ساواش  

عقب نمونم نیگیم یچ نمیگل کرد اومدم بب میضولـ ف   

افتاده بود ساکت شد و دست  یدو تا افع ریکه گ چارهیب دختر

به آن دو نگاه کرد نهیبه س  

خود فرو رفت یزد کانال بعد و در فاز جد هم ساواش  

 یبیعج یحرفا یسر هی کرد،یبه گذشتم م ییشاره هاـ ا 

هیمنظورش چ دمیکه اصال نفهم زدیم  



:گفت ایل  

؟یـ ک   

:گفت دهیصورتش را جمع کرد و بلند و کش نیارس  

گهید سینمس یه. چقد خنگـ ا   

نگفت یزیدرهم رفت و چ شیاسم او اخم ها دنیبا شن ایل  

:رو به ساواش گفت نیارس  

یثال چـ م   

:مقابلش با خود زمزمه کرد زیبه م رهیخ  

ز گذشتت فرار ـ  اصرار داره چشماش و باز کنم. میگه ا 

یسال،  نابودش کردشش  ،یکنیم  

دستش را  یو کالفگ تینتوانست ادامه بدهد و با عصبان گرید

اش چسباند یشانیبه پ  

 ـ نمیفهمم

 ارسین ابروهایش را باال انداخت و با آب و تاب گفت:

 ـ منم پیشنهاد میکنم چشماش و باز کنی. المصب اصن اوف

بلند گفت:سرش را با شور تکان داد و با چشمان بسته و   

ـ اوف اوف. من نمی تونستم نگاش کنم از بس پاچه گیر بود 

 دختره ی سگ



سگ آخرش را آنچنان غلیظ گفت خودش از خنده منفجر شد. 

ساواش بدون اینکه محلی به او بدهد در افکار بهم ریخته 

 خودش غرق بود و چشمانش را می فشرد.

که  نیانداختند و ارس یبهم نگاه یرچشمیز ایو کامل نیارس

:آرام گفت دید فضا مناسب شوخی نیست سرفه ای کرد و  

که  ستین زی. تعجب برانگکنهیم کار ماین ین براب اوـ خ 

و بدونه نه؟ یهمه چ  

انگشتانش را تکان داد و ساواش  یسر دانمیبه نشانه نم ایل

 دور فک اش فشرد

امکان نداشت فقط شنونده  زدیحرف م که او یجور آن. هن

دانستیم یزیچ کیاو  .ماجرا باشد  

:لب گفت ریو ز دیترد با  

؟یکجاست، چگه بدونه ـ ا   

دور در خانه چرخاند و با  کیناراحت چشمانش را  نیارس

:گفت محتاط  یلحن  

..اواش، اون مرـ س   

اری! حرفت و اول مزه مزه کن بعد به زبون بنیرسـ ا   

خود  در یو کم رهیو برنده او خ یبا بهت به چشمان زخم ایل

 جمع شد



بحث آن  ی. ولالیخیبود. سرزنده، شوخ، ب نیهم ساواش

.نداشت یشوخ یبا احد شدیکه م بیشخص غا  

دیگر انداخت و  نییسرش را شرمنده و دلسوز پا نیارس

.نگفت یزیچ  

با  نکهینزد تا ا یکس حرف چیدر سکوت نشستند و ه قهیدق چند

.به خود آمدند دیلرزیم زیم یکه رو نیارس یگوش یصدا  

:نگاه کرد و گفت وارید یبا تعجب به ساعت رو نیارس  

باشه ریـ خ   

 نیارس صورت یرو لیموبا ینگاهش را از رو ساواش

بهش چشم دوخت. یکنجکاو و با کشاند  

:گفت نیکه وصل شد ارس تماس  

..ی.. ساعت هفت صبحه چ مانیـ ا   

 ایل. به ساواش نگاه کردبا مکث ناگهان ساکت شد و  یول

.کرد و جلوتر آمد زیر یرا با نگران شیچشم ها  

:سپرد و در آخر آرام گفت مانیا یگوش به حرف ها  نیارس  

که نشده؟ تونیزیـ چ   

شده  یبه نشانه چ یزد و سر نیارس یپا یدوبار رو ساواش

 تکان داد



 صبر کن تکان داد و رو یرا به معن شیهم دست ها نیارس

:گفت یبه پشت خط  

دوباره، دو  زنمین با ساواش صحبت کنم بهت زنگ مـ م 

یمحب شیپ مارستانیبفرست ب امگهینفر د  

تلفن را قطع کرد و  

:گفت شیبا تشو ایل  

شده؟یـ چ   

:گفت یکرد و با کالفگمبل پرت  یرا رو یگوش نیارس  

معلومه  ،نجایا میرو آورد اروی یالک یشکل نیهم میبرداشتـ 

شهیم نیا  

دیرا درشت کرد و با حرص غر شیچشم ها ساواش  

؟یکن وونمید یخوایم ای یکنیاون دهنت و باز م نیرسـ ا   

برد شیبه او کرد و دستش را درون موها ینگاه  

 یخونه محب تو ختنیصبح ر یزنگ زد گفت دم دما مانـ ای 

شدن ریو درگ  

گفت یخفه ا یدهانش گذاشت و چ یبا بهت دستش را رو ایل  

:گفت الیخیهم ب ساواش  

ب؟ـ خ   



ختیرا بهم ر شیبا حرص موها نیارس  

برن تو  نکهیا یرو زدن از کار انداختن فقط براب؟ همه ـ خ

نه؟ ایاون اونجاست  ننیخونه رو بگردن بب  

:شد و آهسته گفت رهیخ زیبه م ساواش  

اومده؟ یسر کس ییالـ ب   

تکان داد یسر نیارس  

هیشدن که جزئ یه فقط دو سه نفر زخمـ ن   

آرام به ساواش نگاه کرد ایل  

که قراره برن  یبعد ینکردن البد جا دایپ یزیکه چ جاونـ ا 

توعه یمحل مخف  

:تکان داد و متفکر گفت یسر ساواش  

گهید ستین یچیاونجا ه یره ولـ آ   

دیخم شد و غر نیارس  

 ؛کننیم دایپ نجامیباالخره که ا ارامشت رو مخمه. نیـ ا

؟یکن کاریدختره چ نیبا ا یخوایم  

 هیچ یبه معنا یسر ایشد و ل رهیخ ایتفاوت به ل یب ساواش

 تکان داد



بزند  یباالخره حرف مهم خواهدیکه انگار ساواش م نیارس

:گفت یبه دهان او چشم دوخت که ساواش خنث  

شنمهـ گ   

کمر  یبرخواست کوسن مبل را رو عیطاقت و سر یب نیارس

:حرص گفت و با دیکوباو   

و به باد مون سر همه که آخرش رده شورت و ببرنـ م 

یدیم  

 دنیرا دنبال کردند و با د شیسکوت قدم ها در ایو ل ساواش

لب  یرو یلبخند کج شدیاو که به آشپزخانه ختم م ریمس

نشست شانیها  

حرص برگشت طرفشان و  با نیارس امدیدر ن شانیصدا یوقت

:گفت  

شه؟ی. فقط شما گشنتون مگهید نیایب دیپاش ه؟یـ چ   

و به آن بلند شد  د،یخندمی با تاسف حینی که هم  ساواش

.سمت رفت  

 

 یتوجه به نگاها یوارد دهانش کرد و ب یرا دو لوپ لقمه

.گشاد شده مقابلش صبحانه اش را کامل خورد  

دیدور دهانش کش یو دست دیرا سر کش خنک وهیآب م ایل  



؟یکن کاریچ یخوایـ م   

بی  با حرص نگاهش را درون آشپزخانه گرداند و ساواش

برخواست توجه به حرف خجسته  

:حرکاتش را دنبال کرد و گفت نیارس  

؟یریجا مـ ک   

داد زد یساواش با کالفگ ناگهان  

دو صفر هفت  یمثل مامورا .گهید دیبابا ولم کن یـ ا

 یریساواش کجا م یکنیم کاریچشمشون به منه ساواش چ

صبر بده به من ای.. خدا.ساواش چه گو  

با  نیارس .از پله ها باال رفت زدیطور که غر مهمان و

:نگاه کرد و با تمسخر گفت ایتحرک به ل یب یصورت  

بره باال چونهیحرف زد بپ همه نیـ ا   

 نیکه ارسبا صورتی درهم بلند شد تکان داد و  یهم سر ایل

 چایی اش را هورتی بلند کشید و گفت:

رو دنبالشـ ن   

:با تمسخر نگاهش کرد و گفت ایل  

اال حضرت؟کنم  رکایچ یگیما مـ ش   



که از آشپزخانه  یحال برخواست و در الیخیهم ب نیارس

:گفت رفتیم رونیب  

جمع کن و زیـ م   

:در جوابش گفت ایل  

؟یابا چـ ب   

و برگشت طرفش ستادیا نیارس  

یجمش کن ستین زیابات جز مـ ب   

شد و  یشوخ الیخیب نیرا بهم فشرد که ارس شیلب ها ایل

:گفت  

خطرناکه ،رونیب میاز خونه بر فعال دیباـ ن   

را در هوا تکان داد شیبه سمتش رفت و دست ها ایل  

نجایا میاریخب بابا رو بـ    

 ایل یشانیپ یرا گرد کرد و دستش را رو شیچشم ها پسر

 گذاشت

اوال اون هنوز حالش  گی؟یچرا پرت و پال م ؟یب دارـ ت 

 نجایکن چشمش ا درصد فکر کیتو  ،دوما ستینرمال ن

شهیم امتیق ،به اون دختره وفتهیب  



دختر درمانده را در آشپزخانه ترک کرد و به سمت اتاقش  و

.رفت  

 

اموری*  

پرواز  یافکار چیهدف نشسته بودم و درون ذهنم ه یب

طوفان مانند  ینفس ها لهیانگار بال و پرشان به وس کرد،ینم

.بود یزخم شخص کی  

 دایرا پ میتا االن جا مایکه ن میستین یمکان قبل زدمیم حدس

.متنفر بودم تمیحس رضا نیته قلبم از ا و نکرده   

 

بدون وجود و دخالت  ،چند وقت خواستمیم نکهیاز ا تیرضا

.رمیبا او معاشرت کنم و خودم انتقامم را بگ ماین یها  

 یداشت رو گریچشمانم بسته شده بود د یکه رو یا پارچه

از آن طرف هم  .و باعث سر دردم شده بود رفتیاعصابم م

مشتاق بودم زودتر از شرش راحت شوم تا عکس العمل او 

.نمیرا در رو به رو شدن  با کابوسش بب  

.وارد اتاق شد یادکلن خنک یاتاق به ضرب باز شد و بو در  

 نکهیکردم و منتظر ماندم تا ا لیراست متماسمت را به  سرم

بلند شد شیصدا  



موندم تو  .ادینم صداتم در ینخورد یچیسه روزه ه وـ د 

نه؟ ای یآدم  

زدم و دوباره سرم را صاف کردم یپوزخند  

 بخورم. یزیچ تونمیبسته نم ید در صد با دست و پاـ ص 

ست؟یآدم ن نجایا یک  

تا عمق وجودش را با حرف  نکهیاز ا امد،یازش در ن ییصدا

بردمیبسوزانم لذت م میها  

.رفت و منتظر ماندم رونیگذشت که از در ب یلحظه ا چند  

و بسته شدن در آمد و  باز یبعد دوباره صدا قهیپنج دق حدود

 قدم هایش که به سمت من برداشته میشد را حس کردم.

هنت و باز کنـ د   

:گفت یمسخره ا یدرهم فرو رفت که با صدا میها اخم  

دستت و باز کنم؟ ینتظار که ندارـ ا   

خواست؟ یزیتو چ از یـ ک   

. منم خوادینماز من  یزیچ تیغرور خرک دونمیره مـ آ 

حاال  عاشق چشم و ابروی ندیده ات نیستم زنده می خوامت.

تا سه ساعت  یجون داشته باش دیدهن مبارک و باز کن با

یمن و بچزون گهید  



در  یانگار تنها مگس .نشان ندادم از خودم یحرکت چیه یخنث

.کردیاتاق دور و برم وز وز م  

درون دهانم فرو رفت و پلک  یمه بزرگحرکت لقک ی یط

.درجه باز شد نیتا آخر میها  

فشار داد شتریکردم و او لقمه را ب ییتقال  

درآوردم که با آرامش  میو نامفهوم از ته گلو نیخشمگ ییصدا

:گفت  

گاز گاز دختر خوب گاز بزن. نیفرـ آ  

 کنمیم روز به عمرم مانده باشد گردنت را خورد کی اگر

را از من داشته باش نیا .یساواش بهرام  

با آن دستان بزرگش خفه ام نکند لقمه را به زور  نکهیا یبرا

و او همانطور دستش را مقابل دهانم نگه داشته بود تا  دمییجو

.تمام شود  

که  دمیکشکنار صورتم را عاصی  رودیکنار نم دمید یوقت

که  یحال در شیبعد صدا هیدستش عقب رفت و چند ثان

.دیمشخص بود دهانش پر است به گوشم رس  

یلقمه متبرک شده به دستانم رو ندار اقتیـ ل   

. همه را دوباره برداشت و مقابلم گذاشت یصندل نیهمان حدر

 حرکاتش را از صداهای دورم تشخیص میدادم.



پا انداخت که باعث  یکیآن  یرا رو شیپا نشستیم یوقت

.دمیکش یقیحرص نفس عم لباس من برخورد کند و با اشد ب  

دستانم را  خواستیدلم م ؛محرک خشم بود میبرا وجودش

.فشار دهم توانمیم دور گردنش حلقه کنم و تا  

از خوده پانزده سالم که  ییرها یاز او و برا ییرها یبرا

خسته ام کرده بود از جنگ و تنش گرید   

 

فکر  نیبسته به ا یبا پلک ها که دیبلندش به گوشم رس یصدا

هوار  گونهنیکردم مگر فاصله مان چند فرسخ است که ا

کشد؟یم  

و  ینیکه حوصله مقدمه چ ییاز اونجا ب خب خبـ خ 

 رمیم میمستق، ندارم رهیو غ نیو ماش شهیشکنجه و کوره و ش

س..ین..م..س.. سر اصل مطلب خانومه  

 یرا کم میباال گرفتم و پاها یرا که تکه تکه ادا کرد سر نامم

. خوب بود که صدایم میکرد و یادآوری میکرد که جمع کردم

 کی هستم و برای چه اینجام.

  باالخره شروع شد

و  یفیبال تکل نیطمئنم خودتم حوصلت سر رفته از اـ م 

هیهدفم چ یزودتر بدون یخوایم  



دمیوسط حرفش پر خونسرد  

ستیرام مهم نـ ب   

:حوصله گفت یب  

 .یکول یلیو خ ستیبرات مهم ن یچیره آره باشه شما هـ آ 

من و بشنو مادمازل یحرفا رونیب ایاز نقشت ب قهیدو دق  

دل تکرار کردم در  

یشیم چارهیب رونیب امیز نقشم بـ ا    

 انمیهمه اطراف ،داشتمیمن نقابم را از چهره برم یروز اگر

ددنیدیضربه م  

بود  یصحنه تئاتر نیآرامش قبل از طوفان به لطف هم نیا

کردمیکه داشتم اجرا م  

موقت  ستیباعث ا شیدرهمم ناگهان صدا یوسط حرف ها 

 افکارم شد

کن یا من همکارـ ب   

. با من همکاری کن؟مقابلم چشم دوختم یاهیسکوت به س در  

در  یآمدم کس رونیگذشت و از شوک حرفش ب یکم یوقت

 یمحو زیوجودم بلند قهقهه زد و آثارش شد لبخند تمسخر آم

.دیرا انحنا بخش میلب ها که  



بود  دایقورت داده شدم در آن پ شخندیکه ن یلب با لحن ریز

 تکرار کردم

با تو ،یمکارـ ه   

را باال انداختم میابرو ها یزدم و با سرگرم یدوباره تلخ خند  

یگفتیم ؟بـ خ   

 خواستیکه م ییصدا با ،کردم خم شدنش به جلو را حس

کند به حرف آمد  کیمرا تحر یکنجکاو  

ماجرا نگاه  نیبه ا یتو باشم انقدر با سرگرم ین جاـ م 

ردخت کنمینم  

ادامه داد کهتکان دادم  با تمسخر یسر  

به جاش مغز من  ،از من یمون قدر که تو اطالعات ندارـ ه 

 پر شده از تو و کارات

 

 سکوت کردم

رحمانه بارها  یمغزم ب یول ،بود یگرید زیحرفش چ یمعنا

کاش  ؛مله دردناک را در سرم تکرار کردج نیو بارها ا

.شدیذهن خاموش م یصدا  



 ادیو حکم اعدام را فر ستادهیدر مغزمان مثل جالد ا یکس چه

د؟نزیم  

 "مغز من پرشده از تو و کارات "

 یرفت و هاله ا نیرنگ تمسخرش از ب میلب ها یرو پوزخند

.ندآن را پوشا یاز درد و رنج رو  

سال تمام  ششپر کرده بودم و  میرا از خودم و کارها مغزش

 من را کشته بود؟

د؟یرسیم من خود درگیر ضیمربه داد مغز یکس چه  

که از درونم نشئت گرفته و  یا یخشدار و تلخ ییصدا با

گذاشته بود زبان باز کردم ریلحنم تاث یرو  

دونمیازت نم یچیه نکهیاز ا یمطمئن یلیـ خ   

خودش  با رلبیسکوت کرد و انگار که ز یلحظه ا چند

آتش به جانم زد زندیحرف م  

شناختینفر من و از خودم بهتر م هینها ـ ت   

 دهیکش ریکه به زنج یبود جز همان احمق ینفر چه کس کی آن

 بودمش؟

ات  یدفتر نقاش ریکه دستش را در تصو یجز همان یکس چه

؟یکرد شیرها یو در زندگ یکوتاه کرد  



که جانش را کف دستانش  ساده لوحی جز همان یکس چه

بزدل؟ انتکاریتوعه خ یگذاشت برا  

باز  میکاش دست ها .دیکشیم ریاز افکار دردناکم ت میها قهیشق

 بود

شدن به سقف  رهیخ و با دمیکشیدراز م نیکف زم وقت آن

.ستادمیا یزندگ یکجا دمیفهمیو م کردهخودم را آرام   

 نیندانستن، درع نیعدر نجاستیو جالب ا میسکوت کرده بود

 یک دیگر و به میدو نفرمان مقابل هم نشسته بود هر دن،ینفهم

.میکردیفکر م  

خودم در آن که تا چشمانش  بودی باز م دیبا میها چشم

.نمیرا بب شومیمنعکس م  

؟در آن غوطه ور است یچه حس دمیدیتا م بودندیباز م دیبا  

به  یکه اصرار من شرفش کند؟ یحس باعث شد انقد ب کدام

!بودن نداشتم  

تا گره زد به دستانمان را  یکه آن نخ سرخ لعنت یکس

 یبه رو مختلف رو طیرحمانه ما را در شرا یب ،سرنوشت

.هم قرار دهد من نبودم  

.زد شیقول ها رینخ را پاره کرد و ز نیچن نیچرا ا پس  



تو  زدمیم ادیکاش فر لیو ؛شناختمیمن او را م کندیم ادعا

 را نشناختم

.یتاوانش را بده دیخوردم و با یباز  

بود جالب  میکه برا یمحکم یو با صدا دیکش یآرام نفس

:گفت  

 یبه دادت برسه و بخوا یکس یستین یطیتاسفانه در شراـ م 

یبا من مخالفت کن  

:حرص درار و خونسرد گفتم یلحن با  

چرا اونوقت؟آها ـ    

کرد خکوبمیحرفش م و  

 یهمکارا تیو هو ماین هیکه کل اطالعاتت عل یتا وقته ـ ن 

منه یمث خودت تو دستا اشیع  

کردیرا باز م میچشم ها دیبا  

مخم  یرو شیحرف ها نیکم برآشفته نبود که با ا اعصابم

.کردیم یتات یتات  

از کدام  بزنم ادیو فر رمیاش را بگ قهی خواستیم دلم

ی؟کنیاطالعات صحبت م  



را صادر کرد و کل اتفاقات گذشته از  یادآوریفرمان  مغزم

رد شدند لمیچشمانم مثل ف یجلو  

!نداشت امکان  

چوب  کهیت کیآن خانه در آتش سوخته شده بود و تنها  کل

.مانده بود یباق  

و..اطالعات هن چطور  

چشم چپم عصبی پرید. و پلک ستادیاز حرکت ا مغزم  

که ادعا داشت  یو کس که آنجا را آتش زد او بود. یکس

پس .او بود ،مدارک را دارد هم  

عجوالنه در بدنم پخش  یتکان خوردم و حس میجاناباور در 

.دوباره گرفتم یشد و جان  

سال  ششو پاداش  ستادهیا میجلو یدو دست یکردم کس احساس

.تالشم را مقابلم گرفته  

که دارد  دیجویمخم را م یموز یاز آن طرف فکر یول

.نباش دواریام یو الک زندیبلوف م  

 یآتش سوز یادآوریخشم درونم به خاطر که  ییصدا با

:گفتمرویش تاثیر گذاشته بود   

؟یکرد دایونجارو از کجا پـ ا   



.دمیپوزخندش را شن یصدا  

 

ساواش*  

.رفت سوالش فکرم سمت آن شب با  

 دمیزنگ خورد و د لمیبودم که موبا ستادهیا اچهیکنار در

.شماره از شرکت است  

چه خبر شده به سرعت  دمیتماس را وصل کردم و فهم یوقت

 یسرکوچه پشتزمانی که  یخودم را به شرکت رساندم ول

با ترس از  شتاب زده وشدم که  یمتوجه مرد ،پارک کردم

قدم هایش را دنبال کرد. یزد و نگاهم با کنجکاو رونیدر ب  

مرد به  یقرار داشت که وقت یرنگ یسمت کوچه ون مشک آن

و کوله ای که مرد چسبیده بود را  درش باز شد دییش دوسمت

 میکه ن دمیزن را د کیتنها  تحویل گرفت و رفتند. داخل ون

چهره اش  گذاشتینم دشیبلند و سف یموها ، ورخ نشسته بود

.نمیرا بب  

 نیشرکت و دورب الیخیب یول کردمیرا م سکیر نیا دینبا

جلب توجه دنبال  نیاز کار افتاده شدم و ون را با کمتر یها

.کردم  



؛ دورتر متوقف ستادیخلوت ا یدر مکان یمقابل خانه ا یوقت

شدم و دیدم که دختر تنها وارد خانه شد و ون رفت. چندین 

انداختم و جا به آن ینگاه مین دقیقه منتظر ماندم ولی وقتی نیامد

. با گذشت زمان و فهمیدن شدمآن محل خارج با سرعت از 

شرکت، حدس اینکه مصبب آن اتفاق چه  دزدیده شدن مدارک

  کسی بود و آن دختر مرموز که بود، سخت نبود.

 نیانفجار ماش لمیف یکردم و وقت دایجا را پشد که آدرس آن نیا

و تنها  ؛چشمانم را گرفت یخون جلو د،یبه دستم رس یمحب

!: انتقامخورددر مغزم زنگ  زیچ کی  

 یآمد مکان مهم یو به نظر م دانستمیکه از او م ییتنها جا 

.باشد آن خانه متروکه بود شیبرا  

و خوشبختانه مجهز رفتم.  میبه آنجا رفت مانیروز با ا کی

تمامش  یآمده دو دست شیپ یحاال که فرصت خوب خواستمینم

.را آتش بزنم و دود کنم به هوا  

بودن  یاز خال ، ومیوارد آن خانه شد اطیتمام جوانب و احت با

.شگفت زده شدم آن  

 کیدرون آن قرار داشت و  ستمیس کیحال بود که  کی تنها

که  یمیکهنه و قد یکوله پشت کیاسناد مدارک و  یبا کل زیم

خودش  ریفکرم را درگ ادیز یآشنا بود ول میبه شدت برا

.نکرد  



و مدارک را در  ختمیرا داخل فلش ر ستمیاطالعات س تمام

از خانه خارج شوم، که  خواستمیکردم. م یگذار جا ام کوله

.به آن کوله انداختم ینگاه میو ن ستادمیلحظه آخر ا  

را با  رمیمسنمیدانم چه حسی وادارم کرد به آن کار ولی 

.رونیو زدم ب هکوله را برداشت ،سرعت برگشتم  

شدم که  رهیخ یآتش یچند لحظه بعد با لبخند به شعله ها و

ندیتن آن دختر بنش یقرار بود رو  

؟یل شدـ ال   

:گفتم یآمدم و با سرخوش رونیفکر ب از  

میحساب شد یب .منم مدارکت یو زنده برگردوند یو محبـ ت   

 یو سالم به من پس نداد تو اون مرد نجاستیفرقمون ا یول

بهت پس بدم و ناریا ستیپس منم قرار ن  

حالت ممکن بود  نیتربی حس شدم به صورتش که در  رهیخ

اینچ تکان نخورد که بفهمم خوشحال و حتی لب هایش یک 

 شده یا نه.

:تکان دادم که گفتبا تاسف  یسر  

چش شده؟ رمردیگه اون پـ م   

غریدمزدم و با خشم  یپوزخند  



 .ترسهیو از ما هم م هیبستر یقسمت روان مارستانیتو بـ  

 یکرد کاریچ .توهمه کیدخترش مرده و  کنهیفکر م

؟باهاش  

جانم آتش زد به یمعمول یلحن با  

سر قطع شده دخترش و نشونش دادمـ    

برخواستم که محکم  یصندل یاز رو یبلند یبا صدا ناگهان

زدم دایخورد و فر نیبه زم  

؟یـ چ   

:باال گرفت و شمرده شمرده گفت یرا کم سرش  

.زیمروی ر قطع شده دخترش و گذاشتم ـ س    

..قطع شدن گردنش شروع لمیبا ف، آم  

بلندم در اتاق  ادیفر یصدامغزم داغ کرد و به ستوه آمده 

دیچیپ  

سه بسه خفه شوـ ب    

قطع شدن گردن دخترش و  لمیف شهیاتاق سراسر ش هیو ـ ت 

دیدیم  

نه؟ یشیاکت نمـ س   

:آرام و پر از لذت زمزمه کرد ییصدا با  



 یزیچ نیتمنا دارش بهتر یادایفر یصدا کنمیعتراف مـ ا 

بشنوم تونستمیبود که م  

تنش و دستانم را  یخشم به سمتش هجوم بردم، خم شدم رو با

 یلیم کیدر  یبرهنه اش گذاشتم و جور یشانه ها یرو

 یزیچ گریکه ساکت شد و د دمیصورتش عربده کش یمتر

 نگفت

االن بکشمت نیهم خورمیقسم م یهنت و نبندـ د آشغال  

وقت  یکه حت برمینفست و م یجور یاالن خفه نش نیهم اگه

یتمنا کن ینکن  

کنمیم یمن بد باز .نکن یمن باز با  

:کرد زمزمه  

دونمیـ م    

من که  نهیو آرام او در تضاد بود با قفسه س قیعم یها نفس

 یها نفس .گرفته بود میو صدا شدیم نییبا شتاب باال و پا

نشستیپوستش م یو رو شدیداغم بلند م   

بدنم  یتمام خون ها کردمیو حس مگوش هایم داغ شده بود 

.در صورتم جمع شده  

که به آن مرد  یو عذاب ششیچند لحظه پ یفکر حرف ها با

دمیغر یچارگیخشم و ب ،داده با عجز چارهیب  



لعنت بهت ؟یو کرد کار نیرا اون؟ چرا اـ چ    

را محکم فشردم و داد زدم شیها شانه  

من و  ستم؟یبود با اون ؟ مگه من دردت ن یشکلت چـ م 

یعوض یبردیم   

دمیغربا عتاب صورتش خم شدم و  یرو شتریب  

مرگ  هی اقتتیل تو انجام بدم؟ خواستمیم یعامله با کـ م

 درخور خودته

ولی اهمیتی ندادم و چند لحظه بعد باز شد و با  در آمد یصدا

 شنیدن صدای متعجبش فهمیدم لیاست.

رو سرت؟ یشده صدات و انداخت یـ چ   

 بتیمص نیسرم را برگردانم با خشم به صورت ا نکهیا بدون

:که فقط من بشنوم گفت یبودم که با خباثت و آرام جور رهیخ  

گه سختته من بهش بگم چرا ؟ـ ا   

؛ دندان هایم را بهم سابیدم و کنترلم دست خودم نبود گرید

که  یدست چشمان کینه ای و وق زده ام دوخته شد به پارچه.

ساواش گفتن  ادیهمزمان شد با فر اندمچیمحکم دور گردنش پ

یعوض آنخند  شیو ن ایل  



فشار دستانم هر لحظه بیشتر و  از خشم گشاد شده میها چشم

میشد. نمی فهمیدم اطرافم چه خبر است فقط کسی درون مغزم 

 فریاد میزد بکشش!

بلند می نالیدو  دیکشیدستانم را م ایل   

لش کنـ  و    

که  یمانع من و جنون توانستینم آمدیم نییهم پا خدا یول

بشود. مغزم را مختل کرده بود  

را  نیتا ارس دیبکند به سمت در دو تواندینم یکار دیکه د ایل

با عجله و هراسان وارد  نیصدا بزند که همان لحظه ارس

ما داد زد دنیاتاق شد و با د  

؟یکنیم کاریـ چ   

ذره ای شاید اگر یکم تالش برای نشان دادن پشیمانی اش، یا 

 تقال برای زنده ماندنش می دیدم؛ عقب می رفتم.

 که مشتاق مرگ هست، همان یروان کیدختر به مانند  یول

 یلبخند جنون وار زدیم یطور که رنگ صورتش به کبود

 تمیشدن عصبان دیباعث تشد نیو انشسته  شیلب ها یرو

.شدیم  

 یبه شدت در تکاپو افتاده بودند و زورم به حد میها عصب

.کند مرا از او جدا توانستیهم نم نیکه ارس بود شده ادیز  



شد که پرت شدم  دهیصورتم کوب یتو یمشت محکم ناگهان

.ماندم رهیبه مقابلم خو نفس بریده  عقب و منگ  

زد ادیفر  

؟یاحمق؟ مگه تو قاتل یکنیم یدار یه غلطـ چ   

طور که سرم به راست کج شده بود با نفرت چشمانم  همان 

.مکث کردم صورت آن دختر یندم و رورا گردا  

.فشردیرا بهم م شیو لب ها زدینفس م نفس  

آورده که قبل از من خودشان  یسر محب ییچه بال گفتمیم اگر

.یعوض نیکشتن ا یبرا شدندیدست به کار م  

 

کنده  صورتش یبه جوش آمده بود و نگاهم از رو خونم

شدینم  

:دستانم را گرفت و زمزمه کرد و محتاط آهسته ایل  

زم؟یعز یوبـ خ   

در مقابل نگاه خیره ام، دیدم که ابروهایش پس از حرف لیا 

 درهم رفت و دلیلش مهم نبود.

با حرص  ایبرداشتم و ل شیشده ام را از رو نیسنگ نگاه

:زمزمه کرد  



براش یو نداره دستات و آلوده کن نیقاتل هرزه ارزش ا ـ یه   

 یوار وانهیبزنم که ناگهان آن دختر به حالت د یحرف آمدم

و سرش را کج کرد دیخند  

که خنده  میگنگ و پر نفرت نگاهش کرد ینفرمان با حالت سه

در حینی که آرام نفس نفس میزد و وحشتناکش بند آمد و 

هسته با صدایش از حالت عادی هم خشدار تر شده بود، آ

:مرموز گفت یلحن  

پدرت برسون الم من هرزه رو به ـ س   

با خشم به  ایل پشت بند حرفش نیشخند تمسخر آمیزی زد و

و ه هم فشردم را محکم ب میچشم ها یول، سمتش حرکت کرد

دمیرا چسب یشبازو  

با صدای عجز مانندی فریاد زد ایل  

ساواشلم کن ـ و   

 رقابلیموجود به شدت غ نیداشتم ا یادیهم عالقه ز خودم

در دستانش تسلط ماجرا را  دینبا یله کنم ول میپا ریتحمل را ز

.کردیم کیو اعصابمان را تحر گرفتیم  

را گرفت و با تالش و زور از  ایل کهاشاره زدم  نیارس به

.اتاق خارجش کرد  

پوزخند نامفهومی زدشد و  جادیدر اتاق ا نیسنگ یسکوت  



حرفی غیر  شدم که با تمسخر رهیبهش خو نفرت اخم  با

 منتظره زد

خواهاتم مثل خودت احمقناطر ـ خ   

رست حرف بزنـ د   

باز هم متعجب شدم که چرا لحنش انقدر تلخ شد و  

چه تو چه  حرف بزنم. یچجور یبا ک کنهینم نییتع یسـ ک 

 دوست دخترت

تهدید آمیز  تنها دوست من است و ایمتوجهش کنم ل دمیند الزم

رکت کردمح سمتش به  

مکث کردم، پس از کمی تفکر و تسلط به  دمیکه رس مقابلش

راسخ و سرد اتمام حجت کردم یبا لحن افکارم  

کل اون  یاصال دوست ندار دونمیم وب فکرات و بکن.ـ خ 

پرورش  نشیبفهمه مار تو آستکه برسه  مایمدارک به دست ن

دادهیم  

مرا آرام کرد نیشد و ا یحرص یلحنش کم  

اطالعه؟ یمدارک باز وجود اون  ماین یرا فکر کردـ چ  

و پیروزمندانه جواب دادم زدم یبار من لبخند کج نیا  



 یب مینیجو بدم به ماجرا تا بب کممیبفرستم براش و  تونمیـ م 

نه ایاطالعه   

بهتره ینجوریاتفاقا ا و اون. یمونیم تو اونوقت  

کنم مرگ  فکر .بهت زنهیم ی. خودیشیدست من کشته نم به

و بیشتر بهم بچسبه. اونا از جنس خودت باشه  

 ؛ماندم و کنایه ای هر چقدر منتظر حرف ، ولیکردم سکوت

. مردمک هایم را روی بدنش دهانش الم تا کام باز نشد

که آنقدر درهم فشرده بود رنگ  دمیدستانش را د چرخاندم و

.زدیم یدیانگشتانش به سف  

 

:قب گرد کردم و با مکث گفتمبی اهمیت به حالش ع  

 یکنجکاوم بدونم چرا کل اطالعات و کثافت کار یلیـ خ 

یجمع کرد انهیهارو مخف  

ه؟یچ یبرا شترمیب یکنجکاو یدونیم یول  

:مرموز گفتم یهم سکوت کرد و با لحن باز  

منظورم  یدونیکه خودتم خوب م بیون پوشه عجـ ا 

ه؟یچاز درست کردنش هدفت . کدومه  

 ی. ولرا از او داشتم میچرا انتظار جواب سوال ها دانستمینم

 دمیدیدفاع تر از آن م یو او را ب دمیپرسیباز هم مصرانه م



. هنوز نشناخته که بخواهد آخر راه باز هم مقاومت کند

 بودمش.

خونسردش در اتاق پخش شد یصدازیاد طولی نکشید که   

به  تیاطالعات داخل اون پوشه هوش هکرفهمیدن  یراـ ب 

وسنجاب کوچول رسهیدادت نم  

را بهم  میدرهم شد از سنجاب گفتنش و لب ها میها اخم

:شده گفتم یعاص ییبعد با صدا یکم فشردم.  

؟یچ یعنـ ی   

پاسخ داد کج کرد و با تمسخر یسر  

؟یتونیم .یمغزم و بشکاف دیبا دنشیفهم یراـ ب   

.کرد پر رتیرا تماما ح شیرفت و جا نیاز ب تمیعصبان تمام  

دختر چرا انقدر پر از معما بود که  نیرا بشکافم؟ ا مغزش

آمد؟ یاز عهده به نظر مخارج حل کردنش   

 دیدیکه نم نیبا اعقب رفتم و انگشت اشاره ام را  یقدم کالفه

تکان دادم دیبه حالت تهد   

شکافمیزم باشه مغزتم مـ ال   

 .رفتم نییپا عیزدم و از پله ها سر رونیاز اتاق ب یعصب

مبل بلند شد یو از رو دیدر سالن مرا د نیارس  



جا؟ـ ک  

تازه کنم ییداشتم هوا ازیشدم، ن اطیرا ندادم و وارد ح جوابش  

 

اموری*  

 ینوا میو گوش ها کردمیحس م یوز وز یمغزم صدا در

.آخرش است یکه نفس ها دادیرا م یضبط صوت  

کردم  یسع کهبه چپ و راست تلو تلو خورد  یکم سرم

.شدیبار به سمت عقب خم م نیا یول ؛صاف نگهش دارم  

.کردیم ینیتنم سنگ یدرد گرفته بود و سرم رو گردنم  

که قصد له کردنم را داشت  یزیچ به او. زادیدست مر باز

.نبود یریافکارم بود که قابل اندازه گ  

هم نبود حدس نبود،  قابل فهم نبود، قضاوت؟ او قابل  

یو تمام نشدن ؛چرا گنگ بود گنگ؟  

 بتینداشتم و کم کم داشت عالئم مص میبه دارو ها یدسترس

.شدیشروع م امیشگیبار هم  

یحال یتوهم، سوت زدن گوش، جنون، خشم، ب جه،یسرگ  



پشت بلندگو و آنقدر  رفتیم شدیم ادیکه اگر شدتش ز یحس

خودم را  دیبا ای ،حالم یشیکه از شدت روان پر زدیم غیج

یگرید ای کشتمیم  

 واریجمجمه ام را به د ،خفه کردن صدا یو بارها برا بارها

به  یکی شدیم یام خون یشانیپ یبودم و دست آخر وقت دهیکوب

.دیرسیدادم م  

حدس بزنم که رنگ صورتم به مانند گچ شده و  توانستمیم

.ترک برداشته میلب ها  

نبود به دادم برسد یکس نجایا !خوب چه  

م که به خون یبسا قاتل گذشته ام هم حضور داشت و کسان چه

.تشنه بودند  

 چیراحت و بدون ه الیبا خ توانستمیبود که م ییجا نجایا

روم.ب یدست نجات  

** 

 یکنار استخر نشسته و آنقدر ب یشانیدر فکر و پر غرق

را با کفش  شیحوصله بود که شلوارش را باال نزده پاها

.درون آب فرو کرده بود  

 موضوعات بود و رهیآب خ یخودش رو ریانعکاس تصو به

.دادندیدرون سرش جوالن م یتکرار  



بود که نیاز آنها ا یکی مثال   

نمشیبب تونستمیم گهیبار د هیاش ـ ک   

بود نیا اذیت کننده فکر نیدوم  

باهاش حرف بزنم و بفهمونم بخدا  تونستمیاش مـ ک 

اما نشد ،امیب خواستمیم  

و  گرفتندیوار صدر مغزش قرار م تریت ینشدن یکاش ها یا

کاش  یا نهیگز رفتیم ؛کردینگاهشان م یدیبا نا ام یوقت

یبعد  

از  یو کار دیجویو عذاب وجدان خر خره اش را م یدلتنگ

.آمدیدستش بر نم  

کم جان  یدلش نور او رفته و ساواش باز هم ته گفتندیم همه

او مخالف همه .زدیسو سو م  

.کردیحس م این را داشت به بودنش، قلبش دیام  

و تمام آن سال ها را جبران  کند شیدایخود قول داده بود پ به

شیجبران نبودن ها ش،یکردن ها تیجبران اذ کند.  

 و بار زندگی روی دوشش بود، که بزرگ شده بود االن

بودن و  یاو سخت باشد قو یبرا توانستیچقدر م دیفهمیم

.گاه شدن هیتک  



وقت  چیکه ه یتیمظلوم یبرا گرفتیاواش قلبش درد مس و

.نشان نداد  

.و سرش را باال گرفت گاه بدنش کرد هیرا پشتش تک دستانش  

 کیکه کم کم نزد یدیو سف اهیس یشد و ابرها رهیآسمان خ به

.شدندیهم م  

مکمل ها  شهیفکر کرد مگر هم نیرا کج کرد و به ا سرش

سازند؟یرا م یکه زندگ ستندین  

 کردندیهم را لمس مکه  یکم دیو سف اهیدو ابر س نیا چرا

داد؟یشهر را تکان م شانیخشم و ناسازگار یصدا  

را کنارش  یزیشدن ابرها بود که افتادن چ کیبه نزد نگاهش

.دیاز جا پر یحس کرد و بدنش کم  

.دیسرش د یباال تمام قد را ایسرش را برگرداند که ل عیسر  

به آن  دندیتا رس ؛آمدند نییاو پا یآرام از رو شیها مردمک

.کوله آشنا که کنارش افتاده بود  

شد رهیخ ایکرد و دوباره به کامل زیچشمانش را ر یکم  

نجا؟یا یو چرا آورد نیـ ا  

چرخاند اطیباال انداخت و نگاهش را دور ح یا شانه  

؟یدیاخلش و دـ د   



:کوله نگاه کرد و با مکث گفت به  

قت نکردمـ و   

پرسیدکنارش نشست و آرام  ایل  

تو  نیا دیشا ؟یاریسر از کاراش در ب یخوایگه نمـ م 

شد دایپ یزیچ  

اش شد رهیمعنادار خ یبا نگاه ساواش  

؟یوارد اتاق من شدـ   

در هوا تکان داد یحوصله دست یب ایل  

فکر   زایچ نیبه ا گهیبودم که د یون موقع انقد عصبـ ا 

 نکردم

به کوله دوباره به  تیاهم یبا تاسف تکان داد و ب یسر

شد رهیمقابلش خ  

 پیکرد و خودش ز یدست شیپ کندینم یاو کار دیکه د ایل

 کوله را باز کرد

دندیرسیداشتند بهم م ابرها  

!منتظر غرش ماند دیبا  

.را دوست داشت یابر یآمد او هم هوا ادشی  

.اش را خاراند قهیو با انگشتش شق دیکش یبلند نفس   



مشخص بود دختر  آمدیکه م یخرت و پرت یصداها از

کند و کاو است ریسخت درگ  

. چرا شد جادیدر استخر ا یتکان داد و موج یرا کم شیپاها

 قلبش بی تاب بود؟

. را برداشت، به جلو خم شد و درهم گره شان زد دستانش

زده دختر بلند شد جانیه یصدا اگهانپوفی کشید و ن  

ه؟یتوش چ نمیبب سایوا .نجاستیدفتر ا هـ ی   

را تند تند ورق زد سکوت کرد و صفحه ها یکم  

بعدا  نجایدفتر خاطراته، فعال بزارمش ا نکهیمثل ا مـ آ 

میکنیدوباره چکش م  

سرش . بی حوصله خودش و ساواش گذاشت نیب دفتر را ما

 دفتر یرو یسرسر شیچرخاند و مردمک ها ایرو به لرا 

.شد رهیو دوباره برگشت به مقابلش خ گشتی زدند  

قلبش از دره ای هولناک  کوتاه نگذشت که ناگهان یا هیثان

با  ایبرگرداند و لطرف دفتر با شدت سرش را  پایین افتاد و

:بهت گفت  

شده؟یـ چ   

دفتر مانده  یثابت رو یتکان خوردن چیبدون ه شیها چشم

کردیبودند و مات به آن نگاه م  



شده بود  نییتز ینارنج یزییپا یکه با برگ ها دیدفتر سف آن

آشنا نبود؟ شیبرا یکم  

گفتیدر سرش م یآمد و کس یبند م نهیکم کم در س نفسش  

نفر داره؟ کیدفتر فقط ه یگه از ـ م   

بلند  یاز ارتفاع یکاه یآن برگ ها دنیقلبش با د انگار

. تازه کل بدنش را پر کرده بود جانیسقوط کرده بود و ه

 متوجه آشناییت کوله شده بود. خدایا 

 کیببرد و در  شیسرعت دستش را پ با خواستیم دلش

 شدیمانعش م یزیچ ین دفتر را بخواند ولآ یکل محتوا هیثان

.بدنش شده بود یحرکت یو باعث ب  

است سرش را  رهیاو مانند مسخ شده ها به دفتر خ دیکه د ایل

کرد و همان لحظه دست ساواش  فیدوباره داخل ک دیبا ترد

.رها کرد و به طرف دفتر برد آرام را گرشیدست د  

 عیاو را برداشت و انگار بمب در دست دارد سر با احتیاط

.کرد شیرها شیپاها یرو  

خودشیبه حال بد ب دینفس زد و خند نفس  

 یو حت گشتیبود به دنبال نشانه م یبود، چند سال نیهم او

.کردیم رانیسرنخ کوچک هم حالش را و کی  



 کیمگر چه شده؟  ؟ چه بود یانگشتانش برا لیدل یب لرزش

گریدفتر است د   

؛ یک کیف باشد یکس دفتر که ممکن است متعلق به هر کی

 که هزاران نفر آن را روی شانه هایشان حمل میکنند.

 یصحت داشت که آن برگ ها یحرفش فقط تا زمان نیا یول

.ورق نزده بودرا  یکاه  

 در با بی رحمی یاول را که باز کرد، سنگ بزرگ صفحه

.نفس بکشد تواندیشد و حس کرد نم جادیا شیگلو  

رنگ نوشته بود  دیکه با خودکار سف ییبه آن خط ها مات

.شدند و تاردر نظرش کج و ماوج  یشد و کلمه ها رهیخ  

بلند رعد و برق به خودش آمد و منگ به  یبا صدا ناگهان

شد رهیآسمان خ  

کجا رفتند؟ چرا  دیسف یچند مدت گذشته بود؟ ابرها مگر

است رهیآسمان ت  

:و گفت دیاز جا پر ایل  

میشیم سیتو االن خ میاشو برـ پ   

 ایل یصدا .دیشنینم یزیشر شر باران چ یجز صدا ساواش

.خوردیمحو به گوشش م یلیو خ گرید ییایاز دنانگار  



دستانش  انیرفتند و دفتر م نییپا شلرزان یمردمک ها دوباره

.فشرده شد  

 شیدور بازو ایکه دست لگاز گرفت را محکم  شیها لب

.نشست و تکانش داد  

به چشم  یبا چه حال خراب دانستینم .را باال گرفت سرش

:بهت زده شد و زمزمه کرد ایشد که نگاه ل رهیاو خ یها  

ساواشـ    

.و ثابت نبود شدیهم مقابلش کج و کوله م ایل ریتصو یحت  

بار تار کی دشیدیبار واضح مک ی   

.دشیدیبار که اصال نم کی ،یبار شطرنج کی  

 ستادهیکه پشت پنجره ا دیدیرا م پوشاهیس یدختر شیجا به

باران منتظرش نشسته را  ریساواش را که ساعت ها ز و

.دنکیصدا م  

 یدختر یلب ها ؛ ولیخوردیماز شدت شوک تکان  دستانش

.بود شتریدر طبقه باال لرزشش از دستان او هم ب  

را از  یبود که متن گونهنیکه خوانده بود حسش ا یا نوشته

.و توجهت را جلب کرده است یقبل خوانده ا  



سال ناگهان چشمت به او  و بعد چند یش کردگم گرید یول

 ؛شودیم جادیدر وجودت ا قیو عم بیعج یو حس خوردیم

.بردیو تو را به گذشته م  

هم ابهام دارد و تو که خوشحال کننده است، همانقدر قدر همان

.کندیرا سر درگم م  

 

دیبخش یرا به صفحه و آن جمله سه حرف نگاهش  

فردا اموری یبرا " " 

سستش  یکرد پاها یرا با بهت درون کوله انداخت و سع دفتر

 رونیب ؛ختندیریم شیرا از آب استخر که قطرات باران رو

.اوردیب  

تعادل دوباره افتاد  یشد که ب زیخ میکرد و ن هیدستانش تک به

دوباره درون  شیپاها و در آرنجش حس کرد قیعم یو درد

.آب فرو رفتند  

:گفت رلبیبه کمکش رفت و ز یبا تعجب و ناراحت ایل  

تو آخه؟ یشد یـ چ   

دستانش را گرفت و  ایل ؛ستادیسرپا ابه زور ساواش  یوقت

.کوله را خودش برداشت  



بود نگاه کرد و  رهیخ نیبه پسر که مات به زم ینگران با

الیکرد سمت و تشیهدا  

ساواش آهسته  یگزاگیز یبه خاطر قدم ها هم ایل یها قدم

شده بود شتریشده و باران شدتش ب  

را باز کرد و داد زد الیدر و نیارس  

..یشده چرا نم دیبارون شد نینیبیگه نمـ م   

با  ایتا چشمش به حال ساواش خورد متعجب سکوت کرد و ل

.تکان داد دانمیبه نشانه نم یو بغض سر ینگران  

دستش ، به طرفش رفت ترسیده نیپله ها که باال رفتند ارس از

آوردش حلقه کرد و داخل سالن شیرا دور شانه ها  

؟یاواش خوبـ س  

وا  درجان کنار یرد شده ب شیاز رو یلیتر ییکه گو پسر

.بست و کنارش نشست عیدر را سر ایل رفت.  

 نفر به کوله و بعد آن دو یو هراس اول نگاهبا تعجب  نیارس

 انداخت.

تون شده ؟ـ چ   

 شانیآرام به صورت ساواش زد و پر یضربه ا یبا نگران ایل

:گفت  



؟نمیگی چیشده زمیاواش عزـ س   

حال بدنش را خم کرد  تا  یرا پس زد و ب ایدست ل تعادل یب

 یو همانطور که بدنش رو دیدستش نرس یول ردیکوله را بگ

.بست مندو دردبا بیچارگی افتاده بود چشمانش را  ایل یپاها  

االن  نیمشخص بود هم اشدهیگرفته و لرز یکه از صدا ایل

:بترکد گفتبغضش  به خاطر دیدن حال او است  

. بیاکمکت کنم سایوا ؟یخوایو م فیـ ک   

و کنارش  دهد هیتک واریکرد ساواش به د کمک نیارس

تمام یک دفعه را باز کرد و  فیک پیتمرکز ز یب ایل نشست.

.ختیر نیکف زم شانیداخل آن را جلو لیوسا  

 ؛شد رهیو دفتر خ لیشده به آن وسا زیر یبا نگاه نیارس

 ..و دیچرخ لیتمام وسا یبا سرعت رو ساواش یمردمک ها

 نه، نه، نه

چشمانش را  یجلو یخودش را کنترل کند، پرده ا نتوانست

.رقصان شدندمات و  سشیپشت نگاه خ ریگرفت و تصاو  

آرام و خشدار پشت  ییو با صدا دیکوب واریرا آرام به د سرش

هم تکرار کردسر  

نه ایخدا ،نه ،هـ ن   



خیلی کم در او ل او که حا دنیطاقت از د یب ایلحظه ل همان

 ریدهانش گرفت و زد ز یدستش را جلومشاهده شده بود 

هیگر  

دیشد و غر رهیکالفه به آن دو خ نیارس  

د؟یزنیزار م نیمگه خبر من اومده که نشست ادیبرتون بـ خ   

 دانستینم یبا لحن شوخش جو را عوض کند ول خواستیم

شودیخوب نم گریساواش د  

آمدیبه خودش نم گرید ساواش  

از دست رفته بود پسرک   

اش از  یبرسد تمام زندگ یبه نشانه ا یوقت کردیم فکر

..یول شودیروشن م یو خوشحال یدواریام  

فکر  نیو به ا دیخند یشانیآن همه حال ناخوش با پر وسط

نگذشته جوابش  شیاز دعا قهیدق کیهنوز . گرم کرد دم خدا

شکل ممکن گذاشت کف  نیرا داد و تقاص گذشته را با بدتر

.دستش  

 نیانتظار ا دیو حاال با دیکه نبا یزیکرده بود به چ اصرار

.داشتیرا هم م دیضربه شد  

 

:لرزان گفت ییبا صدا نیارس  



بزن یحرف هیاواش ـ س   

.دیلرز شیو لب ها دیبخش ینگاه تارش را به آن ش ساواش  

چشمش خورد  لیوسا نیرد نگاهش را دنبال کرد و ماب نیارس

قرمز یبه ربان  

ناگهان با وحشت سرش  هیشد و پس از چند ثان زیر چشمانش

قرمز گره  یو به دستان ساواش که دورش ربان دیچرخ

.شد رهیخورده بود خ  

و  دیخندناباوری نگاهش کرد و آنچنان با درد و  ساواش

باال تر رفت ایل یها هیگر یحرف زد که صدا  

خودشه نه؟ نیرسـ ا   

در تضاد بود و دل دو  سرخ و خیسش چشمان با لبخندش

از غم او در تکاپو بود.نفرشان   

 ـ ) تو اون و کشتی(

 دستانش را مشت کرد و با صدایی ناله وار غرید

 ـ ارسین بگو اون نیست. بگو ارسین

.بودند دهیند نگونهیحاال حال او را ا ها تا آن  

اش را  هیکه روح یهم کس طیشرا نیتر یدر جد یحت

.ساواش بود باختینم  



 یجد توانیاوضاع و حدس و گمان ها را نم نیاسم ا البته

!. وحشتناک بودگذاشت  

 که در سرش بود فکر زیبه آن چ دیترسیهم م نیارس یحت

.داشت یساواش چه حال گرید ؛کند  

و هنوز متوجه  کردیو گنگ نگاهشان م سیخ یبا صورت ایل

.ماجرا نشده بود  

بلند  عیسر نیارس که ستدیبا واریتالش کرد به کمک د ساواش

.ستادیشد و همراهش ا  

.نگفت یزیچ یشد ول و پا دیبه چشمانش کش یدست ایل  

شد که  رهیخ یبه ساواش ایانداخت و ل نییسرش را پا نیارس

وصل کرده بودند  شیبه پاها ییلویک ستیدو یانگار وزنه ها

.داشتیو به زور به جلو قدم بر م  

آرام پشت  همنفر پله ها حرکت کرد و آن دو متبی تعادل س

.رفتندیسرش م  

.را به نرده ها گرفت و پله ها را باال رفت دستش  

:خود زمزمه کرد با خنده تکان داد و با یسر  

مکان ندارهـ ا   

نرده سر  یدست لرزانش رو که هم باال رفت را یبعد پله

تعادل به چپ خم شد یخورد و ب  



کتفش را گرفت و به جلو هولش داد عیسر نیارس  

:باال رفت و آهسته گفت به او پله بعدی را توجه یب  

ستیون نـ ا   

ها  نیاشتباه گرفته و صرفا ا دادیم یبه خودش دلدار احمقانه

د. احتمال هر اتفاقی در سرش چرخ می خورد ربوده شده ان

خواست آن حدس فاجعه بار واقعی باشد.ولی نمی   

نه به خاطر ندیدنش؛ به خاطر دیدنش به عنوان کسی که.. 

 کاش خدا به دادش برسد.

باور کند، هنوز در شوک دانسته  توانستیجوره نم چیه

.تلنگر داشت کیبه  ازیبود و ن شیها  

هم کنارش  و آن ها ستادیا ؛وارد سالن باال شدند یوقت

.ستادندیا  

هم انگار تازه مغزش پازل ها را کنار هم گذاشته بود و  ایکامل

دادیدرون سرش هشدار م یزیچ  

!طوفان هشدار  

.جلو برود توانستینمپسر   

 الیو خ کردیتصور مخودش  یبراصحنه را  نیا شهیهم

.دهدیم آغوشش فشار نیسخت باو را ها  قهیآن دق کردیم  



 ز،یابهام برانگو  یمنف یو تمام حس ها یاالن سر درگم یول

.آورد یبه تنش فشار م قتیحق دنیفهم ینیسنگو   

دستش  نیرسکه ا راستش را به جلو گذاشت و مکث کرد یپا

هم جلو  چپش را یشانه اش گذاشت و ساواش پا یرا رو

.برد  

.انداخت نییمکث کرد و سرش را پا دوباره  

هم در شوک ماندند با  ایو کامل نیلحظه که ارس کی یط

.کرد شسرعت حرکت کرد سمت در و با شدت باز  

در وحشت زده  ایشد و ل دهیکوب واریکه محکم به د یجور

.دیخود پر یجا  

شد و  رهیخ یصندل یرو دهینفس نفس به دختر رنگ پر با

.داخل اتاق گذاشت یقدم  

. االن نداد یتیاهم لیآن ها را پشت سرش حس کرد و حضور

مهم او بود.تنها چیز   

و کاش  شدیدختر م کیگرفته نزد یمردد و نفس یها قدم با

.کردیکمکش م یکس  

با هراس و بهت به  ایو ل نیگرفته بود و ارس رعشهبدنش را 

.بودند رهیصحنه مقابلشان خ  



ش از شمرتع و متوقف شد و نفس لرزان دیکه رس او کنار

.آمد رونیب یشگلو  

مثل صاعقه به  قتیحق کهدستش را باال ببرد  دیترسیم یحت

.تنش برخورد کند و نابود شود  

. مرگه فهمیدن. مرگ رو به مرگ قرار داشت یقدم کی در

 رو شدن

بدنش را حس  یعاد ریغ یبه دختر سرما شتریب یکینزد با

و لب  دهیشد به سمت صورت رنگ پر دهیچشمانش کشکرد و 

.قرمز و ترک برداشته اش یها  

به پارچه  دیلرزانش را باال برد و با ترد یدست ها آرام

.کرد کینزد  

 یمواجه شدن با آن چشم ها قتیحق دنیتنها راه فهم دانستیم

.بود یلعنت  

بود و  دهیاش فقط در صورت او د یکه در زندگ ییها چشم

. را خود لعنت خداش به او داده بود یاصال لقب چشم گرگ

ه چگونه می خواست تشخیص چطور تا االن نفهمیده بود؟ البت

دهد؟ صدایش صدای یامور او بود یا رفتار و چهره نیمه 

 دیدش.



ضعف عجیبی را در بدنش حس  دیکه به چشم بند رس دستش

 ایو ل نیسرش را کج کرد و به ارس یچارگیبا ب کرد و ایستاد.

.شد رهیخ  

.با تاسف نیو ارس کردیناراحت نگاهش م ایل  

طشانیبه حال و شرا تاسف  

و  ندیتر بب عیسر خواستیم بود، هم کرده ریبرزخ گ انیم

؛دلش مشخص شود فیتکل  

اور روبه رو بچنان ترسناک و نا آن یقتیبا حق دیترسیم هم

.شود  

.شدیساواش نابود م داشتیم قتیاگر حق که  

خش دار و  یکه ناگهان صدا زدیدست و پا م دیترد انیم

 گرفته دختر در گوشش نشست

د؟یباالخره وقتش رسس ـ پ  

:ساواش در دلش با عجز زمزمه کرد و  

. سیاپوش نیستستیاون ن یداش، صداـ ص   

رساند و  پشت سرش جان کندن دو دستش را به گره پارچه با

.در باز کردنش کرد یتعادل سع یآهسته و ب ییبا حرکت ها  



 شیداد و پلک ها یو کبودش را تکان دیانگشتان سف اموری

.بسته شد  

 آرام .قرار داشت اموریپارچه باز شد سرش کنار گوش  یوقت

.پارچه را برداشت و در مشتش فشرد  

قرارش را  یکوبش محکم و ب یو صدا زدیشتابان م قلبش

.دندیشنیهم م ایو ل نیارس یحت  

برسد دخترک درون آغوشش چه  

 نیا خواستیدلش م دایشد یموز یآخر بود و حس لحظات

.شود دیسال نا ام شش نیهم مثل تمام ابار  

 یو مردمک هاوق زده چشمان  با .را آرام عقب برد سرش

. کرد ستیمقابل صورت دختر ا ، و فکی فشرده شدهلرزان

پاهایش سست شدند و دستانش را به لبه صندلی گرفت که 

 نیوفتد.

ارسین آب دهانش را قورت داد و ساواش سنگ را قورت 

الی بود؟ چرا داد. ساواش مرگ را قورت داد. این چه ح

داشت می مرد؟ از خوشحالی که نه.. از شدت غم و حیرت 

 داشت پس می افتاد.

با صدایی به مراتب گرفته تر و زخمی و  دیکش یلرزان نفس

:گفت لب ریزتر از یامور   



 ـ چشمات و باز کن! 

رحم چرا االن انقدر حرف گوش کن شده بود؟ به  یدختر ب و

داغی تمام را گشود و ساواش حس کرد  شیضرب پلک ها

ستادیحرکت اضربانش از  منجمد شد و از هیثان کیدر بدنش   

. چشمانش داشت از درون جانش نشست یدیو لرز شد سرما

نشان دهد  توانستیکه م یتنها واکنش لیو حدقه در می آمد

.بود سشیخ یتکان دادن مردمک ها  

.دیلرزیشد و م یعصب کیکم کم دچار ت سرش  

و حدسش درست بود. او  زده خی یبود به آن چشم ها رهیخ

 یامور نبود

 امورینگاه  شدیم بشیکه نص یروح یسرد و ب ینگاه ها نیا

.نبود  

بود، گاه  گرانهتیو حما قیعم یبه او با حس شهیهم اموری نگاه

. یامور دختر بچه رحم نبود یقدر ب نیا یول شدیسرزنشگر م

پرورشگاه یاس بود. نمسیس نبود. ای با لقب خرس عسلی در 

نگاهش که این دفعه با دقت  به موهایش خورد؛ تازه آن 

شخص عجیب که کنار درخت کودکی هایشان ایستاده بود را 

 به یاد آورد.

.دندیلرز شیو شانه ها دیخداگاه با شوق خند نا  



اش نبض  قهیو شق کردینگاهش م جیبد و گ یبا حال اموری

.زدیم  

 لیو نشستیپوستش م یساواش رو داغ یها نفس

.رودبعقب تر  دیزبان باز کند و بگو توانستینم  

.داشت اجیتنش احت یگرما به  

داشت اجیاحت ی. ولشرمانه و احمقانه بود یب  

ساواش دیگر ضعف بدنش را طاقت نیاورد. خنده اش با 

 نیزم یرو اموری یمقابل پا آرامسرفه ای شدید بند آمد و 

 شد. رهیبه دامنش خپلک های باریک شده و خیس افتاد و با 

بود که خواب مادرش را  یبچه ا هیکه داشت شب یحس

.ندیبیم  

 ؛من را هم با خود ببر دیگویمو  دودیذوق به سمتش م با

و بچه  دهدیول مهاو را به عقب  یرحم یمادرش با ب یول

بلند شود، در  نیزم یاز رو تواندینم کندیهر چقدر تالش م

.کندیم هیو بلند گر ردیگیمادرش م یرحم یدلش از ب تینها   

را  شیچشم ها یوقت یچون حت داریب ایخواب باشد  ستین مهم

مادرش تمام وجودش را  یتوجه یبد از ب یحس کند هم باز

.شودیم نیسر سنگبا او پرکرده و  



را داشت اال  یزیبود، انتظار هرگونه چ گونهنیهم ساواش

.خود را از دست بدهد یتوجه حام نکهیا  

وقت انجام  چیرا که او ه یکار یول ؛آور بود گفتنش خجالت

.شکل در حقش تمام کرد نیبه بهتر شهیهم امورینداده بود   

. ختیرینم یاشک یول شدیپر م شیچشم ها د،یلرزیم بدنش

.ختنیر یداشتند برا دیانگار آن قطره ها هم ترد  

نگاه کرد که  اموریبه را باال آورد و با درد و عجز  سرش

چشم دوخته بود. انگار زده بود و به او  یپوزخند دردناک

 داشت از دیدن این حال بیچاره وار او لذت میبرد.

را ناباور به چپ و راست تکان داد و صورتش درهم  سرش

.جمع شد  

 یکیکه پارچه درونش بود را محکم مشت کرد و آن  دستش

.دستش را آهسته باال برد  

صورتش مقابل او قرار  یو وقت دیتر کشباال یرا کم خودش

  گرفت

داد و  هیتک یامور دهیسرد و رنگ پر یشانیاش را به پ یشانیپ

.قرار گرفت اشگونه  یدست راستش آرام رو  

پشتش را به آن ها  یبا کالفگ نیدختر بسته شد و ارس چشمان

.کرد  



ش او را نگاه کند و به سرنوشت بد دحال ب نیا توانستینم

. دردسر کم داشتند؟ این چه بخت سیاهی بود که دنیا ببرد یپ

 آن دختر را در نقش دشمنش باهاش رو به رو کرده بود؟

:گفت یشد و با دردمند رهیبسته او خ یبه پلک ها ساواش  

کنمیم ..اشتباه.. گوـ ب   

دینشن یجواب  

:زمزمه کردخند در گلو شکست و با زهر شیصدا  

یستیپوش من.. ن اهیگو.. تو سـ ب  

دو دستش را زجر و با  دیجان دختر را شن یخند بشین یصدا

:گفتمشوش و تیکه تیکه گذاشت و  اموریدو طرف صورت   

.. بگو ی.. بگو ساواش خوابنیشمات و باز کن.. من و ببـ چ 

 یوقته من و از دست داد یلی.. بگو ساواش خستمین یمن واقع

 توهم نزن

بی و  دیچک نییاز گوشه پلکش پابی خبر اشک  یا قطره

زد ادیخشدار فر ییبا صداطاقت   

تو انقدر ظالم نبود اموریگو ساواش ـ ب   

بغض آلود و گرفته ساواش دلش گرفت و  یصدا دنیبا شن ایل

. حال او هم خوب صورتش روان شدند یرو شیاشک ها

راهی بیمارستان کرده نبود.  فهمیدن اینکه کسی که پدرش را 



همان شخص با ارزش و گم شده زندگی ساواش است اصال 

 قابل هضم نبود.

داد و چشمانش  هیاو را به خود تک نیعقب رفت و ارس یکم

.را بست  

 کردینگاهش م ، شوکه و بسیار دلتنگدلخور ر،منتظ ساواش

و  دیرا فهم زیچ کیآن همه حرف تنها  نیاز ب اموریکه 

.به قلب ساواش پرتاب کرد زهیهمان را هم مانند ن  

که فقط ساواش درد  بی انعطاف و صدایی آرام یلحن با

:درونش را حس کرد گفت  

یوقته.. من و.. از دست داد یلیـ خ   

که  ییبود اشک ها یا یو چه صحنه تراژد دیدرد خند با

. مرد بودن و ختندیریصورتش م یهمزمان با لبخندش رو

یگر چه بود. بعد از شش سال عذاب باالخره یامورش غرور د

ا کرده بود. را پیدا کرده بود. دوستش را پید  

.به جلو رفت شتریرا خم کرد و ب اموری صورت  

 ،. هر چند محالقلب سرد را حس کند نیا خواستیم

القلب  یجسم قص نیپونزده ساله را درون ا اموری خواستیم

در اعماق وجود او  چارهیخبر نداشت دخترک ب یکند ول دایپ

.شده است دهیکش ریبه زنج  



 یرو آمدیم رونیکه ازچشمانش ب یآب داغ یها قطره

.شد از خواسته اش مانیپش و دختر دیچکیم اموریصورت   

 یتقال ها شدیتر م کی. هرچه نزدرفتیزودتر عقب م دیبا

را  نیو او ا شدیم شتریدردناک ب یرهایزنج نیاو ماب

.خواستینم  

کردپیدا  دوران  شتریو سرش ب دیکش یقیعم نفس  

تن داغ ساواش هم خوبش  یرا سرما گرفته بود و حت بدنش

اشک  نیبود از ا نیمتزلزل شده و خشمگ روانش .کردینم

. چه وقت بدی همه چیز را فهمید. حال او خوب نبود. االن ها

را نداشت.  امادگی دست و پنجه نرم کردن با آن بچه عصبی

 کاش یکم درکش می کرد و آرام می گرفت.

:حرص و لرزان زمزمه کرد با  

رو عقبـ ب   

با بهت مکث کرد و چشمانش آهسته باز شد ساواش  

پرسید  دهیکه انگار اشتباه شن یجور رلبیز  

؟یـ چ   

 دهیدر یوانیبا جنون از هم باز شد و مثل ح اموری یها پلک

 نگاهش کرد

بکش عقب و رو تموم کن وـ ش   



ته چهره  شدیم رهیبه صورتش خ قیحاال که دق برد. ماتش

.دیدیاو را درونش م یاز بچگ یا  

کردینم دایدرصد از رفتار گذشته اش را پ کی یحت یول  

 رفت عقباز دست رفته اش  اموری افتنیخورده از ن شکست

.دیکش واریبه سمت د نیزم یخودش را رو یجیو با گ  

.شدند به صورت هم رهیداد و خ هیتک وارید به  

را  شیحس ها توانستیمنگ بود، سردرگم بود، نم ساواش

و خشم و تعجب و غمش در هم  یکند. خوشحال کیاز هم تفک

کردیادغام شده بود و سرش درد م  

 ؟دیرس نجایفکر کند چطور کارشان به ا نیبه ا کردیتالش م

است؟ یکه مقابلش است واقع یشخص ایآ  

دادیمغزش ارور م یول  

:تکان داد و بهت زده زمزمه کرد یسر  

مکان ندارهـ ا   

گوش  شهیهم اموری .شیصدا ندیتعجب نکرد از شن گرید

بود زیت شیها  

دق رو به روت نشسته رو باور  نهییگذشته ات مثل آ نکهیـ ا 

؟یکنینم  



 نیشده بودند که ا قچشمانش غر یایها درون در یکشت انگار

کردیبا درد نگاهش م نیچن  

.. تو.. اموری.. نکهی.. ایجلوم نشست نکهی.. ایزنده ا نکهیـ ا 

 نه نه

به ستوه آمده و کالفه سرش را به دیوار کوباند و پلک هایش 

را به اتاق  جشینگاه گ اموریکه تیر می کشید را بهم فشرد. 

.ستندیکنار در ن گریدوخت و متوجه شد آن دو نفر د  

 نقدریا یچ یبرا .شد رهیشده مقابلش خ رانیبه مرد و دوباره

لجنزار رها نکرد؟ نیمتعجب شده؟ مگر خودش مرا در ا  

؟ تعجبش به خاطر زنده دیرسیکردن به کجا منقش بازی  با

 بودن یامور بود؟ نقشه هایش درست از آب در نیامده بود؟

.دیکش ریاش ت نهیاز گلو خارج شد و قفسه س قشیعم نفس   

کرد و با خود تکرار کرد یا یساواش خنده عصب انهمزم  

..نابودش کنم و خواستمیهمه مدت م نیکه ا یکسـ    

زد ادیتر فر بلند  

از  شتریروز ب هیبود که  یکس؛ من و بکشه خواستیـ م 

مهمه به اون اعتماد داشت  



مشخص بود حالش دست خودش نیست که یک ثانیه خوشحال 

هیچ کدام از اهالی این خانه  بود و یک دقیقه خشمگین. حال

 خوب نبود.

ثابت صورت قرمز و رگ های بر آمدش  یرو یامور نگاه

 شد و در دل تکرار کرد

یزد شیسال پ چندکه  یرو خورد یخمـ ز  

در خانه اش  یعربده از سر ناباور یصدابه سیم آخر زد و 

دیچیپ  

امور؟یرا ـ چ   

 .دنزیماو را صدا می شنید که  در ذهن و اوهامش شهیهم

این خشم و غم آمیخته شده در نوای خشدارش هیچ  لیو

شباهتی به صدای شاد و سرزنده پسرک هجده ساله خیالش 

 نداشت.

واضح  رشیتصو یو وقت دیساواش را تار د هیثان کیحد  در

:محکم گفت یبران و لحن یبا نگاه ؛شد  

کردن و یمومش کن بازـ ت   

:نگاهش کرد و با تمسخر و زجر گفت قیعم ساواش  

؟یباز یزاریسمش و مـ ا   

دست خودش نبود رفتیباال م یکه ه شیصدا کنترل  



 یکه بخوا یشد اهیانقد س یک تو .هیباز یعنت به هرچـ ل 

؟یو نقشه قتل من و بکش یبا اونا کار کن یبر  

من و از  ینبود یتو همون اموری .ایخدا شهیباورم نم اصال

؟یدست اونا نجات داد  

من االن هیچی نمی فهمم. یه چیزی بگو از این شوک در 

 بیام. یه چیزی بگو یامور دارم روانی میشم. 

را زخم کرد شیگلو ادشینفس زد و فر نفس  

 ـ تو بین اونا چیکار میکنی لعنت بهت. چیکار میکنی؟

تفاوتش به  یروح و ب یباز هم آن دختر با نگاه ب یول

.زدیآتشش م نیبود و هم رهیساواش خ یقالهات  

 یو صدا دهدیاو هم دارد آن سمت جان م دانستینم اما

و  دیشنیبلند درون سرش م یدر صداها یساواش را قاط

.زدیسرش نبض م  

نکشد و  ریگردنش را قطع کند که انقد ت خواستیم دلش

.اعصابش را خط نندازد  

حرف زده و خواهش کرده به  ینه انگار که ساواش کل انگار

 ادشانیاعت یکه دارو یمانند اشخاص ؛دهیاو ثابت کند اشتباه د

:و آرام زمزمه کرد جیگ ستیدر دسترسشان ن  

کن دستام و بازـ    



. و دلتنگ نگاهش کرد و با تاسف سر تکان داد رهیخ ساواش

 چرا به خودش نمی آمد؟

یامور رانه واکنش های خودش را درک میکرد نه رفتار   

 یحرف چیاو بدون ه یانتظار مخالفت داشت ول اموری

.کرد شد و شروع به باز کردن طناب ها کشینزد  

 ییباز شد، انگار از داخل جا شیطناب از دور دست ها یوقت

را حس  یدیشد یتنگ آزاد شده است، بدنش وا رفت و کوفتگ

به او  نهیبست و ساواش دست به س خسته را شیها چشم .کرد

د.ش رهیخ  

 انیبا سرعت دستش را بکشد و او را م خواستیم دلش

 ناشناخته مانند بهت و دل یزیچ یآغوشش حل کند ول

. خیال می کرد وقتی معجزه شود و شدیمانعش م یشکستگ

او را ببیند دنیا برایش یک جای دیگر شود و از خوشحالی 

 پرواز کند. خیال می کرد سر از پا نشناسد و شهر را مهمانی

دهد؛ ولی االن فقط دلش میخواست یک جا بنشیند و اتفاقات 

 را هضم کند.

فقط می خواست به این فکر کند که چه شد؟ کمی از حال 

 بدش به خاطر این بود واکنشش واکنش قابل تصور همیشگی

نبود. و کسی در دلش نجوا میکرد  ای که در ذهنش داشت

ود نبود. ش آنی که در خیالش بیشاید چون دختر رو به رو



تصور او از یامور همانی بود که دستانش را گرفت و قول 

داد هیچ وقت از هم جدا نشوند نه شخصی که نمی توانست او 

 را در نزدیکی اش تحمل کند و بغرد که ازش فاصله بگیرد.

 یبه موها نگاهش .ستادیبه جلو برداشت و ا دیبا ترد یقدم

دوخته شد و لباس تنش اموری دیسف  

عوض شده چقدر .کردیبه او نگاه م گرید یدیداشت از د تازه

 بود

 اواش. سدور خودش زد یآهسته برخواست و چرخ اموری

به سمت  دید رتیکه در کمال ح کردیحرکاتش را دنبال م

.دیدراز کش نیزم یعقب حرکت کرد و رو  

پسر  چشمان .هم باز کرد و چشمانش را بست را از دستانش

شدینم نیگشادتر از ا گرید  

.شدیم شترشیکه باعث بهت ب دیدیاز او م یزیچ هیثان هر  

انقدر  چرا .دیمکان ممکن شن نیرا از دور تر اموری یصدا

آمده بود؟ چه بالیی سرش پس رفته بود؟  

بپوشم اریب یکوفت هیرو برام ـ ب   

درهم نگاهش  یساواش بدون تکان خوردن با اخم ها یول

.کرد   



و  پردیاز خواب م ردیاز او فاصله بگ کمیاگر  کردیم الیخ

.کندیباز هم گمش م  

 یب خوردیتکان نم دید یرا باز کرد و وقت شیپلک ها اموری

ست.برخوا شیتفاوت و سست از جا  

پشت کمرش  پیو دستش به سمت زبه جلو قدم برداشت 

.رفت  

 رهیبه چشمان درشت شده ساواش خ یسر رهیو خ یگستاخ با

دیکش نییرا پا پیشد و ز  

ساواش پشتش طبق انتظار یامور افتادن لباس  نییمحض پا به

دیرا کرد و بلند غر  

تو؟ یکنیم کاریـ چ    

کرد لرزش  یو سع ستادیبرهنه به زور ا یبا بدن اموری

را پنهان کند شیپاها  

تنم کنم اریب یزیچ هیاال برو ـ ح   

فقط آن دو عجوبه بودند که می توانستند پس از گذشت آن 

اتفاق فاجعه بار بایستند و از لباس بحث کنند.همه   

دلش نمی  را بهم فشرد، شیکالفه و با حرص لب ها ساواش

تا خواست  خواست از آن اتاق خارج شود چرا نمی فهمید؟

افتاد لخت است و باز  ادشی دیبگو یزیچ کیبرگردد 



گفت و سمت  یبلند اه . بعد از چند ثانیه خود درگیریبرگشت

 یلب ها یرو یروزیپوزخند کم جان و پ که در حرکت کرد

.نشست اموری  

از  یخبر یوقت ؛طور وسط اتاق منتظر ماندهمان قهیدق چند

 نینشست و سرش را ب نیکف زم یساواش نشد با سست

.دستانش گرفت  

اش را ماساژ داد و در دل شروع  قهیبا انگشتانش شق آرام

باز شد و در اتاق  نکهیتا ا ،یکرد به شماردن و حواس پرت

.انداخته شد شیدست لباس جلو کی  

 کردینگاه م گرید یجا کیبه او که به  ؛باال گرفت یسر

:محکم گفت یشد و آهسته ول رهیخ  

رونیـ ب   

دیهم بدون مکث غر ساواش  

گه؟یمر دـ ا   

شد و به لباس ها نگاه کرد الشیخیب اموری  

از خرس پشمالو و شلوار  یبا طرح یساده خاکستر شرتیت

دیگشاد سف  

 .ساواش شدبه  رهیهم خ تفاوت به لباس ها نگاه کرد و باز یب

:کالفه گفت کندینم یحرکت دیاز گوشه چشم د یوقت پسر  



گهیتنت کن د یزنیم خیالن ـ ا  

 اموریافتضاح از لحن  تیوضع نیچرا در ا دانستینم و

. صد در صد به سرش زده بودش گرفتخنده ا  

و مزخرفات  نیمن ا ممیکه تو پرورشگاه بود یزمان یتـ ح 

چه برسه االن که به قول تو قاتلم ؛کردمیتنم نم  

خاطرات گذشته  ادیو  دیماس شیلب ها یمحوش رو لبخند

شرت و شلوار  ییسو شهیاو هم .گفتیشان افتاد، راست م

رحمانه و راحت ننگ  ی. و چه بکردیتنش م یساده و مشک

زننده را به ساواش  تیو واقع رفتیپذیقاتل بودن را م

.کردیم یادآوری  

حرکت  کیبا  ؛خورد شداز بی تحرکی یامور  اعصابش

نگاه  که نیزم یآورد و پرت کرد رو رونیتنش را ب شرتیت

.کرد یبدنش مکث یرو اموریتفاوت  یو ب رهیخ  

ریگـ ب   

به  تینبود ساواش از وضع الشیخ نیکه ع اموری برعکس

.وجود آمده معذب شده و بدنش داغ کرده بود  

؛ نداشت یکرد. چاره ا شرتیبه ت یبا مکث نگاه اموری

.شدیاز او نم یزیچ کینزد یحت گرنهو  



با  ینگاه .تنش کرد با سستی و شلوار را برداشت و شرتیت

 کهبه لباس شب اش زد  یاخم به خودش انداخت و لگد

.ساواش به سمتش برگشت  

لباسش  ریبه او انداخت که دستش را ز یسر تا پا نگاه از

.را مثل آبشار کنارش رها کرد دشیبلند و سف یبرد و موها  

سال زنده نگه داشته بود  شش نیکه در ذهنش تمام ا یاموری

 نیباتریبدنش به ز یبه دختر مقابلش که انحنا یشباهت چیه

نداشت درآمده بود شیشکل به نما  

 فیآن بدن الغر و نح ؟جاک یو ورزشکار دهیبدن تراش نیا

 کجا

با سرعت به طرف گوشه  اموریانتظارات ساواش  برعکس

و نشست حرکت کرد وارید  

 شیپا یرا در بدنش جمع کرد، سرش را رو شیزانوها

.گذاشته و دستانش را دورش حلقه کرد  

به او انداخت و آهسته سمتش  ی تاب و با تردیدب ینگاه

ش یزانو یدستش را رو ،نشست که مقابلش .حرکت کرد

و با خشم  دیمثل برق پر اموریکند که  شیگذاشت و آمد صدا

دیغر  

ه من دست نزنـ ب   



و بسته  هوا خشک شد و لبانش ازهم باز یساواش رو دست

دیبگو یزینتوانست چ یشدند ول  

. چرا شد رهیبه او خ یعقب رفت و در سکوت و دلتنگ یکم

کمی از حس خودش را در یامور نمی دید؟ سرش پر از 

 سوال بود و همه جواب ها پیش او بود.

به کنار  یمحکم دست ؛رفت اموریمغز  یاش رو رهیخ نگاه

عقب هول دادبه شانه اش زد و او را    

؟ راحتم بزار یخوایم یـ چ   

د و متشنج به حال ب اوردیخود ب یبه رو نکهیبدون ا ساواش

:دختر زل زد و آهسته گفت  

ستیحالت خوب نـ    

کبود شده بود  رشیکه ز یبا لبان ترک خورده و چشمان دختر

دیخند یعصب  

نگران شدن یبرا رهید کمـ ی   

انداخت و  هیصورت ساواش سا یاز غم رو یا هاله

بست هیچشمانش را چند ثان  

.داشت فکرش را سر و سامان بدهد ازین  

سه بار به  زد و سرش را دو هیتک واریبه د یحال یبا ب اموری

دیآن کوب  



دیاو را شن یلب ریز یصدا ساواش  

دو، سه، چهار ک،ـ ی   

و  شمردیفکر کرد چرا دارد اعداد را م نیتعجب به ا با

 تعجبش را به زبان آورد

باهام حرف بزن. دارم عقلم و از دست میدم دیگه ،اموریـ   

رو به  زیجنون آم یها با نگاه وانهیمانند د اموری ناگهان

را از  یسر قربان خواهدیکه م یساواش خم شد و مانند گرگ

.تنش جدا کند گارد گرفت  

کرد  یگنگ به حرکاتش زل زد و سع یبا نگاه ساواش

. او یامور نبود!خود را حفظ کند یخونسرد  

ساله منتظرم تا باهات حرف بزنم، من  ششرا، اتفاقا من ـ چ 

الزم  ی. ولمیسال حرف دار شش نیو تو به اندازه تمام ا

به  یزمان ،نداره یبه تو ربط یچیه ،شدهیچ یتو بدون ستین

راهمون از هم جدا شد  یوقت ؛یبود شمیکه پ شدیتو مربوط م

.نداره یمن به تو ربط یزندگ گهید  

ا انتقام بگیرد؟ او حالش مگر نگفت می خواهد ساواش بفهمد ت

 خوب نبود

دیساواش کوب نهینفس زد و دستش را به س نفس  



رحم ندارم، هزار نفر مثل  ضم،یمر م،یروان ،ن آدم کشمـ م 

هزار تا قاچاق کردم، با  مارستان،یو انداختم کف ب یمحب

کردمکارارو  نیافتخارم ا  

بودن را به  صیکه درد و حر یو با چشمان دیخند یعصب

و  یزخم ییاو شد و با صدا رهیخ دادیمخاطبش نشان م

 گرفته ادامه داد

 ؟یگردیم شیکشت شیسال پ ششکه  یاحمق امورینبال ـ د 

کن داشیپ ایب   

دینشست و با حرص غر شیزانوها یصاف رو  

 ؟یبراش بگ یدار یچ ؟یکن داشیپ یتونیم نمیبب ایـ ب 

؟یمعذرت خواه ه؟یحرف اضافه؟ توج  

 دلهره آور یزد و با لحن مهیبدن ساواش خ یروبی درنگ 

 نجوا کرد

اون مردهـ    

را از رو بسته بود ریساواش بند آمد، شمش نفس  

حرف  یخوایم یک یبرا .شنوهیرده که صدات و نمـ م

بهت هشدار  دیبا یرو مغز من راه بر یخوایم اگه ؟یبزن

تو سرم  یکی شنومیصدات و م یبدم من کشش ندارم، حت

کشهیم ریآژ  



اش و با  قهیبه شق دیاشاره اش را چند بار محکم کوب انگشت

شکسته پشت سر هم تکرار کرد ییخراب و صدا یحال  

بکشش اموریبکش، بکش، بکش،  گهیـ م    

درد  اموریآمد و با  یدرم نهیساواش داشت از س قلب

.دیکشیم  

 آمدیکه از دستش بر م یتنها کار ؛گفتن نداشت یبرا یحرف

.کنارش بودن بود  

را  را گرفت و او اموری یدست ها ،را جلو برد دستانش

دستانش را با شدت به  اموریکه  دیمحکم به طرف خود کش

زد ادیو فر دیو خود را به عقب کشکناری هول داد   

سال  ششمرده، مرده، تو  اموریفتم دست به من نزن، ـ گ 

 تو ایبشه؟ راحتم بزار، انقد ن یکه چ یاالن اومد ،یرفت شیپ

روز آروم باشم هیبزار  ،خوابم، انقد کابوس هر شبم نشو   

ساواش در موقعیتی نبود که به حرف یامور گوش دهد. می 

خواست او را بکشد یا هر کار دیگر، برایش مهم نبود. 

دستانش باز هم جلو رفت و تا یامور به خودش بیاید او را در 

ز هر چیز حس کرد ضربان قلب آغوشش فشرد و قبل ا

خودش آهسته تر شد. هدفش آرام کردن او بود؛ ولی چشمان 

دلتنگ و بی تاب خودش با آرامش بسته شد و نفس عمیقی 

 کشید.



یامور در بازوانش تقالیی کرد برای رهایی، ولی ساواش 

فشار دستانش را بیشتر کرده و در خلسه ای عمیق فرو رفته 

نه او فشرده میشد و نفس های بود. صورت یامور در سی

کشدارش قلب ساواش را به تکاپو می انداخت. نفس بریده 

 زمزمه کرد:

 ـ ازت متنفرم

بی توجه به حرف  لبخند بی موقعی روی لب هایش نشست و

پچ زد گوششحوالی  او  

 ـ دلم برات تنگ شده بود

 قفسه سینه اش دردناک باال پایین شد و باز تکرار کرد

 ـ ازت متنفرم

دست راست ساواش روی موهای بهم ریخته او نشست و 

لبانش را به آنها فشرد. نفس عمیفی ال به الی موهایش کشید 

 و در دل گفت:

 ـ چجوری این شش سال و دووم آوردم

نمی خواست حتی یک ثانیه از او جدا شود، دلخور و عصبی 

بودنش به کنار، دلش برای دوست بچگی اش پر می کشید. 

ال خاطره مشترک قوی تر از این بود که با یک آن پونزده س

هویت جدید از بین برود. ساواش میدید یامور می گوید ازش 



متنفر است ولی ناراحت نشد؛ چرا که آرام شدن تنش بدنش را 

هم در بغل خود دید. حرفش یک چیز بود ولی عملش چیز 

دیگری نشان میداد. صورت یامور را از خودش فاصله داد و 

ر چشمان آشنا و پر غضبش که برق خشم درونش زل زد د

می درخشید. رگه های سرخ چشمانش توی ذوق میزد ولی 

 اهمیتی نداده و لب زد:

 ـ نمیدونم چی بگم. 

خیال میکرد یامور کمی آرام شده ولی حرفی که زد 

کرد خکوبشیم  

حالم  تیاداهات که مثال من برات مهمم و رعا نیالم از اـ ح 

. حالم از خودت و بوی نجاستت و خورهیبهم م یکنیو م

 بغلت بهم می خوره. حسمون دو طرفست میدونم.

را مرموز تر کرد و نگاهشان در هم گره خورد،  شیصدا

یجیو گ یبا دلخور یکیبا پوزخند و سرما  یکی  

و  تیکه کل زندگ میمن نگاه کن، من همون یو چشماـ ت 

زد و تا  شیو آت یمحب نیکه ماش ینابود کنه، همون خوادیم

. تو از من بدت میاد. همین چند شدن کشوندش یمرز روان

ساعت پیش داشتی به خاطر نفرتت من و می کشتی. چرا فیلم 

 بازی میکنی؟



از ساواش  یمتر یسانت کیبه جلو خم شد و در فاصله  یکم

:گفت  

از من و کارام  یکه، تو از بچگ میندار یستیرودربا گهیـ د 

که  ،یراحت ش زودتر از دستم یخواستیو م یبود زاریب

نه؟یا ری. غیشد  

شایدم خیال کردی میتونی با ادای دوست دلتنگ رو در 

آوردن کار شش سال پیشت و الپوشونی کنی. از این خبرا 

نیست آقای بهرامی. من هنوز باهات کار دارم. یادت نره کی 

 مقابلت نشسته تا تو هم به خودت بیای.

که آهسته به چپ  یدر جواب نگاه بهت زده ساواش و سر و

خود بازگشت یزد و به جا یپوزخند دادیو راست تکان م  

تنها فکر کنم دیچون با رونیاز اتاق برو ب النمـ ا  

 یپوزخنددر جواب همه حرف های بی سرو ته اش  ساواش

. تنها کسی که از باال انداختبا ناباوری را  شیزد و ابروها

وستش شوکه و خوشحال بود ساواش بود؟ یامور تمام دیدن د

این سال ها زجر او را دید و جلو نیامد؟ تمام این مدت که در 

به در دنبالش می گشت و خیال میکرد برای همیشه رفته او 

بود؟ شب هایی که از عذاب وجدان خوابش نمی برد او نقشه 

ور نابودی ساواش را می کشید؟ انقدر اتفاقات اخیر حیرت آ



بود که خیال می کرد دارد کابوس و رویا را با هم تجربه 

 میکند.

ـ چند سال دنبال یکی بگردی، خودت و به آب و اتیش بزنی، 

 تهشم بفهمی اون قات..

ادامه  هیبعد چند ثان .و حرفش را خورد دیکش یکالفه ا نفس

 داد

نباشه تو  المیخ نیاالن پاشم برم و ع یواقعا انتظار دارـ  

؟یینجایا  

  با سرعت جواب داد اموری 

رهـ آ  

به  دهیرا نشن یکس ینگاهش کرد و انگار صدا یخنث ساواش

.شد رهیخ واریدر و د  

:گفت یلب ریبا حرص و ز دختر  

یمخ بودنت و از قبل نگه داشت وـ ر   

. فکرش پیش نگفت یزیزد و چ یهم لبخند محو ساواش

بهتر شده دقایقی پیش و حال بد یامور بود. حالی که االن 

 بود. 

:گفتبی صبر اطالعاتش افتاد و  ادیناگهان  اموری  



یدیو به من پس م یکه نگه داشت یطالعاتـ ا   

با تمسخر نگاهش کرد و دهانش را باز کرد ساواش  

گه؟یـ د   

شد  رهیو شرارت بار او خ یدر سکوت به چشمان عسل اموری

:و شمرده شمرده گفت  

؟یکن کاریچ یخوایـ م   

آن  یزانواش را بلند کند و دست راستش را رو کی ساواش

:کج شده گفت یانداخت سپس با سر  

کننیبار اعالم م هیخبار و ـ ا   

دیبار غر شماتت  

وبارهـ د    

:گفت عیهم بدون مکث و سر ساواش  

رو  شیکل مدارک و البته کپ ای یکنیم یهمکار اـ ی 

شما  اونوقت. براش کنمیم هیو خودتم هد مایدست ن فرستمیم

حسابتون هیو تصو نیبمون   

از بهت به خود گرفت و منگ به او  یرنگ اموری چشمان

. انتظار شنیدن این جمله را  نداشت. نه حداقل شد رهیخ

زمانی که فهمیده او کیست. لب هایش را بهم فشرد و بدنش 



را منقبض کرد. چرا معلوم نبود با خود چند چند است؟ این 

افکارش داشت دیوانه اش می کرد.متناقض بودن   

.نگاهش کرد با دقت با لذت سرش را عقب گرفت و ساواش  

دلش تنگ بود . نقطه آغاز شده نیاز هم یزندگ کردیم حس

.نشانیب یبحث و جدل ها نیا یبرا  

که گفت را انجام دهد،  یکار خواستیدرصد هم نم کی یحت

 یهمکار و اموری یحاال قصدش تنها سر در آوردن از کارها

.او بود  

 نیو ناگهان متوجه ا دیکش شیموها انیم یدست یعصبیامور

در تضاد با  نیرفته و ا نیوقت است سر دردش از ب یلیشد خ

.اش بود یشگیهم یحال ها  

 یو االن تنها با کم آوردیبه بار م یخراب کیاکثر اوقات  در

. شاید هم بر سر ساواش و صحبت با او آرام گرفته بود ادیفر

یک چیز دیگر آرامش کرده بود. امری مشابه اتفاق چندین 

سال پیش، وقتی ساواش خبر کار پیدا کردنش را به او داد. 

 هر چند حس و حال آن موقع اصال قابل قیاس با االن نبود.

و خودش را  نکندبیخود  الیسرش را تکان داد تا فکر و خ

 بیش از پیش آزار ندهد.

:شد و گفت بلند شیخسته از سر جا ساواش  



میکنیبعدش صحبت م میشام بخور میبر ـ بلند شو   

:گفتکنجکاوی پوزخند زد و با لحن  اموری  

؟یکه انقدر مهربون شد ارمیسرتون ب ییبال یترسیمـ ن   

این رفتار ها برای خودشان دو نفر هم عجیب بود. در 

موقعیت عادی ای نبودند و حداقل ساواش نمی دانست چه 

 عکس العملی نشان دهد که درست و به جا باشد. 

 یذهن یحوصله راه افتاد سمت در و خسته از کشمش ها یب

:اش تنها آرام گفت  

ی نمیام ـ نمی دونم چرا تصور ذهنی ات از من انقد سیاهه. ول

دست و پای دوستم و با طناب ببندم. بر عکس تو که گذشته 

 ات و کشتی من همه چیز رو یادمه.

. ستادیا هیبه اندازه چند ثان نهیدر س اموریقلب  یتپش ها

گذشته را کشته بود؟ این افکار گذشته بود که جان یامور را 

 بارها و بارها به لب رسانده بود. از چه حرف میزد؟ 

ی رفتار می کرد که یامور خیال میکرد اوست که چرا جور

ساواش را رها کرده و مقصر تمام بالهایی است که سر 

 خودش آمده؟

 یشام سه نفرشان در سکوت نشسته بودند و غذا زیم سر

را در  اموری یکه در کمال شگفت خوردندیرا م ایل یحاضر



و حیرت به او خیره شد. با اخم  ایل دند،یچهارچوب سالن د

ساواش را درک میکرد و برایش خوشحال بود باالخره او را 

پیدا کرده. ولی باعث نمیشد فراموش کند چه بالیی سر پدرش 

و خودش آورده، ساواش هم نباید فراموش میکرد. با حرص 

 و زیر لب غرید

؟ یکار می کنهچ نجایا نیـ ا   

نالیدو  دیچرخ اموریساواش و  نینگاهش با هراس ب نیارس  

 کنهیاالن سرمون و قطع م نیا الجالل و االکرام. یذ اـ ی 

  .خورهیم زارهیم

 اموری یکس حت چیکه ه یدر کمال خونسرد ساواش

از او هم  اموریخورد و  یآب وانیاز کجا آمده ل دانستینم

 یصندل یو روحرکت کرد  زیخونسرد تر سمت صدر م

.نشست  

. او ماندند یدرشت شدند و مات رو ایو ل نیارس یها چشم

چطور در فاصله چند ساعت میشد همه چیز از این رو به آن 

 رو شود؟

:گفت اینگاهش کرد و رو به ل یچشم ریز ساواش  

؟یاریبشقاب م هی امورمی یراـ ب   



می دانست درخواستش بیجاست. ولی چیکار می کرد؟ االن 

نمی توانست او را به چشم نمسیس نگاه کند. در این لحظه 

او یامور گم شده اش بود. فکر های موزی در فقط برای 

سرش هم که مانند موریانه مغزش را می جویدند و یادآوری 

می کردند یامور چیکار کرده، فقط باعث دو قطبی شدن 

 رفتار هایش می شد.

با صدایی که حیرت به سمت او برگشت و  یشاک یبا نگاه ایل

:گفت درش موج میزد  

بابام و انداخته گوشه که  یاز کس یخوایاقعا مـ و 

کنم؟ ییرایپذ مارستانیب  

 شیرا از شربت پر و به لب ها وانیتفاوت ل یب اموری

.کرد کینزد  

وارد دهانش شد چشمانش را  که نیریشخنک و  یدنینوش

.داد هیتک یآهسته بست و سرش را به صندل  

چشمانش بسته شد آن دو نفر به تکاپو افتادند و با زبان  تا

کند؟یم یکردند به ساواش بفهمانند دارد چه غلط یاشاره سع  

شوکه  اموری یصدا زیافراد سر م یوسط کشمکش ها ناگهان

 شان کرد

اریقرص آرامبخشم کنارش ب یاریبشقاب ب یریـ م   



 کردیرفتار م یجور. ر با تعجب به سمتش برگشتسه نف سر

.است آنها هستند ریکه اس یانگار کس  

با خشم  دیگر نتوانست مالحظه حال ساواش را بکند پس ایل

دیغر  

؟یندار یا گهیمر دـ ا   

و آن  اموری یپلک ها یدفعه ا کیندانست چرا با باز شدن  و

 یدر جا یشد و کم مانیزده و هولناک از حرفش پش خینگاه 

 خود عقب رفت

:که تحکم را به او نشان دهد گفت یجور یآهسته ول اموری  

انتخاب با  حاال .شهیتو مشخص م یبه نسبت رفتاراوامرم ـ ا

  خودته

خودش برخواست و به سمت خراب  یبا اعصاب ساواش

 یبا خشم حرکاتش را دنبال کرد و وقت ایآشپزخانه رفت. ل

پا شد و با حرص  یگذاشت عصب اموریظرف غذا را مقابل 

زد ادیفر  

؟یکنیم کاریچ یدار یفهمیاواش مـ س   

سوال خوبی  شد، دهیبه طرف او کش اموریحس  یب نگاه

 نییسرش را پاگرفته  نیارس پرسید؛ داشت چیکار میکرد؟

. او را درک میکرد.انداخت  



:نشست و گفت شیآرام سر جا ساواش  

ایذات و بخور لـ غ   

چشمش را گرفته بود به سمت  یدختر که خشم جلو یول

 زیکرد از پشت م یرفت؛ دستش را محکم گرفت و سع اموری

اورشیب رونیب  

برو گمشو همون  .نمیشینم زیم هیقاتل سر  نین با اـ م 

یکه اول بود ییجا  

 هم فشرده شد یکنترل کردن خودش رو یساواش برا چشمان

.آب دهانش را قورت داد نیارسو   

:کردخونسرد به دستش نگاه کرد و زمزمه  یا افهیبا ق اموری  

دت و بدونـ ح   

دیوق زده غر یبا چشمان ایل   

از نگه داشتن حد و حدود با  یدم و بدونم؟ واقعا تو دارـ ح 

؟یزنیم من حرف  

نمی  ساواش د،یکوب زیم یکالفه چنگالش را رو نیارس

دانست چه مرزی بین آن دو برقرار کند تا تعادل حفظ شود. 

نمی دانست کدام را ارجحیت دهد به دیگری. پس تنها برای 

تکرار کردخوابیدن بحث   

نیبش ایـ ل   



همه  نیشد، ا رهیبه ساواش خ یدخترک با ناباور یول

. دیگنجینم اشلهیدر مخ بیعج یو رفتار ها یخونسرد

کرده بود؟ کارشیچ  

 اموری یبا خشم بشقاب جلو زد به سیم آخر. باد کرد و مغزش

و  دیاز جا پر نی. ارسدیکوب نیزم یرا برداشت و با شدت رو

 و دلگیر اشک آلود یبا چشماننگاه کرد که  ییایبهت زده به ل

زد ادیفر  

ساواش ایه خودت بـ ب   

 زیم یکف دستش را محکم رو اورد،یطاقت ن گرید ساواش

واژگون شد و  نیزم یرو یصندلکه  و برخواست دیکوب

 عربده ساواش تنشان را لرزاند

 هی کنمی. دارم جون مامیبا خودم کنار ب کنمیم یارم سعـ د 

من دشمنم  یبه خودم بفهمونم اشتباه شده و دوست بچگ یجور

 الیخ یمن انقدر گل و بلبله که ب تیوضع یکنی. فکر مستین

با شما شام بخورم؟ نمیبش   

همزمان زد به  که یبرداشت و با داد زیم یرا از رو وانیل

پرتش کرد واریسمت د  

گهید دیکرد میوانـ ر   



که  اشنهیبا شوک به قفسه س ایو لسنگینی ایجاد شد  سکوت

نگاه  از خشمش و صورت سرخ شدیم نییپر شتاب باال پا

که در تمام مدت ثابت نشسته بود دستش را به لبه  اموریکرد. 

