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درسا★

سرم خراب نشه. یتا دلسا رو دمیو کنار کش نییپا دمیپر وارید یرو از

درهم بود، گفت: افشیطور که قو همون نییپا دیجهش پر هیهم با  دلسا

قلعه آنکارا؟ ای وارهیبابا د -

گفتم: م،یتا زودتر فلنگ رو ببند دمیکشیدستشو م کهیحال در

بنام خدا
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که دورش حصار بکشن؟! یخونه تهران! انتظار ندار نیتر یالکچر-

گفت: م،یکرد یم یرو ط ابونیو طول خ دیوئدیدنبالم م کهیدرحال

که نصف تهرانو صاحبه. یکیخ نیهم مثل ا یکی م،یآلونکم ندار هیمثل ما که  یکی ؟ینیبیرو م کار خدا -

راهمون رو به سمت  م،یاز محل جرم دور شد یحساب کهنیو مطمئن شدن از ا یطوالن ریمس کی مودنیاز پ بعد

.میقرار داشت، کج کرد یکیکه در اون نزد یپارک

که با فاصله از هم  ییها. نور چراغبایبه شدت ز یبود ول یکیجا حضور نداشت. پارک کوچاز ما اون ریغ یکس ظاهرا

 نیتریشاعرانه ساخته بودند که ذهن آدم رو به سمت تراژد ییقرار گرفته بودند، فضا یکییموزا یدر اطراف جاده

.میبش ایخوب دن یهاالیها غرق در فکر و خو ساعت مینیبش که مینداشت ی. اما انقدر وقت اضافبردیم ایدن یهالمیف

پارک رفتم و  هیحاش یهاسمت چمناز چراغ ها قرار داشت، زدم و به یکی ریکنارم که ز یخال مکتیبه ن یپوزخند

 یعاشق بو ادیم ادمی یو من هم از وقت کردیو خاک نم خورده مشاممو نوازش م سیچمن خ یدلسا هم دنبالم. بو

خورده از  سیخاک خ یبا استشمام بو تونهیم ایدن نیتو ا یک یعنیش. تازه هرس شده یهاو طراوت چمنخاک بودم 

نشه؟ خودیخود ب

لبش گره خورد. یشنگول دلسا چشمام رو باز کردم که نگاهم به لبخند بزرگ رو یصدا با
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 تو هپروتا! یبهت مزه داده رفت یلیخ -

 

 ضدحال زدن بود! یدختر خدا نیگذاشتم. ا نیزم یرو اطیرو با احت میپشت ش کردم و کولهحواله یکج لبخند

 

 تیجا و کار موفق نیبه خاطر بودنمون تو ا یسرم بردم. حس خوب ریچمنا ولو شدم و دستامو ز یدلسا رو کنار

رو  ریوصف ناپذ یخوش هیباهامون بود و رها شدن ازش حکم  شهیداشتم. استرس گرفتار شدنمون هم زمونیآم

 برامون داشت.

 

 یقیباال انداختم که نفس عم "ه؟یچ" یکنه. ابروهام رو به نشونه  یاون هم نگاهم م دمیسمت دلسا که د برگشتم

 سرمون دوخته بود، گفت: یباال اهینگاهش رو به آسمون س کهیو درحال دیکش

 

 گذشت. ریامشب هم به خ -

 

 کردم، گفتم: یپخش بود نگاه م نیزم یکه به کوله م که رو یلگفتم و در حا یادهیکش "اوم"

 

 .میدنبال آب کردنشون باش دیاز فردا با یآره ول -

 

 رو داشتم، گفت: دنشیکه انتظار شن یلحن کالفه ا با

 

 خوره! یبه هم م میدست به دامنشون بش دیکه با ییقسمت ماجرا و اون شارالتان ها نیحالم از ا -



 از جنس عشق یسرقت

 
6 

 

 

که هم به مالت نظرت دارن و هم به  ییمنفورتر از رو به رو شدن با شرخرا زیچ چیحس رو داشتم. ه نیهم خودمم

 م؟یهم مگه دار یاگهیجز تحمل؟ اصال چاره د میبکن میتون یم کاریچ یخودت وجود نداره ول

 

 ؟یسراغ دار یا گهیراه د -

 

 و گفت: دیکوب نیزم یدستشو با حرص رو هی کف

 

 .مونیکه گند زده به زندگ هیاجبار لعنت نید هم -

 

 یبرا ادیمورد ز نیو حرف هم در ا میازش دل بکن میتون یحاال حاالها نم رمیبحث رو بگ نیدونستم اگه دنبال ا یم

 یگرفتم سکوت کنم و اجازه بدم کم میکه بهمون وارد شده بود تصم یو تنش عصب یاما بخاطر خستگ میگفتن دار

کنم  یکار هیتونستم  یرو م ی. اولیاز نظر روح همخسته بودم و  ی. هم از نظر جسمرهیمغزم آزاد باشه و آروم بگ

نستم تو یبود که م ییدارو نیشد پس سکوت، بهتر یگرفتم، گسترده تر م یم شیتر پ شیرو هر چقدر ب یدوم یول

 کنم. زیواسش تجو

 

*** 

 

 .دمیچیپدور خودم  ترشیزدم و پتو رو ب یغلت
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 !تهیواقع ایزدم  یباز هم توهم فانتر دونستمی! نمادیم یزیچ یصدا کردمیم حس

 

 .زیباز کردم و گوشامو ت چشمامو

 

 نیزم یرو یزیشدن چ دهیکش یبه حسابشون آورد. صدا یپرداز الیبودن که بشه خ یاز اون تریواقع اصوات

آروم پتو رو از روم کنار زدم و  یلیکردم و بعد چند لحظه خ زی. چشم هام رو ردادیرو آزار م مییشنوا یهارندهیگ

 سرجام نشستم.