از حدقه  یبا چشمان گرفت و برخواست برود که ساواش زیم

غریدرا محکم گرفت و  شیبازودر آمده   

؟یبریم فیجا تشرـ ک   

:دستانش باال آورد و زمزمه کرد یرا آرام از رو نگاهش  

ستم و ول کنـ د   

تا  یزد و دستش را رها کرد، ول یا یعصب شخندین ساواش

 نهیمحکم کمرش را گرفت و به س دیایبه خودش ب اموری

دیخودش کوب  

کم  یاز فاصله ا کردیکه با غضب به او نگاه م یدر حال و

دیغر  

؟یکن کاریچ یخوایـ م   

تیکه پراند زد و یلبخند خونسرد اموری  

این بیخود و بی جهت بغل کردنت حرف زدن و  .یچیـ ه 

 برای خودت سخت تر میکنه.

شدند. حرف ساواش از  رهینداد و در سکوت بهم خ یجواب

. غد و دلتنگ ج،یگ ،یعصب ر،ینگاهش هم معلوم بود. دلگ



 دهینگاهش کش یرا رو یحس یاز ب یتنها پوسته ا اموری یول

.اوردیسر در ب شیاز فکرها یکس گذاشتیو نم  

:گفتکنایه با  اموری  

شام نخوردن  کیشکنجه ها دووم آوردم با  نیبدتر ریزـ  

. بزار برمشهینم میزیچ  

. دیلرز هیساواش با بهت شل شد و مردمکش درون عنب دستان

 شکنجه؟

شت دستانش را م ایل ؛به بشقابش گرد شد رهینگاه خ نیارس

چشم دوخت.کرد و به دست حلقه شده ساواش   

شد  رهیخ اموریبه  یتکان داد و سوال جیسرش را گ ساواش

.اضافه دادن نداشت حیاو قصد توض یول  

به آن دو نفر که غرق نگاه هم بودند  ینگاه اطیبا احت نیارس

انداخت و چنگالش را آرام به سمت دهانش برد. گشنه اش بود 

کرد؟یچه کار م  

با  دیاو را مشغول غذا خوردن د یبه سمتش برگشت و وقت ایل

دیحرص غر  

 ؟یغذا بخور ینیبش یتونیم طیشرا نیتو ا ن؟یواقعا ارسـ 

 کی تونمیجلو چشمام و نم ادیبابام م تیفقط منم که وضع



 یچیکه ه ینگاه کنم؟ مرس یعوض نیبه صورت ا هیثان

ستیبراتون مهم ن  

آب خورد. با  یوانیل عیو سر دیپرس نیارس یگلو یتو غذا

چشمانش را گرد کرد و غر زد قیعم ینفس دنیکش  

ه؟یگناه شکم من چ دیریگیما پاچه هم و مـ ش    

زاستیچ یسر هیقت مشخص شدن ـ و   

حرف  نیا اموریبه  رهیبه سمت ساواش که خ هر دو نفر نگاه

شد دهیبود کش دهیرا غر  

 ؛نداشته باشد تیاهم یذره ا شیانگار که برا اموری یول

حرکت خودش را از دستان  کیگرفت و با  دهیحرفش را نشن

ساواش آزاد کرد و خالف جهتش سمت پله ها حرکت کرد که 

.شدند سیتو ف سیشد و با ساواش ف دهیباز دستش از پشت کش  

بزرگ او  یدست ها انیبه دستش که م خونسرد ینگاه ولا

رد درون چشم ک کسیبعد چشمانش را ف انداخت؛ شدیفشرده م

که نشان از آرامش قبل از  زد یاو، لبخند کج یعسل یها

 طوفانش بود.

هر  تونمینکن. االن دستام بازه و م ینقدر با من بازـ ا 

ارمیسرت ب ییبال  

:مطمئن زمزمه کرد ساواش  



یاریمـ ن   

. ساواش معنادار و با دندیبا تمسخر باال پر اموری یابروها

زد که باورش برای خودش هم حرفی را حرص درار  یلحن

 ناراحت کننده بود

یآوردیچند سال م نیتو ا یخواستیگه مـ ا   

را  شیکج شده نفس ها یبا سر ؛تر شد کینزد یدمیامور ق

:درون صورت او رها کرد و گفت  

ریبگ ادیو  نیا برنامه داره.به  ازیمله نـ  ح   

 انیاز م عیسر یرا عقب برد و دستانش را با حرکت سرش

.دست ساواش آزاد کرد  

به آن ها چشم دوخته  یو عصب دهینگران، هراس یبا نگاه ایل

کرده و او را  یحماقت نیچرا ساواش همچ دیفهمیبود و نم

البته، او از  ؟یمیقد ییاشنا کیآزاد گذاشته. تنها بر حسب 

.نداشت یآن دو نفر اطالع نیعمق حس ب  

ساواش  نکهیشد و به سکوت گذشت تا ا نیجو سنگ یکم

.دیفرو برد و محکم آن ها را کش شیموها انیدستش را م  

جلو رفت، صورتش داشت  یکرد و قدم اموریرا به  پشتش

شده بود. دو دکمه  یو بدنش مانند کوره آجر پز کردیداغ م



اش  یشانیرا باز کرد، با خشم دستش را به پ راهنشیپ ییباال

دیو غر دیکوب  

فهممینم، فهممیمـ ن   

گشاد  یو با چشم ها دیچرخ اموریرکت به سمت ح کی با

دیغر یچارگیشده از خشم و ب  

شده و  یهات بردار و هر چ یکار یمخف نیست از اـ د 

 نشده رو به من بگو

نه؟ ایکنم  یبدونم چه غلط دیبا  

 الیشد و بر خالف انتظار ساواش که خ نهیدست به س اموری

اعصاب خورد  یبا خونسرد کندیباز هم مقاومت م کردیم

پرسیدکنش   

؟یبدون یخوایم یـ چ چیزایی که خودت خبر داری؟  

زد ادیشد و فر زیصبرش لبر ساواش  

 کارتیبردنت چ یوقت شیسال پشش  ،یمه چـ ه کجا رفتی؟

 کردن؟

همه دروغ نیآمد از ا یداشت به درد م اموریکم سر  کم  

دیتر شد و با حرص غر یرنگ نگاهش جد یمتقابال کم  

نه من ییجواب پس بده تو دیکه با یونـ    



داد زد اسیدستانش را کالفه از هم باز کرد و با  ساواش  

پرس تا بگمـ ب   

سوال چند ساله اش را لبانش را بهم فشرد و آهسته  اموری

 زمزمه کرد:

را؟ـ چ   

کردتکرار جیو گ گنگپسر   

چرا؟ یـ چ   

:و بلندتر گفتقدمی به جلو برداشت  یعصب اموری  

و به من  یدهنت و باز نکرد یهست یک یدیفهم یوقترا ـ چ 

وفتمیکه دنبالت مثل احمق ها راه ن ینگفت  

دلم برات بسوزه؟ اون  یآوردیبچه ترسو هارو در م یادا

رفتن و از شر من راحت شدن؟ یبرا یدیکشیوقت نقشه م   

 یو ببه مراتب زیادتر شد  و خشدارشگرفته  یصداولوم 

زد ادیطاقت فر  

خودت من و  یکه با دستا یپول پرست و کثافت بود نقدرـ ا 

لجن؟ یتو یفرستاد  

از جا  نیزد که ارس ادیگفت و فر دهیآخرش را چنان کش لجن

.نگاهشان کرد یبلند شد و با نگران  



.بحث خوب نبود نیا آخر  

جلو به  یقدم جینگاه مبهوتش را به او دوخت و گ ساواش

.رفت  

کردن؟ یباز لمیف کدوم ؟یگیخودت م یبرا یدار یـ چ   

کارش را  ای کردیم هیاگر توج د،یخند یعصب دختر

 یچیوانمود به ه نکهیکمتر درد داشت تا ا شیبرا رفتیپذیم

کردیندانستن م  

 قتیحق یگیمن. مگه خودت نم یبرا ارینقدر ادا در نـ ا 

؟ی. خب پس چرا اللمیهارو فاش کن  

صدایی بلند با که خونش به جوش آمده بود متقابال  ساواش

 گفت:

 دمیفهم یوقت یچ یعنیو بدم.  دم حرف بزن تا جوابتآثل ـ م

ام تو رو ول کردم؟ لعنت بهت من تا لحظه آخر که تو  یک

. انکار نکنرمیجلوت و بگ کردمیتالش م یبر یخواستیم  

کار را راست  یجا نیمتاسفانه ا؛ آن شب افتاد ادی اموری

بود اموریکه اصرار داشت برود  یکس. گفتیم  

دیغر نیو خشمگ اوردین مدر مقابل توجیه هایش ک  



 ریاون آشغاال گ نیمن ب ی. وقتاز نقشت بود یون هم قسمتـ ا 

. بعدشم یدیمن خند شیو به ر ینگاه کرد یسادیافتادم وا

یدیشاهانت رس یبه زندگ و یرفت  

مسخره ادا کرد و به خانه  یو حالت کهیشاهانه را با ت یزندگ

اشاره کرد ایساواش و ل یزندگ  

.گونه او مانده بود ضیمر یحرف ها رانیاما ح ساواش  

و  دیگویاو چه م دیفهم ینم آوردیبه مغزش فشار م هرچه

کندیرا ادا م اتیربات گونه و از حفظ شده روا قدرنیچرا ا  

ت به حرف آمدآهسته و مبهو   

 اچهیمن برم خودم و برسونم در یکه گفت یو اون زمانـ ت 

 نرفتم

و بلند غرش کرد دیوسط حرفش پر اموری  

 یسادیو وا ی. نرفتیاریبه زبون م یدارخودت  قا،یقـ د 

برنیمن و م یچجور ینیبب  

آن  یحماقت ها یادآوریساواش بر آمده شد،  یشانیپ رگ

نبود که به آن افتخار کند.  یزیو ترسو بودنش چ روز

و از خودش  ستدیبا اموریمقابل  کردیهرروز خدا آرزو م

طور  نیا ندیبب توانستیاالن نمبه خاطر همین دفاع کند. 



را  یقرار گرفته و مهلت گفتن حرف شیقضاوت ها ریمقابل ت

.کندینم دایپ  

دیشکسته اش بلند شد و غر یصدا  

 ی. من نرفتم برانگو بزار منم زرم و بزنم یزیچ قهیو دـ د

اونا نیول کنم ب ینطوریتو رو هم تونستمینم نکهیا  

گرفت و ادامه داد دیرا ند زشیپوزخند تمسخر آم یصدا  

 امیتا پاشم ب دادمیداشتم جون م دم،یترسیره مثل سگ مـ آ

کننیتو رو ول م امیاگه من ب دونستمیجلو، م  

 شیو مشت ها ییآن شب کذا یادآوریآرام تر شد و با  لحنش

درهم فرو رفت و  شیدردناک اخم ها یها مانیس یرو

با خود حرف زد رلبیز  

نشد یدنبالت ول امیب ، بلند شدمشدم پاـ    

:به سمتش برداشت و گفت یباال رفته قدم یبا ابرو ها اموری  

؟ یایباعث شد ن یاونوقت چ !ه جالب شدـ ن   

 هیماند و واگو رهیکف خ یپارکت ها ینگاهش رو ساواش

 کرد

شده بودم،  میقا واریبودم. پشت د دهیترس یلیون شب خـ ا 

یزنیدست و پا م نشونیب یدار یکه چجور دمیدیم  



فرستاد و عذاب  رونیشده اش را با درد ب نیسنگ نفس

ناخواسته با لحنش آغشته شد یوجدان  

خودم  با وارایاون د نیمن ب یکردیو اونور تقال مـ ت

جون خودم که  ،دروغ چرا یول ی. تو برام مهم بوددمیجنگیم

مهم  شتریبرام ب ارنیسرم ب خوانیم ییچه بال دونستمینم

.بود  

در سکوت و با  اموریشده بود و  جادیدر فضا ا ینیسنگ جو

را پشت پرده پنهان کرده  و کینه اش سرکش که تاسف ینگاه

.بود رهیبود به او خ  

ی که یک دفعه انگار ساواش سکوت سالن یصدا دوباره

را شکست دمایش غیرعادی پایین رفته بود  

 یول ینکرد هیتو گر ،اموری دمیزجر کش تو من یا به پاـ پ 

نزار به  و نیتو ا یول دمیترس گمیمکردم.  هیمن به جات گر

..یسمتت ول امیشدم، اومدم ب . من پادنمیعقب کش یپا  

او سمتش روانه شد زیمحکم و ت یصدا و  

؟یچ یولـ   

از پشت با قدرت  یکیسرش را  شیحرف ها انیم انگار

رفتینفسش م ینجوریکه ا دادیدرون آب فشار م  



افتاده از  رونیب ینفسش را مانند ماهلیا وقتی دید که چگونه 

 و چقدر برایش صحبت کردن سخت است فرستاد رونیآب ب

:ادامه حرفش را گفت  

 رونیر من باعث شد ساواش پاش و از اون کوچه بـ پد 

 نزاره

هم صورت در کسیسرگردانش را ف یمردمک ها اموری

:سرش را برگرداند گفت یحت نکهیساواش کرد و بدون ا  

ادامه بدهـ    

بهم  شتریرا ب اموریبه جلو برداشت و افکار  یهم قدم ایل

ختیر  

و نجاتت بده  ادیگرفت ب میکه باالخره تصم یون لحظه اـ هم

بدون اینکه و  رهیگیبابا اون و از پشت م یاز محافظا یکی

 صداش در بیاد از اون کوچه می برش.

:گفت دیایکوتاه ب خواستیراسخ که نم یلب با لحن ریز اموری  

زخرفهـ م   

ادامه داد یبلندتر یتوجه به او با صدا یب ایل  

 یو چ هیچ شیفکر تو نسبت به اتفاق چند سال پ دونمیمن نم

همونطور که دست تو  دونمیو م نیا . فقطدر گوشت خوندن



اونم تقال می کرد  کمک  یدراز شده بود سمت ساواش برا

کردن و بردنش هوششیب یولبیاد پیشت   

ما گفت و  یبرا یبار تو مست کینقل قول ساواشه که  نایا

بار  کیفقط  اون .دروغه یمن بگم تا فکر نکن خوامیم

بار داغ شد رو  کیکرد و همون  فیما تعر یداستانش و برا

میسوزیبه خاطرش م میما و هنوزم دار یزندگ  

:لب گفت ریبسته شد و ز اموری چشمان  

  ـ بسه 

زدیرحمانه ضربه م یهم دختر بباز یول  

کرده بود و در  داتونینزده بود پدر منم پ مایدتون و فقط نـ ر 

و  شناختیاون تورو نم دوستش بود. نیبه در دنبال بچه بهتر

.فقط نجات جون ساواش براش مهم بود  

دیسرش را آهسته به طرف او چرخاند و غر اموری  

نه؟ ای یبندیهنت و مـ د   

به  یکرده نگاه دایجرئتش را از کجا پ دانستیکه نم ایل

دستانش گرفته بود کرد و  انیساواش درمانده که سرش را م

:گفت  



 چیه ؟یهارو بشنو قتیحق یخوایرا ادامه ندم؟ مگه نمـ چ 

 تشینها میکن یکار یمخف میکه بخوا میاز تو ندار یترس

گهید یکشیم یزنیم  

زد شیهشدارگونه صدا ساواش  

ایاملـ ک   

:و بلندتر گفت دیخند یعصب ایل  

 یخندیم میبود نیشاهد ا نیسال من و ارسچند ؟  یچ ایاملـ ک

 هیو  یدم تراس کوفت یرفتیهر شب م یورته ول هیبه  ایو دن

فقط  انشیچشمت به دست بندت که جر هیچشمت به ماه بود 

.خودتون دو تا بود نیب  

و هر بار  یگشت ی" منیدر به در دنبال "ا یچجور میدید ما

 کتینزد میدیترسیهفته م هیتا  شدیکه درا به روت بسته م

. می دیدیم چطور حالت خرابه برای همین برام زور میایب

 داره وایسته جلوم و همه چی و گردن تو بندازه.

از  یطوفان یش باعث گذر رعدیو حرص دیگفتن با تاک نیا

.شد و لبانش را بر هم فشرد اموریچشمان سرد   

تا  یکردیبه باطنش سفر م دیظاهر که معلوم نبود با از

 یو گوشت از صدا یدیدیآتش را م یپرتاب گداخته ها

.شدیدختر کر م یها غیانفجار و ج  



خشدارش بلند شد یصدا  

 دونمیفقط من م. خودت یمزخرفاتت و نگهدار برا نیـ ا 

زودتر  خواستیداشت و دلش م یبزرگ یاهایساواش چه رو

 از پرورشگاه بره

حواسش بهش بود و تا  یو پنهان میمستق ریغ شهیهم میمحب

زدیبهش سر م یبچگ  

و براش دیگه  رهیم زارهیم هیبچه ک فهمهیم یکه وقت معلومه

 دوستی مهم نیست.

که حرص  یمبهوت سرش را باال آورد و با خنده ا ساواش

دیدر آن خفته بود غر  

بهم یبافیم هیچرت و پرتا چ نیـ ا ؟  

 ادیمرگبار فر یشد و با چشمان زیصبرش لبر اموریناگهان  و

دیکش  

نه؟یاز ا ریـ غ   

 نیباعث شد ارس شیعربده ساواش پشت بند صدا متقابال

و فشار دهد. ردیدستانش بگ نیب یچارگیسرش را با ب  

و درد و دل کردم از آرزوهام نشستم با ت. من نهیا ریره غـ آ

 ی. مگه بتو سرم یبکوب یهمونارو چماغ کن نکهینه ا گفتم

شرف بودم که تو رو به پول بفروشم؟ منه کثافت خبر داشتم 



 ادینم ادمیگفتم  یدیخودتم ازم پرس کارس؟یو چ هیک یمحب

.زدیسر م بهم میو خاک برسر یفقط تو عالم نفهم  

راستش را چند بار  یپا ؛دیخروش شتریاخرش را ب یها جمله

.بسته شد ایل یو چشم ها دیبا حرص به کاناپه کوب  

رو  دمیو باز کردم و تو رو ند چشمام یحمق من وقتـ ا 

.همشون خراب شدمسر  

تو سال  کی اسم و رسم و پول و کثافته من تا یبابا گور

.کردمیباور نمو ر یچیهشوک اتفاقا بودم و   

دم  یهرچ ؟یکنیخودت به ماجرا نگاه م دیفقط از د چرا

بارم از  هی یبا خودت فک نکرد ،یگوشت گفتن باور کرد

این چند سال لعنتی من خون  زبون ساواش در به در بشنوم؟

همه رو تو شیشه کردم برای پیدا کردن تو اون وقت تو دور 

 از چشم من کجا بودی و داشتی چیکار می کردی؟

 اموری نیحرص باال برد و نگاه درمانده و خشمگ را با دستش

ماند رهیخدستبندش  یرو  

و پشت  یفروختم و گذاشتم بر ینطوریرو هم گه من توـ ا 

ه؟یچ یکوفت نیسرمم نگاه نکردم ا  

 برآمده اش برافروخته تر شد و با یقرمز و رگ ها صورت

زد گرفته داد ییصدا  



ه؟یچ یکوفت نیـ ا   

 یآب وانیترس ل با ایل .به سرفه افتاد ادیز ادیشدت فر از

و به سمتش رفت ختیر  

و  دیدستش کش خشم از گرفت ساواش با شیرا جلو وانیل تا

اموری یپا یپرتش کرد جلو  

ها  شهیبه خورده ش رهیبسته شود خ نکهیبدون ا اموری چشمان

و دستش مشت شد. ماند  

.کردیم شیداشت اتفاقات را گنجا ذهنش  

درست  یپازل سرجا کی، دیچیکنارهم مکه را ا ه پازل

که ی پازل تالش می کرد تاچه و هر گرفتیقرار نمخودش 

.شدیموفق نم کند دایرا پجایی اشتباه قرار گرفته   

روزها نبود نیو بن بود. بحث ا خیاز ب مشکل  

عذاب  یکه در زمان شکنجه ها ماین یآمد به حرف ها ادشی

را ش و حال کردیم فیکث یگوش او زمزمه ها درآورش، 

کردیخراب تر م  

امدیو ن دیایب توانستیگفته بود ساواش م او به  

 یرا قربان تو لیکند و میتسل را خود توانستیم ساواش

 خودش کرد



 دستش تو یو با محب ستیک دانستیوقت بود م چند ساواش

بودکاسه  کی  

رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد ساواش   

ساواش ساواش ساواش ساواش  

کرد  مغزش کار یانقدر رو. و روزش شده بود ساواش شب

ساواش و خودش و  یازهرچ اموریو چرت و پرت گفت که 

.شد ریس یا یزندگ  

و روانش را هدف قرار دادند که کور  دیشکنجه د انقدر

 و در دیدیشده اش را ساواش م اهیس یزندگمقصر کورانه 

.انتقام بود یپ  

به سمت  شیماند که کم کم مردمک ها رهیها خ شهیبه ش انقدر

.مقابلش کج و معوج شدند ریحرکت کردند و تصاو یگرید  

.شد رهیبار پلک زد و گنگ به اطرافش خ چند  

گذاشته بود و سرش را با  زیم یهنوز دستانش را رو نیارس

ساواش مکث  یرا چرخاند و رو نگاهش .فشردیدستانش م

.کرد  

پارکت ها خودش را سر داده و به کاناپه  یکه رو یحال در

و پلک  فشردیاش م یشانیداده بود، کف دستش را به پ هیتک

.آوردند یبهم فشار م یتاب یبا ب شیها  



 یآسمان یرا بال اموریبود و  رهیبه ساواش خ ایل یاخمو نگاه

.که بر سرشان نازل شده و کاش زودتر برود دانستیم یا  

دار  آهسته و زخم یبه عقب برداشت که صدا یقدم اموری

و باعث مکثش شد دیساواش به گوشش رس  

آب شده  یکنم بسته بود، جور داتیپ زدمیم یه هر درـ ب 

توهماتم  یکه انگار از اولم تو ن،یتو زم یرفته بود یبود

یبود   

بودم  دهیهام کش یقرار یاصرارها و ب رهیهمه رو به زنج 

 یدیجد تیهو گهیتا دنبالت بگردن. اصال برام مهم نبود من د

 ینداشت همه چ تیبرسم. برام اهم میبه زندگ دیدارم و با

 عوض شده

اون کارو  نکهیبه خاطر ا کردمینگاهم نم یحت یمحب یرو تو

امیکرد و نذاشت من جلو ب   

و با جلو اومدنم سر دوتامون به باد  دمیترسیمن م دیشا

. بردن من یبه جفتمون کمک کنن به جا شدیم یول رفت،یم

 یا میشد من به جای تو برم

آهسته تر شد شیصدا ولوم و دیکش یپر درد نفس  



االن  اموریمثل سگ عذاب وجدان نداشتم که  گهیدداقل ـ ح

سرش  ییچه بال یو معلوم ن کشهیمن داره عذاب م یجا

ارنیم  

روز هی، روز هی نکهیا تا  

نزد یبه دهانش ماند حرف رهیهرچقدر خ اموری  

 .درهم رفت شینتوانست ادامه بدهد و اخم ها گریدساواش 

از  پر شیلحظه ها نیچن نیچوبه دار بود که ا یباال انگار

.گذشتیاسترس م  

اش  دهیچیدستان در هم پ یو از ال دیبه دادش رس نیارس

گنگش توجه همه را جلب کرد یصدا  

تو باعث نزدیک شدن من و ساواش بهم شد.  بر مرگـ خ 

فکرم نکن آشنایی مالیمی بود صورتم و اورد پایین انقد 

 دشیتهدو  رسوند یبه گوش محب مایناون خبر و  عصبی بود.

و هزار تا پرت و  اندازهیم ریساواش هم گ یکرد که به زود

گهید یپال  

که انقد  کنهیپنهان م و یچاین پسره برام سوال بود  شهیهم

.هیقرار و عصب یب  

کج کرد یبه عقب برداشت و سری ناباورانه قدم اموری  



از  یدوباره روز از نو روز. میه زور جمع و جورش کردـ ب

با همه  گشت،یبرم یرفت کالس و خون ی. منو شده بود

دو برابر شده  تشیامن .زدیبا منم حرف نم یدعوا داشت، حت

میراحت باهم رفت و آمد کن میتونستیبود و نم  

به خاطر همین محبی فرستادمون آمریکا. هم برای جون 

ساواش هم برای تموم شدن دوره کامپیوترش. البته من سر 

 جهازی بودم.

گرفت و  ادیاز خبره ها هک و  یکینظر  ریبود که ز اونجا

و عوض کرد ستمشیکال س  

کرد تا تو رو ساواش خودش و غرق کار  ،بگم یجورنیا

ینیبیمکه  ینیکه شد ا بهرش رفت تو فراموش کنه و انقدر  

:زهرناک زمزمه کرد یلب با خنده ا ریز ساواش  

راموش نشدـ ف    

که ضرباتش را شروع کند ، نوبت او بودتکان داد یسر ایل  

که  یاون یریگیم یاز ک یدار و یانتقام چ میدونیا نمـ م 

.ماستیپدر و مادر ساواش رو به قتل رسونده ن  

.داشت دردضربه آخرش   



 ش،یتنش، شکسته شدن باورها یرو میقد یشدن زخم ها تازه

 ،اش یسال زندگ ششدرصد دروغ بودن  کی یاحتمال حت

!درد داشت  

خشک شده بود که انگار به  شیمبهوت سر جا یدختر جور 

.را اعالم کردند ایدن انیاو پا  

نام پدر مادرش با  دنیهمه ساکت شدند، ساواش با شن 

.گرفته برخواست و به تراس رفت یصورت  

 یجا یرو یلغزش چیبدون ه یخ زده یامور یها مردمک

.پراکنده شد ییجاک ی یحرکت ماند و هرکس یساواش ب یقبل  

اموری*  

 رهیخ نیبه زم یحس چیه یصورتم گرفته بود و ب عضالت

 چیخال بود. ه د،یچرخیکه درون سرم م یزیبودم. تنها چ

 دیرا با ینداشتم که قدم بعد یا نهیزمشیو پ دمیشنینم ییصدا

.کجا و چطور بزارم  

نگاه کنم مانند مسخ شده ها  یکه به کس نیآهسته بدون ا 

قدم  نیدرونش حبس بودم. ح که یحرکت کردم سمت اتاق

 دهیچیهم پدر میهاراهرو در مقابل چشم وارید یزدن ضلع ها

م هدر ری. انقدر تصاوآوردیبه بدنم فشار م یو گاه شدیم

بستم  مرا محک میپلک ها یکه با کالفگ دندیپخش شدند و چرخ



پلک  قیعم یو با نفس ستادمی. ادمیو با دو دست سرم را چسب

.را باز کردم میها  

با سرعت  دم،یسرم را که چرخاندم خود را مقابل اتاق د 

ادامه دادن  یبرا یتوان گری. ددمیواردش شده و در را بهم کوب

 رهیمقابلم خ واریافتادم و مات به د نیزم ینبود، پشت در رو

.شدم  

را در ذهنم مرور  ریچند وقت اخ نیداشتم کل اتفاقات ا ازین

 جِ یراه را ممکن است اشتباه رفته باشم؟ گ یکنم تا بفهمم کجا

 یو ک دیگویراست م یچه کس نکهیبودم و حدس زدن ا جیگ

من  یلحظه برا نیاالن و در ا یسخت نبود، ول دیدروغ شا

.محال بود یامر  

که عضالت پشت  نیزم یرا درازکش کردم رو میپاها 

ها ریچهره ام درهم شد. مثل خود درگو  دیکش ریت میزانوها

 هیدوباره جمعشان کردم در شکمم و سرم را کج شده به در تک

.دادم  

صداها کم کم در سرم  ؛اتاق گشت یجا یفروغم جا یب نگاه

که گردنم به  دآمدن ادمیزنده به  یجور خاطراتو  واضح شد

در کنار گوشم خم شد ماین یالیخ یخاطر نفس ها  

ف و حر نیا یدخترجون وقت ،یزنده بمون یخوایم یتـ ) گف

 ،یتوش پا بزار یخوایکه میی ایدن یبدون دیبا ،یزنیم



کردن و زنده  یتا زندگ هیراحت تر نهیگز یلیخبراش مردن 

.(موندن  

 

 یرو یهدف در اتاق چرخاندم، وقت یرا ب میها مردمک

 یکه با طناب ها دمیمکث کردم خودم را د یچوب یصندل

.و کلفت بهش بسته شده بودم میضخ  

دشمن  کنهیم کیکه من و تو رو بهم نزد یزیـ )چ

اون حرومزاده ضربه خوردم. تو خانواده مشترکمونه. من از 

.(از خودش  

را در پشت پرده اش  یمحکم بسته شد و سوزش میها پلک

 یگرید یمگر در قلبم نبود؟ چرا جا یحس کردم. آتش سوز

!سوزدیم  

داشته باشه و بشه  یخوب هیتوج ومدنشیاگه جلو ن یتـ )ح

تو  خواستهیو م دونستهیو م یکه همه چ نیازش گذشت، ا

سوز داره ماده گرگ نه؟ نپرس از کجا  یلیرو دورت بزنه خ

من آمار همه رو دارم، چه برسه اون شغال و  .یدونیم

.(پدرسگ یمحب  

 مهین یبه طرف راست چرخاندم و پلک ها یرا باکالفگ سرم

خانواده اش را نابود کردند،  گفتیم .دیچرخ یکیبازم در تار



چشمانش مادرش را بسته شده به طناب دار  یجلو گفتیم

.دید  

که او  یزمان دیغر دیدرخشیکه در تک چشمش م یبا خشم

تنها یک نوجوان نا آگاه بود پدر و مادرش را با فجیح ترین 

شکل ممکن از دست داد و او ماند و یک شرکت در حال 

 یک ایده هم نداشت برای سرپا کردنش.فروپاشی، که حتی 

گفت زمانی که او با تنهایی و حس ناکافی بودن دست و پنجه 

پدر ساواش در حال نرم می کرد؛ پسر آن مرد یعنی 

.خارج از کشور بود ریدر جزا یخوشگذران  

پدرش  یاز کارها یحت مایبود ن نیماجرا ا قتیحق نکهیا با

..خبر هم نداشته و  

تکان دادم یسر جیگ  

نداشت، آن زمان همه  تیاهم ماین یو برهان ها لیدل میبرا

 یبا هم به روح و روانم فشار آورده بود و خون جلو یچ

.چشمانم را گرفته بود  

گوشم  هیجهنم بزرگ شده بودم و هر ثان کیدفعه وارد  کی

و تنم آمال  فیکث یو چشمم پر از نگاه ها دیپر بود از تهد

.زیخشونت آم یضربه ها  

مغزم و  



 دهیازش نشن یخوب یها زیدفعه از او جدا شده بودم و چ کی

 و خودم را با فکر انتقام پر کردیدرست کار نم عقلم بودم،

م که االن متوجه شد یول؛ دل شکسته ام کردمیکردم. فکرم

کنم تا  گرید زیچ کیسرگرم  خواستمیام را م یروح زخم

ه ای بهتر از ساواش؟ حتی در . و چه گزینپر شود میخال ها

آن موقعیت هم که افکارم آشوب گرانه می خواست نابودم کند 

من پناه برده بودم به ساواش. حال فرقی نداشت چطور. حتی 

اگر هدفم انتقام گرفتن هم بود؛ مهم اصلی ترین نیت من بود 

 که می خواستم خودم را درگیر او نشان دهم تا درگیر کس

و یا چیز دیگری نشوم. دیگر  

است که فکر کردن  دهیچیپاز نظرم گذشته ام  یاتفاق ها انقدر

.بهش و به زبان آوردنش هم سخت است  

و گهواره وار خودم را به چپ و راست  دمیکش یآهسته ا نفس

 حرکت دادم

حباب ابهام  نیآمد، من را از ا یم رونیاز ب یدست کاش

 یکنم. حت کاریچ دیاالن با دادیم حیو توض دیکشیم رونیب

داشته باشم. خشم؟ رو دست خوردن؟  دیبا یچه حس دانستمینم

بهش فکرکنم و  خواستمیکه نم یهم حس دیشا ایحرص؟ 

!عذاب وجدان؛ تا چشمم بهش نخورد گرداندمینگاهم را م  



لب  ریو ز دمیکش نیزم یوار رو رهیانگشت اشاره ام را دا

با دستم  میدم. مردمک هارا زمزمه کر یکالم یب یملود

و مسخ شده  شدندیجفتشان متوقف م یو گاه کردیحرکت م

.ماندمیم رهیجا خ کیبه    

داده  میباز ینجوریداشتم و ا یزرنگ یزدم، ادعازهرخند 

 یدر نیا دیچرا با دمیبار هم از خودم نپرس کی یبود. حت

بار هم تالش نکردم  کیچرا  گفت؟یها را به من م یبر

 یاول نقش زندان یخودم با ساواش رو به رو شوم؟ سال ها

بعد چرا؟ یرا داشتم، سال ها  

:گفتال به الی زنجیر ها تمام  یحس یدرونم با ب ییصدا و   

و باورت  یکرد یباز سیچون چند سال در نقش نمس دیاـ ش 

داره قتیحق نتیشد افکار دروغ  

.گذاشتم نیزم یکردم و کف دستم را رو سکوت  

 یمانند شرمندگ ی. حسکردمیو با او صحبت م رفتمیم دیبا

سرش  ییبودم و هنوز بال دهیدر وجودم نبود، به موقع فهم

غرق شوم.  یمانیبودم که بخواهم در مرداب پش اوردهین

آوردم، با افکار اشتباهم  رمردیهم که سر آن پ یگرید یبالها

خودم قابل درک بود و افکار  یبراتصمیماتم . شدیم هیتوج

ت.نداش یتیاهم هیبق  



بود که کرده بودم، به  یبود که گرفته بودم، کار یمیتصم

ستادمیا یم شیپا یمانیپش یجا  

 و نیدرد خم شدم رو به زم سرم با یناگهان دنیکش ریت با

 چشمانم محکم بهم فشرده شد

ام با شدت  قهیکه صورتم بر افروخته بود و نبض شق یحال در

 میکارها گرید لیدل کی دیشد که، شا نیا ادآوری یزیچ زدیم

.بود که به جانم انداختند یمرض نیهم ا  

 کردیرا درست نم ینشستن و فکر کردن کار نجایلحظه ا هر

!دیبا م،یزدیحرف م دیبا  

.که آمده بودم را برگشتم یبرخواستم و راه آهسته  

ساعت گذشته. کفش  کیبه ساعت خورد و متوجه شدم  نگاهم

رفتم. وسط  نییپا شدیمتوجه نم یکس نیهم ینبود برا میپا

 یول دیو نگاهم جست و جوگر دور خانه چرخ ستادمیسالن ا

در هم شد، جلوتر رفتم یکم می. اخم هادمیرا ند یکس  

را به  میشد و پاها زیت میگوش ها یمحو یصداها دنیشن با

 یسمت صدا کج کردم. سالن را رد کردم و به در بزرگ

 یدر باز بود و صدا یکجا باشد. ال زدمیکه حدس نم دمیرس

سوال شد چطور بعد  می. براآمدیم دنیبلند حرف زدن و خند

االن دور هم  میداشت شیپ یکه ساعت یجو متشنج نیاز ا

دند؟یخندیم ایو فارغ از دن ستهنش  



متوقفم  یکس دنیبلند خند یبه عقب برداشتم که صدا یقدم

.در را باز کردم یالمحتاط  کرد. آرام برگشتم و  

 یبزرگ یبالش ها یدور هم رو یکوچک تر یسالن راحت در

هم  شیخنده ها ینشسته بودند و... صدا نهیشوم یرو به رو

 طنتیپروا، آزاد، راحت، ش یقدر بفرق نکرده بود. همان

پخته تر و مردانه تر ییبا صدا یوار. منته  

اش دادم هیتک واریکج شد و به چهارچوب د سرم  

جلب شد شانیناخداگاه توجهم به حرف ها و  

خودته رینداره که تقص هیگر زمیعز ایـ ل   

زدیحرف م یبود که با مسخره باز نیارس یصدا  

متمرکز شدم که با  ییایل یو رو دیچرخ میچشم ها یکم

بعد  یو کم خوردوول  شیرجاقرمز س یحرص و صورت

دیچیبا خنده بود در سالن پ یاش که چاشن یعصب یصدا  

من  یخدا دست از سر رنگ لباسا یمحض رضا نیرسـ ا 

گهیبگو د بهش یزیچ هیبردار. ساواش   

 شدیآن پسر دست به دامن ساواش م ینجات از آزار ها یبرا

زودتر از  نینگاهم کدر شد و ارس برد؟یو به او پناه م

 ساواش به حرف آمد



اون خودش چند روز  ؟یشیم ینده خدا دست به دامن کـ ب 

تو اتاق به من گفت شیپ  

 ایدهانش قرار گرفت و ل یدست ساواش با عجله رو ناگهان

:درهم گفت ییو ابروها یبا کنجکاو  

گفت؟ دستت و بردار ساواش یـ چ   

دست ساواش گذاشته بود  یرا رو شیبا تقال دست ها نیارس

آمد، ساواش  یم رونیاز پشت دستش ب یو اصوات نامفهوم

:با هول و وال گفت  

گفتم به تو؟ یدهن صاب مردت و من چ رنیل بگـ گ   

رسد یبحث به کجا م نمیببتا شان شدم  رهیخ یسرگرم با   

سرش را به طرف او کج کردنگاهی تمسخر آمیز با  ایل   

؟یکنیخفه م یدارو بچه رو  ینگفت یزیـ چ  

مظلوم را به خود گرفت و  یحالت شخص شیبا ابروها نیارس

.با تاسف تکان داد یسر  

کرد و ناگهان دستش را  ایبه او و سپس ل ینگاه ساواش

دیزد و غر یمحکم یپس گردن ،برداشت  

ردشور اداهات و ببرنـ م    

با ناز و ادا اَطوار اعتراض کرد نیارس  



رنگ  یگفتیم یخودت نبود هیادا چ شعوریب کهیرتـ م 

شهیتنم فعال م نییپا نمیبیم و نیا یلباسا  

زد ادیدر هم رفت، ساواش فر یکم میها اخم  

ریبم نیارس ریمـ ب     

دیکش ریت شتریب شیزد و مغزم با صدا غیج ایل  

؟یـ چ   

و دستانش را دور سرش حلقه کرد  نیارس یرو دیپر ساواش

:بلند گفت نیو در همان حتا دهانش بسته شود   

گفتم؟ و نیا یمن ک ،نیارس ینوب سگ غمبریبه پ ریه پـ ب   

 

نخندد و اخم  کردیماند که داشت تالشش را م ایل یرو نگاهم

در هم کرده بود یشیرا نما شیها  

 ادیفر یباز یافتاده بود با کول نیزم یکه از پشت رو نیارس

 زد

 و خودت یستیش دو ساله که ن*کمرم شکست بچه ش یـ آ 

روم یانداخت  

 ندیببتا سرش را کج کرد  کنجکاو ایدفعه ساکت شد و ل کی

ستیسکوتش چ لیدل  



 واضح به حاالتشان داشتم یدید بایتقر و که مقابلشان بودم من

و سرش را کج کرد  زیه یبا خباثت و نگاه نیارس دمید

:مرموز گفت  

تر  نوریا ایب کمی. فقط یستیبدم ن نیهمچ نمیبیومم. تازه مـ ا 

..جا قش  

زد و از  نیبر دهان ارس یبلند دست یخنده ا ساواش با که

شدبلند  شیرو  

برو گمشو اونور نیارس یاشغال یلیـ خ   

مستانش به  یقهقهه ها یو صدا اوردینتوانست طاقت ب اهمیل

.رفت هوا   

 ینه که همش قهوه ا .ایوقت اشتباه برداشت نکن هی اجونیـ ل 

گفتم  نیواس هم شهیآدم دستگاه گوارشش فعال م یپوشیم

..تنش نییپا  

ادامه حرفش را نگفت و با ساواش بلند  ایل غیج یبا صدا و

.دندیخند  

 یها زشیمانده بود و ر شانیخنده ها یمات رو نگاهم

سمت چپ بدنم حس  یرا درنواح یزیشکسته شدن چ

ول ق اشیرا داشتم که هم باز ی. احساس دختربچه اکردمیم



دوستان  کردن دایدوست هم بمانند و حال با پ شهیداده بود هم

!همانقدر احمقانه ی. افکارفراموش کرده بوداو را  دشیجد  

که عروسک در دست  یدر دل زدم و رو به دختر یپوزخند

:آهسته گفتم دیلرزیم شیها  

؟یکردا وب تماشـ خ    

که با اخم  یپونزده ساله ا طلبکارسرم آهسته برگشت طرف 

نگاهش را  کردیم یو سع کردینگاه م واریدرهم به د ییها

 به سمت من نچرخاند

اش و تباه شده  یکه زندگ یدوران اون نیکه تو ا نیثل اـ م 

 الی. خوب نگاهش کن، اونقدرهام که خیفقط تو بود دیدیم

بهش سخت نگذشته یکردیم  

 یهم که داشت یذره عذاب وجدان کیبه خودم قبوالندم همان 

و تنها  یخودت دل بسوزان که تنها بود ینداشته باش، برا

.یمانیو تنها م یشد  

!ی. مجبوراموری دنیجنگ ییبه تنها یمحکوم  

 یمد و وقتآسالن در نظرم  یدفعه ا کیلحظه سکوت  کی در

 زنندینم یچرا حرف نمیتوجهم را به آن سمت جلب کردم که بب

 یکه مثل شخص یست. منمتوجه شدم نگاهشان سمت من ا



شان را نگاه  یبودم و خوشبخت ستادهیسرگردان پشت در ا

.کردمیم  

 در خندهاز  یآثار گریشد که د دهیکش نینگاهم به طرف ارس

 ایل کرد،ینگاه م نیبه زمچهره ای درهم صورتش نبود و با 

زد تا او  شیبه پا یضربه ا یبا اخم و پنهان دیکه حالش را د

.برنگشته بود طرفم یرا به خود آورد. و او! حت  

به  یهر حرف نکهیقبل از ا .را باز کردم و کامل جلو رفتم در

را خونسرد نشان دهم و  کردم لحن خودم یسع اورندیزبان ب

:گفتم یتفاوت یبا ب  

تنها باهات حرف بزنم دیاـ ب   

ساواش نفس  و بهم انداختند ینگاه یرچشمیدو نفر ز آن

و  بهش ندادم یفکر اضافه ا گونهچی. اجازه هدیکش یقیعم

 ادامه دادم

االن نیمـ ه   

 لیچقدر م ؛اعصابم خط انداخت یزد رو ایکه ل یپوزخند

دختر داشتم نیبه ناکار کردن ا یدیشد  

:گفتم رلبیرا آهسته به سمتش برگرداندم و ز سرم  

؟ یو ندار دهنت اریختـ ا   



خشم نگاهم کرد که ادامه  و با یمتعجب شد و سوال چشمانش

 دادم

و بستش  کن از چفت یسع یستیمیمن وا یجلو یقتـ و 

یمطمئن باش  

زدم. دهانش را  رانشیده و حبه صورت مات مان یکج لبخند

ساواش باعث شد هردو آرام  یبزند که صدا یباز کرد حرف

 نفر به سمت او برگردند جز من

مراقب کارا و حرفاش  دیکه با یه اونخونه خودش یتو ایـ ل

گم؟یدرست نم اس،گهید یکیباشه   

 یدلسوز رساندمیباور م نیبه ا شتریب گذشتیکه م هیثان هر

است. لبخند  رممکنیمحال و غ یاو امر یبرا یمانیو پش

با تمسخر نگاهش کردم که  یبه دفاعش زدم و جور یکج

آتش  دنیخودش با اخم سرش را برگرداند و به شعله کش

.شد رهیخ ها نهیشوم  

از  ایبعد با ل یشدم و کم نیگوشه چشم متوجه اشاره ارس از

 نیبود از ا یکوبیسالن خارج شدند. دخترک البد در دلش پا

زده شدم  رتیخودش من چقدر ح الیحرف مضحک و به خ

ش.حرکت ساوا نیاز ا  

 



بزنم که پشتش را به من  یدر سالن بسته شد خواستم حرف تا

:بود گفت نهیکه نگاهش به شوم ینیکرد و در ح  

کن  یسع روش حساسم ی. ولستیدوست دختر من ن ایـ ل 

یبش نپر یادیز  

:گفتم نیسنگ یشدم و با لحن نهیبه س دست  

و سالم و کامل ازت  معاملت مدارکم یقبول یر ازاـ د 

خوامیم  

به چشم  قیعم یسمتم برگشت و نگاه بهاز جایش برخواست؛ 

درون صورتش دو دو  میکرد. تالش کردم مردمک ها میها

.شدم رهینزند و ثابت به خط نگاهش خ  

 هیپدرش که به دست تو االن بستر و پر نکرده. یکس یاـ ج 

امیبه خودم ب کمیباعث شدن  نیاون و ارس .کمکم کرده یلیخ  

رفتمرا گ شمیتکان دادم و ادامه حرف پ یسر  

بشم ادآوریبهت  دیبا ییشرط و شروطا یسر هـ ی   

ب هایش معنادار به یک سمت کشیده شد؛ کمرش را صاف ل

با  شی. مردمک هاکرد و آرام قدمی به سمتم برداشت

درون صورتم ثابت شدند با  یزدند و وقت یچرخ یسرگرم

تمامش کن  گفتیکه در پشت پرده م ییو صدا دهیکش یلحن

نامم را صدا زد.را  یباز نیا  



امورـ ی   

:قاطع گفتملبریز از حس غریبگی   

که برام مهمه نسبت تو با اونه یزیچ نیخرـ آ    

انداخت.  را باال شیو ابروها طی کردبعدش راهم  یها قدم

که  یو زمان فرستاد رونیرا ب داغش نفس دیمقابلم که رس

:گفت یوارد شده به صورتم شدم موز یپرت گرما  

تو هم؟  رهیاخمات م شینیبیم کمیو نزد ستینرات مهم ـ ب   

روح  یو ب دادیمقابلم نشان نم به فرد یحس گونهچیه نگاهم

 نیبا ا خواستی. میاحمقانه ا یاش بودم. چه باز رهیخ

سرو ته به کجا برسد؟ سرش را جلوتر آورد و  یب یحرف ها

رفته بود پچ زد نییکه به شدت ولومش پا ییبا صدا  

 زیچ هیضربان تند قلبت  یتو مهم نباشه ول یبرا دیاـ ش 

اهپوشیس گهیبم م گید  

از شنیدن لقبی که زد و عقب رفت. نگاه ماتم را  یچشمک و

 ییتکان دادم و با اخم ها یکمسال ها ازش محروم بودم 

با که  ییگویم ستیچ اتیچرند نیبتوپم که ابهش درهم آمدم 

:گفت یو جد بلند ییصدا  

؟هکاری و یقبول کن یخوایکه م شدیـ چ   



نگاهم کرد که  تفریح طور سرش رهیبا چشمان  خ یجور

 و هنوز در ستیمهم ن مانیرو شیبحث پ شیانگار اصال برا

لذت  دشیجد یکرده و دارد از سرگرم ریگ شیپ یقیقاد

.بردیم  

 

 میبرا یزیتا نشان دهم پش اوردمیخودم ن یرا به رو حرفش

خشک شدم باز شود و  یکردم تا گلو یارزش ندارد. سرفه ا

:سپس گفتم  

 یچ یبرا یکنیکارو م نی! چرا انهیرط اول همـ ش 

 گهیو هزارتا سوال د ه؟یاتفاق چ نیا انیجر یکنیم ینجوریا

صالح  یهرچ اد،یدادن خوشم نم ادیز حی. از توضمیرو ندار

..و گمیبدونم و خودم بهت م    

نگاهش کردم، وسط صحبت  یاکشن یر چیه یساکت شدم و ب

را باال انداخته بود و دست به  شیابروها یبا مسخره باز میها

ساکت شدم دستش را  دید ی. وقتدادیمثال داشت گوش م نهیس

:جلو آورد و گفت  

دییبفرما نیگفتیم نیداشتـ    

!نگفتم چیهم خاموش ماندم و ه باز   



پشت  عیزد که سر یدفعه تک خنده ا کیتکان داد و  یسر

 هیتا قض دیکش شیبندش سرفه کرد و شصتش را گوشه لب ها

که تالش  یمکث کرد و با نگاه هیرا جمع کند. چند ثان

پشت مردمک  یخوب از قهقهه ها یباشد ول یجد کردیم

.ام شد رهیآگاه بودم خ شیها  

. ستادمیتر ا لکسیر یدر آمد و کم یاز حالت گارد دفاع بدنم

پشت سرش شومینه  یچشمانش به آتش هانگاهم را آهسته از 

 ستادهیچنان اصورتش. هم یکشاندم و.. دوباره برگشتم رو

همان چشمانش که پر  یبود و به ظاهر دهانش بسته بود ول

نگاه  دنیو دزد یعامل سرگردان کردینگاهم م قیحرف و عم

را آهسته باز و بسته کردم و به گردنش  میمن بود. پلک ها

 یاسپرتش. ب پیو ت دهیکش یاش، پاها نهیسشدم، قفسه  رهیخ

 نیهم توانستیم ایدن ریتصو نیشک حوصله سربرتر

 کردیکه مرا مجبور م یمقابل من باشد. لعنت به کس ریتصو

کنم.  زیگونه تن و بدنش را آنال نینگاه نکردن به او ا یبرا

.به قول خودش خجسته یِ همان دختر فکستن یارزان  

کرد به  ریگ میکه مردمک ها اورمینگاهم را باال ب خواستمیم

درهم  یمعلوم بود. صورتم کم نشیآست ریکه از ز یبند قرمز

رفت و سر کج کردم که دستش جلو آمد  و در مقابل نگاه 

آهسته . نمیرا کامل تا زد و گذاشت خوب بب نشیمبهوتم آست

ن . بدودوختمسرم را باال گرفتم و نگاه پر از حرفم را بهش 



لبم را باز کردم و سوال ذهنم را به زبان  یجنگ و حس چیه

 آوردم

کارات؟ نیبا ا یبه کجا برس یخوایـ م   

با تاسف  یسر میجمع شده و نگاه سوال یمقابل چشم ها در

را داخل  نشیریلب ز  .زد یا یلبخند عصب و تکان داد

شد رهیخ واریدست به کمر به دو  دهانش برد  

کاراشون  یهمه برا یکنیکه فکر م ختهینقدر ذهنت بهم رـ ا 

دارن یقصد و قرض  

کالفه و  ییو با صدا دیچرخطرفم  به د،یکش یقیعم نفس

:توان جدال ندارد گفت گرید دادیکه نشان م یصورت  

 خواستمیسال ها م نی. تمام ااموریبرسم  ییبه جا خوامینمـ  

 ستادنینقطه، دلم ا نی.. االن، تو ا دمینفر برسم که رس هیبه 

یزمان متوقف شه و باورم بشه جلوم خوامی. مخوادیم  

:گفتم یرحم یزدم و با ب یپوزخند  

ساواش یمونده بهم برس یلیهنوز خـ    

او گفتن  یبه جا ،سال نیپس از چند شیباالخره تو رو و

 نیدر سرم پژواک شد و به ا مینامش را خواندم. بارها صدا

عقب تر  یاو را صدا زده بودم؟ قدم یبار ک نیفکر کردم آخر

شده جوابم را داد نیگرفته و سنگ یرفت و با لحن  



 ریمس ؛به کنار دنییسال دو شش نیکل ا .یگیرست مـ د 

 شناختمیکه م یاموریکردن  دایو پ تیشکافتن پوسته ظاهر

 دایپ یبرا یکمکم کن خوامیاز همش سخت تره. از خودت م

!. خودتاموریکردنت   

جاست" دخترک احمق  نیهم اموریکردم"  هیدل واگو در

گشادتر  شیچشم ها عنبیه شنودیهنوز هم اسمت را م

به  ؛بودم دهیکش ریدلش را به زنج ی. خودم دست و پاشودیم

کردم؟یکمک م یچه کس  

؟یینجایـ ا   

دمیزهرآلود توپ یلحن با   

تاسفانهـ م   

ماند و عقب گرد کرد.  رهیدلخور به چشمانم خ یکم نگاهش

نشست. به طرفم برگشت و  ه وبه سمت بالشت ها حرکت کرد

اشاره  شیبه رو با دستانش به رو امستادهیهنوز ا دید یوقت

بالشت نرم نشستم و باز هم  یمقابلش رو یحرف چیه یکرد، ب

 شعله ها نگاهم را گیر انداختند.

؟یشیداره توش که انقد محوش م یـ چ   

را دادمجوابش  آهسته  

ز نگاه کردن به  تو قابل تحمل ترهـ ا   



 نیبه زم دمینگاهش کردم د یچشم ریز یکرد و وقت سکوت

به مقصد با  دهیشده. چشمانم را از او گرفتم و هنوز نرس رهیخ

. بار چندم بود که می گفت؟راه خشکم زد نیحرفش ب  

لم برات تنگ شده بودـ د   

که ثابت  میپارکت کج بودند؟ مردمک ها یرو یخط ها چرا

لرزد؟یم نیاست چرا زم  

او هم  .را درهم قفل کردم میپلک زدم و دست ها بار چند

و حرف را  دیکش یقیگفته باشد نفس عم یزیانگار نه انگار چ

کرد عوض  

یکن یهمکار یو دارم بدونم چرا قبول کرد نیق اـ ح   

با  کردیکه او ازش صحبت م یاموریلحظه  کی یبرا

مغزم خواهش کرد کنار بروند  یبان هازنداناز گرفته  ییصدا

 خواستیهم که شده بتواند صحبت کند. م قهیچند دق یتا برا

.کند رهیذخ شیرو شیپ یحبس ابد ها یرا برا قیدقا نیا  

آمده  نییاز موضع خودم پا یو کم دمیرا باال کش نگاهم

:زمزمه کردم  

 میهم نشسته بود یروبه رو یطورنیکه ا یبار نیخرـ آ 

بود؟ یک ادیم ادتی  



 شکسته شدن روزه سکوتم یبرا اقیاز بهت و اشت یرنگ

و با  دیجلو کش راخودش  ی. کمش نشستیدرون چشم ها

:م گفتاآر و زیآم طنتیش ییصدا  

ارمیب ادمیو  شیمونده به آخر یکی دمیم حیرجـ ت   

نگاهش کردم.  یخورد و سوال دنیاز نفهم ینیچ نمچشما کنار

زد و پچ زد یچشمک  

کنارم باشه.  شهینشست جلوم و قول داد هم ییبنده خدا هـ ی 

... و تونمیو آه ساواش من بدون تو نم یزار هیبغل و گر

 هیسرش و گذاشته بود رو شونه ام گر یچجور ینیبب ینبود

.براش کباب شد گرمی. جکردیم  

لذت  اتتیاز چرند ینگاهش کردم که بفهمانم بس یجور

و آهسته  نییسرش را انداخت پا دینگاهم را د ی. وقتمیبرد

. دیخند  

صورتش  یکه رو یو با ته مانده لبخند دیکش یقینفس عم

گرفته شده دستش را  نییپا یطور با سرمانده بود همان یباق

:و گفت دیکش نخ دور دستش یرو  

 ینداشتم برا یا دهیا چیه زدمیو دور دستت گره م نیا یقتـ و

راست بودنش. فقط ترس کل وجودم و گرفته بود و 

 لیبا دال یحت ؛خودم نگهت دارم کنار یجور هی خواستمیم

.مسخره  



شد به دستش دهیکرد و نگاه منم کش مکث   

که االن روبه  نهیو به خاطر ا هیآوردم واقع مانیاالن ا یلـ و 

میهم نشست یرو  

تا چیزی  دهان آن سرکش قانون شکن گذاشتم یرا جلو دستم

دادم با سنگدلی و خودم جوابش را نگوید  

دور انداختمشیکال م دیاـ ب   

ام شد، نفس  رهیخ یپراز معن هیرا باال آورد و چند ثان نگاهش

پرسید:کج شده  یکه با لب دمیکش یقیعم  

نداره رو  یکه وجود خارج یزیچ ؟یزنیودت و گول مـ خ 

ینابودش کن یخوایم یچطور  

تلخ شده پاسخش را  ینلح به چشمش آمد و با یادیز پوزخندم

 دادم

رو از  ییاون نخ کذا خواستمی. من نمجاستنیشتباهت همـ ا

وصل  رو نابود کنم که من و بهش یکس خواستمیببرم. م نیب

 کرده بود.

قاطع  یبا لحن میشد رهیدر چشمان هم خ هیثان نیچند یوقت و

:گفتم  

وـ ت   



 الیخیب یرا درون صورتش داشتم ول یناراحت دنید انتظار

خونسرد جوابم را داد ینگاهم کرد و با لحن  

کار و تموم  شیوقت پ یلیو اگه قصدت کشتن من بود خـ ت  

یکرده بود  

فتم که برنامهـ گ ..  

:حوصله گفت یوسط حرفم و ب دیپر  

خب االن که جلوتم و  .یگیباشه تو درست م .الیخیـ ب

؟یزنینم یچرا حرکت یسره کن هیراحت کارو  یتونیم  

از سکوتم استفاده کرد و خم شد به طرفمکه او کردم  سکوت  

مگه من ولت نکردم؟ مگه  ؟یگینم یزیوم؟ چرا چـ ه 

به  ؟یستیدست اون آشغال؟ مگه ازم متنفر ن یوفتینذاشتم ب

 یعار و ب یب ست؟یآدم کثافته ساواش ن ؟یستیخونم تشنه ن

که تو کثافت غرق شده مگه تو  یاون ؟یدرده ساواش ن

؟یستیتباه شده مگه تو ن شیکه زندگ یاون ؟یستین  

 ؛صورتم گرفت یبزنم که دستش را جلو یحرف خواستم

نگو  یچیه یچشمانش را بست و سرش را تند تند به معنا

 تکان داد



هر روز  چارهیب اموری ه؟یساواش خر کـ نه نه هیچی نگو.  

پا شده رفته  ؟یاونوقت اون چ .شکنجه شده به خاطر اون

قشیعشق و حال با دوس دخترش و رف کایآمر   

نگه ساواش خاک بر سر تا چند سال خواب نداشت از  یکس

و  نیوقت تو مغز خودش ا هی یشدت عذاب وجدان؟ کس

که در خطر بود و هست ساواشه ها؟  ینشه جون کس ادآوری

 یچساواش  یو ند نیوقت به خودت زحمت فکر کردن ا هی

؟چند وقت نیبه سرش گذشت ا   

دیصورتم خم شد و غر یرو خشم با  

 انداختمیخودم و م یلعنت یدمه نفهم من به خاطر توـ آ 

. چرا؟  رمیآروم بگ کمیقلچماقا تا مثل سگ بزننم بلکه  یجلو

فقط. منه از  نمیتو خون بب یکوفت یچشا ریتصو یتا به جا

نظر تو کثافت.. نه گوش کن، بزار حرفم و بزنم منه از نظر 

بلکه به  لتبه آسفا دمیوجوده خاک بر سر، سرم و کوب یتو ب

.دنبالت امیشم ب پا امیخودم ب  

 مشتش را چندین بار به کف دست دیگریش زد و غرید

؟یقربان ایمن گناهکارم  ه؟یمن چ رینشد. تقص شد نشدـ ن  

 یو پوستم آتش گرفت از برخورد نفس هاکرد  سکوت

گفتن نداشتم. ناگهان حرف  یبرا یو داغش. حرف نیخشمگ



تنم و  یام آوارشده بود روسالهچندین  یخالف باور ها ییها

.دمیدیم زیفعال سکوت را جا  

:گفتشده  نیسنگ یزد و با لحن یپوزخند  

نه؟ یبزن یندار یرفـ ح   

محکم جوابش را دادم یول آهسته  

ادهیرف زح ـ    

شنومیـ م   

دمیغر میدندان ها ازپشت  

ستمیمن آدم گفتن ن یلـ و   

:باالتر نرود گفت یاز حد کردیکه داشت کنترل م ییصدا با  

بم؟ین غرـ م   

شدن در چشم  رهیتر شد و با خ کیدرجه تار نیچند نگاهم

چرا تمام کاسه عقب تر رفت و جوابش را گرفت.  یکم میها

کوزه ها سر من شکسته بود؟ چرا همه طلب هایشان از 

یکدیگر را سر من خالی می کردند؟ چرا یامور همیشه باید 

قربانی خشم و کینه دیگران میشد؟ آن دختر بچه از من هم به 

اندازه کافی نامهربانی دیده بود؛ چرا بقیه رهایش نمی کردند؟ 

قت فرسا بود؟ او آن کمی درک کردن شرایطش نشدنی و طا



ها را با جان و دل تجربه کرده بود. او سیاهی را زندگی زده 

 بود ولی بقیه حتی نمی توانستند بهش فکر کنند.

را  رشیچند بار پلک زدم تا تصوکه رفت  جیگ یسرم کم

بار تکرار باز هم درست نشد  بعد از چند ی. وقتنمیواضح بب

م را محک میو پلک ها گذاشتم امیشانیپ یدستم را رو یعصب

 یاه بلند یمژه ام داخل چشمم رفت و با کالفگ کهفشردم بهم 

شانه ام حس کردم و با عتاب رو بهش  یرا رو یگفتم. دست

:گفتم  

رو عقبـ ب   

:جلوتر آمد و گفت یجد ینگاه با  

چته تو؟ نمت،یبـ ب   

بی درنگ  شودینم الیخیب دمید یتر رفتم و وقت عقب

و تلو تلو خوردم. دستم را  دیخانه دور سرم چرخ ؛برخواستم

لرزانم را بهم فشردم و پشتم را به  یگرفتم و لب ها واریبه د

و  ندیاو حالم را بب خواستمیدرصد هم نم کی یاو کردم. حت

آمد طرفمبه بفهمد. متوجه شدم با عجله برخواست و   

گم؟یم شدهیچ امورـ ی   

آخر را؟ قیدقا کردیم یادآوریو  آمدیهر لحظه م دیبا  

توامـ با    



به رو به سمتش برگشتم و  .رل کنمنتوانستم خودم را کنت گرید

دمیکش ادیتارش فر ریتصو  

ستیه تو مربوط نـ ب    

توجه به حرفم به سمتم آمد و  یخشکش زد و بعد ب یا لحظه

را گرفت میدست شانه ها با دو   

ه من نگاه کن آروم باشـ ب   

خودم را تکان دادم تا از دستش خالص شوم و با جنون  کالفه

 داد زدم

اصن همه  ؟یخوایم شاز جون یمرده، مرده. چ امورـ ی 

 نیولم کن، راحتم بزار چی تقصیر منه با اون چیکار دارین؟

گهید نیخستم کرد  

و  یخشدار، زخم ییو با درد، صدا نیشدم به طرف زم خم

زدم ادیفر دهیکش یلحن  

به درد  نی. بزارنیدست بردار ش دیگهنی. کشتدیولش کن ـ

رمیخودم بم  

شدمیجان تر م یو ب رفتیم لیتحل میصدا  

دو عصیان  ناگهان با یآرام شدم ول گریکرد د الیخ ساواش

روی دو آوردم و محکم به عقب هولش دادم. دستم را باال 

خشم  یها زهیکه ن ینحرکت کردم سمتش و چشما زانویم



به صورت  کردیبه سمتش پرتاب م یرحم یوجنون را با ب

امدهیشده غر دیکل یدوختم. از پشت دندان ها رانشیح  

. دونمیم ،یستیمقصر ن ،یندار یگناه ،یپاک تو ،یخوب وـ ت 

هر لحظه چشمت به  ستیالزم ن دونمیخودمم م نارویهمه ا

.یتکرار کن خورهیصورتم م  

 یزخم یگرفتم و با روح میاش را محکم در مشت ها قهی

کردم هیواگو  

انگار  یبا ترحم نگاهم کن یجور هی هیثان کی ستیزم نـ ال 

بعد متاسف  هیثان یریتو کثافت غرق شدم و عذاب وجدان بگ

.انگار قاتلم یبش یو عصب  

کشتن. رو نکشتم. اونا من و  یحاال کس . من تاستمیقاتل ن من

چرا  ؟یریو پس بگ یحساب چ یشیرو سر من خراب م

نداره؟ یبه اونا کار یکس  

کم آورده اند و عقلشان نابود شده بلند و  گریکه د یکسان مانند

:گفتممریض گونه  ییو با صدا دمیوحشتناک خند  

بود؟ یک یدونینفرو کشتم م هیمن  ،یراست ـ  

نشود  ریپشتش سراز یآب ها کردیکه تالش م یشچشم ها

. داشت تمام کردینگاهم م یام شده بود و با سرتق رهیخ



. آخ ساواش. دیایمحکم به نظر بدر مقابلم  کردیتالشش را م

!آخ  

 یطانیعار و دردسرساز ش یهنوز هم همان پسر بچه ب تو

را از پرورشگاه و کوچه  شیگند ها شهیهم دیکه با یهست

 ی. هنوز هم همان پسر بچه معصومکردمیجمع م ابانیخ

راه افتاده بود و  وهیو م یکه آب دهانت با خوراک یهست

خوش خیال. قدرنی. همیبزن یدست به دزد یخواستیم  

 یخواستیرا م یهرکس التیخیب گی ظاهر ساخت نیا با

مرا نه یول یگول بزن یتوانستیم  

ودمـ خ    

ختمیکلماتم را به جانش ر یرحم یشد و با ب رانیح  

بهت  دمیو کشتمش. پس حق م یگردیکه دنبالش م یونـ ا 

احمق و ساده لوحت رفته اموری. یباش یاز دستم عصب   

قرار گرفت  شیمماس لب ها میلب ها یتر رفتم و وقت کینزد

ربط پچ زدم یو ب دمیکش یقیسر کج کردم. نفس عم  

پوش؟اهیس یگفتیبهم م ادتهـ ی   

ادامه دادمجوابش نماندم و منتظر  

وقته پشت ابرا  یلی. ماهت خسنجاب کوچولو یکرد ریـ د 

کرده ریگ   



:دو دو زد و منگ زمزمه کردم چشمانم  

ستین ینداره، تنهاست، ستاره ا ینور گهیـ د    

که از ته چا در  ییسرو تهم با صدا یب یجواب حرف ها در

:پر از درد زمزمه کرد آمد  

امورـ ی   

از همان فاصله  ؛در چشمانش متوقف کردم نییرا از پا نگاهم

رک خورده ام را تکان دادم و به سختی لب های ت کینزد

 نالیدم 

وقته پشتش و کرده بهم یلیخ دیورشـ خ   

شروع شد و  یشده، گرفتگ ینیب شیپ ینیباز هم طبق روت و

دستانش سقوط  نیب یشد و وقت اهیرفت. همه جا س ییروشنا

 دیچیدرگوشم پ نیبرخورد محکم سرم با زم یکردم تنها صدا

!شدم هوشیب میعظ یو با حس درد  

 

** 

 شیبزرگ رو یشده بود و انگار سنگ نیسنگ شیها پلک

. چند لحظه صبر کرد تا دیکشیم ریگذاشته بودند که انقد ت

از بهوش آمدنش بگذرد و به خودش مسلط شود. سپس  یکم



دوباره  دهینرس مهیکه هنوز به ن ؛آرام چشمانش را باز کرد

.هم افتادند یرو  

کرد و  مقاومت یبخوابد ول ردیداشت باز هم بگ یدیشد لیم

از سرش بپرد. به  یضرب چشمانش را باز کرد تا کسل کی

 که بشقاب به دست دیرا د نیمحض باز شدن چشمانش ارس

ه چنگال ک ینشسته و با چشمان درشت و دهن بازمقابلش 

 دهیهوا قرار گرفته، انگار جن ددر  شیرو به رو ینوماکار

.کردیباشد نگاهش م  

آب دهانش را  نیاش شد که ارس رهیخ یدر سکوت و منگ

 یقورت داد و همانطور که نگاهشان بهم وصل بود ماکارون

حوصله  ی. نگاهش را بدییرا آهسته وارد دهانش کرد و جو

. آخر کردیاش را دنبال م یشیبه او دوخته بود و حرکات نما

گرفته  چقد دیحرف زد فهم که تا ییو با صدا اوردیطاقت ن

:اس گفت  

؟یکنینگاه م یجور نیا یرو دار یـ چ   

:مکث کرد سپس گفت هیثان و چند دییرا جو یونماکار نیارس  

 بایو ز کیخالفکار درجه  هیبا  میگه چند بار تو زندگـ م 

استفاده کنم تیاز موقع یخواب گفتم تا شم؟یروبه رو م   

 ؟یخوریم یماکارون کیخالفکار درجه  هی یجلو یشستـ ن 

اون مثل خودش فاقد عقل باشن ینداره دوستا یتعجب  



 ایآ ؟یخورینم یماکارون یکه عقل دار ییشما یعنـ ی 

دمت  یول شود؟یباعث کاهش عقل در مردان م یماکارون

مقابل  کرد در یادآوریام با ساواش باز هم بهم  سهیگرم مقا

ستمیسوسک دست و پا شکسته ام ن ،هوشی اون عجوبه   

:محزون زمزمه کرد رلبیو ز دیکش ینیو غمگ قیآه عم  

ا..م سرش ببارهـ ش   

که به خود گرفته  یمسخره ا افهیبرد و ق که به کار یلفظ از

را درون اتاق  میرفت و مردمک ها نگاهم درهم یبود کم

گو بودند که در  فهیاشخاص به ظاهر لط نیچرخاندم، هم

!ام حوصله شان را نداشتم. حداقل االن نه یزندگ  

 

ستیگرد نـ ن   

نگاهش کردم یطرفش و سوال برگشتم  

سرتا پا  شلنگ و که جلوش گمیو م ییون بنده خداـ هم

براش یزنیروش. پشت سرش بال بال م یریگیم  

 رونیرا ب قشینگاهش کردم که نفس عم یحرف چیه یب

دیفرستاد و دستش را با دلهره پشت گردنش کش  

. االن یده هیرفتم جزو ستاد روح یبا چه عقل دونمین نمـ م 

 نیتا هم ؟یکنینگاه م نیتنمه چرا همچ نییاز ترس قلبم تو پا



کنم و به روم  یط یالیخیجاشم به زور خودم و کنترل کردم ب

.ارمین  

شتاب زده که  ینیتخت برخواست و در ح یاز رو عیسر

:طرف در بلند و با ادا گفت رفتیم  

 دایه جونم و از چاه فاضالب پتحمل کنم مگ تونمینم گهیـ د 

..مشت بچه ش هی ریکردم؟ گ  

محوش که در راهرو پخش  یدر بسته شد و صدا گرید و

مقابلم  واریو به د دمیکش یحوصله پوف ی. بدمیرا نشن شدیم

بود و تنها هالوژن  کیبودم که تار یشدم. داخل اتاق رهیخ

روشن کرده بود. یکمرنگ فضا را کم یبنفش و آب یها  

را به خاطر داشتم و خوب  میهوشیقبل از ب قیتمام دقا

نداشتن به  یدسترس امیختگیبهم ر نیا لیدل دانستمیم

ساواش را  دیچطور با دانستمیرا نم نیا ی. ولاست میداروها

کالفه خواستم به آن  .شد بازیک دفعه کنم. دِر اتاق  هیتوج

در  کنار ساواش وارد شد و همان دمیموجود مزاحم بتوپم که د

 ی چند لحظه ایو نگاهم کرد. دهانم را بستم و با مکث ستادیا

نگاه کردم. حرکت کرد سمتم  مقابلم واریبرگشتم و به د هدوبار

مردمک هایم را تخت، مقابلم چهار زانو نشست.  یرو دیو پر

 یکه ماه کردمنگاه  یومیبه آکوار کمی پایین تر بردم و

ت نشسته بود و بدون حرکداخلش  یرنگ یبزرگ مشک



 یلب ها یچشمانش را به طرف ما دوخته بود. زبانم را رو

:خشدارم گفتم یو با صدا دمیخشکم کش  

پرسـ ن   

جواب داد نیآهسته و غمگ ییبا صدا اوهم  

اشهـ ب   

 را شیچشم ها یبه سمتش برگشتم که با مسخره باز سوالی

:بلند و طنز گفت ییدرون کاسه چرخاند و با صدا  

که به تو وارد گشته  ییهمه ستم ها و رنج ها نیا لبم ازـ ق 

 یو حرف ها پرسمیحالم را؟ نم ینیبیگرفته است. مگر نم

  برمیبه دهان فرو م تزایپ ریمانند پن را نزده ام

 شیدست ها .کردم زیرا ر میرا بهم فشردم و چشم ها میها لب

با ؛ خوردیتکان م یشیو نما یکه در هوا با مسخره باز

 دیکش شیچشم ها ریز یدست قیعم یآمد و با آه نییپا یناراحت

 کیاش را پاک کرد. سپس سرش را با  یالیخ یو اشک ها

به  شانشیپر یحرکت پرتاب کرد به طرف راست و موها

:گفت رلبیعقب رفتند و ز  

یسگ یزندگ نیمان از اـ ا   

ام،  یلحظات زندگ نیدر مهم تر دیبود که چرا با نیا سوالم

حال قدم گذاشتن به سمت اهدافم  در دیکه االن با یلحظات



دلقک نما  یانسان ها نیا تخت افتاده و با نیا یرو بودمیم

هم گذاشتم و با  یرو هیچشمانم را چند ثان زدم؟یسر و کله م

نامش را خواندم زیهشدار آم یلحن  

شوهات رو ندارم یصال حوصله کمدـ ا    

حوصله تورو دارم یلیه که من خـ ن   

گردانددر حدقه حرص نگاهش کردم که چشمانش را  با   

اشه دروغ گفتمـ ب   

دمیتاب و کالفه غر یب  

نقدر نرو رو مخمـ ا   

:و مثل خاله زنک ها گفت را گرد کرد چشمانش  

کردم مگه؟ کارتیـ چ    

:حاالتش اشاره کردم و گفتم به  

کارات نیمـ ه   

:و آهسته گفت به خودش کرد ینگاه تعجبا ب  

م کارام؟دوـ ک   

آهسته به سمت با حرکتی  نییهمان پا بعد چشمانش را از و

گذاشت  میپا یباال کشاند و مرموز نگاهم کرد. دستش را رو

که خط  یحال در دو انگشتش قدم زنان به سمت باال آمد.و 



درونش نشسته بود  یبیو برق عج شکستیرا نم نگاهمان

:زمزمه کرد  

نکردم ینوز که کارـ ه   

:آمد دوختم و گفتم یرا به حرکت دستش که باالتر م نگاهم  

لیاردب میبر دیاـ ب   

به چشمانش نگاه کنم  خواستمناگهان متوقف شد و تا  دستش

 دوباره به حرکت درآورد

؟یراـ ب   

میکنیهم مرور م بلش قانون هارو باـ ق   

بهش دوخته  رانهیو نگاهم مچ گ دیخودش را جلوتر کش یکم

  شد

میمرور کن یوکـ ا   

کرد یدست شیو تا خواستم حرف بزنم پ دمیکش یقیعم نفس  

به اون  یکار یثل دوتا همکار با اهداف مشترک. کسـ م

فعال!  نمیه، ارندا یکیاون ا ب یگذشته ا ینداره. البته فعال! کس

 م،یبدون دیکه با ییخارج از دانسته ها یسوال اضافه ا

گه؟ی. دمیپرسینم  

:گفتم زیمآتمسخر یشدم و با لحن نهیبه س دست  



یوشم اومد سر به راه شدـ خ   

که بهم چشم دوخت  معنادار ینگاه زد و با یقیعم پوزخند

میترجمه شد برا طورنیا  

یور خوندـ ک   

بی مالحظه حرفی را زدم که ذهنم درگیرش  یجد ینگاه با

 شده بود.

؟یدونیو کشته م پدر مادرت ماین نکهیا لیلـ د   

 در سکوت به مالفه بهم شد و رهیچشمانش به ناگاه ت رنگ

.تخت چشم دوخت یرو ختهیر  

 یفاصله به آرام نیافکر کردن و در یبهش دادم برا یفرصت

که از کنار  ینگر یتونیز یبه صورتش چشم دوختم. موها

شده بود و صورتش را قاب گرفته  ختهیر نییپا اش یشانیپ

رگه  یخلق کرده بود. البه ال میاز او برا یدیجد ریبود تصو

فکر کردم  نیزدم و به ا یرنگ چشمانش گشت یعسل یها

است. ناگهان  باتریخوشحال است رنگ چشمانش ز یقتو

دیرا زدم که نبا یدهان بازکردم و حرف  

وهات و کوتاه کنـ م   

واضح و خوانا  یبه ضرب باال آمد و نگاهش را جور سرش

خودم  یبه رو نکهین او بدو عیدوخت که سر میبه چشم ها



که متوجه نبودم تا  یبه پشت سرش نگاه دوختم و نفس اورمیب

فرستادم.  رونیاالن حبس مانده است را آهسته ب  

 ختمیر مشانه چپ یبلندم را رو یدستانم را باال آوردم و موها

بهم گره  یمو یتار ها یال دنیو آرام شروع به دست کش

 نیحمام. با ا رفتمیدر اسرع وقت م دیام کردم. باخورده

که ساواش به حرف آمد و حرکت  زدمیفکرها سروکله م

لحظه متوقف شد. بهش چشم دوختم که با  کی میدست ها

طور که مسخ شده به دستش اشاره کرد ادامه بده و همان

:زمزمه کرد کردینگاه م نمحرکت انگشتا  

کار  یایدن یهم تو بیرق یشرکت ها مایدربزرگم و پدرنـ پ 

 یو فناور کیانفورمات یدونیکه م شونمیکار نهیبودن و زم

 رسهیپروژه بزرگ به دستشون م هیبود.  یت یاطالعات آ

 .دیرسیبه شرکتش م یبزرگ یلیسود خ گرفتشیم یکه هرک

داشت و اون وسط  ادیز شهیکال خورده ش مایبماند که پدر ن

کردهیم امگهید یمسطا کارا  

 ؛دیکش یقیعم نفسباز هم شنیدن چیز هایی که از بر بودم. 

را گرفت و  میموها از یحواس دستش را دراز کرد و تار یب

.دانچیانگشتانش پ دور  

تا خودش  کردیکه پدربزرگم سخت داشت کار م یمیون تاـ ا

به صورت  واریاز در و د رهیو ثابت کنه و پروژه رو بگ



و کاراش بهم  شدیم مشکالت درستبراش  یمشکوک یلیخ

.خوردیگره م  

و موفق شدن حواس  کردنبراش درست  یادیز یها پاپوش

 یادیاساس ز یکه اتهامات ب چون .پدربزرگم و پرت کنن

سراغ درست کردنشون تا  رفتیم دیبهش وارد شده بود و با

و دار اون  ریتو گ یوقت یپخش نشده جمعش کنه. ول عهیشا

کارا بود کل اطالعات پروژه شرکتش که درست کرده بودن 

اون برگزار کننده  به لیو زودتر از موعود تحو شهیم دهیدزد

 یول هی. پدربزرگم حدس زده بود کار کشهیمسابقه داده م

کنه  کاریچ دونستینداشت و نم برای اثباتش یمدرک چیه

به شرکت  یدایضرر ز بردیمناقصه رو نم نیچون اگه ا

.شدیوارد م  

و سرد ادامه  یجد یاز چرخش متوقف شد و با لحن انگشتش

 داد

فشار  یلیاون زمان خ .پدربزرگم بود لیوک یدر محبـ پ 

. شده بوده دینا ام از موفق شدن بایپدربزرگم بوده و تقر یرو

به  ینام و نشون یب لیمیروز مونده به مناقصه ا کی قایدق یول

 یزیکارا و برنامه ر نیکل ا کنهیکه ثابت م رسهیدستش م

است و چندتا ام  مایاطالعات کار پدر ن یپاپوش ها و دزد

 ادیفرستاده. ز هیچ دونستهیمدرک اضافه تر که پدربزرگم نم

که کرد پدربزرگم  یتنها کار هینشدن اون شخص ک نیا ریگیپ



هم رفع  یطورنیو ا داد سیبود که همه مدارک رو به پل نیا

و پس  رفتیکه داشت ازدست م یاتهام شد ازش و اعتبار

.شد ادهگرفت هم مناقصه به اون د  

 میفرو رفت و چشم ها یمانگشتش با آرامش داخل موها چهار

 یتالش یشده بود که کس جادیا نمانیب یبسته شد. خلسه ا

:. آهسته ادامه حرفش را گفتمکردیبردنش نم نیاز ب یبرا  

 سیپل لیو تحو هیچ دونستیکه پدربزرگت نم یون مدارکـ ا 

بوده و تمام هم دستاش لو  مایپدر ن یایداد سند کل گند کار

ها بهش  سیدست پل نکهیرفتن. شرکتش ورشکسته شد و قبل ا

 یکیتو  .شدن ریبرسه طلبکاراش و همکاراش باهاش درگ

 کی یحت مایها چاقو خورد و مرد. مادر ن یریدرگ نیازا

از مدرسه برگشته  ماین یو وقت ارهینست دووم بهفته ام نتو

.صداش کرده جواب نداده یهرچ  

انگشتان دستش کندتر شد حرکت  

وارد اتاق  یکنه. وقت کاریچ دونستهیبوده و نم دهیرسـ ت 

طناب خودش و دار  کیکه اون... با  نهیبیم شهیمامانش م

 زده

با نفس حبس شده  شودیو بلند من همزمان م قینفس عم و

:دیگویبا بهت م رلبیساواش. ز  

بهت گفته؟ ماین نارویـ ا   



دهدیکه کالفه جواب م دهمیتکان م نفیبه نشانه م یسر  

داره تقاص خانواده ازدست رفتش و  مایبه من گفت ن یحبـ م 

من رو  ما و ..  یشرکت خانوادگ خوادیو م رهیگیاز ما م

.نابود کنه  

حرفش را قطع کردم یجد  

پدر مادر  دونستمینم یول دونستمیماجرا و منم م ینجایا ـ تا 

 تورو کشته

را محکم  میحواسش نبود و ناخوداگاه داشت موها دانستمیم

دستش  یو آهسته دستم را رو امدین ازم در یی. صدافشردیم

که  دیکش رونیدستش را ب عیگذاشتم که متوجه شد و سر

کرد و کنده شد. لبانم  ریام گخورده گره یتار مو یانگشتش ال

این حرکتم را به حساب درد کشیدنم  فشردم که ساواش مرا به

 یرونوازش گونه به جلو خم شد و دستش را  عیسرگذاشت؛ 

کشیدسرم   

؟یخوب .واسم نبودـ ح    

. نگاهش را بودمیقطعا خوب م کردیسرم را نوازش نم اگر

آورد و خط نگاهمان در  نیید پاکه به کف سرم دوخته بو

 نیاش سنگ نهیفاصله ممکن بهم گره خورد. قفسه س نیکمتر

 ،بودم که خونسرد و با آرامشو تنها من  شدیم نییباال و پا

ه داده بودم. یتخت تک یبه پشتو  دهیکش دراز  



گردنم  یرفت و رو نییپا بی هیچ عجله ای شیمردمک ها

 یرو نیب نیادوباره به سمت باال حرکت کرد و مکث کرد. 

پچ پچ  ییطور که با صداهمان .متوقف شد هیثان چند میلب ها

آورد و شصتش را  نییدست راستش را پا زدیوار حرف م

.دیکنار لبم کش  

 یو همه چ رهیمیم یعیدر بزرگم بر اثر مرگ طبـ پ 

و اونجا با  خوندنیدرس م کایآمر یبه بابام. با محب رسهیم

موندگار  ی. محبیزنیآشنا شدن و بعدشم که حدس م ایمادر ل

دوسال ازدواج کرد و همه  یکیبعد  .من برگشت یشد و بابا

 و دیدیم بیمشکوک تعق یموردا یه نکهیتا ا ،آروم بود یچ

 ی. انگار سرنوشت پدرش برامی گرفت زیآم دیتهد ینامه ها

و بهش  رهیگیتماس م یبا محب عیاون تکرار شده بود. سر

...ی. ولهیکار ک زدیچون حدس م رانیا ادیب گهیم  

سکوت کرد و سپس ادامه داد یکم  

 رسهیم یوقت ی. محبیدنبال محبفرودگاه  رنیا مامان مـ ب 

 چند دقیقه منتظرشون میمونه؛ وقتی میبینه خیلی دیر کردن

 رکه اخبا میبینهتو فرودگاه  یخودش بره ول رهیگیم میتصم

...کیاون نزد و نشون میده نیماش هی  



 نییتاب چشمانش را بهم فشرد و سرش را پا یو ب کالفه

 ییم فشار آورد و با غضب و صدادستش به کنار فک انداخت.

دیباره غر کیبه گرفته    

منفجر شد نشونیاشـ م    

فرستاد.  رونیب با فشاررا گفت و نفس بلندش را  نیهم

ما تنها او مشتاق داشتن خانواده  نیب کهنیا یمتاسف بودم. برا

زنده بودن آن ها  یبرا دشیدرصد ام کیبود و نه تنها آن 

نبود و  یعیآنها که طب حیمرگ فج دنیپوچ شده بود بلکه با شن

چشمانش رنگ باخته بود. تنها  شیپ ایقتل بود دن لهیبه وس

، مساواش بگذار یرا به جا مخود مکرد یلحظه سع کی یبرا

!ریهرچند د   

که  یکه خانواده اش را نابود کرده بود و تنها شخص ییماین

 میخوشبختانه در زمان قد ایداشت و آن متاسفانه  یدر زندگ

تباه کردنش.  یداده بودم برا مایمن بودم، دست به دست ن

و  ختیبهم ر دیفکرهم اعصابم شد هیسه ثان نیاز ا یحت

م دچار لرزش شده و شدم که پلک سمت چپ نیمتوجه ا

:هم گذاشتم و ساواش آرام گفت یچشمانم را رو .پردیم  

 رهیگیمادرم تماس م با پدر عیو سر کنهیشک م یحبـ م 

و از جسد سوختشون  رهیبه محل حادثه م دن،ینم یجواب یول

وضعیت انقدر بد و غیر همونا بودن.  دهیم صیتشخ نیو ماش



. رفتن به خونه ماست کنهیم یکار نیاولعادی بوده که 

و از اونجا دور  دارهیبر مم من خدمتکار و مرخص میکنه

.شهیم  

نجات جون خودم گذاشتم پرورشگاه تا دست  یبرا گفتیم

تا  کایپام آمر هیبود  رانیپام ا هیبهم نرسه. گفتش  یکس

 یسخت بوده براش. ول یلیحواسم به تو و شرکت باشه. خ

تش کنار اومده بوده چون بچه دوس نایبا همه ا ایمادر ل

شک  یمحب یکه به رفت و آمدا ی. تا زمانشدمیمحسوب م

یدونیاش هم که خودت م هیبق .کننیم دایو من و پ کننیم  

 دمیفهمیزمزمه کرد. حاال مخاصی  یجمله آخرش را با تلخ

اش را  ین مرد قائل است. زندگآ یبرا یادیچرا ارزش ز

.دوستش کرده بود نیوقف فرزند بهتر  

:گفتم شهیتر از هم میمال یبا لحن ناخداگاه  

 یزیکه کردم، چون طبق اون چ ییاز کارا ستمین مونیشـ پ 

که بهم وارد شده  یو اون لحظه و اون فشار دونستمیکه م

 شترمیبود. و ب نیممکن هم میتصم نیبود به نظرم درست تر

کردم  یخوب کار یرسیم جهینت نیبه ا یفکر کن یبخوا

وجود  ییتو رفتیم ادمیو  کنار انداختمتیوگرنه اگه م

هارو  قتیکه حق میوقت االن مقابل هم نشسته بود چیه یردا

م.یبفهم  



:پشت حرفم را گرفت و بدون مکث گفت عیسر  

یفهمـ ب    

:و با اخم گفت رانهینگاهش کردم که مچ گ یسوال  

که  یازتو و اتفاقات یچی. من هیفهمیو م یپرسیقط تو مـ ف 

امور؟یکردن  کارتیچ. دونمیبرات افتاده نم  

 گریو د رفتیم نیکه اطرافمان بود داشت ازب یقیعم خلسه

آرامش نداشت. هر وقت که بحث به سمت من و  نمانیجو ب

 یو عاقبت خوب شدیم جادیتنش ا شدیم دهیگذشته ام کش

 دمینداشت. نگاهم را چرخاندم که صورتش را به طرف خط د

دیو اصرار ورز دیکش  

امورـ ی   

 رهیبه چشمانم خ کیکردم و او ازهمان فاصله نزد سکوت

م برود عقب تر ویشد. کالفه شدم و برگشتم به طرفش تا بگ

برد و  میشوکه کننده سرش را داخل موها یحرکت یکه ط

 دیکش یقیاز حالت معمول بزرگتر شد. نفس عم یچشمانم کم

که ماتم برده بود عقب رفت و با لبخند  هیو بعد از چند ثان

:گفت یا یطانیش  

قدیماست.موهات مثل  ینوزم بوـ ه   

طرف لبم را کج کردم و پاسخ دادم کیروح  یب  



یدار اجیحموم احت یبگ میمستق یتونیـ م   

:حرص درار گفت یزد و با لحن یلبخند  

. یو کار و برام راحت تر کرد یدیکه خودت فهم یرسـ م

برو حموم ارهیبگم برات لباس ب ایبه ل رمیم  

 دهیکه چشمانش را درشت کرد و کش دمیرا درهم کش میها اخم

:گفت  

ارمیاسه خودم و مـ و   

براق سرش را  یبازتر شد با خباثت و نگاه میکه اخم ها یکم

 چرخاندمیسرم را به چپ و راست معاصی شده آورد،  جلو

طرف  نیاوهم همزمان با من خودش را ا یتا کنار برود، ول

 طنتیش ی. صدارفتیمخم م یو رو دیکشیو آن طرف م

گوشم نشست وارش در  

. چرا نمتیآره؟ آره؟ بب ؟یمن و دوست دار یوم.. لباساـ ه 

 اخمات باز شد؟

ساواش برو کنارـ    

 بخش که لذت ینگاه باو  با من به طرف راست آمد سرش

:گفت و دیخند من بود؛حاصل از آزار   



 یحسود ه؟یچ ایمشکلت با کامل ؟یشد یطورنیرا اـ چ 

 نجایا یخوایمن و م ی. لباسانیخانوم من و بب اموری ؟یکنیم

؟یغارت کن  

آرام تر شد و پچ زد لحنش  

؟یتییبهت اومده سو یادیز یدیودتم فهمـ خ   

:و بلند گفتم یحرص  

اواشـ س   

دجواب دا دهیبا زمزمه و کش باالفاصله  

ساواش؟ یچشم گرگ هیـ چ    

تالش  .دو دو زد شیکنار موها ییگرفت و چشمانم جا نفسم

زد و با  یلبخند دلتنگ که نشان دهمی اهمیت کردم خودم را ب

:آرام گفت یلحن  

تا  نمتیبب گهیبار د کی خواستیم چقد دلم یدونیـ م 

ساواش؟ یبا حرص بگ یطورنیا   

را بهش دوختم زمیزدم و نگاه ت یا یعصب پوزخند  

نه؟ یالت خوش نـ ح    

حرفش را تکرار کردم کهیبعد آهسته تر و با ت و   

حرص اـ ب   



تکان داد یو سر دیخند  

داره. صدا کردنت فرق  گهیمزه د هیکردن تو  تیره اذـ آ

..ساواش یگیخش دارت م یبا اون صدا یوقت ه،یداره با بق  

 یرا با حرص رو حرفش را ادامه بدهد، کف دستم ذاشتمگن

باال انداخت  ییابرو که دهانش گذاشتم و به عقب هولش دادم

عقب  عیداغش با کف دستم سر یو به خاطر برخورد لب ها

سکوت  ینگاه معنادارش را از من گرفت. کم او هم و دمیکش

:شد و ناگهان گفتم  

کنمیم نتیحسـ ت   

:تکان داد و گفت یسر یبا سرگرم ،شد نهیبه س دست  

را اونوقت؟ـ چ   

 د جوابش را دادم وکه پوزخندم درش مشخص بو یا لحنب

تصورتش درهم رف  

 کهنی. اتیو دلخور ینشون ندادن ناراحت یالشت براـ ت 

.یا یچقدر از دستم عصب ینشون ند یخوایم   

 کهیزل زد به من و در آخر با لحن ت یحرف چیگفتن ه بدون

:گفت یا یدار و زخم  

که  یوقت ینگه داشتم برا چون واکنش هام و گمینم یزیـ چ 

بگم  دیبا ،ادیحرفم چه ن نیاز ا ادی. چه خوشت بیحرف بزن



قضاوتش کنم و  عیسر زنهیم یحرف هی یکی ستمیمن مثل تو ن

بشنوم و بفهممت  خوامیبندازمش دور و نقشه بکشم براش. م

!وقتش بهزدن به خودتم  بیشدنم به خاطر آس ی. عصباموری  

و گرفته از  یجد یبخواهم حرفش را هضم کنم با صورت تا

:تخت برخواست و سرد گفت یرو   

لباسارو. ارمینتظر باش مـ م   

.و ازاتاق خارج شد و در را آهسته پشت سرش بست  

 اشیخال یبر دهانم زده بود و مبهوت به جا یمحکم مهر

سوال  ریرا ز میها میکه تصم شیبودم. کل حرف ها رهیخ

و کل وجودم  برده بود به کنار. آن جمله آخرش بود که قلب

 یدرونم با هر حس و حال یها اموری ؛کاپو انداخترا به ت

سکوت کردند و به فکر فرو رفتند.  قهیدق نیچند  

که آن کسی  فهممیکردم پشت کرده به من و حاال میم الیخ

کرده و مرا  انتیخ کردمیپشت کرده بود من بودم. فکر م

 انتیو حاال با فضاحت تمام متوجه شده بودم من خ؛ فروخته

من  دمش،یکردم، من فروختمش، من قضاوتش کردم، من نشن

  انهرحم یو او ب دمش،ینفهم

بهم فهماند  شیها یوخو ش کرد و با سکوت یادآوریرا  نیا

و دلخور نبود  یکار نکرده مرا او انجام داده.  ساواش عصب

 بینبود به خاطر آس یسال ها. ساواش عصب نیتمام ا یبرا



اش نبود. . طلبکار مرگ خانوادهیمحب ا،یزدن به او، کامل

زدن به خودم!  بیبود از من به خاطر آس یساواش عصب

که  یاموریکرده بود،  گمو  شناختیکه او م یاموری. اموری

!او یکودک اموریکشته بودم،   

 

آب  یبودم و نگاهم قطره ها ستادهیا نهیآ یجلو نهیبه س دست

 یقینفس عم .کردیرا دنبال م افتادیم میشانه ها یکه رو

 گشاد یشرتیساواش. ت ییاهدا یو زل زدم به لباس ها دمیکش

رنگ. کش کمرش را تا  دیبا شلوار اسلش سف یو خاکستر

عقب تر رفتم  یسر نخورد. کم میبودم که از پاها دهیآخر کش

 دهیرا انداختم پشتم. نگاه آخرم را به پوست رنگ پر میو موها

رفتم.  رونیاتاق ب ام انداختم و از  

 گذاشتمیسرد م یپارکت ها یبرهنم رو یکه با پاها یهر قدم

واضح  دانستمیکه مضمونش را نم ییجر و بحث ها یصدا

بلند و اعتراض  یو به صدا ستادمیپله ها ا ی. باالشدیم تر

آن دختر گوش دادم گونه  

خوابم و دارم کابوس  کنمیحس م کشه،یخم داره سوت مـ م 

نمیبیم   

بلند شدخنده پشت بندش  یکم یبا چاشن نیارس یصدا  

اکشن لمیوسط ف یس نکن. افتادـ ح   



دیبلند تر شد و پرخاشگرانه غر ایل یصدا  

من، مغزم اصال  یخدا ی. وازنمیحرف م ین دارم جدـ م 

همه حماقت و نداره نیتوان درک ا  

طور که آهسته حرکت پله گذاشتم و همان یاولم را رو قدم

گوش سپاردم کردمیم  

چشم  یحت مارستان،یمن و انداخته گوشه ب یختره باباـ د 

. دهیاز ترس. کل اطالعات شرکتت و دزد نهینداره من و بب

بندازت گوشه  یچطور کشهیساله نشسته نقشه م شش

 ای یکنیفکرم م ؟یکن یباهاش همکار یخوایقبرستون بعد م

کنه؟یکمکت م یکس  

نیمسخره ارس یباز صدا و  

کنمینم کمکش ممـ    

شده از  یکامال مشخص بود عاص د،یکش یکالفه ا پوفا یکامل

 دنیوسط من منتظر شن نیو ا نیارس یها یدست حاضر جواب

 یو لحن ب دیطول نکش ادیاو بودم، که انتظارم ز یصدا

توجهم را جلب کرد. الشیخ  

..یگیکه م یون دخترـ ا   



بلندش همزمان  یذاشت حرفش را تمام کند و صداگن ایکامل

و ساواش به  نیارسبا ورود من به سالن و برگشتن سر شد

.طرفم  

قاتله،  هی .ستیتو ن یدوست بچگ گمیکه م یون دخترـ ا 

!قاتل  

 

بود.  رهیبودم و ساواش آرام به من خ ستادهیا ایسر ل پشت

کاناپه لم  یو راحت رو کردیم ییگوشه لبش خودنما یآبنبات

دسته آن نشسته بود و  یرو شینارمبل ک نیداده بود. ارس

بود ستادهیا شانیدست به کمر روبه رو ایکامل  

دست  یآن ها تعجب کرد و با کالفگ یدفعه ا کیسکوت  از

را در هوا تکان داد شیها  

 یخواستیکه م ی. ساواش کارزنمیارم با شما حرف مـ د 

و بده. تا فرصت هست حسابش و برس و بدشون  یانجام بد

سیدست پل  

بدنم به حرکت  یرو نییپاباال تا آهسته از  شیها مردمک

نگاهش درون  ستیاز چ دمیفهمیکه نم یبرق .درآمدند

وارش سرش را به  طنتیش شهیهم یو با آن چشم ها درخشید

و نگاهمان  دیکش ا باالضرب چشمانش رک یعقب برد و 

.درهم قفل شد  



 شیثابت تنها با چشمان شوکه شده مردمک ها یبا سر نیارس

متوجه  و دادیرا از سمت ساواش به من و برعکس حرکت م

 طور که در چشمانهمان .اش شدمآب دهان قورت داده

مرموز و  یزدم و با لحن یبودم پوزخند رهیخ ساواش

:وهمناک گفتم  

کنار زدنم راحت بود یگیطور که تو ماش همونـ ک   

آهسته  کهبرگشت به عقب نگاه کرد  نرایسرعت و ح با

و  قی. نفس عمسر دادم صورتش یرا رو میمردمک ها

مدآکش  شتریو پوزخندم ب دیکش یلرزان  

 نیا ای ش،یپ هیثان چندنم تو کنار زد زهیانگ نم؟یدومش و ببـ ک 

ات؟مهینصفه ن ینفس ها  

شود و  زیر نهیباعث شد چشمانش با ک زمیتمسخر آم لحن

 یو با سرگرم دیباال پر میکه ابروها دبه سمتم بردار یقدم

 دیرا زدم که اول با یدهانم را بازکردم و حرف .نگاهش کردم

.کردمیو اتمام حجت م شدیگفته م  

 سیمن و به عنوان نمس ستم،ین یکس ین دوست بچگـ م 

به شما عوض  دمینه من د .نکرده رییتغ یزیچ ،یشناسیم

 الیخیب ییشده نه شما دلتون سوخته به حالم و بر حسب آشنا

 جابیبودن راهمون ا یکی. مقصد ما جداست فقط نیانتقام شد



 معامله هر نیا . و ازمیکن یکه به "اجبار" باهم همکار کنهیم

.نه فقط من برنیدو طرف سود م  

:کج شده گفتم یرفتم و با سر جلوتر  

و  ماشیکل تصمکه  ستیمن ن یو ابرو ونم عاشق چشمـ ا 

.مورد نباش کی نیاشخاص دورش رو بزاره کنار. نگران ا  

رفت،  یبه قرمز درون حرفم شد و صورتش رو هیکنا متوجه

کرد که خنده اش مشخص نشود و تنها  یتک سرفه ا نیارس

ام بود و  رهیدر سکوت خ یحرف چیساواش بود که بدون ه

.دادیآبنبات درون دهنش را حرکت م یگاه  

انداختم  یکیآن  یراستم را رو یپا ؛مبل مقابلش نشستم یرو

باال گرفته  یدسته مبل قرار دادم. با سر یرا رو و دستم

بود بحث را شروع کردم ایکه مخاطبم کامل یدرحال  

مثل آدم  یکرده باش زتیبه دوست عز یکمک یخوایگه مـ ا 

یکنیحرف هام گوش مو به  ینیشیم یایم   

ادامه دادم هشدارگونه و آرام تر ییبا صدا  

 یفکر هیبگو از االن  یدردسر درست کن یخوایر مگا ـ و 

 به حالت کنم

او پاسخ داد یبه جا نیارس  



واسه  نهیشیم ایما خوب درازه، جلو بعض یبونت براـ ز 

فقط مکهیمن آبنبات م  

غرید رلبیبا حرص و ز  

ش*چه شـ ب   

نداد.  یهم گذاشت و بازهم جواب یرا رو شیچشم ها ساواش

 یان را به جز من متعجب کرده بود. بشسکوتش همه  نیا

.حرفم را ادامه دادم تیاهم  

کشورا داره. ما با  هیکشور و بق یتو یادیز یرابط ها مایـ ن

 همکارشنفر هست که به اصطالح  کی. میندار یاونا کار

ی. ولهرانیحمل قاچاق و آوردن جنساش به ا یتو   

 یروبا اجبار مد و آشدم که  ایم متوجه کاملیحرف ها اواسط

بسته بود  شیاز کاناپه ها نشست. ساواش هنوز چشم ها یکی

مشخص بود  یشده بود ول رهیخ نیبا دقت به زم نیو ارس

.با من است شیگوش ها  

بهتره یلیخ بیرق میاسمش رو بزار یلـ و   

گفت زیکنجکاو و تمسخرآم یبا نگاه نیارس  

کنه؟یم یداره همکار یمتوجه نشده با چه کس ماین یعنـ ی   

به او انداختم و پاسخ دادم یمعنادار نگاه  



و شما بود حواسش به  یمحب یانقدر غرق در نقشه ها مایـ ن 

 نکهی. تا اکردیمنم توجه نم ینبود و به هشدارها گهید یزایچ

به اسم ما داره  دمیماجرارو گرفتم و فهم یآخرسر خودم پ

باهم درگیر لو بره.  سیپل شیپ بود کیو نزد کنهیخالف م

و دوباره  وفتهیب ابیاالنم تو استراحته تا آب ها از آسشدیم. 

.کنه شروع  

را گفت که  یزیو چ دیساواش وسط حرفم پربه یک باره 

نگاهش کنم رهیباعث شد با دقت و خ  

ه؟یدستت زخم یرای اون درگیرـ ب   

تعجب نگاهش کرد و سپس چشمانش را جست و  با نیارس

.جوگرانه به طرف دست من برگرداند  

بود باز  تیش اخم و جدیکه تو یآهسته با نگاه شیها پلک

.ل زدندز به من میشدند و مستق  

:را با زبان تر کردم و گفتم لبانم  

دش دهیخراش کردن کیلشگفتم یک بار.ـ    

:و بلند گفت دیکش یسوت نیارس  

کشتتون شهیجوره نم چیه گهیشما د نیگ جونـ س   

نگاهش  یو جور میو ساواش همزمان به طرفش برگشت من

 یبه معنو دستش را  دیپر شیکه آب دهانش در گلو میکرد



شده اش  نینگاه سنگساواش باال آورد.  دیشما ادامه بده کهنیا

.دوختاو برداشت و دوباره به من یاز رو یرا به کند   

دمیکش یقیعم نفس  

باهاش چون کال با من  رمیسخت باشه ارتباط بگ دیاـ ش

آخر یسر جریان یخصومت داره. خصوصا برا  

:گفت عیسر ساواش  

مورد نیب پس اـ خ حذفه  

:گفتم دواریجمع شده ادامه حرفم را تاک یچشمان با  

 تونهیمجبورم با اون معامله کنم چون فقط اونه که م یلـ و 

رو خراب کنه ماین یها هیاز پا یکی  

دیبهم چفت شده اش غر یمحکم و از پشت دندان ها ساواش  

میجبورـ م   

و خودت را در  میهمکار گریداشت به من بفهماند ما د یسع

هم در  یکه برا یتنها حساب نکن. مانند دو مبارز عیوقا

و  میبهم زل زده بود دندیکشیخط و نشان م یباز نیزم

شده بود.  جادیا نیسنگ یسکوت  

 فهماندمیچطور بهش م شود؟ یناج خواستیروزه م کی

که تو  یزیآن چ یبرا گریو د ستیکارها ن نیوقت ا



 نیتک سرفه ارس یشده؟ در آخر صدا رید یلیخ یکنیفکرم

:تفاوت گفت یو ساواش ب میریرا از هم بگ باعث شد نگاهمان  

هست؟ و کجاست؟ یک یگیکه م نـ ای   

آهسته جوابش را دادم یلجباز بدون  

لینژاد. اردب کیسعود نـ م   

وقت  یلیو تفکر تکان داد و آبنباتش را که خ دییبا تا یسر

 یدوباره وارد دهانش کرد و گوش چرخاندیبود در دستانش م

کردن شد و در  پیمشغول تا عیدر آورد. سر بشیرا از ج

کرد و با مسخره  یتک خنده ا نیاش شدم. ارس رهیسکوت خ

:گفت یباز  

السا وارد عمل شدـ س   

:نامفهوم گفت ییدر جوابش با صدا ساواش  

هیک قیبفهمم دق دیاـ ب   

بفهمه  دیاز راه رس یکه هر ک ستنین یونا انقدم دم دستـ ا 

هستن یک  

را باال آورد  شیبود چشم ها یکه سرش درون گوش همانطور

زد  یپوزخند هیو زل زد درون صورتم. سپس بعد از چند ثان

آتش حرص را به جانم انداخت دوباره به صفحه  یو وقت

دوخت و مشغول شد. چشم اشلیموبا  



و  دادمیرا تند تند تکان م میحوصله پاها یو ب نهیدست به س

ر که غرق د انداختمیم ایبه ل یخونسرد اهنگ میاوقات ن یگاه

لب  ریهم ز نیارسما نبود. شیبود و حواسش پ یگرید یجا

دسته کاناپه  یو با انگشت رو کردیرا زمزمه م یا یملود

:گفتم . سرم را برگرداندم طرف او و بلنددیکوبیم  

یاریاسم مادربزرگشم در ب ستیزم نـ ال   

 یدهانش و حت یجوابم تنها شد انتقال آبنبات به آن سو و

 ینگاهم کند. دستانم مشت شد و صدا اوردیسرش را باال ن

.باعث شد چشمانم را محکم ببندم نیتک خنده آرام ارس  

:که رو به ساواش گفت دمیاش را شن یلب ریز یصدا  

 نیهم دونمیرو مخت رو م یها یخونسرد نین قدر اـ اال 

.فرمون و ادامه بده  

ام را  قهیدادم و با انگشت شق هیکاناپه تک یپشت به را سرم

آمد فشردم که باالخره به حرف  

داره و  شهیکه کارگاه ساخت ش یاشخاص نیاز مهم تر یـ یک

..در ظاهر  

ادامه دادصدایی کشیده مکث با  یپس از کم  

رانهیداخل ا یا رهیزنج یرستوران ها نیاحب بزرگترـ ص   



را از هم باز  میپلک ها لیکردم و دییروح حرفش را تا یب

 نکردم

 ینیبب دیبه چهره اش داره. با ینقاب ی. هرکسر ظاهرـ د 

شده یمخف یپشت اون چ  

حرفم را قطع کرد زیمتلک وار و ت یلحن با  

امال موافقمـ ک   

 فک کردم نیام متوقف شد و به ا قهیشق یانگشتانم رو حرکت

.گرفتمیبا پرهام ارتباط م دیتر با عیسر که  

خشدار سر صحبت را باز کردم ییصدا با  

ه دیکه رستوران م ییثابتش تو پک ها یها یشترمبرای ـ  

کسم مشکوک نشده تا  چی. هدراگ هاش و جاسازی میکنه

.حاال  

:پرسیدو  دیکش یقیعم نفس  

 یآدم خطرناک نیبا همچ یچ ی؟ برا یکن کاریچ یخوایـ م 

؟یکردیمعاشرت م دیتو با   

شیها یفروغ زل زدم درون عسل یرا گشودم و ب چشمانم  

نداره تیبرات اهم زایچ نیخطر و تو سرت بکارن ا یقتـ و   



را بهم  مینگاهم کردن و محکم پلک ها ینفرشان با گنگ سه

تر  حیحواست را جمع کن. ادامه حرفم را صح ،یزدم. لعنت

 به زبان آوردم

. من با شدیم داریو ب دیخوابیسر من م یباال یطر اصلـ خ 

..پس کردمیم یجا زندگ هیاون   

:لب گفت ریز نیارس  

مایـ ن   

و نفوذ  هیاون تا چه حد عوض نیدونینم یره شما حتـ آ 

نیبدون نمیتونیداره. و نم  

 .دیکاناپه کش یرو شتریخودش را ب یتفاوت یبا ب ساواش

:گفت گذاشت و زیم یرا رو شیپاها  

دنشینداره فهم یارـ ک   

:گفتم هستهآ  

رو نه یکی نیستثناعا اـ ا   

را ریز کرد شیها چشم و شدمتوجه لحن پر منظورم   

:تکان دادم و گفتم یسر  

لیاردب میبر دیاـ ب   

به طرف هم برگشت و زل زدند بهم شانیسرها  



:بدون مکث گفت ایکامل  

میایب دیهم با نین و ارسـ م   

پاسخ داد یبا شگفت نیارس  

ننه سرما که  شیپ .میببر میبردار دیو با پینده خدا کل اکـ ب 

 یخالفکارا نیاز بزرگتر یکی شیپ میریم میدار ؛میرینم

تو  هینظرت چ زمیساواش عز زیچ ا..مملکت. ساواش بچه ش

 ،هدف ما نجات جون توعه نیکه بزرگتر یدونیم ؟یاین

.از موهات کم بشه فیتار کث هی خوامینم  

و  کردینگاهش م یشده و خنث کیبار یبا چشمان ساواش

.زدیوقفه حرف م یب نیارس  

 شانیهم مقابل هر سه نفرشان نشسته بودم و به قاب دوست من

به نظر  یمسخره باز شیبودم. در ظاهر حرف ها رهیخ

که من مانند  یچه قدر در زمان دمیفهمیحاال م یول ،دیرسیم

آمدم نگران از دست  یبه حساب م دیساواش تهد یمرگ برا

 رهیخ میهاانداختم و به انگشتان پا نییدادنش بودند. سرم را پا

م.شد   

باال بلند شد یساواش با ولوم یصدا  

ببند فکت و قهیدو دق نیرسـ ا   

:رو به من گفت و  



م؟یاریرو ب یکس ازهیـ ن   

افتادم ریگ نجایکم بردم ا گاردیخودم باد که با یبار نیخرـ آ   

محو  .من بود یواال یه جانم اون به خاطر مهارت هاـ ن 

.سر جاش نبود گهیهوش و حواست د یشده بود مییبایز  

:به ساواش نگاه کردم و گفت نیتوجه به حرف ارس یب  

کرد یاطیاحت یب شهینم میهم ببر پیاک دیاـ ب   

:تکان دادم و گفتم الیخ یب یسر   

میکنیردا حرکت مـ ف   

با هم بلند شد ییو ساواش دوتا نیارس یصدا  

ردا؟ـ ف   

:گفتمسالن و بلند در حرکت کردم سمت  ،جا برخواستم از  

رداـ ف   

توجه نکردم و پا تند کردم سمت  چکسیبه حرف ه گرید

کردم و دستم محکم نرده ها را  ستیپله ها ا نیاتاق. ماب

فشرد. دو سه بار پلک زدم و دوباره حرکت کردم. هر لحظه 

آهسته حرکت  یو به جا شدیداشت سست تر م میزانوها

.تا زودتر به اتاق برسم رفتمیراه م عیکردن سر   



در را باز کردم به سرعت خودم را داخل اتاق انداختم  یوقت

در  یکه مطمئن  شدم کس گریو در را پشت سرم بستم. د

 ؛اجازه افتادن دادم فمیضع یراحت به پاها الیبا خ ستین نجایا

چسباندم و چشمانم را بستم. مغزم  نیام را به کف زم یشانیپ

 یمیقد ونیزیبرفک تلو یصدا میو در گوش ها کردیگزگز م

.شدیو خراب پخش م  

بار  نیرا مشت کردم. چند و دستانم دمیکش یقیعم ینفس ها

 دیکه سرم کش یریبا ت و ناگهان دمیکوب نیزم یدستم را رو

اراده لبان خشکم محکم توسط  یبدنم با درد جمع شد و ب

. مانند دیچیفشرده شدند و طعم خون در دهانم پ میدندان ها

 هو چشمانم از بس بهم فشرد بودم دهیچیدر خودم پ نیجن

.کردیدرد م بودمشان  

کردم. به زور خودم را  یجانکاه سپر یلحظه را با درد چند

 یوار وانهیو کار د رمیتا آهسته در خودم بم کردمیکنترل م

کنترل کردن سخت بود و  نیبفهمند. و ا هیازم سر نزند که بق

.آوردیرا به درد م مغزم  

باز کردم  مهیرا ن میآرام گرفت، پلک ها یدردم کم نکهیتا ا 

مقابلم محو  ریو نگاه خمار و دردناکم را به اتاق دوختم؛ تصاو

 ادیز یبه خاطر تقال می. چشم هادندیچرخیبودند و درهم م

را  دستانم داشتم یدیشد لیم سوخت،یشده بود و م سیخ

.اشتمجان ند یبکشم ول میپلک ها یمحکم رو  



 

که لحظه  یو به خس خس افتادم مانند کس قیعم یها نفس

اش است از بدن به شدت کرخت و سست  یآخر زندگ یها

 کیحرکت  یب یمانند گوشت شیام که هرکدام از اعضاشده

.شدیم دهیآمد و در اتاق شن یم رونیجا افتاده بود ب  

انداختم و به سقف چشم  نیزم یرورا آهسته به پشت  خودم

سرم را کج کردم، لبانم از  یرگیخ هیپس از چند ثان دوختم.

که  یخنده ا دم،یوار و آهسته خند وانهیهم گشوده شد و د

 .نداشت یبه خنده واقع یشباهت چیو ه دانستمیرا نم لشیدل

 ستینقرار  گریبود که د یمانند هندل زدن موتور شتریب

 یگرفت و با درد سرفه کردم ول میگلو نشیروشن شود. ماب

نشد و مجنون وار و  میباعث توقف خنده هاحتی آن هم 

.دمیدردناک تر خند   

که به خاطر سوزش چشمانم بود از گوشه  سیخ یا قطره

کنار گوشم حرکت  یافتاد و به سمت موها نییپا میپلک ها

را  سرم و کردن اعصابم شد کرد که خارشش باعث خط دار

.ر برودکنا عیتا سر دمیکج کردم و به کنار دستم مال   

 مینفس ها یام آرام آرام بند آمد و صدا یعصب یها خنده

 چیآهسته تر شد. خوب بود که توانسته بودم خودم را بدون ه

.نمیقدرت بنش پر شانینشان دهم و جلو یزجر   



که همه انسان  نیبه ساواش افتادم، ا شمیحرف چند لحظه پ ادی

 شانیخود واقع دنید یبرا دیبه چهره داشتند و با یها نقاب

.یزدینقاب را کنار م  

 اموریبه  یزدیکه اگر کنارش م یبود. کس سیمن نمس نقاب

 یا زهیانگ چیکه ه یدیرسیم یروح و شکسته شده ا یب

 انیو منتظر پا، جا نشسته کینداشت و  یادامه زندگ یبرا

 دهیرس اموریکه آن ها ازش متنفر بودند به داد  یسیبود. نمس

 یجلوه نکند و کس فیآنها ضع یو کمکش کرده بود جلو

.است ینفهمد درحال فروپاش  

االن و در  شدیم نیا ادآوریبود که دستش را گرفته و  یکس

آخر راه  ،کن ی. اهدافت را عملستیلحظه وقت مردن ن نیا

و  کنمیتمام است خودم دستت را رها مر کا یکه مطمئن شد

.یبرو یبا آسودگ ارمگذیم  

!من بود یناج کردندیکه قاتل خطابش م یکس   
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زد که باعث شد حس کند از دره  یو غلت دیکش یبلند ازهیخم

. ناگهان با دیچیدر گوشش پ یافتادن بلند یسقوط کرده و صدا



و به مقابلش زل زد.  دیگرد شده از خواب پر یو چشما یگنگ

با دست  یکم د،یدیرا واضح نم زیچ چیهمه جا تار بود و ه

 دشیسه بار پلک زد تا د و دو دیچشمانمش را مال شیها

 درست شد. 

که  یریت یبه اطراف گرداند و کمرش را تکان داد ول یسر

را مورد  نیلب ارس ریو ز دیبگو یباعث شد آخ بلند دیکش

..کل در یول نیچرا ارس دانست یقرار بدهد. حاال نم تیعنا  

که  یرا مثل نو عروس ذوق زده ا شیو لباس ها برخواست

با همسرش برود سوت زنان و  خواهدیمسافرتش را م نیاول

به  یدست دنیبه خودش رس یباز جمع کرد و بعد از کل شین با

. به محض دیپر رونیاز اتاق بو  دیاش کشژل زده یموها

 هباز و چشمان بست یو با دست ها ستادیوارد شدن به سالن ا

زد ادیفر  

 نیکه ا دییایو به اغوش پدر ب دیشو داریب نگایشوت یهالا - 

.کند نگیمرن تانیصبح خجسته را برا  

که  دیکش یقینفس عم ستیاز چ یناش دانستیکه نم یبا لبخند

را جمع  ششین ی که بلغور می کردیو حرف ها نیارس یصدا

انداخت نییرا پا شیحرص دست ها کرد و با  



نحس  یصدا یبه اون اعتماد به نفست سر صبح دمیا*ـ ش 

 یخوابم کرد یاز خواب ب ،سرش اسهال آورش و انداخته رو

برو گمشو کنار ای. بیدو ور کهیمرت   

شده زل زد درون  کیبار یخونسرد و با چشمان ساواش

بشر چه  نیا نشیفکر کرد هدف خدا از آفر نیصورتش و به ا

 بوده؟

با حرص بال بال زد، به  دهدیجوابش را نم دیکه د نیارس

:و بلند گفت دهیتنش اشاره کرد و کش نییپا  

داره  زه،یریو آسمون، م نیستاره از زم زهیریاره مـ د 

زهیریم  

 نیارس .کنار دیچشمانش را جمع کرد و کش یبا چندش ساواش

به  خواندیکه آواز م یتوجه و بشکنن زنان درحال یهم ب

.دییدو ییسمت دستشو  

..مبارکه قدم نور دهیزده سپ ومده سرـ ا   

؟یینجایـ ا   

 ییبرگشت و با بسته شدن در دستشو ایبه سمت کامل ساواش

.راحت شدند نیارس فیاز دست اراج شیگوش ها  

عقب خودش را به جلو نهیباال رفته و دست به س ییابروها با

خوردند. نیتاب داد و گوشه چشمانش چ  



چقد تند  یشنویضربانت و نم. هارت تو قلبتم تییه سوـ ن 

 شده؟

توجه سمت  یچشمانش را در کاسه چرخاند و ب ایکامل

 یبا ناراحت یشیآشپزخانه حرکت کرد، ساواش هم نما

.را غنچه کرد شیصورتش را درهم و لب ها  

قلبم برات  یگینم یهان یکنیم یمحل یبهم ب یلیخ دایدـ ج 

رو دستت؟ مونمیم پوکهیم  

داد و  یرا  در چشمانش چرخ شیتفاوت مردمک ها یبعد ب و

:گفت رلبیو حرص ز یبا مسخره باز  

یدا اطوارـ ا   

پله ها  که راه از همان اواسط طبقه دوم.حرکت کرد به سمت 

زد و با شوخ  ادیفر دیپریباال م یشادمان با یکیتا  دو را

:گفت یطبع  

 ز،یانگ جانیمسابقه ه نیا ستهیشا کنیبه باز میرس یـ م 

 صاحب قلب ها، قاتل روح ها

کرد و با  یرا طبلند سه قدم ، دیسالن دوم شد و خند وارد

:گفت یو اخبار دهیدر را باز کرد و کش یناگهان یحرکت  

سیمسـ ن    



 نیاز ب یدرجا دستش درهوا خشک شد و لبخندش به آن یول

و با سرعت  دیایتا به خودش ب دیطول کش هیفقط چند ثان .رفت

که وسط اتاق افتاده بود. اموریجان  یبدود سمت جسم ب  

را به طرف خودش  شیرا گرفت و رو شیبا استرس شانه ها

خون مرده و  ،ترک خورده یبرگرداند، چشمش که به لب ها

اش افتاد بهت و ترس درون نگاهش پخش  دهیرنگ پر ستپو

:گفت یمتشنج یشد و با صدا  

اموری ؟یشو، مرد داریب اموریپوش،  اهیس یـ ه   

بر اثر ترس باالتر رفت شیرا تکان داد و صدا شیها شانه  

؟ یصدام و دار مورـ یا    

غرید رلبیحرص و ز بعد با و  

گهیآخه د زنهیدات و داشته باشه حرف مـ ص   

 شیگونه ها یصورتش برد و دستش را رو کیرا نزد سرش

 خچالیانگار به ؛ دیعقب کش عیگذاشت که وحشت زده و سر

شد به قفسه  رهیدست زده بود. آهسته و با ترس در سکوت خ

 الیبا خ. کشدیآرام نفس م یلیاش که متوجه شد خ نهیس

.دیکش یراحت چشمانش را بست و نفس آسوده ا  

زد ادیفر یبلند یصدا را به طرف در برگرداند و با سرش  

نیرسـ ا   



 یبا صدا کردیکه به طرف آشپزخانه داشت حرکت م نیارس

آن  دییبه پله ها انداخت و دو یمشوش ساواش با استرس نگاه

:گفت سمت که اواسط پله ها ساواش دوباره بلند  

اریآب قند بلیوان  هـ ی   

عجله راه رفته را برگشت و  تند و با یحرکت ها با دوباره

با تعجب در درگاه آشپزخانه قرار گرفت و  ایهمان زمان ل

:گفت  

شده؟یـ چ    

 یآب قند یو هول هولک عیتکان داد و سر یسر نیارس

حرکت کردند. سمت طبقه باال  ایل درست کرد و پشت سر

دیدوخت و غر وانینگاهش را به ل ایکامل  

یختیروم تر همه رو رـ آ   

به نشانه برو بابا تکان داد و در اتاق مهمان  یهم دست نیارس

.دکر داخل آن گذاشته بودند باز یهوشیرا بعد از ب اموریکه   

 نیو ارس ایل ؛را گرفت وانیبه طرفش رفت و ل عیسر ساواش

شده بود به  رهیکه خ یدرحال ایهم وارد اتاق شدند و کامل

:گفت یآهسته ا یروح آن دختر با صدا یصورت ب  

 ـ چش شده؟



طور که را هم زد که آب شود و همان با عجله قند ها ساواش

جوابش را داد گرفتینم اموریچشمانش را از صورت   

افتاده وسط اتاق دمی. اومدم ددونمیمـ چ   

:باز گفت یدهان با نیارس  

رده؟ـ م   

 دیکه ساواش به طرفش رفت را ند یچشم غره وحشتناک 

جلوتر رفت یگرفت و کم  

کتر خبر کنم؟ـ د   

را آهسته گوشه  وانیل .تکان داد یسر یبه نشانه منف ساواش

:گذاشت و گفت اموری یلب ها  

 سایبود. وا خی خیشوفاژو روشن کردم گرمش شه بدنش  ـ نه 

فشارش افتاده دیبدم بخوره شا نمیا  

مرده دمیشا یلـ و   

ساواش اتاق را لرزاند ادیفر یناگهان صدا که  

حوصله  خورهیمن م افهیبه ق ن؟یارس هیالن وقت شوخـ ا 

 چرت و پرت هات رو داشته باشم؟

گفت و آهسته  نیارس یاز بازو یشگونیبا حرص و ایکامل

:گفت  



اون دهنت و ببندـ   

:گفت یساختگ تیهم با مظلوم نیارس  

حالش بده گفتم جو و شاد کنم دمیـ د   

با تاسف تکان داد و به ساعت که هفت صبح را  یسر ایکامل

شد رهیخ دادینشان م  

:برد و پچ پچ کنان گفت ایسرش را کنار کامل نیارس  

 ششیاز خواب خانوم فرما میشد داریث خروس صبح بـ م 

دهینمونه خودش گرفته خواب نیزم  

با هول تک سرفه  نیکه ارس دیکش یو بلند قینفس عم ساواش

دستش را  ای. کاملستادیا یو عاد نهیکرد و دست به س یا

:گرفت و به طرف کاناپه هولش داد و رو به ساواش گفت  

فر کنسله؟ـ س   

:تکان داد و متفکر گفت یسر ساواش  

. احتماال بهوش نجایو تو خبر کن همشون جمع شن ا پیکـ ا 

گهید ادیم   

دیو غر دیکش شانشیپر یبه موها یبعد کالفه دست و  

چرا آخه شب  دم؟یافتاده من االن فهم هوشیب نجایا یز کـ ا 

 بهش سر نزدم؟



ساواش مثل  که شدند رهیخ اموریدر سکوت به  ایو ل نیارس

تنها  نی. ارسدیها برخواست و دور خودش چرخ ریخود درگ

در  ،کردیحرکاتش را دنبال م شیبا تکان دادن مردمک ها

:پرسید و اوردیآخر طاقت ن  

 رنیبگ خوانیو م که دم خودشون ییسگا نیرا مثل اـ چ 

؟یچرخیدور خودت م  

:بلند گفت یو صدا یبا کالفگ ساواش  

کنمینم داشیـ پ   

کاناپه  یرو یاست کم یمهم زیکه فکر کرد دنبال چ ایکامل

:و گفت دیخودش را جلو کش  

و ؟ بگو کمکت کنم یـ چ   

کرد و درحال تقال  شیها بیهم دستش را درون ج ساواش

:گفت  

هیچ نیبابا ا یاآب.  ...یـ آ   

:کج گفت یبا دهن نیو ارس زیم یرا پرت کرد رو چشییسو  

یگیم یچ مینکن بفهم یآه و آ قهیو دـ د   

:بسته گفت یو با چشمان دیتن و بدنش کش یرا رو دستش  

ستیـ ن   



:سیدرپبا حرص سر جایش تکانی خورد و  ایکامل  

خب؟ یـ چ   

زل زده بود  میکه مستق یدرحال ؛چشمانش را باز کرد ساواش

 کی کندیم که دارد فکر یکس افهیدرون صورت دختر و با ق

:کجا گم کرده گفتبا ارزش را  یش  

بنبات هامـ آ   

 ؛هم افتاد یو حرص رو یقرار یبا ب یبه ثان ایل چشمان

دو سه بار هندل زد و سرفه کرد تا خودش را کنترل  نیارس

برداشت و به گوشه لب  نهیس یکند. دست راستش را از رو

که به زبان  ایل یلب ریز یصدا دنیبا شن یول دیکش شیها

نتوانست طاقت  گریدرخور ساواش داد د یخودش فحش

.دیو بلند خند اوردیب  

 

کاناپه پر پر  یبه او که رو یخنث یبا نگاه ایو کامل ساواش

:گفت شیخنده ها نیو ب رلبیشدند که ز رهیخ زدیم  

دارم  بمیاز خنده. عمو پستونکم تو ج ختیشا*م ر یـ آ 

؟یخوایم  



 یکه صدا دیمزه خودش بلندتر خند یبعد خودش به حرف ب و

ناگهان قطع شود و  شیباعث شد صدا یو خشدار فیضع

سرعت به سمت تخت بچرخد ساواش با  

اگزوزت و سرم رفت یاموش کن اون صداـ خ   

:گفت دهیکش یبا لحن نیارس  

کرد  رینشده پرش به پرم گ داریون، خانوم هنوز بـ ج 

سالمه سالمه ریبگ لیساواش تحو  

ست، نش اموریچشمانش را بهم زد و کنار  یعصب ساواش

 یبه چشمان مخمور و ب صورتش گذاشت یدستش را رو

:آرام گفت ییحالش چشم دوخت و با صدا  

؟یشد یطورنیرا اـ چ   

صورت  رویجانش را  یسکوت کرد و نگاه ب اموری یول

ساواش چرخاند. به ساعت چشم دوخت و دوباره به ساواش 

خشدار و  ییو با صدا اوردیطاقت ن سر نگاه کرد، آخر

:گفت زیتمسخر آم  

ه؟یخبر یصبح رـ س   

شده دوباره به  زیر یچشمان کرد و با شپیبه ت ینگاه ساواش

شد رهیخ اموری  

لیاردب میقرار بود بر یول ستیکه ن یبرـ خ   



نگاهش کرد یشد و سوال زیر اموری چشمان  

لیردبـ ا ؟  

ساواش  .شدند رهیمعنادار و گنگ بهم خ یسه نفر با نگاه هر

 اموریبه سمت  یکند و با کند نیارس ینگاهش را از رو

:و محتاط گفت یجد یبا لحن .حرکتش داد  

امور؟یالت خوبه ـ ح   

به سمت  یکم ؛رفت دختر به صورت محو درهم یها اخم

است و  نجایکرد فکر کند چرا ا یباال خودش را کشاند و سع

و  مایآنها با ا نیدر همان ح ؟سرش آمده ییشب گذشته چه بال

شوکه  برخورد او نیا ازو  گفتندیم ییزهایاشاره بهم چ

.دبودن  

 

هم فشرده شد و لبانش را محکم  یبه ناگاه رو اموری چشمان

نوازشش کرد و  ،فشرد. ساواش دستان سردش را گرفتبهم 

:دیآهسته پرس  

؟ یحرف بزن یخوایـ م   

به  خشکاندیم شهیکه ر یبا لحن دیکش رونیدستانش را ب عیسر

:تمام گفت یزل زد و با سرد شیچشم ها  



که من بخوام باهاش  یهست یا نهیگز نیدرصد آخر دـ ص 

 حرف بزنم

گشادتر  شیکه مردمک ها یدر سکوت و با چشمان ساواش

متوجه  شیاز حالت ها ایو ل نیارس .شده بود به او زل زد

 یحال کنترل خودش است که حرف نا مربوط شدند سخت در

.نزند  

تمام و بدون گرفتن نگاهش زل زده بود  یروح یبا ب اموری

نگاهشان را قطع کرد  یکه اتصال خط یآخر کسدر به او و 

.ساواش بود  

:گفت نیگرفته رو به ارس یلحن ارخواست و بب  

حالشون خوبه  شونی. امیبر دیهاتون و جمع کن لیساـ و 

ندارن یبه نگران یازین  

جوابش را محکم داد اموری بالفاصله  

به ترحم نداره یازین نیهمچن ـ و   

 انیهم نشست و با حرص دستش را م یساواش رو چشمان

اتاق را ترک کردند و تا در بسته  عیسر آن دو د،یکش شیموها

دیبه او غر شد ساواش رو  

ه مرگته؟ـ چ  

را باال برد شیقرار صدا یهم ب اموری  



چه مرگته؟ وـ ت    

که  یگرد شده به صورتش زل زد و درحال یچشمان با ساواش

:مبهوت گفت افتدیدارد م یاطرافش چه اتفاق دیفهمینم  

 ؟یکنیم هیرفتارا چ نیسنگ خورده به سرت؟ ا امورـ ی 

؟یگیم یچ یفهمیم  

در چشمانش زل زد و ناخداگاه ارام تر و مسخ  یکم اموری

:باشد زمزمه کرد یگرید یایشده انگار که در دن  

 ـ نه

فروغش  یاو و چشمان ب بانهیحالت غر نیا ساواش از نفس

.گرفت و سکوت کرد  

 ینگاه مرده اش را باال آورد و با لحن اموریلحظه بعد  چند

:ربات گونه گفت  

م؟یقرار بود امروز بر م؟یبر دیبا لیردبـ ا   

هم فشرده شد و پشتش را به او کرد.  یساواش رو یها لب

کف دستش را  سوخت،یم عیکه انقد سر ییلعنت به پلک ها

شکسته و  ییو صدا یو با کم طاقت دیکوب واریه دمحکم ب

:گفت یحرص  

؟یکنیم ینطوریچرا ا امورـ ی   



 هو چ زندیساواش از چه حرف م دیفهمیکه انگار نم دختر

:کنان گفت هیبا خودش واگو دیگویم  

کنم؟یم یطورنیرا اـ چ   

که  یزیمطمئن شد چ .برگشتش طرفبه با بهت  ساواش

باشد که او را به  یمسئله مهم دیبا یلیخ دیگویبه او نم اموری

.حال و روز انداخته نیا  

 یکه به روتخت ینیدختر ح وبرداشت  اموریبه سمت  یقدم

:حس گفت یبود پشت سر هم و ب رهیخ  

قرار  .نژاد و معامله کیصحبت با ن یبرا لیاردب میبر دیاـ ب 

اومد... خب ادمی. انیهم ب یکه بهشون اعتماد دار یبود افراد  

ساواش چشم دوخت و هشدار  رانیکرد و به چشمان ح یمکث

:گونه گفت  

 ـ اومدن؟

:ساواش مبهوت و آهسته تکان خورد و زمزمه کرد سر  

انیارن مـ د   

جلو آمده اش را به عقب برگشت و دوباره سرش را به  قدم

 ؛دیچرخیدر سرش م یچپ و راست تکان داد. افکار مختلف

 نیو به ا ندیراحت بنش الیتا با خ شدیم یکاش مغزش خال

 رهیمقابلش خ واریروح و مرده به د یکه ب یکند دختر فکر



 اونرو به  نیشب از ا کیسرش آمده؟ چرا در  ییبود چه بال

کند فکر  یمغزش را خال کردیتا تالش م یرو شده بود؟ ول

تکان  یسر ی. عصبکردیبا سرعت مخش را پر م یا یسم

درون راهرو  نیو ارس ایل .زد رونیداد و با سرعت از اتاق ب

متوقف شد و  دیبودند، مقابلشان که رس ستادهیمنتظرش ا

:گفت یجد یبا لحن شهیمتفاوت از هم نیارس   

یریارتباط بگ ارویکن با اون  یعـ س   

شد زیساواش ر چشمان  

؟یـ ک   

 

بودند و منتظر  ستادهیا الیو رونیو آماده در محوطه ب حاضر

را گرفته بود و  ایکامل ییاهدا یبودند. اجبارا لباس ها اموری

تنگ و رنگ روشن  یدر آن لباس ها یخفگ بیحس عج

داده بود و  هیتک نیبه ماش نهیداشت. ساواش دست به س

 هگذرا ب یبود، نگاه نیارس یها یور یبه در دنیدرحال خند

با سرعت  ینگاه کرد ول نیبه ارس دوباره انداخت و الیدر و

...اول برگشتند و یسر جا شیمردمک ها  

 اهپوشیو س فیمثل همان دختر نح اموریبود  ینم بهتر

به  ایل یکه لباس ها دهیدختر با بدن ورز نیتا ا ماندیگذشته م



 شینما یتنش را به خوب یها یبلند یو پستتنش نشسته 

دادند؟یم  

:و بلند بلند گفت دیبر شانه اش کوب یدست نیارس  

من نگاه  یتو چشما زنمیحرف م یوقت گمیزار بار مـ ه 

.است گهیجا د هیحواست  یجورنیا ادیکن بدم م   

 دیصورتش را د یحرکت یباز هم سکوت ساواش و ب یوقت

:گفت  

..محو یشکلنیکه ا یحور ای یدیجن د یآبنبات کهیرتـ م   

که با اخم و  اموری دنیبرگشت و با دبه عقب همزمان  و

 ؛آمدیو به طرفشان م داشتیبلند برم یقدم ها یجد ینگاه

.زد یا دهیادامه حرف سوت بلند و کش یبه جا  

 کیراستش را به الست یو پا کردیتفاوت نگاهش م یب ایکامل

ساواش  یلب ها یرو یداده بود. لبخند محو هیتک نیماش

به چشم یامور آمد. زشیآم طنتینشست و کم کم برق ش  

:گفت یبا مسخره باز نیو ارس ستادیتفاوت مقابلش ا یب  

به درد نخورت به کارت  یلباسا نیجا ا هیبه نظرم  ایـ ل 

بنازم اومد.  

با  دینگاهشان را د یوقتکه برگشتند طرفش  اموریو  ساواش

:سرفه گفت  



میسوار ش میبر گهی. خب دخودم رعنارو بنازم یو باال دـ ق    

.نشست نیفلنگ را بست و درون ماش عیسر و  

 دیو سرش را باالتر گرفت تا د دیکش یقینفس عم اموری

را  گوششینگاه باز یبه ساواش داشته باشد. وقت یواضح

:خونسرد گفت دیچهارخانه و بلندش د یپالتو  یرو  

..تورو برداشتم که یباسش مناسب من نبود پالتوـ ل   

باز  شیکه در را برا یو درحال دیوسط حرفش پر ساواش

:خم کرد و گفت یبا مسخره باز یسر کردیم   

حرفارو  نیاصن منم تنت کن ا ایب یتییسو یدار اریختـ ا 

که میندار  

حرف نگاهش کرد که  یو ب ستادیبدون تکان خوردن ا اموری

:ساواش خنده اش را فرو خورد و زمزمه کرد  

پر باالـ ب   

.پشت سرشان به راه افتاد نیماش به افرادش کرد و یا اشاره  

 یتوجه به صدا یهول داد و ب یرا به کنار ایل نیارس

و  دیجلو کش یدو صندل نیخودش را از ب زشیاعتراض آم

:گفت  

بد نگذره؟ گمیـ م   



 یول؛ بهش کرد و سکوت کرد یاز گوشه چشم نگاه اموری

 یلیاو هم خ .فهماند ساکت شود بهش اشاره مایساواش با ا

کرد و ادامه داد ورتیحرفش را دا کیش  

 یشب مهمون یبرا میندیچینظرم اون زمان که برنامه م ـ به

. مگه میخوریم رایبه اس شتری. واال االن ما بمیزد یبه خود

 نه گوهر جون؟

کنترل  یآهسته برا اموریو چشمان  دیکش یا یپوف حرص ایل

 نیکه ماب نیا یهم برا نیهم نشست. ارس یاعصابش رو

استراحت بدهد ضبط را  یکم هیبق یبه گوش ها شیحرف ها

داد. هیکرد به عقب تک ادیصدا را ز یروشن کرد و وقت  

و  نینگاه ارس؛ آهنگ را قطع کردپشت سرش  عیسر اموری

بهم گره خورد و با اشاره به پسر زبان  نهیدرون آ واشسا

با  یمانند پسر بچه ها سر نیارس .دینگو یزینفهم فهماند چ

شد. ساواش  رهیبه پنجره خ نهیص تکان داد و دست به سحر

:کرد و گفت یسرفه ا  

؟یکل مدارک و برداشت یچشم رنگ یـ ه   

وسط ماجرا و مهلت جواب  دیقاشق نشسته پر شهیهم مثل

نداد اموریدادن به   

 ایو گوهر ایاونوقت ما مشک دیببخش ؟یچشم رنگ ؟یچ یـ چ 

القابت نیمارو با ا ی؟ نکش میاز مدار رنگ ها خارج شد  



که  خیخونسرد و  یبا لحن اموریکرد و  یتک خنده ا ساواش

:سکوت کند گفت نیباعث شد ارس  

. کنمیخودت و از مدار خارج م یببر حوصلم و سر ادیـ ز 

 باشه؟

:گفت هیزد و با کنا یقیپوزخند عم ایکامل  

به  گه؟ید یزنیحرف م یک با یحواست هست دار زمیزـ ع 

ایاون دن فرستمونیم ریت هیوگرنه با  چیدم پر خانوم نپ  

خنده که همه  ریآنها بلند زد ز یتوجه به بحث جد یب ساواش

را حس کرد  نشانینگاه سنگ یوقت .تفاوت نگاهش کردند یب

:تکان داد و گفت یسر  

رهیشماها تا اونجا حوصلم سر نم ـ با   

:گفت یکج کرد و با دلخور یدهن نیارس  

یجناب شما خودت کوه نمک یدار اریختا ـ     

:گفت یسپس جد و  

و نگه دار نیاشـ م   

شد،  رهیخ ابانیو به خ طرف کش آمد کیبه  اموری یها لب

 ینگاهش کرد و با شگفت نهیگرد شده از آ یساواش با چشم ها

:گفت  



؟یمثل بچه ها قهر کن یخواینگو که م نیرسـ ا   

با طعنه پاسخ داد نیارس  

 گهید کمیبدبخت.  هیزیاز خون و خون ر یریجلوگ یراـ ب 

 کننیپرتم م نیگرمابه گلستونتون از ماش قیرف نمیبش نجایام ا

رونیب  

:با تمسخر گفت اموریتا آمد جوابش را بدهد  ساواش  

یهست شگویپ دونستمیمـ ن   

که به  یها جلو رفت و درحال یدوباره از وسط صندل نیارس

:بود گفت رهیخ اموری  

 ای ؟یام کن کهیت کهیت یخوایمجازات داره؟ م نمیـ ا 

جلو سگا؟ امیبنداز  

:گفت رلبیزد و ز یپوزخند اموری  

سگ که تو رو بخوره فیـ ح   

 یو حت دیچیپ نیخنده بلند ساواش درون ماش کیناگهان شل و

زد یلبخند کمرنگ نینگاه مبهوت ارس دنیهم با د ایل  

:مکث گفت یاش شد و سپس با کم رهیباز مانده خ یدهان با  

ی.. تو هم بلدولیه بابا اـ ن    



بلند و پر  یدوربرگردان زد و با صدا یبا سرگرم ساواش

:گفت یشور  

بود تو  ییواسه خودش کماندو نیارس یکار یجاـ ک 

 نیاز ا پشیو اک برزیمثل فر یپرورشگاه. فک کن غول

دنیترسیم   

و مشغول جواب دادن به  دیافکارش باز هم خند یادآوریبا  و

شد. و ندانست با  ستیک برزیبود فر دهیکه پرس نیسوال ارس

انداخت و  اموریرا به دل  یذکر کردن گذشته چه آشوب بد

شد. آن روزها  رهیخ شیکدر شده به کفش ها یا نگاهدختر ب

درخت  ریکه با سارا ز ییرا خوب به خاطر داشت، روزها

. لحظه خواندیحبوبش را مو کتاب م زدیقدم م یزییپا یها

گذرانده با ساواش را با ذکر تمام احساسات آن لحظه اش  یها

 یدفتر نوشت،یبعدش م یروزها اموری یدرون دفترش برا

. چه اندازدیآن ب یبه خط ها ینگاه مین خواستینم یکه حت

شده  کخش یزییپا یو برگ ها شیتک جمله ها که تک دهیفا

که  یا یواه یدهایداشت. ام ادیرا به  یکاه یهاورق  انیم

.داده بود نشسته االن اموریکه به  یو قول دادیبه خودش م  

اش، مصمم خط به خط دفتر را پر کرده بود و  یتمام بچگ با

 یجبران شود. قول زندگ شگذشته ا دکنیم یگفته بود کار

 ددفتر را بخوان نیا یداده بود. گفته بود وقت اورا به  یخوب

که  یشخص دانستینم !دکنیافتخار م اوو به د زنیلبخند م



 کندینم دشینا ام دهدیم نانیبه او اطم و سدینویم شیبرا

 ریو به زنج کندیم دیتمام نا ام یرحم یخود او را با ب

 یاز خود یرا داشت ول گرانی. توقع ضربه از دکشدیم

. باز هم شپونزده ساله ا یدل شکسته  اموریخورده بود 

از  ی. ولکردیم نشیتحس دوام آوردن تا به آن لحظه یبرا

و خلق او ن گذاشت اربه بعد مجبور شده بود به کن ییجا کی

د.یجد یتیشخص  

 

 یمشک یموها که با یبه دختر ؛بهم فشرده شد شیها لب

:گفت نانیقلبش کز کرده بود نگاه کرد و با اطم واریگوشه د  

االن نوبت منه که بهت قول بدم.  ،یون موقع تو گفتـ ا 

و  چیه یو برا هودهیب یدیکه کش ییتمام اون زجرا زارمینم

 یو به من ثابت کرد یپوچ باشه. تا اونجا خودت و رسوند

 نیو تحس دییبه تا یازین ست،یبه حرف من ن یازی. نیتونیم

تباه شده  یکل زندگ یبرا کنمیبا عملم بهت ثابت م ست،یمن ن

.ات ارزش قائلم   

بهش نگاه دردناک برگشت  یتمام و پوزخند یدخترک با سرد

کرد. حرف چشمانش را به وضوح خواند. چه ارزش و 

او  یبرا یختم شود سود شیکه تهش به نابود یراه ؟یجبران

..رد شد که شرا بهم فشرد و از دل شنداشت. چشمان  



رود، کاش ب ندهیآ یزودتر به روزها خواستینم کاش

خودش  یبرا یخوش انیپا ستیقرار ن ندهیدر آ دیفهمیم

 شیب یکه در ذهن داشت تنها اوهام یا ندهیآ اموریبسازد و 

 اهیخودش س الیکه به خ ییآن روزها دانستینبود. کاش م

اش را داشت یدوران زندگ نیتر دیبود سف  

گذشته و حالش را شخم زد  یها نشست و خاک زندگ ساعت

 نیارس یصدا نکهیو با افکارش به خودش ازار رساند. تا ا

داد هیتک یآورد و خسته سرش را به صندل رونشیاز فکر ب  

راه  کمیکنار من  نیو نگه دار ا نیماش ایاواش جون لـ س 

ازتون  مارویخدا هواپ یبرم زخم بستر گرفتم. آخه بنده ها

هر  م؟یسبز ش نیمثل علف کاشت نیگرفته بودن مار و تو ماش

  چند

:نگاه کرد و گفت ایبه ل یچشم ریز  

ازش گل و  هیقهوه ا هیوانیکود ح ستیعلف ن نجایا یکـ ی 

ادیبلبل درنم  

زد ادیباز بلند فر و  

ه آها نگا ؟یداریجام درد گرفته چرا نگه نم هی گمیابا مـ ب 

نگه دار،  نیاون پمپ بنزنگاه. اونجا هم مغازه اس کنار

میبخرم کوفت کن میخوراک  



پشت  مانیرا نگه داشت و ا نیحرف ماش یساواش ب یوقت و

سرش متوقف شد درحال غر زدن در را باز کرد و 

و به سمت مغازه  دییدو شدیمحوتر م شیطور که صداهمان

 رفت

 

نشسته بودند، ساواش  نیمنتظر ارس نیلحظه داخل ماش نیچند

 هیکه سرش را به عقب تک دیرا د ایبرگشت به عقب و کامل

و چشمانش به  دیکش یقیبود. نفس عم دهیداده و آرام خواب

پر از حس، پر از حرف نگفته،  ق،یشد عم دهیکش اموریسمت 

 موشکافانه

بلند دو تا گربه به هوا برخواست و ساواش  یناگهان صدا 

 دیرا د نیبه طرف پنجره برگشت و ارس عیسر د،یاز جا پر

 ریوسط راه و به ز ستادهیبه دست و مبهوت ا کیکه پالست

 یرا رو شی. ساواش لب هاکندیسطل آشغال بزرگ نگاه م

 نیشود. ارس داریب اینزند ل رخندهیهم فشرد تا بلند ز

حرکت کرد  نیبه سمت ماش دادیتکان م یکه سر طورنهما

 یافتاد و لبخند محو یخاطره ا ادیساواش  دهیو هنوز نرس

تفاوت به رو به رو نگاه  یکه ب اموریه ب یچشم ریزد. ز

:شد و گفت رهیخ کردیم  

یدیترسیم یلیقبال از گربه ها خ   



 اچهیکه مثل او پرواز کرده بود به خاطرات کنار در اموری

:محابا گفت یب  

 یذره ا برام گهیکه االن د دمیترسیم زایچ یلیقبال از خ 

ندارن تیاهم  

 یاز ترس ها یکیسکوت کرد و از ذهنش گذشت  ساواش

 یاالن ذره ا گفتیاز دست دادن او بود. راست م اموری

اش را بهم فشرد و نداشت. فک تیدخترکنارش اهم یبرا

دور فرمان جلب  فشرده شده اش یبه دست ها اموریتوجه 

در را باز کرد و با  نی. ارسزدیم یدیشد که رنگش به سف

شد نیحرف وارد ماش از یورودش موج  

 ایحجب و ح کمی. میقد یاال هللا گربه هم گربه هااله ـ ال 

  داشتن

گربه هابلند شد و  غیج یدوباره صدا شیحرف ها نیماب

:بلند گفت نیارس  

 کلمیه نی. من با اشعورینزاکت ب یدرمون ب یرده بـ د 

 یخوایم گهید وفتیساواش راه ب ادیخبرت ب دمیخجالت کش

؟یتا تهش گوش کن ینیبش  

سکوت کرد و  یکم دیرا د نیشده ماش نیجو سنگ یوقت 

سرش را جلو برد. چشمش به صورت درهم و استخوان فک 

:گفت زده ساواش خورد و دم گوشش زمزمه وار رونیب  



فکت؟  هیخشم و زاو نیا یبرا رهیدلم م یگیون،  نمـ ج 

 نیا وفتیراه ب گمیم یآبنبات کهیپره. مرت نیکه ماش فیح

دمیدستت م یکار هیگذاشتن االن  ریگربه ها روم تاث  

دیغر رلبیز ساواش  

چرخهیتنت م نییون به جونت کنن فکرت سمت پاـ ج   

:گفت دهیکش یدرشت و مسخره با لحن یچشم ها با نیارس  

لضاـ ا   

:گفت و خونسرد دیوسط بحثشان پر اموری  

؟یزنیحرف م یصرـ س  

هم با پوزخند جوابش را داد ساواش  

تنه است نییپا ییایجغراف یتو نواح نیصر اـ م   

:به عقب رفت و بلند گفت عیسر نیارس  

من  یخصوص یو بخور تو قباحت داره از نواح بنباتتـ آ 

یخانوم حرف بزن هی شیپ  

نگاهی به یامور کرد و گفت: یچشم ریز  

خجالت هارو بکشم شونیا یجا دیکه من با نیث اـ م   



 پسیتفاوت بسته چ یاو هم ب ؛ندادجوابش را  یکس گرید

پر سر و صدا مشغول خوردن و  کرد اش را باز یسرکه نمک

 شد.

غر زدو  کردباز  مهیچشمانش را ن یبا کالفگ ایل  

جوعه؟یم یچ هیمثل اسب داره  یـ ک   

پس گردنی محکمی به او زد و گفت: نیارس  

 پسی. چیکچلت دختره گوهر یسب ساواشه و عمه هاـ ا 

؟یخوریم  

و دستش را به  گذاشتشانه او  یسرش را رو یبا خستگا یل

بود دراز کرد. که مقابلش نگه داشته پسیطرف بسته چ  

 می خواست بسته را بکشد که ارسین اجازه نداد و غرید

 ینه که همش و بچاپ یعارف کردم چهار تا دونه بردارـ ت

 مفت خور

دادبا حرص دستش را به عقب هول  ایل  

خواستمـ ن   

دفعه داخل  کیو  آورددر پسیدانه چ کیبا خنده  نیارس

شد؛ چیپس شکسته شده از  گرد ایکه چشمان ل فرو کرد دهانش

 دهانش بیرون زد و روی شلوارش ریخت.



که  داد یو با زور داخل دهانش جا داشتدوباره برش  نیارس

نالیدبا دهان پر  ایل  

؟ یکنیکارمیفه شدم چـ خ   

خور بابا جان بخور قهر نکنـ ب   

شد.و خودش مشغول  کردرا آن طرف  شیرو و  

 

دست آخر ساواش  و کردند یوقفه رانندگ یساعت ب نیچند

غر زدبلند   

بابا صاف شدم میاستراحت کن میستیجا با کـ ی   

 یبه سمتش ب ینگاه میمتعجب ن شدباعث  اموری یصدا

 اندازد

شو ادهیگه دار پـ ن   

تیکه پرانددار  یمعنبا لحنی و زد یسوت بلند نیارس  

شد شیبا چه نگران دلم رـ با   

انداخت و بهش  ینگاه زهرناک میشدن ن ادهیپ از قبل اموری

 بیرون رفت.

آهسته به او تشر زد ساواش  



 رونیپرتت کنه ب نیماش نیکن از هم یکار هیست آخر ـ د 

راحت شم یریبم  

ا شدند.و ساواش جا به ج اموریو  دادتکان  یبا تاسف سر ایل  

مستقر شد رو به یامور متذکر شدزمانی که سر جایش   

و ببند تمربندـ ک  

درآورده  یپالتو کرد.نگاهش با پوزخند از گوشه چشم  اموری

 کهیت نیو همان زمان ارس کردساواش پرت  یپا یاش را رو

 انداخت

قلبم ی... واقان رویقدر هم که تو خودت پـ چ   

ساواش با چشم  که شداز جا کنده  یادیبا سرعت ز نیماش

بست را  شیچشم ها نی. ارسچسبید یگرد شده به صندل یها

 و فریاد زد

شد..  سیخ اتیصندل کنمیحضرت عباس ساواش حس م اـ ی 

یبابا .. عه.. وا   

 شهیسرش به ش .واژگون شد ماشین چپسمت به  به یک باره

.دشو آخ دردناکش بلند  خورد  

کرد و گفت:نگاهش  نهیاز آاموری  

فتم حرف نزنـ گ   



الید و غر زدفشرده شده سرش را م یچشمان با نیارس  

 یگاو باز یفقط اون احمق کنارت تو رانندگ کردمیکر مـ ف 

کردمیخداروشکر اشتباه فکر م دهیسکته ام م ارهیدر م  

به در  نیو ارس گرفتسبقت  ینیاز کنار ماش اموریدوباره 

 خورد

آروم برو یخفن دمیرده هام اومد تو دهنم فهمـ گ   

میندار وقتـ    

و خوشحال  کردینگاه م ابانیباز به خ یشیبا لذت و ن ساواش

با  نید. ارسرناقل در عشق سرعت بودن تفاهم دابود حد

دیحرص نگاهش کرد و غر  

منکر افتادن بهم مارو آدم حساب  ریدو تا نک گهیله دـ ب 

کننینم   

گشت و گفت:بر ایبه طرف ل تیمظلوم با  

برامون رهی.. مادر بممسلمتا طفالن  ن و تو هم دوـ م   

 ینگاهر اموی کوبید. دستش یمحکم رو یضربه اخنده  با ایل

انداخت و نیساعت ماشبه   

 فیساواش درحال کند و کاو ک کرد که را با زبان تر لبانش

پرسید:دستش   



؟ یاریبه حرفش ب یبه چه بهونه ا یخوایـ م  

 مطمئن جوابو کرد  یگوشه چشم به پنجره کنارش نگاه از

 داد

براش  مامیکنه ضد ن الیکه خ نیهم ارمیبهونه ب ستیزم نـ ال 

هیکاف  

دپرسیمعنادار و هشدار گونه  ساواش  

؟یستیکنه؟ مگه ن الیـ خ   

گفت: و در جوابشکشید  یقیعم نفس  

ه بفهم یزیچ دیفعال نبا مایـ ن  

را؟ـ چ   

به  یو با حرص ضربه ارفت  اعصابش یرو اموریسکوت 

زد.داشبورد   

فتم چرا؟ـ گ   

به جاده  رهیمتمرکز و خ یو با نگاه کردرا عوض  دنده

وار گفت:زمزمه ، شلوغ  

یبپرس دیکه گفتم نبا هییهمون سوال هااز نیـ ا   

 دیپس با یچ میازت بپرس دینبا نجایتا ا یسوال چیهوـ ت 

م؟یبدون  



تا باد به صورتش بخورد و  داد تر نییپا یرا کم نجرهیامور پ

تکان  یکم شید و در جاچند بار پلک ز .دبتواند نفس بکش

.خورد  

هیکیهدفمون با هم  ییجا کیو بدون تا  نیقط اـ ف   

 دهیرا مناسب سوالش د انگار که فضا یبا کنجکاو نیارس

پرسید: و رفتباشد جلو   

 یسال شد شش یول یتشنه ا ارویبه خون  یو چجورـ ت

؟دست راستش  

شد زیحرفش را اصالح کرد و چشمان ساواش ر اموری  

 ـ چهار سال 

:ناخداگاه گفت ایل  

؟یـ چ   

:و سر بسته گفت دیکش یقینفس عم اموری  

بتونم  نکهیا یبرا میهار سال اجبارا با هم کنار اومدـ چ 

 مدارک و جمع کنم

 برگشت اموریبه طرف  حینی که به در تکیه می داد ساواش

:گفت نهیدست به سو   

؟ پس یسال اول چ ـ اون دو   



آن سه نفر آزار دهنده بود یبرا یادیسکوتش ز  

:رام گفتآبه ساواش کرد و  ینگاه مین نیارس  

؟یفرار کن یچرا تالش نکرد ؟یریبگانتقام  یخوایرا مـ چ   

هم سکوتباز و  

:مصرانه گفت نیارس  

کرده؟ کارتیچ مایـ ن   

 دیپر یکه عصب شیو پلک ها اموریبهم فشرده شده  یلب ها

 ریساواش که تک به تک حاالتش را ز یبرا یخوب زیگواه چ

.نظر گرفته نبود  

:آهسته گفت ییبا صدا یکرد و جد نیبه ارس ینگاه مین  

امور؟یهم جواب نداره  نیوال ارسـ س   

کردینم شیصدا کاش  

جا به بعد  هی. از هیکیهدفمون با هم  ییجا کیتا  یگـ می

که  یباهاش؟ از اون زمان هیمشکل تو چ ؟یکن کاریقراره چ

 نیهم یبرا یخوایم زنمیو حدس م یافتاد ریگ میجدا شد

نه؟ یریانتقام بگ  



ش ا خود حرف زدن ها و حرص درون لحنب نیاز ا یپوزخند

و به  ادیاز فکر کردن ز نشست. پسر اموری یلب ها یرو

.کالفه شده بود دنینرس جهینت   

:را تر کرد و گفت شیلب ها ایل  

گردهیدنبالت مهمه جا داره حتما  مایـ ن   

تلخ شد اموری لحن  

نکنه دامیه ضررشه اگه پـ ب   

اون به اسم  یکل کارا یاز افراد مهمش بود یکیب آره ـ خ 

 توعه

ساواش متوجه شد  ؛گاز فشرده شد یرو شتریبکه دختر  یپا

به  یا شاره. پس ازندیریکم کم دارند اعصابش را بهم م

.نگفتند یزیچ گریکرد و د نیارس  

را  شیداشت حرف ها اموری لیبه اردب دنیراه تا رس کل

نژاد. خودش  کیبا ن ییارویرو یبرا کردیم نیسبک سنگ

وارد شود تا مردک طمع  یاز چه راه دیبا دانستیخوب م

ها نبود پس  یراحت نیبه ا مای. کنار زدن ندیایکار با او راه ب

.کردیحساب شده عمل م دیبا  

وقفه باالخره به شهرستان  یب یاز ساعت ها رانندگ پس

سرعتش را کم کرد و  .دندیرس لیشهر در اردب نیمشگ یبایز



 نیها چشم دوخت. همه افراد حاضر در ماش ابانیبا دقت به خ

 یلب ها انیاز م یاصوات نامفهوم ؛به خواب فرو رفته بودند

با چشم  ایل شدیاوقات باعث م یآمد و گاه یم رونیب ارسین

.درهم شود شیبسته اخم ها یها  

سرد بود  یلیآنجا  نسبت به تهران خ یبود هوا زییپا نکهیا با

 میتفاوت ن یکوه مشخص بود. ب ینشسته شده رو یو برف ها

بدن جمع شده ساواش را  یبه کنارش انداخت و وقت ینگاه

طور برد و روشنش کرد. همان یدستش را به سمت بخار دید

او  ترا به سم چهیکه چشمانش را به مقابلش دوخته بود در

.دیبا حرص کش ختهیآم یقیکرد و نفس عم میتنظ  

 یخال رهنیپ کیو با  روندیم ریبه آن شهر سردس دانستیم

پشت سرش را  نیشد و ماش رهیبه عقب خ نهیآمده بود. از آ

از همان فاصله هم چشمان  ی. حتآیدیکه آرام دنبالش م دید

مشخص بود آن  د،یدیرا به خودش م مانیو پر اخم ا نیزبیت

 یندارد. پوزخند اداعتماموریمحتاط اصال به  یادیز گاردیباد

!بود ییزد، کار به جا  

و وارد  چاندیبه سرعت فرمان را پ دیآشنا را د ابانیخ یوقت

چشم آن شد، سرش را خم کرد و با دقت به نام کوچه ها 

. با ندیبب توانستیم یشده بود و به سخت کیدوخت. هوا تار

و کالفه سر کوچه  قیعم یسوپرمارکت آشنا با نفس دنید

 یبا مغز ،یفکر چیبدون هنشست.  شیجاترمز کرد و در



را درهم قفل  شیشد و دست ها رهیخ نیبه فرمان ماش یخال

.کرد. خسته بود  

باشد  دنییاش درحال دو یکه کل زندگ یآدم کیاندازه  

 شیوقفه برا یوجود داشت که ب یزیچ شهیخسته بود. هم

شد  یبسته مواجه م یبا در د،یرسیبهش م یتالش کند و وقت

سال  شش ،یسر نی. و ادیدویم یسراغ در بعد دیو باز با

.بود دهیطول کش دنشیبود که دو  

 شیشب بدون فکر به فردا چشم ها کیشده  یداشت حت ازین

سرنوشت او با دلهره گره  یرا ببندد و آسوده خاطر باشد ول

.خورده بود  

 

 یسوز سرد که را باز کرد نیتکان داد و آرام در ماش یسر

افتاده شده  یبه پالتو یمکث کرد، نگاه یبهش خورد و کم

که  یخم شد. جورطرفش  به ساواش کرد و آهسته یپا یرو

رفت و در را  رونیب نیاز ماش ،برداشتآن را نشود  داریب

شد  ادهیرا خاموش کرد، پ نیماش یچراغ ها مانیآرام بست. ا

:گفت یبود جد نیسقف ماش یدستش رو کیکه  یدرحال و  

ن؟یبر نیخوایجا مـ ک   

پالتو را با  ؛آهسته به طرفش برگشت شیصدا دنیبا شن اموری

فرو  شیها نیحرکت چرخاند و دستانش را داخل آست کی



با  یحرف چیبود بدون ه دنیکه مشغول پوش یبرد. در تمام مدت

. دست کردینگاه م مانیباال آمده به ا ییو چشما نییپا یسر

اش را مرتب کرد سپس با قدم  قهیباال انداخت و  یآخر شانه ا

 ینفس دنیبا کش مانیا کهمحکم راه افتاد سمت کوچه  ییها

را بست و  نیدر ماش یکالفه به آسمان ابر یو نگاه قیعم

.دنبالش راه افتاد  

 یشلوارش فرو برده بود و صدا بیرا داخل ج دستانش

به  اموری. دیچیپیو خلوت م کیکفشش درون کوچه تار

:انداخت و گفت ینگاه میطرفش ن  

باشه نیبرو حواست به ماش یایدنبالم ب یزم نـ ال   

 یبه راهش ادامه داد و دختر ب یواکنش چیبدون ه مانیا یول

.دوخت به مقابلش چشم تر الیخ  

 رهیو به در زنگ زده کرم رنگ خ دندیکوچه رس یانتها به

.شد  

به صدا در زنگ را  قیعم یرا مشت کرد و با نفس دستانش

 یو باعث شد چشمانش رو دیچیبلند در کوچه پ شی. صداآورد

اش  دهیگرفته و کش یصداپس از چند لحظه هم فشرده شود. 

زد ادیدور فر یکه از فاصله ا دیرا شن  

(ه؟ی) ک  ؟یمدیـ ک   



متوجه  .شد رهیبه در خ نهیسکوت کرد و دست به س اموری

 شدیم کیآرامش که به در نزد یمرد و قدم ها یمکث طوالن

که با  مانیبه ا ینگاه یچشم ریزد و ز ی. پوزخند آرامبود

شده بود کرد. در آهسته باز شد و تنها دو  رهیدقت به او خ

جلوتر رفت که مرد  یآمد. خونسرد قدم رونیب شچشم از پشت

:دیشده پرس زیچشمان ر در را چفت تر کرد و با  

(؟یهست یسن؟  )تو ک مین کـ س   

 یانداخت و با لبخند مانیتفاوت به ا یب ینگاه اموریهم باز

دست و پا  یرو به مرد با لهجه ا شده نامحسوس و کج

و  لیاردببار ماندنش در کیکه صدقه سر چند ماه  ،شکسته

 ینژاد بود به حرف آمد و اخم ها کین یهابه کار یدگیرس

درهم شد مانیا  

(له؟ینژاد هنوزم اردب کیده؟  )ن لینژاد َهله اردب کیـ ن   

که همین باعث  سر اصل مطلب رفت میو مستقبی پرده  یلیخ

خند شیبا ن اموریو خواست در را ببندد که شوکه شدن مرد شد 

و دستش را به چهارچوب  دیراستش را محکم به در کوب یپا

که به جان  یداد. سرش را خم کرد و با نگاه هیزنگ زده تک

زل زد درون چشمان ترسانش و زمزمه  کردیمرد نفوذ م

:کرد  



اولماز َسنن.  میشیاگر ِدسون هاردا ا رامیدانِشم یل شهیلـ ک  

 کنم،یصحبت نم یا شهی)کل               َمسون برعکس!  دِ 

ندارم. برعکس!( تیکجاست کار یکه اگه بگ  

فروغ تر  یب یروح و چشمان یب ییکرد و با صدا یمکث

:زمزمه کرد  

ِوَرم الوعه تِز  شیا یب َسنیمعطل ال ستَسونیوخ اـ چ 

نژاد هاردا؟  کیِور، ن یمیجاواب  

 عیپس سر .دمیدستت م یکار هی یمعطلم کن یبخوا ادی)ز

نژاد کجاست؟( کیجواب سوالم رو بده. ن  

:گفتشوش ملحنی ترس و  عقب رفت و با یلرزان قدم مرد  

َرمیلمی...من بـ م    

(دونمی)من نم  

به مرد  یجور و چشمانش را بست و با مکث باز کرد اموری

:به حرف آمد و تند تند گفت عیشد که سر رهیخ  

ِدَسم هاردا َرریاولد یقا َمنـ آ   

اگه بگم کجاست( کشهی) آقا من و م  

که کنار  ییپالتو ،شدن چشمانش کیبار امور،یسر کج شده 

بود تا با وحشت تلفن  یکاف شیبرا ؛رفت و برق اسلحه

.اوردیب اش را در یفکستن  



دیمنحوس مرد را شن ینخورد که صدا یادیز یبوق ها   

گوـ ب   

 یکه سع ییلرزان به دختر مقابلش انداخت و با صدا ینگاه

:باشد گفت یعاد کردیم  

شمارو مالقات کنه خوادیم یکیقا ـ آ   

و در  دیشده بود را شن ینژاد که متعجب و عصب کین یصدا

دیدل خند  

؟یـ ک   

و با  دیاز دستش قاپ عیتلفن را سر ؛مرد حرف بزند ذاشتگن

:تفاوت پشت خط گفت یب ییصدا  

مثل بچه ادم بهم بگه یگیدرست و بهش مـ آ   

بود را متوجه  ادشیتعجب ز نژاد که نشان کیمکث ن یوقت

د ادامه دادش  

صحبت  یبود. اطالع دادم برا یخبر ست،یواهش نـ خ 

یریکه گارد حمله نگ امیب خوامیم  

شده و  ختهیآم یکه با خنده ا دیرا شن شیصدا باالخره

.محتاطانه بود  



در به در  ماین دهیچی. خبرا پشهی! باورم نمسیوه نمسـ ا 

؟یینجایمشتاقم بدونم خبر داره ا یلی. خگردهیدنبالت م  

 ماین داندیسوالش که در ذهنش بولد شد و گفت او ازکجا م به

گرفت و  دهیرا ناد زشیآم دیلحن تهد .دنبالش است بها نداد

:خونسرد گفت  

مگه نه؟ ه نفع خودته که ندونه.ـ ب   

 هیتلفن را به دست مرد داد. پس از چند ثان شد که سکوت

نژاد تلفن را قطع کرد و با  کین یگوش دادن به حرف ها

:افتاده گفت نییپا یسر  

چون  هیگتم ای. اورلرینطقه حفاظت شده ارسباران دا دـ م  

سوز . صوب گتیت یجاده مه د لمسوزیب هیاالن حرکت ال

.  ید یاخچی  

رفتن به  ی) تو مناطق حفاظت شده ارسباران هستن. برا

. رهیگیچون جاده رو مه م دیحرکت کن نیتونیاونجا االن نم

.(نیصبح بهتره بر  

ناگهان برگشت و با  یول ؛راه افتاد برود یحرف چیه یب اموری

شد که آب دهانش را با ترس قورت  رهیبه مرد خ زیت ینگاه

:داد و گفت  

؟ی.. نولدیدـ ن  



شد؟( ی...چی)چ  

ت:گف یوقت دادیمرگ م یبو شیصدا   

 یب نهیرینولب اگر ب یخاجایچ ادونانیاورتدون  ینیاپـ ق 

قوتارام شوینژاد دان قاباخ ا کیسوز دسون ن  

 یبزن یحرف یاگه به کس .شده یچ رهیم ادتی ی)درو که بست

.(کنمینژاد کارت و تموم م کیزودتر از ن  

ترساندن او  یندارد فقط برا اشیکار دانستیخوب م خودش

را گفته بود . رفت و  نیا مایبه ن یو خبر نرساندن احتمال

صورت مرد پشت سرش  یهم با چند لحظه توقف رو مانیا

:گفت دندیکه رس نیماش کیراه افتاد. نزد  

ن؟یزدیحرف م یترک یچ یراـ ب   

اش شدباعث فشرده شدن فک اموری زیلحن تمسخرآم و  

اته کار انداختن مغز نداشتهـ ب   

به  شهیش رونیطور که از بهمان ؛دندیرس نینار ماشوقتی ک

و  دیکش یقیبود نفس عم رهیکه هنوز خواب بود خ یساواش

:گفت مانیرا گرفت. آرام رو به ا دشید یبخار دهانش جلو  

میبمون نجایا دیمشب باـ ا   

بلند شد زشیاعتراض ام یصدا  



بشن ضیهتل هوا سرده ممکنه مر میرـ ب   

بشن.  ضینشست. مر اموری یلب ها یرو یسرد پوزخند

را باز کرد و  نیتفاوت در ماش یشدن او مهم نبود. ب ضیمر

 جواب داد

کنهینم تیکفا میبر میحرکت کن دیصب زود با    

نشست و در را  نیتنها در ماش مانیدر جواب کجا گفتن ا و

 یکه صندل یو آن دو نفر دیپر شیمحکم بست. ساواش در جا

 نیتر از ا نیعقب در خود مچاله شده بودند خوابشان سنگ

 رهیحرف به رو به رو خ یشوند. ب داریرف ها بود که بح

را چند بار بهم فشرد و با  شیپلک ها جیماند و ساواش گ

:دیپرس یود و گرفته اآل خواب یداص  

م؟ییجاـ ک   

خودش  یجلب شد که رو یا یبخار چهیتوجهش به در و

 اموری یدرهم رفت. صدا یسوال شیشده بود و اخم ها میتنظ

جواب داد ینامفهوم بود وقت شیبرا یادیز  

نیشگـ م   

:دیپرس یتوجه به حرفش به سمتش برگشت و با کنجکاو یب  

؟یو روشن کرد یو بخارـ ت   

از گوشه چشم نگاهش کرد و جواب داد اموری  



شدنت بود اومد روت و  ضینگران مر یلیخ مانیه اـ ن 

وقت هیکرد سردتون نشه  میتنظ  

دختر لبخند پر  زیلحن تمسخر آم نیاز اکه خودش نبود  دست

 یپشت ینشست، دستش را روش یلب ها یرو یطنتیش

دم گوشش  ؛ سپسگذاشت و به طرفش خم شد اموری یصندل

و پچ زد دیکش یقینفس عم گوشیآهسته و باز  

شاال؟یا یخودت که نبود یگیکه م یمانیا نیـ ا   

دختر نشست. آن طور  یلب ها یرو یکج و پر حرص لبخند

انداخته و به  کهیکه او جوابش را داده بود مشخص بود ت

به زبان آوردنش و  یمنته .ساواش فهمانده کار خودش بوده

.بود یامور در آوردن حرص یپسر فقط برا دیتاک  

شد ساواش  رهیخ رونیرا نداد و از پنجره کنارش به ب جوابش

 یشد و ش دهیکش نییآمد حرف بزند که چشمانش ناگهان به پا

 ییتوجهش را جلب کرد. با اخم ها اموریپشت کمر  ییآشنا

درش آورد  یدفعه دستش را به آن رساند و وقت کیدرهم 

:تفاوت گفت یب اموریهم بسته شدند و  یچشمانش محکم رو  

ه؟یـ چ   

رفت و  نیکه از ب دیهم نکش هیثان کیخوب ساواش به  حال

دیچفت شده اش غر یدندان ها ریاز ز  



راه  یریگیاسلحه دست خودت م ستیاکشن که ن لمیـ ف 

سر رهیتو شهر دختره خ یوفتیم  

سرش را به طرف او برگرداند و از همان فاصله  اموری

:به چشمانش زل زد و زمزمه کرد یمتر یدوسانت  

که مین و تو ندارـ م   

سرش را محکم به  ایبخندد  شیحرف ها نیبا ا دانستینم

ساعت  نیپنجره کنارش بکوبد. اشاره دختر به حرف چند

حال هم اسلحه اش  .بود دهیپالتوش را تن او د یبود وقت ششیپ

 را کش رفته بود

کرد که او ادامه داد سکوت  

. البته شدشهیزم مـ ال    

:شد و گفت زیساواش ر چشمان  

میسادیچرا وا ؟یگفت مییما کجا یراست ؟یچ یعنـ ی   

در مردمک  میمستق یطور که با نگاهروح همان یب اموری و

بود بدون مکث جواب داد رهیاش خ یعسل یها  

نژاد کجاست. آدرسش  کین دونهیکه م یفتم دم خونه کسـ ر 

 شهینم یکیراهه جاده اش مه گرفته اس تو تار یدوره دوساعت

.یبمون نجایتا صب ا یحرکت کرد مجبور  

م؟یسگ لرز بزن نجایا دیتا صب ما با یعنـ ی   



به  یطرف کش آمد و چشمانش کم کیدختر به  یها لب

کردند دایتر انحراف پ نییپا  

 یهکرها نیاز بزرگتر یکی کنمیوقتا شک م یعضـ ب 

ساله ام کم تره شیبچه ش هی. عقلت از یتکنو باش یایدن  

پسر با چشمان جمع تن ساواش بود.  یاش به لباس ها اشاره

 اموری یچشم و ابرو اشاره یوقت ؛نگاهش کرد و سوالی شده

دوباره  یشد و با لبخند کجمنظورش  متوجه  دیرا به تنش د

 سرش را جلوتر برد

؟یگرانم شدـ ن   

دوبارـ    

دیغر رلبیخشک شد و ز شیلب ها یرو لبخندش  

د حالـ ض   

اما همانطور ثابت  اموریداد.  هیاش تک یبرگشت و به صندل

که ساواش  خوردیو تکان نم کردینگاهش م رهیخ رهیخ

چته تکان داد.  یبه طرفش برگشت و سرش را به معنا یشاک

:گفت یخنث ییدهانش را باز کرد و با صدا او هم  

؟یقدر از دفتر خاطراتم رو خوندـ چ   

ه شد. همان صفح رهیحرف به او خ یمکث کرد و ب ساواش

به مانند پتک  قتیبه اسم حق یاول را خوانده و ضربه بزرگ



 شیپ یها عیوقا ریشده بود. از آن موقع درگ دهیسرش کوب

به آن  یوقت نکرده بود سر گرید یبود و حت اموریآمده با 

 ییابا متن ه ییجرئت رو به رو دیدفتر بزند. بهتر است بگو

نسبت  اموریکه مطمئن بود نوشته شده از حس و حال نفرت 

.به خودش است را نداشت  

 

کامال متفاوت بود و  دیچرخیم اموریکه در سر  یزیچ یول

احمقانه  یبفهمد ساواش چقدر از حس ها خواستیفقط م

دارد به  یسع شهیمثل هم ایکه آ نی. و ادهیگذشته اش را فهم

اورد؟یخودش ن یرو  

دیمراعات لب باز کرد و سوالش را پرس یب  

نه؟ یخبر داشت یاز همه چ میتو پرورشگاه با هم بود یقتـ و   

سکوت  نیا اموری که نگاهش کرد رهیو خدر سکوت  ساواش

.کردحرفش برداشت  دنینفهم یرا به معنا  

کردنش بد نبود که.. بود؟ تیاذ یکم  

:دیکرده بود پرساش  یچاشن یجیگ یکه  کم یلحن با  

؟یچ زـ ا   



. شهیزد و سرش را برگرداند. مثل هم یپوزخند اموری

داد  هیتک یو سرش را به صندل دیکش یقیساواش نفس عم

:خشدار گفت ییتار شده با صدا شهیبه ش  رهیخ  

سن ممکن قرار  نیتر ریپذ بیآس یتو تو امور،ی فهممیـ م 

من نه  یکه پشتت باشه. ول یداشت یحام هیبه  ازیو ن یداشت

دوشت بودم که  یبار اضافه رو هینبودم بلکه  یتنها حام

وقت لب به  چیو تو ه یکردیدردسراش رو جمع م دیهمش با

.یباز نکرد تیشکا   

پشت  شانیبچگ ریرا بست، تجسم کردن تصاو شیها چشم

راحت تر  شیآنها برا دنید نیو صحبت کردن ح شیپلک ها

.بود  

و  یفقط فکر باز دم،یفهمینم یچیله خر بودم و هـ ک 

. یهست کهنیخودم بودم و عادت کرده بودم به ا یسرگرم

ولم  نکهیبا حرفام از ا کردمیو ناراحتت م زدمیغر م شهیهم

اگه  دونستمیخودمم خوب م یکن و انقدر بهم نچسب. ول

به  کنمیم خوادیدلم م یهر کار الیخ یراحته و ب المیخ

دلت  یهست. هر گند اموری گفتیم یکیکه ته دلم  نهیا اطرخ

 خوادیدلت م ییهست. هر دعوا اموریبزن ساواش  خوادیم

 برزی. بزن تو دهن فرادیهست پشتت درب اموریواش بکن سا

..ساواش  



:کرد و با درد زمزمه کرد مکث  

رو هیجمع کنه قض شهیهست که مثل هم امورـ ی   

بودنت   دمیدیبه موندنت گرم بود که سرم باد داشت و نم دلم

 یبازمراقب هم دیکه با یو. جامون برعکس شده بود. اون

که حواست به منه  یتو بود نیمن بودم و ا بودیکوچولوش م

.نره خر بود  

در  اموریکرد و  یخاطراتش تک خنده آرام یادآوری با

 نشستیآن م ینم باران رو که نم یا شهیبه ش رهیسکوت خ

دیچیپ نیدر ماش مشیمال یبود. باز هم صدا رهیخ  

 دمیاومد... اون موقع بود که ترس شیپ انایاون جر یقتـ و  

دنبالم  یک دونستمیکه نم یخودم. ترس ی. نه برااهپوشیس

ده درصد بود. نود  ارهیسرم ب خوادیم ییافتاده و چه بال

بود که  تازه به خودم اومده بودم و  ییدرصدش به خاطر تو

سال  نیچند دکه تازه بع ییکل بودنات به چشمم اومده بود. تو

ساواش؟ ینباشه چ گهیاگه د گفتمیبا خودم م  

که  نیخودم و تو بودن عادت نداشتم، به ابه پشت و پناه  من

هم عادت نداشتم رونیو خودم از آب بکشم ب ممیگل   

را زمزمه  یسکوت حرف قهیدق نیکرد و پس از چند مکث

 یترک خورده ا یمشت شد و لب ها اموریکرد که دستان 



 ینداشت گوش ها ادیفشرده شد. ساواش به  شیدندان ها ریز

دیشنیاست ؟ کاش نبود و نم زیت یادیاو ز  

ه نبودن تو.. عادت نداشتمـ ب   

درون  اموری قیعم ینفس ها یکردند و تنها صدا سکوت

داد و چشمانش  هیتک شهی. سرش را به ششدیم دهیشن نیماش

امشب  دیساواش قصد کوتاه آمدن نداشت. با یرا بست. ول

که تن  ی. پر معنا جورزدینزده اش را م یتمام حرف ها

:خود جمع شد گفت در یکم اموری  

 

 یکی ،یاهیچاله چوله و س یبدونه هنوزم با کل دیاه من باـ م  

.شهیکیو تار ییبایمحو ز ن،یگوشه زم هیهست که     

حرف زدن برداشت و سرش را به طرف  میمستق ریغاز دست

ش را به نیم رخ او باز مهیخمار و ن انچشم چرخاند، اموری

:خش گرفته گفت ییبا صدا دوخت و  

بهم  یتونیم یول امو،یبگم فراموش کن کودن باز تونمیمـ ن 

جبران کنم یفرصت بد   

زد و مسخ شده  یچرخ بشیو عج دیسف یموها یرو نگاهش

:گفت  



کل  دینکن بازم با الی. خاموری ستمیساواش گذشته ن گهین دـ م

کم  یوقت یبرو جلو ول  ،یو خودت به دوش بکش یبار زندگ

.. قول یعنیمن هستم.  گهیدفعه د نیکن. ا هیبه من تک یآورد

!که باشم دمیم  

بلند شد و خارشد  شیاز اعماق گلو اموریزخم خورده  یصدا

 و به تن ساواش رفت

؟یحرف ها به کجا برس نیا با یخوایـ م   

مطمئن بود در  ستند،یتنها ن نیکرده بودند درماش فراموش

و  ایدن فارغ از نینچ نیشناور بودند که ا یگرید یایدن

. زدندیبا هم حرف م رونشانیمجادله گر ب یها تیشخص

 یمخصوصا ساواش ست،یمطمئن بود حالشان دست خودشان ن

را که  بیعج یوار حس وانهید ییتاب و صدا یب یکه با لحن

کرد و هوا  داریگم شده بود ب اموریدرون  شدیم یسال نیچند

.چقدر سرد شده بود  

خبر داشتم یکه... از همه چ یبدون خوامیـ م   

پشت پرده و معنادار صحبت کردن  نیا ازاموریشد. بدن  تمام

 نگاهش کند. جمع شد و برنگشت طرفش تا شتریساواش ب

راحت  الیخ ساواش نشست و با یلب ها یرو یمحو دلبخن

بودن  مهلت تنها ؛ به اوزدهبه دختر را  شیحرف ها کهنیازا

.هم افتاد یخسته رو شیبا خودش را داد و چشم ها  



 

 چیخود صبح به صورت غرق در خواب ساواش بدون ه تا

 یزدیبه او زل م رونیشد. اگر از ب رهیخ یتکان خوردن

جا  کیبه مجسمه کرده باشند و  لیانسان را تبد کیانگار 

 چیه یحس، ب یب خ،صامت،ی قدرنیگذاشته باشند بود. هم

اش و درونش به تنه یزدیتبر م دیدر نگاهش. اما با ییگرما

نبود.  یآمدن شدن رونیبود که زنده ب ی. جنگیگذاشتیمپا 

 نیاز ا شدیم وانهیو داشت د دیچرخیآشوب در سرش م

رنگ محو طلوع  یصبح وقت ی. دم دماانیپا یب ینبردها

پشت سراش هم روشن  نیحرکت کرد و ماش دیرا د دیخورش

هم چشم برهم نگذاشته بود.  مانیاو ا یپا به پا ایشد. گو  

جاده  توانستیم یراه بود و به سخت یدو ساعت یکی بریتا کل

که وجود داشت. کالفه  یادیز یبه خاطر مه ها ند،یرا بب

کرد. بدنش خشک شده بود و  یرانندگ اطیو با احت دیکش ینفس

 یدست رو ی. ولستدیاندازه دوساعت با خواستیدلش م

ا از مه خارج شوند. کم کم سر و دست گذاشت و تحمل کرد ت

را باز  شیچشم ها نیدر آمد و اول ازهمه ارس شانیصدا

نگاه به  عیاش شد و  دوباره سر رهیخ نهیاز آ اموریکرد. 

.جاده دوخت  

یک کردم مردـ ف   



دو  نیو سرش را با مکث از ب دیکش ییبلند باال ازهیخم نیارس

سرسبز چشم دوخت. پس از  ابانیجلو آورد و به خ یصندل

که مشخص بود  یحوصله ا یخواب آلود و ب یبا صدا یمدت

:است گفت هنوز لو نشده  

؟یخشک نشد یند ساعته پشت فرمونـ چ   

ادامه داد نیجوابش را نداد و ارس اموری  

زن کنار من سوار شمـ ب   

گفت و خودش را پرت کرد عقب یباز هم سکوت. پوف و  

ه من چهـ ب   

 

بلندشد ایدار لخش یصدا  

؟اول صب یگیم یـ چ   

کج شده برگشت طرفش یهم با دهن نیارس   

انقدر  .است بایکه کنار تو بلند شوم ز یچقدر صبح گمیـ م 

که دستگاه گوارشم فعال شده بایز   

:با حرص گفت ایکج شد و ل اموری یها لب  

زنمینم غیکه ساواش خوابه ج نیقط به خاطر اـ ف   



پوزخندش  یدرهم رفت. نتوانست جلو اموری یاخم ها یبه آن

را بگیرد که بر زبانش آمد یا کهیو ت  

یبه فکر ساواش یادیـ ز   

دختر که به رو به رو نگاه  یخی یبه چشم ها رهیخ نهیاز آ ایل

:گفت یتفاوت یشد و با لحن ب کردیم  

کننیکه دوستا م یکار رهـ ا   

 یبا نگاه نهیاز درون آ .اش به او است هیبود کنا مطمئن

دش رهیپرتمسخر به عقب خ  

کنهیم دایپ ازیبهت ن شتریوبه.. بعدا بـ خ   

ساواش مهم است و با  یبرا کردیم فکر نیبه ا الیخ خوش

شش سال! نیا مثل .کند را پر شیجا ایل خواستینبودنش م  

:دیباال رفته پرس یبا ابروها نیارس  

شاال؟یا رهیخـ    

با حرص و  دیرا نسبت به خودش د اموری یتیاهم یب یوقت و

:بلند گفت  

نه؟ یال با من مشکل دارـ ک    

نکن هیه گرـ ن   



و همه به طرفش خندید  یساواش در خواب پق ناگهان

 یشانه ها یو محکم رو دیخودش را جلو کش نیبرگشتند. ارس

 ساواش زد

کردن من  یبه خواب از قهوه ا یزنیبرت.. خودت و مـ خ

؟یلذت ببر  

 

 دیکه د یریتصو نیخمار ساواش باز شد و اول یها چشم

صاف  یبود که با آن موها اموری یرنگ و رو یصورت ب

سرخ و  ی. لب هاشدیم دهید دتریازحد سف شیو روشن ب

طرف کش آمده بود و نگاه ساواش  کیخشک شده اش به 

خودش را  ی. به سختکردیکنده شدن از آنها مقاومت م یبرا

:گفت یو با خستگ االکشاند به طرف ب  

م؟یرسی. چرا نمیرو صندل خشک شدم   

:و گفت دیدستانش را بهم کوب نیارس  

- that'a a good question. 

به ساعت کرد و جواب ساواش را داد ینگاه اموری  

گهیساعت د کـ ی   

:گفت یو شاکگرد شدند  نیارس یها چشم  



انگار  یگرفتیورت م هیبه  یجور دمیپرسیالن من مـ ا 

هنوز کالم از دهنش  نیبنده خدا ا زر نزده. چکسیاصال ه

؟یدینشده جواب م دهیگوهر  

 گشتیم یزیکه درون کوله اش دنبال چ یهم درحال ساواش

 با خنده پاسخ داد

که ستمین ین هر کسـ م   

باز هم  اموریمنتظر بودند  .دوخته شد بهم ایو ل نینگاه ارس

دختر در سکوت مشغول  یحال بزند ول ضد شهیمثل هم

.دادینم تیاهم شانیبود و اصال به آنها و حرف ها یرانندگ  

تنها  . وا به چشم زد و لپتاپ را باز کردر نکشیع ساواش

حرکت سریع انگشتانش روی دکمه های کیبورد در  یصدا

  ماشین پیچیده بود.

و  انداخت  و غرق در کارش یدجبه چهره  ینگاه مین اموری

 یش برازنده است. کمکار نیا یبرا یادیکرد ز فکر نیبه ا

 شینفر به آرزوها کیآن دو  نیخوشحال بود که حداقل از ب

.دیرس  

 هیچند ثان ؛شد یزیرا درآورد و مشغول نوشتن چ لشیموبا

داد و با دقت به  یامیخبر از آمدن پ نیارس لیموبا یبعد صدا

.شد رهیاش خ یگوش  



 نهیاز درون آنگاهشان تکان داد و  یرا خواند سر امیپ یوقت

 یساواش با دقت و چشمان ،ه خورددرهم گر نیماش رونیب

.را به طرف پشت سرور داد و لپتاپ را بست یشده اوک زیر  

تکان داد که  شدهیبه نشانه چ یو سر نیارس یزد به بازو ایل

:با نگاه درشت شده و بلند گفت نیارس  

بار  طهیسل نقدریمحب که تو ا ایاک تو سرم ننت فضوله ـ خ

؟یاومد  

:دیشده و گنگ پرس زیر یبا چشمان ایل  

؟یچ یعنی طهیلـ س   

 یرا پوکاند و ساواش ب نیماش نیارس دنیبلند خند یصدا

 یدستش را نوازش گرانه رو نیزد. ارس یحواس لبخند کج

:گفت یو با مسخره باز دیکش ایسر ل  

چقدر تو مظلوم و  رهیساواش برات بم ی، ناز ی.. نازیلهـ ا 

یخنگ  

 راحت تر اموری یرا برا دیکامل طلوع کرده و د دیخورش

و  ردگاز فش یرو شتریرا ب شیپا نیبه خاطر هم کرده بود؛

کرد.  ادیرا ز نیپشت سرش سرعت ماش تیبه طبع هم مانیا

:کرد و گفت اموریبه  ینگاه یچشم ریساواش ز  



 ادی یها ازک ینگ یخوبه بگ تیرانندگ اهپوش،یس یـ ه

؟یگرفت  

یرانندگ ییموزشگاه راهنماـ آ  

 د.زیبال بال مازخنده دلش را گرفته بود و آن پشت  نیارس

:گفت زد و بلند شیبر بازو یهم با حرص مشت ایل  

ضیمر ؟یخندیم یب مرگ چته هـ خ   

 دیباال پر شیابروها اموریشوخ طبعانه  یاز لحن کم ساواش

تکان داد یو سر  

اس؟ینجوریه؟ اـ ع   

 یرو یزیآم طنتیو سکوتش لبخند ش امورینگاه معنادار  مین

گذاشت و  اموری یناگهان دستش را پشت صندل ؛لبانش نشاند

سانتی اندازه سه  اموریرخ  میبه جلو خم شد. سرش را مقابل ن

 زیرا ر اموریکه چشمان  قیعم ینگه داشت و با نفسمتر 

گردنش کرد و باعث شد دستانش دور فرمان محکم تر شود 

که با  نیبه ارس چرخاند و روبه سمت عقب را آهسته 

:گفت کردیشرارت و سکوت نگاهش م  

کوشن؟ اتیخوراک یشتـ م   

:حرص گفته آغشته ب یبا صورت اموری  

؟یبگ یتونستیهمونجا نمزـ ا   



به  زدیبرق م شیها یکه عسل یدوباره با نگاه ساواش

:طرفش برگشت و تخس ابرو باال انداخت گفت  

شهیچ نمـ ن   

 کیاز داخل پالست نینگفت. ارس یزیسکوت کرد و چ تنها

به ساواش گرفت را درآورد و رو یآبنبات پرتقال  

پسر گلم ایـ ب   

 شیآبنبات چشم ها دنید انداخت و با یبه طرفش نگاه ساواش

دیخند نیبرق زد که ارس  

چهارو  ستینه ب ،وسالتهـ د   

 .دورش را باز کرد کیآبنبات را گرفت و پالستبسته  ایل

و گرفت  او از ،کج دستش را جلو برد یساواش با لبخند

نگاه  رهیداخل دهانش گذاشت. و بعد دوباره برگشت و خ

عقب تر رفت تا راحت تر  یکردن را از سر گرفت، تنها کم

.بتواند نگاهش کند  

به رو به رو نگاه بعد  اند وچرخ او سرش را به طرف اموری

نگاهش  ینیدوباره با حس سنگ هیکرد. پس از گذشت چند ثان

نگاهش را نشانه رفت. نه! پرو تر  زیت یبرگشت و با چشمان

دیتکان داد و غر یاز آن حرف ها بود که از رو برود. سر  

ردت؟ـ د    



زد و داخل دهانش دور داد. و  یکیبا لذت آبنبات را م ساواش

رنگ و براقش  یباز هم در سکوت نگاهش کرد. چشمان عسل

نگفته اش درآن  یکه انگار ستاره باران بود و کل حرف ها

بود.   نیسنگ اموریزده  خیقلب  یبرا یادیبود ز دهیخواب

 داشت فقط شیبرا یچه دست آورد شیآزار ها نیا  دیفهمینم

. شودیاش م قهیتر شدن نبض شقباعث پرشتاب  دانستیم

:کرد و گفت یسرفه ا نیارس  

آبنباتت نپره تو گلوت زمیزـ ع   

 یتو یجمع شد و نگاهش گشت طنتیساواش با ش چشمان

زد اموریصورت درهم   

نی ه تو واقعا حالت خوب ـ ن  

:گفت دهیکش یلحن با  

ه؟یدرمانش چ یتییسو یصال حالم خوب نـ ا   

هم که  نیاخم نگاهشان کرد و ارس یو با کم یچشم ریز ایل

به دست و در  پسیمقابلش پخش باشد چ یینمایس لمیانگار ف

.کردیمتماشایشان سکوت   

هست درمانش تو صورت من  یرد و مرضت هر کوفتـ د 

ستین  



لحظه  چند یتاب و ذوب کننده ساواش برا یلحن ب و

کرد جیرا گ نیماش حاضران در  

شاهپویورتت خودش درد منه سـ ص    

دختر را ادامه داد کردیقرار م یکه ب ییلب با صدا ریز و  

واتنا جوکلو یخچاالیاون  یه شیدزدیرمانم چشاته که مـ د   

 یکالفه دستش را به سمت ساواش دراز کرد و آبنبات اموری

و در مقابل نگاه خندان و  دیکه درون دستش گرفته بود را کش

:گشاد شده ساواش آن را محکم داخل دهانش هول داد و گفت  

و انقدر حرف نزن خفه کنت نیخور اـ ب   

:مکث گفت یب و پر یبا دهان ساواش  

ما آبنبات ارهیلت خفه کنشون لب ـ م   

بلند شد اموری دهیو کش زیاعتراض ام یصدا  

اواشـ س   

  ش؟ونـ ج 

با  نیو در سکوت نگاهش کرد که ارساخم برگشت طرفش  با

:گفت جانیه  

تازه شهیجانیه یجا دیه نه استپ نکنـ ن   



با  نیبه او انداختند که ارس ینگاه جیگ اموریو  ساواش

:و گفتزد  ایل یپا یحرص رو  

همه  نیرو داشتم وسط ا عیروغن ما غیشنگ حکم تبلـ ق 

یباز کیرمانت  

س پنهان کردن ح در یتفاوت که سع یب یبا لحن اموری

:داشت گفت درونیش  

؟یزنیحرف نم ادیزـ   

:گفت یالیخ یهم با ب نیارس  

صحنه  یاالن درحال تماشا زدمیاگ حرف نم اال موافقم.ـ و 

مرمانس هزار و نهصد و هشتاد بود یها  

:کج شده گفت یبا لب ایکه ل دیخند ساواش  

 کاریاونجا چ میبپرسم قراره بر شهیم شمیگه مزاحم نمـ ا 

م؟یکن  

 

کرد و  یبه ساعت نگاه اموری کهباال انداخت  ییابرو ساواش

:گفت یبا تخس دینگاهش را د تاساواش  .شوکه شد یکم  

یشیمتوجه گذر زمان نم یزنیبا من حرف م نیبـ ب   



با تمسخر بهش انداخت که ساواش خنده اش  ینگاه مین اموری

سکوت در  یساعت مینگاه کرد. ن رونیبه ب الیخیگرفت و ب

و  ییبایهمه ز نیازا نیو دهان ارس دندیرس بریگذشت تا به کل

.باز ماند یسرسبز  

فقط حال  نجایا ؟یباز ایماف یبرا نجایا میون من اومدـ ج 

..مستهج یکارا و یدست تو دست رلت راه بر دهیم  

:و گفت دیوسط حرفش پر ساواش   

میدیونم انجام مـ ا   

زد و به او  یا یگشاد شده پس گردن یبا چشم ها نیارس

:گفت زیاعتراض آم  

من برم با گرگ و شغال ؟ یدار و یکیتو  یآبنبات کهیرتـ م   

 دهیشد و کش رهیو معنادار به کنارش خ یچشم ریز ساواش

:گفت  

و دارم من مگه؟ یـ ک   

طور کنار گوشش برد و همان ش راباز سر یشیبا ن نیارس

بلند  یکرد که ساواش با صدا یچبود پچ پ رهیخ اموریکه به 

و سرش را به عقب هول داد دیخند  

شرف یرو عقب بـ ب   



 نیتا ا یداد به صندل هیتک شیاز برنامه ها یهم راض نیارس

دندیرا شن اموری یجد یکه صدا  

یزنینم یهست یکه ک نیاز ا یحرف میدیاونجا رس یقتـ و   

به طرفش  یو سوال دیصورتش ماس یساواش رو لبخند

 برگشت

وم؟ـ ه   

را نگه داشت و به  نیماش عیدر منطقه سرسبز و وس اموری

 طرف ساواش برگشت

 دیاونجا نبا .ارسباران یبه جنگال میرسیجلوتر م کمـ ی 

و اونجا  نژاد مقرش کین نیهمرفت وامد کنه به خاطر یکس

.از مردم باشه دورکه قرار داده    

: نیارس  

؟یورـ چط  

که زل زد به او اموریعاقل اندر سفیه  نگاه و  

ا پولـ ب   

را به صورت  شیکردند که دوباره مردمک ها سکوت

ادامه داد یساواش رساند و جد  

 



..بهتره فقط فکر کنه شهیبرات بد م یهست یبفهمه ک اگه  

گفت یا یو با پوزخند عصب دیوسط حرفش پر ساواش  

؟ ایمثال ل م؟یگارداتیباد ؟یهتره فکر کنه چـ ب   

:هم فشرده شد و آهسته گفت یبا مکث رو اموری چشمان  

اطراف منتظ نیشماها؟ هم نیایداخل ن نیخوایـ م ..  