 

 هیز ج یزیجز اون باشه، چ یزیچ قتیکه تو ذهنم نقش بسته بود به شدت متنفر بودم و دوست داشتم حق یفکر از

 مزاحم سرگردون. هیجز  یزیچ ،یشگیکابوس هم

 

اون صدا رو  یاحتمال یکردم فاصله  یچشم دوختم و سع یادادم و غضبناک به گوشهرو به هم فشار  دندونام

سرم  یباال شهیکه هم یکلفت یشد، چوب دست شتریتر و وضوحش بصدا کم یکه فاصله قهیبسنجم. بعد از چند دق

شدم که  یبا اتفاق ییارویرو یآماده  دکه به شدت تو هم گره خورده بو ییقرار داشت رو برداشتم و با ابروها

 داد. یرخ م گهید یچندلحظه 

 

که انتظارش رو  نیکنار زدم. با ا کردیم فایرو که نقش درو ا یاکنم آهن زوار در رفته دیتول ییکه سروصدا نیا بدون

 داد زدم: تیچشامو گرفت. با عصبان یموجود نحس مقابلم خون جلو دنیبا د یداشتم ول

 

 رفته؟ ادتیآدرس خراب شدت  ای یشده؟ راه گم کرد دایپ جانیت اباز سر و کله یخوایم یچ یمفنگ یه -
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 گفت: یکشدار و تو دماغ یبا صدا کردیم نیف نیف کهیصدام گردن شلش رو باال گرفت و در حال دنیشن با

 

 ؟یشی.. میخوش.گله... چ..را..عصبان.. -

 

 داد زدم: دادم،یهولش م کهیبلند خودمو بهش رسوندم و درحال یقدما با

 

 ؟یدی. فهمنهیحسابت با کرام الکاتب نمتیبب گهیبار د هی. یکنیگورتو گم م یریجمع کن کاسه کوزتو. م -

 

که  دیداشت تعادلش رو حفظ کنه، خند یو سع خوردیکه بهش وارد کرده بودم، تلو تلو م ییرویخاطر نبه کهیحال در

 شد. دایزشت و خرابش هو یدندونا

 

 .. که .. خرد بش..ه؟ستی.. اعصاب ... خوش..گل ن نی..ه افی! حیچقد عصبان -

 

که  یبرگشت و درحال عیبرداشتم که سر زیبه سمتش خ تیتو هوا تکون دادم و با عصبان یشیحرکت نما هیبا  چوبمو

 دهیسمت مخالفم شروع به فرار کرد. چه خوب فهمو به دیداشت بدوئه، راهش رو کش یاسفناکش سع تیبا اون وضع

 کنه! یا اعصاب متشنج من بازب دیبود نبا

 

یب شیداشت تو آت میبود. کل زندگ دهیفا یب یاز التهاب درونم کم کنم ول یکردم کم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 !سوختیمردم م نیا یرحم
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 و داد زدم: نیپرت کردم رو زم تیرو با عصبان چوبم

 

 !یزندگ نیلعنت به ا -

 

که هر لحظه  یدیشده بودم به جمش رهیخ دم،یسابیهم م یکه از شدت حرص و خشم رو ییتند و دندونا یهانفس با

 .شدیدور و دور تر م

 

 شده؟ یدرسا؟ چ -

 

. کنهیو نگاهم م ستادهیخواب آلود کنار در ا دمیکه د یآجر کیدلسا، برگشتم سمت اتاقک کوچ یصدا دنیشن با

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 .امیاالن م . برو تو منمستین یزیچ -

 

در  یرهیپشتش رو بهم کرد و رفت داخل. نگاهم خ یحرف چیبپرسه. بدون ه یبود که بخواد سوال یتر از اون منگ

ش به هوا آه و ناله یصدا کشن،یخونه بود که با هر باز و بسته شدن انگار که خنجر به جسمش م یرنگ و رو رفته

 هام نقش بست.لب یرو ی. پوزخند تلخرفتیم

 

گاراژ  کینحس که خارج از شهر قرار داشت و شده بود تنها سرپناهمون. فقط  یخرابه هیکه نه،  ینه متر یخونه هی

 نیاز خونه و ساختمون در ا یانشونه چیبا چند متر فاصله در کنارمون وجود داشت وگرنه ه یاسقاط یهانیماش

 .خوردیاطراف، به چشم نم
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رنگ و رو  یهاییبه سمت خونه حرکت کردم. دمپا م،یدادم و بعد از برداشتن چوب دست رونیب نیرو سنگ نفسم

 اسفناک داخل خونه انداختم. تیبه وضع یدر درآوردم و وارد شدم. نگاه یرفتم رو جلو

 

شده بود. چندتا  دهیپوش خورد،یبه چشم م یجاها، اثر پارگ یرنگ مندرس که بعض یاتاق با موکت خاکستر کف

 شده بود. دهیزوار در رفته، سمت راست اتاق چ کیکوچ خچالیو  کینکیپ کی ظرف و

 

رو به سمت  رمیشده بودن. مس نیپخش زم یمانیس واریکه سمت چپ خونه، کنار د ییهاسمت پتوها و بالش رفتم

 نظر داشت، کج کردم. ریبود و حرکاتم رو ز دهیدلسا که به پهلو دراز کش

 

و زل زدم به سقف  دمی. پتو رو تا گلو باال کشدمیسرم گذاشتم و سر جام دراز کش یباال یارو گوشه میدست چوب

 .دمیآروم دلسا رو از کنار گوشم شن یباال سرم. صدا یاو ماسه اهیس

 

 درسا؟ -

 

 ؟هوم -

 

 یامهکل چیانگار ه یداره ول ادیگفتن و درد دل کردن ز یدونستم حرف برا ینگفت. م یزیچ یول دیکش یقیعم نفس

کردم  یبدتر از اون. احساس م یحت ای. حال من هم مثل خودش بود و دادیرو نم شیدرون یکفاف احساس واقع

 هیبود لب رو لب بذارم و وجودم رو مثل  رقرا ی. تا کشهیم دهیحجم از حرف ناگفته در نیداره به خاطر ا نمیس

 نگفتم بکنم؟ یهاقبرستون حرف چالاهیس
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 تلنبار شده ته دلم، خودشون رو به زبونم برسونن. یاز حرفا یکیلب باز کردم و اجازه دادم قسمت کوچ نیهم واسه

 

ندارن، نه خانواده دارن،  ایاز دار دن یزیکه چ ییساله؟ دخترا ۱۹تا دختر  ۲ یبرا یهمه بدبخت نیواقعا. ا فهممینم -

رو گرفت،  مونییکه همه دارا ایانصافه؟ دن نی. آخه ایادو ش یخوشسر سوزن دل ینه پول دارن، نه خونه دارن، نه حت

همه  نیا اد؟یبده و از موضعش کوتاه ب تیبرسونتمون که رضا ادخو یبه کجا م داره؟یچرا دست از سرمون بر نم

 کنه؟ یارضاش نم یهمه سخت نیا ست؟یبس ن یسخت

 

 و گفت: دیکش یقیبه دنبال حرفم نفس عم دلسا

 

 یبار نیاول نی! اخورهینم مونیبه گروه خون یی. سعادت و کامروایتو طالع ماست آج یزدگو فلک یبدبخت نیا -

ی. نمادیاز پنجره م میکن رونشی. از در بمیبکن میتونیهم نم شیبه حس و حالمون. کار زنهیگند م دیکه جمش ستین

 .رهیمو  زنهیم همحالمونو ب ادیکه هر چند روز م دهیاز ما د یریچه خ دونم

 

خواستم شرش  ی! خداشاهده امشب میمفنگ کهی. مرتنجایا ادیلب موته م نجا،یا ادیس منعشه نجا،یا ادیخماره م -

 بذارم. یرو بدبخت ینخواستم بدبخت یول مینفس راحت بکش هیبکنم که  نیرو از زم

 

 و گفت: دیخند

 

نکن فردا کاسه چه کنم چه کنم دستمون  یکار هیمهارت کرد. فقط تورو جون جدت،  شهینم یتو سگ بش -

 .میریبگ
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حکم فرما شد و بعد سکوت  نمونیسکوت ب یا قهینگفتم. چند دق یزیچ یلبم آورد ول یبانمکش لبخند رو لحن

 .شدیمنظم دلسا شکسته م یهانفس یبا صدا نمونیب

 

 کیکه  شدیچ دونمیبودن بابا. نم یِمامان رو کرده بود، دل گرم یهابود. هوس مهر و محبت یدلم بدجور ابر یهوا

نموند. اگه مامان و بابا االن  یاز حس و حال خوبمون، باق یاثر گهیکه د ختیفرو ر نطوریا مونیدفعه کاخ خوشبخت

 یکه تو زندگ نینه ا م،یدیدیها مو رمان هالمیرو فقط تو ف یدگطرز زن نیها و اراه نیزنده بودن، قدم برداشتن تو ا

 .میبا بند بند وجودمون حسش کن مون،یواقع

 

*** 

 

ا ت موی. کاله مشکدیکردن از راه رس شهیمس مس کردن و خون تو ش یبعداز کل میکه منتظرش بود یشب باالخره

 کردم. میشونم تنظ یو کولمو رو دمیکش نییابروم پا یباال

 

ه ک دمی. دستشو کشدهیومونو قورت مو داره با نگاهش عمارت رو به ر ستادهیسرپا ا دمیسمت دلسا که د برگشتم

کردم،  یکرده بودم اشاره م ییکه شناسا ییها یمخف نیبه دورب کهیو نشست کنارم. در حال نیزم یپرت شد رو

 گفتم:

 

تک  هی ،یکه انجام داد نارویانقراض نسل دورب اتی. عملینفله کن دیرو با نایاالن نوبت توئه، همه دورب یدل نیبب -

 .امیبزن ب
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 تکون داد و گفت: سرشو

 

 تخت. التیباشه خ -

 

 و برگشت سمتم: دمیبلند شد بره که دستشو کش و

 

 مواظب باش. -

 

 تکون داد و گفت: "باشه"به عالمت  یسر

 

 .نطوریتوام هم -

 

 منتظر جوابم بمونه، ازم رو گرفت و رفت. کهنیبدون ا و

 

 روم دوختم. ها به عمارت رو بهبوته یالبهازش گرفتم و از ال نگاهمو

 

 بشه. حس دایسر و کله ش پ یاطراف بود که مبادا کس یداشتم و شش دنگ حواسم به فضا رنظریدلسا رو ز حرکات

داد و متنفر بودم از اجبار و  یکار زجرم م نیدار. ا یچوبه  یرفتم پا یخودم م ی! انگار با پاشهیداشتم، مثل هم یبد

تو وجود بشر بود االن،  تیمثقال انسان هیزنده بودن، اگه  اباکشوندمون. اگه االن مامان و ب یجا م نیکه به ا یناچار

زار شرف داره بهش. ظاهرا که لجن نجایبه ا میدیپرمحبت و آرامش رس یزندگ هی! از مینبود نجایوقت شب، ا نیا
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 دمماهم که آ یتست کنه؟ ول خواستیم یرو ک هاشویاگه مارو نداشت بدبخت ای. دنمونیشونیکه خورده رو پ هیمهر

 .میبه ساز خودمون برقصون ارویتا باالخره دن میجنگیانقد م م،یستیشدن ن میتسل

 

*** 

 

 دلسا ★

 

 یبرابر فلیبه ارتفاعش انداختم که با برج ا یبزرگ و مجلل عمارت. نگاه یسمت دروازه دمیدرسا جدا شدم و دو از

 انقدر بلند ساخته. صاحابویب نیبه صاحبش دادم که ا یلب فحش ری! زکردیم

 

شدم. سرم رو  زونیو از حفاظ ها آو دمیبود خودم رو باال کش یسمت دروازه. با هر بدبخت دمیبرداشتم و پر زیخ

 رفتم سمتش و اطیشده بود. با احت هیدروازه تعب یسمت راستم، باال قایدق نایاز دورب یکیچرخوندم سمت راست. 