بلندتر مانع حرف زدنش شد و با  ییدفعه با صدا نیا ساواش

:سرخ شده گفت یگردن  

و رو سر همه خورد  نیماش نیدامه حرفت و بزن تا همـ ا 

اموریکنم   

.اش شد رهیخ یحالت چیه یسکوت کرد و ب اموری  

خودش را جمع  یانداخت و کم نیتعجب به ارس با ینگاه ایل

از  یگرید یبا حالت ها دیبا اموریبا وجود  ایکرد. گو

.شدیساواش آشنا م  

نفس نفس  نیو آرام به او که خشمگ دیکش یقینفس عم اموری

شد رهیخ زدیم  

 یادیز ستین یازین یول سکهی. رنیمن یهمراه ها میگیـ م 

.مهمه مای. اون فقط براش ندیهست یکنه ک چیسوال پ  



فشرده شده سرش را  نبا لبا. تکان داد یسر دیبا تهد ساواش

:گفت زیکرد و زمزمه وار و هشدار آم کینزد اموریبه   

ا تنهپات و  نکهیفکر ا یکن. ول یمعرف یخوایم یر سگـ ه 

 . ازخط بکشمخت  تو از رونیب یبزار یکوفت نیماش نیاز ا

. روشنه؟یبه دو نکن یکیبام  میشد کیاالن گفتم که نزد  

 .سرگرم کننده صورت پسر را گشت زد یکم اموری چشمان

لب زد شیمتر یلیبرد و از فاصله دوم کشینزد یسر  

نه من ؛رهیکه عقب نشسته برات م یکارا دل اون نیا اـ ب   

که حالت صورت ساواش عوض شد و  دینکش هیثان کی به

نگاهش را  یدر چشمانش نشست. کم گوشانهیباز یحس

 هیبا کنا و پچ پچ وار ،شرور و محو یکرد و با لبخند کیبار

:گفت  

 رونیبزنه ب کشهیس قلب منه که داره خودش و مـ پ 

نکرده من باعثشم؟ ییخدا ای یاسترس دار ؟یتییسو  

 طنتیش یساواش با چشمک کهبهم فشرده شد  اموری یها لب

کر  یگاهش را گرفت. منظور او به صدان و دیعقب کش زیآم

اش را مسخره لیخودش هم دل یقلبش بود که حت دنیکننده تپ

.دانستینم  



را دوباره به راه انداخت و به سرعتش  نیبلند ماش ینفس با

گذشتند و  بریکل یو مسکون عیمناطق وس انیافزود کم کم از م

 که یادیز یها نیجنگل شدند و از دور متوجه ماش کینزد

 یب اموریشد و  زیساواش ر یجا جمع بود شدند. چشم ها کی

:گفت یجد یکم نیتفاوت به راهش ادامه داد که ارس  

ان؟ یکیاون ن یمحافظا نایـ ا   

 ـ هوم

 نینگفت. ماش یزیچ یکس گریگفت و د اموریرا  دهیکش هوم

کت  گردن کلفت که با یرا کنار آنها پارک کرد و مردها

به  زیو ت قیدق یبودند با نگاه ستادهیکنار ا یمشک یشلوارها

:گفت اموریهم متوقف شد و  مانیا نیآنها چشم دوختند. ماش  

داخل انیب ستیونا الزم نـ ا   

شد ادهیپ نیاز ماش اموریتکان داد و  یسر ساواش  

که  یبزرگ و چوب یبه اطرافش انداخت. خانه ا ینگاه

بزرگ کنارش  نیدرختان دورش را اشغال کرده بودند و زم

.بود یکه مختص اسب سوار   

محافظان را به خودش حس  یجنگ طلبانه و آشنا نگاه

و  رونیب دیپر نیبود. ساواش از ماش تیاهم یب یول کردیم

اش نگه داشته بود با کوله طور که آبنباتش را گوشه لپهمان



زد  یچشمک خندان شیشد و از دور برا اموری کینزد یپشت

.دیکش یپشتش را کرد و دست به کمر نفس اموریکه   

از  ؛شد مانیا کیشدند ساواش نزد ادهیپ نیهمه از ماش یوقت

برگشت. ها کنار آنبه او گفت و دوباره  یزیدم پنجره چ

و با  ستادیا شیجلو یگاردیباد کهجلوتر راه افتاد  اموری

:گفت یزمخت یصدا  

  نییقا گفتن تنهاـ ا

 یجز خودت حق ندار گفتیبود و م زیهشدار آم شیصدا

آمد جوابش را بدهد که ساواش با  اموری. یاوریرا ب یکس

در چشمان آن  میو مستق رهیو خ ستادیا شیجلو یجد ینگاه

:گفت یخنث یلحن با سپسمرد زل زد.   

ستیاال به آقات بگو تنها نـ ح   

حوصله به اطرافش  یب اموریباال انداخت و  ییابرو نیارس

که  اوردیکرد و تلفنش را خواست در ب یمرد اخم .نگاه کرد

بروند و تنها  یاز پشت باعث شد همه به کنار یبلند یصدا

نژاد را از پشت آنها  کیبودند ن ستادهیآن چهار نفر که ثابت ا

.نندیبب  

با  آمد یم کیرا باز کرده بود و نزد دستانشدر حالی که 

:گفت یبلند و خندان یصدا  



دوستاتم با خودت  ی. نگفته بودزیعز سینمس داریشتاق دـ م 

؟یاریم  

و  یلحن دوستانه چه دشمن نیپشت ا دانستیم اموریفقط  و

 رهیروح به چشمان طمع کارش خ یاست. ب دهیخواب یا نهیک

 یکه ضربدر ییبا پاها نهیدست به س اینگفت. ل یزیشد و چ

پشت  نیبود و ارس رهیخ شانیگذاشته بود به گفت و گو

.ساواش قرار گرفته بود  

مرد را  یو جست و جوگر سر تا پا زیت یساواش. با نگاه و

چشمانش که او هم  یرا رو شیاز نظر گذراند و مردمک ها

جمع شد و  یثابت کرد. لبخند مرد کم کردیساواش را نگاه م

:شده گفت زیر یبا چشمان  

ومدنت؟یو علت تنها ن   

:گفت یبزند و جد یحرف اموریباز هم نگذاشت  اواشـ س  

؟یهمه محافظ از چهار نفر بترس نیبا ا ادیبهت نم   

 ینژاد نشست و با نگاه کیصورت ن یرو یقیعم پوزخند

:سرگرم کننده گفت  

؟یزنیحرف م یدار یبا ک یدونیم .یهست یسر شجاعـ پ    

تمسخر  یزد و جوابش را با لحن یساواش هم پوزخند متقابال

داد زیآم  



یهست یک دونمیتو من خوب مرعکس ـ ب   

دهنده به هشدار ینژاد سرخ شد و با نگاه کیکم صورت ن کم

:با حرص گفت دیاو را د یتفاوت یب یشد. وقت رهیخ اموری  

دادم بچه جون سین قول زنده بودن و به نمسـ م   

:گفت زیآم دیآورد و تهداسلحه را از کنارش در آهسته  

. پس فکر کنم بتونم میاز شما نکرد یپشت تلفن صحبت یلـ و

ناخونده رو کنار بزنم نه؟ یمهمونا  

سرد و بدون  اموریشد و اسلحه را باال آورد.  رهیخ اموریبه 

:گفت یعکس العمل چیه  

یریگیم میقدر زود تصم نیهم شهیمـ ه   

کرد و به ساواش نگاه کرد.  ینینژاد هم خنده خشمگ کین

. دیداد و خند یچرخدر دهانش ساواش خونسرد آبنباتش را 

 الیخیبه کمرش کوباند که ب یبا ترس و هول شده دست نیارس

 نییچرخاند و پا اموریاو سرش را به طرف  یول؛ شود

 گرفت.

 نبدناگهان دستش را به پشت کمر او رساند و تا به خودش بج

 ینژاد گرفت. تمام کیاسلحه را درآورد و به طرف ن

 یغیج ایماشه که آمد لشدن زاد آ یصدا؛ جلو آمدند گاردهایباد

و عقب رفت دیکش  



:کج گفت یبا لبخند ساواش  

. االنم یبه پشت تلفن دمیم حیو در رو حرف زدن  و ترجـ ر 

 یگینوچه هات م نیو به ا یاندازیعقلت و به کار م ای

معامله بزرگ و ازدست  هیو  یزنیم رویت ای .بکشن عقب

یدیم  

شد و ساواش ادامه داد زینژاد ر کین چشمان  

نه من ییکه لب مرز باشه تو یکر کنم اونـ ف    

 یو پرت کرد روآورد  رونیاز دهانش ب عیرا سر آبنبات

:گفت زیآم دیگشاد شده و تهد ییبا مردمک ها . ونیزم  

کی. ریبگ و متیاال تصمـ ح   

 ینشست و ساواش قدم اموریصورت  یرو یکج لبخند

 جلوتر رفت

میو ن کـ ی   

زور داشت  شیبرا .کردینگاهش م رهینژاد مصمم و خ کین

کند. جو به  دیپسر جوان بخواهد اسلحه به دست او را تهد کی

 یبا چشمان نیو ارس ایشده بود و ل نیشدت خطرناک و سنگ

بود که  اموریفقط  .کردندینگاهشان م دهیترس یمحتاط و کم

 یبزرگ یشو ندیبب خواستیبود و م جهیتفاوت منتظر نت یب

.رسدیکه ساواش راه انداخته به کجا م  



:دو گفت یداد و به جا یدستش را تکان ساواش  

دم گمرک موندت چه خبر؟ یز جنساـ ا    

نژاد شل شد و ادامه داد کیدر دستان ن یکم اسلحه  

و رو   یوارد کشور کرد یرو قاچاق یتقلب یداروها دمینـ ش 

. هوم؟دستت مونده  

دانست؟یجاخورده نگاهش کرد. او از کجا م اموری  

 کیو ن کردیگشاد شده به او نگاه ممردمک های با  نیارس

آمد نییدستانش پا ینژاد کم  

وـ د   

 الیخ یخشن مقابلش بودند و او بغضب آلود و  گاردهایباد

.بود ستادهیوسط آن ها ا  

:به مرد کنارش انداخت و ناگهان گفت ینگاه مین  

یرو برعکس گرفت بله اسلحهـ ا   

که  یشد و همه به مرد یقاط شبا سرفه ا نیبلند خنده ارس پق

انداختند یساواش اشاره کرده بود نگاه  

هـ س   

اخم آلود  یبا نگاه .آورد نیینژاد با حرص اسلحه را پا کین

را مخاطبش قرار داد اموریشد و  رهیبه او خ  



یدار یوست نترسـ د   

که از کنار ساواش  یدر حال راموی وراه افتاد به سمت خانه 

:گفت رلبیاو را به کنارهول داد و ز شدیرد م  

احمق میهتره بگـ ب   

از گوشه چشم بهش نگاه کرد و رفت.  زیام دیتهد یبا نگاه و

طور که اسلحه باال انداخت و همان یشانه ا الیخیساواش هم ب

 ایبه طرف ل چرخاندیدر دستانش م یرا مانند اسباب باز

.حالش شد یایجو یبرگشت و با چشمک  

و جلو رفت، دستان ساواش پشت کمرش  دیکش یقینفس عم ایل

رد شدند گاردهایباد نینشست و از ماب  

 

نژاد حرکت  کیپشت سر ن عیمحکم و سر ییبا قدم ها اموری

با  اموریو به طرف اش برگشت.  ستادیکه ناگهان ا کردیم

کرد و آهسته از  کیرا بهم نزد شیشده ابروها لیما یسر

با هم حرف  آرام ایکم کرد. ساواش و ل شیسرعت قدم ها

 نیآنها شدند و مکث کردند. ارس ستیکه متوجه ا زدندیم

:نژاد بدون نگاه به آنها گفت کیو ن دیساواش رس ارکن  

اینبالم بـ د   



 یکیراه افتاد سمت پشت ساختمان و قبل از دور شدنش به 

:گفت  

داخل دیکن شونییاهنماـ ر   

دیوفتیدنبالمان راه ن یعنی نیا و  

 اموری یباز کرد و بازو ایدستش را از دور کمر کامل ساواش

.حرکت کند را گرفت خواستیکه م یبیدست به ج  

جا؟ـ ک   

به  نکهیاز گوشه چشم نگاهش کرد و ساواش بدون ا اموری

محکم تر فشرددستش را  اوردیخودش ب یرو  

و آرام   شیانگشت ها یخونسرد دستش را گذاشت رو دختر

 کیرا  شی. مردمک هاکرد شانیاز خودش جدا زیو هشدارآم

دیلب غر ریهم از چشمان ساواش نکند و ز هیثان  

 به خاطر خوادیرفامون و فراموش نکن ساواش. دلم نمـ ح 

خراب شه تو برنامه هام یایسرکش باز  

که  یساواش یجلو عیسر نیراه افتاد رفت و ارس و

.دنبالش برود را گرفت خواستیم  

:کرد کنارش بزند و گفت یسع حرص با  

رو گمشو کنارـ ب   



:گفت یبا کالفگ نیارس  

 چیپ لهیتیتنه همه رو ف هیتو؟ دختره  یا یاداش نگران کـ د 

گیمستراح بتمرگ سرجات د فرستهیم کنهیم  

تاب و  یقرار نگاهش کرد و ب یب یبا چشم ها ساواش

ت:گف نیخشمگ  

دفعه همه رو با هم به  نیا ؟یفهمیکردم م داشیازه پـ ت 

ادیسرش ب ییبال فرستمیدرک م  

:را باال گرفت و گفت شیدست ها نیارس  

االن خودت و  یمنم بفرست درک منته یتو خفن زمیباشه عزـ 

غول تشنا  نیا یاریدر ب یشاخ باز گید کمیکنترل کن چون 

.یباق اریبه د فرستنمونیم  

 

 یآمد و رو رونیساواش ب یلب ها انیاز م یقیعم نفس

 یبرا کردیدپا مپا و آن نیا یقرار تکان خورد. ه یب شیپاها

 رهیکه مثل مامور دو صفر هفت خ نینگاه ارس یجلو رفتن ول

بود و  ستادهیتمام مدت در سکوت ا ای. کاملگذاشتیاش بود نم

.کردینگاهشان م  

سر از جنگل  یول بودیکنار پدرش م مارستانیدر ب دیاالن با

 یم رونیزنده ب دانستینا کجا آباد در آورده بود و نم یها



 خواستیمرده. همه و همه به خاطر ساواش بود. نم ای دیآ

به خاطر آن دختر تازه از دوران  دیایسر دوستش ب ییبال

س تما مارستانیدور تر شد تا با ب یو کم دیکش ی. نفسدهیرس

آنتن آن دور و  یشود ول ایرا جو شو حالش پدر ردیبگ

:اطراف نبود. کالفه به ساواش نگاه کرد و گفت  

داخل؟ میریمـ ن   

به او انداخت و دوباره به پشت ساختمان  ینگاه مین ساواش

آمد؟یشد. چرا نم رهیخ  

کرد و گفت نیبه ارس رو  

طولش ندادن؟ یلیـ خ   

باال انداخت ییابرو نیارس   

انینوز نرفتن که بخوان بـ ه    

:گفت ایو به ل دیدستش را کش سپس  

تو خشک شدم میبر ایـ ب   

 شیها به داخل رفت و تا لحظه آخر مردمک هااصرار آن به

و  یچوب یالیرفته بود کنده نشد. وارد و اموریکه  یریاز مس

که  یبد یشدند و صورتشان درهم شد از بو ختهیبهم ر

:لب گفت ریز نی. ارسآمدیم  

چرا؟ ادیپشگل گوسفند م یوـ ب   



:گفت الیخ یب ساواش  

گذشته یلیخ تیز وقت خود ادرارـ ا    

 ییگویبه او انداخت و تا آمد بپرسد چه م ینگاه جیگ نیارس

 رفت و او با کج جلو یساواش با لبخند .دیمنظورش را فهم

:حرص و آرام گفت  

است که دستم بسته فیـ ح   

که با  دیرا د یزن دیبه اطراف انداخت و تا چرخ ینگاه ایل

بود قبض روح شد و با  ستادهیمقابلش ا اهیلباس سر تا سر س

 نیاش گذاشت. ساواش و ارسقلب یدستش را رو یبلند نیه

.شدند رهیبه طرفش برگشتند و هر سه گنگ به زن خ عیسر  

شان کرد و با روح نگاه یبا چشمان ب یواکنش چیبدون ه زن

:مانند ربات گفت ییصدا  

طرف نیز اـ ا   

که زن وارد  دیچرخ ییهر سه خودکار به طرف راهرو سر

:با بهت گفت نیبهم کردند. ارس یآن شد و نگاه  

ک کردم خفاش متحرکهـ ف   

:گفت واشیمحتاط و  ایبه او زد و ل یا یپس گردن ساواش  

بن؟یهمشون عج نجایا یرا آدماـ چ   



:مانند خودش اهسته گفتای بانمک خنده  با نیارس  

ستادهیالخلقه اعظم کنارت ا بیجـ ع   

 یهم جوابش را به همان ارام ایبه ساواش اشاره کرد و ل و

 داد

هم انتخاباش بهیم خودش عجـ ه   

. سرشان را کنار هم قرار دیو خند دیمنظورش را فهم نیارس

 دهیکوب شانیمحکم بر سر هردو یکه دست زدندیداده و پچ م

:بلند گفت نیشد و ارس  

..ته پدرـ چ   

داد نیاش چ ینیسکوت کرد و تنها به ب یول  

که سوت زنان از  یباال انداخت و در حال یهم شانه ا ساواش

:گفت شدیرد م شاننیماب  

نیپشت سر من صفه مفه نزار دیا شما جفنگا باشـ ت   

 

 دندیشدند و زن را د کیتار یراهرو یدنبال ساواش راه   

در باز شده به صورتش  قیکه اگر نور پنجره اتاق که از طر

قادر به  یو کس شدیها محو م یاهیس ینبود ال به ال دیتابیم

.نبود دنشید  



:با ترس گفت ایل   

بدنش کو؟ نیـ ا   

کرد تکرار بشیعج یو زن باز با همان صدا دیخند نیارس  

شماست یاتاقا ییو اتاق رو به رو نجایـ ا   

:باال افتاده گفت یبا ابرو ساواش  

دوتا؟ نیمـ ه   

 یاز حس زن بهش دوخته شد و جواب یتنها نگاه خال یول

 نگرفت

:سرش را کنار گوش ساواش برد و زمزمه کرد نیارس  

. چرا مثل خودش یکوفت یلیفام ؟ین اموریننه  نیا گمیـ م ؟

خچالهیانقد   

به توجه  یو وارد اتاق شد و ب دیکش یپوف کالفه ا ساواش

 نیو ارس ایدور و برش به سمت تک مبل گوشه اتاق رفت. ل

در دستشان پشت سرش داخل اتاق شدند و  یبا کوله ها

اتاق  ینم گرفته و چوب یها وارید یرو نیچشمان ارس

که چشمش به تار عنکبوت گوشه سقف خورد و  دیچرخ

اش شد و  رهیخ یسوال ایجمع شد. ل درهم یصورتش با چندش

:گفت  

شد یـ چ   



نشده و کنار  یچیه یتکان داد به معنا یسر یول نیارس

حرف از تار  یدختر سوسول غرب نیساواش رفت. اگر به ا

سرشان خراب  یرو شیها غیخانه را با ج زدیعنکبوت م

اش را درآورد و توجه به آنها لپ تاپ ی. ساواش بکردیم

:گفت یحوصلگ یشد با ب نترنتیمتوجه نبود ا یوقت  

نت دارن گیخراب شده کجاست؟ دهات هام االن د نیـ ا   

تخت تک نفره زوار درفته نشست و بدنش را جمع  یرو ایل

به جز خانه خودشان  ییبود جا نیاخالقش ا یکرد. از بچگ

به مکان عادت کند و  دیکشیطول م یدو سه روز رفتیم

شد مخصوصا زمان  یخواب م یاول ب یشب ها شهیهم

دارد و تا  ییدوباره دستشو کردیمحس  یرفتن. ه ییدستشو

حدس زد امشب هم  یبود. وقت یتوالت راه بهصبح از تخت 

درهم شد و  شیاخم ها ردیبگ شیروال را در پ نیهم دیبا

.روز لعنت کرد کیبار چندم در  یرا برا اموری  

:آهسته گفت نیارس  

 میبر شیاون دختره پ یواقعا طبق برنامه ها دیالن ما باـ ا 

کوپک  نیدیآخرش شما به کشتنم م دونمیساواش؟ من که م

.اوروسوهای  

او آرام با خودش حرف  یتوجه به حرف ها یب یول ساواش

 زد



 یا دهیتو گوشمون فا یها کروفونیم نیب االن پس اـ خ 

ارتباط مرتباط پر نجاینداره کال ا  

:شده گفت زیر یبا چشم ها ایل  

نژاد ارتباط گرفتن؟ کیبا ن یس چطورـ پ   

گشاد  یزد و رو به ساواش با چشم ها یبا ذوق بشکن نیارس

:شده گفت  

؟یدیـ د   

نگاهش کرد و سر تکان داد یسوال ساواش   

و؟ یـ چ   

اش پاسخ دادبا همان ذوق نیارس  

. شگفت زده شدمزد وبیمع نیحرف به درد بخورم ا هـ ی   

خندان  نیاش را به سمتش پرت کرد که ارسبا حرص کوله ایل

باز کرد و  یخوراک افتنی یرا برا شپیز؛ دشیهوا قاپدر

.مشغول شد  

شد رهیبه تاسف تکان داد و به ساواش متفکر خ یسر ایل   

 ای آنتن نداره اون پشت خونه مییکه االن ما ییجا دیاـ ش 

شه؟یجنگل؟ نم یطرفا  



اش به نشانه ندانستن تکان داد و دوباره با لپتاپ یسر ساواش

وارد اتاق شد اموریمشغول شد که ناگهان در باز شد و   

سرش را از داخل کوله درآورد و با دهن پر و  نیارس

:نامفهوم گفت  

وا ههیصن... ساو..ش الس مـ ا   

:پشت گردنش زد و گفت یدست ساواش  

لمبون اول بعد حرف بزنـ ب   

و اشاره به  مایبا حرص به گردنش اشاره کرد و با ا نیارس

کنده شد شیساواش فهماند که انقدر ضربه نزن سرم ازجا  

:بود گفت دهینشن نیاز ارس ییصدا نکهیهم با ا ساواش  

جهنم ـ به   

به  یرا قورت داد و باچشم غره ا یخوراک عیسر نیارس

:گفت اموریساواش رو به   

اصن با ورودت اتاق   یخچالی گهیساواش راست م گمیـ م 

 سرد شد

شد.  دهیبهم ساب شیلرز تکان داد و دندان ها سرش را با و

:به ساواش گفت و رو دیکش ینفس اموری  

شده؟یـ چ   



تکان داد یسر ساواش  

شده مگه؟ یزیـ چ   

رهـ ا   

ادامه داد اموریشد که  زیر شیها چشم  

ات معلومه افهیز قـ ا   

ساواش نشست که  یلب ها یرو یا یلبخند موز دوباره

حوصله و  یدستش بندازد و ب خواهدیباز م دیفهم اموری

بلند  یبرود که ساواش با صدا رونیبرگشت از اتاق  ب عیسر

:گفت یو خندان  

نجایا ایه نه نه بـ ن    

آهسته به طرفش برگشت و نگاهش کرد که ساواش  اموری

:گفت  

کارکنم ونمتیاطراف آنتن داره؟ نم نیا ایخونه  یجاـ ک   

:تفاوت گفت یباال انداخت و ب یشانه ا اموری  

ب کار نکنـ خ   

خورد شده از دهانش به  یها تییسکویو ب دیبلند خند نیارس

نگاهش را از او  یشد که ساواش با چندش دهیپاچ رونیب



 یزل زد. لبخند اموریگشاد شده به  یگرفت و با مردمک ها

دیاز سر حرص زد و غر  

همه مشکالم حل شد یرسـ م   

در  شتریکه لج ساواش را ب یبا پوزخند و جور اموری  لب

:طرف صورتش کش آمد و گفت کیبه  اوردیب  

کنمیواهش مـ خ   

 یانعطاف چیبه حالت اولش بازگشت و بدون ه عیدوباره سر و

:گفت  

روز و تحمل کن کی میگردیفردا برم   

:در ادامه گفت اموریگرد شد و  نیارس یها چشم  

ن؟یجمع شد نجایچرا همتون ا   

:بود گفت رهیخ شیکه به نوک کفش ها یدر حال ایکامل  

م؟یکجا جمع ش یگیـ م   

را داد اموریجواب  ایمعنادار به ل یبا نگاه ساواش  

کجا بره یک میدونینم یهم هست منته ییتاق روبه روـ ا   

؛ و انداختبه در رو به ر یبا مکث برگشت و نگاه اموری

 ،حرکت در را باز کرد کیسپس به طرفش حرکت کرد و با 



گشت و از باز یتخت دونفره آنجاست به اتاق قبل دید یوقت

:همان کنار چهارچوب گفت  

بخوابه نجایا نیـ ا   

حرص دختر را درآورد نیبود که هم ایاش به ل اشاره  

ما دوتام اونور. تختش دونفره استـ ش   

:شده گفت زیر یبا چشم ها ساواش  

؟یو چـ ت   

داد یباال انداخت و جوابش را خنث یشانه ا اموری  

چه ه توـ ب   

را بست و در  شیساواش کالفه چشم ها ؛رفت رونیاز در ب

.دیلپتاپ را محکم بهم کوب  

.مزه بپراند و سکوت کرد دیصالح ند گریهم د نیارس  

به حالش  یفکر ترسدیاگر م دندیپرس ایاز ترک اتاق از ل قبل

و  نیداد تنها باشد و استراحت کند. ارس حیو ترجکنند که ا

شدن و گذشتن  ریساواش به اتاق مقابل رفتند و بعد از جاگ

بزند.  یبرود و گشت رونیگرفت ب میساعت ساواش تصم کی

کجا  اموری ندیبب خواستینبود م شیب یها بهانه ا نیالبته ا

.رفته  



به اطراف انداخت، سالن  یرفت و نگاه رونیراهرو ب از

زد که  یساکت بود. آهسته جلوتر رفت و چرخ یادیز

. دیآیازان طرف م ییو متوجه شد صدا دید یگرید یراهرو

 یگریکوچک تر د ییرایآن طرف پذ دیتر شد و فهم کینزد

که  یکسان گذشتیم واریوجود دارد که اگر ساواش از خم د

جلوتر رفت و  اطیاحت. با شدندیاش ممتوجه دآن تو بودن

و  اموریکرد و گوش سپرد،  ستیکه شد ا یورود کینزد

!نژاد بودند کین  

دیمرد را شن یجد یصدا  

به حرفت گوش کنم؟ دیچرا با ـ و   

هم حس کرد نجایاز ا یزد را حت اموریکه  یپوزخند  

 یازار . پس گرفتن اعتبارت دیندار یا گهیون چاره دـ چ 

.خوامیکه من ازت م یکار  

کنم؟ بهت اعتماد دیکنم برات؟ چرا با یخوایم کاریـ چ   

و بدنش مورمور  دیشن زیم یرا رو یانگشتان دنیکش یصدا

 شد

به فکر اعتماد باشه. فقط  دینبا گهید غیز نظر من آدم لب تـ ا 

کن سکیر  



 اموری زیوهم انگ یلحن و صدا نیافتاده اش با ا نییپا چشمان

شد واریبه د رهیباال آمد و خ  

. به گفتینم یزیچ یشده بود و کس جادیا نیسنگ یسکوت

نژاد  کیتا متوجه او نشوند و باالخره ن دیکشینفس م یسخت

 به حرف آمد.

فکرام و بکنم دیاـ ب   

فکر کردن تو ندارم ین وقت براـ م   

:گفت بیعج ییو با صدا دیخند مرد  

و کارت به من  دهی. فعال چرخونه چرخسیجله نکن نمسـ ع 

زیهمه چ ریرفتارنکن که بزنم ز یافتاده پس جور ریگ  

:محکم گفت دویوسط حرفش پر اموریمکث و فکر  بدون  

 سیفکر از تو مخت رد نشه که نمس نیدرصدم ا کی یتـ ح 

راه هارو و رفته و االن محتاج منه تمام  

:کرد و آهسته تر گفت مکث  

البرز یبود نشیو راحت تر نیتر یو دم دستـ ت   

از سر خشم مرد را  یهم نفس ها واریساواش از پشت د یحت

به عقب  عیصبرکند و سر دیند زیجا گری. دکردیحس م

خود  یبرگشت که مردمک چشمانش گشاد شد و سرجا

 متوقف شد



خانه داشت  نیزن نقش روح سرگردان را درا نیشک ا یب

بود و نگاهش  ستادهیروح مقابلش ا یکه با آن چشمان ب

:که زن گفت دیرا درهم کش شیا. اخم هکردیم  

آقا نینباش نجایهتره که اـ ب   

بدون حرف از کنارش رد شد و تا لحظه آخر اتصال  ساواش

قطع نشد شانیچشم  

 نیماش که کنار دیرا د حرکت کرد و بچه ها رونیبه سمت ب

 یمانند گرگ شانیکه با چشم ها ییگاردهایبودند و نسبت به باد

 ستادهیتفاوت ا یببرایشان خط و نشان می کشیدند؛  یزخم

 بودند. 

سرش را باال آورد و با هم چشم در چشم شدند، ساواش  مانیا

 یرو دییتا یهم چشمانش را به معنا مانیتکان داد و ا یسر

دیرا از پشت سرش شن اموری یهم گذاشت. ناگهان صدا  

؟یکنیم کاریچ نجایـ ا   

به طرفش برگشت لکسیرا نباخت و ر خودش  

دادم؟یخبر م دیاـ ب   

رهـ ا   

:کج شده گفت یلب با  

اال که ندادمـ ح   



حوصله کنارش زد و به سمت اسطبل پشت خانه  یب اموری

مطمئن شد  یوقت دش،ییپا یچشم ریحرکت کرد که ساواش ز

به سمت داخل حرکت  عیلب گفت و سر ریز یآرام ولیرفته ا

 کرد

:گفت یجد ییخانه با صدا سرگردان در شهیبه آن هم رو  

قات کجاست؟ـ آ   

و نگاهش کند دستمال  اوردیکه سرش را باال ب نیبدون ا زن

.کردو با سرش به راهرو اشاره  دیکش زیم یرا رو  

در ش را است که مچ ییمنظورش همان راهرو دیفهم ساواش

 ،. از پشت سرحرکت کرد دوم ییرایآنجا گرفت و سمت پذ

دود  گاریاست و متفکر س رهیکه به پنجره خ دینژاد را د کین

.کندیم  

 .ستادیپشت سرش ا بیجلو برداشت و دست در جبه  یقدم

 یشد و ب رهیخ شهیبه پنجره و درختان سرسبز پشت ش متقابال

درونش نبود به حرف آمد  یانعطاف چیکه ه ییبا صدا ،مقدمه

.بزند یش چرخبه طرف عینژاد سر کیو باعث شد سر ن  

کنار یاندازیاون بهت گفته رو م یرچـ ه   

را با  گارشینگاهش کرد و دود س یحرف چیبدون ه مرد

 یپا کرد و سر تا زیفرستاد. چشمانش را ر رونیب یگنگ



 یمردمک ها نکهیکرد تا ا زیساواش را موشکافانه آنال

.صورتش مکث کرد یآمد و رو نییساواش پا  

.را بست ییرایپذ یآمد و در چوب جلوتر  

که ساواش  ییکرد و نگاه مرد دنبالش کرد تا آنجا حرکت

مبل  یرو سوختندیم شیکه چوب ها یا نهیمقابلش کنار شوم

 نشست و محکم ادامه داد

یدیو انجام م گمیکه من بهت م یرچـ ه   

 یرا البه ال گارینژاد انگشتان وسط و اشاره اش که س کین

گرفت یقیکرد و دم عم کیاش نزدآنها نگه داشته بود به لب   

ساواش به صورت  یشد با نگاه گوشه چشم یمساو بازدمش

شد اش آهسته بلندزمخت یمحو در دودش و صدا  

؟یسینمس یو کـ ت   

آتش ها نشست و آنقدر نگاهش کرد که  یدوباره رو نگاهش

را در چشمانش حس کرد و آهسته پلک زد یسوزش سطح  

را  شیکرد صدا الیشده بود که مرد خ قیقدر عمآن سکوتش

 یتاخواست دوباره سوالش را تکرار کند صدا یول دهینشن

 مرموز ساواش بلند شد

من  یبردنش برا نیب و از سهیدارک لو رفته ات دست پلـ م 

است قهیکار پنج دق  



به جلو حرکت  یآمد و کمرش را کم نیینژاد پا کین دستان

 یبه چشمان عسلشده  کیو بار هافتاد نیچ یبا چشمان .داد

شد  رهیخ دیرقصیآتش درونش م یرنگ ساواش که شعله ها

 برود و او شیتا کجا پ خواهدیپسر م ندیتا بب ؛و  سکوت کرد

.را فاش کند  

افتادن طلبکارات دنبالت، ندادن پول  س،یپل شیو رفتنت پـ ل 

یبده یو باال آوردن کل  

کج شده بود.  نهیاو نشسته بود و سرش به طرف شوم مقابل

مبل، سرش آهسته  یهم انداخت و لم داد رو یا رور شیپاها

 دهیو شرارت بود که درون آن نگاه د دیبه طرف مرد چرخ

اعصاب مرد  یکه به شدت داشت رو یو لبخند کج شدیم

کردیم یتات یتات  

موند که نگفته باشم؟ آها از دست رفتن  یچ گهیوم.. دـ ا 

! مایبه اسم ن یبزرگ بیرق ،یقالب یاعتبارت! داروها

با دم و دستگاهت؟ یخداحافظ  

 رهیسرگرم کننده به مرد خ یبا نگاه یزد و جور یپوزخند و

نژاد  کیبودند. ن چهیاو باز یاش برا یشد که انگار کل زندگ

متر آن  یزد و چند سانت گاریحرکت انگشتش را به س کیبا 

او خونسردتر بود و زود  مایطرف تر پرت شد. برعکس ن

.دادیظاهرش را از دست نم  



 

:دقت درون چشمان ساواش زل زد و گفت با  

رف آخرت و اول بزن. من حوصله فکر کردن و حل ـ ح 

 معما ندارم پسر جون

 ییشد و با صدا رهیسرش را باال گرفت و به سقف خ ساواش

:بلند گفت یو کم گوشیباز  

یگفتیکه باس م ین یزیاون چ نیا گه،ینشد د ـ د     

ستش را در هوا تکان دادسرش را خم کرد و د یسوال  

؟ یخوایم یـ چ   

دسته  یراستش را تکان داد و انگشتانش را رو یپا ساواش

:گفت یبا تک خنده ا به حرکت در آورد.وار  تمیمبل ر  

درستشه نی.. اهاـ آ   

قرار داد و به عرض  نیزم یرا رو شیجفت پاها ناگهان

که گردنی و با دستانش را درهم قفل کرد  .شانه باز کرد

که خنجر  ینگاه میصاف مقابل مرد نگه داشته بود مستق

 زشیآم دیتهد یو صداکوباند در چشمانش  را کردیپرتاب م

 بلند شد

و دستانش  دیمرد باال پر یرنگ داد که ابروها رییتغ یجور

به مبل فشرده شدند یکم  



 تدس بت از دمیم و یکه بدهکار یهار برابر پولـ چ 

که گفتم حله کارش سمی. پلیشیطلبکارات خالص م   

:گفت و تند دیپر گهیشاخه د کیدفعه به  کی  

خواست؟ یازت چ امورـ ی   

:نژاد ناخداگاه گفت کیکه ن دیسوال را پرس نیا عیسر آنقدر  

دونمی.. نم یدر ازا کنهینسامو با اسم خودش رد مـ ج   

سرش را به  .کرد نیزم یروش یپا دنیشروع به کوب ساواش

نگاهش  میدوباره مستق؛ گفت یو نچ چرخاندش طرف راست

پرسید:کرد و   

خواست؟ یـ چ   

بسته شده  ییو با پلک ها دیکش یا یو حرص قیعم نفس

:گفت  

که خودش خبرم کنه و بهم  یزمان تا مونمیم ونشیفت مدـ گ 

خوادیم یبگه چ  

مورد  یکلدختر را تکان داد و در دل  یمتفکر سر ساواش

قاچاق را به اسم خودش  یقرار داد. جنس ها تیعنا

 که سابقه اش درخشان تر شود؟ علترد کند  خواستیم

خود را به باد  و سر یاهیبه سمت س بی وقفه اش حرکت

 دادن چه بود؟



:نژاد گفت کیاز افکارش برداشت و بدون مکث به ن دست  

 میتصم الیخیهست که ب نون روغن دار شنهادمیپ یونقدرـ ا 

یاون بش  

:با شک نگاهش کرد و محتاط گفت  

 یخوایدر قبالش م یچه کار ستمیمطمئن ن یست ولـ ه 

. ازم  

جنگ طلبانه نگاهش کرد و با لحن  ؛زد یپوزخند ساواش

:گفت یا نهیک  

ادیخوب از پستون برم یگران نباش کثافت کارـ ن   

:پرده و بدون مکث گفت یمبل برخواست و ب یرو از  

 شیبا مابقه میدم و ک یشد، پول کارات که جفت و جور  

قبلش  ی.. منتهرانیخارج از ا ییجا هیکنی یگم م و گورت

ید یه کاری بکنیبا  

:گفت دهیدر یو با چشمان ستادینژاد هم ا کین  

؟یـ چ   

:باال گرفته شده گفت یکمرش را صاف کرد و با سر ساواش  

 شیاز طرف خودت پکه  دم،یبت م مدارک یسر هـ ی  

و بفهمن  یرو کن یفروشیکه جنسارو بهشون م ییکسا



. فروشهیدو برابر م متیو با ق؛ کهیو ف یتقلب ماین یجنسا

فروشنده  شیوجه اشو پ یچجور یدونیخودت خوب م گید

.من بت بگم یالزم ن یکن کسانیبا خاک  داریو خر  

:زد و با تکبر گفت یلبخند ینژاد راض کین  

نداره یمن کار یبرا نیـ ا   

کج شده جوابش را داد یبا لب ساواش  

و بت نگفتم یهنوز کار اصل   

 وقتی چشمان منتظر مرد را دید ادامه داد

یبزن یحرکت هیشب بت بگم و  هیتا  یمونینتظر خبرم مـ م  

تکان داد و  ینامش را البرز خوانده بود سر اموریکه  یمرد

:گفت  

؟یه حرکتـ چ   

جواب ساواش مبهوتش کرد و   

. بعدشم یدزدیم مارویو ن دمیکه بهت م یآدرسبه  یریم 

یکن کارشیچ گمیبهت م  

:شوکه گفت مرد  

؟یـ چ   



انجامشم  .کار نینکن انگار واست سخته ا یجور و افتیـ ق 

..برام مه یبد یخواینم  

 مرد با لحنی قاطع گفت:

دمیانجام م نه. ـ   

:زد و گفت  یپوزخند ساواش  

. نصف کامل سهیچک و برات بنو گمیم مانیوبه. به اـ خ

تموم شد. مفهوم شد؟ مایکه کار ن یریگیم یمبلغو وقت  

قرار داد.  بشیجلو برداشت و دستانش را داخل ج یقدم مرد

ت:کنجکاو گف یبا لحن  

 هیفداکار نیکه ا یشیاون دختر م هیمشتاقم بدونم ک یلیـ خ 

یکنیبزرگ و براش م  

:به سمت در حرکت کرد و بلند گفت ساواش  

کنم؟یاون م یو برا یفداکار نیگفته ا یاال کـ ح   

 .دیخندنجات دهنده ساواش  شنهادیپ نیسرخوش از ا مرد

:مبل نشست و گفت یروسرخوش   

یوسش دارـ د   

بود  رهیکه به شعله ها خ یمکث کرد و مرد زمان ساواش

:آهسته گفت  



و دوست داشتم. نگاهت برام آشناس.  یکی یزمان هینم ـ م 

به  یزیریو م ی. همه چین یچیبندازش دور حست و تهش ه

 اقتیل ی. زنا بییتو شهیکه بدبخت م یپاشون و تهش اون

ینیبب یتونیکه م نیموجودات نیتر  

:گفت الیخیب یبا لحن ساواش  

ره خبـ آ   

تکان  یسر شیحرف ها از کنار آمدن ساواش با یراض مرد

 داد که با ادامه حرفش خشک شد و مات ماند

 هیخواستن  اقتهیل یکه خودش آشغال و ب یکس یبرا هیادیـ ز 

.تحمل کنن توننیمث خودشون و نم یکیزن خوب. آدما   

:و با آن لحن حرص درارش گفت دیمحابا خند یب  

شو اتیلجنات و سرگرم کثافت کار نیرت و بکن تو همـ س   

هشدار دهنده  رفتیم رونیکه ب یو در حالدر را باز کرد  

  گفت

به بعدم دم پرش  نینکن. از ا سهیمقا یون دخترم با کسـ ا 

باش. وگرنه کالهمون  یگیگفت در ظاهر م یو هرچ یشینم

توهم رهیم  



که دهانش با پول هنگفت  یبود مرد ریدر بسته شد و چه حق

 رواپ یپسر باین به  توانستینم یزیبسته شده بود و چ

.دیبگو  

مانند گلوله  ایحرکت کرد که ناگهان ل رونیبه سمت ب ساواش

:ساواش بلند گفت دنیخودش را درون سالن پرت کرد و با د  

تو؟ ییجاـ ک   

شد کشیو با تعجب نزد دیاو باال پر یابروها  

شده خجسته؟ یـ چ  

:با هول و وال گفت ایل  

 ایآنتن هست  نهیاحمق رفت پشت ساختمون بب نیارس نیـ ا 

.ستیاون دخترم ن شد بیغ هگینه د  

حرفش با سرعت به طرف در حرکت کرده  نیکه ماب ساواش

محکم به  ایو ل ستادیناگهان ا ،رفتیباعجله پشتش م ایبود و ل

را گرفت و  اشینیب و پر دردی کمرش خورد. با آخ بلند

:ساواش گفت  

امور؟ـ ی   

تا اواسط راه  .دییساواش به سمت در دو و کرد دییبا درد تا ایل

زد ادیفر مانیا دنیرفت و با د یخاک  

نجایا ایـ ب   



:با سرعت سمتش حرکت کرد و گفت مانیا  

شده؟یچ   

 هیتک شیبا نفس نفس نگاهش کرد و دستش را به پهلو ساواش

 داد

؟یدیو ند نیو ارس امورـ ی   

:درون فکر رفت و سپس گفت یکم مانیا  

برنگشتن من فکر  گهیپشت ساختمون رفتن و د نیقا ارسـ ا 

ازشون  یکه تا االن خبر کننیو صحبت م شوننیا شیکردم پ

 نشده

همه گفتن اسمش سخت  یبرا ؛بود اموری شونیاز ا منظورش

سرش تکرار  که روز و شب نامش در یجز ساواش ،بود

شدیم  

که با سرعت  ینشد و در حال شیمنتظر ادامه حرف ها گرید

:سمت پشت ساختمان گفت کردیحرکت م  

نباشه من برم دنبالشو ایواست به لـ ح   

به صدای اعتراض آمیز لیا که می خواست بگذارد دنبالش 

 برود توجهی نکرد و راهی شد.

که با حفاظ  ینسبتا بزرگ نیبا زم دیپشت ساختمان که رس به

دور تا دورش کار گذاشته شده بود  و استطبل اسب  یچوب



گاهش را دور تا دور منظره سرسبز چرخاند. مواجه شد. ن

.نه  

نبود. چشمش به جنگل آن طرف تر خورد و  از آن دو یخبر

 رفتند؟یبه آنجا م دیکرد. چرا با شنگاه یمشکوک کم

دیرا شن مانیا یحرکت کرد که صداآن سمت به نامطمئن    

امیمنم ب دیقا ساواش صبر کنـ آ   

:درهم به طرفش برگشت و گفت یبا اخم ها ساواش  

ایـ ل   

:گفت عیسر مانیا  

ه بچه ها سپردمشونـ ب   

گفت و به سمت جنگل حرکت  یخوبه ا رلبیز ساواش

.کردند  

و  کردندیدرخت ها حرکت م نیربع بود که داشتند ماب کی

زد ادی. چشمانش را بست و بلند فرآن ها نبود از یخبر  

امورـ ی   

بلند شد مانیبلند ا یپشت بندش صدا  

ن؟یشنوی. صدامون و منیقا ارسـ ا   



به اطراف انداخت و دستانش را محکم  ینگاه یکالفگ با

. کجا بودند؟دیکش شیدرون موها  

** 

:حرص دستانم را باال آوردم و گفتم با  

م؟یکدوم طرف اومده بودز ـ ا   

:سرش را خاراند و گفت یجیبا گ نیارس  

گهیاست بود دـ ر   

:گفتم ینسبتا بلند یصدا با  

. االن دوباره مقابل همون میاز راست اومد شیساعت پ میـ ن 

دور خودمون  میتوش. ذاتا دار میکه رفت میستادیا یراه

.میچرخیم  

 دو قدم از من دور شد و چشمانش را درون کاسه گرداند 

ترسمیازت م ستیسر من داد نزن ساواش ن یشکل نیـ ا   

که سرم آمده بودند به  ییبهم فشرده شد. همه بالها میها لب

موجود کنه مزاحم که بر سرم هوار شده بود  نیا ،طرف کی

 بحثش جدا

دمیرا شن شیبلند دوختم که صدا یرا به درخت ها نگاهم  



بگرد شمالش و  ارمیقطب مطبا سر در نم نین از اـ م 

کال شمال پر برکته ؟ینیبیم ی. اکهمیبر داکنیپ  

 گریدو  گاهش کردم که صورت خندانش جمع شدف نحر یب

 اوردیخودش ن یبه اطرافش نگاه کرد و به رو .سکوت کرد

.مخم راه رفته است یچه قدر رو  

:گفتم رلبیز  

چرا  میاز دستت راحت ش یش گم یایخودت ب ذاشتمیـ م 

 دنبالت اومدم

بس قلب نداشتت مهربونه زـ ا    

باال انداخت و با  یبرگشتم طرفش که شانه ا زیت ینگاه با

 یرا جا به جا کرد. قدم شیپا ریز یسنگ ها شیکفش ها

:جلوتر رفتم و گفتم  

میطرف بر نیاز ا ایـ ب    

سکوت کرد.  یحرف دنبالم راه افتاد و کم یهم ب نیارس

که  ،حرف نزدنش و تمرکز کردم به راه نیخوشحال شدم از ا

:طول بکشد و گفت امینگذاشت خوشحال  

خوشگله  دمینه. د ایآنتن مانتن داره  نمیورا بب نین اومدم اـ م 

 تونمینم گهید دونستمیتوش بچرخم چه م کمیجنگلش اومدم 

.کنم دایراه و پ  



:غرش گفتم با  

کنم دایپ تونمیه لطفت منم نمـ ب   

:و گفت دیخند  

شدنه چیپ زیجنگلش چ تیاصـ خ   

به راهم ادامه دادم و لعنت  اهمیت یب ؛دمیرا فهم منظورش

فرستادم حماقتم را. کنار اسب ها بودم که متوجه اش شدم 

 ی. ولکردمیتفاوت کارم را م یسمت جنگل حرکت کرد و ب

متوجه شدم برنگشته است و هرچقدر  قهیبعداز گذشت ده دق

 ه. حوصلدنبالش نرفتن یخواستم نتوانستم مقاومت کنم برا

.ه را نداشتماضاف یدردسر اتفاق  

مغزش  انقدر کلیه و قد نیا با کردمیفکرش را نم هرچند

بزند آباد و گم شود. فقط به ناکجا خبر  یباشد که ب وبیمع

.کرده بودم شیدایشانس آورده بود که اواسط راه پ  

گوشم آمد و حرف ذهنم را تکرار کرد خیاز ب شیصدا  

 یدیام دیبه وهلل که االن شا یکرد دامیقد خوب شد پـ چ 

 متهش .نجایا کردمیم ریشب گ تا موندمیتنها م هاگ یول ،باشه

خوردنمیخرس و گرگا م  

 طنه زدم

تلخه براشون یادیوشتت زـ گ  



:گفت یزیآم طنتیش یصدا با  

امتحان نکردم دونمیمـ ن   

با تاسف تکان دادم و برگشتم طرفش یسر  

..نبود که اول او یراه مگه همون نیـ ا   

خورد،  شتردور یو کم نیارس چشمانم به پشت سر ناگهان

.نفسم حبس شد و سکوت کردم  

کو با ترس گفت دینگفته رنگش پر یزیهنوز چ نیارس  

من و  یصدا گهید رونیب میبر نجایجون جدت از ا نیبـ ب 

جن  ای یا رهیها قاتل زنج لمیبهم نگو مثل ف یول یشنوینم

 هیاز ترس االن گر رمیمیدستم به دامنت دارم م یپشتمه. وا

.رهیگیام م  

. دیلرزیم یو بدنش کم خوردیقرار تکان م یب شیپاها یرو

:آرام نگاهش کردم و گفتم  

 یفهمیبه لطف حماقتت م میکه خوراک خرسا شد یقتـ و 

هیگوشتت چه مزه ا  

مکث آهسته به عقب  یاز کم بعد .کرد کوتبا شنیدن حرفم س

که پشتش به  یخرس نسبتا بزرگ و قهوه ا دنیبا د برگشت و

من و دستانش  پشت سر دییدو عیسر ،کردیما بود و حرکت م



فشار داد که  یانگشتانش را جور گذاشت؛ میپهلوهاروی را 

:صورتم درهم شد و گفتم  

ه مرگته؟ـ چ   

نشود  ادیفر کندیکه مشخص بود کنترل م یخفه ا یصدا با

:گفت  

 کهیتوسط خرس ت یول رمیتو بم ین حاضرم به دستاـ م 

 پاره نشم. جون ساواش نجاتم بده

م  کردم و خودم را از او جدا کرد یمیحرفش اخم مال دنیشن با

:به من و با ترس گفت دیپسر کنه باز چسب یول  

؟یریجا مـ ک   

به طرفش انداختم خونسردی نگاه مین  

بخورت. ولم کن ادیبگم ب رمیـ م   

نگاهم کرد و دستانش را جدا کرد دیبا ترد   

:به عقب برداشتم و گفتم یآهسته قدم   

متوجه امون  ایآروم پشت سر من راه ب ییکه بدو نیدون اـ ب 

؟یاوک نشه.  

جهت مخالف خرس  میتند تند تکان داد و حرکت کرد یسر 

:گفت یبلند یکه ناگهان صدا  



امورـ یث   

هم  یروحرص  با میگشاد شد و پلک ها نیارس چشمان

یفشرده شد. لعنت  

چون پشتم  ،متوجه ما شده باشد وانیاالن آن ح زدمیم حدس

چشمش  کیچشمش به من بود  کیمبهوت  نیبه او بود. ارس

 به خرس

:با لرز گفت رلبیز  

خبرش  شاهللیا ای دمیساواش و شن یالن خوشحال شم صداـ ا 

دادمون دست خرس؟ یدست یکه دست ادیب  

و ساواش  مانیبه طرف چپمان انداختم و متوجه ا ینگاه مین 

ان مو نام کردندیسرعت حرکت م شدم که از دور دست ها با

.شدی. کاش خفه مزدندیم ادیرا فر  

 

و مثل  یچارگیبا ب و دیاز جا پر نیارسکرد  یغرشکه  خرس

خاله زنک ها پشت من پنهان شد. مرد گنده کم مانده بود بزند 

.هیگر ریز  

 کاریچ ادی. آرومم داره مادیداره م یوا ی. وااموری یاـ و 

نکنه  ؟یکنینم یچرا کار ؟یزنینمچرا حرف  م؟یکن

از کنارمون رد شه بره؟ یسیوا یخوایم  



.  با درد خم دمیکوب شیو محکم در پهلو اوردمیطاقت ن گرید 

 شد و چشمانش را بست

گهیبند دهنت و دـ ب    

کرده  ستیخرس ا دمید یکردم و وقتپشت سرم نگاه  به

دمیغر  

دنبالمون وفتهیبدتر م مییالن بدوـ ا    

:گفت یخفه ا یبا صدا نیارس  

و بزار بعدا االن  زرام یتوروخدا تالف م؟یسیوا م؟یکارکنیـ چ 

 ندم دست خرس

* 

 نیو ارس اموریهم چشمشان به  مانیدور تر ساواش و ا یکم

زد ادیساواش با ذوق فر .خورد  

چه هاـ ب   

:با ترس گفت مانیناگهان ا یول  

قاـ ا   

 وانیدنبال کرد و تا به حبا تعجب نگاهش را  رد ساواش

 ریآب دهانش را قورت داد و ز دیرنگ رس یبزرگ قهوه ا

:لب گفت  



.. اون.. اون خرسه؟زیـ چ   

 ینگاه میتکان داد که ساواش ن یآهسته و مبهوت سر مانیا

:به خرس و آهسته گفت ینگاه میکرد و ن اموریو  نیبه ارس  

کنم؟ کارین االن چـ م   

:گفت وحشت زده مانیدهانش را گرفت که ا یجلو عیسر و  

اقا ساواش شد؟یالتون بد شد؟ چـ ح   

 ییقرمز شده دستش را برداشت و با صدا یبا صورت ساواش

:که هر آن امکان منفجر شدنش بود گفت  

یچرا خندم گرفته.. وا دونمی..نه نمـ ن    

با نفس نفس از پشت دستانش دهنش را گرفت و  یجلو دوباره

:نامفهوم گفتو   

شدم؟ نیرا همچـ چ   

:گفت ینگاهش کرد و با کالفگ یسوال مانیا  

ن؟یگیم یـ چ   

تکان داد و  یچیه یدست آزادش را در هوا به معنا ساواش

دلش  وفتادیم نیخم شد. تا چشمش به ارس نیرو به زم شتریب

.و بلند قهقهه بزند ندیبنش خواستیم  



نگاه کرد  اموریناگهان به طرفش برگشت و دوباره به  نیارس

 افهیق یوقت دویبه طرف ساواش چرخ شیباز مردمک ها یول

ت:وسط ترس با حرص گف دیاش را د  

جا  خورمتیپدر.. من دستم به تو برسه خودم م کهیرتـ م 

هخرس  

ه رو به ک دیرا گرفت و ساواش را د نیرد نگاه ارس اموری 

با  ی. سرخوردیتکان م شیخم شده بود و شانه ها نیزم

مقابلش نگاه کرد وانیتاسف تکان داد و دوباره به ح  

ستین یا گهیاه دـ ر   

کرد و  اموری یبا هول و وال دستانش را بند بازو نیارس

:گفت  

ست؟یجز خوردنمون ن یراه یعنـ ی   

:به طرف چپ برداشت و آرام گفت یقدم اموری  

خودم خالصت  رونیب میخراب شده زد نیاز ا دمیول مقـ  

 کنم

که ساواش و  ییسمت جا اطیرا گرفت و با احت نیارس دستان

با  گشتیمبر یه نیکرد. ارسبودند حرکت  ستادهیا مانیا

مطمئن شود خرس  خواستی. مکردیترس به عقب نگاه م

 یبه ساواش دندیبه اواسط راه که رس اموری. دیآیدنبالشان نم



نگاه به  کینگاه کرد و  دیرسیم یکه داشت به مرز کبود

و  دیکش یقی. نفس عمانداخت شدیم کشانیکه آرام نزد یخرس

زد ادیناگهان فر  

نییدوـ ب   

 دنییدوبه و شروع  دیرا چسب نیمانند برق و باد دست ارس و

به سرفه شد و مبهوت به آن دو  لیساواش خنده اش تبد ،کرد 

 دیتا کنارش رس اموری. دندییدویکرد که به سمتشان منگاه 

.زد ادیو فر دیکوب شیمحکم بر بازو یدست  

دو احمقـ ب   

شده بود و به  کیتا چشمش به خرس افتاد که تحر ساواش

 مانیانگار که سگ گازش گرفته باشد با ا آمدیدنبالشان م

زد ادیبا نفس نفس فر نیو ارس دنییشروع کرد به دو  

سادیمگه؟ قلبم وا یگیم گیـ م    

زد ادیهم فر ساواش  

د؟یکردیم یچه غلط نجایخه شما دوتا اـ آ   

:بلند گفت نیو ارس دییتر دو عیسر اموری  

رهیتند م یلیخ نیا ریدستم و بگ ایمامان.. ساواش توب یـ آ   

 یب کردیاگر دستانش را رها م دشیکش شتریب اموری یول

.شدیعرضه خوراک خرسان م یب نیشک ا  



به  یو هر از گاه دندییدویم اموریپشت سر  مانیو ا ساواش

کردندیپشت سرشان نگاه م  

:بلند و با نفس نفس گفت اموری  

ه؟یدوم طرفـ ک   

جا را نشان  کیبا دستانش  ؛ازش جلو زد نفس بریده ساواش

.دندییداد و همه دنبالش دو  

:ناگهان گفت نیارس  

م؟یریبم میوفتیب نجایهم هیظرتون چـ ن   

 یجلو شیو موها دییدویکه با سرعت برق م یدر حال اموری

:انداخت و گفت یرا گرفته بود به سمتش نگاه دشید  

وافقمـ م    

و داد  دیمحکم تر چسب نیدستانش را آمد رها کند که ارس و

دیکش  

من نگفتم خودم نباش  نت خوب بابات خوب.. انقدر سگـ ن 

که رمیبم یو ول کن  

:بلند گفت ساواش  

اون دروازه رو ببند نیرسـ ا    



خودت و بزن به  یدیخرس د گفتیه من چه ننجونم مـ ب 

کنهیمردن ولت م  

پس یریم یب چرا نمـ خ   

:شده گفت با ترس  و چشمان گشاد نیارس  

؟یدیگفت تو چرا گوش م یزیچ هی رزنیاال اون پـ ح   

دیکش ادیفر ساواش  

 تونمینم پاچمیشغال ببند دهنت و االن از خنده م نیرسـ ا 

 بدوئم

و شد  یاسب سوار نیزم متوجه اموریسکوت کرد و  نیارس

کم کرد یسرعتش را کم  

دیکش ادیبا شوق فر نیارس  

.. آخ جون خونهونهـ خ   

:بود از دست او گفت یهم که حرص مانیا  

ستیخونه ن نجایا ن؟یگیم یقا چـ آ   

دیهم کالفه وسط حرفش پر نیارس  

میکرد دایاون و از مردن نجات پ ریگل بگ یـ ا   



 نیارس یول ستادندیپشت چوب ها رد شدند و ناگهان ا از

با سرعت جلوتر از آنها  یکرده باش شیرها ریانگار از ت

و داد زد دییدو  

بدبختا نیریم یاالن م دییدوـ ب   

بود شده خم شد و ک یبه پشتش کرد و با صورت ینگاه ساواش

 یچشمان و با ستادیناگهان صاف ا یرا گرفت ول شیزانوها

:شده گفت زیر  

امورـ ی   

:به طرفش برگشت و گفت یعاداموری  

ه؟یـ چ   

رسه کو؟ـ خ   

 چیشدند و ه رهیبودند خ دهییکه دو یجنگل رینفرشان به مس سه

دندیند یزیچ  

:با حرص گفت ساواش  

اون پشتمون نبوده؟ یول میدییچقدر مثل احمقا دو یعنـ ی   

:گفت رلبیز اموری  

کرده دیونم از شما قطع امـ ا   

رفت یبه طرف ساختمان اصل از کنارش رد شد و و  



که تنها  اموریبه  دیکشیم قیطور که نفس عمهمان ساواش

:شد و گفت رهیترک خورده بود خ شتریب شیلب ها  

دم؟ییدویانگار من مث باد م یا یعاد یجور هیرا ـ چ   

:گفت لکسیر اموری  

آدم  ی. فقط به جاهیصحنه تکرار هیمن  یبرا نیون اـ چ 

.خرس دنبالم بود  

 یبود فکر کرد شوخ اوردهیکه سر از حرفش درن ساواش

سخت  یها نیبه تمر اموریمنظور  ینشد. ول ریگیو پ کندیم

بدهد و  انجام کردیمجبورش م مایبود که ن ییو طاقت فرسا

شانس آورده بود  نجایداشت. ا یمراحل سخت تر یحت

 دانستی. وگرنه نمدیکارشان به باال رفتن از درخت نرس

ببرد. را هم باال نین خرس گنده به اسم ارسآ دیاچطور ب  

 

در  یکه مانند کودک دندیرا د نیو ارس دندیساختمان رس به

 نیچند زیانگ جانیرفته بود و بلند بلند خاطرات ه ایبغل ل

د.کریم فیتعر شیرا برا شیپ قهیدق  

دنبالمون کرده بود.  یچه خرس گنده ا ینیبب یره نبودـ آ 

کرده بودن من نبودم  سیاونا که از ترس خودشون و خ

کارکننیچ دونستنینم   



:دلسوز سرش را نوازش کرد و گفت یمانند مادر ایل  

اخه؟ یکنیم یی. چرا سر به هوایآنتن چک کن هی یفتـ ر   

انداخت و بعد با خنده سرش را  نییپا یبا سوز سر هم نیارس

:باال آورد و گفت  

اون همه  یبدوئم اونم ال تونمیم عیانقد سر دونستمیمـ ن 

ا؟یل ینیبی. مکنهیم کهیدرخت. استعداد ازم چ  

:گفت یزیتمسخر آم یو صدا یبا خونسرد اموری  

هاـ آ   

:گفت عیسر ایبه طرفشان برگشتند و ل نیو ارس ایل ناگهان  

ساواش؟ یوبـ خ   

که چشم درچشم هم  اموریو  نیبه ارس یبا خنده نگاه ساواش

تکان داد بودند کرد و سر  

:ش را خاراند و با من من گفتلپ نیارس  

شد زیداروشکر که.. چـ خ   

شد شکیتکان داد و نزد دیبا تهد یسر اموری   

ب؟ـ خ   

:عقب رفت و گفت یقدم نیارس  



شد. مگه نه؟ ساواش  ریشد. ختم به خ ریتم به خـ خ 

گل من؟ یکن یکار یخواینم   

  با صدایی لرزان غرید

یآبنبات کهیاوا..واش مرتـ س   

 طنتیتک خنده ش ؛باال انداخت ییهم تخس ابرو ساواش

را به سمت خودش  اموری یتا قدم بعد نیکرد و ارس یزیآم

زد ادیسمت ساختمان و فر دییبا عجله دو دید  

غلط کرد. ولم کنکر خوردم. ساواش ـ ش   

بلند گفت:و  دیخندبا سرخوشی  ساواش  

؟یزاریم هیبدبخت از من چرا ما یرسوـ ت   

:با تعجب نگاهشان کرد و گفت ایل  

شده؟یـ چ   

:از کنارش رد شد و گفت نیارس الیخیب اموری  

نکن ریهنت و درگـ ذ   

خنده بر شانه اش  با یآمد جوابش را بدهد که ساواش دست ایل

.چشمک اشاره کرد بروند داخلزد و با   

.نگفت یزیهم اجبارا سکوت کرد و چ او  

 



. وستیو ساواش پ نیهم به جمع ارس ایاتاق شدند و ل وارد

:تخت دو نفره نشست و گفت یرو  

آرومه یهمه چ میارینبود بچه هارم ب یازین کنمیکر مـ ف   

به کمر  یلگد شیبود با پا دهیتخت دراز کش یکه رو نیارس

:حرص گفت زد و با ایل  

نبود تا توسط خرس خورده شم.  یفاصله ا یدختره غربتـ  

آرومه؟ یهمه چ  

 افهیق یادآوریساواش با  کهبا خنده کمرش را ماساژ داد  ایل

.دنیمبل پهن شد و شروع کرد خند یدوباره رو نیارس   

 ؛شد زیخ مینافتاد  ادشیکه تازه اتفاقات جنگل را  نیارس

به طرف ساواش پرت کرد. او  عیکفشش را در آورد و سر

کفش به دماغش نتوانست جاخالی بدهد و که حواسش نبود 

 نیاش متوقف شد و ارسخنده یبا آخ بلند .برخورد کرد

:گفت و دیدوباره دراز کش  

وبت شد. بزغالهـ خ   

بود  دهیدست چسب به طرف او که صورتش را با عیسر ایکامل

دیغر نیسرفت و رو به ار  

ن؟یارس یاریدرم یباز یرا وحشـ چ   



کرد دستش را  ینشست و سع زیخ میساواش ن یرو به رو

 کنار بزند

؟یشدیچ نمتیبـ ب   

خم کرد به طرفش و دستش را کنار زد که  شتریرا ب سرش

:گفت اموریدر اتاق ناگهان باز شد و   

..یب نیایـ ب  

کنار در خشک شد و سر آن سه نفر به طرفش برگشت.  یول

نگاه به آن دو کرد  کیرا باال انداخت و  شیابروها نیارس

جمع  یقرمز شده و چشمان ینی. ساواش با بامورینگاه به  کی

.پوزخند زد. و او ایشد و ل رهیخ اموریشده به   

اندازه دو بند انگشت  یکه حت یخاموش به فاصله ا ینگاه با

ازش جدا  ایکرد و ل یبود.ساواش سرفه ا رهیخ دیرسیهم نم

خبر نداشت  یبکند. منته یفکر ناجور اموری خواستینم ،شد

بود  ی. مغزش تهنکرد یفکر طیاصال درباره آن شرا اموری

.آمده بود اتاق نیابه چه  یرفته بود برا ادشی یو حت  

گرفت و  امورینگاهش را از  نیتکان داد و ارس یسر ساواش

 یباال انداخت و رو یباتعجب شانه ا ایکرد. ل ایبه ل یاخم

گرفت و به  ایل یخال ینگاهش را از جا اموریتخت نشست. 

به  یبهم زل زدند و قدم یپر معن هیساواش دوخت چندثان

:عقب برداشت. ساواش از جا برخواست و گفت  



امور؟ی یداشت یارـ ک   

کنجکاو نبود بداند  یشد و حت دهیاش کش ینیدختر به ب نگاه

در چشمانش  دنشیسرش آمده که هنوز آثار درد کش ییچه بال

 مشخص است

:تکان داد و آرام گفت یسر  

هـ ن    

نه در را بست و  یچ یعنیبپرسد  خواستیتا ساواش م و

.رفت عیسر  

 ایبه ل یو کالفه نگاه دیخود کش یداخل موها یساواش دست

:تکان داد و گفت یسر یالیخ ی. او هم با بانداخت  

ه؟یـ چ   

نگاه  نیساواش بهم فشرده شد و با حرص به ارس یها لب

:باال آورد و گفت دهیدستانش را دراز کش ایکرد او هم مانند ل  

قهر کرده چشم غرت  گهید یکیتو دهنت اومده  گهید یکـ ی 

ه؟یبرا من چ  

و  دادیدر مغزش جوالن م تیو حرص و عصبان یکالفگ

 واریاز دست آن دو نفر سرش را به د خواستیدلش م

.بکوبد  

** 



بلند حرکت کردم سمت سالن.  یرا بستم و با قدم ها در

را  میروزانم صدا یدور خودم زدم و خالف عادت ها یچرخ

 باال بردم

ژدهـ م   

درهم مقابلم ظاهر شد و با اخم  یبا اخم ها دهینکش قهیدق به

:که بدتر درهم رفته بود گفتم ییها  

نژاد کجاست؟ کیـ ن   

اتاقشون یوـ ت   

حرکت کردم و بدون در زدن در را باز  عیسمت اتاقش سر به

 کردیرا تنش م شیکه داشت لباس ها یکردم. شوکه در حال

:گفت دهیبلند و کش یبه سمت من برگشت و با صدا  

واشـ ی   

توجه به باالتنه برهنه اش داخل شدم و در را بستم نقاب  یب

:ام را به چهره زدم و بدون مکث و مقدمه گفتم یتفاوت یب  

شد؟یچ متیصمـ ت   

..نوز فکرـ ه   

وقت واسه فکرکردن تو ندارم میریم میوفتیالن راه مـ ا   

به پنجره انداخت و با مکث به سمت من برگشت  ینگاه  



نیخوریشب ماعت سه ظهره به ـ س   

:گفتم نهیجلو رفتم و دست به س یقدم  

البرز  رهیزار خندم بگـ ن   

 رهیشد از باال به چشمانم خ کمیکرد و نزد کیرا بار چشمانش

:گفت یبیلحن عج شد و با  

کرده.. هوم؟ یقاط سمونیشده باز نمس یـ    

ا قفل ر خبندانمیشدم و نگاه  رهیخ نمانیفاصله نداشته ب به

همه شان از یک قماش بودند. .چشمانش کردم  

هشدار  .شد داریزد و برق هوس در چشمانش پد یکج لبخند

صورتش  کیو سرم را نزد ستادمیا میاپاشنه پاه یروامیز 

دمیغر دیبردم و لب به لبش با تهد  

شهینکن. برات بد م یا من بازـ ب   

دور کمرم حلقه  بی پروا دست آزادش ؛را بست شیها پلک

هرزه به عینه داشتم  شد و محکم به خودش چسباندم. مردک

شهوتش  الیخیباز هم ب یول برایش خط و نشان می کشیدم

شدینم   

:زمزمه کرد شیدردها یال به ال از  

که یدوست داشت یرا؟ بازـ چ   



تر رفت و نگاهش خمارتر شد. چه بد که وقت  نییپا دستانش

داشت مرد مقابلم  یبود. چه قدر شانس بد امدهیسراغم ن یخوب

ام  وانهیسوت ممتد درون مغزم دارد د یکه خبر نداشت صدا

بود.  سینمس یوحش یو االن وقت نشان دادن خو کندیم

 دمیکوب شیزدم و ناگهان چنان با شدت وسط پاها یلبخند کج

 نهیس یزد و کف اتاق افتاد. با جنون رو یبلند ادیکه فر

لعنت به خشم  .با دو دست گردنش را فشردمستم و لختش نش

. او هم باید رمیبگ میدرست تصم گذاشتیداخل سرم که نم

 مانند نیما تقاص نگاه کثیفش را پس می داد.

. پوزخند ییرها یبرا کردیگشاد شده بود و تقال م چشمانش

با مغزی داغ کرده غریدم زدم و یجگر سوز  

 ریتنت االن ز نیینه پا یخودت کار کن یرو یذاشتیقت مـ و

وونیح یدادیمن جون نم یدست و پا  

چقدر بلند بود که ناگهان در محکم  ادشیفر یصدا دانمینم

نگذشته بود که با شدت  هیخورد. چندثان واریباز شد و به د

 انیم میباال آمد. بازوها فیشدم و نفس مردک کث دهیکنار کش

که  شدیبودمش فشرده م دهینفر که هنوز ند کی یدست ها

دمیساواش را شن یوحش یعقب هولش داد و صدا یکی  

کش دستت و عقبـ ب    



 یحالت نژاد که با کیبه ن یزخم ینفس مانند گرگ نفس با

بودم و  رهیخ کردیبود و نگاهم م دهیخواب نیزم یرو بیعج

 میبازو یچشمانم را گرفته بود. دستان ساواش رو یخون جلو

 زمیو نگاه ت دمیبزند که با خشم عقب کش ینشست و آمد حرف

 حکمم میها قهیرا به نگاه متعجب و نگرانش دوختم. رگ شق

باال رفته بود. االن وقتش  یعاد ریو تپش قلبم غ زدینبض م

!نبود  

نم؟یبب نجایا ایشده؟ ب یچ امورـ ی   

عقب رفتم و  عیشود که سر کمینزد اطیخواست با احت 

:بند آمده گفتم یبا نفس رلبیز  

کرشم نکنـ ف   

کنار در دندیو آن دخترم رس نیتکان داد و ارس یسر  

نگاه خندانش به  یشدم و وقت رهیخ یبه آن مرد عوض دوباره

به سمتش عصیان زده و  اورمینتوانستم طاقت ب دمیخودم را د

راه کمرم را گرفت و به عقب  انیحمله ور شدم که ساواش م

 کشاندم

زدم ادیفر  

ولم کنـ    

ریچه مرگته آروم بگ مورـ یا   



سوت باال تر رفت. او خبر  یبهم فشرده شد و صدا چشمانم

که  یآن نگاه شناختمی. نگاهش را مدانستیداشت. او هم م

ام بود مرا به اوج جنون  رهیخ یو سرگرم یبا دلسوز

صورت نحسش را  میکه مستق یی.  با مردمک هارساندیم

که  کردمینگاهش م زیآم دیو تهد رهینشانه رفته بودم چنان خ

در اتاق شک نداشتند دستان ساواش از دورم باز شود  یهالا

.درمیبدنش را از هم م  

 کی یحال و احواالت دورم نبودم. آستانه صبر هرکس متوجه

 گرید کردیمغزش را خشم پر م یو وقت شدیتمام م ییجا

 یا ینشدنقدرت مهار  با خواستیو فقط م دیفهمینم یزیچ

که  یو هر کس یزیکه آن لحظه بدست آورده بود هر چ

 یهمه انسان ها یحالت برا نیدورش بود را نابود کند. ا

بود که  یو شدت ده برابرش در وجود من دادیم خر یعاد

گرفته ام در  یگلو یاز ال به ال نمیخشمگ ینبودم. صدا یعاد

.را خراش داده بود میگلو یآمد، انگار کس  

 یشیم مونی. مطمئن باش پشیرصتت و از دست دادـ ف 

یمن و با خودت درانداخت نکهیااز   

:و مرموز گفت دیمهابا خند یب  

؟یتا اون موقع زنده ا یطمئنـ م   



 هیثان آهسته بهم فشرده شد و بعد از گذشت چند چشمانم

که  یو دست دیدر سرم ناگهان خواب یبازشان کردم. صداها

.تر شدمرا نگه داشته بود شل   

:خشک زمزمه کردم یفروغ و لحن یب ینگاه با  

گرفتن جونت وقت هست یاون موقع هنوز برا ـ تا   

ساواش در گوشم نشست نیخشمگ یدفعه صدا کی  

؟یزنده ا یتا وقت یچ یعنیتو؟  یگیم یـ چ   

ساواش دستانش  یول دیجلو آمد و ما دو تا را عقب کش نیارس

 را پس زد و بلند رو به من گفت

ن؟یا زنهیزر مفت م یچـ    

 اینگاهش کردم و آرام حرکت کردم سمت در. ل یحس چیه یب

 نیزدم. حق داشت از ا یپوزخند آهسته ا کهکنار رفت  عیسر

.کردمیوحشت م یزمان هیمن بترسد. خودم هم  یرو  

 

**  

:جلو رفت و زمزمه وار گفت یبرزخ یبا نگاه ساواش  

نپر؟ اموریبهت دم پر  گفتمـ ن   



در چهره اش  ینژاد به کمک همراهش با درد کین

دیخند برخواست و زهرناک  

بام شد یهمکار الیخیارت و راحت کردم. بـ ک   

شد و تنها با  الیخیبزند که ب یآمد با حرص حرف ساواش

بعدا.  یبرا ماندی. حسابش مدیخط و نشان کش شینگاهش برا

هم  نیو ارس ایزد. ل رونیتکان داد و از در ب دیبا تهد یسر

.پشت سرش راه افتادند  

که  دیرا در سالن د اموریرفت و  نییاز پله ها پا سرعت با

بود. آرام  رهیخ واریبود و به د ستادهیخاموش شده وسط ا

 چیه ی. بدیرا شن شیکه بر خالف انتظارش صدا ستادیپشتش ا

!یتنها گرفته، زخم ،یخشم چیه یب ،یحس  

میریم دیو بردار التونیساـ و   

:حرف گفت یآمد اعتراض کند که ساواش ب نیارس  

دیجمع و جور کن نیاشه بچه ها برـ ب   

 میبعد از ن .نزنند یگریبا چشم و ابرو بهشان فهماند حرف د

و یا  زیتوجه به هر چ ینشستند و ب نیساعت درون ماش

چک  یسپرده بود که کارها مانیراه افتادند. از قبل به ا اتفاقی

راحت بود که  نینژاد ازهم کین الیرا انجام دهد و خ



در افکارش بود  قهم آنقدر غر اموریرا نگرفت.  شانیجلو

.را نداشت یاضافه ا زیبه چ فکر کردن وصلهکه ح  

 

:اراده گفت یب اموریو  دندیرس نیشب بود که به مشگ هفت  

طرف برو نیا زـ ا   

نگاهش کرد و آهسته جوابش را داد ساواش  

هیطرف نیرا؟ راه اـ چ   

  قاطع گفت:

روـ ب   

داده بود رفتند و کنار پل معلق  اموریکه  یحرف به آدرس یب

ترسناک  یداشت و کم اریبس یکه درشب ابهت نیمشگ یبایز

.بود متوقف شدند  

بود سکوت کرده بود و  دهیرا د اموریهم که حال  نیارس یحت

 نیماش رهیبه طرف دستگ اموری خی. دست ختیریمزه نم

.رفت و آرام بازش کرد  

گذاشت و با بستن چشمانش مکث کرد.  رونیراستش را ب یپا

پشت  عیکامل خارج شد و ساواش هم سر هیبعد از پنج ثان

نشستند و تنها با  نیرفت و آن دو نفر داخل ماش رونیبندش ب

بادجه که  کیرا دنبال کردند. نزد شانیقدم ها رهیخ ییچشم ها



 رهیخ ببه عق جان برگشت یف کرد و بتوق اموری دندیرس

:به او کرد و زمزمه وار گفت ینگاه .شد  

؟یایـ م   

منتظر جوابش نماند  اموریدر سکوت نگاهش کرد که  ساواش

بزند که ساواش  یو سمت پل راه افتاد. مرد خواست حرف

ها را بدهد. بعد از انجام  تیو اشاره کرد بل ستادیا شیجلو

پل کرد. نییبه پا یراه افتاد و نگاه اموریکارش پشت سر   

 زیگوهم ان نشییپا یداشت و رود و جنگل ها یادیارتفاع ز

 یو بدنش درهم جمع شده بود ول دیوزیم یبود. باد خنک

. به قسمت رفتیتوجه به او جلو م یمهابا و ب یب اموری

و همان وسط ناگهان نشست. ساواش با  دندیپل رس یا شهیش

رخ مسخ شده اش نگاه کرد و  میو به ن ستادیتعجب کنارش ا

:آرام گفت  

شهیردت مـ س   

 کیبه آسمان تار ینگرفت. برگشت و نگاه یجواب یول

بود انگار  یباال ستودن نیانداخت. جالل و شکوه ماه از ا

.شیریدر دستانت بگ یتوانستیم یکردیدستت را که دراز م  

داشت که فقط خودشان  یخاص یمعنا اموریاو و  یماه برا

 یا یو مهتاب بایکننده شب ز یتداع شانی. برادانستندیدونفر م



را از ته قلبش گفته  شیبود که ساواش حرف ها اچهیکنار در

.کرده بود قیتزر اموریبود و به جان   

نشست و به  اموریکنار  نییبه پا یحرف و نگاه چیه بدون

گفتن  یبرا یگوش سپرد. حرف دیکشیکه م یقیعم ینفس ها

آرامش  توانستیلحظه سکوت م نینداشت به نظرش در ا

که  دیبه او انداخت و دستانش را د ینگاه یچشم ریکند. ز

.رفتیور م شیهم قفل شده بود و با کنار ناخن هادر  

اش شد  رهیرا به ماه دوخت و آنقدر خ شیمردمک ها دوباره

کرد و چند بار پلک زد. همه جا  تیکه نورش چشمش را اذ

.دیدیو تار م دیرا سف   

 یکیرو به تار شتریربع بود نشسته بودند و هوا ب کی

پل نبود  یرو ی. جز آن دو نفر کسشدیو سرد تر م رفتیم

کردیساواش راحت تر م میتصم یکار را برا نیو هم  

را شکست نشانیدهان باز کرد و سکوت ب ناگهان  

شو داد بزنـ پا    

 ییروح سرش را به طرف او کج کرد و با صدا یب اموری

:آرام گفت  

شه؟یحل م یزیـ چ   



فرستاد  رونیکرده بود را ب ریگ شیها هیر یکه ال به ال ینفس

.بهم فشرد دییتا یو چشمانش را به معنا  

زل زده بود در چشمانش و نگاهش را  یرگیبا خ اموری

کردیم ریس یگرید یایانگار در دن ؛گرفتینم   

یشیروم مـ آ    

:هم زمزمه وار جوابش را داد باز  

تونمیمـ ن   

چشمش  یها خیدرون  شیها یطرفش برگشت و عسل به

شد ختهیر  

خوام؟ینم ای تونمیمـ ن   

بود هم ترسناک بیهم عج شیدختر برا یظاهر آرامش  

تونمیمـ ن   

 یخش برداشته بود و ساواش بمب ساعت اموری یصدا

.کردیدرونش را که هر آن احتمال منفجر شدنش بود حس م  

ادامه داد اموری  

دنیصدام و برـ    



نگفت. دستانش را جلو  یزیغرق شد و چ قشینگاه عم در

 یسرد بود را البه ال یعادریکه به طور غ اموریبرد و دست 

:گفت یانگشتانش گرفت و فشرد و با لحن گرم و دوستانه ا  

مشیتو م ین صداـ م    

بدنش آتش گرفت از لحن دردناک دختر و  

هر و کر کنه.که گوش ش یس بلند داد بزن. جورـ پ   

آهسته  .زد یمحکم بهم فشرده شد و لبخند تلخ ساواش چشمان

.ستادیدستانش را از او جدا کرد و ا  

بود انعکاس  بایسرش را به طرف ماه چرخاند و چه ز اموری

.زده چشمانش خی یاینور آن درون در  

تر به نظر  دهیتر و رنگ پر یروشنش مهتاب صورت

لب  یخشک دنیو خون خشک شده حاصل از ترک دیرسیم

. چشمانش را بست و همان لحظه زدیذوق م یتو شیها

و بدنش جمع شد.  دیساواش را شن ادیبلند فر یصدا  

که قطع  یممتد ادیدستانش را مشت کرد و گوش سپرد به فر

اش درام بود. نت به نت یلودم کی یو مانند سمفون شدینم

 یادهایفر نی. مابیکردیدرد را حس م یدادیرا که گوش م

گرفت و از سر شروع کرد و چقدر سوزناک  یبلندش نفس

.و ادامه دادنش شیگلو یبود گرفتگ  



 یخال نیو ا شیصدا یدرد پنهان البه ال نیا دانستینم دختر

خودش  یدردها یبرا ایدرخواست او است  یبرا قیشدن عم

.اشو خانواده از دست رفته  

گرفته سرفه  ییبا نفس نفس دست برداشت و با گلو باالخره

:کرد و گفت  

راحت بود؟ یدیـ د   

:گشوده شد و گفت اموری یها پلک  

یداشت ازیاز من به آروم شدن ن شتریب که تو نیثل اـ م   

از ساواش نگرفت سرش را به طرفش برگرداند  یجواب یوقت

و دستش را به طرفش دراز  ستادهیگرم ا یبا نگاه دیو د

ناشناخته درون  یشد و حس رهیخ اشدهیکرده. به انگشتان کش

!. هر چه که بود، خوب بوددیچیبدنش پ  

را درون دستان او قرار داد و به کمکش برخواست و  دستش

او و  دنید یدستش را جدا کرد. سرش را باال گرفت برا

:ساواش آهسته گفت  

شمات و ببندـ چ   

 یول کندیدارد گوش م شیچرا به حرف ها دانستینم اموری

.دیایاو راه ب گوشیدل باز اشب را ب کی نیا خواستیم  



و  شیپا ریز یانتها یرا چرخاند به طرف جنگل ب سرش

مطلق  یکیبست. و درتار یکیو تار ایرا رو به دن شیچشم ها

.فرو رفت یگرید  

گرانه پسر کنارش بلند شد تیحما یصدا  

با هم انجامش  میکنیبعدش شروع م گمیدو سه م کـ ی 

 دادن. خب؟

گفت که ساواش شروع کرد یهوم کشدار آهسته  

کـ ی   

تمام آن روزها در سرش تکرار شد و  ؛خورد یتکان شیسرجا

.دیکش ریمغزش ت  

وـ د   

تا اون  یمطمئن)آمد ادشیو حرف آن مرد  دیکش یقیعم نفس

(؟یموقع زنده ا  

همان لحظه دست چپ و سردش  ؛بهم فشرده شد شیها لب

 سه گفتن ساواش ال ؛ وباره در دستان داغ او قرار گرفتدو

.بلندش گم شد و انگشتانش را محکم فشار داد ادیفر یبه ال  

تمام دردها و جان  خواستیکه انگار م زدیم ادیفر یجور

نما برساند. مرد درون را به گوش مردم خواب شیدادن ها

 نیو ارس کردینگاهشان م یدلسوز یبادجه با تعجب و کم



بهم با نارحتی دستانش را  ایانداخته بود و ل نییسرش را پا

.فشردیم  

جگر خراشش ساواش خاموش شده بود و  یادهایفر اواسط

کنارش است. آن چنان  دادینشان م شیتنها با فشردن دست ها

مطمئن ؛ که پسر دیفهمیاز اطراف نم یزیخودش بود و چ در

 غیج دنیبا درد از شنش چشمان. نشده او متوجه سکوت بود

 ردحس ک شد. و هم فشرده یرو زجر کشیده یامور یها

.شد جادیا شیدرون گلو یسنگ بزرگ  

 .دیصورتش کش یسرش را چرخاند و دست آزادش را رو

که ازهم  یو شب شیسال پ ششاز همان  کردیحس مساواش 

داد  نیچن نیکه ا ختهیخودش ر را در شیجدا شدند دردها

. حس کرده بود شدیآب م با شنیدنش و دل سنگ هم دیکشیم

تر شده و تنها آن دونفر بودند که  کیمناظر اطرافشان تار

.بودند ییپل تماشا یو رو ماه نور ریز    

درصد از  کیلحظه  نیا االن و در دیبا کردیحس م اموری

 نیهمچ گرید کردیحس م .کند یهم که شده خال خشمش را

 تواندیاست که م یبار نیاخر نیو ا دیآینم رشیگ یفرصت

بزند ادیانقدر رها باشد و آزادانه فر . 

به خودش آمد که ساکت  یفقط وقت گذشت؛ قهیچند دق دینفهم

که به شدت گرفته  ییو گلو سوختیکه م ییماند و با چشم ها



 نییاش با سرعت باال و پا نهیو قفسه س زدینفس نفس م ؛بود

.شدیم  

لرزان به طرف  ییشد و با لب ها رهیبه مقابلش خ گنگ

بود و چشمانش را بسته بود.  نییساواش برگشت. سرش پا

عقب رفت.  یآورد و قدم رونیآهسته دستش را از دستان او ب

 نییپسر از هم فاصله گرفت و سرش را از همان پا یپلک ها

اش شد و  رهیپر از غم خ یچرخاند و با نگاه اموریبه طرف 

:کرد مزمهز  

نه؟ یروم شدـ آ   

شده بود که  یدر سکوت نگاهش کرد، صورتش جور دختر

 یمحکم در بغلش فشارش دهد ول خواستیساواش دلش م

محکم فشرد  نیزم یرا رو شیدستانش را مشت کرد و پاها

.ازش سر نزند یکه کار احمقانه ا  

اشاره کرد که برگردند اموریو به  ستادیا یور کی  

میبرـ    

که با حرفش خشک و  ستادیا اموریخودش برگشت و پشت به 

.شدند نیقفل زم شیپاها  

 یحس و صدا یبا لحن ب یادیکه به زبان آورده شد ز یکلمات

.گرفته اش در تضاد بود  



قبل رفتنم باشه دنتید تونهیام م یمثبت زندگنها اتفاق ـ ت   

.حرف از کنار جسم مات مانده ساواش رد شد و رفت یب و  

مانده بود  رهیقامت دختر خ یلرزان ساواش رو یها مردمک

.به کدام حرفش بها دهد دانستیو نم  

 یاجازه جوالن را به کدام احساسش بدهد؟ خوشحال دانستینم

که مغزش را سوراخ کرده بود و  یدلهره ا ایاز حدش.  شیب

مگر قرار بود کجا  زدند؟ی... چرا همه حرف از رفتن او م

 برود؟

خورد که سرش را  نیرفتند و چشمش به ارس نیماش کینزد

داده و به محوطه  هیهم به پنجره تک ایدستانش گرفته و ل انیم

.بود رهیخ  

 گریحرکت کردند. هوا د مانیشدند و با اشاره به ا سوار

کرد تا به جاده برسند و  یرانندگ اطیشده بود و با احت کیتار

گاز فشرد و  یرا رو شیوارد جاده خلوت شدند پا یوقت

.حرکت کرد سمت تهران  

در سکوت فرو رفته بود و ساواش متفکر به  نیراه ماش تمام

روشن شده بود نگاه  نیکه با چراغ ماش شیجاده رو به رو

هم گذاشته بود و آرام  یرو هم چشمانش را اموری. کردیم

.دیکشینفس م  



 یآرامش نسب نیدر سرش خاموش شده بود و به ا یصداها

.داشت اجیاحت  

شده بود به  انیسرخش نما یها رگیکه مو یبا چشمان نیارس

..زل زده بود و دروغ چرا یکیتار  

دختر سوخته بود. تا به  دهیزجر کش یها ادیبد به حال فر دلش

رحم و سرد و رو  یدخترب  کیآن لحظه به او به چشم 

 یآن صحنه تنها دختر دنیبعد از د یول کردیاعصاب نگاه م

رها شده بود و تنها در دل  یکه در کودک دیدیکوچک را م

 اشترا کنارش ند یکه کس ییافتاده بود و از آنجا یکیتار

نجاتش. یشده بود برا یاش دست یخودش و نقاب ظاهر  

. دادیساده شده بود و بهش حق م شیحال درک کردن او برا

نسبت به او  قیعم یا نهیکه تا به آن لحظه ک ایکامل یحت

شده  که بارهم کی خواستیدست نگه داشته بود و م ؛داشت

بودن  اموری ی. جاتوانستینم لینگاه کند و ایاو به قضا یجا

!فکرش یبود. حت سخت  

و با چشمان  دندیسه نصفه شب بود که به خانه رس یحوال

بچه ها تکان  یبرا یشدند. ساواش سر ادهیپ نیخسته از ماش

به کمک آن  ازیکه ن وفتادین ینیآن چن یداد، خوشحال بود اتفاق

گفت هر کدام را به خانه برساند و  مانیها داشته باشند. به ا

به طرف خانه حرکت کرد.  نیسپس پشت سر ارس  



حرکت کرد  یحرف چیصدا و ه یبود که ب اموریش به چشم

وارد  ایهم منتظر ماند تا ل نیبه طرف طبقه باال و رفت. ارس

به طرف اتاق کارش  عیاتاق شود و سپس با اشاره ساواش سر

 ستمیرفتند. در را پشت سرش بست و دکمه را فشرد تمام س

روشن شدند و ساواش وسط  وارید یداخل اتاق و رو یها

به همه  عیسر یشده نگاه زیر یبا چشم ها ستاد،یا اتاق

:گفت نیانداخت و ارس  

گفته یچ نیبـ ب   

اش رفت و وارد باکس مخصوص  یبه طرف صندل ساواش

چک  یداشت برا ریروز تاخ کی نترنتیشد. به خاطر نبود ا

.شیها امیکردن پ  

خوانده  امیصفحه را باز کرد پ یدست به کار شد و وقت عیسر

دینشده را د  

باملند، ساعت دو ظهر اچهیه شنبه، کنار درـ س   

را  امیرد کرد و با دقت پ یسرش را از کنار صندل نیارس

زل زده بود  توریحرف به مان ینگاه کرد. ساواش متفکر و ب

ماجرا راه  دنیفهم ی. برادیتابیدر چشمش م یو نور آب

 اموری کردیبا او. اگر صبر م ییاروینداشت جز رو یگرید

.دیکشیم کیبار یو کار به جاها شدیم ریحرف بزند د  



بودند چه  دهیکه کش یپرده بزرگ نیپشت ا دیفهمیم دیبا

 اموریسر  ییچه بال دیفهمیم دیبود. با دهیخواب یاصرار

دشمنش را خوب  دیمجازاتشان اول با یآورده بودند. برا

نداشت جز صحبت با...  یشناختن راه نیو ا شناختیم

!پرهام  

 

دیرا شن نیارس یجد یصدا  

رداستـ ف   

داد و چشمانش را  هیتک یتکان داد، خسته به صندل یسر

 بست که ادامه داد

. ومدا یجونش داشت در م میدیرو دزد اموریون شب که ـ ا 

طرف  نکهیبرات داشته باشه مثل ا یخطر خورهیبهش نم

و با خودت ببر.  مانیکن و ا اطیبازم احت ی. ولامورهی

ام؟یمنم ب یخوایم  

شد. جانش  نیحرف ارس ریگفت و فکرش درگ ینچ ساواش

 شیها یبا دختر کودک یدر رفته؟ مگر چه صنم اموری یبرا

نجاتش؟  یبرا زدیم شیخودش را به آب و آت دیداشت که با

نداشت به محض ارتباط  یلیوگرنه دل گفتیراست م نیارس

با او جوابش را  یبرقرار کردن ساواش به صورت پنهان

با صحبت کردنش درباره  کردیم و موافقت دادیم عیسر



با سرعت به  بوردیک یو انگشتانش رو دیکش ی. نفساموری

.آمدند حرکت در  

- Ok 

:عقب رفت و گفت نیارس  

؟یایام نمن برم بکپم خستهـ م   

:از گوشه چشم نگاهش کرد و گفت ساواش  

قصه شب برات بگم؟ امیـ ب   

برهیبدون اغوش گرمت خوابم نم زمینه عز   

.رفت رونیحرص در را باز کرد و ب با و  

مخصوصش را باز  یزد، در کشو یو چرخ دیخند ساواش

رنگارنگ برق  یها یآبنبات چوب دنیکرد و چشمانش با د

را برداشت و پس از باز کردنش داخل  ییزد. طمع آلبالو

دهانش هول داد و چشمانش از لذت بسته شد. حکم 

مغزش داشت. یپانصد را برا نوفنیاستام  

کردن داد و سپس جلو رفت و مشغول چک  یرا باز آن یکم

اطراف خانه شد تا  یها نیشرکت و دورب یها ستمیتمام س

که از  شیها لیمیافتاده. باکس ا یدر نبودش چه اتفاقات ندیبب

رد کرد و  تیاهم یطرف اشخاص خارج ازکشور بود را ب

حالش بود داد.  یایو مسن اش را که جو یمیجواب استاد قد



را چک کرد و متوجه  دشده بو هیکه تخل یخانه محب نیدورب

زد پوزخند .شد یمشکوک یها نیرفت و آمد ماش  

کردنشان،  دایپ یو رو کرده برا ریبود کل شهر را ز مطمئن

:گفت نهیبا ک رلبیز  

یدنبالم بگرد دیاال حاالها باـ ح   

 

 دینفر که رس کیرد کرد و به  یرا سرسر شیها امیپ تمام

و حرکت آبنبات را متوقف کرد. سرش باریک شد چشمانش 

زد و با  یرا خواند لبخند کج امیپ یرا جلوتر برد و وقت

 یتمام اتفاق ها را با زبان رمز .کرد پیسرعت شروع به تا

نوشت امیگزارش داد و ته پ نشانیب  

- Salsa 

زد و  یصندل یرو یچرخ یسند را زد و با سرخوش نهیگز

.او بود دنیدستانش را باز کرد. وقت تاز  

 

 ساواش*

 یب دمیکشیبلند م یدر خواب فرو رفته بودم و نفس ها قیعم

کند به  داریب یخستگ نیمرا با ا توانستیشک موشک هم نم

...جز  



ایبه اسم ل یخجسته و رو مخ موجود   

 مهیدرآوردم و سرم را چرخاندم و ن ینامفهوم یصدا کالفه

که باز دستان  دمیبالش خنکم کوب یرا رو صورتم گرید

فرو کرد و  میبازو درون زیت یدرازش را با آن ناخن ها

:گفت  

مگه؟ یکر گهیاشو دـ پ   

را  شیمغزم نسبت به صدا تیگفتم و دکمه اهم یهوم

فرو رفتم  یقیدوباره درخواب عم عیسر یلیکردم. خ رفعالیغ

 یبه سرم شوکه چشمانم باز شد و صدا یکه با ضربه محکم

دمیرا شن ینامفهوم  

یتو ... حر..نم ا.. مگه باـ پ ..  