 نیا یشب کم بود، اما نه برا یکیتار نیتو ا صمیلباسم، امکان تشخ یخاطر رنگ مشکنشستم. به وارید یرو

 مثل خودم. یابخت برگشته هی یبرا ستم،یس نیآخر ینایدورب

 

 نیدورب ۴مراحلو رو  نیموردنظرم شدم. هم یهامیو قطع کردن س نیدرآوردم و مشغول ور رفتن با دورب ابزارمو

ب ل ریشدم. ز خکوبیهمون باال سرجام م دم،یکه د یزیکه با چ نییبپرم پا واریکردم و خواستم از د ادهیهم پ یبعد

 غر زدم:

 

 !نجا؟یا کنهیم یچه غلط گهیسگ نحس د نیا اره،یرو درم نیسارق یپدر کل جامعه نایدورب نیا -
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مواقع آماده کرده بودم، در  نیاسه اکه و یسیشونم برداشتم و سوس یم رو از روگفتم و کوله ی"نچ" یکالفگ با

 کردن سگ نگهبان! کینسبتا آروم شروع کردم به تحر یم رو دوباره انداختم رو دوشم و با صداآوردم. کوله

 

چه  جانی. پاشو جمع کن خودتو. آخه تو ای. پاشو خبر مرگت واست غذا آوردم کوفت کنیداگ یه س،یپ سیپ -

 .گهیپاشو د یه ؟یخوریم یزهرمار

 

دستامو  عیرو انداختم سمتش که درست تو فرق سرش فرود اومد. سر سیکه خورد، ذوق زده سوس یتکون آروم با

م صورت ینشد. دستامو آروم از رو دیتول ییصدا چیه یشدم ول دنشیصورتم گذاشتم و با ترس منتظر هوار کش یرو

 کیآروم آروم بهش نزد سیسوس دنید با. هکنیم زیسرجاش نشسته و داره اطراف رو آنال خیس دمیبرداشتم که د

به  یچشم غره اساس هیکه باعث شد  سیحمله کرد به سوس یبدبخت طور یشد و شروع کرد به بو کردنش. گشنه

 نخورده باشه؟! تف به طمع! دیانقد با وونیح نیهمه مال و منال، بعد ا نیروم برم. اعمارت روبه

 

سمت عمارت و پشت  دمییمتوجهم بشه، دو یکه داگ نی. قبل از انییپا واریاز رو د دمیفرصت استفاده کردم و پر از

 درسا شدم. یدر آوردم و مشغول گرفتن شماره  بمیج یرو از تو میها پناه گرفتم. گوشاز بوته یکی

 

*** 

 

 درسا★

 

تم و بعد از مطمئن به اطراف انداخ یاومدم. نگاه رونیو از پشت درخت ب نمیشلوار ج بیرو گذاشتم تو ج یگوش

 کیبلند به عمارت نزد یبود با قدما نییکه سرم پا طورنیگرفتم. هم شیراه عمارت رو در پ ط،یشدن از جو امن مح

درخت  یتنه  یراستمو رو یپرش پا هیو با  دمیدو دم،یعمارت رس یبه فاصله مناسب با درخت رو به رو یشدم. وقت
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دروازه  یباال یحفاظ ها یسمت دروازه. خودمو از رو دمیگاه قرار دادنش، پر هیعمارت قرار دادم و با تک یبه رو یرو

مو به نگاه عیکه به گوشم خورد، سر یفیضع ینفس ها یفرود اومدم. با صدا نیزم یپرش بلند رو هیو با  دمیباال کش

بود، متوقف شد. مطمئنا کار دلسا  دهیخواب یاماسه یکنار جاده یکه رو چمنا یسگ بزرگ یچرخوندم که رو افاطر

 بود.

 

که تو دست داشتم،  یکیزدم و رفتم سمت کنتور برق که کنار دروازه قرار داشت. با کمک چراغ قوه کوچ یلبخند

رفتم سمت  ره،یخرمو نگ یتا کس دمییپایکه اطرافو م نطوریمطلق فرورفت. هم یکیرو پروندم و عمارت در تار وزیف

 .ادیگل پنهان شده بود، عالمت دادم پشت سرم ب یهاکه پشت بوته یساختمون و به دل

 

ت کار هیکه  ارمیکولمو از رو شونم برداشتم تا ابزارمو درب میدیکه رس ی. پشت در ورودمیرو باال رفت وانیا یپله ۴

 حواله دلسا کردم. هینگاه عاقل اندر سف هیشد. برگشتم و  انیجلوم نما یبانک

 

 !گهیبازش کن د ریبگ ؟یدیخوشگل ند ه؟یچ -

 

 کنار زدم و گفتم: دستشو

 

! خونه مادر بزرگه که شه؟یبا کارت باز نم یخونه ا نیچهم یدینفهم کیهمه تجربه بزرگ و کوچ نیآخه ابله بعد ا -

 !سین

 

 بهم رفت و گفت: یچشم غره ا گردوند،یبر م بشیکه کارت رو به ج یحال در
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 سگ هار. ؟یشد ریپاچه گتو  فمونیسر کار شر میباز اومد -

 

باز شد که لبخند رو لب  یکیت یربع ور رفتن، باالخره در با صدا هیدر زانو زدم. بعد حدود  یبهش ندادم و جلو یجواب

بزرگ عمارت، آروم درو هل  اطیموشکافانه به ح یول ینگاه کل هیبساطمو جمع کردم و بعد از  عیهر دومون آورد. سر

 به سمت داخل برداشتم. یدادم و قدم

 

و  نیبه کف زم دیفکم چسب د،یدرخش یباز هم مثل الماس م یکیداخل ساختمون که با وجود تار یفضا دنید با

سمت چپ سالن قرار داشت و سمت  یبزرگ یقصر مجلل بود. آشپزخونه هی یشدم. به عبارت واقع خکوبیسرجام م

رت به صو ییهاهم، پله یورود یرو بهقرار گرفته بود. رو  ینتبا چند دست مبل سلط یبزرگ اریبس ییرایراست پذ

 .شدیبه طبقه باال ختم م چیمارپ

 

با  نیهم ینبود، برا ایخودم اومدم و سرمو تکون دادم تا حواسم جمع شه. وقت واسه محو شدن تو زرق و برق اش به

 شدم.و خودم هم مشغول  "دم دستت بود باال بکش یهر چ"اشاره زدم  یسر به دل

 

 دیو با مینداشت یادیانداختم. زمان ز داد،یرو نشون م ۱:۰۰که  میساعت مچ یبه صفحه  ینگاه قهیاز چند دق بعد

 کرد. لیشروع به درو کردن وسا یشتریباشه که با سرعت ب عیاشاره کردم سر یبه دل م،یگشت یبرم

 

*** 

 

 دلسا★
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 یکینسبتا کوچ ییطال یکننده رو به روم که کنار پله ها نصب شده بود، گرفتم و مجسمه  رهیخ یرو از تابلو نگاهم

یم کیکه بهش نزد ینیرو سوار کولم کردم که درسا بهم اشاره زد برم سمتش. در ح دیدرخشیکه مثل الماس م

 و با ذوق گفتم: دمیبا ارزش رو کش برم. بهش رس یول کیکوچ لیکردم وسا یسع شدم،

 

 نداشت فک کنم! قهیانگار موزه س، محمدرضا شاه گوربه گور شده هم انقد عت شییخدا -

 

قت ، و یخلقت بود که جاش فقط و فقط تو موزه س. حاال دست بجنبون دل یکله پوک داشت که شگفت هی یآره ول -

 تنگه.

 

 که به حال خوشم زد، با اعتراض گفتم: یخاطر ضدحال به

 

 ؟یخدم و حشمشم رفتن؟ پس عجله واسه چ ست،یصابخونه خونه ن یبابا مگه نگفت -

 

 گفت: کرد،یبا نگاهش همه جارو متر م کهیدرحال

 

حتماال ا شونیکیدونفر باشن، پس  دیکه من دارم با یطبق اطالعات رون،ینفر از خونه زد ب هیکه فقط  یدید یآره ول -

 خونه س.

 

 لایس و ما با خخونه گهینفر د هیگفت؟  یکرد! درسا چ دنیوت کشحرف مخم مثل قطار شروع به س نیا دنیشن با

 م؟یکنیدرو م شویزندگ میراحت دار
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 صدام باال نره، گفتم: کردمیم یسع کهیدرشت شده و درحال یچشما با

 

پوستمون  میفتیب ریگ م؟یکرد سکیچقدر ر یدونیم نجا؟یا میاومد میست بعد ما هلک و هلک پا شدتو خونه یکی -

 ؟یدر یکنده س! چرا بهم نگفت

 

 نگاهش رو بهم دوخت و گفت: شیذات یخونسرد با

 

 احتمال هم داره خونه نباشه! -

 

 :دمیغر تیعصبان با

 

 ؟یاز کجا مطمئن -

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه متفکر

 

 .شهینم یزیاگر هم خونه باشه چ -

 

 .دیکشیداشت رو اعصابم خط م بشیو غر بیعج یو کارها شیشگیهم یخونسرد نیهم ا واقعا
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تا االن هم که  ؟یشناس ی! شانس خوشگلمون رو نمشهینم یزیانگار بهت الهام شده که چ یزن یحرف م یجور هی -

 هوا. میکالهمون رو بنداز دیبا میفتادین ریگ

 

 ! مطمئن باش.شهینم یزیچ گمیم -درسا

 

 :و گفتم دمیکش یپوف یکرد. با کالفگ یم تیکه آروم ترت کنه بدتر عصب نیتر از ا شیبحث با درسا ب کال

 

 به فنامون نده خواهشا. یول ارمیتو درنم یمن که سر از کارا -

 

 .میبگرد دیو با میمانع شد و گفت وقت ندار یبود که در لیکه پر از وسا یدوباره برم سمت دکور خواستم

 

 یها نصب بود، انداختم. المصب بد رو مخم بود. از ابتداو کنار پله وارید یکه رو یبزرگ و سلطنت یبه تابلو ینگاه

بشم. ابهتش  الشیخیب تونستمیچرا نم دونمی. نمرفتیم یورودمون توجهم رو جلب کرده بود و رو مخم جت اسک

 .کردیم ییهم بدجور خودنما یکیتار نیتو هم

 

 سمت تابلو که گفت: دمیدرسا رو گرفتم و کش دست

 

 .میبرگرد دیکجا دلسا؟ بسه با -
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 گفتم: کشوندمش،ینگاهم به تابلو بود و دنبال خودم م کهیحال در

 

 تابلوئه! نیسراغ ا میاول بر یول میگردیبرم -

 

*** 

 

 درسا★

 

 گفتم: یکالفگ با

 

من رو از ترس  شیچند لحظه پ نیمگه تا هم ؟یتو دهنت جا کن یخوایرو م یبزرگ نیشو، تابلو به ا الیخیبابا ب -

 .گهید میبر ایخب ب ؟یخورد یجونت نم

 

 که مسخ تابلو بود جواب داد: طورنیهم

 

 .میایو م مینیب یم میریس، ملحظه هینشده.  یزیبرش دارم که بعدشم تا االن که چ خوامینم -

 