و هنوز  دیکشیسوت م میچشمانم را بهم زدم، گوش ها جیگ

 شیش یعقربه رو دمیمنگ بودم. به ساعت نگاه کردم و د

مخم  یرو یکینگاهش کردم، انگار  یصبح است. با شگفت

باعث  خواستیو به شدت دلم م کردیم یداشت اسب سوار

با وفا کتک بزنم. هنوز  وانیح کیصدا را مثل  نیا یو بان

.ه بودمهم نشده بود آمده بودم و کپه مرگم را گذاشت تدو ساع  

 یکه رو یا ختهیبهم ر یو با موها دمیکش یکالفه ا پوف

خمار به طرف صدا برگشتم.  ییبود و پلک ها ختهیچشمانم ر

 یناواضح بود و منم جان نداشتم پلک بزنم برا رشیتصو



سه  یدوخته بودند. دست واضح شدن. انگار چشمانم را بهم

آن ضبط صوت  یصدا شد و دهیصورتم کوب یچهار بار رو

تر شد اضحخراب و  

؟یمرد ؟یشنویاواش، ساواش صدام و مـ س   

بلند  یرا با کالفگ میدست و پاها ؛تخت افتادم یرو یخستگ با

 هیبلند و گر یو با صدا دمیکوبمالفه  یکردم و چند بار رو

:مانند گفتم  

رو مخ  آخه یخوایاز جونم م ی. چادیخوابم م ادیوابم مـ خ 

به  ی؟ تو خجسته ا یمن افتاد ریکردم تو گ یپلشت؟ چه گناه

..کنار مح یوفتیب زنمتیم یجور هیمن چه اصن   

به صورتم قطع شد  یگریادامه حرفم با ضربه محکم بالش د

م.ماند سر جایم حرکت یو خاموش شده و ب  

:که با حرص گفت دمیرا شن شیصدا  

حاال؟ یشد داریب.. بـ خ   

به ساعت خورد که ده صبح  م را باز کردم و باز نگاهمچشمان

و دوباره نگاه  دمیرا مال می. با تعجب پلک هادادیرا نشان م

صبح را  شیش شیپ هیثان کی نیبود؟ هم یچ انیکردم. جر

.بودم دهید   



زدم  یو داد بلند و کالفه ا دمیرا محکم به بالش کوب سرم

 یبلند ازهیو خم دمی. باز آرام خوابنشده بودم که شدم وانهید

 ستادهیسرم ا یباال ایل میحالت ها نیو در تمام مدت ا دمیکش

. خواب آلود نگاهش کردم کردینگاهم م نهیبود و دست به س

:که گفت  

باال اومد؟ ندوزتیـ و   

چاقو کنارم بود تا  کی خواستیو دلم م دیکشیم ریام ت قهیشق

راحت  الیمطمئن شدم مرده با خ یدر قلبش فرو کنم و وقت

.بخوابم رمیبگ  

تخت و غر زد یرا گرفت و به زور نشاندم رو دستانم  

اه ینیقد گنده و سنگـ چ   

:گفتم یخسته ا یصدا با  

بزار بکپم رونیا نکشتمت برو بـ ت   

 زنمیحرفت م هیگفتم؟ تا  یتا االن بهت چ یدیصال شنـ ا

انقد با سرعت خوابت برد؟ یچطور یریمیتو کما م یریم  

انداخته بودم و  نییحوصله سرم را پا یچشمان بسته و ب با

 یبا ترس از رو دیکش یکرکننده ا غیکه چنان ج زدمیچرت م

زدم ادیفر دهیو کش دمیپر نییتخت پا  

هر مار دختره عنترـ ز    



وار جلو بردم  دیتهد را زد که انگشت اشاره ام یژکوند لبخند

:و گفتم  

بدم شخند تا دستام و بکنم تو دهنت از دو طرف جرـ ب   

:گفت و دیخند  

؟یریگیپاچه م یشد داریاز تو از خواب بـ ب   

زدم ادیفر  

کرد دارمیخواب ب از طهیسل هـ ی   

ه؟یچ طهیلـ س   

شده و  رهیبه سقف خ ؛دستانم گرفتم انیحرص سرم را م با

زدم ادیفر  

احمق و از من دورش کنه نیا یکی یاـ و   

:خمار گفت یبا چشمان نیلحظه در اتاق باز شد و ارس همان  

به جون هم؟ نیزازانا افتاد نگیه مرگتونه شما زـ چ   

زازان؟ نگیـ ز   

را داد ایخونسرد جلو آمد و جواب ل نیارس  

تا ره سه تا سوسک چندش بودن درست مثل شما دوـ ا   

دیایباعث شد خنده ام در ب ایجواب ل و  



؟ییاشم تو یومـ س   

:تکان داد و گفت یاش شده بود سر یکه متوجه سوت نیارس  

دیصبحونه کوفت کن رونیب نیایب شاهللیا ادیبرت بـ خ  

درآمده بودم  امیشده، از حالت سگ داریتازه از خواب ب انگار

.اطرافم چه خبر است دمیفهمیو م  

 یرا شستم. وقت شدم و آرام دست و صورتم سیسرو وارد

:و گفتم دمید زیرا پشت م نیو ارس ایوارد آشپزخانه شدم ل  

؟یکردیسرم قد قد م یحاال مثل خروس باال یداشت کاریـ چ   

وسط حرفم و  دیرم کرده پر ییایگاو اسپان کیمثل  نیارس

:گفت  

کنهیحمق اون مرغه قدقد مـ ا   

:زل زدم که گفت ایمفتش به ل یتوجه به او و حرف ها یب  

بابام دنید مارستانیب میشو بر داریفتم بـ گ   

:تکان دادم و گفتم یسر  

 شیخونه بمون پ یایب خوادیتو هم نم نی. ارسمیاشه برـ ب 

اموری  

 ییدر دهانش فرو برد و سکوت کرد. داشتم چا یا لقمه

:گفت ایکه ل گذاشتمیم ینیو درون س ختمیریم  



؟یکنیم کاریچـ    

که آدم  یاون شخص یبرا خوامیربه سوار.. عجب. مـ گ 

صبحونه ببرم دیکنیحسابش نم  

:پوزخند زد و در جوابم گفت ایل  

از تو به فکر خودشه صبح زود اومد  شتریون آدم بـ ا 

اش و خوردصبحانه  

باال رفته لقمه اش را قورت داد و حرفش  یبا ابروها نیارس

 را ادامه داد

 کردیورزش م اطیداشت تو ح یگرم کله سحرمش ـ د 

ختیکرک و پرم ر  

نشستم. حالش خوب بود پس زیرا برگرداندم و پشت م ییچا  

 یو صدا دمیآب پرتقال را مقابلم گذاشت، تا ته سرکش ایل

 اعتراضش بلند شد

؟یلـ خا   

زل زدم درون چشمانش و با  ؛مرموزم را باال آوردم نگاه

:گفتم طنتیش  

پس؟ تو؟ یا چـ ب   



و با چشمان گشاد شده  فرستاد لقمه را درون دهانش یحرص

شدم و به بلند  زیاز پشت م دم،یحرص نگاهم کرد. خند از

.سمت طبقه باال حرکت کردم  

 

 دیشا نکهیا الیمکث کردم و با خ دمیدر اتاقش که رس کنار

خواب باشد در را آهسته باز کردم و وارد اتاق شدم. چشمانم 

را داخل اتاق گرداندم  خورد و با تعجب نگاهم یبه تخت خال

در  رهیدستگ یکنم که... دستم از رو شیو آمدم صدا

هوا خشک  یبلندش باعث شد دستانش رو یسرخورد و صدا

.شود  

 یقدم یمانند من که مبهوت و مات خشک شده بودم. با ناباور

 داد و همان نییرا پا شرتیآهسته ت یبه عقب رفتم که با حرکت

و برنگشت. دستم را به چهارچوب  ستادیپشت به من ا طور

:گفتم رتیدادم تا تعادلم حفظ شود و با ح هیتک  

شتتـ پ   

 یروحش تالق یبه طرفم برگشت و نگاهم با نگاه ب باالخره

 زیاز همه چ شتریسکوتش ب نیکرد. سکوت کرده بود و ا دایپ

بزنم و بر  ادیفر خواستی. دلم مدادیرا خراش م داشت مغزم

دهانم را انگار قفل زده  یسرش هوار شوم که بگو چه شده ول

.بود میمردمک ها دنیبودند و تنها واکنشم لرز  



:تفاوت به طرف تخت رفت و گفت یب  

ستین یزیـ چ   

قرمز به جا مانده  یاش گرفته بود؟ رد التهاب ها یشوخ

 دانستمینم نکهینبود؟ وحشتم از ا یزیچ دشیپوست سف یرو

 یوحشتناک خط ها طورنیسرش آوردند که ا ییبال چه

نبود؟  یزیچ کردیم ییکمرش خودنما یمورب و صاف رو

چند سال  یانگار جا .کمرش تازه نبود یرو یزخم ها

 انشیاطراف یرحم یمانده و تمام ب دنشب یشکنجه شدنش رو

.گذاشته بود ادگاریرا به   

که  دادیخراش م غیمغزم را در آورده بود و با ت یکی انگار

.شدمیم یسرم درد گرفته بود و داشتم روان نجوریا  

را  میپلک ها هیثان نیبه چپ و راست تکان دادم و چند یسر

را  دمیکه د یکردم دوباره صحنه ا یمحکم بهم فشردم و سع

:جلو رفتم و گفتم ی. با کالفگاورمیب ادیب  

 یگیهمه زخم م نیتو به ا ست؟ین یزیچ یچ یعنی امورـ ی

؟یشد ینطوریچرا ا ؟یچیه  

تخت پرت کرد و دست به کمر مقابلم  یرا رو شیها لباس

 برگشت



 دیکه تو با ستین یزیکه چ نهیا یبه معنا ستین یزیـ چ 

یبدون  

 نمانیب شبیبعد از گذشت اتفاق د کردمیبود اگر فکر م اشتباه

.دنکیم یریاز جبهه اش کناره گ یاو هم کم  

و  کردیپرتاب م زهیبا نگاهش ن ؛دهیرا از رو کش ریشمش تازه

من مرد گوش دادن  یهر چه شد را فراموش کن. ول گفتیم

!لحظه نیبه او نبودم. نه در ا  

:به سمتش رفتم و با حرص گفتم یعصب  

رگردـ ب   

کج شده  یشد و با سر نهیو دست به س دیباال پر شیابروها

:گفت  

وم؟ـ ه   

دست ازادم را کالفه به  یکیزدم و آن  میچپم را به پهلو دست

. به طرفش برگشتم و دست راستم را تند تند دمیصورتم کش

د.ا تکان دادم و بهش فهماندم برگرددر هو  

:زد و آهسته گفت یپوزخند  

رونیاواش برو از اتاق بـ س   



را به  مینگاهش کردم و ناگهان دست ها رهیخ هیثان چند

رفتم که عقب رفت و با گ رهنشیپ نییطرفش بردم و به پا

دیخشم غر یکم  

گمیست بردار بهت مـ د    

را محکم در دستانم گرفتم و بدتر از او از  شیبازوها جفت

:فک فشرده شده ام گفتم یال  

 نیا یکدوم پدرسگ نمیا زبون خوش برگرد بهت گفتم ببـ ب 

 بالرو سرت آورده؟

را در کاسه گرداند و با دستانش تقال کرد تا از  شیها چشم

زد ادیمن جدا شود. دست آخر با حرص فر  

؟یکن کارشونیچ یخوایکردن. م کارمیه توچه چـ ب   

دمیخراب داد کش یتکانش دادم و با اعصاب محکم  

بهت زده؟ یبیآس یداشته باشه؟ کس یه من ربط نداره به کـ ب   

شل شد و  یرا بهم فشرد. دستانم کم شیکرد و لب ها سکوت

در سرم  یسم یکرد. فکررا پر  نگاهم یجا یجا ینگران

:گفتم یگرفتگ یو آهسته با کم دیچرخ  

اموری.. بهت زده؟ یبی.. آسیسـ ک   

 رهیو دست از خ دیایرا محکم گفتم به خودش ب آخر اموری

 یزل زد پوزخند میکه در چشم ها ینگاه کردن بردارد. کم



خاموش شد. رنگ روشنش رو به  شیو نور چشم ها زد

 میبه فاصله ن یرفت و سرش را جلو آورد و وقت یرگیت

دردناک  ییتوقف کرد و با متلک و صدا دیاز من رس یسانت

:گفت  

نظورت تجاوزه؟ هوم؟ـ م   

بود.  یام کاف یفروپاش یکه به زبان آورد برا یکلمه ا یحت

که بهم وارد  یشوکه و مات نگاهش کردم و از شدت فشار

.زد رونیام ب قهیرفت و رگ شق یشد صورتم رو به سرخ   

ره بهم تجاوز کردنـ آ   

 دهیرا سال ها به خودش ند باران بود که رنگ یریکو میگلو

خون درآمده و  شک مطمئن بودم چشمانم به رنگ یبود. ب

فشار  ،را ناباور تکان دادمتم صور. دیکشیم ریت دیسرم شد

دست من  شدیاو وارد م یکه با شدت به بازوها میدست ها

د.نبو  

هم به  شیبسته شد. صدا شیرا عقب تر برد و پلک ها سرش

تر رفت نییمراتب پا  

رها، به روح من، به احساسات من، تجاوز شدهـ با   

جابه جا شد و نفسم  میگلو بکیکرد، سکوت کردم، س سکوت

باز هم  یبود، ول یبد تیآمد. وضع رونیب میگلو یاز ال به ال



بشنوم.  خواستمیکه نم یزیچ دنیدلم آرام گرفت با نشن یکم

اش  یجسم دنیطاقت شن یبه مراتب بدتر بود ول یزخم روح

امور بدون ی دمیفهمیم نکهیا یخودم برا یرا نداشتم، نه برا

 یمنه ب ریها تقصو همه و همه آن دهیکش ییمن چه زجرها

 یگریدر دلم خداراشکر کرد که عذاب د یوجود است. کس

.ننشاند در دلم  

زخم ها چه بود؟ ...پس آن یول  

درد نگاهش کردم و ادامه داد با  

برشون   یتونیم ؟یکن کاریچ یخوایب، حاال مـ خ 

عقب؟ یزمان و برگردون یتونیم ؟یگردون   

بهت بدم که دوتامون و راحت کنه شنهادیپ هیبزار  ای  

خالص را زد ریکردم و تنگاهش  تنها  

قط دست از سرم بردارـ ف   

خط  میو عقب رفت. مستق دیدستانش را محکم عقب کش و

و قصد قطع شدنشان را  میرا بهم وصل کرده بود نگاهمان

من متوجه  خواستیدر نگاهش بود که نم ی. حرفمینداشت

 ریاوقات در ز یکه گاه دمیدیرا م مخود یآشنا اموریشوم. 

 یشدن و او با ب دهید یبرا کردیانجماد چشمانش تقال م

و  زدیرا به چهره م یتفاوت یو ب ینقاب خونسرد یرحم



به کمک  ازیرحم است و ن یآدم ب کیفکر کنم که  خواستیم

را و  نشیمجسمه ظاهر شکستمیروز م کیندارد.  یکس

.کردمیم شیدایپ   

تر از خودش زدم و جلو رفتم  نیبه مراتب زهراگ یپوزخند

و  دمیاش کوب نهیام را دو سه بار در قفسه سانگشت اشاره

:مصمم گفتم  

من  . بااپوشیس ستمیکاره ن نیمن ا یودتم خودت و ول کنـ خ

 .حرف از رفتن نزن. از دست برداشتن و کوفت و زهرمار

یخودم شیر خیب ادیچه ن ادیچه خوشت ب   

ستادمیاش ا نهیبه س نهیرفتم و س جلوتر  

سال.  ستیب یخوایسال گم و گور شو م شش یخوایاال مـ ح

کال  ایفرار کن   تیاز واقعت فینخ و بنداز تو ک یخوایم

بزن. دخترجون ششیآت  

را  انگشتم گشاد شده یبا مردمک ها ؛بردم کشیرا نزد سرم

و پچ زدم دمیقلبش کوب یبار آخر رو یبرا یدیتاک  

وصل شده  نجایکه من ازش حرف زدم از ا یون بندـ ا  

متاسفانه از  .شیببر نیاز ب یتونیجوره نم چی! هنجایبت.. ا

تهشم  یایب نییپا یبه من باال بر یگره خورد تیهمون بچگ

خودم شیپ یگردیبرم  



زدم و ادامه دادم یکج لبخند  

 هیبدبختانه باز ستمین تیو آب دیسف ینم عاشق چش و ابروـ م 

 سرنوشته

باال انداختم یعقب رفتم و با خنده شانه ا و  

..  رلکس یتییلکس باش سوـ ر   

به محض  .رفتم رونیزدم و با سرعت از اتاق ب یچشمک

لبانم  یدر بسته شد چشمان منم بسته شد و خنده رو نکهیا

.دیماس   

نکنم تا  یرا کنترل کرده بودم حرکت اشتباه زور خودم به

. ندیدرصد رنگ عذاب وجدان و ترحم را در چشمانم بب کی

!زاریحس و حال ها... ب نیبود از ا زاریب اموری  

 

 رونیگفتم ب ایگرفته به کامل یرفتم و با صورت نییعجله پا با

.مانمیمنتظرش م  

باز شد و  نیدر ماش قهیشدم و بعد از پنج دق نیماش سوار

گاز  یرو را می، پابهش انداختم ینگاه میسوار شد. ن ایکامل

هم پشت سرم حرکت کرد و به سمت  مانیفشردم و ا

.میشد یراه مارستانیب  



حالم  یراه پنجره را باز کردم تا باد به سرم بخورد و کم انیم

تنها  ابانیو خ نیماش ی. به جانداشت یا دهیفا یول د،یایجا ب

.دمیدیمورب پر التهاب و قرمز را م یها خط  

:آهسته گفت ایزدم و ل پلک  

الش خوب بود؟ـ ح   

:به سمتش برگشتم و گفتم یجیگ با  

؟یـ چ   

دختره حالش خوب بود؟ اون گمیـ م   

:گفت عیبه سمتش کردم که سر یزدم و نگاه یارام لبخند  

یوگرنه برام مهم ن گمیم شبیخاطر د ـ به   

:تکان دادم و گفتم یسر  

له بلهـ ب   

:گفت زیزد و اعتراض ام میبه بازو یمشت  

اواشـ س   

:و بلند گفتم دمیخند  

.. اونم خوبهگهید یگیاشه بابا تو راست مـ ب   

دمیگفت که نشن یزیلب چ ریشد و ز ساکت  



 مانیبه ا میشد ادهیو باهم پ سادمیوا میدیکه رس مارستانیب به

سراغ  رشی. از پذمیداخل رفت ایاشاره کردم منتظر بماند و با ل

گفت داخل اتاقش است به آن سمت  یرا گرفتم و وقت دکتر

:لب با استرس گفت ریز ای. لمیحرکت کرد  

حالش خوبه؟ یعنـ ی   

 ستادمیا میدیرا گرفتم و فشردم. مقابل اتاق دکتر که رس دستش

 یصدا هیبعد چند ثان دمیو انگشت اشاره ام را به در کوب

.میبلند شد و داخل شد دشییبفرما  

ها  یزد و از جا برخواست به صندل یما لبخند آرام دنید با

:گفت اشاره کرد و  

نینیبش نیای.. بنیوش اومدـ خ   

:تکان دادم و گفتم یسر  

ایپدر ل دنید میمنون اومدـ م    

 میتکان داد و به سمت در حرکت کرد ماهم دنبالش رفت یسر

:راه گفت نیو ب  

هیوشبختانه حالشون رو به بهبودـ خ .  

 ماریبه زمان سپرد تا ب دیبا گهید میتمام تالشمون و کرد ما

کنه یروند کامل خوب شدن و ط  

تر از من به حرف آمد عیسر ایل  



نمش؟یبب تونمیاالن من م یعنـ ی   

:تکان داد و گفت یسر دکتر  

میکنیمتحان مـ ا   

:گفتم ایرو به ل میدیاتاقش که رس مقابل  

ستمیایم شهیو برو داخل من پشت شـ ت   

تکان داد و با دکتر وارد شد یسر  

سرش را به سمت آن ها چرخاند و با چشمان خسته و  یمحب

شد و لبه تخت  کشیچشم دوخت. آهسته نزد ایخمار به ل

دوختم.  تر رفتم و با دقت به صورتش چشم کینشست. نزد

به چهره دخترش چشم دوخته بود و  یعکس العمل چیبدون ه

قبل  ینسبت به بارها ینبود ول ی. واکنش خوبگفتینم یزیچ

 ندهیآ یبه روزها میتوانیم دادینشان م نیو ا نبودبدهم 

:گفت ی. دکتر رو به محبمیباش دواریام  

خانوم و؟ یشناسیـ م   

:دل گفتم در  

شناسهیه پس نمـ ن   

دمیکش یرا در کاسه چرخاندم و پوف چشمانم  



خوشحال  ایهم چسباند و ل یرو را آرام شیپلک ها یمحب

و دستانش را فشرد دیخند  

زود باشه؟ یشیخوب م ،اباـ ب   

 یزیگذاشته بود و چ ایحرکت درون دست ل یرا ب دستانش

خم شد و  ای. لکردیم یتنها با نگاهش او را همراه گفتینم

و ازش جدا شد. او هم  دیرا بوس یمحب یشانیپر احساس پ

 دانستیرا جدا کرد. هرکه نم آرام پلک زد و آهسته دستانش

بهم وصل است.  پدر و دختر جانشان نیا دانستمیمن م  

که از در  یبا اشاره دکتر از اتاق خارج شد و تا لحظه ا

 شیدنبالش کرد. مردمک ها یخارج شود نگاه محب

ش به من خورد و اولش بازگردد که چشم یبه جا خواستیم

خاموشش زل  یرا قورت دادم. درون مردمک ها آب دهانم

کرد که چشمانش را با  دایپ یالیخ یزدم و حس کردم راحت

تکان دادم  یسر؛ دوخت و پلک زد. لبخند زدم منآرامش به 

 و عقب گرد کردم

کنارشان قرار گرفتم  یو وقت زدیداشت با دکتر حرف م ایل

:رو به من گفت  

 دیبهشون سر بزن دیتونیبار م هیدو هفته  ایبار  هی یه افتـ ه 

 شهیباهاتون تماس گرفته م عیسر وفتهیهم ب یهر اتفاق

راحت باشه التونیخ  



به مرد از  یتکان دادم و با تشکر و نگاه آخر یسر

.میزد رونیدست در دست ب مارستانیب  

 

** 

 یاشاره کرد و وقت مانیساواش به ا دندیها که رس نیماش کنار

:گفت یجد یبا نگاه دیکنارش رس  

دیرو بردار برسون خونه، مراقب باش ایـ ل   

:گفت محتاطانهاحترام نگاهش کرد و  با  

ما اقاـ ا   

مانیـ ا   

شد  نیسوار ماش یبزند و با گفتن چشم ینتوانست حرف گرید

:با تعجب نگاهش کرد و ارام گفت ایل  

جا ؟ـ ک   

را پشت کمرش گذاشت و به سمت  دستش؛ تکان داد یسر

.کرد تشیهدا مانیا نیماش  

شب تا امیمن م دیرو خونه مواظب خودتون باشـ ب   

:مصرانه دست ساواش را گرفت و گفت ایل یول  

؟یریطرناکه تنها کجا مـ خ   



 یو سرش را به طرف او چرخاند. نگاهش برا ستادیا ساواش

:سرش را کالفه تکان داد و گفت که بود یکاف ایسکوت ل  

بدزدنت ای یریبم ی.. ساواش نرایزود ب یاشه ولـ ب   

و با ابرو اشاره کرد برود. خودش هم سوار  دیخند ساواش

 یادیز نشیشد و با سرعت گاز داد. رنگ قرمز ماش نیماش

چشم بود و لعنت فرستاد به ذهن فراموش کارش که چرا  یتو

آنقدر کالفه و در فکر فرو رفته . امدین مانیا نیبا ماش

ساعت دو حرکت کرد به  کیها چرخ زد که نزد ابانیدرخ

. اچهیسمت در  

باملند متوقف شد سرش را خم کرد و  دیمقابل مرکز خر یوقت

اش را  یو کاله مشک یآفتاب نکیانداخت. ع ینگاه رونیبه ب

اش را هم  ی. کاله هوددشیکش نییسرش گذاشت و پا یرو

که  یرفت. مانند کبک رونیب نیسرش و از ماش یانداخت رو

.سر خودش را درون برف فرو کرده   

 یتا االن شناختنش. سر نیماش نیباشد با هم بیتحت تعق اگر

 اچهیبا تاسف تکان داد و قدم زنان و بدون عجله به سمت در

را  یگذر یانداخته بود و تنها کفش ها نییرفت. سرش را پا

 ی. در حال و هواشوندیکه با سرعت از کنارش رد م دیدیم

 شیمحکم به شانه ها دنییدرحال دو یخودش بود که شخص

 یبرخورد کرد و ساواش سرش را باال گرفت. دختر که موها



بود با هول و هوا معذرت  ختهیدور صورتش ر شانشیپر

تکان داد و ادامه راهش را  یکرد و ساواش تنها سر یخواه

.گرفت شیدر پ  

کنار  یها زهیسنگر یرا رو شیرفت و پا نییپله ها پا از

.گذاشت اچهیدر  

 کی. به مقابلش انداخت ییمتوقف شد و نگاه گذرا شیسرجا

خانواده سه نفره کنار سکو نشسته بودند و با بچه کوچکشان 

دختر جوان با  کی. کردندیپرنده ها نگاه م یبه آب و باز

..و زدیحرف م لیموبا  

تماما  ییمرد قد بلند و چهارشانه با لباس ها کیبود.  خودش

 اچهیبود و به در ستادهی. سه رخ  اینسکافه ا یو پالتو یمشک

و به  ستادیکنارش ا یحرف چیه یشد و ب کشیبود. نزد رهیخ

 شیسال پشش خاطرات  یآب ها زل زد. همان حوال یآن سو

را  پرهام یو صدا دیکش یقیرقم خورد. نفس عم اموریاو و 

دیشن  

یایب کردمیکر نمـ ف   

ساواش باال افتاد و او ادامه داد یابروها  

 نیقصد گرفتن جونت و داشتم. ا شیچند وقت پ نیا همـ ت 

 یزیچ اینترس بودنته  یادیاومدنت نشونه ز گاردیبدون باد

 که من خبر ندارم؟



:را به طرفش برگرداند و آهسته و محکم گفت سرش  

که من بخوام براش  یدینرس ینوز به اون مرحله اـ ه 

 محتاط باشم

زد. چهره مردانه و  یباال انداخت و لبخند ییابرو پرهام

 کردیباور نم کردیداشت. هرکس از دور نگاهش م یآرام

.باشد یبزرگ نیعضو باند خالف به ا  

ش بلند شدبم یصدا  

نیمشترک اموریاخالق با  نیا یوـ ت   

نگاهش کرد  رهیخ رهیرفت و خ درهم یساواش کم یابروها

:لب گفت ریز ستادیا اچهیشد و به طرف در یکه جد  

یو اومد یوبه که اعتماد کردـ خ   

دیوسط حرفش پر ساواش  

در کار نبود یعتمادـ    

تکان داد و ادامه داد یسر او  

باهات  تونستمی. من نمیاومد اموریبه خاطر  دونمیـ م 

نجان دادن  یبود برا یفرصت خوب نیارتباط برقرار کنم و ا

 اون دختر



شلوارش مشت شد و با سخط  بیساواش درون ج دستان

:گفت  

بهم؟ یبافیم یدار ی؟ چ یجات از کـ ن   

به  آدم نیتر کینزد یکه روز یبه عنوان شخص نکهیا حس

داشت  دانستیم شتریاز او ب بهیغر کیبوده و االن  اموری

 نیداشت سرش را به هم یبیو عالقه عج کردیاش م وانهید

 ازین شیمتاسفانه به حرف ها یکنارش بکوباند. ول یپله ها

 داشت

:فرو برد و گفت شیپالتو بیرا داخل ج دستانش  

که سال هاست به  هیزیبزنم چ خوامیکه م ییحرف ها نیـ ا 

که اطالع داشته  هیمونده و کمتر کس یباق یصورت پنهان

رو اون پله ها مینیبش میباشه. بر  

پله  نیاول یحرکت کرد و رو .خودش منتظر ساواش نماند و

راه  اچهیکه داشت کنار در یرنگ دینشست. به پرنده سف

 یقیبا نفس عم دیساواش کنارش رس یشد و وقت رهیخ رفتیم

:گفت  

 یوتریمهم شرکت قطعات کامپ یاز کارمندا یکیدر من ـ پ 

خبر  نیاز همه کاراش خبر داشت و هم بایبود. تقر مایپدر ن

.داشتنش باعث مرگش شد  



 شیبه حرف ها نهیکمرش را صاف کرد و دست به س ساواش

.گوش سپرد  

پدربزرگ  مایشرکت پدر ن یکار بیرق یبدون دیودتم باـ خ 

 تو بوده

تکان داد و پرهام ادامه داد یسر  

پدر بزرگ تو که  یبرا ندهیچیم سهیدس مایپدر ن یوقتـ 

خبر  یپدر من از همه چ رهیپروژه بزرگ و دست خودش بگ

داشته و مخالف کاراش بوده. از نظرش پدر بزرگ تو حالل 

بوده که از همون  مایوسط پدر ن نیو ا شدهیو حروم سرش م

اومده باال یم شهیاول با اشتباه و خورده ش  

:طاقت گفت یکرد و ساواش ب سکوت  

داره؟ اموریبه  یسائل پدربزرگ من چه ربطـ م   

توجه به سوالش ادامه داد یپرهام ب یول  

بوده با  یپاپوش ها کار ک دهیکه نشون م یروز کل مدارک ـ یه

و رسهیدست پدربزرگت م مایپدر ن یضبط شده صدا لیفا  

دیگویحوصله م یو ب پردیوسط حرفش م یبا کالفگ ساواش  

خودش رفع اتهام  .دهیلو م سیبه پل مارویپدر بزرگم پدر ن ـ  

پدرش که لو رفته  یو طلبکارا رهیگیو پروژه رو م شهیم

. خب؟شهیسرش و تو دعوا کشته م زنیریبودن م  



 رهیساواش خ یدود نکینگاهش را باال آورد و به ع پرهام

:گفت یشد و با خشم خفته ا  

که مدارک و لو داد پدر من بود یونـ ا   

سکوت کرد و حلقه دستانش شل شد ساواش  

:تکان داد و آرام گفت یسر  

؟یـ چ   

 پر یاش داد و صدا یدر دستانش باز ،برداشت یسنگ پرهام

 حرصش بلند شد

. دیفهم مایرسوند و پدر ن یدر من اونارو به دست بهرامـ پ 

بشه با پدر من  ریو طلبکاراش درگ سیبخواد با پل نکهیقبل ا

 دهیو پدرم و هول م شهیدعواشون م .شده بود ریتو دفتر درگ

..که  

 دیبگو یزینبود چ ازین البته .گرفت و سکوت کرد نفسش

 دانستیبود. متاسف بود و نم دهیساواش ادامه حرفش را فهم

.دیدر جوابش چه بگو  

 ریمن و مادرم و ز شهیباعث م یهرچ ایذاب وجدانش ـ ع 

از اون  یکیبعدشم که به دست  .رهیبال و پر خودش بگ

.دشمناش چاقو خورد و مرد  



 یمرگ شوهر و ورشکستگ ارهینتونست طاقت ب مادرشم

  ..از مدرسه برگشت مایروز ن هی یوقت. شون رو

 کمی مکث کرد

اتاقش  بار تو نیمامانش کجاست و گفتم آخر دیپرس زمنـ ا

که مامانش  میدیکه... د میدیدنبالش و د میبا هم رفت ییدوتا .بود

.خودش رو دار زده   

 یول کردمیم هیو گر زدمیم غیبچه بودم و از ترسم ج من

قطره  هیبود.  رهیبود و به جسد مادرش خ ستادهیفقط ا ماین

کل واکنشش نسبت به  ؛از کنار چشمش سرخورد دمیاشک د

 یبود ول یبود. شرکت رو به ورشکست نیاتفاقا هم نیتمام ا

تواون  وزمکه کارا حل شد و ما هن شدیچ دونمیبعد چند ماه نم

. میکن یزندگ ششونیپ داریتا به عنوان سرا میخونه مونده بود

مادرم سکوت مدت  نیتمام ا ؛میجفتمون بزرگ شده بود گهید

مرده. اون موقع که  یپدرم چجور دونستمیکرده بود و منم نم

 زدهیس مایمن هفت هشت سالم بود و ن تشیقتل رخ داد نها

شد و داروهاش اون  ضیسال مامان مر چهارده. بعد از چند

. من هیرفتن گهید دونستیم . خودشم انگارشدینم دایزمان پ

..و ششیو صدا زد برم پ   

:گفت یو با پوف کالفه ا دیصورتش کش یرو یدست  



سال ها که کنار  نیکرد. اون تمام ا فیو برام تعر یمه چـ ه 

و سکوت  دونستیو م یقاتل بابام بزرگ شده بودم همه چ

نداشت و  یبود که اون سرپناه نیا لشمیکرده بود. دل

.ادیاز پس بزرگ کردن من برب ییتنها تونستینم   

؟یکارکردیـ چ   

و هنوز اشک چشماش  رمیهم گفت انتقام خون بابام و بگـ ب 

!رفت ایخشک نشده.. از دن  

صبر کرد تا به  ینگفت و ساواش هم با ناراحت یزیچ گرید

.دیایخودش ب  

 

 ایدل بسوزاند  مایبه حال سرنوشت مرگبار ن دانستینم

بند  نیجور گره بزرگ داشت و ا کیشان همه یپرهام. زندگ

حق را به  شدیهمه آن ها را بهم وصل کرده بود. نم ینامرئ

.داد یکس  

:گرفته گفت ییبا صدا پرهام  

روز به  هی دیخودش نگه داشت تا شا شیمن و پ مایـ ن 

من  پدرش و پدر نیاومده ب شیپ انی. اون از جرامیکارش ب

 نکهیا ی. منم براشدیوگرنه از شر من راحت م رهخبرندا

که شده  یو کار یراه اعتمادش و جلب کنم خودم و از هر



بهش ثابت کردم. همون روزا بود که نسبتا بهم اعتماد کرد و 

 یدارم زندگ یتو چه جهنم دمیموقع بود که من فهم ناو

.کنمیم  

:گفت یقرار یو ب یجلوتر رفت و با کنجکاو ساواش  

؟یجهنمه ـ چ    

سال ها  یلیاز خ کایآمر یشرکت بنام و معروف تو هـ ی 

)...(. کرده و اسمشم تیشروع به فعال شیپ  

 

:با سرعت سر تکان داد و گفت ساواش  

داره؟ مایبه ن یچه ربط نی..  خب اشناسمیـ م   

پاسخ داد زد و یقیبا درد پوزخند عم پرهام  

شرکت  هیکه  نهیا ننیبیکه در ظاهر همه م یزیـ چ 

 یشایآزما یپنهان یول هیکیو الکترون یسیمعروف برنامه نو

ده ها  یرو بایو تقر دهیمغز انسان انجام م یخطرناک رو

و بدنش  ارهیطاقت م یکیکارو انجام داده. حاال  نیهزار نفر ا

 سازمان. نیازا یعضو شهیو م دهیواکنش مثبت نشون م

..هم یکی  

؟یهم چ یکـ ی    

رهیمیـ م   



 ریباز و بسته شد و ز شیکنارش افتاد، لب هاشوکه دستانش 

:لب گفت  

به یچه ربط شیو ازما مایشرکت و ن نی.. انیا فهممیمـ ن ..  

وقفه و  یزد و ب ایدل را به در ت؛انداخ نییسرش را پا پرهام

ساواش وارد پیکره مبهوت را به  شیبدون مکث ضربه ها

.کرد  

. توجهش ستین یمستثن رانمیشعبه داره و ا ایراسر دنـ س 

ازدست دادن ندارن  یبرا یچیکه ه شهیجلب م ییفقط به آدما

راحت اونارو برده  الیان. تا با خ یو رو به مرز نابود

و  مایبده. پدر ن هاش رو روشون انجام شیخودش کنه و ازما

به گوش  شیشرکتش هم معروف بود و خبر ورشکستگ

.بود دهیرس سشییر  

یعنـ ی   

که  یبود که بهش جواب داده شد. کس نجایسوال من اره ـ آ 

 یاهیس نینجات داد و اون و وارد ا یرو از ورشکست ماین

!لبرتیکرد اون شرکت بود. جوزف گ   

 عقب رفت و با یتکان داد و قدم یسر یبا ناباور ساواش

:گفتکه بلند شده بود  ییصدا  



اون شخص  یبرا تونستیم یچه سود ماین فهممین نمـ م 

  داشته باشه؟

مثل خود  یو کثافت کار یاهیس یوش و ذکاوتش که توـ ه 

سود داشته باشه. از همون  یلیبراش خ تونستیجوزف بود م

اول خودش رو  دیبا ماینبستن. ن قرار داد یاول به طور رسم

و اون قرارداد هم  وفتهیروال ب یرو شیتا زندگ کردیثابت م

.قانون و شرط داشت یسر هی  

؟یه شرطـ چ   

 

خودش و بعد  شیمثل من  که رو جمع کنه پ یافراد نکهیـ ا 

نظر اون سازمان  ریز ؛میشد دییاگه تا هیاول یها شیاز آزما

.تر و خطرناک تر رومون انجام بشه یقو یها شیآزما   

که نگو ؟یگیم یدار ی.. چیدار یـ چ ..  

دست برداشت  ماینشون نداد و ن یه بدن من واکنش خوبـ ن 

مورد اعتماد جزو  ییجورا هیاز شرمم خالص نشد چون  یول

.من و از دست بده خواستیافرادش بودم و نم نیتر   

؟ینکرد تیشکا سیپلپیش چرا  ن؟یچجور شایون آزماـ ا   

 رشونیساده گ سیپل هیبا  یحرفان که بخوا نیزرگتر ازاـ ب 

 یکارمندا یو حت کننیم تیچند ساله دارن فعال .یبنداز



 تیاون اسم و رسم بزرگ چه جنا ریخودشونم خبر ندارن ز

شی. و آزمادهیداره رخ م ییها  

 حیکه چطور توض نیتفکر درباره ا یکرد و بعد از کم مکث

:دهد گفت  

 یلیکه عوارض خ  دادیتا دارو به خوردت م اول چند مایـ ن

از دست دادن  ،یخواب یو ب یداره مث کم خواب یبد

 یاز دست دادن حافظه به طور کوتاه مدت، و ب ،یاریهوش

آدم  هیکه  یرفتن هر گونه حس و حال نیتمام و از ب یحس

.داشته باشه تونهیم یمعمول  

نمی دانست چرا هر چقدر پرهام بیشتر آن داروها را  ساواش

توصیف می کرد قلبش گواه بدی می داد و ذهنش یک شخص 

 دیخند عصبی اریختا یب نزدیک را بهش یاد آوری می کرد.

:گفت شیخنده ها یو ال به ال  

دوم  یجنگ جهان یتو تلریداروها زمان ه نی.. االیخیـ ب 

شدیاستفاده م  

که چشمانش داشت از  ییساکت شد و با مردمک ها ناگهان

. شد رهیو حرص زده بود به پرهام خ دیپریم رونیحدقه ب

 آنجا چه خبر بود؟

را  نکشیعبی صبرساواش  ؛در سکوت نگاهش کرد پرهام

لگد  شیرو محکم شیو با پاها نیزم یپرت کرد رو در آورد



اعصابش  یکه داشت رو یزیبه آن چ خواستیزد. نم

رحمانه ادامه داد یپرهام ب لیو فکر کند رفتیم ورتمهی  

نشون بده بدنت که من ندادم  یداروها واکنش مثبت نیگه به اـ ا

 هی خیلی سخت عمل هیبا باالتر که  شیآزما یبرا یریم

و تمام حالت  دنیمغزت قرار م یرو تو ییالکترود ها یسر

 نینظرت دارن. حاال ا ریو ز کننیو کنترل م تیبدن یها

گفت زرنگ  شهی. مشدیدارو ها دور از چشم سازمان انجام م

.بود ماین یزبا  

بود و  رهیها خ زهیباز به سنگ ر یمبهوت و با دهان ساواش

.دورش در نظرش کج و معوج شده بود ریهمه تصاو  

انجام  شیازما نیمختلف ا یهزاران نفر تو کشور ها یوـ ر 

 نو بخوا ینظر اون سازمانن. و اگه کار ریشده و همه ز

دکمه است... و تموم شدن  هیتنها  ممخالف قانون اونا انجام بد

.اون فرد یزندگ  

و  سیخ یکه تنها با نگاه یشد به جسم مسکون مرد رهیخ و

شده بود بهش و سخت خودش را  رهیفشرده شده خ یفک

.نزدن ادیفر یبرا کردیکنترل م  

 

به عقب رفت و سرش را به چپ و راست تکان  یقدم ساواش

 ینگاهش به پرهام التماس کرد حرفش را ادامه ندهد ول .داد



. نیزم یکرد و افتاد رو ریگ یبه سنگ شیگفت و ساواش پا

.درد نداشت  

در بدنش فرو رفت و کف دستانش  شانیزیه تک ییها سنگ

هم درد نداشت.  هیبق زیترحم آم یزخم شد درد نداشت. نگاها

:که تا عمق قلبش را سوزاند حرف پرهام بود که گفت یدرد  

بود که تا تهش بدنش واکنش  یاز اون افراد یکی اموری ـ و

.سرش از همون الکترودهاست یمثبت نشون داد و االن تو  

گذاشت و  نیزم یسرش را رو هیتوجه به بق یب ساواش

 .توانستینم ینفس بکشد ول خواستیچشمانش را بست. م

 یالبه ال یول دیکش یگرفت و نفس بلند شیدستش را به گلو

کرد و به سرفه افتاد. چشمانش نم برداشته بود  ریگ شیها هیر

. پرنده ها پر سر و صدا دیدیسرش را تار م یو آسمان باال

و حرکت موج آب به دست رها  کردندیسرش پرواز م یباال

.کردیبرخورد م نیزم یشده اش رو  

 یبه سمتش رفت و دستش را به سمتش دراز کرد ول پرهام

ساواش جان نداشت بلند شود. نگاه سرگردانش را به چشمان 

و خشمش کم از چشمان ساواش نداشت  یپرهام که آشفتگ

 دوخت

برخواست. ناباور  یاز جا را محکم پس زد و به زور دستش

. پرهام دیتکان داد و به سمت مخالفش چرخ یسر ؛دیخند



را گرفت که ساواش دوباره دستش  شیکالفه جلو رفت و بازو

 وار انگشت اشاره دیو تهد نیخشمگ یرا پس زد و با نگاه

.دیکه بگو امدیبه زبانش ن یکلمه ا یرا تکان داد. ول اش  

 

** 

را باز کرد و خودش را داخل آن پرت  نیبه سرعت در ماش 

. دیدیرا نم ییداشت و چشمانش جا یبیکرد. بدنش ضعف عج

گاز فشرد و پنجره را  یرا رو شیاوضاع اسفناک پا نیبا هم

 یبا صدا پرهام ی. وارد اتوبان شد و صدادیکش نییتا ته پا

.دش بیترک نیزم یرو نشیماش یها کیشدن الست دهیخراش  

 یکه فکرش رو بکن یشد هر شکنجه ا دهیدزد اموری یقتـ *و

الم تا  یتو رو لو بده ول یجا نکهیا یروش انجام دادن برا

.کام حرف نزد  

پرت کرد.  نیزم یقرار کالهش را در آورد و رو یب ساواش

:پس رفته گفت ییو با صدا  

اکت شوـ س   

چشمش  یجلو زیکه مامانش و حلق آو یاز همون سال مایـ ن 

 شدینم .ازش داشت دیتوقع انسان بودن نبا .از دست رفت دید

 ریز ارهیبچه فقط پونزده سالشه و طاقت نم نیا یبهش بگ



 نیا بیعج یحرفا بود. ول نیشکنجه هات. زبون نفهم تر از ا

.طاقت آورد اموریبود که   

غضبناک غریدرا محکم بهم فشرد و  شیپلک ها ساواش  

مومش کنـ ت   

اسم تو رو به زبون  یول کردیو تحمل م یر دردـ ه 

بود  دهیرس ییمنم متعجب شده بودم. کار به جا یحت ،آوردینم

 یممکنه کار به جا دمیدکه زده بود به سرش و منم  ماین

وارد  یا گهیراه د بهش فهموندم از میمستق ریشه غکب کیبار

.بشه و جون خودش و نجات بده  

:عذاب وجدان چشم بست و زمزمه کرد با  

اگه همون لحظه  دیشا ؛تو چاه اندازمشیبدتر م دونستمیمـ ن 

اش  یزندگ کشتشیو م شدیم مایبا حرف هاش باعث جنون ن

.از االن بهتر بود  

سوزناک ساواش بلند شد و مردم با ترس به طرفشان  عربده

 برگشتند

دهنت و ببند کثافت گمیهت مـ ب   

صورتش زد و  یتو یسمتش حمله ور شد و مشت محکم به

پالتواش را در دستانش فشرد و با  قهی د،یکش غیج یدختر

زد ادیقرمز شده فر یصورت  



از مرگ اون  یتا بفهم یدیخودم جون م یدستا رین زـ اال 

یبرام حرف نزن  

 سیبه پل گفتندیها م یپچ پچ ها بلند شده بود و بعض یصدا

وق زده  یآنکه ککش بگزد به چشم ها یب. پرهام دیزنگ بزن

:شد و گفت رهیساواش خ  

مثل من از در انتقام وارد بشه به خاطر  خواستیم امورـ ی 

کرد. شجاعتش و حرفاش،  مایزنده بودن و از ن یتقاضا نیهم

حرف نزدن از تو، جنون  یمقاومت کردنش برا نیکاراش، ا

به خودش جلب کرده بود و  ماروینگاهش، همه و همه توجه ن

بود که  عاستقبال کرد. و اون موق اموریاز حرف  لیبا کمال م

 یسخت و طاقت فرسا یها نیتمر یشکنجه ها تموم شد ول

.اون شروع شد یرو ماین یپنهان یشایو ازما اموری  

 

 ابانیکنار خ ریشده بود که تصاو ادهیانقدر ز نیماش سرعت

. با ندیواضح بب توانستیرا نم یچیاوهام بودند و ه کیمانند 

دستش را به سمت داشبورد برد و  یو خون جیگ یچشمان

مالحظه دستش  یکوچک مخصوصش را درآورد و ب شهیش

 نیفرمان برداشت و درش را باز کرد که ماش یرا از رو

فرمان را گرفت و به زور کنترلش را  عیناگهان کج شد، سر

شراب را داخل دهانش فرو برد. شهیحفظ کرد و ش  



بود و  رهیو گشاد شده به مقابلش خ یحرص یبا مردمک ها

 شیگلو دیرا تا آخر قورت داد و تهش با سوزش شد شهیش

چشمانش را چند بار باز و بسته کرد و صورتش به شدت در 

پرت  رونیشده را از پنجره به ب یخال شهیهم فرو رفت. ش

پرهام بود  یداد و باز صدا هیتک یکرد و سرش را به صندل

.دیچرخیکه  در سرش م  

به خاطر رفتار خاصش و پشتکارش نه تنها مورد  مورـ یا 

 نیاز مرکز توجه تر یکیقرار گرفت بلکه شد  مایتوجه ن

.سازمان جوزف یادما   

کرد با زور و در مرز  یساواش را گرفت و سع دستان

ساواش که  نیبدن سنگ یهم که شده حرف بزند ول یخفگ

شدیافتاده بود مانع م شیرو  

به  مایو ن دیدیسخت م یها نیا سه چهار سال فقط تمرـ ت 

و  ختیریغذاش م یاون داروهارو تو یصورت پنهان

. اون وسط از دیدینم یا یآنچنان یمتاسفانه واکنش منف

تو کنه که  هیو عل اموری نکهیا یفرصت استفاده کرد و برا

شرو ور بود صبح تا شب دم  یکنه هرچ داتیزودتر بتونه پ

 دهیساواش چند وقت بوده فهم نکهیاعم از ا خوند،یمگوشش 

و تورو به چار تا کاغذ و اسم و رسم فروخته، ساواش و  هیک

 یخودش قربان یکردن و تو رو به جا یکیدست به  یمحب

.کرد، ساواش از تو متنفر بوده   



ساواش گوشش را کر کرد دهیکش ادیفر  

آشغالعنت بهت ـ ل   

کرده بود نه تنها به  داینسبت به تو پ اموریکه  ینفرـ ت 

وحشتناک بلکه به خاطر حرف  یاون داروها راتیخاطر تاث

قبل  یو حت خوندیبود که دم گوشش م مایوحشتناک تر ن یها

خودشم  ی. اون حتکردیولش نمبه حال خودشخواب هم 

چرا دنبال انتقام گرفتن از تو هست. دونستینم  

خودش مشخص  یهدف برا هی خواستیو فقط م بودشده  جیگ

رو  اموری. اونا روان ادیاز ابهام در ب اشیکنه که زندگ

ه تو ک میذره احساس کیهدف قرار داده بودن و همون  میمستق

 شیبعد از سه چهار سال آزما .وجودش بود خاموش شد

اون  یرسم یاز اعضا یکیشد  اموریو  گرفتانجام  یاصل

. بدون اینکه خودش بخواد.سازمان  

ساواش  یساواش شل شد و چشمان پرهام قفل پشم ها دستان

 کردیکه به شدت داشت به خودش وارد م یشد و از آن فشار

.دیترس  

اش با  قهیقرمز و کبود شده بود و رگ گردن و شق صورتش

بود  دهیا محکم چسباو ر قهیشدت باد کرده بود. دستانش که 

که از گوشه چشمانش  یخون کم دنیو پرهام از د دیلرزیم

:لب با بهت گفت ریراه گرفت شوکه شد و ز   



شمتـ چ   

پرهام بهش فشار  یسرخ شده و آنقدر حرف ها چشمانش

پاره شده بود و خون در چشمانش  رگشیوارد کرده بود مو

.غوطه ور بود  

بدن او  یبر افروخته تنها از رو یو صورت دهیلرز یبدن با

که  کردینگاهش م زیآم دیو تهد رهیخ یکنار رفت، جور

سر خود  ییبال ای کشدیخود او را م ایپرهام مطمئن بود 

.آوردینابود شده اش م  

 

زده  ایآمده بود. دلش را به در اموریحال او به خاطر  نیا با

حال  نیهر طور که شده نجاتش دهد. پس ا خواستیبود و م

.باعث سکوتش شود توانستینزار ساواش نم  

 نیا اومدیاون دختر بر م یکه از دستم برا ین تنها کارـ م 

 هی دیبا ینخوره اشون. ول گهیبود از داروها آگاهش کنم و د

بد  یجبران اون عوارض ها یبرا دادمیداروهم بهش م یسر

به اون  گهید اموریشما  دنیکه بعد از دزد ؛بدنش یرو

.بده راالن حالش چقد دونهینداره و خدا م یداروها دسترس  

و حال بد  بیعج یو تمام حاالت ها دیچشمان ساواش پر پلک

چشمانش گذشت و ... تنها خدا لعنتش کند که  یاز جلو اموری



 ین دختر او بود. جلوآ یزندگ یاهیتمام س یباعث و بان

.بود دهیو او نفهم دادیچشمش داشت جان م  

وحشتناک و  یاون دارو ها اموری نکهیخبر نداره از ا مایـ ن 

که  دونهینم نمیا، چون مسئول دادنشون من بودم خورهینم

طرف اون  امور،یسال ها از ورود  نیمن در اصل تمام ا

.کردمیم یبودم و باهاش همکار  

و ارادش  اموری. میمدارک هارو جمع کرد ماین هیلبه سختی ع

که بدون ترس اقدامات الزم و  نم یشد برا یکمک بزرگ

همه نقشه هامون توسط تو به باد رفت و  البته بدم. که انجام

.یزد شیمدارک و آت  

هم افتاد و نگفت مدارک هنوز هم  یساواش رو چشمان

که  یآن لحظه ا اموریحال  دیچرخیهست. تنها در سرش م

که  یچطور بود؟ آن لحظه ا دیدیخانه را درحال سوختن م

از ضربه زدن به او و او در کمال  دیخندیساواش با افتخار م

را زنده برش گردانده بود چطور  یمحب یتعجب بدون تالف

که از ساواش متنفر باشد. دادیحال حق م ؟بود  

به دل گرفته باشد. االن و  نهیکه از او ک دادیحال به او حق م

خودش، خودش را بکشد چه  خواستیلحظه دلش م نیا در

را درون خودش  شیبرسد به آن دختر مظلوم که تمام درد ها

.گفتیساواش م شیپ شیشدن صدا دهیبود و از بر ختهیر  



 

برخواست و بدون نگاه کردن به جسم از کار افتاده  پرهام

:و گفت شیرا پرت کرد جلو ییساواش بسته دارو  

 یول کنه،ینم بخوره. خوبش دیهست که با ییدارو نیا ..

رترید کنهیکمک م  

به عقب  یساکت شد و چشمانش را با درد بهم فشرد. قدم

:گرفته گفت ییبرداشت و با صدا  

که انجام داده  یسال ها هر کار خالف نیتمام ا امورـ ی 

و جمع سازمان جلب توجه  یبوده برا یتمامش رد گم کن

رحمانش که سر تو،  یب ی. تمام اون کاراکردن مدارک

داروها  راتیآورد فقط به خاطر تاث یا گهیهرکس د ای ،یمحب

اون  یبود که سر روانش اومده. من و تو هم جا یو اتفاقات

. اون خوب دووم میانجام بد نارویم ممکن بود بدتر از ایبود

 آورده. ساواش

قفسه  یحوال ییروح و مرده ساواش باال آمد و جا یب نگاه

کرد اش مکث نهیس  

نبود. نبود  نایا ادیبه خودش ن اموری شدیکه باعث م یزیـ چ

اش شو ساواش زهیبود. انگ زهیانگ  

:توجه به حالش گفت یپسر مشت شد و پرهام ب دستان  



خودش و بندازه تو  خوادیم .دونهیو م انیجر نیون ته اـ ا 

.وفتهیاتفاق ب نیرو نجات بده. نزار ا هیبق یکنه ول فداو  شیآت  

!*شه ساواو نجات بد اموری  

همان  زدیحدس م یول ستیبود منظورش چ دهیلحظه نفهم آن

به بعد  ییجا کیهدفشان از  گفتیباشد که م اموریحرف 

و آن لحظه است که راهشان هم از هم جدا  شودیجدا م

.شودیم  

 دیو فهم زدینژاد چرا حرف از رفتن او م کین دیفهمیم حاال

که  یبه حال او و تمام کسان یو وا دانستهیرا م انیاو هم جر

.را آزار داده بودند اموری  

چشمانش در خون  یو عسل ها کردیجنون به مقابل نگاه م با

.شده بود بیترک  

کرد و تهش خودش را که  یاز همه آن هارا نابود م اول

خود مرده بود و  ییباعث زجر دختر شده بود. چقدر در تنها

رحمانه قضاوتش کرده بودند؟ تنها نکته مثبت ماجرا  یانها ب

که  یوقت یبرا گذاردیبود ساواش گفته بود واکنشش را م نیا

چطور تو  دانستیبود نم دهیرا بفهمد و االن که فهم قتیحق

.شدن نیآن دختر نگاه کند، چه برسد به خشمگ یرو  

 



 .پدال گاز یرو دیرا برداشت و محکم تر کوب شیدرد پا با

در  ادشیفر یارد تونل که شد چشمانش را بست و صداو

گذاشته بود و او  ریمغزش تاث یرو یدنی. نوشدیچیتونل پ

.دیکشیم ادیفرعاجزانه   

بود.  دهیکه شن ییها زیبه حال چ دیباریخون م کردینم هیگر

 وانهیشوک ها پشت سر هم بهش وارد شده بود و داشت د

حرکت کرد و ساواش با درد داد  یگزاگیز نی. ماششدیم

دیکش  

کنم؟ کاریچ ایداـ خ   

و عربده زد دیفرمان کوب یرا محکم رو دستانش  

منه ریاش تقصدا لعنتم کنه همهـ خ   

از  دیدیم نهیو صورتش را که در آ زدیسوت م شیها گوش

.شدت خشم کبود شده بود  

را نداشت.  یرحم یاو طاقت ان همه ب زد،یپر تپش م قلبش

شود و  دهیدزد اموری یحاضر بود برگردد به گذشته و جا

.نباشد تیموقع نیدر ا یول دیایتمام آن بالها سرش ب  

 یو تمام ثروتش برود به درک وقت شیپا ریز یاردیلیم نیماش

و  زدیم جیجان داده بود. گ ماین یدست و پا ریدختر ز که آن



خط جاده خط  یرا درست براند، به جا نیماش توانستینم

.دیدیرا م اموریمورب و زخم شده کمر   

 کی نیترمز فشرد و ماش یرو را شیاتوبان ناگهان پا وسط

.ستادیو باالخره ا دیدور، دور خودش چرخ  

انداخت و کنار  رونیخودش را ب ،جان باز کرد یرا ب در

را جمع  یکیراستش را دراز کرد و آن  یکشاند. پا وارید

تک و توک ماشین هایی که رد می شدند با تعجب به او  کرد.

سرش  یدستانش را باال که دیوانه شده بود نگاه می کردند.

و همزمان از  دیخندیرا چنگ زد. م شیآورد و با خنده موها

. ختیریموجدان درد قطره قطره اشک  شیکنار چشم ها  

.دیکوبیم واریو سرش را با درد به د دیخندیم  

اکو  یبلندش در تونل خال یعربده ها یو صدا دیخندیم

.شدیم  

 

 شیخشدار و دردناکش گلو یسرش را تکان داد و سرفه ها

و  نشیماش یها کیالست یرا آزرد. نگاهش خشک شد رو

شارژش تمام شده بود و  گریلرزش بدنش ارام شد. انگار د

که  ییاالن مانند روح خاموش مانده بود و با مردمک ها

 کیجز  یزیچ ی. ولکردیبه رو به رو نگاه م دیدیواضح م

.زده. بدنش چقدر سرد بود خی. دیدیزده نم خیو  ینگاه آب  



 ییو صدا نیغمگ یرا به زور تکان داد و با خنده ا شیها لب

گفت رفتیکه داشت پس م  

اپوشیس یبر زارمیمـ ن   

توهم رفته  یدر سرش اکو شد و باز با صورت اموری یصدا

.داشت هیحکم گر شتریب شیخنده ها د،یخند  

قبل رفتنم باشه دنتید تونهیم امیتنها اتفاق مثبت زندگـ  " " 

:زمزمه کرد جیچشمش باال رفت و گ یها مردمک  

ی...رم. برزایمـ ن   

** 

 

دیپرت کرد و غر یحرص بالش را به کنار با  

دارم؟ دنید لمیبه ف یبه تو گفته من عالقه ا یـ ک   

با خنده دستش را گرفت و کنار خودش انداخت نیارس  

 کنهینشسته نگاه م هیچه بچه خوب ایل نیا نیجان بب سیمسـ ن 

بابا یا گهیحرف نزن د نیتو هم بش  

 یرو نینقطه به ارس نیدستش را پس زد و در دور تر اموری

زل زد. دوساعت مثل کنه ها هرجا  ونیزیمبل نشست و به تلو

و  ایکه ب کردیآمد و در گوشش وز وز م ینبالش مد رفتیم



فکر  نیتماشا کن. درهم به صفحه نگاه کرد و به ا لمیبا گا ف

.ستیکرد ساواش کجا رفته که خبرش از صبح ن  

 یکه م یزیچ نیاخم کند. آخر شتریصبح باعث شد ب ادی

کمرش توسط ساواش بود و  یزخم ها دنیخواست د

هرچند مهم  کندیدرباره اش م یاالن چه فکر دانستینم

.نبود  

:بلند گفت نیچپ انداخت و ارس یراستش را رو یپا  

زن تو اونجاش ناکار شه توله سگـ ب   

خونسرد و با تاسف اموریبا تعجب نگاهش کرد و  ایل  

را داخل  یکرانچ جانیبه جفتشان کرد و با ه ینگاه نیارس

:دهانش هول داد و گفت  

نزنه اونجاش؟ ن؟یکنینگاه م نیرا همچـ چ    

شد و ناگهان رو به  رهیخ زشیانگ جانیه لمیدوباره به ف و

:گفت اموری  

 دیکنیکارا م نیجون شما هم تو کاراتون ازا خمکی گمیـ م 

ن؟یناکار ش ینجوریکه ا  

تکان  یچ یبه معنا یحوصله نگاهش کرد و سر یب اموری

را  یبرخواست و ظرف خوراک یاز جا نیداد و که ارس

گذاشت، حالت مبارزه به خود گرفت و مانند  زیم یرو



خنده  با ایازخودش در آورد و ل بیعج یصداها یبروسل

.انداخت نییسرش را پا  

:گفت نهیدست به س اموری  

؟یو داشت رکیس یابقه شرکت توـ س   

مبل ولو  یکج شده نگاهش کرد و دوباره رو یبا دهن نیارس

داخل دهانش انداخت و با دهان پر  یگرید یشد، سپس کرانچ

:گفت  

هیآبنبات کهیلقک اون مرتـ د    

 ایاز او نبود. ل یاز هفت شب گذشته بود و هنوز خبر ساعت

:که گفت کردیانگار همزمان با او به ساواش فکر م  

بهش بزن زنگ هی نیارس ادیرا نمـ چ   

:گفت الیخ یجدا نکرد و ب یویاو نگاهش را از ت یول  

یداشیمن چه . خودت بزنگ عاشق و شه ـ ب   

.شد یکی اطیو باز شدن در ح اموری یبا اخم ها ایغره ل چشم  

 

تنها واکنشش چرخش  اموریو  دیپر شیبه سرعت از جا ایل

مبل نشست و به  یتفاوت رو یدر کاسه بود. ب شیمردمک ها

 جانیه نیکشت و کشتار مسخره و از نظر ارس یصحنه ها



 یباعث شد بدنش تکان یبلند غیج یشد که صدا رهیخ زیانگ

.از جا بپرد نیبخورد و ارس  

 نیمبل برخواست و به ارس یشده از رو زیر یچشم ها با

 شیو او سر جا دیینگاه کرد که به سرعت سمت در دو

.رفتیجلو نم شیبود و پاها ستادهیا  

و آخر سر انتظارش  آمدیم اطیاز ح ینامفهوم یصداها

خورد و ساواش  واریبه د که در باز شد و محکم دیینپا یطول

خراب جلو آمد یبا حال   

ل.. ولم کن خوبمـ و   

:گفت هیبا ترس و گر ایو ل دیباال پر اموری یابروها  

وفتهیاالن م رشیبگ نیارس ه؟ینجوریرا چشمت اـ چ   

کرد. لباس  زیرا آنال شیبه جلو برداشت و سر تا پا یقدم

. کاسه خون بود. شیچشم هابود و  فیو کث یخاک شیها

افتاده بود و تلو تلو  اشیشانیپ یرو ختهیبهم ر شیموها

. مست بود؟خوردیم  

به زبان آورد ایرا ل سوالش  

 نیا سرت اومده تو ییچرا ساواش؟ چه بال یکردست ـ م 

 چند ساعت؟

:گفت دهیو کش دیخند ساواش  



چ..رت.. چرت  یکه تو خجسته ا ستمیمن؟ مست ن یـ ک 

یگیم  

دستش را تکان داد و غر زد کالفه  

..ن ولم کنیه ارسـ ا    

 ریتوجه به او ز یب نی. ارسدیها خند وانهیباز مثل د و

را گرفت که ساواش سرش را باال آورد و ناگهان  شیبازو

و سر  دیلبانش ماس یخورد و خنده رو اموریچشمش به 

.متوقف شد شیجا  

حالت  نشانیمقابل هم مات مانده بودند و تنها تفاوت ب جفتشان

...نگاهشان یول آوردند؛یبه زبان نم یبود. حرف شانیچشم ها  

کرد و رو به ساواش  اموریبه  ینگاه یچشم ریز نیارس

:گفت  

یدیتو اتاقت گمشو حموم بو م میبر ایـ ب   

 یایشد به آن دو که خارج از دن رهیو خ ستادیدر سکوت ا ایل

.گفتندینم زیچ چیباز محو هم شده بودند و ه یخارج  

را پس زد و آهسته با قدم  نیارس یساواش دست ها ناگهان

به سمتش  ردیکه نگاهش را از او بگ نینا متعادل بدون ا یها

 حرکت کرد. 



چه کار کند که  خواهدیم ندیبب کردیبا دقت نگاهش م اموری

 دهیو شوکه شدن هر سه نفر به بدنش کوب یدر کمال ناباور

 شی. مردمک هاشردشد و ساواش محکم او را در آغوشش ف

:بزرگتر شدند و با حرص گفت یکم یاز حالت عاد  

برو عقب یکنیم کاریـ چ   

بود؛  دهی.. ترسنیکرد و ارس نیبه ارس یبا بهت نگاه ایل

که  یقیبود از حقا دهیرفته و ترس یک شیساواش پ دانستیم

.بود و حال قرار بود آنها بدانند دهیاو فهم  

و با چشمان بسته او  دادینم تیاهم اموری یبه تقالها ساواش

.فشردیم شیبازوها نیرا محکم ب  

دیبه گوشش رس اموری یزخم یصدا  

؟یشد وونهیـ د   

وجدان آزرده، شکسته شده، پس رفته، که عذاب یاو با لحن و

:بلند گفت وفتادیکلماتش وقفه م نیبود و ب دهیدرش خواب  

دفعه هیقط دلم برات تنگ شد ـ ف    

ناخداگاه از گوشه  گرید یسکوت کرد، قطره ا اموری

.افتاد اموریشانه  یچشمانش سر خورد و رو  

نیقط دلم تنگ شد همـ ف   



سرش  نیدستش را مقابل دهانش گذاشت و ارس هبغض کرد ایل

.انداخت نییرا پا  

 یبود و حرف رهیمقابلش خ واریبه د یحرکت چیه یب اموری

 شیو رها دیای. آرام گرفته بود تا ساواش به خودش بزدینم

که  ییکمرش و جاها یکند. دستان ساواش نوازش گرانه رو

.درهم جمع شد اموریو بدن  دهیزخم باشد کش دادیاحتمال م  

دست خودش  شیکارها کند،یم کاریدارد چ دیفهمینم پسر

رسانده بود و در راه  نجایخودش به را به زور تا ا ینبود. حت

.رتشیبگ سیبود پل کیچهار بار نزد  

 اموریدستانش دور صورت  سیخ یرفت و با نگاه عقب

 رهیخ دادیرا نشان نم یحس چیکه ه شینشست و درچشم ها

:شد و زمزمه کرد  

؟یبخشین و مـ م   

و لب شد  رهیخ شیدرچشم ها میمستق اموریتمام شد. نگاه  و

دارد سخت خشم خود را  دادیکه بهم فشرده شد نشان م شیها

.خوردیفرو م   

اتفاق  وفتدیاتفاق ب خواستینم اموریکه  یزیبود. چ دهیفهم او

 یحال داغون ساواش مشخص بود همه چ نیافتاده بود و با ا

. با خشم خواست سرش را عقب بکشد که ساواش داندیرا م



زور  نیاگر مست است ا دانستیمحکم تر فشردش و او نم

.کجا آورده را از  

حرف بزن امورـ ی   

. او داشت یحرف بزند و چه جوک مسخره ا خواستیم

خودش را که دهانش باز نشود و او را به  کردیکنترل م

و خاطرات  امیداخل زندگ یدیکه چرا سرک کش ردیناسزا نگ

.یرا شخم زد اهمیس  

درچشمان ساواش و لعنت به  دهیعذاب خواب نیبود از ا متنفر

لو داده باشد  تواندیکه م یتنها کس دانستیپرهام که م

که اصرار داشت به خودش  یرا او بود. تنها کس اناتیجر

اش را نجات دهد او بود. او بود که حال گند  یو زندگ دیایب

 دیبا اموریزده بود به خاطر عذاب وجدان مسخره اش و االن 

.دیدیحال ساواش را م نیا  

سرش آمده که ترحم  ییبفهمد چه بال یکس خواستینم او

بود؟ یادی. خواسته زندینب  

:لرزانش گفت یساواش تکانش داد و با صدا   

من کره ..  یبا نگاهت با من حرف نزن... چشما اپوشیـ س 

میبخش یبگو.. بگو م  



 یمعنادار در چشم ها اموریناراحت جلو رفت و  نیارس

د؟یبخشیاو را م دیشد. چرا با رهیقرمزش خ  

دست  دانست؟یم ماین یها یرا مقصر کثافت کار خودش

شانه ساواش نشست و ناگهان محکم دستش را  یرو نیارس

دیکش ادیپس زد و فر  

لم کنـ و   

را گرفت، انگار تازه  اموری یدوباره صورت شانه ها و

 داغش تازه شده بود و به خودش آمده بود که با عجز داد زد

کن.  یبگو، داد بزن، کتک بزن، خودت و خال یزیچ هـ ی 

؟یکنینگام م یشکل نیچرا ا  

:گفتعاصی شده جنون هولش داد و  با  

مقصرم. چرا همش  دونمینگام نکن خودم م یجور نیـ ا 

 خورهیتوخودت بگو ساواش حالم ازت بهم م زینر ؟یالل

توعه ریهمش تقص  

را به  شیشد، مردمک ها رهیبه شانه اش خ آرام اموری

کرد آرامش  یسع نیصورت کبود شده ساواش رساند و ارس

.آرام بشو نبود گریاو د یکند ول  

دیو نال دیخشم دستش را به صورتش کوب با  



 میبزن توصورتم بگو ساواش خدا ازت نگذره که زندگ ایـ ب 

ساکت نگام نکن یاونجور یول یدیو به گوه کش  

درهم  شیاخم ها نیو ارس دیلرزیاز شدت بغض م ایل لبان

  فرو رفته بود

ساواش با درد  یول ردیبگ کردیم یساواش را سع دستان

خورد. تعادلش را  نیبه خودش زد و به ارس یگریضربه د

که در  مانیگوش ا شیصدا و افتاد نیزم یرو؛ از دست داد

.بود را کر کرد ستادهیا اطیح  

راحت شم. چرا  خودم از شر خودم نجایلم کن بزار همـ و 

 یکه چ یخودت و به کشتن بد یخواستیم ؟یبهم نگفت یزیچ

 بشه؟

هم  یرو اموریکه چشمان  دیبشه آخرش را چنان داد کش یچ

خودش گرفت و به شدت سرفه کرد یافتاد و صدا  

گاه کرد  هیتک نیزم یحالت سجده در آمد و دستانش را رو به

دیوار خند وانهیو بلند و د  

نگاهش کرد و  یو ناراحت یعقب رفت و با کالفگ نیارس

دیاو ترک یخنده ها نیماب ایبغض ل  



اعصاب ساواش خط  یکردنش رو هیگر یها یها یصدا

 هیو با خودش بلند واگو دیکوب نیزم یرو یانداخت و مشت

 کرد

 شتریخودش و به کشتن بده که منه خاک بر سر ب خوادیـ م

.رمیاز شدت عذاب وجدان بم نیازا   

رو نجات بده احمق هیخودش و نابود کنه که بق خوادیم  

دستانش مشت  اموریگونه گفت و  ادیو فر دهیرا کش احمقش

. حق عذاب وجدان ردیشد. حق نداشت از او حساب پس بگ

نداشت. ینداشت. حق ناراحت  

 یزانو بزند و اشک از چشم ها شیجلو نطوریا نکهیحق ا

باز  شیکار نکرده را نداشت. پلک ها یبرا زدیقرمزش بر

.دوخته شد اششد و نگاهش پر از حرف و حرص به ساو  

:و گفت نیبا درد سرش را چرخاند به سمت ارس ساواش  

گفتینمبه من یزیو چ دادیچشمام جون م یاشت جلوـ د    

دردناک حرف زد ییشد و با گلو رهیخ اموریبه  دوباره  

و آخ از دهنت  ینشون بد یخودت و قو رسهیبهت م یـ چ 

رسه؟یبهت م یسکوتت چ نیبا ا اد؟یدر ن  

داشت به لرزش  یزد و از شدت کالفگ ینبض م سرش

افتادیم  



 یوفتیکثافتا درب نیتنه خودت با همه ا هی رسهیبهت م یـ چ 

 انیدوستت بودم در جر یزمان هیرو که  شعوریو من ب

؟ینزار  

 گهید تونمیمن م اموریکن  هیبهت. بهت گفتم به من تک لعنت

و  یحرف بزن برام و همه چ اموری. بهت گفتم سمیکنارت وا

.ستین یچیه یگفت هیپشتت چ یاون زخم ها اموریبگو. گفتم   

 

 داشتیاو دست بر نم لینداشت و ادیفر ینا گریاش د حنجره

 از داد زدن

البد پس فردا رو به موت  ست؟ین یچیابود شدنت هـ ن 

.ستین یچیه رمیمیدارم م یو بگ ینیکنارم بش یخواستیم  

با دست بهش  نیشد و ارس کیبهش نزد یقدم ایکرد و ل سرفه

باز هم ساکت بود اموریاشاره کرد تکان نخورد و   

:بلند گفت ساواش  

سکوتت؟ نیبا ا رسهیبهت م یـ چ   

آرامش بلند شد و ساواش پر از درد نگاهش  یباالخره صدا و

 کرد

د؟یرسیبهم م یچ گفتمیو بهت م زدمیگه حرف مـ ا   

 



حرف از پله  یب اموریشدند و  رهیدر سکوت بهم خ قهیدق چند

اش  یخال یجا یساواش رو یها باال رفت و مردمک ها

آرام به طرفش حرکت کرد و دستش را  نیماند. ارس رهیخ

بغلش گرفت ریز  

تو اتاقت  میپاشو بر یکردن خرس شد هیگر یبرا کمـ ی 

 بخواب

با  ایتعادل بلند شد. ل یدستش را پس زد و خودش ب ساواش

:لب گفت ریزناراحتی   

شده؟یچ نیبگ نیخوایم یـ ک   

گذاشت و اشاره  شیلب ها یانگشت اشاره اش را رو نیارس

کرد ساکت شود. ساواش بدون توجه به آن ها با تلو تلو 

 یقینفس عم نیدن روانه اتاقش شد و در را بست. ارسخور

رفت و با  کشینزد ایشد. ل رهیخ واریو ناراحت به د دیکش

 بغض لب باز کرد

ن تا حاالـ م   

 دنیدم مرز ترک ییاز بغض درد گرفت و با صدا شیگلو

:گفت  

نمشیبب یشکل نیاقت ندارم اـ ط   



را بهم  شیچشم ها نیارس د،یبار دوم ترک یبغضش برا و

شان بود همه یبرا یسخت یرا بغل کرد. روز ها ایفشرد و ل

را  قتیو حق دیایب رونیساواش که از اتاق ب دانستیو م

.شودیسخت تر م دیبگو  

تنها نباشه بهتره ششیپ میبر ایـ ب   

اتاقش  یطاقت را راه یب یمخالفت کرد و به زور او نیارس

.به راهرو ها ماند رهیکرد و نگاهش خ  

 

اموری*   

 

و به  دهیوسط اتاق دراز کش یکیدرتار نجایساعت بود ا چند

.دانمیرا نم شده بود رهیسقف خ  

 رونیبروم. از در اتاق ب نییپا دینبا دانستمیرا م نیا فقط

و  زیترحم برانگ یبود با مواجه نگاه ها یرفتن مساو

از من متنفر بودند.  روزیکه تا د یاز جانب کسان یدلسوز

  حیترج

حسشان عوض  نکهیهنوز نفرت بورزند به من تا ا دادمیم

فشردم  همرا محکم ب میبردارند. پلک ها یشود و باب دلرحم



و  پلک زدنم صدا  دیکشیم ریبودم ت رهیخ واریاز بس به د

ام را جمع کردم و کنارم چسباندم.. دستان باز شدهدادیم  

 کیمحو مانند  ریکج کردم و تصو واریسرش را به طرف د

 یشد و سع کیبار می. پلک هادمید وارید یلبخند قرمز را رو

.ر پررنگ تر شدیتصو وار،ید یتمرکز کنم رو شتریکردم ب  

باز  یبیبا دلهره عج هیرا آرام بستم و پس از چند ثان میپلک ها

نرفت. از جا بر خواستم به طرف  نیاز ب یکردم و لبخند خون

 یرا باال آوردم و رو دستم دمیکنارش رس یرفتم و وقت وارید

 ی. سرم به طرف راست کج شد و انگشتانم رودمیلبخند کش

.شد دهیکش شیلب ها  

؟یکنیم کاریـ چ   

وارد اتاق  یک نیارس و گنگ به عقب نگاه کردم دمیجا پر از

بودم؟ دهیشده بود و من نفهم  

اشاره کردم واریتکان دادم و با دست به د یسر  

ده؟یکش یو ک نیـ ا   

به طرف چراغ  که دستش ؛شد دهیکش وارید یرو جیگ نگاهش

ناگهان کل اتاق روشن شد و چشمانم بهم فشرده شد.  رفت

را باز کردم میو پلک ها دمیرا شن شیبعد صدا یکم  

؟یگیو م یـ چ   



:گفتم یو جد دمیرا در هم کش میها اخم  

ن؟یریبگ ینجوریو ا یانتقام محب نیخوایـ م   

و  نهیآدم با ک هیفقط  دمیدیکه متعجب بود را نم چشمانش

 نیکه خب.. بهتر. ا دمیدیقصد زجر دادن روحم را مقابلم م

.تا رفتار ترحم دارش دمیپسندیم شتریرا ب  

:گفت آهسته  

یگیم یچ شمین متوجه نمـ م   

و  واریبه د دمیمانندم دستانم را چند بار کوب خی یچشم ها با

:گفتم  

؟ینیبی. نمنیا گمیطرح لبخند و م نیـ ا   

:و بلندتر گفتم واریسکوت نگاهم کرد و برگشتم طرف د در  

..یو نم یبزرگ نیرح به اـ ط   

 یاز هر طرح یخال واریدر دهانم ماند و ساکت شدم. د حرفم

 بود

به عقب برداشتم.  یناباور قدم یشد و کم کیبار چشمانم

به چشمانش زل زدم  نیزبیبرگشتم و ت نیبه طرف ارس عیسر

:لب گفت رینگاهش را از من گرفت و ز عیاو سر یول  

نتیبب خواستیاواش مـ س   



 یبیعج زیرا چ شیاتفاق چند لحظه پ اوردمیخودم ن یرو به

آور تمام شدن  ادیمن فقط  یبرا یول د،یآن ها شا ینبود. برا

. یساعت شن یشدن به اتمام خاک ها کیآور نزد ادیبود. 

.دست بجنبانم دیکه با نیهشدار ا یعنی  

باال؟ ومدیرا نـ چ   

 یشگیهم نیگرفته که ارس ییام شد و با صدا رهیخ معنادار

:نبود گفت  

میمنتظرت نییاـ پ   

حرفم از  دنیزدم و با شن یرا کرد برود که پوزخند پشتش

ستادیحرکت ا  

سوزه؟یلت به حالم مـ د   

:که به سمتم برگردد گفت نیا بدون  

؟یچ یراـ ب   

و بهت گفته یبد همه چـ ال   

. سپس جوابم را داددیکش یقیکرد و نفس عم یمکث  

فتـ گ   



رفت.  رونیگفتم نه او ب یزینه من چ میدو سکوت کرد هر

به سمتش بروم که ناگهان دهانش را باز کرد و  خواستمیم

  .خشک شدم میمن سرجا

اش منم شجاعت تو رو داشتمـ ک   

 یموهاسمت کج کردم. نگاهم به  یشد و سر زیر میها چشم

کشیده شد. و بدن درشتش رنگ یپرپشت مشک  

ساواش تو  یحرف ها دنیبود که بعد شن یزیچ نیاول نیـ ا 

 ذهنم اومد

را و زهر  شیحرف ها کردمیخودم نبود که باور نم دست

ختمیریم  

نه؟ زهیبر انگ نیتا االن دووم آوردم تحس یچجور کهنـ ای   

به چشمان  میاش را مستق یطرفم برگشت و نگاه جدبه  

من دوخت زیتمسخر آم  

فکر و  یکه ب یدختر سرد و گند اخالق هینوزم به نظرم ـ ه 

مونیبه زندگ یاعتماد به ساواش گند زد  

و دستانم مشت شد دمیکش یقیعم نفس  

. دمیرسینم یهم که تو هست نجایتو بودم به هم یاگه جا یلـ و

به جز  یچاره ا یمشت کفتار باشه ی نیب یوقت کنمیفکر م

بهت دمیحق م ییجورا هی. پس نداری گرگ شدن  



حرف هات و بشنوم خوامیمـ ن   

بال رو  نیکه ا یو هر کس مایکه انتقام از ساواش و ن نیمـ ه

خوادیزنده موندن شجاعت م یبرا یکرد زهیسرت آورده انگ  

ستیدر کار ن یا زهینگـ ا   

:شد و معنادار زمزمه کردم رهیبه من خ یسوال شیها چشم  

نه زهیانگ یدف دارم ولـ ه   

شمیتوجه نمـ  می فهمم چی میگی ولی م   

سرم را باال  دمیمقابلش رس یسمتش حرکت کردم و وقت به

.اش شدم رهیخ نیزبیگرفتم و ر  

چه کاسه صبرش چه  شهیتموم م ییجا هی باالخره  یرکـ ه 

 عمرش

:فرو برد و او هم آرام گفت بشیرا داخل ج دستانش  

عمرت؟ ایاسه صبرت تموم شده ـ ک   

 جیبود که کوتاه و نامفهوم حرف زدنمان باعث گ خوب

خوب بود نی. ادیفهمیرا م میشدنمان نبود. حرف ها  

باهات دارم یا یبود چه پدر کشتگ نیسوالت ا شهیمـ ه   

:زد و گفت یلبخند  

نهینوزم سوالم اـ ه   



کنمیحسادت مکر کن بهت ـ ف   

:گرد شد و بهت زده گفت شیها چشم  

ان؟ـ ه   

 میدرد و فکرهاش و پشت خنده هاش قا ستین یار هرکسـ ک 

 کنه

دارم؟ یمن درد یکنیو فکر مـ ت   

زل زدم ینقطه مبهم به  

میممون درد دارـ ه   

یو پنهان کرد تیوهم پشت نقاب سردت خود واقعـ ت    

:زل زدم بهش و با طعنه گفتم آرام  

کنم میرو ندارم که پشت نقابم قا ین کسـ م   

اش ندادم و رد شدم یبه نگاه سوال یپاسخ گرید  

 یبکنم تا حدود یجد یبحث ها نیو با ارس نمیشنب نکهیا فکر

 زیچ چیه طیشرا نیاالن و در ا یمضحک و خنده دار بود ول

.باشد نینبود که ا یعاد  

پشت  توهم《و حرفش در سرم تکرار شد دمیکش یقیعم نفس

اگر منظورش  》یو پنهان کرد تینقاب سردت خود واقع



وقت است جز توهماتم با  یلیباشد که.. خ شیسال پچند  اموری

.اماو هم صحبت نشده  

 

. چشمم به میو وارد سالن دوم شد میرفت نییپله ها پا از

قرمز و در فکر فرو رفته به  یخورد که با چشم ها یساواش

در ذهنم تکرار  شیروز پ نیچند ریبود و تصو رهیخ نهیشوم

 زدندیکه تو سرو کله هم م یشاد و خندان یشد. آن آدم ها

هر  کهروح مرده االن نبود  یانسان ها نیبه ا یشباهت چیه

. بودند نیافتاده و اندوهگ یکدام گوشه ا  

هر  ینگفته بودم. وارد زندگ یبود دردم را به کس نیهم یبرا

حرف  ی. ببردمیم یو ناراحت یاهیودم سبا خ شدمیکه م

شدم.  نهیبالشت بزرگ نشستم و دست به س یمقابلش رو

 یاینرود خصوصا ل یکس یرو کردمیرا کنترل م چشمانم

نگاهش به  یکند ول یهر کار کردیم یکه سع یشتاب زده ا

.وفتدیمن ن  

را باال آوردم و نگاهم دیساواش به گوشم رس یجد یصدا  

نجایا نینیبش نیایـ ب   

.به طرفمان آمدند نیمتوقف شد و با ارس ایل  



. چرا به من و منتظر نگاهش کردند میوار نشست رهیهم دا ورد

کرد؟ینگاه نم  

به حرف آمد نیارس  

د؟یکن کاریچ نیخوایـ م   

شدمیاز او روبه رو م یدیجد هیبا روح امروز  

:به طرفش برگشتم و گفتم شخندین با  

م؟یکن کاریـ چ    

:و گفت دیکش نیزم یافتاده انگشتش را رو نییپا یبا سر ایل  

ه؟یچ مونیبرنامه بعد نهینظورش اـ م   

دمیغر میدندان ها یال از  

ن؟یبندیچرا جمع م فهممینم ینظورش و متوجه شدم ولـ م   

:با حرص گفت ساواش  

باز تو؟ یگیم یـ چ   

:گفتم یبلند یضرب به طرفش برگشتم و با صدا با  

نژاد برنامه رو بهم  کیکه ن میضربه بزن مایبه ن رار بودـ ق 

 کنم و راهمون همون کاریچ دونمیبه بعدم خودم م نیزد از ا

شهیطور که گفتم جدا م  



ماند و سپس انگار نه  رهیخ رهنمیپ قهیبه  هیچند ثان ساواش

:تفاوت گفت ینگاه کرد و ب نیگفته باشم به ارس یزیانگار چ  

تا  ماینژاد و ن کیسپردم کارا رو جور کنه. ن یاوریه ـ ب 

شنیم امرزیبا خبر من خداب گهیچند شب د  

تعجب  یزبان آمدم برگشت و با اندک یرو یها یور یدر

:گفتم   

؟یـ چ   

:تکان داد و گفت یسر نیارس  

شک نکرد؟ یزیه چـ ب   

را جمع کرد و جوابش را داد شیپاها ساواش  

 یچک کرد و وقت هیک میبود دهیاش که فهم یفوذـ ن -

تمیمطمئن شد از حسن ن دینژاد و د کیاطالعات پاک شده ن  

:تکان داد و زمزمه کرد یسر ایل  

نیگیم نیدار یچ نیبه منم بگ شهیخوب م یلیخ یاشه ولـ ب   

دمیکه از حرص درشت تر شده بود غر ییچشم ها با  

ساواش؟ یزنیحرف م یدار یاز چه کوفت قایره.. دقـ آ   

نیک نژاد فکر میکنه اون شبی که من بهش میگم  ـ خالصه 

؛ رهیگیپول و م هیو بق بره سراغ نیما، کاراش جور میشه



 لیتحو مامیمدارک ن سه،یکل اطالعاتش هنوز دست پل یول

 ریو دوتاشون دستگ ماین یالیو زهیریم سیدادم. اون شب پل

و  گردهیکه اول بهش دادم برم امی. نصف چکشنیم

.شهیون بسته مجفتش یحسابا  

:گفت نیمقابل چهره مبهوت من ارس در  

؟یکرد کاریلبکاراش و چـ ط   

دهنشون و بست که پاشون و  شدیپول هنگفت م هیا ـ ب 

.وفتادنیم ریبکشن عقب وگرنه خودشونم گ  

ساواش را گرفتم و به طرف  قهیبه جلو زدم و با خشم  یجهش

 خودم چرخاندمش

ام شد و همان طور که در  رهیحالت خ یب ییچشم ها با

از کنارش برداشت و داخل  یآبنبات کردیسکوت نگاهم م

.دهانش گذاشت  

کردیرا منفجر م روز مغز من کیبشر قطعا  نی. اایخدا  

:و آرام گفتم دیدادم و با تهد تکانش  

بهت اجازه داد  یک ؟یکرد یدون اطالع از من چه غلطـ ب 

تو نقشه هام؟ یگند بزن   

:گفت زیتمسخر آم یزد و با چشم ها یپوزخند  



. هر وقت تو آدم اهپوشیس رهیاس نجایا ینره ک ادتـ ن 

کنمیم یمنم باهات همکار یو حرفات و زد یحساب کرد  

به  یزل زد و توجه نیتفاوت به ارس یب یسپس با نگاه

.من نکرد یچشم ها نیعتاب و لرزش خشمگ  

 

:مسخره تر گفت ییو با صدا دیگردنش را عقب کش ساواش  

؟یدستت و بکش یخوایمـ ن    

:باال رفته گفت ییبه عقب هولش دادم و با ابروها محکم  

ون.. چه خشنـ ج   

:را بهم فشردم و گفتم میها دندان  

اواشـ س   

:پاسخ داد دهیرا در کاسه گرداند و کش شیها چشم   

امورـ ی   

مشت شد میها دست  

و اعصاب من راه نروـ ر   

:زد و گفت یکج آبنباتش را مک یلبخند با  

جات راه برم پس؟ـ ک   



ناگهان سکوت کردم  یرا باز کردم جوابش را بدهم ول دهانم

 یسرپوش گذاشتن رو یرفتارش برا نیزدم. ا یو لبخند کج

رفتن عذاب وجدانش بود؟  نیو کمک به از ب نمانیاتفاق قبل ب

  خب پس

جابه  ایو ل نیمن و ارس نیشد و نگاهش ب زیر شیچشم ها 

 جا شد

پسر زبان  نیروش مقابله با ا نیا یول شدیسرم دود بلند م از

کردمیمثل خودش رفتار م دینفهم نبود. با  

:محتاط گفت ییصدا با  

گفتمیم خب داشتم مـ آ   

شد و  رهیو مشکوک سکوت کرد و به من خ نیزبیر دوباره

سرفه کرد و آبنبات را به طرف  دیرا د ام رهینگاه خ یوقت

:دهانش فرستاد و گفت گرید  

شما فکرتون و   کنمینژاد و من حل م کیو ن ماین یاراـ ک 

گهید یزایرو چ نیبزار  

:گفتم دهیکش ییصدا با  

؟ییزایه چـ چ   



گشاد شده  یکرد و ساواش با مردمک ها یتک خنده ا نیارس

توجه  یداد و ب شد و بعد سرش را تند تند تکان رهیخ نیبه زم

:گفت  

شده؟ یزیبه حال... چ یفکر هی دیول از همه باـ ا   

کج شده نگاهش کردم یکردم و با سر یخنده ا تک  

شده؟ یه چـ ن   

 زیت یآورد و با نگاه رونیو آبنباتش را ب دیکش یپوف کالفه

.ام شد رهیسکوت کرد و خ  

را به عقب فرستادم  میشده زدم و موها یچ یبه معنا یچشمک

:لب گفت ریهم فشرد و ز یکه چشمانش را رو  

 ـ تو روحت ارسین

بلند شد نیمتعجب ارس یصدا  

سال.. چپ و راست به من  ریدارم بچه ز کارتین چـ م  

شه؟یام خدشه دار م هیروح یگینم یچسبونیوصله ناجور م  

:ساواش با حرص آبنبات را به طرفش پرت کرد گفت   

ببند اون دهنت و  یشم؟ ا یفحش بدم من االن خال یه کـ ب 

؟یکنیم یچه غلط نی... ارسیزنیچقد حرف م  



جمع  افهیرا از ق چشمانم زشیبلند و اعتراض ام یصدا با

 الیخیکه آبنبات پرت شده را ب ینیشده ساواش گرفتم و به ارس

.برداشت و وارد دهانش کرد دوختم  

 

مزخرف گرفتم  ریرا از آن تصو جمع شد و نگاهم چشمانم

 نییبرد و سرش را پا شیساواش دستش را درون موها

از حدش را  شیکردن ب تیانداخت. کالفه شده بود. اذ

:و بدون مقدمه گفتم دمیکش یرا کم پس بدنم خواستمینم  

انجام بدم یبدون برنامه و سرخود کار تونمین نمـ م   

:گفتجلو آمد و  یکم ایل  

؟یچ یعنـ ی   

:ساواش گفتم شانیپر یبه موها رهینکردم و خ نگاهش  

. هزاران نفر ستیکه سر من اومده تنها مختص من ن ییالـ ب 

سرشون  یوحشتناک یهستن که تحت کنترلن و بال ها ایتو دن

ادیم  

:دیمتفکر و کنجکاو پرس نیارس  

 کنه؟یم داشونیاگه فرار کنن پ ن؟یریگیرا جلوش و نمـ چ

تا نیکنیاصال چرا باهم هماهنگ نم   



 یروح نگاهش کردم و صدا یب یبا حالت ؛دمیحرفش پر وسط

 مرموزم بلند شد

 ی. اونا حتمیدادیها بود انجامش م یراحت نیگه به همـ ا

سر  ییو چه بال کننیم رکایخودشونم خبر ندارن دارن چ

که داره  دنیگوش م ی. تنها به فرمان اون کسارنیم هیبق

کنهیکنترلشون م  

مشت  شیکه درون موها دمیگوشه چشم دستان ساواش را د از

اوردیشد و سرش را باال ن  

بلند شد ایل دهیمتعجب و تک خنده ترس یصدا  

 یدار یها نبود؟ از چ لمیف یاتفاقا فقط برا نیگ..مگه اـ م 

؟یزنیحرف م  

قفل کردم و  دیلرزیکه م شیرا درون مردمک ها نگاهم

مادر  دیفهمیحساس. اگر م هیروح نینگفتم. او با ا یزیچ

 ژهیاز طراحان و یکیو  کندیخودش در آن سازمان کار م

داد؟ینشان م یاست چه عکس العمل  

:را آرام از او گرفتم دوباره به حرف آمد و نگاهم نیارس  

؟یدیکه اون بگه انجام م ی.. توهم هر کاریعنـ ی   

:تکان دادم و گفتم یسر الیخ یب  

گنیم نطوریـ ا   



 با حیرت گفت:

 ـ وت عه ترجدی

 یمشکوک یساواش سرش را باال گرفت و با صدا باالخره

:گفت  

 گهید دادیبهت م مایکه ن ییتو از داروها گفتیرهام مـ پ 

و ینخورد   

دیکه فکرش و بکن هیزیکردن راحت تر از چ یباز لمیـ ف    

شد به  دهیام شدند و نگاه من کش رهینفرشان در سکوت خ سه

:پنجره و گفتم رونیطرف ماه ب  

 هیمن جور کرده بود مثل  یبرا یکه پرهام پنهان ییاروهاـ د

رو رفتارات  یتا حدود زارهیکه م کنهینوع پادزهر عمل م

 یتو یو سرعت عملکرد الکترود ها یکنترل داشته باش

دهیمغزم رو کاهش م  

:دیمحتاط پرس ساواش  

اون تموم شدن و انیس جرپ ـ ..  

 یقیو با نفس عم دمیمن منظورش را فهم یادامه نداد ول گرید

:گفتم  

سرم رو با اون پادزهر کاهش  یارض دارو ها و درداـ عو 

بهش نداشته باشم و نخورمش جنون  یدسترس یوقت .دادمیم



 یی.. و ممکنه کاراشهیو توهماتم شروع م دهیبهم دست م

. الکترود هیهم بق زنهیم بیازم سر بزنه که هم به خودم آس

و  رهیم نیو به کل احساساتم از ب دنیم کارشون و انجام مها

..مثل  

ادامه دادم یکردم و بعد از مکث سکوت  

یربات شده باش هیبه  لینگار که تبدـ ا    

فکرش  دانستمیم ؛نگاهم کرد یچشم ریمعنادار و ز نیارس

داخل اتاق رفته.  شیپ قهیچند دق یسمت اتفاق و حرف ها

.بودم و نبود دهیکه د یلبخند  

:گفت یجد ییبا صدا ساواش  

ه؟یبه بق یکمک کن یخواستیطور مـ چ   

کردم و ادامه داد سکوت  

از پس سازمان به اون  یتونستیم ییتنها یکر کردـ ف 

؟یایر بب یبزرگ  

ن تنها نبودمـ م   

ام ضربه زدم و  قهیام شد که با انگشت اشاره به شق رهیخ جیگ

:آهسته گفتم  

فکرکنم تونمیغزم باهامه. هنوز مـ م   



کو گفت دیکش یبلند نفس  

؟یکن کاریچ دیـ با  

 

ماندم. فکر  نیبه زم رهیخ یرا درهم قفل کردم و کم دستانم

را مرور کردم و لب باز کردم میها  

ها انجام  شیم آزماجا هست که تما هیاون سازمان  یوـ ت

شهیها، و الکترود ها ساخته م عیو دارو ها، ما شهیم   

بلند شد میوسط صحبت ها نیارس یصدا  

ع؟یاـ م   

:بهش کردم و گفتم یا رهیخ نگاه  

مون پادزهرـ ه  

:گشاد شد و با بهت گفت شیها چشم  

ست؟یگه قرص نـ م   

را  میبازو یرا باال دادم.  باال شرتمیت نیزدم و آست یکج لبخند

که ردش مانده  یکمرنگ یکبود دنیبا د وبه طرفش گرفتم 

.بود همه شان شوکه شدند   

باال رفته  ییبا ابروها دمیرا د جشانیگ یصورت ها یوقت

دادم حیتوض شتریب  



 یو تو دادیبه من م یپنهان مایبود که ن یرص اونـ ق 

 قیها هر ماه به ما تزر عیما نی. اختیریهام م یدنینوش

 یقیتزر نیهم ا یول دونمیرو منم نم قشی. عملکرد دقشدیم

 بود هم پادزهرش

:گفت رانیآهسته و ح ایل  

یعنـ ی   

اون دارو  یو به جا چوندشونیپمی پرهام  یعنـ ی .

کردمی  قیپادزهرش و بهم تزر  

دور خودش چرخ زد.  جیکالفه از جا برخواست و گ ساواش

:دیآشفته پرس یو  باچشم ها دیبه سمتن چرخ  

بهتون شک نکرد؟ مگه  چکسیسال ه چند نیتو ا یعنـ ی 

داروها داره  دنینفهم یمغزت تحت کنترله چجور یگینم

زاره؟یمغزت اثر م یرو  

هم انداختم یرا دراز کردم و رو میخونسرد پاها   

خودشونم وارد بدنم نشده یداروها نکهینزدم از ا یرفـ ح   

:بلند گفت نیمات شد و ارس شیجا سر  

ا؟ـ ه   

:کج کردم و گفتم یسر   



دونهینم یبود که کس یزیچ نیـ ا   

:گفت کهیت کهیتکان داد و ت یسر ساواش  

وحشتناکم  یاون داروها یعنی امور؟ی یگیم یدار یـ چ 

؟یکردیم قیتزر  

ها  عیو ما شدیم نهیماه بدنمون معا یتو یخاص یوزاـ ر 

و چند  کردمیم قیتزر یرد گم کن ی. من براشدیم قیتزر

که بهم شک نکنن. اونا  زدمیروز بعدش پادزهر هارو م

که داخل  یعیبه ما یربط کننیرو کنترل م مغزم یها تیفعال

  خونمه نداره. یبدنم و تو

فقط  کردندیم قیبهم تزر یکوفتچه  دونمیگفتم که خودمم نم

اشعه و  یسر هیبود و با  یبدنمون ضرور یوجودش تو

. در کردنیرو کنترل م تمونیعسرمون وض یدستگاه رو

شک  یزیبه چ لشونهیکه مطابق م ییضمن با رفتارها

که انتظارش و  یزیرحم تر از اون چ یب ی. حتکننینم

!داشتن شدم  

 

گشاد شده  یبه عقب برداشت و با مردمک ها یحرص قدم با

دوباره  هینگاهم کرد. دستانش را باال آورد و پس از چند ثان

دستانش گرفت و ناگهان  نیسرش را ب ایکنارش افتاد. ل

:ساواش بلند گفت  



؟یسر خودت آورد ییچه بال یفهمیـ م   

:گفتم خونسرد  

؟یداشت یا گهیکر دـ ف   

 یقیبست و پوف عم یبزند ول یرا باز کرد حرف دهانش

بلندش برد و به شدت  یرا داخل موها شی. دوتا دست هادیکش

دشانیکش  

:آهسته و شوکه گفت نیارس  

سر  زایچ نیمن از ا اره؟ی.. بدنت کم نمیعنیکه..  ینجوریـ ا 

؟یزنیقاط مات نم ارم،یدر نم  

مالحظه نسبت به حال  یباال انداختم و ب لکسیر یا شانه

:داغون ساواش گفتم  

بدنم از  یدفاع یها ستمیو س ارمیروز باالخره کم م هیرا ـ چ 

دکمه  هیادن با فشار د توننیاونا م وفتهی. از کارم نوفتهیکار م

دهیبه مغزم شوک بدن و الکترود ها به کشتنم م  

 غیج ایآمد و ل واریبه د یزیشدن چ دهیکوب یصدا ناگهان

د.یپر شیاز جا عیسر نیو ارس دیکش یبلند  

شد سمت  دهیچپ انداختم و نگاهم کش یرا رو راستم یپا

پر  نیبود و زم ختهیر نییکه در تراس را پا یمجسمه ا

.بود شهیخورده ش  



به سمتم برگشت و با  یقرمز و عصب یبا صورت ساواش

ترسناک تر از  توانستیکه مطمئن بودم م یآرام یصدا

:باشد گفت شیادهایفر  

 یرو هم دار یپات و انداخت الیخ یکه ب یزیون چـ ا 

؟یفهمیجون خودت... م یزنیدربارش حرف م  

 داشتم امیخونسرد نینگفتم با ا یزیتکان دادم و چ یسر

بد نبود،  شیبرا یو خب... کم رفتمیاعصابش راه م یرو

.کشاندمیم یوانگیبزار بفهمد خودش چگونه به مرز د  

 

 میبه تکان دادن پاها الیخ یکرد و من ب یانیپا در م نیارس

 ادامه دادم

میبکن یفکر هی دیاشه بچه ها آروم باشـ ب   

دمیخشکم کش شهیهم یلب ها یرا رو زبانم  

ستیبه شما ن یازیفکرام و کردم ن نـ م   

را باال انداختم  میبه سمتم برداشت که ابروها یقدم تند ساواش

.را گرفت شیجلو عیسر نیو ارس  

آب دهانش را قورت داد و  نیخشم نگاهش کرد که ارس با

:گفت  

بنبات بدم بهت؟ـ آ   



اش ادامه داد و فک اش محکم بهم  رهیبه نگاه خ ساواش

:گفت ایزدم و ل یشخندیفشرده شد. ن  

نیرسـ ا   

:آرام عقب رفت و گفت نیارس  

دمیاشه نمـ ب   

 یبهش زد و با حرص آمد رو یمحکم یپس گردن ساواش

.بالش نشست  

رو به من پرسید: ایل  

ه؟یکرت چـ ف   

کردم که حرفم را متوجه شد و ادامه داد نگاهش آرام  

و تو  میافتاد ریگ انیجر نیما هم تو ا یچه نخوا یه بخواـ چ 

پس از دست غرور  یایبر ب زیاز پس همه چ یتونینم ییتنها

. با کمک به تو ساواشم میات بردار و بزار کمکت کنمسخره

.شهیخالص م اناتیجر نیاز ا   

جور  کیساواش  .رفت جمله آخرش درهمشنیدن از  میابروها

:لب گفت رینگاه کرد و ز ایبه ل یبیعج  

؟یگیم یـ چ   

:گفتم یمحکم یصدا با  



حرف من و  یتونیم تیو رفع نگران یریجلوگ یراـ ب 

و از  رونیپاش و بکشه ب تونهی. اون االنم میبراش تکرار کن

." خالص بشهاناتی"جر  

 یرو یساواش دست که گفتم هیو با کنا یدیرا تاک آخر جمله

:و گفت دیصورتش کش  

خالص شه، همه به هم  یزیتنها از چ ستیقرار ن یسـ ک 

میکنیکمک م  

دست  نهیکنار شوم واریرا باال انداخت و به د شیابرو نیارس

داد هیتک نهیبه س  

 

؟یجورـ چ   

در سکوت بهم  هیچند ثان یبه من شد و وقت رهیساواش خ نگاه

و به ستوه آمده  زیتمسخر آم ییبا صدا نیارس مینگاه کرد

:گفت  

مارم  شمیتموم شد ممنون م تونیاگه معاشرت چشم زیاـ گ 

نیحرفاتون بزار انیدر جر  

:گفتبراق  ییزد و با چشم ها یساواش لبخند کج   

 ـ تو هم به همون فکر میکنی؟ 



 دیکشیو نقشه م دیدیم لیتشک میر وقت شما دو تا باهم تـ ه

شیسال پشش از  دیریعبرت بگ رهیبه باد م تونیکیسر   

:به ساواش گفتم رهیخ نیارس یتوجه به صدا یب  

خبر ندارهون ـ ا   

باال انداخت یشانه ا   

کمکمون کنه تونهیم یلـ و   

؟یجورـ چ   

:زد و گفت یچشمک  

من اـ ب   

و تهش  میمتفاوت در چشمان هم غرق شد یکدام در فکر هر

جفتمان جا خوش کرد یلب ها یرو یلبخند مرموز  

:با تته پته گفت ایل  

شده؟یچ نیبه ماهم بگ نی..خوایبچه ها، نم گم،یـ م   

:و گفت دیدستانش را بهم کوب نیارس  

 نی. خودتونم هممیکم ندار میا شما دوتا نابغه رو دارـ لی  

. نیو سازمان وحشتناکتون و شکست بد مایدر سکوت ن یشکل

لش و جمع کن ای. لادیعزت ز  

:گفت ردیکه نگاهش را از من بگ نیبدون ا ساواش  



ریشماره مامانت و بگ ایـ ل   

متوقف که مبهوت  نیارس یو قدم ها ایچشمان گشاد شده ل و

 شد.