. منکر دیدرخش یو چشماش م دیکشیتابلو دست م یدستمو ول کرد. با لذت و لبخند رو میدیتابلو که رس یجلو

 گفتم: ی. با کالفگمیواقعا وقت نداشت یول شدمیتابلو نم ییبایز
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 !یانقدر محوش شد ستیعامون بزرگ که ن ؟یزیچ نیمگه هم چ یدیند ه؟یچ -

 

 بودم و گفت: ستادهیبرگشت سمتم که کنارش ا جانیه با

 

 هیشانسمون زد  دیشا میامتحان کن ایوجود داره؟ ب یخفن زیچ هیپشت تابلو  لمایتو همه ف یدیمگه ند یبابا در -

 !میتوپ صاحب شد زیچ

 

 کردم باال نره، گفتم: یم یکه سع ییکه از دهنش خارج شد، چشمام گرد شد. با صدا یحرف نیا با

 

 دلسا؟ یشد وونهید ؟یکشوند نجایمن رو تا ا نیتو بخاطر ا -

 

 .ریتو دهن ش مونیآورد ستیتوکه بدتر ن یوونگیاز د -

 

 کرد و گفت: یدست شیبگم که پ یزیچ خواسم

 

 یاز بچگ مینیبب میبار امتحان کن هی دی. بابا باشمیهم من منصرف نم واریبه در د ینگو، خودتو بکوب یچیه سیه -

 نه؟ ایاطالعات غلط بهمون دادن 
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 ادمستیکنارش ا نهیکرد. دست به س یبهش اثر نم یچ چیتو سنگ بود. ه یآهن خیم دنیزدن باهاش مثل کوب حرف

 و همراه چشم غره گفتم:

 

 .عیبکن فقط سر یبکن یخوایم یهر کار -

 

باز حرکتش داد.  شیکه دو طرف تابلو رو دست گرفت و با ن کردمینگاه م بشیو غر بیعج یکارا نیبه ا یکالفگ با

 که تو کل عمارت یبلند ریآژ یسر برسه تموم بشه که با صدا یکس نکهیدلسا تا قبل ا یخل باز کردمیدعا دعا م

تونستم نشون بدم. افت فشار بدنم  ینم یواکنش چیشده بودم و ه خکوبی. سرجام مستادیقلبم از حرکت ا د،یچیپ

و قدرت تفکر من  شدیهر لحظه بلندتر م ریآژ یبه دلسا انداختم. صدا ی. شوک زده نگاهکردمیرو به وضوح حس م

 میفتادیم ریکه تو ذهنم بود فرار بود، اگه گ یزیمن مطمئنم نداشت! تنها چ نداشت که، ریآژ نجایا یتر. لعنت فیضع

 .میبدبخت بود

 

 و گفتم: دمیبه سمت در کش کردیدلسا رو که سرجاش خشک شده بود و شوکه بهم نگاه م دست

 

 بدو دلسا، فقط بدو.-

 

. میستیه باعث شد سرجامون بابسته و قفل شد ک یبلند یبا صدا یکه در ورود میاز دو قدم برداشته بود کمتر

 مضطرب دلسا به گوشم خورد. یصدا

 

 بسته شد! -
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 یسمت پنجره ا دمیبه اطراف انداختم که متوجه پنجره بزرگ سالن شدم. دستشو ول کردم و دو یاضطراب نگاه با

. شدیباز نم کردمیم یهر کار یول میکرد یپنجره فرار م قیاز طر دیقرار داشت. حاال که در نبود با یکه تو ضلع شرق

هم بدجور رو مخم بود و تمرکزم رو بهم  ریآژ ی. صداتنداش یادهیفا یبشکنمش ول کردمیم یسع دادم،یتکونش م

 .دیرنگ از چهرم پر د،یکه به گوشم رس ییزد که با صدا یم

 

*** 

 

 دلسا★

 

تا پنجره رو  زدیرسا بود که زور مچشمم به د هیبود.  یبد تیموقع یلیکنم. خ یمونده بود از شدت ترس قالب ته کم

 .دیکه اومد احساس کردم زهرم ترک ییکه با صدا دمییپایچشمم اطرافو م یکیباز کنه و با اون 

 

 اونجاست؟ یک -

 

به درسا که دستش رو پنجره خشک شده بود  د،یلرزیاز شدت ترس م ییدهنمو قورت دادم و با دست و پاها آب

رفتم سمت درسا و  نیپاورچ نیکنم پاورچ دیتول ییسروصدا نکهیبدون ا ریبلند آژ یصدا ونیانداختم. م ینگاه

که  ییپامون رو لرزوند. به لطف چراغا وموجود مزاحم که دست  نی. تازه وقت کردم بگردم دنبال استادمیکنارش ا

 یبود و حرکت ستادهیاپله ها  یساله که باال ۲۶-۲۵پسر جوون  هیکردم.  داشیروشن شده بودن پ ریموقع عر زدن آژ

ه ب ینقطه خشک شده بود. با استرس نگاه هی یانداخت و نگاهش رو یهم به سمتمون نم ینگاه مین یکرد. حت ینم

 کنان گفتم: چدرسا انداختم و پچ پ

 

 .ارهیدخلمونو ب ادیب دیاالن با ساده؟یچرا مثل مجسمه اون باال وا نیپس ا -



 از جنس عشق یسرقت

 
25 

 

 

 مثل خودم زمزمه وار گفت: کردینگاه م ارویبا دقت به  کهیدرحال

 

 کوره. -

 

 زمزمه وار گفتم: ییبرگشتم سمتش و با صدا تیعصبان با

 

 ه؟یمرض، االن وقت شوخ -

 

 چشم غره توپ بهم رفت و گفت: هی

 

 روشن... ناس،یکوره، ناب گمیم -

 

وارد  نیپسر جوون و فوق العاده خشمگ هیبه هم.  میدیهوا و چسب دمیباره در هر دومون سه متر پر کیباز شدن  با

 :دیکش ادیما، فر دنیبه اطراف انداخت و با د ینگاه تیشد. با عصبان

 

 نجا؟یچه خبره ا -
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 یو فقط دست هم رو با استرس م میبگ یزیچ میتونستی. نه من نه درسا نمدینعره زد که گوشم سوت کش یطور

 .شدیم ترکیو نزد کردیبهمون نگاه م یببر زخم هیاون هم مثل  م،یفشرد

 

 ن؟یکنیم یچه غلط نجایا دمیمگه؟ پرس نیکر -

 

 که فقط خودم بشنوم، گفت: یقدم به سمت جلو برداشت. آروم طور هیچند لحظه مکث کرد و بعد  درسا

 

 .میفرار کن دیبا ا،یجلو ن -

 

گفتم و دست راستمو  ی"یوا"که تو ذهنم نقش بست  یطرفش. با احتمال دیدو "چطور"که بپرسم  نیاز ا قبل

 بتیدرسا و ه فیظر کلیبذاره. آخه ه شیهنراشو به نما خوادی! فکر کنم باز ممی. بدبخت شدمیشونیتو پ دمیکوب

 اون غول تشن...

 

وره. و کتک بخ سهیحرفا بود که مثل درخت وا نیفرزتر از ا ارویلگد جانانه نثارش کنه که ظاهرا  هیآورد باال که  پاشو

 یتا ۳ کلیبا اون ه ارویخب  یداشتم ول مانیو قدرت درسا ا کیشد شروع مبارزشون. به تکن نیداد و ا یخال یجا

 .دادیجا قورت م هیدرسا رو 

 

ود، ثابت ب ستادهیها اکه رو پله یپسر یانداختم که رو یبا اضطراب چندبار به اطرافم نگاه فتهیب یاتفاق کهنیاز ا قبل

 ست به کار بشم!خودم د دیموند. فکر کنم با

 

*** 
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 درسا★

 

 یاز صدقه سر یجودوئه ول میداد. ورزش اصل یهمه رو جا خال یلعنت یپشت سر هم بهش زدم ول ویتا آبدور ستیب

یهمه رو دفاع م ای اروی نیا یدارم ول ادیز فیکردن رو حر ادهیفن واسه پ دم،یرشته ها هم کش هیکه به بق ییسرکا

شده  قیرو حرکاتم دق یلیحمله کنه. خ ادیم شیپ متر! کبهیعج یلیوسط خ نیا یزیچ هی ی. ولدهیم یجا خال ای کنه

 اندازمش. یکنم و باالخره از پا م یاستفاده م شیباز ربرنجیش نیتو کار دفاع. منم از هم رهیو اکثرا م

 

 دلسا متوقفم کرد. یراستمو باال آوردم که بخوابونم تو صورتش که صدا یو پا دمیچرخ

 

 !گهیبسه د -

 

 ستادهیپله ها ا یصحنه مقابلم چشمام از تعجب گرد شد! باال دنیو متعجب برگشتم سمتش که با د ستادمیا سرجام

 .کردیرو نگاه م یداشت پسر دوم تیپسرکوره و با عصبان یگلو ریضامن دارشو گرفته بود ز یبود و چاقو

 

 شدن عوارض داره! حواست که هست؟! یبروسل -

 

واسه  پوئن مثبت هیشد  نیکار دلسا تو دلم جشن به پا شد. ا نیدستش بود، اشاره کرد. با ا ریکه ز یبا ابرو به پسر و

و پاچه هر  شهیکردم االن سگ م ینثارش کردم. برخالف انتظارم که تصور م یما. برگشتم سمت پسره و پوزخند

ا انقدر . چردیچپم باال پر یگوشه لبش باال رفت. ابروشلوارش و  بیدستشو برد تو ج لکسیر یلیخ ره،یگیدومونو م

 خونسرد؟!
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 حلقه دستشو تنگ تر کرد و گفت: د،یواکنش پسره رو د نیکه ا دلسا

 

یم ندشیکه من برا آ یمیمنه و تصم یتو دستها شیکه االن زندگ یدونینداره نه؟ م یظاهرا جونش واست ارزش -

 اشاره کرد( یداره! ) و با ابرو به در ورود یتو بستگ میبه تصم رمیگ

 

 !گزه؟یچرا ککشم نم نیجالب بود! ا یلی. واسم خیسکوت و همون ژست قبل دوباره

 

 گفت: تیبود با عصبان ومدهیعکس العمل پسره به مزاجش خوش ن نیکه ا دلسا

 

 !؟یکن یدهنتو باز م ایچته؟ خالصش کنم  -

 

 شویآورد. رو به دلسا گوش رونیب بشید به من انداخت و دست راستشو از تو جبه دلسا و بع یتفاوت ینگاه ب پسره

 چند بار تکون داد و گفت:

 

 ه؟یچ نیکه ا یدونیم -

 

 زد و گفت: یبا تمسخر پوزخند دلسا
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 ه؟ینچینکنه لئوناردوداو -

 

 بدون اعتنا به لحن دلسا گفت: پسره

 

 .نمیبب دناتویاون موقع عربده کش خوادی! دلم مکنهیخونه رو محاصره م نیدورتادور ا سیپل گهید قهیتا سه دق -

 

 پسره االن نیدلسا. ا یکردن. با ترس نگاهمو دوختم تو چشما یرو سرم خال خیپارچ آب  هیحرف پسره انگار  نیا با

به  سیلپ یدلسا هم فقط قمپز در کردنه! اگه پا دیتهد نیا م،یستینه من نه دلسا اهل آدم کشتن ن س؟یگفت؟ پل یچ

 !میآب خنک بخور دیباز بشه کمه کم دو سال با نجایا

 

 کنه، گفت: یریاز لرزش صداش جلوگ کردیم یسع کهیکه انگار حالش از من خراب تر بود درحال دلسا

 