 

مبهوت به حرف آمد ایل  

چرا؟ یماره مامـ ش   

:گفت اینگاهش را به او دوخت و ل ساواش  

ـ   Ok 

:گفت دست به کمر نیارس  

دیوقت آدم حساب نکن ـ یه   

باال انداخت و جوابش را داد ییابرو ساواش  

میکردـ ن   

 یشوخ الیخ یب دیرا د نیارس یو حرص نینگاه خشمگ یوقت

:گفت شد و ناگهان  

کنهیکار م گهیم اموریکه  یتو اون سازمان ایامان لـ م   

 یصفحه گوش یرو ایدهانش باز ماند و انگشتان ل نیارس

:لب گفت ریآهسته باال آمد و ز شیمتوقف شد. مردمک ها  



؟یـ چ   

:کرد و گفت یتک خنده ا نیارس  

ام یهند لمیتو ف کنمیس مـ ح   

با تاسف تکان دادم.  یبهش انداختم و سر یحس یب نگاه

مانند جوک بود؟ شیبرا من یزندگ  

:گفت و شتابزده عیسر  

نبود یکنیکه تو فکر م یزیظورم اون چـ من  

:تفاوت گفتم یب  

کنمیکه از زبون تو خارج شه اصال فکر نم یزیه چـ ب   

دمیاش را شن یلب ریز یصدا  

مار شیـ ن  

شوکه  یدرون مردمک ها الیخ یآرام و ب یبا نگاه ساواش

شده بود رهیخ دختر  

اینتظرم لـ م   

:از دستش افتاد و گفت یگوش ایل  

.. جز..همکاریمام یعنـ ی   

:را باز و بسته کرد و گفت شیپلک ها ساواش  



خبر نداره ه نگران نباش. اونـ ن   

:به من نگاه کرد و گفتنفس عمیقی کشید. سپس  ایل  

کنه؟یاونجا کار م یدونستیاز کجا م ـ تو   

زدم هیبا تمسخر جمع شد و کنا میها چشم  

کل اطالعات خودش  دیبا نیزم یو بزن یکی یبخوا یقتـ و 

یاریب ریو گ انشیو اطراف  

و با لحنی که بهش جو داده بود گفت: جلو آمد نیارس  

شدن که ادیو ؟ سازمان و ؟ ز مایاواش و؟ نـ س   

نه؟ یدونستینم یچیدانا. فقط درباره من ه یهمه چ بابا  

زدم یتفاوت پوزخند یب  

هرز  ایمامانت فوت کرد؟  تییراهنما دوران کهنیـ ا 

بابات؟ کدوم؟ یدنایپر  

.نامم را صدا کرد زیکرد و ساواش سرزنش آم سکوت  

حرف از سالن خارج  یرا بهم فشرد و  ب شیلب ها نیارس

 شد

دیدوخته شد و غر ساواش به من یوحش یها چشم  

؟ یگفتیم دیتما باـ ح  

:باال انداختم و با هشدار گفتم یا شانه  



بزن نگـ ز   

 یو تلفنش را با دست ها ستیمتوجه شد مخاطبم ک خودش

او را من داشتم روز  هیلرزان باال آورد. صد در صد روح

دادمیجان م مایاول در دستان ن  

را دست ساواش داد یبلندگو گذاشت و گوش یرا رو صدا  

- hey honey.. what's up? 

( ؟یچطور زمیسالم عز ) 

به  بار باز و بسته کرد و من گوش سپردم کیچشمانش را  ایل

پشت خط یرایجوان و گ یصدا  

:کرد و با خنده گفت یسرفه ا ساواش  

- (hello love) 

!با تمسخر جمع شد. دلقک لبانم  

 

زده و با  جانیشگفت زده زن از پشت خط بلند شد و ه یصدا

:لهجه گفت  

- Savash? Oh how are you darling? I'm miss you 

دلم برات تنگ شده زم؟یعز یساواش؟ اوه چطور ) ) 



:گفت طنتیرا بستم و ساواش با ش حوصله چشمانم یب  

- i'm miss you too 

به چهره من انداخت و فکر کنم تا تهش را خواند چون  ینگاه

:گفت عیسر  

- Can you come to the video call? 

کال؟ ویدیو یایب یتونیم ) ) 

دارد  یکه زن از لحن ساواش متوجه شد حرف مهم نیا مثل

:گفت یچون سکوت کرد و بعد جد  

- Ok 

.برقرار شد یریقطع شد و چند لحظه بعد تماس تصو تماس  

سپس  .مادر و دختر گذشت یاول به رفع دلتنگ قهیدق دچن

صدا بودن زن  یاز ب ؛ساواش حرف را شروع کرد

.حدس بزنم چقدر شوکه است توانستمیم  

 اهیمن خاطرات س یجلو توانستینم دیکه رس ییجاها کی به

به دست برخواست و به  لیرا بازگو کند پس موبا خودم

.طرف تراس رفت  

 یبا سر هم ایشدم و ل رهیخ شآت یسکوت به شعله ها در

.کجا زل زده بود دانمیبه نم نییپا  



 

. پلک آمدیو او نم میمنتظرش نشسته بود یطوالن قهیدق نیچند

که به یک  را بهم فشردم که از سوزش چشمم کم شود میها

  باره..

خـ آ   

:ترس به جلو آمد و هول شده گفت با  

شد؟یـ چ   

سرم گرفتم.  انیرا محکم بهم فشردم و دستانم را م صورتم

خم شدم نینفسم از درد رفت و رو به زم  

زد ادیبهت زده فر ایل  

اواشـ س   

 قهیپارکت ها افتادم. شق یسر خورد و رو میپا ریاز ز بالش

. دیلرزیو دستانم م دندیکشیم ریت یبد یلیبا درد خ میها

 دیتوجه به تپش شد یکردم ب یو سع دمیرا بهم ساب میدندان ها

بکشم.  یقیقلبم نفس عم  

 یرو شتریدر گوشم نشست و انگار ب ییقدم ها دنییدو یصدا

.آمدینم ییصدا چیه اشاعصابم خش انداخت. ک  

:سرم رساند و بلند گفت ریبا ترس دستش را ز ساواش  



نمتیاشو ببـ پ    

 شتریو لرزش بدنم داشت ب کردمیرا از درد بلند نم سرم

سرم را باال  شیبا دست ها کردیم یهر چقدر سع شدیم

 ییلب با صدا ری. زفشردمشیم شتریو ب توانستینم اوردیب

:که از ته چا در آمد گفتم  

لم.. کنـ و   

لب  .آورد نییرا دور شانه ام حلقه کرد و سرش را پا دستش

:گفت یلرزش چیو بدون ه دیداغش به گوشم چسب یها  

 ـ تحمل کن  

زد ادیبعد بلند فر و  

نیرسـ ا   

کبا حرص گفت امدیازش ن ییصدا یشد و وقت منتظر  

اریکنار تختم دارو هارو ب یاز تو کشو عیپاشو سر ایـ ل   

وارد سالن شد و  نیبعد ارس قهیچند دق کهشد بلند با ترس  ایل

:گفت  

..ه مرگـ چ   

پرسید:سکوت کرد و با بهت  یول  

شده؟ یـ چ   



 یکه تو یام دهد و درحال هیکرد به خودش تک یسع ساواش

اش بود  نهیس یآغوشش با درد جمع شده بودم و سرم رو

:آهسته گفت  

الش بد شدهـ ح   

کش آمده بودند و سرم را هر چه قدر  نیزم یرو میپاها

.شدیصداها آرام تر نم فشردمیمحکم تر م  

پر تپش من تند  یقلب ساواش دارد از نبض ها کردمیم حس

.اعصابم بود یرو شیو صدا زندیتر م  

:گفتم دهیکش درد  

..بت رو مخمهقل یبرو.. عقب صداـ   

:گفتبا بی قراری  تر فشردم و آهسته  محکم  

یقصرش خودتـ م   

 

و  دمیکش یرا محکم بهم فشردم و ناگهان نفس بلند میها لب

داد زد دهیترس یساواش کم  

ا؟یل یرفت یدوم جهنمـ ک   

. دست شدیشده بود و صداها کم کم داشت محو م نیسنگ سرم

زد ادیفر یمحکم تکانم دادند و از فرسخ ها فاصله کس ییها  



به من نگاه کن امورـ ی   

از هم  می. لب هاشدیپلکم انگار وزنه وصل بود که باز نم به

 ریبا تاخ به خس خس افتاده ام یفاصله گرفت و نفس ها

 دیچیپیو حرف زدن در گوشم م دنییدو یآمدند. صدا رونیب

.به چشمه مرگ نرفته بودم کینزد طورنیو تا به حال ا  

دیپریو پلکم م دیلرزینامحسوس م میپاها . از  سیخ چشمان

مقابلم ظاهر شد.  یتارو مات ریباز شدند و تصاو مهیدردم ن

.دمیشنینم یچیه  

که درون  یبا سوزش محکم دورم فشرده شد و ناگهان یدستان

 یرو هوشیبعد ب قهیشد صورتم جمع شد و چند دق جادیدستم ا

.دستان ساواش افتادم  

 

تکان خورد و  یپلکم کم میموها یرو یزیحس حرکت چ با

 یو همه چ ردیچند لحظه صبر کردم تا افکارم سرو سامان بگ

به ذهنم  یچیبودم و ه جیاول گ قهی. تا چند دقدیایب ادمیرا 

 داریمقابل چشمان بستم پد یمحو ریبعد تصاو یول دیرسینم

 شد و نفس ارامم از دهان خارج شد. 

مال  زدمیکه حدس م یگرینکردم و دست د زرا با چشمانم

چقدر داغ ؛ ص باشد دستان سردم را در برگرفتهمان شخ

!بود. نقطه مخالف من  



خوب بود. فکر کنم  یو حالم تا حدود دمیکشیآرام م یها نفس

بودم که دارو هارا به  یپرهام ونیبار چندم مد یبراجانم را 

که سرنگ از کجا  نیدرباره ا یفکر چیساواش داده بود. ه

.کرده بودند نداشتم قیرا به من تزر عیآورده و ما  

به گوشم  یگرم یغوطه ور بودم که نفس ها میفکر ها در

دیچیدرون گوشم پ یآرام یخورد و صدا  

 دهیانقدر نترس یمرد گفتنیکه همه م یسال چنداون  یتـ ح 

و از دست نداده بودم دمیبودم و ام  

:گفت یبا تن آرام نگفتم و باز هم یزیبود. چ ساواش  

کنم؟ یو نتونم کار یچشمم جون بد یقراره جلو یا کـ ت  

دانستیم یخودش را موظف انجام دادن کار چرا  

لب باز کردم و  ینه ول ای دیآ یدر م مینبودم صدا مطمئن

 یزیکه نتوانم چ ستین میوخ میمتوجه شدم آنقدر هم وضع گلو

و آرامم بود که  قیعم ی. تنها مشکل نفس نفس زدن هامیبگو

انداختیکلماتم وقفه م نیب  

و عذاب وجدان  ی.. نگران من.. باشستیتو ن فهیوظ نیـ ا 

یریبگ  

 یکه دست ب یو با لحن دیکش میموها یرو میرا مال دستش

 جانم را مشت کرد گفت



 یزیازت بپرسم.. اصال چ دیو من با نیماش یسوال توـ  

یزد دنیخودت و به نفهم ای ؟یدونیم  

:مکث گفتم یکردم و با کم یا سرفه  

هینظورت چـ م ؟  

را جلو تر آورد و در گوشم پچ زد سرش  

؟یداروهاته انقدر خنگ شد ریحت تاثـ ت    

اواش؟ـ س   

 الیخیو ب دیالله گوشم کش یرا آهسته رو شیپروا لب ها یب

:گفت  

رفتیتا تهش م گفتمیکلمه م هیمن  امورـ ی   

:گفتم یآرام یباز شد و با تن صدا مهین چشمانم  

.. تو.. نبودامورین ـ او   

را حس کردم شیشدن لب ها دهیکش  

ره.. ماهم بودـ آ   

دادم رونشیکرد و آهسته ب ریگ یکم نفسم  

اعصابم برو یو کمتر رو هیچ امیزندگ یتو گاهتیفهم جاـ ب   

:گفتم و پر منظور یمعن با  



ه؟یچ ؟گاهمیاـ ج   

داد یکرد و انگشتانم را باز یخنده ا تک  

واسه آسمون و  افتهیم یاه تو آسمون نباشه چه اتفاقـ م 

دورش؟ یستاره ها  

:زدم و گفتم یجان یب پوزخند  

ادیحرفا بهت نم نیـ ا   

توجه به حرف من ادامه داد یب  

از خودش بهتر و رو  یکی نازه؟یم شیگفتم ماه به چ ادتهـ ی 

دارم؟ نیزم  

 یفکر کردم. با صدا میگفتم و به آرامش لحظه ا یآرام اوهوم

:گفت یدار یآهسته و معن  

وفتهیب نیس نزار حرفم زمـ پ    

که  امدیبر زبانم ن یحرف چیرا متوجه شدم و ه منظورش

اش  یاز نظر من او فقط به چشم دوست دوران کودک. میبگو

که سرم آمده بود عذاب وجدان  ییو به خاطر بال دیدیمرا م

.مسخره بود و باورش نداشتم میبرا شیداشت. تمام حرف ها  

:و زمزمه کردم دمیرا عقب کش خودم یکم  

افتاده نیوقته حرفت زم یلیـ خ   



 ،ات یالیوقت است ماه خ یلیبهش فهماندم تو خ میمستق ریغ

!یمن را ندار یعنی  

 

 نکهیبعد با ا یمتوقف شد و کم میموها یدستش رو حرکت

 یرا کامل رو شیانتظار داشتم ناراحت شود و کنار برود پاها

:شکمم نگه داشت و گفت یتخت دراز کرد و دستم را رو  

و باور کرد دید و یهمه چ ایولـ ج   

مگه باور نداشت؟ـ    

:و گفت دیکش ینفس  

دست چه  ریساله ز انیسال نکهیا رفتنیبراش سخت بود پذـ  

رو قطع  یحالت بد شد گوش ی. وقتکنهیکار م ییآدم ها

و متوجه شد ینکرده بودم و همه چ  

دادم و ادامه داد یسرم را آهسته تکان   

تا  کایآمر میریو بعدش باهم م کنمیرو حل م ماین یاراـ ک

. باشه؟گهیهفته د کی   

با  یتکان دادم که متعجب و کم یباز هم سر حرف یب

براقش  یعسل یصورتم و مردمک ها یخم شد رو طنتیش

 را خندان به من دوخت



سرتم که ضربه  ؟یو حرف گوش کن اموری نم؟یبیم یچ - 

 مربه نخورده

تصورتم نشس یرو یمحو اخم   

و تو اون مغز  یدست به سرم کن یخوایکنه باز مـ ن 

؟یکشیم کوچولوت نقشه  

 ینگاه مشتاق بحثش بستم و پس از کم یرا به رو چشمانم

:مکث گفتم  

مهلت تنها فکر کردن و نقشه  دمیفهم شیند ساعت پـ چ 

امی. متاسفانه مجبورم با شما کنار بندارم دنیکش  

!شدم من فقط خسته ؛در دل اضافه کردم و  

:و گفت دیخند آرام  

قدر متفاوت نیمـ ه   

ادامه حرفش ماندم منتظر  

رخواست کمک خواستنتم مدل خودته. در ضمن، شما ـ د 

.یبر ییجا ستیقرار ن   

 ریکه امکان پذ یزیداشت. چ دیبود که به خوب شدنم ام خوب

.نبود  

خطرناکه میبر میخوایکه م یاهـ ر   



:و زمزمه کرد دیام کش قهیرا کنار شق انگشتش  

میایاز پسش بر ب میتونیـ م   

یکشته ش مکنهـ م   

یمونیتو زنده م یلـ و   

:درهم شد و محکم گفتم یکم میها اخم  

شنیم ادیو دشمنات ز شهیفاش م تتیوـ ه    

و مکث کرد دیکنار لبم رس انگشتش  

شن یم تو تموم یدشمناـ   

ینوزم همون بچه زبون نفهم و لجبازه وـ ت   

:که پس رفته تر شده بود گفت ییصدا با  

یاون پسر بچه زبون نفهم اهپوشیتوهم س    

دمیخودم غر با  

گنده کرده کلیقط هـ ف    

:گفت دهیشد و کش کیبار طنتیبا ش چشمانش  

؟یدینپسند یبگ یخوایم یعنیـ عه؟    

:زدم و گفتم یزیکج و تمسخر آم لبخند  

کنمیم نیالشت و تحسـ ت   



:خم شد و گفت شتریب سرش  

ابت؟ـ ب   

زدنت خـ م   

.دیخند آهسته افتاده نییپا یبسته شد و با سر شیها چشم  

 عیسر میکنار چشمش نگاه کردم و مردمک ها یها نیچ به

د.خنده اش را شکار کر  

 یبراق و موز یبا چشم ها رانهیبعد باال آمد و مچ گ یکم

.انداخت ریرا گ چشمانم  

:حوصله گفتم یرا در کاسه چرخاندم و ب میها مردمک  

؟یگذاشت وهات و چرا بلندـ م   

وست داشتمـ د   

اشهـ ب   

زد میمکث صدا یکم با  

امورـ ی  

نداد یگفتم و جواب یا دهیهوم کش   

که به  شدیهم افتاد و داشت گرم م یرو یبا خستگ چشمانم

و نشست  امیشانیپ یکه آهسته رو شیلطف ساواش و لب ها

. تکان نخوردم و اوهم دیمکث کرد به کل خواب از سرم پر



بعد با  هیو او هم چند ثان دمیکش یقینفس عم تکان نخورد.

:از من جدا شد و زمزمه کرد قیعم ینفس  

 یآبنبات ها شهیم تیزیچ هیچرا هر وقت تو  دونمیمـ ن 

شنیمنم تموم م  

در ذهنم  یباز پرسه ا بمیغر یجمع شد و حس آشنا چشمانم

:گفتم رلبیتوجه از کنارش رد شدم و ز یب .زد  

منه؟ ریقصـ ت   

:و خندان گفت ارام  

ه؟یک ری. تقصکشنیهم ته م آرامشم با ینبع هاـ م    

 ستیات ن. البته عقل تو کلهگهید یمراقب خودت باش دیتو با 

هیادیجا و ز یدرخواست ب  

:گفتم زیآم اعتراض  

رون؟یب یبر یخوایمـ ن   

.میهم زل زد یدرون چشم ها هیشد و چند ثان خم  

به خودش  تیکه رنگ حما یو او با نگاه یبا خونسرد من

!رید یگرفته بود ول  

اپوشیاواش مراقبه سـ س   

:زدم و گفتم یوزخندپ  



مراقب ساواش باشه دیبا یکـ ی   

:زد و گفت یکج لبخند  

ست تو نگران نباشـ ه   

:سکوت کردم و گفتم یکم  

؟یـ ک   

نگاهم کرد که تازه منظورش  یتر شد و جور عیوس لبخندش

را آشفته بهم فشردم میرا گرفتم و لب ها  

هستهم حواسش  یادیـ ز    

زنهیصدات م ایـ ل   

نداره اشیتو زندگ یآدم نیهمچ یر کسـ ه   

رو عقب ترـ ب   

:را محکم تر فشرد و گفت دستانم  

شهیم میبچه زبون نفهمه حسود نیا ـ به   

؟یدیستم و چرا انقد فشار مـ د   

و ادامه داد دیپوستم کش یرا رو شصتش  

قدرش و بدونه گهید دهیقول م یلـ و   

الت خوبه؟ـ ح   



هـ ن   

نگفتم یزیجا خوردم و چ حشیجواب صر از  

شهینم دایآبنبات پ گردمیو م بمیج یکه هر چ ونـ چ   

:کارم گذاشته بود گفتمسر  نکهیا شده از یحرص  

منه بیو جـ ت   

زد و در مقابل نگاه مبهوتم  مهیمن خ یبا سرعت رو ناگهان

:گفت  

ی؟ چرا زودتر نگفت یدـ ج  

دمیهول دادم و غر عیرا سر رفتیپتو م ریکه ز دستش  

تو رو داشته باشم؟ یاعصاب کارا خورهیمن م افهیه قـ ب   

:گرفته شده گفت نییپا یزد و با سر یطنتیپر ش لبخند  

نه ای خورهیم نمینگاهت کنم بب کمیزار ـ ب   

را از  صورتم یتمام اجزا گوشیباز یدر سکوت با نگاه و

.نداد یتیام اهمنظر گذراند و به پوف کالفه  

دمیخند یلیاواش خـ س   

افت؟یرا پس مثل مجسمه ابوالهوله قـ چ   

که  دمیکش یقیهم بسته شد و نفس عم یمحکم رو چشمانم

:سرزنده گفت ییو با صدا دیخند  



شهیو گرمم مخچاالریبند اون ـ ن   

باز شد و نگاهش کردم که با  میجمله نامفهومش پلک ها از

 ابرو به چشمانم اشاره کرد

بسته  یموها یزل زدم به صورتش و نگاهم باز رو یخنث

..یبلند نبود ول ادمیبود و ز یکوچک یشده اش افتاد. دم اسب  

کردم؟یفکر م یاحمقانه ا زیبه چه چ داشتم  

نه؟ یوسش دارـ د   

باال انداختم و ادامه داد ییابرو  

تو بهرش یریم ادیز گمیموهام و ـ م   

زدم و جوابش را ندادم یپوزخند  

را بهش دوختم که  زمینگاه ت یزیآوردن چ ادیبا به  ناگهان

.کردم یام شد، مکث رهیخ یسوال  

ببینم سوال درستی است یا نه. بعد از چند  فکر کردم یکم

:دمیو پرس هکرد سیلبانم را خ لحظه  

بود؟ یبهت گفتن من مردم واکنشت چ یقتـ و   

رنگ باخت و لبخندش جمع شد. حس کردم بدنش هم  نگاهش

شد. دست راستش که  دهیوا رفت و به سمت من کش یکم

 درهم میبود محکم فشرده شد، اخم ها میموها یسرم رو یباال



روح و رنگ باخته بهم  یب یپروا با نگاه یو ب میرفت. مستق

نزد. یشد و حرف رهیخ  

آمد  نیی. دستش پادمشانداخته بو یمزخرف یروزها ادی ایگو

اش شدم و  رهیخ یو سوال جیقرار گرفت. گ شیلب ها یو رو

.بزنم که مات شدم یآمدم حرف  

لب  یجدا کرد و رو شیاشاره و وسطش را از لب ها انگشت

شدم که  رهیحسش خ یمن قرار داد. خاموش به نگاه ب یها

را باال  شیمردمک ها یماند و وقت میبه لب ها رهیخ یکم

:و آرام گفت یجد ییچشمانم متوقف شد با صدا یو رو دیکش  

ریو بگ نیپاچه ارس رونیب ایزود خوب شو بـ   

 امیزندگ یآدم ها نیتر ینیب شیقابل پ ریاز غ یکی قطعا

 یحرف یکردیرا نم الشیکه خ ییها تیساواش بود. در موقع

.رفت یکه انتظار نم زدیرا م  

 

 یبرداشت و با حرکت میلب ها یداغش را از رو یها دست

رفت و در را  رونیتخت بلند شد و به سمت ب یاز رو عیسر

.آرام بست   



به  رو واریتفاوت به د یفرستادم و ب رونیرا ب قمیعم نفس

بار باز و بسته کردم و  کیرا  میشدم. پلک ها رهیخ میرو

.فکر نکنم ینامربوط و مسخره ا زیبه چ کردم یسع   

و چشمانم  دمیخراب رو پهلو خواب یبا اعصاب کهگذشت  یکم

،بهم فشردم را محکم  

 دهیپشتش نخواب یبود و قصد یمعن یبداهه و ب یحرکت تنها

.بود   

ها زیچ نیرا مشغولش کنم. حواس من با ا هم نبود ذهنم یازین

که  ی. لعنت به پوزخند آن پوزنده ساله رو اعصابشدیپرت نم

.رینه زنج دمیکشیاش م به صالبه دیبا  

پشت  ییو با شمردن عدد ها دمیتخت کوب یرا رو دستانم 

.را سامان دادم و کم کم خوابم برد سرهم در دلم مغزم  

 

ساواش*  

بغل  نهیاز آ ینشستم. نگاه لکسیو خاموش کردم و ر نیماش

آرام  یدر فضا لمیزنگ موبا یانداختم و صدا ابانیبه خ

نشستم نهیوصل کردم و دست به س. تماس را دیچیپ نیماش   

مانین یالیاطراف و ناشونیاشـ م   

دینش دهید دیراقب باشـ م   



دیبا حرص غر نیارس  

 یهمه فاصله ک نیو ا یبلند نیپشت بوم به ا یز باالـ ا  

خفاشا؟ نیجز ا نهیمار و بب خوادیم  

حرف قطع کردم و وارد صفحه مخصوص  یرا ب تلفن

 صحبتمان شدم و نوشتم

کنیزدنـ    

آمد عیجواب سر و  

وبه حواسم هستـ خ   

!تکان دادم و پوزخند زدم، کم مانده یسر آهسته  

** 

:آرام گفت کروفونینژاد از پشت م کین  

دیوارد خونه ش یپشت یوارایز دـ ا   

شم قربانـ چ   

وار  تمینشست و با انگشت ر شیلب ها یرو یمرموز لبخند

دیکوب شیپاها یرو  

مایبه سر اومده ن تیمپراطورـ ا   

رنگ  رهیت یالیزد و نگاهش از پنجره به و یقهقهه ا و

.دوخته شد  



و با اشاره رهبر  دندیپر نییپا واریپوش آهسته از د اهیس افراد

خانه  یمحوطه ورود کیو نزد دندیگروهشان آرام چرخ

 یبه پنجره ها یو نگاه ستادینفرشان همان پشت ا کیشدند. 

.انداخت و با سر به رهبر عالمت داد یپشت  

بودند و با دقت به اطراف  ستادهیا یجد الیو یها گاردیباد

انداخت و با اشاره  ی. رهبر به طرفشان نگاهکردندینگاه م

.شدند کیسرش همه نزد   

 یجلو رفتند و هر سه نفرشان همزمان مشت محکم ارام

فتادند. ا نیزم یرو هوشیو ب دندیها کوب گاردیبرگردن باد

محوطه انداخت و اشاره کرد  یجلو یها گاردیبه باد ینگاه

سر  یرا آماده کنند و صدا خفه کن را رو شانیاسلحه ها

به سمت جلو برداشت که ناگهان افراد  یاسلحه گذاشت. قدم

و تا  دندیپر نیبه زم اطیدرختان محوطه ح یاز رو یگرید

بلند گلوله به هوا  کیشل یصدا ندیایبخواهند به خودشان ب

 رفت.

خود را در  یو تفنگ ها دندیچرخ عیسر ماین یگاردهایباد

گلوله متعجب  یصدا دنیآوردند. افراد حاضر در خانه با شن

در  یهابا اخم  مایبرخواستند و ن یصندل یاز رو رانیو ح

.پنجره شد کیهم نزد  



 نیشدند و چند رینژاد درگ کین یناشناش با محافظ ها افراد

.افتادند نیزم یرو هوشیبعد همه ب قهیدق  

 نیدورب قیاز طر همه چیز را شده زیر یبا چشم ها نیارس

از محافظ ها نشد دوباره به  یخبر دید یوقت .نظر داشت ریز

دیچیپ یدرون گوش شیبعد صدا قهیساواش زنگ زد و چند دق  

گوـ ب   

مشکوکه یزیچ هی نجایـ ا   

؟یـ چ   

دنومین یگذشته ول قهیدق ندـ چ  

 ریچرخاند و ز یرا کم نیگشاد شد و مبهوت دورب چشمانش

:لب گفت  

ا؟ـ ه   

:گفت یحرص ساواش  

شده؟یچ ؟یزنیحرف م یا کـ ب   

:با عجله گفت نیارس  

میاواش گند زدـ س   

را از  یگوش نیارس د،یچیپ یبلند ساواش درون گوش یصدا

 گوشش فاصله داد



؟یچ ای یالل هینظورت چـ م   

که با سرعت سمت  ماین یها گاردیبا هول و وال به باد نیارس

که در سر تا  یو افراد ناشناس کردندیخانه حرکت م یپشت

:گفت یجیشد و با گ رهیخ شدندیپخش م الیسر و  

توخونه ختنیافراد ناشناس ر یسر هـ ی   

تو خونه مگه شما اون  ختنیافراد ناشناس ر یچ یعنـ ی 

ن؟ینظر ندار ریخراب شده رو ز  

:خواست جوابش را بدهد با خشم گفت تا  

کار و درست انجام  هیتا  نییپا کنمیهمون باال پرتت مزـ ا 

یبد  

تلفن را قطع کرد و  

:مات و مبهوت به افسر کنارش نگاه کرد و گفت نیارس  

م؟یکن کاریـ چ   

:انداخت و محکم گفت اطیبه ح رهیخ ینگاه افسر  

نییپا میبر رسهیالن گروه مـ ا   

 لیگفت و با عجله مشغول جمع کردن وسا یهم باشد نیارس

.شد  

 



جان  یبه سر فرد مقابلش زد و او ب یضربه ا شیپاها با

 یزد و همان لحظه صدا یپرت شد. پوزخند نیزم یرو

آمد یبلند  

ز جات تکون نخورـ ا   

بودند و  دهیبودند و اسلحه کش ستادهیو او مقابل هم ا ماین افراد

را در کاسه  شیبود. چشم ها ستادهیمعرکه ا نیاو وسط ا

.چرخاند و دستش را باال برد  

قفل شدن انگشت وسط  یشد، وقت دهیهمه به سمت او کش توجه

 یمبهوت ماندند ، افراد خودش سر دندیو اشاره را درهم د

.کردند یریتکان دادند و از جبهه خود کناره گ  

:و تته پته گفت رتیبا ح مایاز افراد ن یکی  

- Nemesis? 

محکم به  یکه با قدم ها یبه طرف آنها و در حال برگشت

دیغر رفتیسمتشان م  

ن؟یا یبرا دیدیهمه سال آموزش د نیـ ا   

افتاد نییمحکم کنارشان زد، همه سرها پا   

 

:آمد و رو به سجاد گفت نییاز پله ها پا عیسر ماین  



؟یهارو چک کرد نیوربـ د   

:گفت دینا ام سجاد  

کار افتادهه از ـ ن   

آرام باز شد، سر  یلیخ الیبزند که در و یادیخواست فر ماین

.دیها به آن طرف چرخ  

 یدست به سمت کمربند خود بردند ول مایو سجاد و ن الدیم

.زد یو لبخند ستادیا یپرهام آهسته کنار  

 مایوارد خانه شد ن یپاشنه بلند یدر باز شد و کفش ها یوقت

 رهیمقابلش خ اپوشیمبهوت سرش را باال آورد و به فرد س

.شد  

همه اتفاق پشت  نیآمد و همه شوکه ا سیپل ریبلند آژ یصدا

.بودند ستادهیخود ا یسر هم سر جا  

سرش  یدست به سمت کاله خود برد و آن را از رو فرد

همه گشاد  ی، چشم ها ختیدورش ر دشیسف یبرداشت. موها

:مبهوت گفت مایشد ن  

امورـ ی   

خش  ینشست و با صدا شیلب ها یرو یسرد و کج لبخند

:دارش گفت  

داریشتاق دـ م   



:رو به پرهام گفت هیمبهوت بق یتوجه به چهره ها بدون  

؟یماده کردـ آ   

.بود ستادهیهنوز شوکه ا مایتکان داد و ن یسر پرهام  

که پاشنه  یبرداشت و درحال مایرا به سمت ن شیقدم ها اموری

و  الدیپارکت به صدا در آمده بود رو به م یکفشش رو یها

:سجاد بلند گفت  

کمک پرهام االن  دیبر عی. سردیکننمثل مجسمه من و نگاه ـ  

رسنیم سایپل  

به پرهام کردند و او با بستن  یو سجاد نگاه معنادار الدیم

.راه افتاد یتیبه سمت اتاق امن شیپلک ها  

.دستش را به گونه اش رساند د،یرس مایمقابل ن   

:خمار گفت یکج کرد و با چشم ها یسر  

شهینکردم. مثل هم ریـ د   

درون  شیو برق آشنا ماین یلب ها یرو یلبخند آهسته

تفاوت عقب  یب اموریچشمش نشست ، سرش را جلو برد که 

:و مرموز گفت دیکش  

رونیب میبر دیبا یاز در پشت عیسر ستیقت نـ و   

:تکان داد و گفت یسر ماین  



یبد حیبرام توض ویبه وقتش همه چ دیـ با   

که نگاه خونسردش را  یباال انداخت و درحال یشانه ا اموری

:زمزمه کرد چرخاندیدور سالن م  

وقتش ـ به   

 

اسکورتش کردند. کمتر  یو تا در پشت ستادندیا مایدور ن همه

خلوت و  یدر خبر داشت چون به کوچه ا نیاز ا یکس

به  یدیکه پر از درخت بود و د کردیم دایراه پ کیبار

 شانیتر شد، قدم ها کینزد سیپل ریآژ ینداشت. صدا رونیب

 را تند تر کردند.

را درون صندوق عقب پرت کرد و دستش را  لیوسا اموری

را نشان داد و افرادش پخش  یشگیباال آورد. عالمت هم

زد.  یپوزخند اموریشد،  نیسوار ماش عیسر مایشدند. ن

به پشت سرش  ینگاه آخر ستاد،یسوار شود که ا خواستیم

:نژاد گفت کیانداخت. در دلش رو به ن  

ارمون باهم تموم نشدهـ ک   

.شد و به سرعت راه افتاد سوار  



و سجاد نشسته بودند و جلو ارژنگ.  الدیوم مایپشت ن یصندل

 سیپل نیزدند ماش رونیب کیهمان لحظه که از کوچه بار

:گفت عیپشت سرشان افتاد و ارژنگ سر  

شتموننـ پ   

 هی یجور کیگاز فشرد و  یرا رو شیتفاوت پا یب اموری

مثل تو احمق  همه《شیشد که معنا رهیبه ارژنگ خ یور

.بود》.ستندین  

چقدر خوشحال بود  د،یباریم یارژنگ خشم و کالفگ افهیق از

 دایشرش کم شده و حال توسط او نجات پ سیمدت نمس نیا

ها محافظت  گاردیبا باد نیکرده بودند. جلو و عقب ماش

 نیسبقت گرفت، ماش ییجلو نیکالفه از ماش اموری شد،یم

 ابانیبه سرعت در خ اموریرا فعال کرد، ناگهان  ریآژ سیپل

 یپرت شدند. زن نیو همه به آن طرف ماش دیچیسمت چپ پ

 غیحرکت ج نیبودن ا ییهویو  عیبه خاطر سر ابانیدر خ

.و به عقب رفت دیکش  

داد زد ماین  

راقب باشـ م   



 مایتکان داد و به محض تمام شدن حرف ن یسر الیخیب اموری

 نیفرمان را ا یخبر تکرار کرد منته یهمان حرکت را ب

.دفعه به سمت راست چرخاند  

 یسرش گرفته بود تا رو یباال رهیدستش را به دستگ ارژنگ

و دائما  کردیم یبا سرعت و رانندگ اموری وفتد،ین اموریتن 

.گمش کند سیپل نیتا ماش دیکشیم ییال  

 

:خونسرد گفت سیبلند شد و مرد پل میسیب یصدا  

نیندار یکنار راه فرار نیو بزن نیاشـ م   

زد و  یشخندین یا شهیحرف مسخره و کل نیا دنیاز شن اموری

:لب گفت ریز  

اشـ ب   

 یرا رو شیدرجه پا نیرا بست و ناگهان تا آخر کمربندش

.شد یگزاگیز نیو ماشگاز فشرد   

:گفت بلند  

دینیحکم بشـ م   

با هراس به پشت سرش  الدیکمربندش را بست و م عیسر ماین

هم فشرد و نفس  یرا رو شینگاه کرد. ارژنگ پلک ها



. کردندیسرعت صد در صد تصادف م نی. با ادیکش یقیعم

داشت.  مانیا اموری یسکوت کرده بود، به رانندگ ماین یول  

و از  کردندیم بشینص راهیفحش و بدو ب گرید یها نیماش

بغل  نهیاز آ اموری دندیکشیم ابانیکنار خ صادفترس ت

که پرهامم داخل  دیافرادش را د نیبه پشت کرد، ماش ینگاه

 آن نشسته بود.

شدند.  یگرید ابانیو وارد خ دندیچیپ یکوچه فرع کیداخل 

راه ها را دوره کرده بود تا دچار مشکل  ن،یاز قبل تمام ا

 سیپل ریاژ یصدا گریشدند، د یگرینشوند. وارد کوچه د

:ترمز کرد و گفت عی. سرآمدینم  

نیش ادهیـ پ   

:گفت اموریرو به  یجد مایحرفش گوش دادند و ن به  

عوض شه؟ دیبا نیاشـ م   

تکان داد، با اشاره به ارژنگ لب باز  یتنها در سکوت سر 

 کرد

گاردایباد ینایاز ماش یکیرو تو ـ ب   

از نگاه کردن  کردیم یسع اموریبود و  اموریبه  رهیخ پرهام

.کند زیبه او پره  



 نیشدند و ا گرید نیماش کیخلوت سوار  یدر کوچه ا عیسر

کرد و به سمت  یمعمول شروع به رانندگ یدفعه با سرعت

شده  زیر یبا چشم ها مایمکان ناشناخته حرکت کرد. ن کی

.دیپرس  

م؟یریجا مـ ک   

 شیگونه که در چشم هاشد، همان رهیبه عقب خ نهیاز آ اموری

:زل زده بود زمزمه کرد  

یفهمیـ م   

 رونیتفاوت به ب یو سجاد ب الدیدرهم شد و م ماین یها اخم

.مهم بود نیبودند و هم وفتادهین سینگاه کردند. دست پل  

دوباره لب باز کرد ماین  

یکن فیو تعر یه همه چاال وقتشـ ح   

:دینگاهش نکرد و خونسرد پرس اموری  

و؟ تیکنم؟ کم کار فیو تعر یـ چ   

و با  دیفکش را بهم ساب د،یدرخش مایخشم در چشمان ن برق

:خفه گفت ییصدا  

ن کل شهر و دنبالت گشتمـ م   

؟ینکرد دامیس چرا پـ پ    



:دیبود که پرس الدیم  

؟یفرار کرد یطورـ چ   

:گفت مایشد و ن داریپد اموری یلب ها یرو یحس یب لبخند  

باز؟ یکرد کاری. چشناسمیلبخند و م نـ ای   

فت:و با تمسخر گ دندیباال پر شیبروهاا  

 ـ اشتباه نکن! تو من و هنوز نشناختی.

سکوت کرد و در فکر فرو رفت ماین  

:به حرف آمد و آهسته گفت الدیم  

مونیو دردسر انداختـ ت   

بلند شد اموریخونسرد  یصدا  

نیوفتادیتو دردسر ن ـ هنوز   

دست  نیبرداشت را کردند که ا نیاو ا یلحن دو پهلو از

.ستین چیکه سر او آمده ه ییها در مقابل بالها یگرم  

شد.  ادهیپ نیتوقف کردند و از ماش دندیمقابل انبار رس یوقت

:و سجاد اشاره کرد و گفت الدیبه م  

الیساـ و   

آوردند و داخل  رونیب نیرا از ماش هوشیارژنگ ب افرادش

.انبار متروک بردند  



چشمان نیما با دیدن ارژنگ شوکه شد و پس از کمی نگاه 

:خشم گفت با کردن  

؟ یکرد کاریچ ه؟یچه وضع نیـ ا   

پاسخش را داد خونسردبا چهره ای  اموری  

میندار یازیبهش ن کایرفتن به آمر یراـ ب   

تنش را جمع شده  یمکث کرد و سپس با چشم ها یکم ماین

 اهسته به سمت او چرخاند

کا؟یمرـ آ   

 مایرا به ن مشیجلو برداشت و نگاه مستقبه  یقدم اموری

 دوخت

کایمرـ آ   

 مایبه سجاد نگاه کرد، ن یچشم رینفسش حبس شد و ز الدیم

قطعا آن سر داد.  یرا به کمرش زد و خنده بلند شیدست ها

ناباورانه اش بند آمد و کم کم خندهدختر دیوانه شده بود. 

 پرخاش کرد

رفتن به  کای؟ آمریگیم یچ یدار یفهمیکه نم نیو مثل اـ ت

ستین یراحت نیهم  

سجاد بلند شدقاطع و مصمم  یصدا  



است رفتن آماده یبرا یمه چـ ه   

شد.  رهیبه سجاد خ زیت یبا نگاه مایزد و ن یپوزخند اموری

:گفت مایانداخت و ن نییسجاد سرش را پا  

اطالع  دیو من آخر از همه با نیکنیم یکیاهم دست به ـ ب 

 داشته باشم؟

:گفت یبلند یزد و با صدا یا یعصب شخندین  

که دست راست من و  نیتا حاال انقد سرخود شد یز کـ ا 

؟بیهوش می کنین برنامه سفر می چینین برام   

:گفتبی اهمیتیش روح و لحن  یب ییبا چشم ها اموری و  

اد نزنـ د   

قرمز شده نگاهش کرد. دستانش  یدر سکوت و با صورت ماین

دیو غر دیصورتش کش یرا محکم رو  

آخر یدیرت و به باد مـ همه اینا زیر سر توعه. س   

و نگاه معنادارش اموریچقدر درد داشت پوزخند  و  

 ـ خیلی وقته به باد رفته.

کرد یشفاف ساز اموریشد که  اشرهیمشکوک و گنگ خ ماین  



همون وقتی که من و به جای یکی دیگه وارد باندتون  زـ ا 

کردین. یا از همون زمانی که چشمام و باز کردم دیدم دیگه 

 اون آدم بیست و چهار ساعت پیشم نیستم.

بلند راه افتاد سمت انبار.  ینگفت و سپس با قدم ها چیه ماین

:برگشت و گفت اموریبه سمت  وسط راه  

ه؟یبه اونجا چ رفتن یبرا لتیلـ د   

که  ییتنها جا .کنهیم داتیهمه جا دنبالته و پ ـ بهرامی 

.دهیرفت اونجاست. سازمان پوششت م شهیم  

بهم زد،  یرا عصب شیکه انگار قانع شده باشد پلک ها ماین

ت.کرد و رف ش را به اوپشت   

 امورینگاهش با  یوقت می کرد؛تمام مدت تمایشان  پرهام

:کرد به سمتش قدم زد و آهسته گفت دایپ یتالق  

وشحالم که حالت خوبهـ خ   

 یمعن یحرف نگاهش کرد. تا حال خوب را چ یب اموری

 یقیفرو برد و با نفس عم شیها بی. دستانش را داخل جیکن

:بخار از دهانش خارج شد پرهام جلوتر آمد و گفت دیکه کش  

؟ یبکن یخوایم کاریـ چ   

:را به دور دست ها داد و آرام گفت نگاهش  

؟یا کـ ب   



اواشـ س   

برای بار  نگفت. چیچرخاند به طرف انبار و ه سر اموری

هزارم او را نا امید کرده بود. ولی جز این کار نمی توانست 

به او بفهماند که راهشان از هم جداست. تا به ان روز هدف 

چند ساله اش انتقام بود؛ ولی حال که فهمیده بود او بی گناه 

است، کمترین کار برای جبران بالهایش دور نگه داشتن او 

بعد از چند  ودنش از خودش.از ماجراها بود. خصوصا دور ب

پاسخ داد: مکث هیثان  

تو میرـ ب   

 

** 

:ها گفت سیشد و رو به پل الیبا سرعت وارد و ساواش  

ستند؟ین یچ یعنـ ی   

:گفت تیبهش کرد و با جد ینگاه افسر  

فرار کردند مایافراد ن یول میکرد رینژاد رو دستگ کیـ ن   

:گفت نیکرد و رو به ارس شیداخل موها یکالفه دست ساواش  

؟ یدیند یورد مشکوکـ م   

:به نشانه مخالفت تکان داد و گفت یسر نیارس  



 ـ از در پشتی رفتن

:گفت یحرصپوف بلندی کشید و  ساواش  

نبود یس چرا حواستون به در پشتـ پ   

افتادند و سکوت کردند. افسر  سیحضور پل ادیهر دو  ناگهان

:آرام و محکم گفت  

طبق  بوده. یو ناگهان ینیب شیپ رقابلیغضورشون ـ ح 

 برنامه قرار بود فقط افراد نیک نژاد از در پشتی وارد بشن.

:متفکر گفت نیارس  

بده؟ یاون و فرار تونهیم یخه کـ آ    

:گفت یرلبیسکوت کرد و آرام و ز ساواش  

بگم؟ یچ اموریه ـ ب   

درحال جست و  یکه به مامورها یحال عقب رفت و در افسر

:گفت کردیجو نگاه م  

دمیشد بهتون اطالع م یخبر نیبر نیتونیما مـ ش   

:گفت تیبا جد ساواش  

ن؟یگیخودتون م یاوریه ـ ب   

شدند نینفر سوار ماش تکان داد و آن دو یسر افسر  

:کالفه گفت نیارس  



و هوتوتو شد؟ یاش الکهمه تالش همه نیا یعنـ ی   

. کردیبود و حرکت نم رهیدر سکوت به جلو خ ساواش

:بهش کرد و آهسته گفت ینگاه نیارس  

میکنیم دایپ یراه هـ ی   

. دیکش یقیرا باز و بسته کرد و نفس عم شیپلک ها ساواش

یک راه دیگر؟ یک بار می خواست خودش را به یامور ثابت 

کند و نتوانسته بود. گفته بود دخالت نکند خودش می تواند 

هایی همه را راست و ریس کند. خب کو؟ می رفت چه می تن

 گفت؟

 

زنگ  ایحرکت کرد. به لسمت خانه را روشن کرد و  نیماش

محو درهم رفت و دوباره  شیجواب نداد. اخم ها یزد ول

.نکرد افتیدر یبازهم پاسخ یزنگ زد ول  

 یاوهم جواب یوقت یزنگ زد و منتظر ماند ول مانیبه ا کالفه

دیبه شدت درهم فرو رفته غر ینداد با اخم ها  

دن؟یچرا جواب نم نایـ ا   

گاز فشرد یرا رو شیبه طرفش برگشت و ساواش پا نیارس   

؟یـ ک   

جلو نگاه کرد و با ترس ادامه داد به  



دنهیبهتر از هرگر نرس دنیرس ریـ د   

را  ایو ل مانیگاردها،ایباد یبارها شماره ها تیاهم یب ساواش

.دادینم یجواب چکسیه یگرفت ول  

:دلهره گفت با  

افتاده یاتفاق هـ ی   

:شوکه گفت نیارس  

را؟ـ چ   

نشده  شیزیچ اموری. دنیکدومشون جواب تلفن و نم چیـ ه 

 باشه

مبهوت نگاهش کرد و کم کم نگاهش رنگ  یبا نگاه نیارس

..نشده باشد؟ نکند اشیزیچ اموریگرفت.  یگرید  

مکث  یکم دینگاهش را د یوقت ؛به طرفش برگشت ساواش

شد رهیکرد و دوباره به مقابل خ  

به فرمان زد و تند تند سر تکان داد یمحکم مشت  

اواشـ س   

دیحرص غر با  

حرف نزنـ    



هم گذاشت. داشت  یرا رو شیعقب رفت و پلک ها نیارس

رو به رو  یزیبا آن چ شوندیوارد خانه م یوقت کردیدعا م

 الی. ساواش به سرعت مقابل وزدینشوند که حدسش را م

سمت خانه.  دییدو نیتوقف کرد و بدون بستن درماش  

کنار نرفت. صورتش در هم  یدر را باز کرد و هول داد ول

بازهم کنار نرفت. عقب رفت  یهول داد ول شتریجمع شد و ب

کنار رفت و  یبه در زد که کم یو با حرص ناگهان لگد

در رد کرد و آمد نگاه کند  یساواش به زور خودش را از ال

ماند  یخود باق یپشت در است که مات و مبهوت سر جا یچ

.شد رهیو خشک شده به مقابلش خ  

:گفت زدیکه نفس نفس م یکنارش زد و در حال نیارس  

یساواش چ ،از در شمیخدا چاق شدم رد نم یـ ا ..  

ه جنازه پشت در خورد و آرام نگاهش به سرعت ب یول

بزرگ دور زد. دهانش  اطیح یباال آمد و تو شیمردمک ها

به در  عیبه عقب برداشت. نگاهش سر یکم کم باز شد و قدم

که  یزیشد و آب دهانش را قورت داد. چ دهیکش الیباز و

هر دو نفر آگاهند  کردیسرشان آمده بود؛ و حس م دیترسیم

 یماجرا ها به چه کس نیکه چه شده و سر تمام ا نیبه ا

.گرددیبرم  

او..اشـ س   



که  کردینگاه م ییها گاردیبه باد یخال یبا نگاه ساواش

به جلو  یافتاده بودند. قدم اطیگوشه ح کی یهرکدام زخم

افتاده و  هوشیب نیزم یکه رو دیرا د مانیبرداشت و ا

ر هم فشرد و را د شیکنار سرش افتاده. لب ها لشیموبا

.نبض گردنش گذاشت یدستش را رو  

است ندهـ ز   

فته را گ نیرا چک کرده و ا یکینگاه کرد که نبض  نیارس به

.بود  

. با زدیبرگشت، نبضش آهسته م مانیبه طرف ا دوباره

:گفت یآرام یصدا  

نگ بزن آمبوالنسـ ز   

 رهیمقابلش خ یالیجا برخواست و بدون تکان خوردن به و از

بلند شد باز هم نیارس یشد. صدا  

زندس نمیـ ا   

 یبا نگاه نیارس یبه حرف ها یتیاهم چیه یساواش ب یول

 یاگر داخل برود با چ دانستیو م کردینگاه م به در یخنث

.شودیروبه رو م  

و داد زد دییدو الیبه سمت و نیارس  

کجاست  ایل نمیمن برم ببـ   



راه مکث  سطکاملیا را برد. ونگفت یامور و لیا، تنها اسم 

 یو ب ینگاه خال یکرد و به سمت ساواش برگشت، وقت

 یبا تاسف و ناراحت یسر دیحرکتش را د یحسش، و بدن ب

.تکان داد و به راهش ادامه داد   

هم افتاد و نفسش آهسته از  یرو یساواش به آرام یها پلک

 یدواریداخل خانه برود و با ام خواستیخارج شد. نم هیر

که  نیخبر ارس دنیمنتظر شن یاتاق مد نظرش را بگردد. حت

. دانستیم ؛او داخل خانه است هم نبود دیبگو  

سرش  یدانست چه کاله یو فضاحت م یدیدرکمال نا ام

ثابت شدش  یمردمک ها لشیخوردن موبا گرفته. با زن

 نیب اطیخوردند و او مانند مجسمه وسط ح ینامحسوس تکان

باال آمد  یبه آرام اشخی یبود. دست ها ستادهیا هوشیافراد ب

خارج کرد. بدون نگاه کردن به صفحه  بشیرا از ج لیو موبا

بود تماس را وصل کرد و  رهیخ الیکه هنوز به و یدرحال

.فتنگ زیچ چیه  

 ینفس ها یصدا یپشت خط هم سکوت کرده بود و حت فرد

 شیصداها را برا یرحم ی. مغزش با بدندیشنیرا نم هم

 شیتمام در گوش ها یجمله با پررنگ کیو  کردیمرور م

دیچیپیم  



که فکرش رو  هیزیکردن راحت تر از چ یباز لمیـ ) ف

.(دیبکن  

حس کنارش  یبلند گو گذاشت و دستش ب یرا رو یگوش

.افتاد  

 نییپا یبا ولومخراشیده اش  یاز چند لحظه مکث صدا پس

دیچیسرد پ اطیدر ح  

امید داشتیم یه افسانه خیالی مارو  ـ شش سال پیش، دوتامون 

 بهم می رسونه.

آن دختر  یسکوت کرد و سکوت کرد. تنها به صدا ساواش

 گوش داد

ـ ولی دقیقا از همون لحظه بود که بند بین ما پاره شد. هم و 

 دیدیم. ولی هر رسیدنی دلیل بر موندن نیست.

آمد نیارسو نا امید بلند  یصدا  

ستین نجایا اموریاواش ـ س   

؛ یامور خیلی وقت دیچرخ مانیا یساواش رو یها مردمک

حتی زمانی که فاصله شان از هم یک  بود که پیش او نبود؛

و زهر ریخت  ادامه داد اموریبند انگشت بود.   

شمین عوض نمـ م   



 یارام نفس .نبود زیتعجب بر انگ اموری یسکوتش  برا روزه

:بلند تر از قبل گفت ییو با صدا دیکش  

 

وقته  یلیخ یکه دنبالش یاموریکردم بهت بفهمونم  یعـ س

یدیمرده، نفهم  

با او صحبت  یمرده بود؟ پس پشت خط چه کس امورشی

دو رو؟ انتکاریخ کی کرد؟یم   

:گفت اموریاز ستاره و ماه نگاه کرد و  یآسمان خال به  

 یاز بچه ها یکیفکر کن منم مثل راموش کن. ـ ف 

 گهیو د یپرورشگاه بودم که با رفتنت پشت سرش گذاشت

شینیبب ستیقرار ن  

روح ساواش بلند شد، انگار که با خودش  یسرد و ب یصدا

زدیحرف م  

یستیو مثل اونا نـ ت   

:گفت هیسکوت کرد و پس از چند ثان اموری  

، در سال اشتباه چند نیو ا ماین یرعوض تمام کاراـ د 

عوض تمام گیرای اعصاب خورد کنم توی پرورشگاه، و در 

عوض عذاب وجدان بی جهتی که نسبت به من داشتی و اذیت 



به اسم  یشخص تیتو زندگ گهیبهت قول بدم د تونمیم شدی؛

!ستین اموریو  ماین   

 یاثر چیکردن ماه بود و ه دایدر آسمان هنوز دنبال پ ساواش

 الیخ ست؟یاش ن یزندگدر مورایاز  یاثر گریازش نبود. د

را  یدر حقش کرده؟ گوش یکار لطف بزرگ نیبا ا کردیم

را در  هوشیب یایل نیباال آورد و کنار گوشش گذاشت ارس

 به رهیکه خ یخارج شد در حال عیسر الیبغل گرفته و از و

:محکم و ترسناک گفت یآنها بود با لحن  

کنمیم داتـ پی   

که به جنب و جوش  یبه طرف انبار برگشت و درحال اموری

و حرکت  لیجمع و جور کردن وسا یبود برا رهیافرادش خ

:زد و زمزمه کرد یلبخند کج ؛به سمت فرودگاه  

 یاز اتفاقا یکی تونستیم دنتیرفم عوض نشده.. دـ ح 

باشه امیخوب زندگ  

:گفت یشوخ یزد و با تمسخر و کم یشخندین  

مدت نیتو ا داکنیخودت و پاه آسمون ـ م   

درد کشید با شنیدن جمله خودش. او باید به آسمان دیگری 

کوچ می کرد؟ ولی عادت کرده بود به این آسمان صاف و 



خالی از ستاره. عادت کرده بود به پرستیده شدن یک نفر 

 حوالی زمین بی رحم. 

ستاره های دیگر که برای ساواش اهمیتی نداشتند. برایش مهم 

نبود ماهش سفید است یا سیاه. او که آن ماه گرفته را همان 

 طور که بود دوست داشت. پس چه شد؟ 

:کرد و آرام گفت شیبه کفش ها ینگاهیامور   

سنجاب کوچولو ـ مراقب خودت باش   

 

به  دشید یوقت ؛دنبالش گشت شیآمد و با چشم ها رونیب ماین

ستادیسمتش حرکت کرد و کنارش ا  

نتظرمـ م   

و اتفاقات را در ذهنش مرور کرد دیکش یقینفس عم اموری  

تخت  یرا کنارش رو شیوارد اتاق شد و داروها ساواش*

کنار تخت مکث کرد و آهسته از اتاق خارج  یگذاشت. کم

باز شد و  اموری یشد. به محض بسته شدن در چشم ها

حوصله برداشت در بسته قرص  یبرخواست. دارو ها را ب

درون بسته چشم  اتیمحتو دنیبه محض د یرا باز کرد ول

قرص  یشد و با دقت به داخلش نگاه کرد. ال به ال زیر شیها



از آنها را  یکیشده بود.  چیکوچک لوله پ یها کاغذها

.برداشت و متن داخلش را خواند  

خودت و  یاگه بخوا یو حت ییتو شهیاول من هم تیولوـ ا

مگه  کننی. دوستا بهم پشت نمامیتو چاه، همراهت م یبنداز

 نه؟

را با دقت باز کرد یو کاغذ بعد دیکش یقیعم نفس  

فرد  هیشماره  نی. امیکار دار یلیاروهات و بخور چون خـ د 

و  ریباهاشون تماس بگ یقابل اعتماده. هروقت تونست

. خط خودت زنگ رسوننی. به من خبرار و مهماهنگ کن

مراقب باش فهمه،یبه من ساواش م یبزن  

که حالش بد شده بود گذشته بود و  یروز از زمان سه

 سیفردا روز موعود است و قرار است ساواش پل دانستیم

 یبودن پرهام لبخند کج میبفرستد. از آن تا مایها را به خانه ن

صورتش نشست و کاغذ را درون لباسش پنهان کرد.  یرو  

قرص را بدون آب خورد و کنارش پرت کرد. با دقت چک 

را سر و سامان داد.  شینباشد و فکرها یگریز دیکرد چ

داده  نانیجلوه داده بود و ساواش به او اطم یخودش را عاد

 ای. او و لگرددیو زود برم رودیم شیبود کارها درست پ

وقت  چیه اموری هیبه توص یند و چه بد که کسخانه ماند

خودت اعتماد نکن یحت چکسی"به ه کردیگوش نم ". 



از  اموری کردیفکرش را هم نم یساده لوح حت یایکامل

کند. از تلفنش  هوشیاستفاده کند و او را ب شانییفرصت تنها

که پرهام داده بود تماس گرفت.  یاستفاده کرده و با شماره ا  

. در شناختندیپرهام هماهنگ کرده بودند و اورا م از قبل با

ادرس  ایل یوشکردن گ یابیاسرع وقت افراد پرهام توسط رد

که  یگروه نیبود از انتخاب ا یراض اموریکردند و  دایرا پ

.آنقدر در کارشان تبحر داشتند  

زمان  نیدرنبود ساواش راحت تر بود و در درست تر کارها

 اموری کردندیم الیکه خ یوقت ممکن نارو زده بود. همان

.هاست آرام شده و طرف آن  

 یآنها، درست وقت یحالت دفاع نیو آرام تر نیتر فیضع در

ضربه را  شودیاز سمت او وارد نم یبیآس کردندیکه فکر م

 شیپ رقابلیغ ؛او بود تیخصوصبارز ترین  نیزده بود. ا

!بودن ینیب  

 

شد و  ریدرگ دیاز آنها شد یکی ینبود ول یکشتن کس قصدش

سوار  ایبه حضور آن ها و ل تیاهم یب اموریخورد.  ریت

 مایحالت ممکن خودش را به ن نیتر عیشد و در سر نیماش

و اعتمادساواش  یبود و اگر حواس پرت یرساند. نقشه ساده ا

.*نبود یرا نداشت، انجام شدن  



را  ها انیپرهام جر یسانسور کردن قسمت دارو رسان با

.کرد و توانست او را قانع کند فیتعر ماین یبرا یساختگ  

مدت اعتمادش رو جلب کنم و خودم  نیا یکردم تو یعـ س 

که  یو زمان دمینشون بدم. نقشه هاشون رو شن تو هیرو برعل

.نبودن از فرصت استفاده کردم و با افرادم تماس گرفتم  

دیتکان داد و پرس یسر تیبا رضا ماین  

؟یکرد دایازکجا پو ونارـ ا   

:و گفت دیخند مایاز گوشه چشم نگاهش کرد که ن اموری  

ات رو خوب  فهی. وظیدیدرست به موقع رس نهیهم اـ م 

.از آموزش تو شمینم مونیوقت پش چی. هسینمس یانجام داد  

شد و تنها گوشه لبش به  رهیبه مقابلش خ یحس چیه یب اموری

.رفت یکنار  

:بلند گفت الدیم  

م؟یکن کاریرو چ رژنگـ ا   

زودتر  کرد و یدست شیپ اموریبزند که  یبا اخم آمد حرف ماین

:گفت از او  

مونهیم نجایون اـ ا   

دیغر ماین  



منم دهیدستور م نجایکه ا میونـ ا   

:گفتبه یک باره زد و  یشخندین اموری  

 و باهاش همکاری کرد نژاد کیو لو داد به نکه تور یسـ ک 

به خاطر خودخواهی احمقانش که من و . فقط ارژنگ بود

اونجا اضافه می دید و نمی خواست یک وقتی از شرش 

 خالص شم.

با صورت  مایشدند و ن رهیخ اموریبه  عیو سجاد سر الدیم

:ترسناک گفت ییجمع شده و صدا  

مکان ندارهـ ا   

بودم  یاون پسره بهرام شیپ یوقت یچه نخوا یبخوا ـ چه 

نظر  ریو ز یکارش خوبه. همه چ. دمیها فهم زیچ یلیخ

 ستیکنم تهش به نفع توعه پس الزم ن یداشت. من هرکار

.یاریجوش ب یالک  

:گفتمچ گیرانه کرد و  زیرا ر شیچشم ها ماین  

..یعنی ییدم حیازحد توض شیو هر وقت بـ ت   

 بازم ؛یانجام ند یکار احمقانه ا خوامیم نکهیا یعنـ ی 

 الدی. میاریو با خودت ب انتکاریخ هی یتونی. مخودت میدونی

.کرده کارایبده چ حیبهت توض تونهیم  

 



شان راه افتاد سمت انبار و شوکه یتوجه به صورت ها یب و

.اشاره کرد الدیاز گوشه چشم به م  

 به سمتش قدم دیرا د باز ارژنگ مهین یچشم ها یوقت

اش  یبیج یشد و آهسته چاقو کشیبرداشت. از پشت سر نزد

داخل  یج کرد و به پرهام اشاره زد حواسش باشد کسرا خار

.نشود  

ارژنگ  یگلو ریرا جلو برد و چاقو را آهسته ز سرش

 گذاشت

:گفت دهیکش ییکج کرد و با صدا یسر  

همه سال  نیباشه ا یحس منزجر کننده ا تونهیم یلیـ خ 

 حیرو به تو ترج گهید یکیو تهش  ستییبه ر یوفادار بمون

 بده نه؟

خشم باز و  اش با ینیب یو پره ها دیکش ینفس بلند ارژنگ

 بسته شد

وهمناک پچ زد یزد و دم گوشش با لحن یشخندین اموری  

 مایدور ازچشم ن یساعت کتکم زد کی یروز وقت هی دتهـ یا 

؟یبهم گفت یاون و لو بدم چ یتا جا  

تقال کند چون  توانستینم یرا بست، حت شیچشم ها ارژنگ

.بود دهیچسب شیگلو خیب زیت یچاقو  



ادامه داد اموری  

مشت سگ ولگرد دست آموز دور خودش جمع  هین ـ او

و  کنهیم اشکهیت کهیت انیروز که به کارش ن هیو   کنهیم

.جلو گرگا اندازهیم  

فشرد که خراش  شتریو چاقو را ب دیآهسته خند ییصدا با

لب با ترس  ریزمرد شد و  جادیگردنش ا یرو یا یسطح

:گفت  

لم کنـ و   

 او تنها ادعا بود!

.. مرد گنده ترس نداره کهشیـ ه   

 هیکر یاش را به چشم هازده خیو نگاه  دیچرخ یصندل دور

 کیارژنگ دوخت و سرش را در فاصله  زیو رقت انگ

.صورتش قرار داد یسانت  

و با افتخار تماشا کن. هوم. حداقل  دنتیو زجر کش نیشـ ب 

مرد باش کمینر بودن و کنار بزار و  یدم آخر  

 افهیبا ق اموریکه  دیچک نییاز کنار چشم ارژنگ پا یا قطره

:و مثال ناراحت صورتش را جمع کرد و گفتدرهم  یا  

نداره که هیآ گرـ آ   



برگشت و برق انتقام درون  یبه حالت عاد هیدر ثان صورتش

 تر شد. با رهیانگار ت شیو چشم ها دیدرخش شیچشم ها

:سرگرم کننده و معنادار گفت ییصدا  

 یشیم دهیگرگ در هیتوسط  یچجور ینیو بب ینیراره بشـ ق 

 سگ ولگرد

دستش انداخت و تا  یرو یقیناگهان با چاقو خراش عم و

 یرو یارژنگ خواست باال برود مشت محکم ادیفر یصدا

.دیو خند دیدهانش کوب  

و نفس نفس زد دیپاش رونیاز دهانش ب خون  

الک زده اش را دور  یخونسرد خم شد و انگشت ها اموری

و  یور کی یو ارژنگ با صورت دیاش کش یخون یلب ها

. چه به نیما گفته بود اش بود رهیخ سیو خ نیخشمگ ینگاه

 که انقدر راحت او را کنار گذاشته و خبری ازش نمی گرفت؟

شد و باخودش زمزمه  رهیاش خ یخون یبه انگشت ها اموری

:کرد  

 نیکردیم میفکر اون روز دیبا دیدادیمن و زجر م یقتـ و 

.امیکه اول ازهمه سراغ خودتون ب  

:اشاره کرد و گفت اطیبا احت پرهام  

عیرـ س   



:با نفرت و درد زمزمه کرد ارژنگ  

یا یروان هیو ـ ت   

:باال رفته گفت ییزد و با ابروها یشخندیبا لذت ن اموری  

کرده باشم یمعرف یا گهید زیخودم و چ ادینم ادمـ ی    

و جنون وار زمزمه  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیها چشم

:کرد  

خونت و دوست دارم یوم بوـ ه   

 یزد که چشم ها یرا داخل دهانش برد و مک انگشتش

دیبسته شد و غر ارژنگ  

س کنـ ب   

؟ینیبب یتونیشماست. نم یها و دارو ها شیآزما جهیتـ ن   

فریاد زدارژنگ صدایش را باال برد و   

 ـ آقا این یه روانیه باورش نکنید

می خواست هر طور شده خودش را از دست او نجات دهد و 

به نیما بفهماند کاری نکرده. نمی دانست چه شده ولی حدس 

میزد چه گفته که نیما سراغش نمی آید. باور نمی کرد این 

کالفه و آخر راه او باشد و انقدر حقیرانه توسط او کشته شود. 

 عاصی شده با وحشتی زیاد فریاد زد



 ـ کمک

در صورت ارژنگ  یگریو ناگهان مشت د دیخندیامور 

:و زمزمه کرد دیکوب  

سراغت انیچند نفر م میدر که خارج ش نیز اـ ا    

 یاو یدر تخم چشم ها میبا خشم گشاد شد و مستق شیها چشم

.دیاش غرشده دیبهم کل یدندان ها یزل زد و از ال دهیترس  

و به سرت  یکه سرم آورد ییتک تک بالها یورجـ  

 اتیهرزه گر یرایتمام اتفاق ها و تصو یجور ارم،یم

 یچشمات رد شه که... امشب شب قبرو باچشما یازجلو

.ینیبیخودت م  

 

 خواستیبود که نم رهیخ یاموریبه  نگران یبا نگاه پرهام

ه ک یی. سال ها تالش کرد او را نجات دهد از بالهااو باشد

را  شیرفتارها نیا یوقت یول اورند،یسرش ب خواستندیم

ان ها تا نصف راه را رفته اند. سرش را  دیفهمیم دیدیم

.دیکش یانداخت و ناراحت نفس نییپا  

 کردیو مرور م دادیرا محکم بهم فشار م شیلب ها ارژنگ

دختر آورده که قرار است  نیاز همه بدتر سر ا ییچه بال



در آب؟ سوزاندن  یخودش تکرار شود. خفگ یامشب برا

 کمرش؟ شالق ها؟

سخت و طاقت فرسا که  یها نیهم ساعت ها تمر دمیشا ای

.انداختیرا از کار م یبدن هرکس   

را  اموریتن و بدن  یهرز خودش و دوستانش رو یها نگاه

دیآورد و بدنش لرز ادیبه   

:تکان داد و گفت یسر تیبا رضا اموری  

 گهیکه فکرش تنت و لرزوند امشبم بار د یره همونـ آ 

.کنهیو رو سرت خراب منجاریو ا لرزهیم  

 یرو یبلند ادیبا فر زد و ارژنگ یمحکم به صندل یلگد و

 یخودش نامحسوس درد گرفت ول یواژگون شد. پا نیزم

نداد.  یتیاهم  

دست کبود  یآهسته به سمتش قدم برداشت و کفشش را رو

بود گذاشت و محکم فشرد.  نیزم یشده ارژنگ که رو

 یرو اموری یدردناک مرد با چرخاندن پا ادیفر یصدا

جمع شده نگاهش  یشد و پرهام با چشم ها همزماندستش 

دیزد و آهسته غر یپوزخند اموریکرد.   

به تو آلوده اش  کنم.  نیاز ا شتریدست هام که ب فیـ ح 

احت که در انتظارته لذت ببر و ر یو از شب خوب نجایبمون ا



 یکه تو کرد ییدر برابر کارا نی. اریسرت و بزار بم

نشهیکمتر  

 به سمتش قدم مایرفت ن رونیحرکت کرد به سمت در و تا ب

:برداشت و گفت  

بود؟ یچ یداـ ص   

:گفت یخنث اموری  

که  یدرس کوچولو دادم بهش بابت کار هی. فقط یچیـ ه 

 کرده

 نیما غرشی کرد و قاطع گفت:

و برسمخائن پست فطرت برم تو خودم حساب اون  دیاـ ب    

 دیحرکت چرخ کیبا  اموریحرکت کرد سمت در که  و

:گفتبی اهمیت و  شیجلو  

کردم شیخودم حال م،یقت ندارـ و   

 و چشمان مصممش دهیدر سکوت به صورت رنگ پر ماین

 نیتکان داد و همه به سمت ماش یعاقبت سر ؛شد رهیخ

.رفتند  

بود نگاه کرد و  ستادهیکه عقب ا یگاردیبا خباثت به باد اموری

.او هم با تکان دادن سر چند نفر را به سمت انبار فرستاد  



به سمت فرودگاه حرکت کردند.  بعد هر چهار نفر یا قهیدق و

مسافرت کنند چون امکان  ماین یشخص یمایقرار بود با هواپ

االن در  اموریبود و  ادیشوند ز ریها دستگ سیتوسط پل کهنیا

.را نداشت یدردسر اضافه ا چیبرهه حوصله ه نیا  

 

** 

 رهینقطه نامفهوم خ کینشسته بود و به  یصندل یحس رو یب

شد و کنارش  کشینزد وهیآب م وانیل کیبا  نیبود. ارس

 وانیسمت ل شیمردمک ها یحت دید یمبل نشست. وقت یرو

:گفت یپشت کمرش زد و جد یدست دهینچرخ  

شهیدرست نم یچیجا نشستن ه کی یجور نیا اب ـ   

بحث  نیبود که ارس خیزخم داشت و  یساواش جور یصدا

 را ادامه نداد

شه؟یخوردن درست م وهیا آب مـ ب   

کاناپه به خواب  یگرداند که رو ایچهره ل یرا رو نگاهش

بود. دهیند یا یجد بیفرو رفته بود و خوشبختانه آس  

 شانیبه درد ها یگریلطف کرده و حداقل درد د اموری یعنی

:داد و خونسرد گفت هیاضافه نکرده بود. ساواش به کاناپه تک  

بده زیم یو از رو لمیوباـ م   



را برداشت و دستش  لیدستش را دراز کرد و موبا نیارس

:دیپرس نیدادن شد و ارس امیحرف مشغول پ یداد. ساواش ب  

؟یزنیحرف م یک ـ با   

ارسال شد امینگرفت و پ یجواب  

و تلفنش زنگ خورد.  دیرس انیبعد انتظارش به پا قهیدق چند

:جواب داد و آرام گفت عیسر  

از کشور خارج شده باشن گهید دیاـ ب   

پشت خط جواب داد فرد  

مینظر دار ری. سازمان رو زمیکنیم یدگیا رسـ م   

:گفت یجدکمی فکر کرد و با لحنی  ساواش  

کایآمر یامردا مـ ف   

 یاتفاق بد کنمینم نیمن تضم ؟یایب یخوایم یطمئنـ م 

وفتهیبرات ن  

 یتو نیکنیم دایپ ازی. بهم ندمیو بهتون خبر م طیاعت بلـ س 

یریدستگ  

فرودگاه دنبالت امی. میوکـ ا    



پرت کرد. چند  زیم یرا رو یقطع شد و ساواش گوش تماس

به طرفش برگشت  نینگاه ارس ینیمکث کرد و با سنگ هیثان

.کندیگرد شده نگاهش م نیباز و چشما یبا دهان دید که  

ه مرگته؟ـ چ   

تکان داد و جوابش را نداد انگار داشت  یبا بهت سر نیارس

.کردیرا هضم م شیها دهیبا خودش تمام شن  

را کالفه در کاسه گرداند  شیو چشم ها دیکش یساواش پوف:

گفت کهیت کهیت نیکه ارس  

. می خوای اکشنم لمی... تو ف کنمیحس م یجد یه... جدـ ن

 بری آمریکا چیکار؟ 

. اون دختره احمق اگه فکر کرده از میز اولشم قرار بود برـ ا

راحت باشه تونهیدست من م  

.کرده شتباه فکرـ ا   

قایقـ د   

به گردن ساواش زد و  یا یپس گردن .دیبا حرص خند نیارس

:گفت  

. اون گهیشو د الشیخیب ،کنمیودن دارم مسخرت مـ ک 

؟یکنیخودش و بندازه تو چاه تو چرا دخالت م خوادیم  

 



نگاه مصممش را  یدر سکوت نگاهش کرد و وقت ساواش

دیغر دید نیارس  

ورشم  هیبه  ی. خانوم حتیدیخرش خودت و به کشتن مـ آ 

یکوبیم واریتو انقدر خودت و به در و د ستین  

مالیم ساواش دستش را به طرفش برگشتند و  ایل یصدا با

دیسرش کش یرو  

؟ یوبـ خ   

و گرفته اش را به او دوخت و از حالت  سیخ یچشم ها ایل

 یاست. آرام سع وفتادهین یاتفاق خوب دیچهره شان فهم یها

اش شد و با دست به کاناپه کرد بلند شود که ساواش مانع

داد اشهیتک  

خواب استراحت کنـ ب   

گرفته دختر بلند شد یصدا  

شده؟یـ چ   

:باال انداخت و گفت یشانه ا نیارس  

رفت ده  هم در یکیمرد  یکی تیتو خواب خرگوش یچیـ ه 

شدن هوشینفرم ب  

:گفت دهیدردناکش گشاد شد و ساواش کش یچشم ها ایل  



رگـ م   

به ساواش  دهیترس ایباال انداخت و ل یدوباره شانه ا نیارس

 یرو یتکان داد و دست نانیبا اطم ینگاه کرد که او سر

دیکش شیبازو  

تو نترس شهیحل م یمه چـ ه   

ون.. اون.. اوـ ا   

:پا انداخت و گفت یکیآن  یرا رو شیپا نیارس  

انگشتش  هی یو رومون کرده؟ آره اون همه ریوزنت گـ س 

گه؟یفلنگ و بست. د چوندمونیرقصوند. تهش پ یبندر  

با بهت دهانش  ایهم گذاشت و ل یرا رو شیپلک ها ساواش

آن ها  ییهوی یبود و حرف ها جیآنقدر گ یبازو بسته شد ول

را نداشت.  زیچ چیه لیتحل هیشوکه کننده که توان تجز شیبرا

:و با درد زمزمه کرد دیبا دست گردنش را چسب  

کنه؟یرا انقدر گردنم درد مـ چ   

باال انداخت و جوابش را داد یخونسرد انگور نیارس  

یشد هوشیچون به گردنت ضربه زده و تو ب دیاـ ش   

پرسید:کرد و  بعد رو به ساواش و  

زهوشه؟یبچه چرا انقدر ت نیبود ا نیسوالم ا شهیمـ ه    



ادامه دادنگاه کرد و  ایبه ل دوباره  

وسط  نیبزمجه ا یویک یآ یتو لینت دانشمند بابات وکـ ن 

؟یبوته دراومد ریاز ز یبود یچ  

حرص اینکه معنی نصف کلماتش را نفهمیده بود با با  ایل

بال  یرا باال گرفت و ادا شیدست ها نینگاهش کرد که ارس

 یکارتون یها تیبه شخص هیشب ییبا صداو زدن را درآورد، 

:گفت یبا مسخره باز  

نییمهربون از آسمون شوتت کردن پا یلک لکا دمیاـ ش   

:گفتبی هیچ شوخی ای  ساواش  

؟یساکت ش یخوایمـ ن   

به او دیپر یعصب نیدرخود جمع شد که ارس ایل  

از افرادمون مرده خاک تو سرمون شده  یکی تشیه راسـ ن 

. رمیبه چپم بگ ارویدستم دن رمیمثل تو آبنبات بگ تونمیمن نم

.گهیمتاسفام د  

:آرام گفت ایجوابش را نداد و ل ساواش  

 کرد؟یم یاون که داشت باهامون همکار شه؟یم یجورـ چ 

 تمام اطالعات و بهمون گفت

بهش  زیکه اغراق آم ییگشاد شده و صدا یبا نگاه نیارس

:گفت زیآم هیداده بود، کنا جانیه  



ساواش  .گمیو م نیمنم دارم هم ،تیقربون دهن گوهرـ آ  

و دوست گرمابه  یشناسیم یلیو خ شونیجان شما که ا

ات رو دست زد  داشدهیپ مهیچرا ن یندار یگلستونتونه نظر

کرد؟ یرو قهوه ا بهت و سر تا پامون  

باشد  یاز حد عصب شیهر وقت ب او دانستیم ساواش

. ییبه چرت و پرت گو آوردیو رو م کندیدهانش را باز م

بدون دادن  یهر بحث از یریجلوگ یبود، پس برا نیهم نیارس

دستانش  نیارس ؛شد و به سمت اتاقش حرکت کردبلند  یجواب

:زد و بلند گفت شیپا یرا رو  

؟یجا به سالمتـ ک   

:آهسته گفتچشمانش را روی هم فشرد و  ایکامل  

ساکت شو نیرسـ ا   

 دیدهانش کش یبا حرص نگاهش کرد و دستش را رو نیارس

اشاره  یگرد و حرص یدهانش و با چشما پیبستن ز یبه معن

خوب شد؟ یعنیکرد   

برخواست.  یهم فشرد و آرام از جا یچشمانش را رو ایل

 گریهم د نیمبل نشست. ارس یرفت و دوباره رو جیسرش گ

.در فکر فرو رفت نیبه زم رهیسکوت کرد و خ    



 طیاش دنبال بل یو با گوش دیتخت دراز کش یرو ساواش

 دیبا آن ها برود با نینبود ارس یازیدو نفر گشت. ن یبرا

 ی. وقتماندیو شرکت م یو مراقب محب ماندیم نجایا

 یکرد کم یرا بست و سع شیتمام شد چشم ها شیکارها

.استراحت کند  

کنار تختش  یبه سمت کشو یزینتوانست. با فکر به چ یول

خاص و  یبازش کرد چشمش به طرح ها یخم شد و وقت

پارچه افتاد.  یرو یبایز  

کرده  شیدایکه او در آنجا بود پ یاز داخل اتاق شیوقت پ یلیخ

آن پارچه را در مشتش  و برش داشته بود. کشو را بست،

را برداشت،  لشیموبا. دیتخت دراز کش یفشرد و دوباره رو

کرد و چشمانش  ادیرا ز یگوش یکرد و صدا یآهنگ را پل

.را بست  

 

د تا برود آب ش داریاز خواب ب نیپنج صبح ارس ساعت

 کشیاز اتاق ساواش نزد یآهنگ یصدا دنیبا شن یول؛ بخورد

 کیکه  یدر حال که دستش دیباز د مهیدر ن یاز الو  شد

اش قرار  یشانیپ یدستمال گردن را درون مشتش گرفته رو

متن  دنیاست. با شن رهیخ واریقرمز به د یو با چشم ها گرفته



با تاسف تکان داد و به سمت آشپزخانه حرکت  یسر آهنگ

.کرد  

به خاطر تو پاشم خوامیفردا هم م   

انقد عاشق تو باشم یکنینم باور  

به فردا شم دینا ام خوامیفقط م گهید  

باش کنار من که دوست دارم تنها شم توهم  

ینجورینه هم یعوض شدم، ول من  

یو دور ییبا تنها سازمیفقط م گهید  

امکامل افسرده گهیعوض شدم، د من  

در واقع من مردم نجامیخاطر تو ا به  

 

نفس تا آخر خورد و چند قطره از کنار  کیرا  وانیل نیارس

 یرو قیعم یرا بانفس وانیحرکت کرد و ل نییدهانش به پا

کاناپه به خواب  یخورد که آرام رو ای. چشمش به لدیاپن کوب

.در فکر فرو رفت ردینگاه ازش بگ کهنیرفته بود و بدون ا  

 

یهر لحظه هم کنارم ،یریاز دست م یتو دار   

یادمیکه به  ییم فقط، تووار دوست دار وونهید  



مثل من یشیم یکه دار یدینگو نفهم دروغ  

از موندن و تباه شدن یکه برام بگ خوامینم  

من عوض شدم ،یریاست نیحس " " 

زد و به قاب عکس سه نفره اشان  یتخت چرخ یرو ساواش

.زد یشد و لبخند کمرنگ رهیخ  

 

 یبرا یآمد و سر نییپا مایهواپ یآرام از پله ها ییقدم ها با

دنبالشان  نیماش؛ بودند تکان داد ستادهیکه منتظرشان ا یافراد

  .تحت نظر بودند دایفرستاده بودند و شد

را به چشم زد و حرکت کرد.  نکشیجلوتر از همه ع ماین

راننده  برد کهشلوارش فرو  بیرا درون ج شیدست ها اموری

بی هیچ نگاهی به او سوار شد.و باز کرد  شیدر را برا  

مقابلشان نشسته بودند و او و  یو سجاد و پرهام صندل الدیم

 یو مردمان متفاوت با ب رونیکنار هم. از پنجره به ب ماین

.دیکش یقیشد و نفس عم رهیخ یتفاوت  

 ابانیخ گرید یزل زد ول رونیبه ب یرگیبا خ قهیچند دق دینفهم

را دور  ک پسر و دختری دنیچرخ شیبه جا دیدیرا نم

.دیدیبزرگ و سرسبز را م یدرخت  

 



 ادیبود و پسر با فر دهیچیدر محوطه پ شانیخنده ها یدا* ص 

:گفتیم  

خپلو یریمن و بگ یتونیم یرا فک کردـ چ    

تنش را  نییدختر بچه پا اموریو رو به  ستادیا یا هیثان و

سرش به حالت گوش درآورد  یتکان داد و انگشتانش را رو

و او خندان به فرار  دیکش غیج اموریکرد.  یو زبان دراز

 کردن ادامه داد و داد زد

دنبالم ایبدو ب یـ ه   

زد که ساواش شوکه  شیبه پا یناگهان از پشت لگد اموری

افتاد و  داد زد نیزم یرو  

فسقل یدار یه زورـ چ    

را  شیکه موها یاو پرت کرد و درحال یخودش را رو اموری

زد ادیفر دیکشیم  

خپل.. خپلو یه من دفدـ ب   

به  یرا باال انداخت و نگاه شیابروها طنتیبا ش ساواش

کرد اموریتپل  کلیه  

لرزنیگوشتات م یرینگاه کن راه م گه،ید یپلـ خ   

نگاهش  نیاش خشمگ دهیو کش یبچگانه آب یبا چشم ها اموری

دیکش شتریرا ب شیکرد و موها  



را از دستان  شیکرد موها یو با درد سع دیبلند خند ساواش

.خالص کند اموری دیکوچک و سف  

نداره که هیابا ولم کن گرـ ب    

 زانشیآو ینشست و با لب ها نیزم یبا بغض رو اموری

طبقه  یها یلباس چرب یشکمش گذاشت و از رو یدست رو

و فشار داد. دیطبقه شده اش را چسب  

و مظلوم به ساواش که با  دیدرخش شیبرق اشک در چشم ها

:زل زد و گفت کردیج نگاهش مک یلبخند  

مت؟یَ بدوئم بگ تونمی.. نمیبه خاطل گوشدام نم یعنیش ـ پ   

بسته شده  یافتاد و با پلک ها نیچ شیگوشه چشم ها ساواش

 یدستش را رو شدیکه با قهقهه به عقب پرتاب م یدر حال

:دلش گذاشت و خندان گفت  

 تونمیبه خاطر گوشتام نم گهی.. م گهیدلم.. م یواـ  

رمتیبگ  

 ییهنوز هم شکمش را در دست گرفته بود و با لب ها اموری

خنده اش تمام شد سرش  ی. ساواش وقتکردینگاهش م دهیبرچ

.دیرا چرخاند و او را د  



 میتماشا کرد و ناگهان ن هیلرزانش را چند ثان یمردمک ها

دستانش بلند کرد و بغلش گرفت.  یرا رو اموریشد و  زیخ

:زد و گفت یبلند غیج اموری  

دمیسیاباش تَ ـ س   

زد و  اموریقرمز  ینیب یبا خنده انگشتش را رو ساواش

:گفت  

شهیجوجه ساباش مواظبته هم سینَتَ ـ     

و تپلش که قرمز شده بود  دیسف یلپ ها یرا رو انگشتانش

.اش را پاک کرد امدهین یو اشک ها دیکش   

خپل یتو به من گفد یلـ و   

:گفت با لحنی خنده داردلجویانه و  ساواش  

 لیاز چوب خشکا و خپال تشک ایدن ستنیمه که مثل هم نـ ه 

 ادیرو فرم من به چشم م کلیخپله که ه یشده. به خاطر تو

.یخرس عسل  

االن  دانستینم کرد،ینگاهش م جیگ ییبا چشم ها اموری

اش  یتیشخص بیدارد تخر ای دهدیم یدارد او را دلدار

.کندیم  

کرد تا نخندد و  یچشمانش را نگاه کرد سرفه ا یوقت ساواش

:گفت یجد  



خودم  یبدو کم آورد خوادی. تو تا هرجا دلت منین و ببـ م 

.نگران گوشتات نباش کنمیبغلت م  

:اش گفت یبا تمام بچگ اموری  

پش؟  یبغلم کن یخوایم ییچجو دوئمینبال خودت مـ د 

که یشوژیم  

ر بچه هفت ساله تپل و و آن دخت اوردیطاقت ن گرید ساواش

 اموریرا درون بغلش فشار داد و آهسته با لحن خود  نیریش

:گفت  

یفسقل شوژمیکمک به تو نم ـ با   

نگاهش کرد و مظلومیتی ساختگی در نگاه آبیش درخشید؛ 

:گفت  

ه؟ـ ع    

بهش حمله کرد و با غیر منتظره  اموری کهزد  یلبخند ساواش

*ساواش را درآورد ادیفر یصدا شیموها دنیکش  

 

و کنکاش گر پرهام شد.  رهیفکر در آمد و متوجه نگاه خ از

داده بود  حیترج یول دیاینبود ب یازیبود، ن یاو دوست خوب

کند. دختر در ظاهر نشان  تیبماند و از او حما اموریکنار 

شش سال. نیقدردانش بود. قدردان تمام ا یول دادینم  



 نیماش یکه از تو یبه سازمان آسمان خراش دندیرس باالخره

تحت  یادیز یها نی. ماشندیطبقه آخرش را بب توانستینم

.کردندیبودند و آن ها را اسکورت م دیمراقبت شد  

که  یشخص ی. براستیچ یهمه نظارت برا نیا دیفهم ینم

.متوقف شد نیزد و ماش یپوزخند کند؟یکنترلش م  

و  دیرفتند و سرش را باال گرفت، عظمتش را د رونیب یوقت

نتوانسته شکستش دهد.  یسال ها کس نیچرا تمام ا دیفهم

:دیآهسته پرس مایو سجاد کرد و دور از ن الدیبه م ینگاه  

؟یز درست بودن کارت مطمئنـ ا   

نبود کرد و  یها که تعدادشان شمردن گاردیبه باد ینگاه سجاد

:آهسته گفت  

 یدادم و گفتم منتظر باشن. از همه چ امیز طرف تو پـ ا 

.کننیم یدارن همکار ایخبر دارن و گو  

:تکان داد و خونسرد گفت تیبا رضا یسر اموری  

ارتون تموم شدـ ک    

و او شدند  رهیخ شوکه به صورت مصممشو سجاد  الدیم

 ادامه داد

. تونیسراغ زندگ دیبهتون لطف کنم و بزارم بر تونمیـ م 

دیآدم ش گهید دیحواسم بهتون هست. با یول  



ستادیباال انداخت و پرهام کنارش ا ییابرو و  

:با بهت زمزمه کرد الدیم  

؟یگیم یـ چ   

دیکج کرد و غر یسر  

حرف هام و دوبار تکرار کنم؟ دیتو با یمن برا شهیمـ ه   

 یدرشت شده نگاهش کرد و کم کم خنده رو یچشم ها با

:محو شد و با ترس گفت نکشیدهبه ثانیه  یصورتش آمد. ول  

؟یودت چـ خ   

:سکوت کرد و پرهام آرام گفت اموری  

دیا حواسمون بهم هست شما برـ م   

که مشغول  ماین دنینگاهشان کرد و با د یبا قدردان سجاد

:نفر بود گفت کیصحبت با   

م؟یکارکنیچ مارویـ ن  

را تماشا کرد مایسرش را برگرداند و ن   

 یو وقت نیایداخل پشت سرما ب میریلوتر از همه مـ ج 

راحت یلیخ .نیبر ستیحواسش ن  

:گفت الدیم  

یها چ گاردیقدر راحت؟ باد نیمـ ه   



راحت جواب داد الیخ با  

خوانیرو م مایندارن. اونا فقط من و ن تونیارـ ک   

 یحرکت کرد برود که صدا یگریحرف د چیبدون ه گرید و

و به طرفش برگشت ستادیا د،یرا شن الدیم  

معنادار و مهربان نگاهش کردند  ییو سجاد با چشم ها الدیم

:و سجاد گفت  

. و..منونمـ م   

 نفسی کشید و با نگاهی زیر افتاده زمزمه کرد:

 ـ بابت همه چیز، عذر میخوام

باال آورد و  یدر ادامه حرفش دستش را به شوخ الدیم

دیانگشت اشاره و وسطش را درهم گره زد و خند  

راقب خودت باشـ م   

 یکینشست و برگشت. به طرف  شیلب ها یرو یکج لبخند

را بهش زد و به  ییها رفت و آهسته حرف ها گاردیاز باد

آنها  رهیخونسرد خ یاشاره کرد. مرد با نگاه الدیسجاد و م

.ستادیتکان داد و صاف ا یشد و در آخر سر  

 یست داد ولراه افتاد و پرهام با آن دو نفر د مایبه سمت ن 

کتفش زد.  یمحکم بغلش کرد و چند بار رو الدیلحظه اخر م

:کوتاه گفت یتکان داد و پرهامم با لبخند یسجاد سر  



نمتونیبیـ م   

:لب گفت ریز الدینگاهشان ناراحت شد و م الدیو م سجاد  

دوارمیمـ ا   

 ی. وقتساختمانراه افتادند سمت  یو همگ دیچرخ عیسر پرهام

آهسته به پشت سرش نگاه  اموریشدند  یدر ورود کینزد

. دینفر ند از آن دو یکرد و اثر  

 کسچیبرگشت و وارد شد. ه قیعم یمکث کرد و با نفس یکم

مشغول کار خود بودند و  دایبه طرفشان برنگشت، همه شد

باال نمی آوردند.را  شانسر یحت  

 یانگشتان رو دنیکوب یو صدا توریسالن پر از مان یجا همه

.در فضا پخش شده بود و صحبت های تلفنی بوردیک   

پشت سر  یسرش را باال گرفته بود و بدون نگاه به کس اموری

کلفت و  ییسمتشان آمد و با صدا ی. کسداشتیقدم برم ماین

:گفت یجد  

- Mr. Gilbert is waiting for you 

( .منتظر شما هستند لبرتیگ یآقا ) 

 یتکان داد و دنبال مرد راه افتادند. کنار آسانسور یسر ماین

به انگشتان مرد نگاه  زیت اموریوارد شدند  یو وقت ستادندیا



را فشرد چشمانش را محکم فشرد و  ستیطبقه ب یکرد و وقت

. دیکش یقینفس عم  

زل  اموریتفاوت  یو مرد با دقت به چهره ب ستادیخونسرد ا

طبقه مورد نظر متوقف شد  در نسورآسا قهیزد. پس از چند دق

 کی یحت دند،یرا در سالن ند یرفتند کس رونیب یو وقت

.گاردیباد  

اطراف چرخاند و تنها سه در  با دقت نگاهش را در اموری

را زد.  از آنها رفت و در یکی. مرد به طرف دیدرون سالن د

:بلند شد و رسا گفت ییرایگ یصدا  

- Come in 

( تو ایب ) 

داخل رفت و پشت سرش آن سه نفر هم وارد شدند.  مرد

:گفترو به همراه سرسختش کرد و در دل  یمکث اموری  

شکل انجامش بده نیآخره. به بهتر یباز نیا سینمسـ    

بار فشرد و آهسته از هم گشود. نگاهش  کیچشمانش را  

. و ستادیتفاوت تر شد و صاف ا یب یچند درجه از حالت عاد

 یصندل یهمه درون اتاق رفت. مرد که رو آخر از یبا مکث

بود ناگهان چشم  مایبزرگش نشسته بود و مشغول صحبت با ن



 نیافرادش که خطرناک تر نیاز مهم تر یکی یرو شیها

جواب داده بود نشست. شیرو شیآزما  

و با نفوذ  نیزبینگاه ت میانداختن سرش مستق نییبدون پا اموری

 ینزد لبخند مرموز یحرف چیه یمرد را نشانه گرفت و وقت

نگاه آنها  یمرد نشست. پرهام آهسته به تالق یلب ها یرو

.را داخل دهانش برد و نفسش حبس شد شینگاه کرد، لب ها  

 شیزد و انگشتش را کنار لب ها یصندل یرو یچرخ مرد

جدا  اموری یرورا از نشیهم نگاه سنگ هیثان کی یحت د،یکش

.کردینم   

- Come here 

( نجایا ایب ) 

دستش  کی یبه جلو برداشت که مرد انگشت ها یقدم اموری

شد رهیرا چند بار باز و بسته کرد و به پنجره خ  

- Closer, closer 

( تر کینزد تر،کینزد ) 

 ییبا قدم ها اموریشد و  رهیبه آن دوخ زیر یبا چشم ها ماین

 زیم ستادن،یمقابلش ا یمحکم و صاف حرکت کرد و به جا

 را دور زد و کنارش رفت. 



را چرخاند  یگفت. صندل یو خوبه ا دیباال پر شیمرد ابروها

کرد. پرهام با  یرا بررس شیو از سرتا پا اموریسمت 

با چشم  ماین یداشت ول ننظرشا ریز یرچشمیو ز ینگران

:و گفت دیمغرور خند ییها  

- Sometimes she breaks the law, But in general, 

she is a good lapdog 

( کل سگ دست در  یول کنهیم  یوقت ها قانون شکن یبعض

هیآموز خوب ) 

طور که به و مرد همان دیحرف خودش خند نیو مستانه به ا

:و با نفوذ گفت یجد یبود با لحن رهیخ اموری  

-  Do you know what is most important in my 

soldiers? 

( من اول ازهمه مهمه؟ یسربازها یتو یزیچه چ یدونیم ) 

لبخند آهسته و  اموریسکوت کرد و با دقت نگاهش کرد.  ماین

صورت نشاند و سرش را باالتر گرفت. مرد با  یرو یکج

را گرفت و نوازش کرد در  اموریآرام دست راست  یحالت

:گفت شیبه دست ها رهیهمان حال خ  

- Originality and intelligence 

  (اصالت و هوش )



اشاره اش را را برگرداند و انگشت  اموریدست  ،ردک یمکث

 خودش را کنترل کرد تا اموری کهچرخاند  شیوار رو رهیدا

.ستدیباز بماند و خونسرد با شیچشم ها  

- you are intelligence, Nima but 

( یول ماین یتو باهوش ) 

او شد رهیرا آرام برگرداند و خ سرش  

- Honesty comes first 

زنهیاول رو مصداقت حرف  ) ) 

نگاه پرهام و یامور محتاطانه باهم تالقی پیدا کرد. انتظار 

 نداشتند مرد انقدر سریع برود سر اصل مطلب.

کرد  یشوکه نگاهش کرد و سعباریک و  ییبا چشم ها ماین

:گفت زیبه م رهیکرد و خ ی. سرفه ادیایبه خودش ب عیسر  

- I don't understand what you mean sir 

قربان شمیمتوجه منظورتون نم ) ) 

:گفت زیآم دیرا رها کرد و تهد اموری یدست ها مرد  

- lapdogs are loyal. But it seems like i collected 

the hyena around me 



من دور  نکهیمثل ا یدست آموز وفادارن. ول یسگ ها )

 (خودم کفتار جمع کردم

 اموریبه  یدهانش را بازو بسته کرد و مردد نگاه ماین

د.نش را بر نگردانده بود تا نگاهش کسر یانداخت که حت  

بود  دواریحداقل ام ای کندیدرباره چه صحبت م دیفهمینم

به عقب  یمنظورش نباشد. قدم ،کندیم که فکر یزیچ

:داد و بلند گفت هیتک یبرداشت که مرد به صندل  

- You were supposed to Control Nemesis, Not 

to give her dangerous drugs out of my sight 

. نه یو کنترلش کن یرینظر بگ ریرو ز سیقرار بود نمس) )

.(یخطرناک بهش بد یدور ازچشم من داروها نکهیا  

نگاه کرد.  اموریگرد شد و شوکه به  ماین یچشم ها یآن به

. یروزیپوزخند، پ ر،یحال نگاهش به او بود. با تمسخر، تحق  

خبر  اموری کردیفکرش را هم نم .تکان داد انهناباور یسر

 تیبه پرهام انداخت که با جد عیسر یداشته باشد. نگاه

خشم جلوی او هم خبر داشته.  یحت دیو فهم کردینگاهش م

دیغربی توجه به حضور جوزف چشمانش را گرفت و   

- were you two collaboration together? 

( ن؟یشما دونفر هم دست هم بود ) 



ترسیده و به سیم  مایساکت نگاهش کردند که ن اموریو  مپرها

زد ادیبا جنون فرآخر زده   

- Are you betraying me? 

د؟یکنیم انتیبه من خ ) ) 

را  یکرد و دکمه ا ماین ینگاهش را قفل چشم ها جوزف

.فشرد زیم یرو  

- You felt smart 

( یاحساس زرنگ بودن کرد ) 

:به جلو برداشت و هول شده گفت یباترس قدم ماین  

- Those drugs aren't harmful to the body. I was 

thinking about you 

( .بدن نداره من به فکر شما بودم یبرا یاون داروها ضرر ) 

 رتیبه خودش گرفت و با ح یزیتعجب بر انگ افهیق جوزف

:گفت  

- really Nima? 

( ما؟یواقعا ن ) 

:گفت عیانداخت و سر اموریبه  یبا نفرت نگاه ماین  



مدت نقشه  نیتمام ا ؟یکنیم یباز لمیف یرا دارـ چ 

آره؟ یدیکشیم  

. اینجا دیگر نیازی نداد یخونسرد نگاهش کرد و جواب اموری

به صحبت او نبود. فقط باید می ایستاد و اجرا شدن نقشه های 

 نمسیس را تماشا میکرد.

سر تا  یبا کت شلوار ها کلیها باز شد و دو نفر درشت ه در

به عقب انداخت و  ینگاه مایوارد اتاق شدند. ن یسر مشک

.سرش را تند تند به چپ و راست تکان داد  

- Just as it is easy for me to collect the beads, It 

is easier for me to put them aside Nima 

من راحته، کنار  یطور که جمع کردن مهره ها براهمون )

مایزدنشون برام راحت تره ن ) 

شد و  دهیاز پشت کش شیجلو رفت که دست ها عیسر ماین

 یبلند یتا نرود عقب، با صدا دیخودش را کش شیسرجا

:گفت  

- You're making a big mistake 

( یکنیم یاشتباه بزرگ یدار ) 

پشت  یبرگشت به طرف پنجره سراسر تیاهم یب جوزف

زد ادیفر مایسرش و ن  



- don't trust her 

 (به اون اعتماد نکن)

جوزف بلند شدو قدرتمند سرد  یصدا  

دهیکه من بگم انجام م یون تحت کنترل منه، هرچـ ا   

زد ادیفر ماین   

- you don't know her, He is a lying devil 

.دروغگوعه طانهیش هیاون  یشناسیاون و نم ) ) 

زد ادیفر  

- let me go 

 (بزار برم ولم کن)

که برق پیروزی و  اموریو رو به  دیرا به جلو کش خودش

زد ادیبا نفرت فرشرارت در چشم هایش می درخشید   

مثل سگ ازت  دیهمون اول با شه،یارمون باهم تموم نمـ ک 

. هرزهمتیکشتیو م کردمیسو استفاده م  

زد و صورت پرهام ازخشم قرمز شد.  یلبخند کج اموری

خودش را کنترل کند و  نکهیا یدستانش را مشت کرد برا

با آرامش جوزف بلند شد یصدا  



 

- No one leaves the room until he is dead 

 ) هیچ کس تا زمانی که اون بمیره از اتاق خارج نمیشه(

.و به پرهام نگاه کرد دیسرش چرخ یکم اموری  

و شکنجه اش کنند.  ردیکارش را از او بگ کردندیم فکر

.به قتل برساندش خواهدیم دانستندینم  

 مایدوخت و ن مایبهت زده اش را به ن یمردمک ها پرهام

زد ادیفر  

- No, No let me go 

 (نه، نه بزار برم)

ها دستانشان را  گاردیشد و باد رهیخ نیآهسته به زم اموری

 یگذاشتند و از اتاق خارجش کردند. صداها مایدهان ن یرو

 چیه گرید هیانبعد از چند ث یآمد ول یم رونیاز ب یمحو

درون اتاق حکم فرما  یبینشد و سکوت عج دهیشن ییصدا

 شد. 

را  رونیبلم داده بود و آرام  یصندل یرو ادیز یمرد با ابهت

:گفت رانهی. ناگهان به حرف آمد و مچ گکردیتماشا م  

- You sent your friends to go 



که برن یدوستات و فرستاد ) ) 

:حس گفت یب یخونسرد و با لحن اموری  

- There was no need for them anymore 

( گهیبهشون نبود د یازین ) 

آرام  یینگاهش را به سمت او سوق داد و با صدا جوزف

:گفت  

- Did you come to this conclusion yourself? 

( ؟یدیرس جهینت نیخودت به ا ) 

.انداخت نییسکوت کرد و سرش را پا اموری  

:تکان داد و گفت یسر مرد  

- get out 

رونیب ) ) 

تکان دادند و به سمت در حرکت کردند  یو پرهام سر اموری

 اموریو هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که ناگهان مچ دست 

:دستان بزرگ و سرد جوزف شد و او محکم گفت ریاس  

- Not you! 

( !تو نه ) 



:افتاده گفت نییپا یو با نگاه ستادیآرام ا اموری  

- can I go to the WC? 

؟ییبرم دستشو تونمیم ) ) 

آرام نگاهش کرد.  اموریبهش انداخت و  رهیخ ینگاه مرد

کلمه نه بود که دستانش آهسته رها شد  دنیهرلحظه منتظر شن

:و مرد گفت  

- go 

 (برو)

پرهام از اتاق خارج شدند و به محض بستن در پرهام  با

:آهسته گفت اموریدهانش را باز کرد که   

شیـ ه   

. کدام طرف است سیسرو دندیکه آنجا بود پرس یمحافظ از

را باز کرد  یدر کنار یحرکت کنند کس خواستندیم یوقت اما

ناخداگاه در حال رد شدن چشمش به داخل افتاد و  اموریکه 

 خونسرد نگاهش را گرفت. 

:دور شدند آهسته رو به پرهام گفت یکم یوقت  

مونجاستـ ه   

؟یـ چ   



 کننیو کنترل م شهیها انجام م شیکه توش آزما یالنـ س

.اونجاست  

سری تکان داد.کرد و  ینگاه یرچشمیز پرهام  

صحبت کنم نیما با دیاـ ب  

؟یبهش بگ یخوایم ـ چی  

که او را بردند و داخل  یپاسخ دادن راه افتاد سمت اتاق بدون

.شد  

دیکش ادیزد و فر ییدست و پاش دنیبه محض د ماین  

مدت خفه خون  نیتمام ا ؟یکنیاحساس زرنگ بودن م النـ ا

ت عجم ابونیلحظه؟ آشغال من از گوشه خ نیهم یبرا یگرفت

یآوردیکه معلوم نبود سر از کجا در م کردمینم  

کند پاسخ داد دایپ یرییتغش حالت صورت نکهیا بدون  

 ابونینبود ما تو خ ازین یافتاد یتو دنبال ساواش نم گرـ ا

میباش  

باز و بسته شدند اش با خشم ینیب یکرد و پره ها سکوت  

و عالوه  یرفت شیتفکر اشتباه پ هیات بر اساس  یزندگ مامـ ت

یام نابود کرد هیبق یبر خودت زندگ  



از دهانش در آورد. با  یبد یرا جمع کرد و صدا صورتش

:ادبانه گفت یب یغرش و لحن  

داناهارو در  یهمه چ یمن ادا یبرا خوادیشو هر.. نم فهـ خ

یاریب  

 

 تیرو سرش حلوا حلوا یداشت یسود شیبود! اگر برا ماین او

تو را  یشدیاش م هیبر عل نکهیبه محض ا یول کرد؛یم

 ی. حتدادیمورد لطف قرار م کیطور با الفاظ رک نیهم

که او  کردیسرعت رنگ عوض نم نیبا ا آفتاب پرست هم

.بود نیچن  

راست سر اصل  کیپس  دش؛یند ینیمقدمه چ قییامور ال

.دیرا به صورتش کوب قیمطلب رفته و حقا  

تو پدر پرهام رو کشته یاباـ ب  

شد شا رهیخ یبرزخ یکرد و با چشمان کوتمرد به ناگاه س  

؟یزنیزر مفت م ـ چی  

:گفت نهیبه س دست  

بهت  یازت بترسم و بخواهم دم آخر یستین یطیشرا وـ ت

 هیپا یفکر ب هیات بر اساس  یکل زندگ گمیدروغ بگم. اگر م

.نهیو اساس بود. منظورم هم  



 دنشیکش یتو نارو زدن و الک یهمه به بابا یکرد الیخ

و پوچ از  چیپدر مادرت و بر اساس ه ی. تصور کردنییپا

.بوده یا گهید زیچ انیجر ی. ولیدست داد  

و شوکه به  شدیدو مرد ناتوان تر م دستان آن انیاش م کرهیپ

.بود رهیخ او  

پدرش  یو مدرک گفت، از پاپوش ها لیرا با دل زیچ مهه

اش گرفته تا پوچ کردن  یگرفته، تا قتلش. از پوچ بودن زندگ

او. یزندگ  

افتاد و  نیدو زانو به زم یوپس از اتمام حرف هایش نیما ر

.ماند رهیخ ی دخترمبهوت به کفش ها  

. پدر پرهامم پدرت یجهت کشت یمادر اون پسر و ب درـ پ

تا با  یدیفهمیم نارویقبل مرگت همه ا دیبا کشت. به نظرم

ی.ریبم یشتریعذاب ب   

تا  هیو اساس بوده کاف هیپا یتمام کارات ب یکه بفهم نیهم

.وقت آروم نشه چیروحت ه   

پچ پچ وار گفت:و  را به طرفش خم کردش سر  

وقتم و  خوامینم یکه حت ری. انقدر حقماین یریحق یلیخ وـ ت

.عذاب دادنت تلف کنم یبرا   



. امدیمتر هم باالتر ن یلیم مین یوق زده و سرخش حت چشمان

هم اگر  یامورحق هم داشت.  آمد؛یازش در نم ییصدا

اشتباه بوده  یریدر مس شا یزندگ یها یدوندگ تمام دیفهمیم

محکم حرف  یلیآن چنان با دال .شدیو مات م شیقدر ک نیهم

باز  یگیبه گفتن دروغ م نیما را زده بود که زبان شیها

.شدینم  

نبود. و تو  یآدم خوب یکردیم که فکر ماون قدر ها درتـ پ

 یک نیو فکر کن بب نی. حاال خوب بشیاز اونم بدتر شد یحت

!ساواش ای. تو؟ گرفتیانتقام م یاز ک دیبا  

ارتباط را به  نیکه کمتر بود یکس اونبرد.  شاز خود ینام

نه به  .دخالت ها را کرد نیشتریب یول داشت انیجر نیا

وصل  ساواشبه او که  ی. تنها به خاطر حسشخواسته خود

.کردیم  

را گرفته بود.  شنزد. چون انتقامش از انتقام خود یحرف

 قیشکنجه. تنها با گفتن حقا یعمل، ب یبود، ب نیهماو روش 

.کردیم کسانیرا با خاک ش جسم دشمن  

:گفتبی رحمانه عقب رفت و  یقدم  

وضع فالکت  نیتهش با ا یدونستیاگه م نیفکر کن بب نیشـ ب

؟یکردیباز هم اون کارارو م یمردیوار م  



درون اتاق هم  یمرد ها یخاموش شده بود. حت مرد خشم

درنده که  وانیح نیبه ا چه گفت اوتعجب کرده بودند 

جا نشسته و خشک شده بود؟ کی رانیسرگشته و ح  

بود اشاره  ستادهیا اتاق را بست و به پرهام که منتظر در

پرهام دم  ؛شد سیوارد سرو اموریبعد  قهیچند دق. ندبرو کردم

:گفت نییپا یو با ولوم ستادیدر ا  

بشه یطورنیرار نبود اـ ق   

آب  ریآب رفت و دستش را ز ریبه سمت ش لکسیر اموری

 گرفت

ستیمشکل ما ن کردیو م نجاهاشیفکر ا دیاـ ب   

امورـ ی   

:دفعه پرهام گفت کیآمد جوابش را بدهد که  اموری  

نگو یزیـ چ  

مشت  اموریشد و  سیوارد سرو یهر دو سکوت کردند. زن 

پر از آبش را به صورتش زد و سرش را باال آورد. نگاهش 

شد با  رهیبه زن خ نهیسرد گرفت و از آ یرا از قطره ها

.یبلند قهوه ا یموها  



برگرداند که دست  تیاهم ید. سرش را باش آشنا بو چهره

 یرا رو یکوچک یگوش کروفونیزن دراز شد و نامحسوس م

گذاشت. ییروشو  

دوخته شد و پرهام که دست  لهیبه آن وس زیت اموری یچشم ها

به دو طرفش  عیداده بود سر هیبه چهارچوب در تک نهیبه س

:انداخت و زن آرام گفت ینگاه محتاط  

- Take this with you  

خودت داشته باش و با نیا ) ) 

داد،  هیتک ییجوابش را نداد و دستانش را به روشو اموری

نهیشد به صورتش در آ رهیخ  

- i'm Julia 

نگاهش کردند که زن خونسرد شروع  عیسر اموریو  پرهام

:و آهسته گفت شیکرد به شستن دست ها  

- they are here 

( نجانیاونا ا ) 

:شد و پرهام آهسته گفت زیر اموری یاه چشم  

- Who do you mean? 

( ها هستن؟ یمنظورت ک ) 



دار را کلمه رمز کیبهشان انداخت و تنها  ینگاه معنادار زن

:گفت  

- Salsa 

 یرا با خشم رو شیحبس شد و پلک ها نهیدر س اموری نفس

زمزمه کرد رتیبا ح هم فشرد. پرهام  

ا..سالسا؟ـ س   

:گفت و عصیان زده خفه ییبا صدا اموری  

- is he alone? 

 (تنهاست؟)

.آب را بست ریمنظورش را گرفت و ش عیسر زن  

:را به سمت خشک کن برد و خونسرد گفت دستش  

- No 

دیلب غر ریهم فشرده شد و ز یرو اموری فک  

حمقـ ا   

:با استرس گفت پرهام  

م؟یکن کاریـ چ   



شوکه نگاهش  اموریرا گفت که  یزیو چ ستادیکنارش ا زن

.کرد و خاموش ماند  

**  

وارد اتاق شد. هنوز رو به  دیرا شن شیصدا یزد و وقت در

گوشه دهانش نگه  یپیتفاوت که پ نیپنجره نشسته بود، با ا

 داشته بود و دود اطراف صورتش را پوشانده بود. 

مرد شوکه اش کرد و  یبه سمتش حرکت کرد که صدا

ستادیخود ا یسرجا  

- There is no mask that hides the eyes of my 

people 

( وجود نداره که نگاه افراد من رو پنهان کنه ینقاب چیه ) 

 ؛در سکوت نگاهش کردبا اینکه منظورش را نفهمید  اموری

کرد و از  شیها هیرا وارد ر پیکه جوزف با آرامش پ

.خارج شد اشینیب  

سکوت کرد و سپس ادامه داد هیثان چند  

- Something that made me stand up And do not 

fail, It is a few steps ahead of the enemy to 

think 



( که باعث شده سر پا بمونم و شکست نخورم، چند قدم  یزیچ

.جلوتر از دشمن فکر کردنه ) 

:محکم تر و آرام تر گفت یبا لحن و  

- They see tomorrow, I see another ten years 

( .گهی. من ده سال دننیبیاونا فردا رو م ) 

زد.  یپوزخند محو شانیحرفش و تفاهم فکر دنیبا شن اموری

تکان  یسر لکسیجلوتر فکر کرده بود. ر یچه کس دید دیبا

:داد و گفت  

- It's admirable 

(نهیتحس ابل) ق  

نشست.  شیلب ها یرو یمعنادار نگاهش کرد و پوزخند مرد

 ییبه قهقهه ها لیپوزخندش بزرگتر و بزرگتر و آهسته تبد

 مستانه شد. 

کرد. او برگشت  اموریاش که بند آمد اشاره به پشت سر خنده

که مقابلش بود و خاموش   یبزرگ توریبه صفحه مان یو نگاه

.بود کرد  

.روشن شد توریو مان دیمرد را شن یجد یصدا  

- This is my control network 



( .شبکه کنترل منه نیا ) 

بود  یزیبا دقت به تمام صفحه دوخته شد همان چ اموری نگاه

 که انتظارش را داشت.

و  شدیم دهیدر سر تا سر صفحه د یرنگ یآب ینقطه ها

صفحه به  یاز اشخاص مختلف رو یمتنوع یعکس ها

.آمدیدر م شینما  

:فرو برد و گفت بشیرا داخل ج دستانش  

- So, You control everything from here? 

( ؟یکنیهمه رو کنترل م نجایپس از ا ) 

- With this network, I control this amount of 

power 

( .کنمیحجم از قدرت رو کنترل م نیشبکه ا نیبا هم ) 

دیغربی انعطاف  ییبا صدا اموری  

- Splitting the human brain, its autopsy,  And 

destroy it, Been controlling? 

( بردنش، شده  نیاون و از ب یشکافتن مغز انسان، کالبد شکاف

 (کنترل کردن؟

:بلند تر گفت ییو با صدا دیکوب زیم یانگشتش را رو جوزف  



- This test is needed to create the first and only 

basal ganglion cell design. 

My underlying factors  

Chemically planted around the world 

 نیا هیپا ونیگانگل یو تنها طرح سلول نیاول جادیا یرا) ب

تو  ییایمیساز به صورت ش نهیالزمه. عوامل زم شیازما

.(کاشته شده ایسراسر دن  

:به سمتش برنگشت، تنها گفت اموری  

- Knowing these What can I do? 

 ( اد؟یاز دست من بر م یچه کار نایبا دونستن ا ) 

 یگذاشت. از رو زیم یرا رو پشیشد و جوزف پ سکوت

 هیتک زیبه م نهیطرف آمد و دست به س بلند شد، آن یصندل

:زد و گفت یداد، پوزخند  

- We know what we are talking about 

 ( !میزنیحرف م میدار یاز چ میدونیخوب م ) 

 یباال انداخت و با لحن ییابرو دیرا د اموریسکوت  یوقت

:مرموز گفت  



- Nima was an occupation that I threw out like 

garbage.. but 

( اشغال پرتش کردم  کهیت کیاشغال بود که مثل  هی ماین

ی.. ولرونیب ) 

:به سمتش برگشت و گفت اموری  

- but? 

( ؟یول ) 

 اموریسرش را عقب تر برد، انگار داشت از باال به  مرد

.متنفر بودطرز نگاه  نیو آن دختر از ا کردینگاه م  

- Nemesis. I'm really sad after losing you. You 

were one of the best mice in my lab 

. تو شمی. واقعا بعد از از دست دادنت ناراحت مسیمس) ن

.(یمن بود یها یشگاهیزمااموش  نیاز بهتر یکی  

با  اموریخنده زد.  ریز آمیزتمسخر و دیلرزبدنش با طمانینه 

:زل زد و خونسرد گفت شیروح به خنده ها یب ینگاه  

 



- Feeling of power and victory in return 

defenseless people It's more like making fun of 

yourself 

(  هیشب شتریدفاع ب یب یمقابل آدما یروزیاحساس قدرت و پ

مونهیمسخره کردن خودت م ) 

 غرش یکماش شد و با  رهیسرگرم کننده خ یبا نگاه جوزف

:گفت شیدر صدا  

- These people were a piece of occupation, 

They were on the street, They had no one, They 

didn't even want to continue their lives. These 

characteristics Doesn't remind you of anyone? 

و  یبودن، کس ابونیاشغال بودن، تو خ کهیت کیآدما  نی) ا

 نیادامه بدن. ا اشونیبه زندگ خواستنینم ینداشتن، حت

(اندازه؟ینم یکس ادیتو رو  اتیخصوص  

 دهیهم ساب یرو شیرا بهم فشرد و دندان ها شیلب ها اموری

.را باز کرد شیجلو برداشت و دست ها یشد. جوزف قدم  

- I gave them life and purpose 

 ( و هدف دادم یمن بهشون زندگ ) 

:گفت گرفت و بلند تر اموریاشاره اش را طرف  تانگش  



- I gave you life and purpose 

( !و هدف دادم یمن به تو زندگ ) 

:به انگشت دراز شده اش کرد و با پوزخند گفت ینگاه اموری  

- All this for that? 

 ( اونه؟ یکارا برا نیهمه ا ) 

.پشت سرش اشاره کرد زیبه م و  

:ترسناک گفت یجوزف جمع شد و با لحن یها چشم  

- The world performs better when it is 

controlled 

( داره یکنترل بشه عملکرد بهتر یوقت ایدن ) 

:بلند گفت ییرا به طرف دراز کرد و با صدا شیها دست  

- At my request, there will be wars all over the 

world ،and all this because of my people and 

my orders, Everyone has to bow to my 

intelligence 

هر اتفاقی که دل بخواه من باشه توی دنیا رخ به خواست من )

منه. همه   یاش به خاطر افراد من و دستور هاهمه نیو امیده 

.(کنند میمقابل هوش من تعظ دیبا  



انگار بازیگر تئاتر داشت مقابلش اجرایی بی نقص انجام 

:زد و با تمسخر گفت یخند شینمیداد.   

- I think you really want me to be influenced by 

your work 

( رمیکارات قرار بگ ریتحت تاث خوادیفکر کنم واقعا دلت م ) 

:شد و گفت کشیترسناک نزد یبا چهره ا مرد  

- If you only knew how wide what I was 

building, You weren't  so happy Nemesis 

و گسترده  ریکه من ساختم چقدر فراگ یزیچ یدیفهمیاگه م) 

!(سینمس یشدیخوشحال نم ادیاست ز  

نگاهش  رهیخارج کرد و خ شیها بیدستش را از ج اموری

:به جلو برداشت و آرام گفت یکرد. قدم  

- If no one notices you and your work Why are 

you doing it? 

( پس چرا انجامش  شهیمتوجه تو و کارات نم یاگر کس

؟یدیم ) 

:زد و گفت یپوزخند جوزف  

- Real power comes from untraceable thoughts 



ادیم یابیقابل رد ریاز تفکرات غ یقدرت واقع ) ) 

 شیران پا کنار ینگاه کرد. دست توریبرگشت و به مان اموری

و جوزف ادامه داد دیکش  

- The real struggle is within the shadows 

.هاست هیسا یتو یمبارزه واقع ) ) 

به سمتش برگشت و  عیسر اموریمحض تمام شدن حرفش  به

:زمزمه کرد  

- You didn't fight in the shadows, You were 

originally hiding in the dark 

( یشد میقا یکیتار یاصل تو . دریدیها نجنگ هیسا یتو تو ) 

:به سمتش برداشت و آهسته گفت یهم قدم مرد  

- You'll  soon understand what's happening in 

the world and, how I'm coming out of the 

shadows. of course 

از  یچه خبره و چجور ایدن یکه تو یفهمیم یبه زود )

. البتهامیم رونیها ب هیسا ) 

ادامه داد تمسخر با  

- You aren't going to see anymore 



( ینیبب ستیقرار ن گهیتو د ) 

 که بی اجازه از او و عصبی می لرزیدند ییبا لب ها اموری

:گفت  

 you are nothing ـ

یستین یچیو ه) ت (  

:گفت دهیرا باز کرد و بلند و کش شیبا لبخند دست ها مرد  

- yeah, Yes, but you're  under my command 

(یتو تحت فرمان من یره، ول) آ   

که فقط با لمس جوزف کار  زیم یرو یبه صفحه لمس اموری

شد و پاسخش را داد رهیخ کردیم  

- It has to end somewhere 

( جا تموم بشه کی دیبا ) 

:سرش را خم کرد و با خنده گفت جوزف  

- Who wants to finish it? You? 

( تمومش کنه؟ تو؟ خوادیم یک ) 

و ناگهان  امدیخوش ن اموریبه مذاق  زشیتمسخر آم یتو

دستش را به سمت شلوارش برد و تفنگ را در آورد سرش 



که بهش هشدار داد  کروفونیپشت م یرا کج کرد و به صدا

دینداد و غر تیاهم  

- me 

( !من ) 

خونسرد نگاهش کرد و به سمتش رفت او را محکم  جوزف

اش چسباند. با  نهیو اسلحه را به قفسه س دیبه سمت خود کش

:لبخند نگاهش کرد و زمزمه کرد  

- Shoot 

( کن کیشل ) 

مکث ناگهان  ینگاهش کرد و با کمشده فشرده  یبا فک اموری

و  دیکش یدیشد ریسرش ت یکرد فشار بدهد ول یماشه را سع

نامفهوم  ییاز جا یادیدفعه فشار ز کیانگار  دستانش لرزید.

از دهانش خارج شد و خم شد.  ییوارد سرش شد که صدا  

 قهیقرمز شده بود و رگ شق را انقدر فشار داده بود؛ صورتش

را از دستش خارج  آهسته اسلحه جوزفزده بود.  رونیاش ب

دیکش اموریصورت  یکرد و دستانش را نوازش وار رو  

 

- hish, it's nothing 



( .ستین یزیچ ش،یه ) 

بکوبد  یدستش را باال آورد و خواست مشت محکم اموری

 یدرون صورتش که دستش اواسط راه متوقف شد و رگ ها

از ته  ییانگشتش گرفت. سرش با درد عقب رفت و با صدا

:چاه در آمده گفت  

- what are you doing? 

؟یکنیمکاریچ یار) د )  

:با لذت گردنش را گرفت و گفت جوزف  

- You are in trouble 

یتو دردسر افتاد ) ) 

** 

 یگوشش گذاشت و جد یهدفون مخصوص را رو ساواش

:گفت  

هاشون و هک کنم.  ستمیتمام س کشهیطول م قهیند دقـ چ 

رمیاخطار بگ یداره با چه موانع یبازم بستگ  

:تکان داد و گفت یسر یاوری  

. سریع!رسنیم گهید قهیتا چند دق امگهید یامور هاـ م   



لپتاپ حرکت کرد،  بوردیک یساواش تند تند رو یها دست

 یها نیبود. تمام دورب دهیچیدر ون پ شینرم افزارها یصدا

داشت  یکی یکیها را  ستمیشرکت را تحت نظر داشت و س

.انداختیاز کار م  

که مثل او  دیبه کنار دستش انداخت و سجاد را د ینگاه

را به ها  نیسخت مشغول کار است و او بود که تمام دورب

.دیچیدرون ون پ ایمادر ل یکرده بود. صدا هک یسخت   

- i talked to her 

 (باهاش حرف زدم )

:تکان داد و گفت یسر یاوری  

- Got a microphone? 

 ( و گرفت؟ کروفونیم ) 

- yeah 

 (آره )

- good, Go to the next job 

یخوبه، برو سراغ کار بعد ) ) 



کرد نشان ندهد  یداد و سع رونیآهسته نفسش را ب ساواش

اخطار داد با اخم  یچقدر استرس دارد. رمز را زد و وقت

درهم دوباره کارش را تکرار کرد ییها  

:گفت یجد یاوری  

اومده؟ شیپ یشکلـ م   

 نکشیبرنامه شد و ع کیشده وارد  زیر یبا چشم ها ساواش

:فشرد و گفت یرا باال تر آورد دکمه ا  

عال نهـ ف   

 یاوریو دو تا لپتاپ را مقابل  دیخودش را عقب کش سجاد

 چرخاند

دینیبب دیتونیها تحت نظره م نیمام دوربـ ت   

کوچک شده  ریتکان داد و با دقت به تمام تصاو یسر یاوری

.شد رهیمختلف سازمان خ یاز جاها  

:گفت اوردیکه سرش را باال ب نیبدون ا ساواش  

ش؟ینیبب یتونیـ م   

.گفت یمنظورش را متوجه شد و آهسته آره ا سجاد  

:در ون را باز کرد و گفت الدیم  

نکیزدـ ن   



نگاهش کرد و به سمت لپتاپ برگشت. بعد از چک  ساواش

:گفت یابیرد یها گنالیکردن س  

ن؟یچرا نرفت یهنوز نگفت رسن،یم گهید نینج مـ پ   

:گفت یسکوت کرد و سجاد جد الدیم  

 نجایا می.. نتونستیول میبرس مونیبه زندگ میگفت بر امورـ ی 

که  ییجا تا میخوایدست اونا. م مشیو بسپار میتنهاش بزار

جاها از  یلیچند سال خ نیچون اون تو ا میکمکش کن شهیم

. و به خاطر اون سه سال اول .. نجاتمون داد مایدست ن

 خب.. باید جبران کنیم.

تمسخر و عصبی لبانش با  تکان داد و یبا تاسف سر ساواش

 یرا از چشمش در آورد و پرت کرد رو نکیکج شدند. ع

.یصندل  

با  ،فشرد و چند بار پلک زد شیچشم ها یانگشتانش را رو

 یو رو شدیشد که داشت سبز م رهیخ یتار به کادر ینگاه

.پنجاه درصد متوقف شده بود  

در زدن و سپس  یآمد و اول صدا یخش خش یصدا ناگهان

را فعال کرده  کروفونیم اموری. دندیجوزف را شن یصدا

.بود   



ارتباط  اموریبا  توانستیم یاوریتنها  طیکنترل شرا یبرا

 شیدر جا ی. کمدیشنیرا م شیبرقرار کند و ساواش تنها صدا

نگاه کرد که با دقت چشم  یاوریقرار به  یتکان خورد و ب

.دادیرا بسته بود و گوش م شیها  

حرف بزند.  توانستیدر ارتباط بود و م ایتنها با جول خودش

و آن مرد بود که ناگهان با  اموری یحواسش به صحبت ها

کردند و ساواش  یحرف جوزف چهار نفرشان بهم نگاه

:شوکه گفت  

بر دارهـ خ   

دستش را به عالمت ساکت باش باال آورد و با دقت  یاوری

و سجاد نفسش  گوش داد. ساواش رو به جلو خم شد یشتریب

.حبس شد نهیدر س  

را فشرد که شروع به ضبط  یخم شد و دکمه ا عیسر یاوری

اش ساواش همه یو جوزف کرد. مردمک ها اموری یصدا

 اموریو لپتاپش در گردش بود که با حرف  یاوری نیب

متوقف  نیبه کف ماش شیپاشنه پا دنینگاهش ثابت شد و کوب

.شد  

 

** 



:را محکم فشرد و گفت اموریدست  مچ  

- During these few years, you did not feel 

anything but pain from the electrodes, I want 

you to understand now what I mean when I say 

you are under my control 

از عملکرد الکترود ها  یزیچند سال جز درد چ نیا یتو)

تحت  گمیم یوقت ین بفهماال خوامی. میحس نکرده بود

!(یچ یعنی. یمن یکنترل  

جوزف را از درد بهم فشرد.  قهیو  دیکش یبلند ادیفر اموری

 کهیت کهیو ت دیجنون وار خند دیکشیکه درد م نیدر همان ح

:گفت  

- You said that the key to success is to think a 

few steps ahead of the enemy. Yeah? 

.. چند قدم.. جلوتر از.. دشمن.. فکر تیرمز موفق یگفت )

 (کر..کردنه نه؟

اش را  یا نهینگاه ک اموریدر سکوت نگاهش کرد و  جوزف

:خشدار گفت ییبه او دوخت و با صدا  

- Tnx for your cooperation and guidance 

( .تییو راهنما یاز همکار یمرس ) 



د و حرکت کر زیبه سمت م دیایتا جوزف به خودش ب و

 ادی. جوزف فردیکوب یصفحه لمس یاش را محکم رو یشانیپ

  زد

- what are you doing? 

( ؟یکنیم کاریچ ) 

. همان دیو اتاق دور سرش چرخ دیکش ریبا شدت ت اموری سر

به او  سیدر مغزش تکرار شد که در سرو ایجول یصدا نیح

:گفته بود  

" Joseph put a steering wheel lock in everyone's 

brain, You cann't hurt him as long as you smell 

it" 

که  یهمه افرادش گذاشته. تا زمان یقفل فرمان تو هیجوزف )

.(دیبزن یبیبهش آس دیتونینم دیاون و بو کن  

:زد و گفت یشخندین اموری  

- I'm good at holding my breath 

حبس کردن نفسم ماهرم یتو ) ) 

:در سکوت نگاهش کرد و در آخر گفت ایجول  

- To block sensory and olfactory receptors 



ییایو بو یحس یها رندهیاز گ یریجلوگ یبرا ) ) 

 یشانیپ ینگاهش کردند که دستش را رو اموریو  پرهام

ادامه دادو  دیکش اموری  

- You have to cut your nerves 

*( " یاعصابت رو قطع کن دیبا ") 

با  اموری. شد و بوق اخطارش به صدا در آمد قرمز توریمان

:نگاهش کرد و گفت یدوران ینکج و چشما یخنده ا  

- Cut off the nerves 

 (قطع اعصاب )

که جوزف عقبش  دیکوب زیبه مدوباره محکم سرش را  و

 یرو اموریو  دیدر صورتش کوب یو مشت محکم دیکش

.شد پرت نیزم  

:و گفت دیخند  

- You can no longer control me 

( .یکنترلم کن یتونینم گهید ) 

 ریبلند اژ یبه سمتش رفت که ناگهان صدا یعصب جوزف

و نگاه جفتشان به سمت پنجره بلند شد کوپتر  یو هل سیپل

.شد دهیکش  



زد ادیرا باز کردند و جوزف فر در عیها سر گاردیباد  

- Prepare the helicopter and go to the back 

terrace, Send that boy to a security prison 

ام که پسره ون. ایتراس پشت دیو بر دیکوپترو آماده کن یلـ ه

.(یتیزندان امن دیباهاش بود و بفرست  

نگاهی به یامور انداخت و زهرخند زد. خبر داشت از اینکه 

پرهام بی خبر از او بهش پادزهر تزریق می کرده. خیال می 

چشم او دور می ماند.کردند چیزی از   

را  اشیبیج یبلند شد و چاقو شیاز جا یبه سخت اموری

روشن شد و همان  سازمان ریکر کننده آژ یدرآورد که صدا

.پخش شد اموریدرون گوش  ایجول دهیترس یلحظه صدا  

-I got involved with several people and.. 

 ( ..شدم و ریمن با چند نفر درگ  ) 

:و ناگهان گفت دیکش یقیعم نفس  

- We are going to have a controlled explosion 

( میانفجار کنترل شده داشته باش هیقراره  ) 



البته خودش می دانست چه گند بزرگی زده و قرار است چه 

فاجعه ای رخ دهد. فقط برای اینکه یامور تسلطش را از 

 دست ندهد اینطور گفته بود.

دیغر اموری  

-what? 

( ؟یچ ) 

خش خش و قطع و وصل شدن صدا  یجز صدا گرید یول

سمت  دییکالفه و با درد از جا برخواست و دو .دینشن یزیچ

.زیم  

 

** 

برود که سجاد  رونیب نیقرار خواست از ماش یب ساواش

و او داد زد دیرا محکم چسب شیبازو  

اره؟یسر خودش ب ییبال هی دینیبش نجایهم نیخوایـ م   

داد  ییهمان لحظه لپتاپ صدا ؛باال رفته بود یریدرگ یصدا

ساواش بود. اتینشان از تمام شدن عمل که  

شرکت تحت کنترل او در آمد و نگاهش به  یها ستمیتمام س

:خونسرد گفت یاوریشد.  دهیسمت لپتاپ کش  



و کارت و انجام بده نیشـ ب   

 یهم فشرد که درون گوشش صدا یش را روفک ساواش

زد ادیفر ایو جول دیشنی بلند  

- The situation is ruined Savash 

 (اوضاع خرابه ساواش)

رفت و به سازمان نگاه کرد رونیب نیترس از ماش با  

- what has happened Julia? do you have my 

voice? 

( ؟یصدام و دار ایجول شده؟یچ ) 

بهش وارد شد که  یانقدر فشار عصب ؛ازش نگرفت یجواب

به  الدی. مدیرا به بدنه ون کوب شیپا یبلند ادیبرگشت و با فر

:سمتش رفت و دستش را گرفت که با شدت پس زد و گفت  

لم کنـ و   

از درون میکروفونی که به یامور وصل  ایولبه یک باره ج

دیکش ادیفر بود  

-  Yamour, just Get down quickly 

( نییبرسون پا عیفقط خودت و سر اموری ) 



همزمان با هم نگاه  سیبلند سازمان و پل ریآژ یصدا دنیشن با

 عیسر یاوریناگهان  کهدر هم گره خورد  یاوریساواش و 

:گفت کروفونیپشت به م یآمد و جد رونیب نیاز ماش  

از ساختمون خارج شو عیرـ س   

 میس یب یاوریدور خودش زد که  یبا استرس چرخ ساواش

:را در آورد و گفت  

عیسر دیکنور تا دور شرکت و محاصره ـ د   

سمت سازمان و ساواش مبهوت چشم دوخت به هجوم  دییدو

 شانیادهایفر یمردم و کارکنان شرکت. صدا یدفعه ا کی

:مبهوت و ترسان گفت الدیگوشش را خراش داد و م  

رحم کن ایداـ خ   

دیکش ادیداد و فر هیتک نیبه ماش ساواش  

ایولـ ج    

 یندت یو حرکت قدم ها دیچیدر گوشش پ یخش خش یصدا

.نفر کی یپله و نفس نفس ها یرو  

 یکیبلند انفجار  یبزند که ناگهان با صدا یگریحرف د آمد

لپتاپش  یو صدا دیباال شوکه نگاهش را باال کش یاز طبقه ها

:بلند شد. سجاد بلند گفت  

و سوم از کار افتاد ساواش ستیطبقه ب نیوربـ د   



وارد ون شد و پشت لپتاپ نشست عیساواش سر  

 

با  یمخصوص کرد و سر یوارد کشو عیفلش را سر اموری

حواس پرت جوزف که فرار کرده بود  یتاسف تکان داد برا

را فراموش کرده بود. رمز را زد و تمام  قلم کی نیو ا

 زیم یرو کیتمیاطالعات را وارد فلش کرد. انگشتانش را ر

که مثل او  ایمختلف سراسر دن یادم ها ریو تصاو دیکوب

آمد کالفه نگاهش را به در  توریمان یبودند رو یقربان

 دوخت. 

 گذاشتیها نم سیبلند سازمان و پل ریهمهمه و آژ یصدا

هم دم آخر سرعتش کم شده  یلعنت توریتمرکز کند و آن مان

باشد در گوشش  سیپل زدیکه حدس م بهیغر یبود. مرد

:گفت  

واز ساختمون خارج ش عیرـ س   

فلش را  عیتمام شدن کارش سر نداد و با یتیحرفش اهم به

از طبقه  یبلند انفجار یسمت در که صدا دیو دو دیکش رونیب

.ستادیا شیمبهوت سر جا اموریباال آمد و    

زد ادیآن مرد فر دوباره  

رونیب ایـ ب   



به اتاق  یرفت. نگاه رونیاز اتاق ب عیخودش آمد و سر به

وارد اتاق شد. نگاهش به  عیسر یها کرد و با فکر شیازما

قرمز رنگ درونش  یها عیخورد که ما یبزرگ یها شهیش

.بزرگ ماند شهیهمه ش نیا رانیبود و ح   

:گفت کروفونیم پشت  

ببرم نیاز ب نارویا دیپس؟ با شهیم یاتاق چ نیـ ا   

بلند  یگفت که صدا یزیمشوش شده چ ییبا صدا یاوری

.تر آمد کینزد یاز طبقه ا یگریانفجار د   

زد ادیرا گرفت و فر گوشش  

؟یگفت یـ چ   

رونیب ایب شهیاختمون داره از طبقه باال منفجر مـ س   

و دکمه اش را فشرد.  دیشوکه به سمت آسانسور دو اموری

 کروفونشیاستفاده کند. م توانستیبود پس م نییطبقات پا

.دیرا شن ایترسان جول یدفعه صدا کیداد و  یبد یصدا  

ـ  Can you hear me? 

؟یشنویصدام و م ) ) 

:آسانسور نگاه کرد و گفت یبه حرکت شمارنده ها اموری  

ـ  yeah, Who was the blast? 



بود؟ یآره انفجار کار ک ) ) 

- i exposed, I was disabling the company's 

security systems But someone saw me and I 

had to shoot. But.. Wrongly hit the system 

engine 

شرکت رو از کار  یتیامن یها ستمیلو رفتم. داشتم س)

... یکنم ول کیو مجبور شدم شل دیمن و د یکیکه  انداختمیم

(ستمیخورد به موتور س یاشتباه  

:و گفت دیچیپ یکالفه اش در گوش نفس  

- I'm going out 

 I didn't saw Parham Did you saw him? 

( ش؟یدیتو د دمیپرهام و ند یول رونیب رمیمن دارم م ) 

هشدار گونه به در اسانسور دوخته  شیناگهان چشم ها اموری

:شد و زمزمه کرد  

رهامـ پ   

:گفت دهیحرف جوزف بلند و نفس بر یآور ادی با  

- Security prison, What floor is it? 

(طبقه چنده؟ ،یتیامن زندان)  



:بلند گفت ایجول  

- Repeat that again, I didn't hear 

( دمیدوباره تکرار کن نشن ) 

دیکش ادیفر شیقرمز شده از ته گلو یبا صورت اموری   

؟(طبقه چنده یتیندان امن)ز   

- Fourth. What do you want to go there? Go 

Yamour 

..(برو اموری کار؟یچ یبر یخوای. اونجا مچهارم)  

 یعصب ؛ یعنی نخواست که بشنود.دیرا نشن شیصدا گرید

دفعه آسانسور تکان  کی که دیعدد چهار کوب یدستش را رو

خاموش و روشن شد. با  شیخورد و چراغ ها یوحشتناک

فشرده شده لب زدپلک هایی   

الن نه االن نهـ ا   

 

 

هم  یها دور شرکت را محاصره کردند و آتش نشان سیپل

 یمیو همه مردم شوکه به ساختمان عظ دیهمان لحظه رس



 زشیو ر شدیطبقه به طبقه داشت منفجر م که کردندینگاه م

.کردیم  

و قلبش با  فشردیساواش با استرس و عجله دکمه ها را م

:لب با هول گفت ری. زدیکوبیم یادیسرعت ز  

دمینجاتت م دم،یجاتت مـ ن   

 ادیآمد و سجاد فر یگریبلند انفجار د یکالمش صدا انیم یول

 زد

ره؟یجا داره مـ ک   

استرس به سجاد نگاه کرد و لپتاپ را به سمت خودش  با

سمت  دییکه وارد طبقه چهار شده و دو دیرا د اموری. دیکش

 یکیشدند که در  هوشیهمان لحظه متوجه پرهام ب ،ها شهیش

در به جز لمس کارمندان شرکت  . و متاسفانهافتادهاتاق ها از 

:گفت نیاز دم ماش الدی. مشدیو خود جوزف باز نم  

یباز کن یتونیبکن م یکار هیساواش تو ـ   

به ساختمان انداخت و با عجله مشغول  ینگاه عیسر ساواش

 ادیفر یاوری. شدیباز نم و در دادیاخطار م یه یشد ول

دیکش  

بقه هشت منفجر شد. ساواشـ ط   



گونه ساواش را صدا زد و به مامور ها گفت مردم را  اخطار

.از آنجا دور کنند  

داد زدعصبی و  دیها کوب بوردیک یرو یمشت محکم ساواش  

شهینم شهیمـ ن   

 

دیکش ادیو فر دیها کوب شهیبه ش عیسر اموری  

شو داریرهام بـ پ   

ها رفت و با هول چند بار  شهیکنار ش یلمس ستمیسمت س به

زد که اخطار داد و قرمز شد. با عجله  شیانگشتانش را رو

داد زد  ها رفت و شهیدوباره به سمت ش  

دیدر و باز کن نیـ ا   

غریدهم بلند تر  یاوری  

رونیب ایب شهیاز نمـ ب   

 یماند صدا رهیخ هوشیو به پرهام ب ستادیمبهوت ا اموری

مختلف بود درون گوشش  یمختلف که از صداها یها ادیفر

 تیپرهام اهم یبود و فقط به صدا ستادهیو او ساکن ا دیچیپیم

که گفته بود دادیم  

مگه نه؟ موننیوستا پشت هم مـ د   



 رهیمرد مقابلش خ  دهیرنگ پر ریحس به تصو یب ینگاه با

زمان ممکن از  نیگذشته اش با او در بدتر ریشد و تمام تصاو

.رد شد شیچشم ها یجلو  

ییتو شهیاول من هم تیاولو " " 

و  توجه احساس پرهام به خودش شدهمتوجه شده بود. م اموری

بفهماند در قلب او  میمستق ریبه او غ ه بود تادکرتالشش را 

 گاهیکند جا یو سع ؛وجود ندارد یکس یبرا یاحساس چیه

.خودش را به عنوان دوست در ذهنش نگه دارد  

کم  شیبود پرهام درک کرده بود و برا نیا نانهیخوش ب و

نگذاشته بود. قدم مبهوت به جلو برداشت و کف دستش را 

:گذاشت و زمزمه کرد شهیش یرو  

پرهامـ   

 

 یبا ترس دستش را جلو الدیم شمیمنفجر شدن طبقه ش با

دیکش ادیفر یسیدهانش نگه داشت و پل  

مه از ساختمون خارج شدنـ ه   

و داد زد دیکوب نیزم یناگهان لپتاپ را رو ساواش  

شهیاز نمـ ب    



با سرعت هر چه تمام تر به  و دیپر رونیون ب زبدون صبر ا

و عربده  دیرا از گوشش کش کروفونیم ؛دیدو یاوریسمت 

 زد

رونیاز اون خراب شده ب ایب یپرستیم یو رو به هر چـ ت    

:لب گفت ریساواش به خودش آمد و ز یصدا دنیبا شن اموری  

اواشـ س   

رونیب ایتو رو قرآن ب امورـ ی    

نگاه کرد  آمدیم رونیها ب شهیکه از ش ییترس به آتش ها با

:منقطع شده گفت یو با نفس ها  

 رونیب ایب و از دست بدم دوباره. انواده امخ خوامیمن نمـ 

یلعنت   

:هم فشرد و گفت یرا رو شیپلک ها اموری  

تونمیمـ ن   

 .را هضم کند دیکه شن یکرد حرف یشوکه شد و سع ساواش

ادامه داد اموری  

. رونیب امیب تونمیراهه. نم آخر نجایا دونستمیودم مـ خ 

ندارم یا زهیانگ  



شد و  رهیخ دیدوئیبه سمتشان م عیکه سر ییایبه جول ساواش

 وحشت زده نالید

 یاالن وقت لجباز .اموری شمیم اتزهین.. من انگـ م  

 کشونمتیو م امیخودم م رونیب یاین خورمیقسم م .ستین

.میریمیباهم م ای میمونیدوتامون زنده م ایوقت  . اونرونیب  

دانست از آنجا  یشد. م رهیخ واریگوشه د نیبه دورب اموری

.کنندینگاهش م  

:و گفت نیشخند دردمندی زد  

  یکله شق یلیـ خ 

زد ادیفر یاوریرو به  ساواش  

دنبالش رنینم تونیکوفت یرا اون مامور هاـ چ   

را از گوشش در آورد و  کروفونیمبی طاقت و بریده  اموری

پرت کرد نیزم یرو  

:با استرس گفت ساواش  

؟یشنویصدام و م اموری امور؟ـ ی    

:گفت عیو سر دیبه سجاد چرخ رو  

شد؟یـ چ   



تکان  یسرنا امید نگاهش را به او دوخت و  دینا ام سجاد

.داد  

 ادیفر یاز طبقه پنجم آمد و صدا یزیبلند چ دنیترک یصدا

و با  دیرو به سازمان چرخ عیهمه بلند شد و ساواش سر

 رهیآرام ساختمان خ زشیگشاد شده به حرکت ر ییمردمک ها

.شد  

:لب با بهت زمزمه کرد ریز  

هـ ن   

 

و دستش را از  دیمردد به سمت سمت پرهام چرخ اموری نگاه

. با ستادیبه عقب برداشت و باز ا یبرداشت. قدم شهیش یرو

 یرو اشدهیو دستان کش زدیکه م ییها یملود یآور ادی

را  شیچشمانش را ماتم گرفت، پلک ها انویپ یها هیکالو

:هم فشرد، سرش را با درد تکان داد و گفت یرو  

ستیانیپ خوامیعذرت مـ م   

 ؛حرکت نکرد یو دکمه را فشرد ول دییسمت آسانسور دو به

.عدد ثابت مانده بود کی یرو  

داخل اسانسور شود داد  کردیکه تالش م اموری دنیبا د سجاد

 زد



تونهینم رونیب ادیب خوادیـ م   

تمام شبکه  یو لپتاپ را برداشت ول دییبه سمتش دو ساواش

 یزیچ توانستیها به خاطر انفجار از کار افتاده بودند و نم

کوبان به سمت  یصبر نکرد و با قلب گریرا کنترل کند. د

 بی قرار را گرفتند و ساواش شیها جلو سی. پلدییساختمان دو

دیکش ادیفر  

دیلم کنـ و   

 که از یا تمام سرعتها آزاد کرد و ب سیرا از دست پل خودش

شد و  دهیکه دستش از پشت محکم کش دیخود سراغ داشت دو

.افتاد نیزم یرو  

دیبلند غر یو کم یجد یاوری  

یتو خودت و به کشتن بد یبر یخوایـ م   

گشاد شده به سازمان درحال  یبا مردمک ها ساواش

دیعربده کش دهینگاه کرد و کش یفروپاش  

امورـ ی    

شد  و دستانش را  رهیپر از درد به او خ ییبا چشم ها یاوری

 محکم گرفت تا حرکت نکند

به شکمش زد و تا دستانش  یلگد محکم شیبا پاها ساواش

.گرفتنش عیسر گریشل شد از جا برخواست که دو مامور د  



که حرکتش داشت  یبا درد نگاهشان کرد و با قلب ساواش

به لبش  یحرف یول دیبگو یزیتالش کرد چ شدیتر م عیسر

و آرنجش را محکم  دیبلند کش یداد ی. از شدت کالفگآمدینم

.دیبه سرش کوب  

رو به پلک  تیاهم یاخطار داد آرام باشد و ساواش ب مامور

زد ادیفر یاوریبسته شده  یها  

دفعه من باشم نیزار برم تو، بزار اـ ب   

خم شد و  نیرو به زم دندیکشیرا م شیکه دست ها همانطور

:با نفس نفس گفت  

دفعه کنارش باشم نیا نیعنت بهتون بزارـ ل   

دیچیدرون گوشش پ اموری یصدا  

نه؟ یدونستیمو  یتمام اون مدت همه چ " " 

 اوردهیکه احساسش را به زبان ن نیحرف و ا نیا یآور ادی با

 پراندیمشت و لگد م یگر یشد که با وحش وانهیبود انگار د

.دیکشیداد م به مامور ها و  

سرش را به  ؛کردبه همه پشتش را  دهیلرز ییبا شانه ها الدیم

.اش شکستداد و بغض مردانه هیتک نیماش  

 



وحشتناک مقابلش  یبود و به صحنه ها ستادهیبا بهت ا ایجول

کردینگاه م  

و  دیچیپ شیعربده ترسناک ساواش درون گوش ها یصدا

دیبدنش لرز  

من خودم بهش قول دادم  نیولم کن.. امیم گهیدفعه د نیـ ا 

 کنارش باشم

بر آمده و صورت قرمز ساواش نگاه کرد  یبه رگ ها ایجول

.آمد رونیب شیاشک از چشم ها یو قطره ا  

کنه دستات و بکش کنار.  هیود کثافتم گفتم به من تکـ خ 

امورررررری  

را بست و با تاسف سر تکان داد.  شیپلک ها یاوری 

به مامور سمت راستش زد و  یساواش با خشم لگد محکم

 لیو اشیصورت کنار یتو دیدستش رها شد مشت کوب یوقت

از طبقه چهارم  یانفجار بلند یصدا دییکه دو نیبه محض ا

.شد دهیشن  

 یها شهیآتش و ش یو مات شده به شعله ها رانیساواش ح

پرت شدن  ریو تصو رهیخپرتاب شد  رونیکه به ب یا تهشکس

شد.  انیلرزانش نما یاز پنجره درون مردمک ها یدختر

.دیکش یبلند غیج ایافتاد و جول شیدو زانو یروناباور   



. مامور گفتیم یزیچ یبودند و هر ک ستادهیهمه دور ا مردم

به صورت  یاوری یو صدا کردندیصحبت م میسیها با ب

شدیم دهیساواش شن یمحو در گوش ها  

طرف.  نیا نیاریدختره رو ب دیپزشکارو بفرست عیرـ س 

دیباش عیسر  

ساواش را گرفت و بلند گفت یبازو  

خطرناکه میدور ش نجایاز ا دیشو باـ بلند   

افتاده بود و  هوشیب نیزم یکه رو یمبهوت به دختر ساواش

. و کردینگاه م دندیدویبه سمتش مای که  یکادر پزشک

.دندیدویبه دور تر ها م هیو گر ادیکه با فر یمردم  

تخت  یاوریبرود که  اموریپا شد و خواست به سمت  آهسته

:و گفت دیاش کوب نهیس  

مارستانیب رهیشو اونم م نینکن سوار ماش یبازـ لج   

متوجه  دیفهم یوقت یاوریبهش کرد و  ینگاه جیگ ساواش

هولش داد و ساواش که در  نینشده به سمت ماش شیحرف ها

رفت و نگاهش به صورت  نیشوک فرو رفته بود درون ماش

.از اشک سجاد خورد سیخ  

 



شد به نگاه شوکه و مبهوت ساواش. حاالتش  رهیخ سجاد

اوهام و شوک فرو رفته و  کیبود که انگار درون  یجور

را با  شیدرک نکرده. پلک ها دهیرا که د یزیهنوز چ

.ردهم فش یرو یناراحت  

شد و پشت سر آمبوالنس حرکت  نیسوار ماش عیسر یاوری

 در سکوت وزهن دید یبه ساواش انداخت و وقت یکردند. نگاه

به مقابلش  رهیو فک فشرده شده خ وق زده ییبا مردمک ها

:است گفت  

نگران نباش شهیاواش درست مـ س   

را  شیکرد اصال صدا الیخ یاورینگاهش نکرد و  ساواش

 یجلو توانستیکه در جلو نشسته بود نم الدی. مدهیهم نشن

راننده کنارش متوجه  دادینم یتیو اهم ردیرا بگ شیاشک ها

دوباره داده بودند.  داریبهم قول د شیساعت پ کیشود. همان 

.از پرهام نبود یلحظه اثر نیاالن و درا یول   

 زیچ چیقرار نبود ه زد،یدر سر ساواش پر م یادیز یفکرها

برود، قرار نبود هر که راه خودش را به  شیپ یطورنیا

را  ببرد و نابود شود. قرار بود دست هم شیپ یاهیسمت س

. حال عیوقا نیا وعیاز ش یریو کمک کنند به جلوگ رندیبگ

مرد. مایچه شد؟ ن  



کشته شد و ارژنگ توسط چند مرد  بانهیو غر رانهیحق یلیخ

که از زمان  یو جان داد. پرهام، پسر دیقلچماق ازار د

و در خودش  دیکشیرا به دوش م قیحقا نیبار سنگ یکودک

که  یبا آن ها، دوستانش، و کس یآخر داریبدون د ختیریم

هفت سال مراقبش بود مظلومانه  نیدوستش داشت و تمام ا

 کشته شده بود.

سرش آورده بودند. آن  ییهم خبر نداشت چه بال چکسیو ه

کوپتر فرار کرده  یو با هلهمه را شوکه کرده  یجوزف لعنت

مرگ، غم و  ،ییجدا دن،یهمه جنگ نیا یعنیبود. 

بود. تنها خبر  دهیو پوچ رس چیش به هبد ته یبازخوردها

 اموریکه  ینژاد در آن شب کین یریدستگ اناتیجر نیمثبت ا

  .فرار کرده بود و حبس ابدش بود

 نیو مرگبار ساواش بود که تنها ب کیتار یدر صحنه ا و

 ایچه شد؟ آ کردیمفکر نیبود و داشت به ا ستادهیبازمانده ها ا

بود که  یزیچ یبود؟ حالش سوا اشیاو و کوتاه ریتقص

بکند تا کنار  خواستیاو تمام تالشش را م کرد،یفکرش را م

را جبران کند. باشد و گذشته اموری  

که  نیباب ا اموری یاتفاق تمام حرف ها نیا باحاال  یول 

و داشت  شدیاز او دور باشد در سرش تکرار م دیساواش با

.که راست است دیرسیباور م نیبه ا  



عقب، هر وقت او کنار  دیکشیو م آمدیبا دلش کنار م دیبا

و رنگ آرامش را  آمدیبالها سرش م نیبود بدتر اموری

.دیدینم  

 

بود و ساواش مردمک  دهیچیپ ابانیبلند آمبوالنس در خ یصدا

.سمت لپتاپ واژگون شده رفت شیها  

او لحظه آخر از نداشتن  مارستان؟یبه ب بردندیرا م یکس چه

 یعنیاش.  یصحبت کرده بود. از تمام شدن زندگ زهیانگ

ارزش نداشت تا  شیدرصد هم برا کی یبرا یساواش حت

هم افتاد و سجاد بهش  یرو آرام شیبجنگد. پلک ها شیبرا

 نگاه کرد.

 مارستانیشانه اش گذاشت و فشرد. به ب یدستش را رو

شدند. اواسط راه سجاد  ادهیپ عیسر الدیو سجاد و م دندیرس

:قرمز گفت یو به عقب برگشت. با تعجب و نگاه ستادیا  

؟یایمـ ن   

به سجاد  دیساواش را د یحرکت یسکوت و ب یوقت یاوری

.راه افتاد اشاره کرد برود و سجاد با غم  

یتو تمام تالشت و کرد. ستیتو ن ریقصـ ت   

:گفت یدیآهسته و تاکنگرفت که  یجواب چیه  



یوسش دارـ د   

آرام باال آمد و به او با شنیدن این حرف ساواش  یها مردمک

که از دلش گذشت  یهر حرف یفکر چیه بدون. و نگاه کرد

 را به زبان آورد

تو ذهنتم  ین؟ حتبرات مهم لیدل یب ،یدیرو د ایعضـ ب 

مثل  یبگ یتونی. نمیبهشون بد ینسبت خاص یتونینم

.خواهرمه، دوستمه، عشقمه  

.کدوم چی! هنه  

 آرام پچ زد

بمونه میتو زندگ شهیهم یبرا خوامیکه م هیفقط مثل کس ـ  

اش در حال غرق شدن  یبود که کشت یصورتش مانند کس 

که خسته  یاست. کس رهیو به ماه خ ستادهیاست و او تنها ا

خسته بود تینها یو ب دنیبود از جنگ  

دنبال معجزه ان. منم فقط داشتم تالش  اشونیمه تو زندگـ ه 

اسم  دونمینگه دارم. نم میاون معجزه رو تو زندگ کردمیم

دوست داشتن ای یوونگی. دهیکار چ نیا  

ساواش آدم خاص و  .زد و سر تکان داد یلبخند یاوری

 برایش ازعشق فشیتعر ؛ برای همین او بود یبرا یمتفاوت

  .نبود زیتعجب برانگ



ز همون اول که چشمش رو باز کرد در حال تقاص پس ـ ا 

من بود. تا االن که چشم هاش بسته شد یدادن کارا  

به وجود آمد که  شیدر گلو یبزرگ زیگرفت و چ شیصدا

باعث شد حرفش را قطع کند و فک اش را محکم بهم بفشارد 

نشود یخال شیتا چشم ها  

:و آرامش گفت یخونسردبا  یاوری  

. شما میدیرو پس م یزیچ هیمون تقاص یمه ما تو زندگـ ه

و گریاتفاق ها همد نیکه تو ا نیدو نفر خوش شانس بود

نیداشت   

 یاو معجزه است ول یبرا اموریمطمئن بود حضور  ساواش

نبود. اگر  یجز دردسر و شوم یزیچ اموری یاو در زندگ

با خودش کنار  توانستیچطور م کردیرا باز نم شیچشم ها

د؟یایب  

:گذاشت و گفت رونیب نیرا از در ماش شیپا کی آهسته  

؟یکنیم کاریو سجاد چ الدیم ـ با   

:گفت و قاطع یجد یاوری  

چند سال حبس بخورن  ادی. احتمال زمشونیحت نظر دارـ ت 

رنیگیآخرشون ارفاق م یبه خاطر همکار یول  

:دیخمار و خسته پرس یتکان داد و با نگاه یسر ساواش  



امور؟ی ـ و   

:در سکوت نگاهش کرد و در آخر گفت یاوری  

مارستانیبرو ب میکنیعدا صحبت مـ ب   

مکث حرکت کرد  هینگاهش کرد و پس از چند ثان ساواش

از این سکوتش خوشش نیامده بود. جوری گفته بود  رفت.

 بعدا حرف می زنیم که انگار باور نداشت یامور زنده بماند.

افتاده و دست  نییپا یکه شد با سر مارستانیب یوارد راهرو

سرش را باال  یکس دنیشن یجلو رفت که با صدا بیدر ج

. دیموجود کوچک به سرعت درون بغلش پر کیآورد و   

هم فشرد و به  یرو زد چشمانش را هیگر رید زبلن یوقت

زل زد. دستش  کردینگاهشان م سیخ ییکه با چشم ها ایجول

:زد و آهسته گفت ایکتف ل یرو را آرام  

وبمـ خ   

:عقب رفت و گفت هیبا گر ایل  

ینذاشت امیبزار باهاتون ب فتمـ گ   

جان  یب ییمرده و صدا یبا نگاه یلبخند چیبدون ه ساواش

:گفت  

؟یبکن یتونستیم یکمک یومدیـ م   



را دور صورت  شیدست ها ایهم زل زدند و ل یچشم ها در

را  سشیخ یپاشنه پا بلند شد و لب ها یساواش قاب کرد. رو

:گذاشت. عقب رفت و زمزمه کرد او یشانیپ یرو  

باشه؟ شهیدرست م یمه چـ ه   

و با بغض  دیکنار کش اینگفت. ل یزینگاهش کرد و چ ساواش

:گفت  

 ادیب خواستیم .شد وونهید شدهیبهش گفتم چ یوقت نیرسـ ا 

نجایا  

درون  شیدر سکوت سر تکان داد و مردمک ها ساواش

دیچرخ مارستانیب  

باهات صحبت کنه  خواستیبابا. م شیگفتم بمونه پ یلـ و 

..بهش زنگ  

از نگاه  یول دیفهمیم شیزبانشان را کم و ب نکهیبا ا ایجول

:گفت . به همین دلیلساواش متوجه شد حوصله ندارد  

- Lia honey Savash isn't a good mood to talk, 

don't tire him 

صحبت کردن نداره  یبرا یساواش حال مساعد زمیعز ای)ل 

(خسته اش نکن  



نگاه به  کینگاه به مادرش و  کیمظلوم  یبا نگاه ایل

:ساواش انداخت و گفت  

- Ok 

 

ساواش انداخت  یقرار و فرار یب یبه چشم ها ینگاه ایولج

:گفت نیو غمگ  

- she was taken straight to the operating room I 

explained everything to them, but 

 حیو براشون توض یبردنش اتاق عمل. من همه چ میستق)م

..(یدادم، ول  

:نگاهش کرد و گفت عیو سر زیت ساواش  

ـ  but what 

( ؟یچ یول ) 

دیکش یقیافتاد و نفس عم نییپا ایکامل سر  

:گفت یدیتاک جلو گذاشت و یقدم یعصب یبا نگاه ساواش  

- But what? 

( ؟یچ یول ) 



:گفت و محتاط آهسته ایجول  

- It is a difficult operation, It is unlikely to 

survive 

زنده بمونه دهیداره، بع یعمل سخت ) ) 

با  ایشد و ل رهیساواش خ یبه چهره خنث یبا ترس و نگران و

ساواش؟ آره  ؟یبود زنده بماند؟ ک دیرفت. بع کشینزد اطیاحت

بود زنده بماند. با قدم  دیحرف، ساواش هم بع نیا دنیبا شن

حس  یها حرکت کرد و ب یآهسته به سمت صندل ییها

ولو شد. شانیرو  

نامفهوم از  ییبه جا وبود  نیزم یدراز به دراز رو شیپاها

 توانستینم یحت آمدیدر نم شی. صداکردینگاه م وارید

... حالش خوب یاعتراض کند ول توانستیبزند نم ادیفر

نبود.  یفکر چیو در سرش ه دیتپینبود. نبضش آهسته م

:بود آهسته گفت رهیخ واریطور که به دهمان  

برگرده؟ اموریانجام داد  یوندیپ شهیمـ ن   

نگاهش کرد و با بهت زمزمه  یدرشت و اشک یبا چشم ها ایل

:کرد  

؟یـ چ  

:گفت یجیبا گ ایجول  



- i didn't understand. What did you said? 

؟یگفت یمتوجه نشدم چ ) ) 

با  دنزیوار حرف م ونیساواش انگار که با خودش هذ یول

:گفت نییپا یو ولوم دهیکش ییصدا  

امور؟یبدن به  ارنیدر ب ،ارنیمغز من و در ب شهینم اـ ی   

دوخت و با  ایمنتظرش را به صورت مبهوت ل یها چشم

:زمزمه کرد آوردیرا به رحم م که دل سنگ ییصدا  

شه؟یمـ ن   

. مقابلش زانو دییبه سمتش ساواش دو اوردیطاقت ن گرید ایل

 هیگر یو بغلش کرد. صدا دیزد و سرش را به سمت خود کش

شانه  یرواش در گوش ساواش نشست و سرش خفه یها

را از هم  شی. آهسته لب هاخوردیتکان م ایلرزان ل یها

 ایل شانیپر یموها یرو شیفاصله داد و مردمک ها

.دندیچرخ  

سرش  د،یکش ایسر ل یجان باال آورد رو یدستش را آرام و ب

 شیسر او گذاشت. پلک ها یرا کج کرد و صورتش را رو

:شد و زمزمه کرد دهیآخر راهرو کش ییبه جا  

ن خوبممـ    



 ایدختر شد. جول یها هیگر دیجمله اش باعث تشد نیهم و

باز هم  اینشست. تلفن ل یصندل یناراحت سر تکان داد و رو

از ساواش جدا شود و جواب تلفن  امدیدلش ن یزنگ خورد ول

 را نداد. 

و باز دوباره شروع کرد از اول زنگ  امدین ییصدا هیچند ثان

آرام گفت:ازش جدا شد و  اطیخوردن. ساواش با احت  

واب بدهـ ج   

 رونیب بشیو تلفن را از ج دیصورتش کش ریز یدست ایل

بود.  شروع کرد صحبت کردن با او و رو به  نیآورد، ارس

:ساواش آرام گفت  

؟یزنیرف نمـ ح   

 دیکش ینفس دید یبه نقطه نامفهوم رهینگاه ساواش را خ یوقت

داد و گفت هر چه شد  حیرا توض طشیشرا نیو رو به ارس

.دهدیخبر م  

:ارام گفت ایجول  

- Let's go to the waiting corridor 

( انتظار یراهرو میبر ) 

 یحرف چیه یبرخواست و دست ساواش را گرفت. اوهم ب ایل

بعد کنار  قهیدستش را پس زد و خودش برخواست. چند دق



 یاش به او بستگ ندهیآ یبود که حال و زندگ ستادهیا یدر

معجزه شده و  گفتیو م رونیب آمدیم یبا خبر خوب ایداشت. 

 معجزه اش برگشته.

. کنار در کردینکردن راحت م یزندگ یرا برا الشیخ ای

را جمع کرد و سرش  شینشست. پاها نیزم یداد و رو هیتک

کرد  یو سع دیکش یقیگذاشت. نفس عم شیزانوها یرا رو

آزار دهنده فکر نکند و آرام  یهم که شده به فکر ها قهیچند دق

.ردیبگ  

زنده زنده دفنش  دیهنوز آنجا بود. هنوز زنده بود. نبا اموری

 کیسرش را باال آورد و  الدیم یدفعه  با صدا کی. کردیم

. سجاد هم همراهش بود. دیرا دستش د یخوراک کیپالست

 چیه یپرت کرد و ب یصندل یرا رو کیخسته پالست الدیم

نشست.  شیرو یحرف  

شد. هرکدام از  رهیخ نیداد و به زم هیتک واریسجاد هم به د

و ته افکار همه را  زدندیخود پرسه م یافراد درون فکرها

یدیرسیم زیچ کیبه  یگرفتیم هک  

اموری " " 

 

.هم افتادند و به خواب رفت یآهسته رو ساواش یها پلک  



آمد و سجاد  رونیاز در اتاق عمل ب یبعد پرستار یساعت

دیترس پرس خسته و با  

- is she ok? 

 (حالش خوبه؟)

 کیفقط منتظر  ؛را نداشت نیاز ا شتریحرف زدن ب توان

 یبا کم ،انداخت شانیبه چهره ها یجواب بود. پرستار نگاه

:ناراحت تکان داد و گفت یمکث سر  

- It isn't clear yet 

ستیهنوز مشخص ن ) ) 

دیکشلرزشی داد و نفس پر  هیتک واریسرش را به د الدیم  

شد؟ ینجوریخه چرا اـ آ   

 الدیم ؛پرستار نگاه کرد یخال یحرف به جا یب سجاد

سقف دوخته بود  یرا به چراغ ها سشیکه نگاه خ یدرحال

:گرفته گفت  

 نیتمام ا د،یاز همه ما تالش کرد و زجر کش شتریون بـ ا 

یزندگ نیا ستیشد. حقش ن تیهفت سال اذ  

:آهسته با لحن لهجه دارش گفت ایل  

شهیم داریاواش بـ س   



نگفت.  یزیچ گریهم فشرد و د یرا رو شیلب ها الدیم

داد. او هم  الدیرا باز کرد و به دست م وهیآب م ایجول

به سمت سجاد دراز  ایکرد و از دستش نگرفت. جول یتشکر

نکرده بدنش به شدت  یکار کردیکرد و او گرفت. حس م

از  ی. چه انتظارستدیسر پا با گرید تواندیضعف دارد و نم

و حالش خوب شود؟ دیایکه آن بال به سرش ب داشت اموری  

نشد.  یخبر چیانتظار نشستند و ه یصندل یها رو ساعت

تاب قدم زدند و باز هم  یب یدرون راهرو با استرس و قلب

. امدین رونیدکتر ب  

 بیعج یمدت ساواش با آرامش نیبود که تمام ا نیتر ا بیعج

رو به مادرش  ای. لشدینم داریهم گذاشته بود و ب یپلک رو

:کرد و گفت  

- shall i wake him? 

( کنم؟ دارشیب ) 

 یتکان داد و او هم کالفه رو یبه نشانه منف یسر ایجول

 یاعصاب گرینشست. چهار ساعت گذشته بود و د یصندل

.نمانده بود شیبرا   

اواشـ س   

:و بلند گفت دیناگهان از خواب پر ساواش  



امورـ ی   

:و گفت دیپر یصندل یبا ترس از رو ایل  

شده؟یـ چ   

وحشت زده و پر  یبه طرفش برگشتند و او با چشم ها همه

آهسته اطرافش  شیشد. مردمک ها رهیاز تعجب به آنها خ

:و زمزمه کرد دیچرخ  

صدام کرد اموریـ    

 یرو یهم فشرد و با ناراحت یرا کالفه رو شیپلک ها ایل

:آرام گفت اینشست. جول یصندل  

ـ  Do you eat something? 

؟یخوریم یزیچ هی ) ) 

فرو  قیعم یکه انگار در خلسه ا ییها وانهیمانند د ساواش

به کنارش نگاه  کنندینم را درک شانیخارج یایرفتند و دن

 نکرد. نگاهش آرام دایکرد پ شیکه صدا یاز کس یکرد و اثر

نشست و او تکرار کرد ایجول یرو  

- do you? 

( ؟یخوریم ) 

؟ـ چی   



دستانش را  الدیخارج شد و م نهیآه مانند از س ایجول نفس

.دیفرو کرد و محکم کش شیدرون موها  

 

 شیبه نوک کفش ها رهیرا دراز کرد و خ شیپاها ساواش

:گفت  

؟ومدین رونیـ ب   

:آرام گفت سجاد  

ومدهیـ ن   

فاصله  کردینداشت. حس م یفروغ گریشده بود و د خاموش

 اشیو نوجوان یبا از دست دادن تمام خاطرات بچگ یا

 رونینداشت و عمال منتظر بود دکتر ب یحس خوب چیندارد. ه

 میانجام داد آمدیاز دستمان برم یهرکار م،یمتاسف دیبگو دیایب

نشد. یول  

اش، الکترود  یفمصر یدوتا نبود. داروها یکی اموریمشکل 

در سرش، انفجار و پرت شدن از طبقه چهارم. ساواش  یها

االن درون شوک بعد از مرگ فرو رفته بود و  نیاز هم

خبر نابود  دنیمنتظر بماند تا بعد از شن دوارانهیام خواستینم

خطرناک هم بود اگر از دست  یخوب بود. ول دیشود. ام

.بردیتو را هم با خودش م رفت،یم   



و به رفت و آمد آدم  نشست نیزم یچند ساعت رو دانستینم

 یسال برا انیشد. دست آخر بعد از گذشت انگار سال رهیها خ

به  عیهمه سرآمد.  رونیساواش در اتاق عمل باز شد و دکتر ب

نداشت. دنیجرئت سوال پرس چکسیه یطرفش رفتند ول  

را  امورشیو حال  آمدیم دیکه با یکس یبه خصوص وقت

 ،نیبه زم رهینشسته و خ نیزم یمانند مرده ها رو دیسپریم

د.خبر کرده بو دنیرا آماده شن شیتنها گوش ها  

 دنی. با شندیکش یقیکرد و نفس عمخسته به آنها  ینگاه دکتر

هم و سرش  یساواش رو یپلک ها اشقینفس عم یصدا

درهم گره زد و  شیرا وسط پاها شیافتاد. دست ها نییپا

:دردل گفت  

موم شد ساواشـ ت  

کرد شروع به کوبش  یناگهان قلبش به طور سرسام آور یول

وجود دارد  ایدر دن جانیو ه یو حس کرد هر چه هول زدگ

.جا وارد او کرده اند کیرا    

- it was difficult, But it was 

( شد یسخت بود، ول ) 



با ذوق  ایو ل ایو سجاد آمد و جول الدیم یبلند خنده ها یصدا

و با  دیرا دراغوش گرفتند. دکتر چرخ گریهمد یو خوشحال

:خسته به نگاه مبهوت ساواش چشم دوخت و گفت یلبخند  

هت برش گردوندـ ب    

اش  یگرش معجزه اش را به او برگردانده بود؟ شوخ معجزه

جان تر  یب یول زدیکرد برخ یگرفته بود؟ آهسته از جا سع

حرف ها بود.  نیا از  

با  ایداد. ل هیتک واریشد و نشسته سرش را به د الیخیپس ب

را در  شیبه سمتش آمد و کنارش نشست، دست ها یخوشحال

:دست گرفت و گفت  

زنده موند ؟یدیساواش زنده موند. شنـ   

 ایبه ل نیخسته و غمگ یسرش را کج کرد و با لبخند ساواش

 نگاه کرد

دمیشنـ   

شد و ناگهان دستش را  رتیچشمانش پر از تعجب و ح ایل

بودن ضربانش را  عیسر یقلب ساواش گذاشت. وقت یرو

:و گفت دیحس کرد خوشحال خند  

رونیب ادیمشخصه. داره م یز قلبت همه چـ ا   

آهسته اش از گلو خارج شد یصدا  



شهیراحت نم المیخ نمیشماش و نبـ چ   

:زد و گفت یلبخند ایل  

ینیبیونم مـ ا   

منتظر ماندند و در اتاق عمل باز شد. ساواش به  قهیدق نیچند

برخواست و همه کنار تخت  یاز جا عیسر واریکمک د

براق و نگران به  ییرفتند. او از همان دور باچشم ها

شد و ناگهان  رهیخ اموریسوخته  یاش و کم یصورت زخم

فرو رفت. میعظ یراهرو در سکوت  

 رونیاز دهانش ب یحرف لیه شد ولبان ساواش آرام باز و بست

و ساواش  ژهی. تخت حرکت کرد به سمت اتاق مراقبت وامدین

:که مانده بود شوکه گفت یرو به پرستار  

وهاشـ م   

:گفت  اطیبه آنها کرد و با احت ینگاه پرستار  

عمل الزم بود سرش رو  یبرا د؟یگیرو م سیون کاله گـ ا 

نداشت یادیز یکل خودشم مو در ی. ولمیکامل بتراش  

:شوکه به دهان پرستار نگاه کرد و گفت ساواش  

؟یـ چ   



 الدیسمت م دیچرخ نیخشمگ یبا نگاه شیمردمک ها آهسته

 یاز ال ییانداخته بودند. با صدا نییو سجاد که سرشان را پا

دیآمده غر رونیب شیدندان ها  

ن؟یدونستیـ م   

:لب گفت ریز الدیرفت و م پرستار  

. دیتراشیسرش رو م دیچک کردن الکترودا با یرماه براـ ه

خودش نبود ی.. برادیسف یاون موها  

هفت سال  نیو ا اموریاضافه تر از  یزیچ دنیتوان فهم گرید

و بشنود چجور او را  ستدیبا توانستینم گریرا نداشت. د

از خودش  شتریب دیشنیم شتریزجر داده اند. هر چه قدر ب

. دختر  بودیم اموری یاو به جا دیچون با شدیمتنفر م

.مبارزه کرده بود یدرجنگ اشتباه اپوششیس  

به مادرش انداخت و از ذهنش رد شد چقدر  یمبهوت نگاه ایل

همه بال سرش  نیتودار و محکم باشد که ا تواندیآدم م کی

 ی. او از بچگدیبگو یو لب باز نکند دردش را به کس دیایب

 خواستیاش به هوا برم هیگر یصدا دیدیم یخراش کوچک

 رامتا آ شدیدر بغل پدر و مادرش آنقدر نوازش م دیو با

در مغزش  یحجم از خود دار نیا نیهم یبرا ردیبگ

. دیگنجینم  



 ریغ دنیپرست یبه ساواش حق دهد برا توانستیاالن م دیشا

بود و  نیو تحس شی. صبر و هوش او قابل ستااموری میمستق

با آن  امورینقص  یرا به فکر فرو برده بود. ظاهر ب ایل

 وسیشد و ما داز ذهنش ر یخی یو چشم ها دیبلند سف یموها

.دیکش یآه  

حرکت کرد  مارستانیب رونیتند به سمت ب ییساواش با قدم ها

را گرفت  شیجلو ایبه دنبالش برود جول خواستیم ایل یو وقت

:و آهسته گفت  

-Let him be alone 

 (بزار تنها باشه )

 کدستیو به آسمان صاف و  ستادینفس نفس وسط محوطه ا با

اش  ینیب یانداخت، پره ها نییشد. سرش را پا رهیخ یمشک

. دستانش را مشت کرد و شدندیبا سرعت بازو بسته م

درون مغزش نشسته  یکیچشمانش را محکم بهم فشرد. انگار 

کالفه و تند تند تکان  یسر دیکوبیبود و پشت سر هم چکش م

.دیو دور خودش چرخ ددا  

و چند بار  دیمحکم سرس را با دستان مشت شده اش چسب

را  شیو با درد دندان ها دیاش کوب قهیمشتش را محکم به شق

را  شینامفهوم از دهانش خارج شد. پا ییبهم فشرد و صدا



نتوانست، سرش را  گریفشرد و ناگهان د نیزم یمحکم رو

زد ادیفر دهیرو به آسمان بلند و کش باال برد و  

سهـ ب   

دیکش ادیبلندتر فر نیشد رو به زم خم  

ه، بسه، بسهـ بس  

و با  دیکوب نیزم یخورد و مشتش را رو نیزم یزانو رو با

دیحرص غر  

گهیمومش کن دـ ت    

 ادیمتفاوت فر یکه با زبان بهیها با تعجب به آن فرد غر آدم

 شی. موهاشدندیو از کنارش رد م کردندیبود نگاه م دهیکش

. ندیخوب بب توانستیبود و نم ختهیصورتش ر یرو شانیپر  

وارد دهانش شده بود و پوستش را به خارش  ییتار مو

را  ستشمو را زد کنار و چند بار د یانداخته بود. با کالفگ

.گفت یو اه بلند دیصورتش کش یمحکم رو  

دیلب غر ریکند و ز نیزم یرا محکم از رو یچمن  

م؟تو چشماش نگاه کن یجورـ چ   

حوصله درش آورد و  یموقع تلفن اش زنگ خورد و ب همان

 امدیدلش ن یجوابش را ندهد ول خواستی. مدیرا د نینام ارس

.نگرانش کند و تماس را وصل کرد نیا از شتریب  



اواش؟ـ س   

انداخت و زمزمه  نیزم یآرام خودش را از پشت رو ساواش

:کرد  

ومـ ه   

بلند شد و داد زد نینگران ارس یصدا  

چرا جواب  .نوریمردم ا یوم و زهرمار اشغال. از نگرانـ ه 

؟یدیاون گوشتکوبت و نم  

صبر کرد و چند  یتنها جوابش سکوت ساواش شد کم یوقت و

:. در آخر آهسته گفتدیکش قیبار نفس عم  

و نشون بدم.  میبگم و ناراحت یچ دونمین االن واقعا نمـ م 

.خوردم هی. تمام آبنباتات رو با گررمیمیم ت بفهم دارمخود  

ساواش نشست و متوجه شد  یلب ها یرو یکمرنگ لبخند

.نشسته هیطنز بغض و ساعت ها گر یکم یپشت آن صدا  

:گرفته گفت ییبا صدا نیارس  

دست به دست هم داده  ایکرد. دن یکار شهیسرنوشت نم ـ با 

 ای. بمونهیبرات نم یچکیکه بهت بفهمونه تهش جز من ه

.میکنیم یبا هم عزادار رانیا   

:صورتش نشست و زمزمه کرد یرو یاخم کمرنگ ساواش  



زنده اس اموزـ ی   

را  یزیشکستن چ یصدا امدهیهنوز حرف از دهانش در ن

نیارس ادیو فر دیشن  

شکرت به مرگ  ای؟ جون من زنده اس؟ خدا یگفت یـ چ

کرده بودم زنده  اموریمادرم هفت تا آبنبات نذر تو و 

چرا.  یدونی. هفتم که خب منجایا نیبرگرد  

رو با ساواش  میزندگ هیبق ستمیشکرت مجبور ن ایخدا یا

گفتن جمله  یتو دمیکشیداشتم م یچه زجر یدونیبگذرونم نم

 تونهیتو رو م یبدم وگرنه ک تیدلدار خواستمی. ممیقبل یها

قابل  ریاونم چون خودش غ تونهینفر م هیتحمل کنه؟ البته 

..تحمله و تو رو درک  

 قیعم یقطع کرد و با نفس شیحرف تلفن را رو یب ساواش

را گوش کرده بود و  شیشد. چرت و پرت ها رهیبه آسمان خ

و از  خنک به صورتش خورده یرا زده بود. هوا شیادهایفر

 شوک خارج شده بود. 

از شوک خوب  یبود که با خبر نیو خوشبختانه ماجرا ا

خوب کم کم داشت  یخارج شده و تازه االن بود که حس ها

برخواست و به  یآرام از جا ی. با لبخندشدیوارد قلبش م

رفت. مارستانیسمت ب  



حوصله تالش کردن  یحت یچرا انقدر ارام شده ول دانستینم

جوره  چیرا نداشت و ه روزیبودن به ساواش د هیشب یبرا

.کردینم دایاش را پ یحس شوخ طبع  

 

همه کنار  دیبود شد و د یدر آن بستر اموریکه  یاتاق کینزد

 ستادیا یکم شیاند. سرجا رهیو به داخل اتاق خ ستادندیا شهیش

اشاره  دشیسرش را برگرداند و تا د ایپا و آن پا کرد ل نیو ا

آرام رفت سمتشان و چشمانش  یشود. با قدم ها کیکرد نزد

دوخت.  شیرا به کفش ها  

رخش به آن سمت بود و  میهنوز ن یول ستادیا شهیشمقابل 

معنادار به او کردند و  یو سجاد نگاه الدی. مکردینگاه نم

دست سرنوشت است  نیداشتند ا دهیناراحت شدند. همه عق

و  دانستیاتفاقات م نیساواش خودش را مقصر تمام ا یول

 یدستش را رو ایرا نداشت. جول امورینگاه کردن به  یرو

:و آرام گفت تاواش گذاشکمر س  

- go closer 

( تر کیبرو نزد ) 

:آرام گفت ساواش  

- im ok.. here is good 



( خوبه نجایمن خوبم ا ) 

:خنده اش گرفت و گفت ایجول  

- she isn't awake, you can look at her 

( ینگاش کن یتونیم ست،ین داریاون ب ) 

حال  نیرا در ا اموریساواش عادت ندارد  دیفهمینم چرا

 اموری دانستیبود و م دهیمحکم و سر پا د شهیاو را هم ند؟یبب

 شیو تماشا ستدیبا یکس تشیوضع نیهم دوست ندارد در ا

 کند.

و انقدر با خودش کلنجار رفت تا آخر  دیکش یقینفس عم 

به سمت  یور کیکند حرکت کرد و سرش  شیمردمک ها

هم گذاشت و  یرو عیرا سر شی. با درد پلک هادیچرخ اتاق

ایباز برگشت به سمت جول  

فرستاد. سرش را تند  رونیرا حبس کرد و با شدت ب نفسش

:گفت یتند تکان داد و با کالفگ  

تونمیمـ ن   

:دست گرفت و آهسته گفت دستانش را در ایل  

فقط دست و پاهاش شکسته شهیوب مـ خ   



لبانش را گاز  ایاش شد و جول رهیخ یبرزخ یبا نگاه ساواش

شکسته انگار  شیفقط دست و پاها گفتیم یجور کیگرفت. 

بود.  یاتفاق کم  

بال سرش آمده  نیا دیدیو م کردیچشمانش را باز م اموری

آنها را هم  یحداقل دست و پاها ای ردیبم دادیم حیترج

داده با  یبزرگگاف  دیکه فهم ای. لشکستیم گرفتیم

:گفت تیمظلوم  

بدم یدلدار خواستمیـ م   

:با حرص و لبخند گفت ساواش  

ش نکن تال گهیلطفا دـ    

تند تند سرش را تکان داد به نشانه باشه و سکوت کرد.  اهمیل

:گفت یجد ایجول  

- Other complications are evident when she 

wakes up 

( شهیبشه مشخص م داریب یوقت گهیعوارض د ) 

را  شیشانه ها اینگران نگاهش کرد که جول یکم ساواش

:فشرد و گفت  

- don't worry everything will be ok 



( شهیدرست م زینگران نباش همه چ ) 

:آمد و گفت رونیبود از اتاق ب اموری نهیکه درحال معا دکتر  

- Currently his condition is normal We have to 

wait for her to wake up 

بشه داریتا ب میصبر کن دیبا هیعینرمال و طب تشیفعال وضع ) ) 

:دینگران نگاهش کرد وپرس ساواش  

- when does she wake up? 

( شهیم داریب یک ) 

 رهیخ اموریبه  نکشیباال انداخت و از پشت ع یشانه ا دکتر

:فکر کرد و سپس گفت یشد. کم  

- I think she will wake up tomorrow. You had a 

great chance That  she didn't go into a coma 

که  دیاورد ی. شما شانس بزرگادیفردا بهوش ب کنمیفکر م )

 (نرفت کما

:لب گفت ریبا بهت ز ساواش  

ماـ ک   

:دیپرس ایکرد و دکتر خواست برود که ل یتشکر ایجول  



- Can anyone stay by her side? 

 ) کسی میتونه کنارش بمونه؟(

- Now not 

 (فعال نه)

.ماند واریبه د هینشستند و ساواش تک یصندل یرو همه  

 

را به او برگردانده. با  اموری کردیخداراشکر م دیبا یعنی

 یول دانستیکه هنوز نم یشکسته و عوارض یدست و پا

کلنجار رفتن  یداد و با کل هیتک شهیبرگردانده. سرش را به ش

اش دوخت.  یو زخم جانیباالخره نگاهش را به جسم ب  

راهم  و دم و دستگاه که ساواش اسمشان میس نیچند

لب  یرو یژنیبه سرش وصل بود و ماسک اکس دانستینم

در  یقیعم یناراحت افتادینگاهش به سرش م ی. وقتشیها

 کهنی. شوک به خاطر ابزرگ یو شوک شدیم جادیدرونش ا

 شهیبود و هم دهید بایز یرا با آن موها اموریمدت  نیتمام ا

رحم  یکرده و االن جوابش را با ب دیبود چرا سف نیسوالش ا

ن شکل ممکن گرفته بود. یتر  

چقدر سخت بوده چون او از  شیآن دوران برا دانستینم

 زدیو حدس م زدیرا پسرانه م شیمدل موها یهمان کودک



بود. سرش  اموریغصه همان چند تا راهم نخورده باشد. او 

به  طیشرا نیشد که در ا یبانداد و ازخودش عص یرا تکان

باال  یاش با آرام نهیس هکه قفس نی. همکندیفکر م یزیچه چ

دهنده بود. نیساواش تسک یبرا رفتیم نییو پا  

 یاصال نگاه کردیم یگچ گرفته اش هم سع یبه دست و پاها

فکر  زیچ چیشده بود به او و به ه رهینکند. همانطور خ

 حینفر فرو رفته بود و ترج. درخلسه خودشان دو کردینم

مانند مزاحم  یکس یلباشد. و رونیب یایخبر از دن یب دادیم

وسط خلوتش و با صدا کردن ساواش او را از  دیجفت پا پر

.دیکش رونیب الشیخ  

نه به االن که دو ساعته  یکردیه به اولش که نگاه نمـ ن 

بهش یشد رهیخ یمکث چیبدون ه  

ایتعجب اول به ساعت نگاه کرد و بعد به ل با  

دمیفهمـ ن    

:تکان داد و گفت یبا لبخند سر ایل  

 میبا من بر ایسر ب هیبرم خونه  خوامیمن م .توجه شدمـ م 

  استراحت کن



که به  یبا فکر ناگهان ؛نگاهش کردمتفکر  یکم ساواش

 هیتعجب بقنگاه مسرش زد حرفش را قبول کرد و در مقابل 

د.مت خانه راه افتادنبه س  

:گفت ایرو به ل دندیرس یوقت  

برا مو؟ یدار نیاشـ م   

:رام گفتآاش شد  رهیکه خ یبا تعجب نگاهش کرد و کم ایل  

اواش نکنـ س   

:زد و گفت یلبخند کمرنگ ساواش  

کچل کنم خوامیرس خجسته نمـ نت    

:اعتماد نگاهش کرد و گفت یباز هم ب ایل  

ییروشو یو کشوـ ت   

.شد سیتکان داد و وارد سرو یسر ساواش  

که  نهیخسته به خودش در آ یکارش تمام شد با نگاه یوقت

ساله شده بود نگاه کرد و صورتش را  جدهیمانند ساواش ه

.دیپاش یخیمشت آب   

خنک بماند.  کمیرا با حوله خشک نکرد و گذاشت  صورتش

از اتاقش خارج  یبا لباس راحت ایرفت و ل رونیب سیاز سرو



 یو سوت بلند ستادیشد. چشمش که به ساواش افتاد شوکه ا

.دیکش  

- Fantastic 

دوان دوان  ایرا در کاسه چرخاند و ل شیچشم ها ساواش

و با  دیکش شیخودش را به او رساند و دستش را درون موها

:ذوق گفت  

- You look like naughty boy 

( یشد طونیش یپسربچه ها هیشب ) 

و لبخند  دیچیدور در گوشش پ ییاز سالها اموری یصدا

زد یکمرنگ  

من دردسر  یکه فقط برا یو خرابکار طونیآدم ش هیو ـ ت 

یکنیدرست م  

ساواش خنده  پسیچ دنیخاطراتشان خصوصا دزد ادی با

:گفت ایکرد و ل یآرام  

- what? 

:دیپرس ایتکان داد و ل چیه یرا به معنا سرش  

- what is your reason? 

( بود؟ یچ لتیدل ) 



کوتاه جوابش را داد ساواش  

گفت امورـ ی   

. پس از چند زد یرا باال انداخت و لبخند کمرنگ شیابروها ایل

:بلند گفت ییخودش آمد و با صدا هلحظه ب  

شام خوشمزه بهت بدم هی ایه افتخار خوب شدنش بـ ب   

:نشست و با خنده گفت رهیپشت جز ساواش  

امور؟یکنار  یمنم بنداز یخوایـ م   

 یوقت یاول متوجه حرفش نشد و ناراحت نگاهش کرد ول ایل

و حرفش را گرفت با حرص  دینگاه خندان ساواش را د

گرفت ساواش با خنده داد زد شیاز پهلوها یمحکم شگونیو  

ریچه نگـ پا   

:با تعجب گفت ایل  

رم؟ینگ یچـ   

:و گفت دیباز هم خند ساواش  

اپ هاپـ ه   

بهش زد که ساواش غر زد یمحکم یپس گردن ایل  

؟یشد نیارس یهم کپوـ ت   

را در آورد تابهیو ماه دیخند ایل  



گرفته ادیاز تو  نیرسـ ا   

شد و  کیمشغول درست کردن است ایو ل دیبا هم خند ییدوتا و

.در آرامش و سکوت شام را کنار هم خوردند  

نگاه کرد،  کردیم یباز شیغذا یبه ساواش که با آخرها ایل

:دیرا کنار بشقاب گذاشت و پرس شیچاقو  

 ـ اون دو نفر باید برن زندان؟

تکان داد یمنظورش را گرفت و سر ساواش  

بشن، امروز فقط ارفاق  ییبازجو دیبا گهیکر کنم فردا دـ ف 

باخبر بشن اموریکردن از حال   

:پا و آن پا کرد و گفت نیا یکم ایل  

؟یچ امورـ ی   

:گفت یبعد جد یسکوت کرد و کم ساواش  

روغ گفتم بهشونـ د   

:گفت یبا تعجب و شگفت ایل  

؟یه دروغـ چ   

 یروسپس سره خورد.  کیبرداشت و  زیم یرا از رو وانیل

:گفت قیعم یو با نفس دیکوب زیم  



دادم.  حیپدر مادرم و حال بابات و همه رو توض انیرـ ج 

.گفتمهم رو  شیسال پ ششاومد  اموریکه سر  ییبال  

قرار  یب دیگوینم یچیه دید یمنتظر نگاهش کرد و وقت ایل

:گفت  

؟یب کجاش و دروغ گفتـ خ   

:گفت یکرد و جد ایل ینگاهش را قفل چشم ها ساواش  

از جرم هار و انجام  یخودش بعض رادهیو ا لیگفتم با مـ ن

اونجا  مایانداختن ن ریجمع کردن مدرک و گ یداده. گفتم برا

کنه یمونده و به ظاهر باهاشون مجبور شده همکار  

:نگاهش کرد و با من من گفت یکم ایل  

یگیم هست که تو ینجوریباالخره هم یدروغ نگفت ادمیزـ    

و  افتادیم ریگ اموریتو بهر ماجرا  رفتنیاگه م یره ولا - 

یحرف نزد سیچرا از اول با پل گفتنیبهش م  

؟نترپلهیا یتو یاورـ ی   

تکان داد و جواب داد یسر ساواش  

بار خونشون  هی میسی. استاد برنامه نومنه یمیوست قدـ د 

.شام دعوتم کرده بود اونجا باهاش اشنا شدم  

:سکوت گفت هیگفت و پس از چند ثان یمتوجه شدم آرام ایل  



برو بخواب کنمیو جمع منارین اـ م    

مارستانیبرم ب خوامیـ م   

 ی. االن اونجا باشمیریاستراحت کن فردا باهم م کمیرو ـ ب 

ادیاز دستت برنم یکار  

با آنجا بودن جز  گفتیدر فکر فرو رفت. راست م ساواش

. به سمت بردینم شیاز پ یکار دنینگاه کردن و عذاب کش

رفت  شدیدر آن مستقر م ماندیم نجایا یوقت شهیکه هم یاتاق

.دیتخت دراز کش یو رو  

همه جا  قهیسر و صدا از آشپزخانه آمد و پس از چند دق یکم

.رفت فروشد و خانه در سکوت  کیتار  

زنگ خورد و  لشیببندد که موبا خواستیرا م چشمانش

 کالفه جواب داد

؟یاب ندارـ خو   

:با حرص گفت نیارس  

روزه من چه بدونم نجایـ ا   

شان سکوت کرد و  یزمان یاختالف ها یادآوریبا  ساواش

:دیارام پرس نیارس  

ومده؟یهوش نـ ب   



:گذاشت و گفت یشانیپ یدستش را رو ساواش  

نوز پنج ساعتم نشده از اتاق عمل در اومدهـ ه   

من و بزن ایـ ب   

:سکوت کرد و سپس گفت ساواش  

نیرسـ ا   

رگـ م   

باش دمـ آ   

جواب داد یبا سرتق نیارس  

شنیرشته ها آدم نمـ ف   

:تخت دوباره دراز کرد و گفت یدستش را رو ساواش  

چه طرز حرف زدنه؟ نیا یشد ریـ پ   

دیکالفه شد و غر نیارس  

بدم؟ ای رمین زنگ زدم حساب پس بگـ م   

کرد و پاسخ داد یتک خنده ا ساواش  

یدست خورد وـ ر   

:آرام گفت نیارس  

یچونیپیروحت ادم و م وـ ت   



برای بار دوم ارام گرفتند ساواش  ی. وقتدندیخند ییدوتا و

:آهسته گفت  

نیرسـ ا   

پاسخ داد: دهیو کش کالفه  

ومـ ه   

:داد و گفت یدستانش را تکان یا هیچند ثان یبا مکث ساواش  

واقعا؟ یرو خورد بنباتام همهـ آ   

که ساواش  دیبلند خند یجور سکوت کرد و ناگهان نیارس

را از گوشش فاصله داد و صورتش را جمع کرد.  یگوش

.دادیکن مپاک شهیش یصدا شیخنده ها  

:گفت شیخنده ها یالبه ال نیارس  

کردم هستن یه شوخـ ن   

بود؟ یالک یگفتیهاتم که م هیگر یعنـ ی   

که مسخره بود  ییسکوت کرد و سپس با صدا یکم نیارس

:گفت  

چرا  بهینکردم واسه غر هیره بابا من ننجونم فوت کرد گرـ آ 

کنم هیگر  



نگفت.  یزیساواش نشست و چ یلب ها یرو یارام لبخند

گرفته دوستش را  یساواش لحن و صدا دانستینم نیارس

دهد.  صیتشخ تواندیپس از چند سال م  

از شرکت حرف زدندچند دقیقه بحث را عوض کرد و   

یکن یدگیرس یایب دی. خودت بادونمیه نمـ ن   

:حوصله گفت یب ساواش  

؟یا کارهیس تو اونجا چـ پ   

دیغر نیارس  

خبرت؟  یاینم یترسیم یمرده از ک گهیهم که د مایپ مایـ ن 

جز خودت رسنیشرکت توعه همه بهش م  

و پرهام در هم رفت و با  ماین یآور ادیساواش با  صورت

:گرفته گفت ییصدا  

ادیوشم نمـ خ   

ه کتفمـ ب   

:گفت زیغر زد و اعتراض آم ساواش  

نیرسـ ا   

نیردسـ د   

:و گفت دیخند ساواش  



؟یبود گفت یچ نیـ ا   

جواب  نیآمد و سپس ارس یاز پشت گوش یخش خش یصدا

 داد

کم کم خوب  گهیهم حالش د یمحب ،دراوردم یچ هی دونمیـ چم

.ختیر گرفت برگام ارویبودم سراغ ل ششیپ روزید ؛شده  

 ترسهیماهه از دخترش م هیتو شانس من و نگاه کن  یعنی

من و  چکسیکجاست؟ چرا ه ایل گهیم نهیبیمن و که م

خوادینم  

خسته به سقف زل زد که  ییو با چشم ها دیخند ساواش

:گفت نیارس  

رفت  به حرف؟ چشمام یمن و گرفت ادیو خوابت نمـ ت 

 خداحافظ

تا ساواش خواست جوابش را بدهد تلفن را قطع کرد. با  و

انداخت و  یرا کنار یبا تاسف تکان داد و گوش یلبخند سر

را باز کرد. شیتخت پاها یرو  

کرد که  به فردا فکر قفل کرد و آنقدر یشانیپ یدستانش را رو

.چشمانش گرم شد و به خواب رفت  

 

؟ینشد داریرفت ساعتم و بزارم زنگ تو چرا ب ادمین ـ م   



و پس  دیبا حرص شلوارش را باال کشبعد از کلی غر زدن 

به ساعت که . دیپر رونیب سیاز سرو شیاز شستن دست ها

.شد رهیخ دادیدوازده ظهر را نشان م  

:و گفت دیهول دور خودش چرخ با  

اعتم کجاست ساعتم کجاستـ س   

سمت مبل و ساعتش را به سمتش پرتاب کرد  دییدو ایل

خورد و با  نیزم یرو یول ردیساواش دستش را باال آورد بگ

داد زد ایعجله خم شد برش داشت. ل  

؟یخور یبحونه نمـ ص   

به خاطر صحبت  دادیفحش م نیزمان که به ارس هم ساواش

دیمدت و خواب ماندنش غر یتا طوالن شیها  

میبدو بر خورمیرا کوفت مـ چ   

 ایرا به سمت ل چییساواش سو که دندیدو به سمت در دو هر

:پرت کرد و گفت  

نیبش وـ ت   

 ایگاز داد. جول مارستانیحرف نشست و تاخود ب یب ایل

 دیغر زده بود که مگر مرده ا یزنگشان زده بود و حساب

بود مگر  دهیپرس ای. لدیدیجواب نم رمیگیهرچقدر تماس م

.بهوش آمده اموریگفته بود  ایچه شده و جول   



بود که ساواش با ترس از خواب  دهیکش غیآن چنان ج دختر

با سرعت به اتاق  ایتخت بهتش برده بود. ل یبود و رو دهیپر

خورده بود  ساواش  واریرفته و در را چنان باز کرد که به د

 با ترس داد زده بود

ه مرگتهـ چ   

 یگریزده بود نگذاشته بود حرف د ادیبا شوق فر ایل یوقت و

و  سیبود باسرعت به سمت سرو دهیدو دیایب رونیاز دهانش ب

را  مارستانیتا ب توانستیده بود. کاش مهم حاضر ش ایل

شده بود و  داریبا خبر بهوش آمدنش ب کهنیپرواز کند. ا

از  دنکن یاحساس ناراحت شدیروزش را ساخته بود باعث م

 خواب ماندنش. 

 دنیساعت منتظر ماندن و استرس کش نیچون بهتر از چند

و هر دو به سمت  افتیخاتمه  ایبود. افکارش با ترمز ل

آنجا بود  اموریکه  ی. با ورودشان به طبقه ادندیدو مارستانیب

خوشحال و  ییکه با چشم ها دیرا د ایو جول الدیسجاد و م

آن ها را  یقدم ها یصدا ی. وقتستادندیمنتظر پشت پنجره ا

 یو قرمز دستش را رو سیخ ییبا چشم ها الدیم دندیشن

:و گفت دیصورتش کش  

یومدـ ا   



باال انداخت.  یشانه ا ایکرد و ل با حرص نگاهشان ایجول

کوتاه ساواش خورد و اول تعجب  یسجاد نگاهش به موها

 یزد و سر یچهره تخس شده اش لبخند دنیبعد با د یکرد ول

پا و آن پا کرد  نیا یو کم ستادیتکان داد. ساواش کنار در ا

:به حرف آمد و گفت الدیم  

تو یبر شهیالن نمـ ا   

:گفت یبه آرام ساواش  

صدشم نداشتمقـ    

:تعجب گفت با الدیم  

را؟ـ چ   

عوض  یانداخت و سجاد برا نیشرمنده به زم ینگاه ساواش

:کردن بحث گفت  

رو چک  تشیبهوش اومده و دکتر وضع شهیم یساعت کـ ی 

 امینداره و همه چ یا گهیمشکل د چیکرده. خداروشکر ه

بود ادشی  

:گفت رتیبا ح ایل  

ترسناکه نمیمـ ه   

حرف سجاد را ادامه داد الدیم  



کنهیاش م ییداره بازجو یاوریاستش االن ـ ر   

آب دهانش را قورت داد.  اینگاه کرد و ل ایبا بهت به ل ساواش

چه؟  کردیرا اعتراف م شیو تمام جرم ها دادیم یاگر سوت

:گفت ینبود. سجاد با ناراحت دیبع اموریاز   

میبر دیتموم شه ماهم با اموری ییبازجو کر کنمـ ف   

سرش را  ایباز به وجود آمد و همه سکوت کردند. ل یبد جو

بزند در اتاق باز شد  یانداخت و ساواش تا خواست حرف نییپا

آمد.  رونیب یاوریو   

شد  رهیبودند خ ستادهیکه آن طرف تر ا یساواش به دو مامور

به نظر برسد به طرف  یعاد کردیم یکه سع یو با نگاه

اشاره کرد و سجاد با  هابرگشت. مرد به مامور  یاوری

:ملتمس گفت ینگاه  

م؟ینیرو بب اموریقبلش  شهیـ م   

را صادر  اجازه قیعم ینفس دنیسکوت کرد و با کش یاوری

و سجاد به سمت در  الدی. مدندیکرد و مامور ها عقب کش

:گفت یحرکت کردند که ساواش جد  

دیزود، خسته اش نکنـ   



 یبا ترس نگاه ایزد. ل یلبخند ایتکان داد و جول یسر الدیم

بود انداخت و ساواش خونسرد  رهیکه به ساواش خ یاوریبه 

:گفت  

شده؟ یزیـ چ   

:گفت یعاد یباز هم سکوت کرد و در آخر با لحن یاوری  

صورت با  نیاکرد. در دییرو تا یکه تو گفت ییزایمون چـ ه

 یها بیآس ،هاه و لو دادن اون که جمع کرد یمدارک یبررس

.اش یازاد یبرا شهیم یعملش شواهد و دهیکه د یا یجد  

دادند و  رونیحبس شده شان را ب یو ساواش نفس ها ایل

 اموری یبار همکار کی یساواش در دل خداراشکر کرد برا

.با او  

 ییکه با چشم ها اموریدم پنجره رفت و به چهره خسته  ایل

شد.  رهیخ کردیدو مرد نگاه م باز به آن مهیخمار و ن  

 الدیرا زدند و سپس م آخرشان یحرف ها یاوریساواش و 

 یسر یاوریآمدند.  رونیب سیخ ییو سجاد هر دو با چشم ها

.شدند کیساواش و مامور ها نزد یتکان داد برا  

نمتیبیـ م   

برگشت.  الدیباهاش دست داد و به سمت سجاد و م ساواش

:گفت یتکان داد و جد شانیبرا یجلو نرفت فقط سر  



کمک آخر ممنون یراـ ب   

چون اگر  اموریمدت با  نیتان در تمام ا یهمکار یبرا نگفت

 نیهم کرده بودند همه به خاطر ترس بود و در تمام ا یکار

نشان  یواکنش یبود جز ناراحت دهیسال ها که او زجر کش

 نداده بودند.

 نییسرش را پا یبا شرمندگ الدیرداند و مرا برگ شیرو

راه  یسمت خروج بهها به دستشان زده شد و انداخت. دستبند

 اموریبه حرف  اگر دانستیم؛ افتادند. سجاد ناراحت نبود

ناراحت  یبرسند ول شانیبه زندگ توانستندیم دادندیگوش م

. نبود از برگشتن  

 رفتندیاگر م یبود ول امدهیهم از دستشان بر ن یکار نکهیا با

ذاب وجدانشان راحتشان عسرش آمده  ییچه بال دندیفهمیو م

. حال دینشان را هر چند ناچیز ادا کرده بودند. گذاشتینم

 حبسشان هم تاوان نامردی خودشان بود.

 هیتک واریاواسط راه برگشت و رو به ساواش که به د یاوری

:داده بود گفت  

یاستـ ر   

:گفت یبا لبخند یاوریاش شد و  رهیبا تعجب خ ساواش  



اون لحظه آخر خودش به سمت  دمیها فهم ییبازجو یوـ ت

که  یدونی. وگرنه منهیرو بب بیآس نیکه کمتر دهییپنجره دو

.نبود نجایاالن ا موندیطبقه م یاگه تو  

 یعنیبود؟  دهیخودش پر امورینگاهش کرد.  رتیبا ح ساواش

که برق  یاوریصورتش نقش بست و  یکم کم رو ی... لبخند

:و گفت دیخند دینگاهش را د  

یستین تیاهم یونقدرام براش بـ ا   

:شانه اش زد و گفت یرو یدست  

ادیبهت م وهاتمـ م    

.از او جدا شد و رفت نیمت یخنده ا با و  

شد و دروغ چرا.  رهیخ نیکوتاه به زم یبا تک خنده ا ساواش

 نیاش تا ا یبود ناراحت دهی. انگار االن فهمخوشحال شده بود

زمان و در سکوت فرو رفتنش به خاطر حرف لحظه آخر 

 یجانیه دیرا شن نیا یو االن وقت ؛بود زهیاز نداشتن انگ اموری

 مانیپش لیدل توانستیشده بود. مثال م ختهیبه جانش ر بیعج

او باشد. هوم؟ اموریشدن   

 

ساواش تا خواست همراهش به داخل  ،به سمتشان آمد دکتر

:اتاق برود دکتر نگاهش کرد و ساواش گفت  



- w..what? 

:انداخت و مهربان گفت هیبه بق ینگاه دکتر  

- The appointment is over 

 (وقت مالقات تموم شده)

 یصورت ساواش مانند پسر بچه ها هیثان کیدر  یجور

دکتر  و که همه به خنده افتادندظلوم شد مشکست خورده 

:خندان گفت ایتکان داد و وارد اتاق شد. ل یسر  

میکرد ریـ د   

نگاهش کرد و جواب داد یحرص ساواش  

ه؟یک ریقصـ ت   

:باال انداخت و گفت یشانه ا ایل  

- i don't know 

( دونمینم ) 

:گفت اینشست و رو به جول یصندل یرو  

- you're tired  

( یخسته شد ) 

:زد و گفت یمهربان لبخند ایجول  



- yes, Now I want to go home and rest. Are you 

here? 

 دیبرم خونه و استراحت کنم شما هست خوامیاره، االن م )

گه؟ید ) 

با گفتن مراقب  ایتکان دادند و جول دییبه نشانه تا یدو سر هر

 لیالزم از آنجا رفت. موبا یو سفارش ها دیخودتان باش

را پرت  یخورد و با نگاه انداختن به ان گوشساواش زنگ 

 نیارس یجواب داد و صدا اینگفت. ل یزیو چ ایکرد بغل ل

دیچیپ یدرون گوش  

بار زنگت زدم پاشو تن لشت و  ستیدو یآبنبات کهیرتـ م 

 یاون عبوسه ترسناکه دوست داشتن مارستانیجمع کن برو ب

 بهوش اومده

 نیا. قطعا به ساواش انداخت یگرد شد و نگاه شیچشم ها ایل

کرد که  یسرفه ا .کردیرا جدا م نیسر ارس دیشنیجمله را م

:سکوت کرد و با تعجب گفت نیارس  

- Hi 

:و گفت دیخند ایل  

- it's me 



بزند تلفن قطع شد و شوکه به صفحه  یگریتا آمد حرف د و

:بهش کرد و گفت یشد. ساواش نگاه رهیخ  

شد؟یـ چ   

:باز گفت یبا دهان ایل  

طع کردـ ق   

دفعه جواب داد نیدوباره زنگ خورد و ساواش ا یگوش  

ه؟یاالن وقت مسخره باز نیرسـ ا   

روح از تنم رفت صداش  ه؟ی. االن وقت مسخره بازقایقـ د

دمیروح آقاجونم بود. ترس هیشب   

یکنیمنم چرا قطع م گهیداره بهت م یالغ وقتـ ا   

:بلند و خندان گفت نیارس  

ام  ونهیم یدونیون اون بود قطع کردم جان من مب چـ خ

به جونم شیاندازیما چر یقهوه ا نیشکرابه با ا  

 

 نیارس که دیکش یبا تاسف تکان داد و نفس یسر ساواش

:دیپرس  

..زنگ زد به من گفت چرا ج ایولـ ج   

میمارستانیـ ب   



کپک زده؟ تهیخاص یوسط حرفم ب یپریرا مـ چ   

:گفت الیخیب ساواش  

گه؟یار دک ـ   

:فکر کرد و گفت یکم نیارس  

الش خوبه؟ـ ح   

 ارام جواب داد 

ره خداروشکرـ ا   

عجزه شداـ م   

:گفت نیسکوت کرد و ارس ساواش  

کال بزن منم  ویدیو ششیپ یشد به من بده. رفت یرو خبرـ ب 

نمشیبب  

 یزد. او عادت نداشت زبان شیهاینگران نیبه ا یلبخند

افراد  دادینشان م یشکل نیو ارا ابراز کند  شیهامحبت

 یگفت و تلفن را قطع کرد. ب یدارند. باشه ا تیاهم شیبرا

باهم حرف زدند. ینشست و کم ایبا ل یصندل یحوصله رو  

مراقبت  یرا برا شیها هیآمد و توص رونیدکتر از اتاق ب

به ساواش کرد. ساواش با دقت گوش داد و دکتر گفت  شتریب

االن درحال استراحت  نتشیبب توانندیم گریدوساعت د یکی



 یصحبت کند. سر تواندینم ادیاست و به خاطر دارو ها ز

.تکان دادند و دکتر رفت  

:دیپرس ایل  

م؟یکن کاریچ گهیا دوساعت دـ ت   

و آهسته کنار  ستادیجوابش را بدهد ا نکهیبدون ا ساواش

 یچشم ها یجلو رفت و وقت یکم اطیپنجره اتاق رفت. با احت

راحت شد و جلوتر رفت.  الشیخ دیرا د اموریبسته   

شده اش  یچیبسته و سر باند پ یبه چشم ها بیدست به ج

ترک خورده  شهیهم یشد به لب ها دهیشد و نگاهش کش رهیخ

از نظر خودش  یول دانستیرا نم هیاش. نظر بق یو صورت

و  ندیبنش یبود و دوست داشت ساعت ها بایهنوز هم ز

..خب ینگاهش کند. حاال ساعت ها هم که نه ول  

دیلب غر ریو ز دیخود کوب یشانیمحکم برپ یدست  

تو ایون سرش ضربه خورده ـ ا   

:اش شد و گفت رهیها خ وانهیمانند د ایل  

- are you crazy? 

؟یا وونهید ) ) 



اش  رهیخ سیپوکر ف یخونسرد و صورت یچشم ها با ساواش

 یب اینشست و ل یصندل یدوباره رو. دیکش یقیشد و نفس عم

:حوصله گفت  

نمیبش گهیساعت د تا دو رهیحوصلم سر م ـ من  

پاسخ دادنگاه کردن به صورتش  بدون  

یبر یتونیـ م   

حرف کنارش نشست و لبخند  یب ایسکوت شد و ل یکم

صورت ساواش نشست.  یرو یکمرنگ  

ها  ضیزل زدند و رفت و آمد مر واریدر سکوت آنقدر به د

درد  شانیچشم ها گریو همراهانشان را نگاه کردند که د

.بلند شد ایاعتراض ل یگرفت و صدا  

اعت چنده؟ـ س   

:به ساعتش انداخت و آرام گفت ینگاه ساواش  

ساعت مونده میـ ن   

را  شیپا یو انگشتانش را درهم گره زد. کم دیکش یپوف ایل

:و سپس گفت دیکوب نیزم یرو  

رانیا میایبگم ببه ماما  خوامیـ م   



 صورت متفکر او و یرو دیمتعجب ساواش چرخ نگاه

 پرسید:

؟یچ یبرا ران؟یـ ا   

:باال انداخت و با خنده گفت یاشانه ایل  

؟یاراحت شدـ ن   

:خندان گفت اینگاهش کرد و ل یور کی ساواش  

- just kidding  

( کردم یشوخ ) 

؟یگفتـ ن   

 یرا درون چشم ها اشیمکث کرد و نگاه کارامل یکم

 ساواش دوخت

. عمال کل اون تو اون شرکت کار کنه تونهینم گهید اماـ م 

. سهینظر پل ریشده و ز لیشرکت و کار و بارشون تعط

مامانمم خیلی بی طاقته برای جوزفم که در به در دنبالشن. 

و  رانهیاش ابابام همه یکارااینکه زودتر بابا رو ببینه ولی 

..منم که فعال هم حالش خوب نشده.  

:مکثش ساواش محکم گفت با  

هم که؟وـ ت   



:مظلوم گفت ایل  

ندارم جز شما ها  یایمیصم یها دوست کاینم آمرـ م 

..زیراستش چ  

انداخت.  ایل یها زد و دستش را دور شانه یلبخند ساواش

:گفت یتکانش داد و با شوخ  

گهید میتحملت کن میمجبور ایـ ب   

انداخت نییو سرش را پا دیخند ایل  

کنه؟یامانت موافقت مـ م   

:شده گفت زیر ییهاچشم با ایل  

دیشا دونمیمـ ن   

:بلندتر گفت یو کم دیبه حالت صورتش خند ساواش  

چرا واسه خودت برنامه  یدونیو نم گرانینظر د یوقتـ  

؟ینیچیم  

به سمتشان آمد و  یو آنقدر صحبت کردند که پرستار دندیخند

به  ادشیداخل برود ساواش  نکهیدر اتاق را باز کرد. قبل ا

:دیپرس عیافتاد و سر میتا  

- Can I see the patient? 

نم؟یرو بب ضیمر تونمیم ) ) 



به نشانه مثبت تکان  یبه ساعت انداخت و سر ینگاه پرستار

برخواست و پشت سر پرستار وارد اتاق  یبا خوشحال ایداد. ل

. شد  

مکث کرد و دستانش مشت  یورود یراهرو انیساواش م

.دیپرستار را شن یشد. صدا  

- Do you have a headache? 

؟یسردرد دار ) ) 

در دلش به وجود  بیعج یهم شوق اموریجواب  دنیبا شن و

تخت  یاش گرفت. انگار نه انگار روو هم خندهآمد 

امان  یب شیها هیرا از کنا گرانیاست باز هم د مارستانیب

.گذاشتینم  

- Shouldn't I? 

داشته باشم؟ دینبا ) ) 

قطع شد اموری یشد و صدا کینزد ایل  

خوشحالم حالت خوبه یلیـ خ   

 گریچند سوال د دنینگرفت و پرستار با پرس اموریاز  یجواب

 سیساواش کنار در سرو دنیآمد از اتاق خارج شود که با د

:تعجب کرد و گفت  



- Don't you go inside? 

داخل؟ نیرینم ) ) 

.تکان داد دییبه نشانه تا یزد و سر یایحرص لبخند   

- i go  

( رمیم ) 

 دهیرا شن شیصدا اموریبرود هم االن که  خواستینم داخل

 نییپا یو با سر دیکش قیعم ی. دوباره نفسرفتیم دیبود با

همراه نشست.  یرفت داخل اتاق و کنار صندل عیافتاده سر  

 ایکرد و نشست که ل یفاصله را ط نیتمام ا زدهشتاب  یجور

شد و خودش هم نفسش حبس شد. اگر  اشرهیبا دهان باز خ

 کار نیابنا بر ستادیایمعطل کند تا فردا کنار در م خواستیم

سره کرد. کیرا   

باز به  مهین ییچشم ها که خونسرد و با اموریبه  ینگاه ایل

به ساواش که به نوک  یانداخت و نگاه کردینگاه م وارید

:بود. دست دست کرد و گفت رهیخ شیکفش ها  

بخورم گشنمه رمیبگ یزیچ هیم. من برم ـ ا   

 شانیتنها عیتکان داد و او هم سر یدر سکوت سر ساواش

.گذاشت  



 

فرستاد و  رونیاش را بدر اتاق بسته شد نفس حبس شده یوقت

را در اتاق گرداند و به همه  شیها چشم. سرش را باال گرفت

اموری نیب زیت یجز چشم ها دیجا سرک کش   

ب؟ـ خ   

 یشد ول اشرهیدفعه از جا پراندش و خ کی اموری یصدا

:به خودش آمد و نگاهش را گرفت و آهسته گفت عیسر  

بـ خ   

 تواندیکه م ییجا اتاق فرار کند و تا نیاز ا خواستیم دلش

اژدها نشسته و  یکشت یرو کردیبدوئد و دور شود. حس م

.دنزیم طورنیقسمتش قرار دارد که قلبش ا نیدر باال تر  

 کردیصحبت م یکه با سخت اموریآرام و گرفته  یصدا

ذره از او  کی نیهم دنی. چون شنیلیناراحتش کرد اما نه خ

را هم نداشته  نیممکن بود هم .ارزش داشت یکل شیهم برا

.باشد  

واریورم نه تو د نین اـ م   

:دستپاچه گفتبا لحن کمی  ساواش  

کردمیداشتم نگاه م یجور نیهم یعنی دونمیـ م   

اواشـ س   



 رانیبا ا مارستاناشونیخوشگله. ب یعنی اشونیواریکاغذ دـ  

 فرق داره

انداخت و دوتا شصتش را دورهم تند  نییسرش را آهسته پا و

صحنه پرت  کردیکه نگاه م اموری یها تند چرخاند. به چشم

و عذاب  بستینقش م شیچشم ها یشدنش از پنجره جلو

.دیکشیم   

ه من.. نگاه کنـ ب   

مکث سرش را باال گرفت و به  یبا کم ؛سکوت کرد ساواش

که انتظارش را داشت  یزیچرخاند. برعکس چ اموریطرف 

تلنگر بود  کی نیانگار فقط منتظر هم ،ردینتوانست نگاه بگ

غرق شود. اشیخی یکه در آب  

 چیه ی. بیو خجالت یناراحت چیه یب نگاهش همان بود. 

داشت. چشم  یتفاوت کی ی. همان نگاه خونسرد، ولیسرزنش

اش کنار رفته بود نبود. انگار پوسته سینمس گریاالنش د یها

.کردینگاه م شیها یبچگ اموریو داشت به   

و  دیکوتاه شده ساواش چرخ ینگاهش به سمت موها اموری

را  شیهاشده بود. لب شیسال پ شش هیکج شدند. شب شیلب ها

:باز کرد و آهسته گفت  

ادیهت مـ ب   



هول شده  یاو با تک خنده دیکش شیموها یرو یدست ساواش

:گفت  

دونمیخودم م ادیوهام؟ آها اره بهم مـ م   

اش جمع شد و با ساواش خنده دیباال پر که اموری یابروها

 انداختن کهیاز ت یریجلوگ یشد. برا رهیخ واریحرص به د

را درآورد و همانطور که با  اشیگوش عیسر اموری یها

:گفت گرفتیم یریتماس تصو نیارس  

 یوقتگفت  .نتیبب خواستینگرانت بود م یلیخ نیرسـ ا 

؟یحرف بزن یتونیبهش زنگ بزنم. م یبهوش اومد  

نگه داشت اموریرا مقابل  یوصل شد و گوش تماس  

:تکان دادن بدنش گفت یکرد و با کم یا سرفه اموری  

پرسنیبل زنگ زدن مـ ق   

باز  یشد که با دهان رهیخ لیدرون موبا نیبه چهره ارس و

.کردینگاهش م  

سرش را خم کرد و  زندینم یحرف نیارس دید یوقت ساواش

به  الیخیکه ب اموریبه  یچشم ریز یزل زد. نگاه یبه گوش

 نیانداخت و دوباره عقب رفت. ارس کردینگاه م نیارس

:ناگهان بلند گفت  



 دنیصن خودت و ناراحت نکن. موهات و برات تراشـ ا

 یدایبود اون سف ی. چافتیق شهیمثل آدمم م ادیم تر دربلند

بود ییموهاش حنا شیدراز؟ ننجون منم تو دهه شصت سالگ   

پاسخ داد اموریتکان داد و  یربا حرص س ساواش  

اشـ ب   

:و گفت دیخند نیارس  

. کامال مشخصه یتر برگشت وبسیو که از دفعه قبلتم ـ ت 

پر پر  یچ یساواش داشت برا نیا دونمیحالت خوبه نم

زد؟یم  

را از خودش  یگوش ،سرفه کردبا حیرت ناگهان  ساواش

:گفت یحرص یفاصله داد و با لبخند  

حرف بزنه ادیز دیمهمت و بگو قطع کنم نبا یکارا نیرسـ ا   

باال انداخت و جواب داد ییابرو نیارس  

و  نیا، گهیباش گفت د هی .اال االنم فقط آرواره من باز بودـ و

و اونور حالم بد شد تو  یگوش ریتالوت کنه بگ تونهیام مگربه

عنتر؟ یزد یموهات و چرا رفت دمیرو د   

هم  یرا رو شیها گرفت و لب اموریرا سمت  یگوش ساواش

 فشرد

:گفت یبرق زد و با شاد شیها چشم اموری دنیبا د نیارس  



من از پس  یریمیم یچقدر ناراحت بودم دار یدونیمـ ن 

. یکن یاو قهوه کلشیه یتونیفقط تو م امیبر نم یآبنبات نیا

خوشگلم یواقعا از ته قلبم خوشحالم زنده ا  

 ادیفر نینشست که ارس اموری یها لب یرو یکمرنگ لبخند

 زد

دیتر س کیو ببر نزد یوشـ گ   

:با تعجب گفت اواشچشمان یامور در حدقه چرخیدند و س  

؟یزنیم را هوارـ چ   

سرش را کالفه تکان داد و داد زد نیارس  

کیو ببر نزد یگوش تیبت قوزمـ نک    

:بلند تر و با شوق گفت و  

بهم لبخند زد نفهم لبخند  .دمیهشتگانه رو د بیلوم عجاـ ج 

به من ؟یفهمیبه من م زد.  

.دیگفت و با شوق خند دهیمن آخرش را کش به  

و ساواش هنگ  دیهم آهسته خند اموریخنده بامزش  یصدا از

 یو وقت اموریکرد. سرش را با شوک و آهسته چرخاند سمت 

از تعجب رو به کما رفت.  دید نینگاه براقش را به سمت ارس

بود ؟ دهید یواقع یجور نینده او را اچند بار خ  



 شیها خنده به لبش آمده اخم نیارس یمتوجه شد با اداها یوقت

را به سمت خودش گرفت و  یگوش یدر هم رفت و با تخس

:گفت  

خسته است خدافظ ضیرـ م   

را قطع کرد.  یگوش عینداد و سر نیمهلت حرف زدن به ارس

:درهم گفت یاز گوشه چشم نگاهش کرد و با صورت اموری  

گه؟یمنظورت من بودم د ضیرـ م   

:نگاهش کرد و گفت ساواش  

دکتر و صدا  ؟یدرد دار شدیچ حرف نزن. یا ره خستهـ آ 

 کنم؟

زمان بگذره دیبا رهینم نیدردم از ب ادیکتر بـ د   

:شد و گفت رهیخ نیآرام دوباره به زم یبا چهره ا ساواش  

حرف نزن صداش کنم بهت مسکن  یفلسف قهیال دو دقـ حا 

 بزنه

؟ میشی رهیخ یه هیچ نیاون زمـ تو    

:گفت جیرا خاراند و گ گردنش  

واال یچیـ ه  

جبـ ع   



:دینگاهش کرد و پرس یزیچ یادآوریبا  ساواش  

؟یاوریجلو  یکن دییمن و تا یحرفا دیبا یدونستیز کجا مـ ا   

کج کرده بود پاسخ داد زیکه تمسخر آم ییها با لب اموری  

مسلطم کردمیم یکه از بچگ یه کارـ ب   

:شده گفت زیر ییها با چشم ساواش  

؟یه کارـ چ   

اتیمع کردن خراب کارـ ج   

 زیر یها نیبه چ اموریجمع شد.  شیها و چشم دیخند ساواش

:شد و آرام گفت رهیکنار چشمش خ  

رف بزنـ ح   

اش نگاه کرد. گچ گرفته یهاسکوت کرد و به دست ساواش

بود. دهیدردش را فهم شهیباز هم مثل هم  

حال  تواندیم دنیبا دوبار خند کردیخام بود اگر فکر م الیخ

 یایستیرو در با چیپنهان کند. بدون ه اموریبدش را از 

:گفت  

. یو مخالفت کرد رونیب ایمن ب به خاطربهت گفتم  یوقتـ  

نیهم یگرفتم برا یحس بد  

تو فاز قهر کردن؟ ین رفتـ اال   



:گفتغرور را درون کاسه چرخاند و با  شیها چشم ساواش  

رد و چه به قهر کردن؟ـ م  

شد بادش  رهیخ اموریخونسرد  یدرون چشم ها یوقت و

دیو غر دیخواب  

رهـ آ   

:گفت یو با کالفگ دیخودش را کش یکم اموری  

ستیکه برام مهم ن ه بد، چونـ چ   

:مسخره گفت یساواش توهم رفت و با لبخند یابروها  

یاریوهوم. کم نـ ا   

:متقابل زد و گفت یلبخند روزیپ یاافهیبا ق اموری  

گران نباش سنجاب کوچولوـ ن   

:هوا گرفت و گفت یحرفش را رو عیسر ساواش  

به من؟ یگیم هیسنجاب کوچولو چ نیـ ا   

:نگاهش کرد و گفت یور کی اموری  

اهپوشیس یگیبه من ممونطور که تو ـ ه   

تکان  و سوالی سرش را آهسته دیسکوت ساواش را د یوقت

:باال انداخت و گفت یاداد که ساواش شانه  



انع شدمـ ق   

دیو پرس دیکش یپوف اموری  

کنن؟یباز م یک نارویـ ا  

 یها را بفهمد و وقت نینگاهش کرد تا منظورش از ا ساواش

:گفت یبا گنگ دیرا د شیگچ ها  

هر وقت خوب شد دونمیمـ ن   

انتیاز کمک شا یرسـ م  

:بم گفت ییخم کرد و با صدا یهم سر ساواش  

یدیل کنمیواهش مـ خ   

:کج شدند و گفت اموری یها لب  

ضحکـ م   

.و سکوت کردند دیهم ارام خند ساواش  

داخل آورد و با  واریسرش را از کنار د ؛وارد اتاق شد ایل

:لبخند گفت  

تو؟ امیـ ب   

:گفت ساواش  

گهید یومدـ ا   



شد.  رهیبه پنجره خ قیعم یبا نفس اموریو  دندیخند ییدوتا و

:گفت ناراحت نشستیطور که مهمان ایل  

ساواش یبود. خصوصا برا یسخت میو تا میشد تیاذ یلیـ خ   

ساواش نگاه  یتا به چشم و ابروها اوردیاصال سرش را باال ن

بود ادامه  ریدرگ یخوراک یطور که با بسته ها کند و همان

 داد

 .نشستیبح تا شب کنار در اتاقت مثل مات زده ها مـ ص 

دیدیخواب تو رو م بردمیخوابش م  

:گفت زیآم دیتهد یاخنده را گرد کرد و با شیچشم ها ساواش  

دهنت  یبزار یو باز کن یاون خوراک یخوایجسته نمـ خ 

؟یمشغول ش  

:گفتمچ گیرانه  اموری  

؟یچ گهیب دـ خ   

:گفت عیزده نگاهش کرد و سر رتیح ساواش  

میهمه نگران بود یچیه گهیـ د   

:از گوشه چشم نگاهش کرد و گفت اموری  

 میبزار حداقل بفهم ینگران باش خورهیالن که بهت نمـ ا 

نه؟ ای یزد یبودم حرکت هوشیب  



و  اموریگرد شده به  یبا چشم ها ییدوتا ایو ل ساواش

:به هر دو گفت رهینگاه کردند و او خ اشیشوخ  

ه؟یـ چ   

گذاشت.  اشیشانیپ یرفت و دستش را رو کشینزد ساواش

:دیگشادش پرس یبا چشم ها کیهمان فاصله نزدزا  

؟یب دارـ ت  

 یرو پسر یدر سکوت نگاهش کرد و مردمک ها اموری

را باز کرد  شیلب ها اموری. شد دهیکش مرموز او یچشم ها

:و آرام گفت  

جلوتر ایـ ب   

:گفت جیکرد و گ ایبه ل ینگاه ساواش  

ا؟ـ ه   

:جمع شد و گفت اموری یها چشم  

جلو ایب ،لوترـ ج    

 امورینداشت  یادهیا چیه چون شوکه نگاهش کرد ساواش

سرش را خم کرد تا  یبا کنجکاو ایکند. ل کاریچ خواهدیم

چه خبر است و ساواش آهسته جلو رفت. ندیبب  



 اموریکنترل بدنش آن طرف بدن  یدست راستش را برا

بند آمده  یگرفته و نفس ییخم شد. با صدا شتریگذاشت و ب

:گفت  

تموم شدا ام؟یازم بـ ب  

:لبخندش را پنهان کرد و گفت اموری  

ایره بـ آ   

 نشانیب یبه فاصله دو سانت دیکرد و با ترد یمکث ساواش

آرام  اموریو جلوتر رفت که ناگهان  دیکش یشد. نفس رهیخ

 لب نشانیسرش را باال آورد و به محض صفر شدن فاصله ب

.دندیساواش چسب یشانیپ یسردش رو یها  

با ذوق دستانش را  ایل ؛تخت مشت شد یدستان ساواش رو

. ساواش از شدت دیکش یخفه ا غیجدهنش گرفت و  یجلو

خودش عقب  اموری هیثان ستیشوک عقب نرفت و پس از ب

:و خونسرد گفت دیکش  

یبر یتونیـ م   

گرد شده و مات شده اش درون نگاه  یساواش چشم ها یول

از  را به زور شیهاتکان نخورد. لب شیو از جا دیاو چرخ

:خش دار گفت ییفاصله داد و با صدا هم   

بود؟ یچ یراـ ب   



:ارام تر گفت یبا آرامش نگاهش کرد و با لحن اموری  

چشمات که بودنش اون تو اشتباهه یشرمندگ یراـ ب   

 لب یرو یبیکم کم لبخند عج؛ در سکوت نگاهش کرد ساواش

 گرفت. مردمک طنتیاز ش ینشست و نگاهش رنگ شیها

 رتیبا ح ایآورد و سرش را جلو برد. ل نییرا آهسته پا شیها

خفه در  ییصدا شیاز پشت دست ها ،دیعقب کش بدنش را

او دقیقا  شد. رهیگرد شده به آن دو خ یها آورد و با مردمک

 آنجا چه کار می کرد؟

 ینشست و با کم اموری یها گوشه لب مساواش آرا یها لب

 یوقت ولی زل زد شیها مکث فاصله گرفت. درون چشم

صدایی مالیم و  هیبا کنا دیرا د اشیتفاوت یو ب یخونسرد

:گفت  

نه؟ رهینم نیوقت از ب چیه یتو ول یچشما ییروـ پ    

:چشمانش را درون کاسه چرخاند و گفت اموری  

؟ینتظار خجالت که از من ندارـ ا   

:تخس نگاهش کرد و گفت ساواش  

ارمـ د   

ساواش هم از همان فاصله  .نزد یسکوت کرد و حرف اموری

:گفت نییپا یبا ولوم  



کردم؟یم کاریچ ومدیسرت م ییـ بال   

یخوردیبنبات مـ آ   

 اموری یشانه ها یخم شد و رو قیعم یا ساواش با خنده سر

درون  کینزد یا از فاصله شیها خنده یقرار گرفت. صدا

بدنش را در بر  یالحظه یدختر نشست و آرامش یها گوش

 یساواش عقب رفت و با شوخبعد از چند لحظه گرفت. 

:گفت  

دیاـ ش   

:گفت عیسر یزیچ یاداوریبا  و  

اپوشیس یـ ه   

لب زد یچ مالحظه ایبی ه گفت و ساواش یهوم اموری  

ن؟ییپا یدیخاطر من از پنجره پر ـ به   

 یساواش کاف یحرکت برا نیهم؛ اما دینگاهش را دزد اموری

ش یهاچشم یروکه آرام  یبوسه ابا و ه زد یلبخند تا بود

 نشاند عقب بکشد.

 یها و چشم دیکش یقینفس عم اموریبه محض عقب رفتنش 

را درون  پسیخورد که با نگاه گرد شده چ ایبه ل جفتشان

به آنها نگاه  داشتطور باز مانده  دهانش گذاشته بود و همان

.کردیم  



:گفتبا تمسخر  اموریاش گرفت و ساواش خنده  

گس نرهـ م   

:را قورت داد و هول شده گفت پسیچ عیسر ایل  

من .. من.. من زیـ چ   

:با خنده گفت ساواش  

کرد ریسوزنش گ نیاز اـ ب   

 اموری ؛زدخنده  ریزهمراه ساواش  تالش شد و الیخیهم ب ایل

و به بیرون پنجره  صورتش نشست یکمرنگ رو یلبخندهم 

 خیره شد.

 

دو ماه بعد*  

 

؟یداشت یچه احساس یشد داریب یقتـ و  

.کردن هوشمیچطور ب ادینم ادمی قیدق یتـ ح   

 ادمیروز ها را به  فرستادم و مکث کردم. آن رونیرا ب نفسم

 آوردم و ادامه دادم

اتاق  هیسرم اومده. تو  ییدونستم چه بال یشده بودم، نم جـ گی

بودمش. من  دهیبودم که تا به اون روز اونجا ند بیغر بیعج



کردم  یخبر نداشتم تا به اون روز چرا زنده ام. فکر م یحت

.نگهم داشته زدمیکه حدس م لیدال یسر کی یبرا ماین  

رنگ اتاق  یباز کردم و به نور آب مهیبسته ام را ن یها پلک

 چشم دوختم

باشه و  اهیانسان س هیحد  نیکردم تا ا یتصورشم نم یتـ ح

پرورشگاه بزرگ شده  هی یافکار کشنده داشته باشه. من تو

 یبود. تصور یکه برام افتاد مرگ سوز یاتفاق نیبودم، بدتر

.باال تر و بدتر از اون اتفاق نداشتم    

شدم که متوقف کردنش  قیعم یبیسراش هیدفعه وارد  کی

 یشد که تو یراه هیام وارد  یدست من نبود. زندگ

و  الشینبود که من خ یزیاون چ نی. ادیگنج یتصوراتمم نم

نبود که قرار بود  یشدم اون لیکه بهش تبد یزیداشتم. چ

منتظره  ری. وجود اون برام غسیاش و بسازم. نمس یزندگ

 بود

. درون هر یکه ازش خبر نداشت یاز تو بود. بعد یبعد ناوـ 

در  شهیها هم یبعض یوجود داره که برا ییوالیه هیشخص 

ها اون و خاموش و ساکت نگه  یوجودشون زنده است. بعض

.دارن یم  

ات رو دوره  یکه زندگ ییوالهایه نیدووم آوردن ب یبرا تو

!دیکه با یزیبه چ یشد لیکرده بودن تبد  



بحران قرار  ی. همه ما تونهیهم ریآدم موفق و غ نیب فرق

با روش خاص خودش، از  شهیکه موفق م ی. اونمیریگ یم

.شهیموفق م ادیب رونیمنجالب ب نیا  

ی..عنـ ی  

دور زدن  یبرا یرو خلق کرد یالیخ سیتو نمس .رهـ آ

 نیا دنیو برتر تو طاقت د یبعد اصل یعنی ،اموریمغزت. 

 ینداشت یو ظلم کردن رو نداشت. پس تو چاره ا یهمه بد

نمسیس.گرفتن دست  یبرا  

. کنهیاست تورو کنترل م گهید یکیکه  یزدیو گول م خودت

ی!که اون، خود تو بود یدر صورت  

؟داره تیانسان چند تا شخص هی گهـ م  

 یتا بعد که هر کدوم تو نیشده از چند لیانسان تشک هـ ی

متفاوت خودشون رو نشون  یمتفاوت، و نسبت به آدما طیشرا

.دنیم   

 کیتو با  یبود. ول یآدم بد سیکه از نظر تو نمس درسته

ی.دیرس یروش بد به خوب   

اوقات خواسته  یگاه دیآدم با ایدن نیا یحفط تعادل تو یبرا

.اموریخودش رو فدا کنه  یو شخص یمعنو یها  

 



اطرافم  ریرنگ چشمانم را پر کردند و تصاو یآب یها نور

در ذهنم  یمات شد. همان موقع بود که حرف خانوم اسعد

.پررنگ شد  

و با  رهینگ میعاقالنه تصم شهیاوقات آدم مجبور م یاه*گ 

اشتباه و خطرناک بزاره، تا به  ریچراغ دلش قدم تو مس

!*که درسته برسه یزیچ  

ب؟ـ خ  

 اورمیب ادیکردم به  یدم و سعآم رونیاز افکارم ب شیبا صدا

.میکه منحرف شد میبحث بود یکجا  

 حیهم نبود تا به من توض یکرد و کس یدرد م یلیخ رمـ س

نگاه پر از حرف و  ارمیم ادیکه به  یزیشده. تنها چ یبده چ

اجازه  ی. برهیبگ ماروین یپرهامه. نتونسته بود جلو وسیما

سرم گذاشته  یاز من عملم کرده بودن و الکترود هارو تو

مخصوص خودشون رو  یکار دکتر ها نیا یبودن. برا

 ی. توشدیانجام م یو پنهان ومدنیم کایکه از آمر تنداش

خوشحال باشم از زنده  دیدونستم با یبودم که نم یطیشرا

!ناراحت ایموندنم؟   

اتفاق هارو هندل کنم و  نیمن چند سالم بود که تمام ا مگه

 درجا نزنم؟

یطاقت آورد یلـ و  



.تاسفانهـ م  

بود؟ یزنده موندن چ یات برا زهینگـ ا  

نداشتم یا زهیانگ نـ م  

 ی. در صورتیگفت هیکه بارها به خودت و بق هیجمله ا نـ ای

.اموریکنه  یزندگ تونهینم زهیبدون انگ چکسیکه ه  

 یفقط نم یدونیسوال رو م نینظر من تو خودت جواب ا به

ی.قبولش کن یخوا  

پیچاندمبحث را   

نبود که  یزی. چدنیتراش یرو م موهام دیعملم با یراـ ب

کنه.  نمیخودش کنه و گوشه نش ریفکرم رو درگ یلیبخواد خ

همه ظاهر بشم. گفتم اگر  یجلو افهیتونستم با اون ق ینم یول

بشم؛ بهتره که ظاهرم  گهید یکیکنه و  رییقراره روحم تغ

کاله  اونشد که با  نیگذشتم بندازه. ا ادینباشه من و  یزیچ

.مسخره ظاهر شدم دیسف سیگ  

:محجوب گفت ییو با صدا دیخند دکتر  

ادیخوشت نم دمیاز رنگ سف ایوـ گ   

 ادیکه خوشم نم ییزایشده بود با چ لیبه من تحم میزندگ یوـ ت

به نقطه قوت کنم  لی. من عادت کردم ضعفام رو تبدامیکنار ب



اون لبخند آزار دهنده که و باهاش به دشمن ضربه بزنم. مثل 

..که دی. مثل رنگ سفسیکردم به نماد نمس لشیتبد  

انداخت یگفتن ساواش م اپوشیس ادیرو  وـ ت  

هـ ن  

. یکارو کرد نیا یگذشتت رو پاک کن نکهیا ی.. تو براراـ چ

 لشیبپوشن. دل دیتماما سف یکردیتمام افراد رو مجبور م یگفت

بود؟ یچ  

 یها بر صورتم سکوت کردم. آر قتیحق دنیآورده از کوب کم

.باشد میزندگ اثر از گذشته و او در کی یخواستم حت ینم  

شدمیم تیافتادم اذ یم ادشی یقتـ و  

کل هدف شش  یول یشدیم تیاذ ادشی. با هیتناقض جالب نـ ای

یساله ات رو اون قرار داد  

.ازم انتظار رفتار معقوالنه داشت دیبودم. نبا جیگ نـ م  

داد و دستی به کناره گوشش کشیدسری تکان   

خودت  نی. ااموریرو نداشته  یزیاز تو انتظار چ یسـ ک

.که انتظاراتت از خودت نابودت کرده یبود  

 رهیحالت تمام درازکش در آمدم و به صورت مسن اش خ از

 یادیشکل ز لیمستط نکیو ع یجو گندم یشدم. با آن موها

.چهره بود ساله خوش یمرد پنجاه و خورده ا کی یبرا  



:زد و گفت یآرام لبخند  

حرف نزنم و فقط گوش  یگفت شمیپ یاومد یکه م لیاوا ونـ ا

. اون شرفتهیپ هینظر بدم خودش  یزاریاالن م نکهیکنم. ا

.رو عوض کرده ماریپزشک و ب یقانونا تیسینمس هیروح  

.به لحن شوخش زدم و برخواستم یکمرنگ لبخند  

:دیحرف سمت در حرکت کردم که پرس یب  

مونده هنوز تاز وقت قهیدق جـ پن  

و  دیسمتش و در سکوت نگاهش کردم که آهسته خند برگشتم

:گفت  

من و به سنجابت برسون المـ س  

شد دهیهم کشدر اخمانم  

نجابم؟ـ س  

رفته  باال یدر هم قفل کرد و با ابروها زیم یرا رو دستانش

را باز کرد یسر شوخ  

کوچولوت نجابـ س  

رو  کلمه توجهتون کی نیکل اون دفترخاطرات فقط هم زـ ا

 به خودش جلب کرده؟

دیباال گرفت و خند میرا به حالت تسل دستانش  



دختر رومـ آ   

. در را که باز دمیکش یقیبا تاسف تکان دادم و نفس عم یسر

دمیرا شن شیکردم صدا  

فرصت بده هیهش ـ ب   

داحافظـ خ  

. به یرونیدر را بستم و حرکت کردم سمت محوطه ب و

 ینفس پر حرص ؛را بستم و برگشتم یدر خروج نکهیمحض ا

دمیو غر دمیکش  

گرفته؟ تیوخـ ش   

را  ندارم باال انداخت و در یریرا به نشانه من تقص دستانش

قبل  یمقاومت حرکت کردم سمتش ول یباز کرد. ب میبرا

نگاهش کردم که  تیو با جد ستادمیسوار شوم کنارش ا نکهیا

دینال  

 قبول کن اون ینیمن و نب ختیر یخوا یم. به من چه اباـ ب

من و نفرسته یتا ه شتیپ ادیب  

.شدم و در را با آرامش بستم سوار  

:دمیرا به حرکت در آورد پرس نیاو هم سوار شد و ماش یوقت  

کنم؟ کاریچ دیبا نمیبخوام جفتتون رو نب گهـ ا  



ستیدست خودت ن گهید ونشـ ا   

:دیبهم انداخت و پرس ینگاه میکه ن دمیتر کش نییرا پا کالهم  

ره؟یم شیهات خوب پ لسهـ ج   

کنه؟یبه حال تو م یچه فرق ونستنشـ د  

؟یانقدر گوش تلخ راـ چ  

شدم که باز شروع کرد به  رهیخ رونیکردم و به ب سکوت

 حرف زدن

من و  زیبهت بگم چرا انقدر دوست عز خوام یاصال نم نـ م

بچزونش  یتونیتا م گمی. اتفاقا منتیبب یزاریو نم یکنیم تیاذ

کن یرو. کم من و حرص نداده؟ تالف یآبنبات کهیمرت  

کنم؟ یتو افتاده رو من تالف یکه برا ییاتفاقا دیبا راـ چ   

رهیم و جونت برام در زتمیدوست عز ونـ چ  

حوصله از پرت و پال گفتنش در حدقه  یرا ب چشمانم

تکان دادم یچرخاندم و سر  

:بهم انداخت و گفت ینگاه  

دو ماه غالم حلقه به گوش  نیتو ا یک گم؟یدروغ م ه؟یـ چ

 یاونور م نوریشکسته اش ا یبا دست و پا یخانوم شد؟ ک

؟یبردت گچ هات رو باز کن یکبردش؟    



جواب دادم یادع یها چشم دوختم و با لحن نیتردد ماش به  

وـ ت  

باهوش بره ساواش قربون آدم ـ آ  

:را کج کردم و گفتم لبم  

لیدو دل هـ ب  

:سرش را تکان داد و گفت  

ی؟لیه دلـ چ  

من شیپ یایب گهیکه ساواش بهت م نیا ک،ـ ی  

 دو

 ی. نه نه ادامه نده تو دارادیخوشم نم تیدوم لیاز دل صالـ ا

یتراشیم لیمنت من دل یب یکارا یبرا  

اراـ س  

داد  شیکه به مردمک ها یسکوت کرد و با چرخش ناگهان

.سرش را خاراند  

:زدم که من و من کرد و گفت یکج لبخند  

خودت  ستیبه خاطر اون ن ادمیالبته ز ی.نگ یحاال بگ ـ هعی

خمکی رمرو دوست داچقدر تو یدونیم  

:تکان دادم و قاطع گفتم یسر  



نیارس یگیدرست م یدار وـ ت   

:بامزه گفت یو با لحن دیخند  

بختم و  یخوا یکرده که م ریمن گ شیدل نداشتت پ کنهـ ن

؟یببند  

.جوابش را ندادم گریو د دمیکش یپوف  

متوجه شده بودم خانوم  زدمیکه به پرورشگاه سر م یزمان

باهم ازدواج کرده و بازنشست شده  ینیحس یو آقا یاسعد

ر نشدن خانوم بچه دا لیبود که به دل نیبودند. خبر خوب ا

 یسارا هم به جمع دو نفره آن ها اضافه شده و زندگ ی،اسعد

گذرانند. یرا باهم م یخوب  

 یا یزندگ اقتیبودم. آن ها ل حالهر سه نفرشان خوش یبرا

به  میمستق ریغ ییجا کیآرامش را داشتند. تا  از خالص و پر

به آن هاهم  رساندم و دورادور حواسم یپرورشگاه کمک م

 دنشانیباره به د کیماجراها تمام شد. به  تمام یوقت یبود. ول

 دنمیبا د یچطور خانوم اسعد اورمیب ادیبه  خواهم یرفتم. نم

.جا خشک شده بود کیحال رفت و سارا مبهوت  از  

 ستین کردندیم الیبود که خ یفقط واکنششان نسبت به من نیا

.فرو رفتم نیم و در زمشده ا  



نبود که  یزی... حالشان چدندیماجرا را از زبانم شن یوقت

.گفتن نداشت یعنیکنم.  فیتوص  

سرنوشت  رانیشده بود ح ستهیو شا بایز یکه حال دختر سارا

.کرده بود هیمن مانده و ساعت ها گر  

 خواستمیها به آنجا نرفته بودم. فقط م زیچ نیا یمن برا یول

 یو دروغ ایر چیه یمانده بودند را ب میکه برا ییتنها آدم ها

کنارم داشته باشم. روز ها پس از من ساواش هم بهشان سر 

پسر پر سرو  دنیزده بود و چقدر خوشحال شده بودند از د

خودش شده  یبرا به نام یکه حال کس اس؛ی اهپرورشگ یصدا

.بود  

.با حرص تکان دادم یآوردن نام ساواش سر با  

 یو درخواست م دهیاحمق صبح تا شب دم من را چسب پسرک

از  آوردیکنم. از آن طرف او بهم فشار م یاو زندگ شیکرد پ

گذارد من تنها  ینم گریگفت د یکه م یخانوم اسعد یطرف

.باشم  

دارم  ازیدادم ن حیاز پس همه شان بر آمدم و توض خوشبختانه

 یمتوسط گرفته و زندگ یدر منطقه ا جدا یتنها باشم. خانه ا

ترس از  چیه یب ،یجانیه چیه یخودم را شروع کرده بودم. ب

. اموریتنها من بودم و  یرنگیدروغ و ن چیه یب ،یدست دادن  



از من  یبعد چرا؛گفت در آن انفجار من زنده ماندم؛  شدینم

کارش را انجام داد و مرا تا به آنجا هول داد دستم را  یوقت

رفت. او به قولش عمل کرد؛ و من  شهیهم یرها کرد و برا

.ماندم یرا همانجا از دست دادم و تنها خودم باق سینمس  

 

!خام یالیخ یآرامش بود ول داشتن هدفم  

با وجود چهار نفر آرامش داشته  توانستم یعمرا اگر م من

 باشم

سمت در شدم و  ادهیمقابل خانه پارک کرد پ نکهیض ابه مح

نشسته بود تا بروم داخل.  نیداخل ماش نیحرکت کردم. ارس

دیمنتظر نگاهش کردم نال یوقت  

سرم ختهیر کار یکل گهیتو د روـ ب  

فشردم که چشمانش را  فونیدکمه آ یرا رو دستم خونسرد

:گرد کرد و گفت  

تو کار ارواح؟ یزد یتو خونه است؟ از ک یک گهـ م  

:به صورت خود داد و گفت هیگر حالت  

ببرم  میمستق رهیرو بگ دستم نییپا ادیاالن اگه خدا ب خداـ ب

الخلقه بیعج یبه خاطر وجود تو کنمیطبقه هفتم تعجب نم  

:و گفتم دمیپر فشیاراج وسط  



نجاستیا اراـ س  

 نیماشپنجره را باال داد،  عیحرفم تمام نشده بود که سر هنوز

خونسرد حرکت  یا افهی. با قرونیب دیرا خاموش کرد و پر

:کرد سمتم و گفت  

چقدر خوشبختم که با تو آشنا شدم حاال به  گفتمیم اشتمـ د

من و دعوت  یخوایو کردم نم تیحمال یلیکه خ نیمناسبت ا

ناهار خوشمزه؟ کیبه  یکن  

 امدهیهنوز حرف از دهانم در ن یخورد و باز شد ول یکیت در

توجه به من رفت داخل یب نیارس  

رفته حرکت کردم سمتش که همان لحظه  توهم یا افهیق با

 دکمه آسانسور را زد

تو؟ یایب یتونیبه تو گفتم م نـ م  

تو؟ امیب تونمیم دمیمن ازت پرس گهـ م  

نیرسـ ا  

سوار شد و پشت سرش داخل رفتم تیاهم یب  

 یشیبا ن نهینگاهش کردم که دست به س یبرزخ یچشمان با

:باز گفت  

بترسم خمکاتیاز اون  ستمین یطیتو شرا النـ ا  



 دیبرو خونه خودشون من چرا با ینیاون و بب یخوایـ م

 شمارو تحمل کنم؟

دیبه طبقه هفتم رس و آسانسور دیخند میحرص یصدا به  

سارا در را باز کرد و داد زد میکه رفت رونیب  

تو ایـ ب  

مرا کنار  بینج یوانیمانند ح نیداخل بروم که ارس خواستمیم

رفت. زد و خودش زودتر داخل  

و  دمیسارا را شن یرا تکان دادم و رفتم داخل که صدا سرم

هم فشرده شد یچشمانم رو  

دکتر.  یمنم گفتم رفت گرفتیاون دوستت سراغت و م اموری

شت؟یاومد پ  

.به ما نداشت یدید نیآشپزخانه رفته بود به خاطر هم داخل  

 امی خواست سراغ مرا بگیرد به خودم زنگ میزد. باو اگر 

:غرش گفتم  

اومد رهـ آ  

تا کنار برود و در  دمیکوب نیارس یدستم محکم به بازو با

:سارا بلند گفت نیهمان ح  



پسره گنده بک مثل  ادیاصال ازش خوشم نم اموری هـ ا

مونهیمرغ مشتر  

چشمانش را درشت کرد و دست به  نیزدم که ارس یشخندین

:کمر گفت  

شتر مرغ باشه سوسک حموم نباشه دمـ آ  

 یدر آشپزخانه آمد که ب یزیافتادن چ یلحظه صدا همان

را  یحوصله به سمت اتاقم حرکت کردم و آن دو عذاب اله

.باهم تنها گذاشتم  

به خاطر  نی. ارسدیآ یروز روشن بود از هم خوششان م مثل

هم  و سارا کردیسارا هر روز خدا خودش را چتر خانه من م

حساب  دمیدیدر چهره اش م یتیذره نارضا کیکه.. اگر 

بود که  یسارا دختر یول گذاشتم؛یرا کف دستش م نیارس

 هعجوب تا او. دخترک کردمیمراقبت م شتریب نیاز ارس دیبا

.طانیش  

دمیسارا را شن ادیفر یدر اتاق را که بستم صدا  

نم؟یتورو بب دیبه درگاه خدا کردم هر روز با یچه گناه نـ م  

 



 دم؟یدیآن ها را م دیکرده بودم که با یاصل من چه گناه در

نه دوتا. چهار تا موجود رو مخ مزاحم. اعم از  یکینه 

لوس یسارا، ساواش، و آن دختر غرب ن،یارس  

 شید از خداباورم شده بو که من هم زدیسارا غر م یجور

باشد نجایا نیارس ستین  

 یو دستانم را از هم باز کردم ول دمیتخت دراز کش یرو

را به سقف  زنگ خورد. با آرامش نگاهم لمیهمان لحظه موبا

 دوختم و پاسخ ندادم که قطع شد. 

لذت ببرم  یسکوت موقت نیرا بستم و تالش کردم از ا چشمانم

که دوباره زنگ خورد و اعصابم را مختل کرد. دستم را 

شرتم تلفن را خارج کردم.  ییسو بیج لدراز کردم و از داخ

که مزاحم آرامش  ینبود نامش را نگاه کنم؛ تنها کس ازین

.ساواش بود شدیلحظات من م  

ارت؟ـ ک  

 وفتهیاسم من رو تلفنشون ب خوادیچند نفر دلشون م یدونیـ م

؟یدیجواب نم یکنیتو ناز مکه   

و پاسخ دادم دمیتخت کش یدستم را رو خونسرد  

؟یبزن به همونا زنگو  یدر حقشون لطف کن هیچ ظرتـ ن  



 یرو یو نفس پر حرصش را که حس کردم لبخند کج سکوت

.را بستم صورتم نشست و چشمانم  

؟ییجاـ ک   

ونهـ خ  

نها؟ـ ت  

هـ ن  

دیشد و غر یعاص میتک کلمه ا یجواب ها از  

خداحافظ اشهـ ب  

زد ادیفر نیکنم که ارس یخداحافظ آمدم  

سوسکه حموم و از من دور کن نیا ایب خمکـ ی   

:گفتبا صدایی جدی ساواش  ناگهان  

بود اون؟ نیرسـ ا  

دیآشکار بهم توپ یگفتم که با حرص یاوهوم  

ه؟یچپ و راست باهم گشتن چ یبرا لتونیلـ د  

 اون وقت اون هالهل هر امیحق ندارم دم در خونت ب من

.روز اونجا پالسه  

کردم را آرام یو پسرک وحش دمیکش ینفس  



نجاستیا اراـ س  

گفت یجوابم آرامش کرد که آهان آهسته ا ایگو  

یقطع کن یخواستیـ م  

کرد و جواب داد یا سرفه  

من؟ یـ ک   

خسته ام اواشـ س  

؟ییخسته ام. تو پاسخگو نمـ م  

:گفتم یتخت مشت کردم و با سرگرم یرا رو دستم  

اون وقت؟ یخسته ا یچ زـ ا  

 چرا .همش از پشت تلفن باهات حرف بزنم دیبا نکهیا زـ ا

من؟ شیپ یومدین  

جایب یها رخواستـ د  

میباهم بود شهیجاست آخه؟ من و تو هم یب جاشـ ک  

بگذرون زتیوقتت رو با دوست عز روـ ب  

 آبم هیاون که همش ور دل توعه منم فروخت  ن؟یارس یـ ک

 روش

بود یکیمنظورم اون  رـ خی  



 یینزدم. ناگهان با صدا یحرف گریکرد و من هم د سکوت

:گفت دهیو کش خندان   

بده همه  رشیبود. خدا خ شمیاتفاقا االن پ ؟یگیرو م ایل هاـ آ

کنم ییاحساس تنها زارهینم نجاستیاش ا   

:مستمرش گفتم یبه تالش ها تیاهم یب  

؟یقطع کن یخوای. حاال نمرهـ آ  

داد زد کالفه  

تو وجود  یتو یبه اسم حسود یزیمن و انگور کن. چ ایداـ خ

اپوش؟یداره س  

  میحر کینزد دونهی. اون خودش مستیبه حسادت ن یازیـ ن

.بشه دینبا یا گهیکس د   

به او ندادم و تماس را قطع  یاجازه صحبت اضافه ا گرید

 یزیبهش فهمانده بودم در دلم چه چ میمستق ریکردم. غ

 یزیفکر کردن هم نداشتم. چ یبه زمان برا ازی. نگذردیم

کرده بودم.  یزندگ شیدر دلم بود و باها یبود که از کودک

طاقت  یب یسنجاب کوچولو سر به سر خواستمیم یفقط کم

بود. یآزارش کاف یچند به نظرم دو ماه برا هر .اورمیب  



بار هزارم در  یاستراحت کنم که برا یرا بستم کمچشمانم 

زدم، خواب بر من  یا یروز تلفنم زنگ خورد. لبخند عصب

 حرام شده؟

جواب ندهم.  شدی! نمیبه صفحه انداختم، خانوم اسعد ینگاه

را خسته کنار گوشم قرار  لیعالمت سبز را فشردم و موبا

 دادم

لهـ ب  

؟یدیو نم تیدختر چرا جواب اون گوش امورـ ی  

جواب دادم از  یزنگ زد با بدبخت یکه هر بار هر کس من

کردند همه؟ یصحبت م یچه زنگ  

جمله به زبان آوردم کیدادن شدم و تنها  حیتوض الیخیب  

؟ شدهیـ چ  

اونجاست؟ اراـ س   

رهـ آ  

نجایا نیایشام ب یبرا نیپاش تونییوتاـ د  

:سکوت کردم؛ سپس گفتم یکم  

منه شیهم پ نیرسـ ا  



خسته  یول دمیخند یم شیحرص درون صدا نیبه ا دیبا االن

 بودم

با توعه همه  یکه مثل سرجهاز شهی. همادیب نیپسرم بگ نـ او

 جا

:را برهم زدم و آهسته گفتم چشمانم  

اشهـ ب  

نیایب دیخسته اس دخترم برو بخواب بعدش پاش داتـ ص  

اشهـ ب  

احافظـ خد  

بار نه تنها قطع، بلکه به کل  نیا یرا قطع کردم، ول تلفن

از آسمان نازل نشود من  گریشخص د کیخاموشش کردم که 

.کند داریرا ب  

 

 یپس از صحبت ها نیهفت شب بود که ارس یساعت حوال

به سمت  دمیشن یم یداریخواب و ب انیمکرر با سارا که م

:باز کرد و بلند گفت یاجازه ا چیه یاتاقم آمد؛ در را ب  

چه وضع  نیا یدیخواب یچهار ساعته گرفت خمک؟ی یا ندهـ ز

ه؟یمهمون نواز  



.میراض یلیمن که خ البته   

. کم دمیکش یقیآهسته از هم فاصله گرفت و نفس عم چشمانم

ونه راحت بخوابم. گ نیا یکابوس چیه دنید یآمد ب یم شیپ

ستانم را از هم فاصله . دگرفتمیرا فاکتور م ینالبته اگر ارس

.دمیکش یرا با خستگ مدادم و بدن  

:گفت یهم متقابال با مسخره باز نیارس  

 گربه .حاال راست و بکش. . حاال به چپ اوفشیآخ ش،یخـ آ

گشنمه ادیخبرت ن گهید پاشو ی.وحش  

:گفتم نیبه ارس ینگاه چیه یتخت نشستم و ب یرو صاف  

شام دعوتمون کرد خونشون یخانوم اسعد نیش اضرـ ح  

دمیشن یسالن اصل یرا حوال نیارس یبعد صدا هیثان دو  

دعوتمون  افتیض کیبه  خاله مهربونتحموم  سکـ سو

پاشو میکرده پاشو بر  

:گفت رتیسارا پشت بندش بلند شد که با ح یصدا  

به ما یدیحاال؟ همه جا مثل کنه چسب یایگفته تو ب ـ کی  

شکنهینگو دلم م یطور نـ ای  

از پس از چند ثانیه و نگاهم را بی حوصله به دیوار دوختم 

.تخت برخواستم یرو   



مختصر حاضر شدم و کالهم را در  یاز دوش گرفتن پس

.رفتم رونیست گرفته بد  

کم از  یمحض خارج شدنم از اتاق آن دو نفر که فاصله ا به

:بلند گفت نیهم داشتند عقب رفتند و ارس  

 یلی. آخه خکردمیم فیسختمون براش تعر یاز روزا اشتمـ د

منه یها یقهرمان باز دنیمشتاق شن  

:شد و با خنده گفت نهیدست به س سارا  

قهرمان؟  دنته؟یمثل دلقکا همه جا سرک کش نظورتـ م

مونینکش   

:دهنش را کج کرد و گفت نیارس  

دوستاتم مثل خودت نچسبن اموریبابا.  وخـ ی  

:سارا گرد شد و گفت چشمان  

عه لباساشکه مثل مدفو تونهیاون دختره فرنگ چسبـ ن  

 ریز یدر سکوت نگاهش کرد و ناگهان جور هیثان چند نیارس

صدا را  نیکمتر میخنده زد که سرم را کج کردم تا گوش ها

.کند افتیاز او در  

:کرد و تخس گفتبا تعجب نگاهش  سارا  



دوست  یدیاگزوز موتور م یچه دردته صدا غنبوتـ ز

ز؟یعز  

:گفت کهیت کهیدلش را گرفت و ت نیارس  

. یوا یوا .مدفوع گهی.. مگهیخدا از هم گسسته شدم. م یآـ 

ی.درباره اش دار یحتما بگم چه نظر ایباشه به ل ادمی   

:به طرف در حرکت کردم و گفتم خونسرد  

با سارا رو حتما بهش بگو تیهم نظر رهـ آ  

.دیجا بسته شد و سارا بلند خند کی دهانش  

 نکهیرا پا زدم و کالهم را سر کردم. به محض ا میها کفش

:گفتم یجد میوارد آسانسور شد  

. حوصله نایواسه خونه سارا ا نیداریو نگه م رفاتونـ ح

 ندارم

چه در نگاهم  دانمی. نمهباش ندیبگو امدیدر ن کشانیج یحت

خانه خانوم  اطیشکنجه شده تا ح یکه مانند بچه ها دندید

.هم باز نشدازهم فاصله  مین به اندازه شانیلب ها یاسعد  

با  نیبه استقبالمان آمدند و ارس ینیحس یو آقا یخانوم اسعد

بسیار او را خنده دار می کرد و مودب که  یجد یا افهیق

سالم کرد. سرم را با تاسف تکان دادم و آمدم بروم داخل که 

جز ما  ی. آمدم سوال کنم چه کسدمیرا د یینا آشنا یکفش ها



 نیرا کم کرده و بار سنگ متمزح نیکه ارس نجاستیامشب ا

.دوشم گذاشت یرو یتر  

گه؟ید کننیم کاریچ نجایا ایو ل اواشـ س  

:خنده دار به او رفت و گفت یچشم غره ا یخانوم اسعد  

میشب دور هم باش هیمادر خب همه رو دعوت کردم  اـ و  

 یکاف بایشب ز کی یبرا ییمن به تنها نیگیم نیدار یعنـ ی

 نبودم؟

زد نیبر شانه ارس یو دست دیخند ینیحس یآقا  

خانوم مارو حرص نده نیتو پسرم انقد ا روـ ب  

.و وارد شد دیهم خند نیارس  

مهربان به من و سارا داخل رفت و ما  یبا نگاه ینیحس یاقا

میستادیا اطیدر ح  

:به من نگاه کرد و گفت نهیبه س دست  

نداره دهیفا رارـ ف  

:را با تمسخر جمع کردم و گفتم چشمانم  

باال؟ یفتـ ر  

و خودش را به عقب جلو تاب داد دیکش یپوف  



اون ساواش  دونمیها من نم زنهیداد م یهمه چ افتیق زـ ا

فهمهینم یخنگ چجور  

به نشانه برو بابا تکان داده و حرکت کردم سمت  یدست

یورود  

پشت سرم داد زد از  

نگاهش نکن  ایمثل برزخمهربانانه تر رفتار کن.  مـ یک

 بدبخت و

:به سمتش و گفتم برگشتم  

مهربان تر از مادر؟ هیـ دا  

:گفت یو جدبه خود گرفت  ینظام حالت  

فرمانده؟ لهـ ب  

را باد کرده و خونسرد نگاهش کردم میها لپ  

دمیغر رلبیکردم و ز یبادش را خال هیاز چند ثان پس  

دیتخته خوب جور روـ د  

آوردم کنارم قرار گرفت و آهسته  یرا در م میکفش ها یوقت

:گفت  

شه؟یتو ش میرو بکن یخون اون دختره غربت یوافقـ م  

پاسخ دادم تیاهم یب  



؟بکنم ینییکار سطح پا نیهمچ دیبا راـ چ  

:چندش جمع کرد و گفت یرا با حالت صورتش  

به  نگاه .گفتم یک نی. ببزنهیو م شونیکیقاپ  میریبگ لـ ش

دیزی دهیزیمظلومش نکن  افهیق  

:زدم و گفتم کنارش  

ستیحرفا ن نیا الـ م  

به محض داخل شدنمان حرفم را پس گرفتم یول  

ساواش  پیتا ک پیو ک دهیچیدر خانه پ شیبلند خنده ها یصدا

:و گفت دیبر شانه ام کوب ینشسته بود. سارا با پوزخند دست  

قوت داـ خ  

ملحق شد هیرد شده و به جمع بق از کنارم و  

گرفته چشمانش را باال آورد و به  نییپا یبا سر ساواش

.ام شد رهیخ یواکنش چیه یب هیچند ثان دیمرا د نکهیمحض ا  

را  شیلب ها کنمیام و نگاهش م ستادهیحرکت ا یب دید یوقت

تا خنده اش را کنترل  دیبه کنار دهانش کش یجمع کرده و دست

انه چرخاند و بلند کج کردم که چشمانش را در خ یکند. سر

:گفت  



. از کی تو پرورشگاه یگفتیم یداشت یخانوم اسعد بـ خ

 چشتون هم و گرفت؟

پرتقال را درون ظرف گذاشت و غرولند کنان  یاسعد خانوم

:گفت  

آبم روش هیرو خورده  ایح گهیشو د الیخیب ادرـ م  

:گفت یبا کنجکاو نیارس  

ه؟یچ انیرـ ج  

 ندازدیب یبه سمتش نگاه نکهیبدون ا نهیدست به س ساواش

:تخس گفت  

هیچ انیجر ینیبب یایزودتر ب یخواستیـ م  

ـ من زودتر میومدم کی سوسک حموم و یخمک و می آورد؟ 

 خانوم چهار ساعت خواب بود.

 دیخند ایکه ل یتکان دادم و حرکت کردم سمت مبل خال یسر

:و گفت  

حموم؟ وسکـ س  

 یبرزخ یباره درهم جمع شد و با نگاه کیسارا به  اخمان

:گفت  



مثال  .زارنیلقب م هیلطف دارن رو همه  نیاقا ارس رهـ آ

مثال بارزش و بزنم هی تونمیم   

و با سرفه تقال کرد تا  دیپر شیگلو یتو نیدهان ارس آب

دینگو یزیچ ردیسارا را بگ یجلو  

:گفت دهیباال پر یبا ابروها ساواش  

دیشد یمیصم نیخوب با ارس نمیبیـ م  

 ییپا الیخیاش را همه گرفتند که با من بود. من هم ب کهیت

سرزنش گرش  یبه چشم ها یروهم انداخته و با سرگرم

.شدم رهیخ  

:طاقت گفت یب ایل  

سارا یگفتیم بـ خ  

 یوانیکه ل نیشرارت بار به ارس یو چشما یروزیبا پ سارا

.نگاه کرد و ابرو باال انداخت دیایتا نفسش باال ب خوردیآب م  

:بحث مسخره خاتمه داد و رو به من گفت نیبه ا ینیحس یآقا  

؟یامروز دکتر رفت خترمـ د  

. ساواش دادندیعوض شد، کاش همان بحث را ادامه م نظرم

سوال بود با چشمان منتظر نگاهم کرد.  نیهم که انگار منتظر

طوف شده که همه توجهشان به سمت من مع یسکوت نیاز ا

:تکان داده و گفتم یبود متنفر بودم. سر   



رهـ آ  

 انیجر نیباب ا یسوال گریبود تا د یجواب کوتاهم کاف نیهم

پرتقال را به دست ساواش داد و  ینپرسند. خانوم اسعد

:دیپرس  

سرم که به ما  هیتو اون خونه؟  یدینپوس ییتنها امورـ ی

ور دل  ادیهمه اش م میدونه بچه ام که داشت هی نی. همیزنینم

 تو

:و بلند گفت دیبرهم کوب یدست ساواش  

 گمیبهش م منم .یخانوم اسعد دیگیخدا سخنان حق م شهیمـ ه

کنهیمن گوش نم شیپ یایاونجا نم ییچرا تنها  

معنادار به صورت درهمش  یسکوت کردند و با نگاه همه

خاراند  جیتکان دادم که سرش را گ اسیبا  یشدند. سر رهیخ

:دیو پرس  

شد؟ـ چی  

:و گفت دیکوب شیبر پا یدست ینیحس یآقا  

؟یگفتیم ب،ـ خ  

:چشمانش را به چپ و راست حرکت داد و گفت ساواش  



االنم به  زنهیکه همش حرف م نهیارس گفتمینم یزیمن چ هـ ن

 میگوهر بارش گوش کن یحرف ها زیبه زر.. چ نیاینظرم ب

میببر ضیف  

:گفت نهیدست به س نیارس  

؟یآبنبات یدست به دامن من شد یتو کم آورد ازـ ب  

انداخت و غد نشست که همه  نییسرش را پا یکالفگ با

.و بحث را عوض کردند دندیخند  

جا  کیدهم  یگوش به حرف کس نکهیسکوت بدون ا در

کردمینشسته و به او نگاه م  

 یاوقات برا یدوخته بود و گاه ینیحس یچشمانش را به آقا

.رفتیچشم غره م نیارس یاداها  

بار گفته  کی. خواندمی. نگاهش را مدمیدیرا م شیتقالها

نبود که  یزیآن چ نیا یبودم؛ من ساواش را از بر بودم ول

.خواستمیمن م  

 ،یپنهان ینگاه ها م،یمستق ریاز راه دور و غ یاشاره ها نیا

 شیکردن که مراقبم باشد. دست و پا زدن ها میرا پادو نیارس

!جلو رفتن من. نه یبرا  

نبودم که  ی. من کسستیراه درست چ گرفتیم ادی دیبا او

جلو بروم و حرفم را بزنم. حداقل نه بعد از چند سال حواس 



که توجهش به او بود. االن  ینسبت به او و قلب یجمع

سمتم بردارد.  یاو قدم یحرکت، ول کی یشده حت خواستمیم

.بدهدبه من  همخوانه شدن شنهادینه که پ  

به من  ثابت  دیبود و با گرید یایدن کیکال در  ساواش

.است یقصدش جد کردیم  

که  کردیباورش نم یبود کس الیخیب شیبس رفتارها از

اصرار  نکهی. استدیبا شیبخواهد و مصمم پا یرا جد یزیچ

مبنا بر عذاب  کردمیم الیکنم هم خ یداشت با او زندگ

.وجدانش است  

به خودم آمدم و به سارا نگاه  یدیباره با سرفه شد کیبه 

 یبه من کرد که سرم را تکان یکردم. با چشم و ابرو اشاره ا

که  یدادم و دوباره به سمت ساواش برگشتم. با چشمان

پر از  و فشردیمبهم را  شیلب ها زدیدرونش خنده موج م

.کردینگاهم م حرف   

 یچشم دوختم که خانوم اسعد گرید ییتوجه به او به جا یب

:برخواست و گفت  

مینیبچ زویکمک م ایدخترم ب اراـ س  

:داد و گفت یرا چرخ شیتنبالنه چشم ها سارا  

پاشو نیرسـ ا  



:دیچشمانش را گرد کرد و پرس نیارس  

تا حاال اسم من سارا شده؟ یک زـ ا  

:چشمانش را گرد کرد و گفت یاسعد خانوم  

نهیبچ زیم کننیمهمون و که بلند نم ادرـ م  

:گفت نهیپا انداخت و دست به س یپا رو الیخیب سارا  

. نه شنیهست که دعوت م ییمهمون ها یبرا هیقض نـ ای

اندازنیکه خودشون و م ییاونا  

نامش را خواند که ساواش شادمان  زیاخطار آم ینیحس یآقا

:و گفت دیخند  

دمت گرم موافقم یـ آ  

:شده گفتکج  یینگاهش کرد و با لب ها سارا  

ساواش جان یکمکش کن یتونیشماهم م یتـ ح  

:به ناگه بند آمد و مبهوت گفت شیها خنده  

ا؟ـ ه  

:با پوزخند برخواست و گفت نیارس  

توقع داشته  یخندیبه من ممثل بز  یپاشو. وقت زمیعز اشوـ پ

تیباش رنگت بشه مثل کنار  

:دیبا تعجب پرس ایل که کج شد میها لب  



اش؟ یبشه مثل کنار نگشـ ر  

با  دیمنظورش را فهم یرا نگاه کرد و وقت نیارس رهیخ یکم

:حرص گفت  

میشیما تنها م نیرسـ ا  

با حرص از جا برخواست و به سمت آشپزخانه حرکت  سارا

لب  ریرا با چشم دنبال کرد و ز شیقدم ها نیکرد که ارس

:گفت  

نکنه داـ خ  

 ایبا  ینیحس یبند سارا به سمت آشپزخانه رفت و آقا پشت

.گفتن از جا برخواست یعل  

:بر شانه ام زد و گفت یرد شدن از کنار من دست هنگام  

شدم فقط تو برام  دیهمشون نا امکه از ایبابا. پاشو ب ایب اشوـ پ

یموند  

:زد و گفت یکج خند ساواش   

یکار یتره کجا یاز همشون روان نیا ینیحس یقاـ آ  

 میمهربان دهانش را بست و ابروها رمردینگاه چپ چپ پ با

.باال انداختم یرا با سرگرم  



مقابل  میکه روهم انداخته بود ییبا پا نهیدست به س نفرمان دو

.میکردینگاه م رهیخ رهیهم نشسته و بهم خ  

باال انداخت یرا کج کرد و سر لبش  

خانوم اموری یپریاز ما اسگل ترون م اـ ب  

ندادم یکج کردم و جواب یسر  

صورتم را  یجور قهیچند دق یرنگش برا یعسل چشمان

.بود دیرا کردم که از من بع یکه کار د،یکاو  

!دمیرا دزد نگاهم  

اهپوشیـ س  

:گفت دهیکش ییبا صدا ایکه ل دمیکش یقیعم نفس  

نجامیا نمـ م  

:نگاهش کرد و گفت یور کی ساواش  

؟یینجایچرا ا نهیمنم هم سوال  

:و گفت دیکوب شیبه بازو یدست ایل  

؟یعوض نیاون ارس شینکن. برم پ تمیذـ ا  

دیدستش را دور شانه او حلقه کرد و سرش را بوس ساواش  

ما نیب یفدات شه چقدرم که تو مظلوم ادرـ م  



شد رهیگذاشت و به من خ ایسر ل یصورتش را رو نصف  

امور؟ی هـ ن  

صورت  یرو یبا لبخند سرش را چرخاند و بوسه ا ایل

.ساواش گذاشت  

ستیبه اون دامب ن یازین یتو هست یتا وقت خـ ا  

که من به همه دور  یاز دامب احمق بود. وصله ا منظورش

.دادمیخصوصا او م انمیو اطراف  

نشست و دست نوازش  یچشمان من م یکه جلو یپسر همان

.دیکشیبه رنگ قهوه دختر م یموها یگرش را رو  

:و گفت دیدست ساواش کش یانگشتانش را رو ایل  

اواش؟ـ س  

ونـ ج  

رونیب میبر ایب رداـ ف  

و صاف نشستم دمیکوب نیزم یرا محکم رو راستم یپا  

:به من نگاه کرد و گفت یچشم ریز ساواش  

خبره مگه هـ چ  

برات تنگ شده دلم یچیـ ه   

گهید یاالن کنارم جستهـ خ  



هـ ن   

:آرام تر گفت ییبه من انداخت و با صدا ینگاه  

هییدوتا نظورمـ م  

را باال انداختم و ساواش سکوت کرد میابروها  

:که به طرفش کج کرده بود گفت یبا سر سپس  

کار دارم گه؟یروز د یه یموکول کن شهیمـ ن  

 هیبه ثانکه برخواستم و حرکت کردم سمت آشپزخانه  میجا از

الم دنببه مبل برخواست و  یساواش مانند کش از رو دهینکش

بودند و سرو  زیو دار حاضر کردن م ریآمد. همه شان درگ

.آمدیاز آشپزخانه م یادیز یصدا  

:نگاهم کرد و گفت یاسعد خانوم  

شام آماده است ایـ ب   

آرام  یگوشم با تن یحوال ییرا جا شیتکان دادم که صدا یسر

دمیشن  

ساواش  یریم یزاریم یریگینگاهت و م یطورنیا یگیمـ ن

اهپوش؟یس شهیم وونهید  

وبارـ د  

تو باور نکن گمیم یچ هیدوبار. من  اقعاـ و  



با تاسف تکان دادم  و حرکت کردم بروم داخل که  یسر

تر آمد کیمقابلم گذاشت و نزد یدستش را افق  

دنبالت امیفردا حاضر شو م سـ پ   

خبره؟ هـ چ  

ام دهیترش یمزدوج شدن عمه ها برـ خ   

امیب ستیالزم ن. یاالن گفت نیپس هم وبهـ خ  

دیحرص غر با  

چشم گنیدفعه دوم م زننیبار م هیحرف و  هی امورـ ی  

:نگاهش کردم که با تمسخر گفت یور کی  

یسینبود شما نمس ادمـ ی  

 میبازو یدستش را رو انهیکه دلجو دمیرا درهم کش میها اخم

آهسته وار پچ زد شدیاز کنارمان رد م ایکه ل ینیو ح دیکش  

. پس فردا رو مال من یاز دستم فرار کرد یاندازه کاف هـ ب

 باش کارت دارم

 یا هیادا کرده بود نفسم ثان یکه به ظاهر عاد یجمله ا از

 یماند. کس زیم یبه گلدان رو رهیحبس شد و نگاهم خ

زده  یحداقل خودشان را به حواس پرت ایحواسش به ما نبود 

.بودند  



انگشتانش را نوازش گونه  شدیکه از کنارم رد م یهنگام

را مشت  که مور مورم شد و دستم دیدست آزادم کش یرو

.کردم  

:گفت نینشستند که ارس زیسر م همه  

گهید ایب .جا هی یزد خیچرا  خمکـ ی  

نشست و با لبخند مختص خودش  معنادار  یروزیبا پ ساواش

را بهم فشردم که نگاهش را از  میو خاص نگاهم کرد. لب ها

که مشکوک نگاهش  نیارس یرا برا شیت؛ ابروهامن گرف

.باال انداخت و مشغول شدند کردیم    

خندان سارا پشت  یتوجه به نگاها یو ب دمیکش یقیعم نفس

.نشستم زیم   

بعد از طوفان را باور  یها یآرامش و دورهم نیا یکس چه

کرد؟یم  

 کیلحظه منتظر بودم از خواب بپرم و خودم را مقابل  هر

 نی. انمیشده بود بب دهیکش یبا خونم لبخند شیکه رو اهیدر س

وحشتناکم  عیو به جا مانده از وقا ضیهم عوارض ذهن مر

.بود  



کرده بود  یکه سارا معرف یروانپزشک شیپ نیخاطر هم به

 دنیبهتر شود و بتوانم بدون کابوس د یتا حالم کم رفتمیم

.بخوابم  

شش هفت ساله ام از خاطره ام  یکه دو ماهه زخم ها البته

!یلیراه بود تا خوب شدنم، خ یلی! هنوز خرفتینم  

 

طبق قرارشان پس فردای آن شب ساواش دنبال یامور آمده 

بود و در ماشین نشسته؛ به سمت مقصد ناشناسی حرکت می 

 کردند.

ساواش  هیبا ساواش تماس گرفت و پس از چند ثان نیارس

:و گفت جواب داد  

وـ بگ   

یمن و فراموش کرد یبا اون یرگ بگو از وقتم ـ   

به بیرون خیره شده بود انداخت.که  اموریبه  ینگاه ساواش  

الل شو ایبگو  ای نیرسـ ا   

:را درون کاسه گرداند و گفت شیچشم ها نیارس  

نتر خانوم شام دعوتمون کرده خونشونـ ع   

:زد و گفت یلبخند ساواش  



تا جوابم و بدم هیول بپرس غذا چـ ا   

افتاد سمت  یکه راه م یکتابش را بست و در حال نیارس

:آشپزخانه با حرص گفت  

که اول اسم غذارو به من گفت تا بت  یگیم یچ دونستیـ م 

استیبگم.. الزان  

:گفت عینگاهش برق زد و سر ساواش  

مییر اسرع وقت اونجاـ د   

.و قطع کرد دیهم خند نیارس  

 اموریبا لبخند آبنباتش را برگرداند درون دهانش و به  ساواش

بود نگاه کرد ، در فکر فرو رفت و  رهیخ شیکه به دست ها

گذشت. جوزف را هنوز  شیچشم ها یدو ماه از جلو نیتمام ا

سال حبس خورده  نیو سجاد چند الدینکرده بودند و م دایپ

 بودند.

مقبره  شیبرا توانستندینم یحت جسد پرهام سوخته بود و

چقدر خودش را کنترل  اموری دیدیساواش م .درست کنند

 یرا نشان ندهد و برا اشیناراحت هیبق یکه جلو کندیم

 دوستش عزادار بود.

و در آن  درکینگاه م قهیبه عکس پرهام چند دق شب ها

صحبت کرده  ای. با جولشدیخودش م یایلحظات محو دن



قبول کرده بود و همه به  ایجول نتظارشانو برعکس ا؛ ندبود

روز بازگشتشان لبخندش  یادآوریبازگشته بودند. با  رانیا

زد.  یگشاد تر شد و آبنبات را مک  

 اموریرا بغل کرده بود که  اموریدرون فرودگاه چنان  نیارس

بود  دهیسرش کوب یاز درد حرصش گرفته و با گچ دستش رو

حرکت  لچریاه با وبود. تا دو م ردهرا به هوا ب نیارس ادیو فر

بار هم غر نزده بود و اعتراض نکرده  کی یو حت کردیم

. تشیبود به خاطر وضع  

. شیبا رفتارها کردیم زیهمه را سوپرا شهیو هم شهیو هم

 یزن و بچه اش و درمان ها دنیبا د یخوشبختانه محب

 اشیرخصرفته بود و بعد از م یمداومش حالش رو به بهبود

کرده  فیتعر شیها را برا انیبا هفته ها فاصله تمام جر ایل

شوکه کننده بود.  اریبس شانیبود که برا یبود و واکنش محب

!درک کردن  

او  یجا یهر کس دیکه شا یکار. را درک کرده بود اموری

کار را کرده بود. شجاعت  نیسخت بود و او ا شیبود برا

ها و اتفاقات  نهیبه تمام ک ینداشت و محب یرا هر کس دنیبخش

و چقدر ساواش خوشحال بود  ؛بعد با بخشش خاتمه داده بود

 ؛دآن مرد سخت بو دنید اموری یهم براباز یش. ولبابت

نگاه کردن در چشمان  یکه رو دیفهمیساواش از نگاهش م

.گفتینم اشیزیرا ندارد و چ یمحب  



 نکهیحرف زد. از ا یها نشست درون اتاق و با محب ساعت

و قدردان  ؛اشیممنون است به خاطر حضورش در زندگ

به  ستیالزم ن گرید نکهیاست. از ا شیهامحبت ها و مراقبت

مراقبت از او وقتش را  یو بهتر است به جا دیایشرکت ب

رد .گذابخانواده اش  یبرا  

را  یو زندگ کند یوقتش است که او هم زندگ گریگفت د

با لبخند سرش را  شیها در جواب تمام حرف یبفهمد. محب

 کنندیبود و گفته بود پدر مادرش حتما به او افتخار م دهیبوس

.اموری. خصوصا هیاز بق تشیشجاعت و حما یبرا   

بود با خنده  دهیشده ساواش را د دهیدزد یمردمک ها یوقت و

گفته بود" هروقت  میمستق ریو غ بر شانه اش زده یدست

کمک من حساب کن" و ساواش هم  یرو یاقدام کن یخواست

بود و قهقهه  چاندهیو هول شده بحث را پ الیخیب یخنده ا با

.بودفرستاده مرد را به هوا  یها  

 یحت .اش را دوباره به دست آوردهوادهخان کردیحس م 

 نی. ارسکردیرا کنارش حس م اشیحضور مادر پدر واقع

بود  نیعادت کرده و تنها لطفش ا یطبق معمول به مفت خور

 ایهم با لهنوز. کردیشرکت به ساواش کمک م یدر کارها

 اشبود رابطه  بیکه عج یزیچ یمثل موش و گربه بودند ول

 یحت .خوب شده بود یزیکه به طرز اسرار آم؛ بود اموریبا 

 یحسود نیوفادار به ارس یوانیمثل ح دیبگو توانستیم



 یاو را برا ایو ل نیو چقدر ارس اموریتوجه  یبرا ردکیم

.انداختندیش دست محس  

 

 یامور باالخره به حرف آمد و پرسید:

 ـ کجا میری؟

:آبنبات را در دهانش چرخاند و نامفهوم گفت ساواش  

 ـ هر وقت رفتیم می فهمی

 کی یط ؛شده به سمتش برگشت زیر یها با چشم اموری

و از پنجره پرت  دیکش رونیحرکت آبنبات را از دهانش ب

گرد شده  ی. به سمت دهان باز مانده و چشم هارونیکرد ب

در گردش بود  اموریو صورت  ابانیخ نیساواش که ب

:برگشت و خونسرد گفت  

اال حرف بزنـ ح   

:با تعجب گفت ساواش  

؟یضیگه مرـ م   

:محکم و هشدار گونه گفت اموری  

اواشـ س   

:گفت دهیکش اش را باال انداخت وشانه الیخیب ساواش  



امورـ ی   

 طنتیساواش لبخند شکه را درون کاسه چرخاند  شیها چشم

سکوت  اموریگاز فشرد.  یرو شتریرا ب شیزد و پا یزیآم

را  شیتر شدند لب ها کینزد به مقصد هر چه قدراما  کرد

هم فشرد و دستش مشت تر شد.  یرو شتریب  

به سمت  رهیخ یبا نگاه کرد توقف نیماشوقتی  آخر سر

:و او با خنده گفت دیساواش چرخ  

نییپر پاـ ب   

.حرف دنبالش رفت و وارد پرورشگاه شدند یب  

را نگرفت و  شانیجلو چکسیهماهنگ شده بود چون ه انگار

 یحرف چیبدون گفتن ه بود که دو نفرشان همزمان نیا بیعج

آشنا رفتند. ساواش با لبخند مقابل درخت کهن  یبه سمت مکان

.دیو خند ستادیو بزرگ ا  

و  رهیخ یآهسته از پشت سرش جلو رفت و با نگاه اموری

رفت و  جلوتر یشد. کم رهیزده به محوطه خ رتیح یکم

 یداده و برگ هیکه کتاب به دست به درخت تک دیخودش را د

. سرش خواندیرا درون دستش نگه داشته و شعر م یزییپا

و بلند  دیدوئیکه با حرص م دیو آن طرف تر سارا د دیچرخ

:گفتیم  



کنم یباز خوامیم گهیکردم د زیخدا خانوم اتاقم و تم یـ ا  

به عقب  طانیبلند و ش ییها خنده یصدا دنیبا شن ناگهان

شده بود و  زانیکه از نرده ها آو دیبرگشت و ساواش را د

:گفتیو بلند م ددایدستش را در هوا تکان م  

 میفوتبال بزن برزیبا فر میخوایم نوریا ایب اهپوشیسـ  

میآسفالتشون کن  

 یدرخت ها یرو اموری یچشم ها ؛دستش را گرفت ساواش

 یزیخارج شد. چ نهیآهسته از س شفسو ن سرسبز بسته شد

 ،با سارا شانیصحبت هاآنها،  یدلش برا دیاگر بگو شدیم

ساواش، محوطه، درخت  یبچگ یکتاب شعرش، دردسرها

شان تنگ  یشان و از همه مهم تر، خاطرات بچگ یشگیهم

 شده است؟

از خاطرات بدشان و فرارشان در  چکدامیبود که ه بیعج

بود که  انیاطراف یخنده ها یصدافقط  یوقت؛ آمدیذهنش نم

 اموری. خانه ماندندیم نجایکاش باز هم ا .دیچیپیدر گوشش م

.پرورشگاه بود  

و آهسته به سمت درخت رفتند. طبق  دیدستش را کش ساواش

دادند و به  هیطرف درخت تک کیهر دو به  یعادت بچگ

.شدند رهیآسمان خ  



دار ساواش بلند شد و و منظور زیآم طنتیش یصدا ناگهان

گشادتر شد و خودش  یاز حالت معمول یکم اموری یچشم ها

.به درخت فشرد شتریرا ب  

و رو مخ هست  طونیخرابکار ش یپسر نق نقو هیاواش ـ س

.هم احمقه یلی.. ضمنا خستیبراش مهم ن یچیکه ه  

را قورت  مشت شد و آب دهانش نیزم یدستانش رو اموری

که  یهم افتاد و سرش را به سمت مخالف یرو شیداد. پلک ها

تر ادامه  نییپا یساواش با ولوم ؛ وچرخاند دیدیساواش نم

 داد

 یبال هی خوامینم یکه... حت نهیاز اون احمقانه تر ا یلـ و

.ادیسنجاب کوچولو ب نیسر ا کیکوچ  

 نیا در یکم اموریسکوت کرد و گذاشت  یبا تک خنده ا و

شده فکر کند و کار ساواش را  جادیا نشانیکه ب یبیجو عج

.هضم کند  

:ساواش گفت قهیاز گذشت پنج دق پس  

تو دفتر  شهیسنجاب کوچولو از کجا اومد. هم فهممیالن مـ ا 

.یکردیخطاب م ینجوریان و م یخاطراتت از بچگ  

درخت نگاه کرد و ارام  یسبز و بهار یبه برگ ها اموری

:گفت  



ین یکار درست گرانیوندن دفتر دـ خ   

:باال انداخت و گفت یاشانه ساواش  

هکه در مورد خودت باش یه وقتـ ن   

مثل اینکه فقط  .دیکش یقیجوابش را نداد و نفس عم اموری

اش ساواش خنده ارسین مانده بود که دفتر را نخوانده بود.

:گرفت و گفت  

ودت و کنترل نکن بگوـ خ  

:تفاوت گفت یب اموری  

مشت حرف بچگونه هی. مهیقد یونا براـ ا   

تعجب کرد. از حرفش ناراحت  امورینداد و  یجواب ساواش

اش دهدست مشت ش یرو یبزند که دست یشده بود؟ آمد حرف

را درونش گذاشت. یزینشست و چ  

انداخت. با  یآرام دستش را باز کرد و بهش نگاه ؛مکث کرد

:زد و ساواش گفت یلبخند کمرنگ دنشید  

اپوشیـ س   

را با سکوت داد و ساواش ادامه داد جوابش  

گفتم؟ یو بستم دستت چ نیا یوقت ادتهی شیسال پش ـ ش   

:گفت الیخیمکث ب یبا کم اموری  



؟یبمون شمیپ شهیهم خوامیدوستم م عنوانه ـ ب   

:گفتو  دیبلند خند ساواش  

 ـ از بین اون همه حرف همین و یادت مونده فقط؟

:تکان داد و گفت یسر  

رهـ ا   

که  یسرش را به سمت راستش چرخاند و جور ساواش

:را بشنود گفت شیصدا ،آن طرف درخت اموری  

؟یدام و دارـ ص   

:با تعجب گفت اموری  

گهید شنومیاالنم م دمیشن یاالن وقتـ تا    

:را جمع کرد و گفت شیچشم ها ساواش  

گوش  زهیو خوب او گمیکه م ینیا نهیمنظورم ا یه روانـ ن 

.و چش و چالت کن  

و هر دو  دیربان قرمز رنگش چرخ ینگاهش رو اموری

را در دستانش تکان داد و با شصت  آن یسکوت کردند. کم

:را نوازش کرد که ساواش به حرف آمد و گفت شیرو  



که حسم  نیموقع واسه ا من اون .عاشقاس یفسانش براـ ا 

تهش قراره  دونستمیاون حرف و زدم. اگه م دونستمیرو نم

.گفتمشیبرسم که درست م نجایبه ا  

؟یگیم یچ یفهمیودتم مـ خ   

:باال انداخت و گفت یاشانه ساواش  

هـ ن   

 یرو عیسر یناگهان ساواش با حرکت که دیکش یپوف اموری

 یبه رو حرکت کرد و درخت را دور زد. رو شیزانوها

:گفت رتینشست و او با ح اموری  

ته؟ـ چ   

:به آسمان کرد و گفت ینگاه ساواش  

شهیآخر نیـ ا   

 نییشده نگاهش کرد. ساواش سرش را پا زیر یبا چشم ها

زل زد. با  اموریبه  اشیبراق و عسل یها آورد و با مردمک

کج زد و  یلبخند شیبایو رنگ زاو  یها نگاه کردن به چشم

دیخند  

؟یشد وونهیـ د   

در کاسه  اموری یها گفت. چشم یزد و نچ یچشمک ساواش

گذاشت و در  اوطرف بدن  ساواش دستانش را دو؛  دندیچرخ



نشسته بود خم شد طرفش و زمزمه  شیزانوها یکه رو یحال

:کرد  

اموریـ    

 گوششیباز ینگاهش کرد که ساواش مردمک هابی حرف 

سرش را کنار گوشش برد و پچ ؛ زد یصورتش چرخ یرو

 زد

خوامیاه آسمونم و مـ م   

:و آرام گفت دیکش یقینفس عم اموری  

اواشـ س   

.. یو جواب مشخصه ول ستیبه سوال ن یازین نکهیا ـ با 

پرسمیو م کنمیلطف م  

؛ گویا برگرداند به طرفش سرش را یحیتفر یبا نگاه اموری

به  طانیش یعقب رفت و نگاه یساواش کم وقتش رسیده بود.

:انداخت و زمزمه کرد نشانیفاصله کم ب  

؟یشیاه آسمونم مـ م   

 شیها شد و درون چشم دهینگاهش باال کش اموریبا سکوت  و

. کم دیرا خواند. برق نگاهش را د شیها نشست. حرف چشم

:خونسرد گفت اموریش نشست و لب یرو یکم لبخند  

 ـ دیگه چی؟ 



 ـ یامور

خسته از این همه کش مکش و درجا زدن زل زد به او و 

 جدی گفت:

گه نبودم؟ـ م  

 یرو شیو نفس ها دیخندشوکه از جواب صریح او  ساواش

 شینگاهش را از خنده هادختر نشست.  اموریصورت سرد 

به اسم ناز او با واژه ای ثبتش کرد.  در ذهنش نگرفت و

کردن آشنا نبود. حق خودش را از زندگی می خواست و می 

 گرفت.

منتظر قدم برداشتن ساواش بود و حال که حرکتی زده بود 

ربان  عیساواش سرسر دواندنش مسخره به نظر می رسید. 

 گرفتیرا م اموریکه دست  یحال قرمز را برداشت و در

:گفت  

ه راحت بودـ چ   

:کرد و گفتبه دستش  ینگاه اموری  

؟یکنیم کارـ چی   

 اموریساواش با خنده و آواز مشغول بستن ربان دور مچ  و

:شد و گفت  



دستت  امیب خوامیاسمت و روش نوشتم م یربان سرخاب هـ ی 

تو سرنوشتم یایکنم ب  

:باال رفته گفت ییو با ابروها دیکمرنگ خند اموری  

یرمزه ولـ ق   

تکان داد و بندش را محکم بست یسر ساواش  

شدیخراب م تمیـ ر   

دست خودش را که ربان قرمز دورش کارش که تمام شد 

 ریگشاد به تصو یچسباند و با لبخند اموریبسته بود کنار 

:گفت یباز با مسخره اموریشد.  رهیمقابلش خ  

ده؟یدل جدـ م   

:اش زد و گفت ینیانگشتش را به ب یبا شوخ ساواش  

هیساباش یخواستگاردل ـ م    

زد و ساواش   ینام ساباش لبخند کمرنگ دنیبا شن اموری

 دوباره بند دور مچش را محکم تر کرد

غر زد اموری   

یحکم ترم جا داره ببندـ م   

:گفت با قیافه ای تخس  



و گور  به سرنوشتم گم باس محکم گره ات بزنم ؟یس چـ پ 

اپوشیس ینش  

گرفت و  اموریمقابل  شانیها یکوچکش را مانند بچگ انگشت

:بلند و خندان گفت ییبا صدا  

؟یا تهش هستـ ت   

کج  یو با سر چاندیانگشتش را دور انگشت ساواش پ اموری

:مکث گفت یشده و کم  

 ـ هستم 

به  که گرفته بود را یامور دستغیر منتظره، ساواش  ناگهان

و او پیچاند  کمر دست آزادش را دور ؛دیطرف خودش کش

:و بلند گفت شد فشردمحکم به خو  

شیخـ آ    

و درکمال  ندیبیها را نم نجا آنآ یراحت بود کس الشیخ

 یصدا ،پرورشگاه یبچه ها یو داد ها غیج انیدر م یناباور

در گوشش نشست و با ارامش لبخند زد  اموریخنده کمرنگ 

.هم افتاد یرو شیهاو پلک  

گمشده  مهیزمان رقم خوردن و ساخته شدن افسانه دو ن حال

.نخ سرخ سرنوشت بود لهیبه وس  

 



زهرا که توی  در نهایت می خوام تشکر کنم از دوست عزیزم

و  ذهنم باز بشه و رمان رو پیش ببرم. تمام مدت کمک کرد

این رمان رو به پاس زحماتش به مناسبت تولدش هدیه میدم 

 به اون.

پیام بدید.  Nadi.diy برای ارتباط با نویسنده به آیدی 

۲۱/۱۲/۱۴۰۰  

 