 ؟ی..چ یعنی..ی -

 

 رش لم داد.کنا یباال انداخت و رو مبل سلطنت یشونه ا یتفاوت یبا ب پسره

 

 یتگتو بس میبه تصم رمیگ یم ندتونیآ یهم که من برا یمیمنه و تصم یدستا یشما االن تو ی ندهیکه آ یدون یم -

 داره.
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 یدیحرف خود دلسا رو بهش پس داد. از تهد قایموند. دق رهیحرفش کرد و به دلسا خ یچاشن یدار شیپوزخند ن و

 ،یساقطش کنم. لعنت یخودم از هست یبا دست ها خواستیخورد. دلم م یزد حالم بهم م یلحنش موج م یکه تو

 !م؟یکن کاریچ دیحاال با

 

*** 

 

 دلسا★

 

. اگه قرار لرزوندیکرده بود. تصور دستبند خوردن و بازداشت شدن هم تنمو م دایپ یلرزش کم اروی یگلو ریز دستم

و زندان.  سیحاال شده پل یکه واسمون بهتر بود ول یستیبهز ت،یکبر یقوط هیتو  میکردیو کز م میرفتیبود م

به درسا  یخون تو رگام متوقف شده. نگاه اژکرده و پمپ خیاز شدت ترس و استرس کل بدنم  کردمیاحساس م

. دیجو یشده بود و پوست لبشو م رهیخ نیمتفکر و در سکوت به زم یفقط با حالت یبگه ول یزیچ دیانداختم تا شا

 نتظارشو داشتم.که ا یعکس العمل

 

 رییحالتام تغ طیشرا ریمتشنج و حساس تو ذات درساست؛ برخالف من! من تحت تاث طیبه خصوص تو شرا یخونسرد

 حالت داره، خونسرد! هیدرسا نود و نه درصد  یول کنهیم

 

. حالم رفتیور م شینگاهمو چرخوندم رو پسره. نشسته بود رو مبل و با گوش شهیگرم نم یاز درسا آب دمید یوقت

 چکسیرو آوار کرد رو سرمون! صدا از ه ایهم دهنشو باز کرد دن ینگفت وقت یچینگفت، ه یچی. هخورهیازش بهم م

 رو هم از دست داده بود! کلمشقدرت ت ،یینایدستم عالوه بر ب ریپسره ز نی. انگار اودیدرنم
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ه نگا هیمخمصه نجاتمون بده. بعد  نیبگه و از ا یزیشد روش و منتظر شدم تا چ خیباال اومدن سر درسا نگاهم م با

 تعلل گفت: هیبرگشت سمت پسره. بعد چند ثان وار،ید یگذرا به ساعت رو

 

 بگو. حیمنظورتو واضح و صر -

 

 مکث برگشت سمتش و با پوزخند کمرنگش گفت: یبعد از لحظه ا پسره

 

 !یکه حرف بزن یگرفت میتصم رید -

 

 پشت سرش اشاره کرد و گفت: واریشده به د خیمبا انگشت شصت به ساعت  درسا

 

 .شنهادتویاز حرفت گذشته. بگو پ قهیدق هی بای. االن تقرقهیدق ۳ یگفت -

 

 با سر به من اشاره کرد و گفت: پسره

 

 !فتهینم یاتفاق چیه دیتموم نکن تونویدونیچاله م یکارا یتا وقت -

 

 زدم و گفتم: یحرفش پوزخند صدا دار نیا دنیشن با
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 هه، نکنه ... -

 

که اونم  میداره! خواستشو برآورده کن فیخوش اشتها تشر یلیخب؟ خ یچ یعنیاشاره دست درسا ساکت شدم.  با

 .میهست یما هم البد ببو گالب م؟ید برو که رفت ؟یهمه چ ریبزنه ز

 

 شه؟)!!( کارمون با هم تموم  یدونیچاله م یکارا نیوجود داره با تموم شد ا ینیچه تضم -درسا

 

 رو لبش گفت: زیو پوزخند تمسخر آم دهیباال پر یبا ابروها پسره

 

 !شهیتموم م سیکار ما با هم تموم شه؟! با برداشته شدن چاقو فقط کار شما و پل -

 

 داد زدم: تی. با عصباندمیمرز انفجار رس به

 

 برو ب... -

 

چاقو مشت شده بود که احساس کردم  یدور دسته  یساکت شدم. دستم طور زدیدرسا که اسممو صدا م ادیفر با

فکر کرده با خودش؟! که با دو تا هالو طرفه  یفاز گرفتتش! چ یلیپسره خ نیاالن ممکنه تو دستم خرد بشه. ا نیهم

! ارمیتو دستم دخلشو ب یچاقو نیبا ا تونستمیتونه مجبورشون کنه ازش اطاعت کنن و بعد دبه کنه؟ کاش م یکه م

 .کاش .. یا
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*** 

 

 درسا★

 

پسره رو  خواستمیهم نم یبه گوشم بخوره. از طرف سیپل ریآژ یبود. هرلحظه منتظر بودم صدا یبد یلیخ تیوضع

ا اومدن ت قهیدق کیشک دارم. فقط  نمیپسره به ا نیا یخنث ی! البته با رفتاراییجورا هی. برگ برندمون بود میول کن

 رهیسرمونو ش خوادیو نم گهیکجا معلوم داره راست م ازفکر از سرم گذشت که  نیلحظه ا هیبود.  یوقت باق سهایپل

و و چشمام دمیکش یقیکرد! نفس عم ینابود م ندمونویبزرگ بود که آ سکیر هیبه حرفش هم  یتوجه یبماله اما ب

 . با باز شدن چشمام زبونم هم به حرکت در اومد.میندار یا گهیبستم، ظاهرا چاره د

 

 ها رو تموم کن! سیپل انیوله. جرباشه، قب -

 

 تو دستش به پسره اشاره کرد و گفت: یپا انداخت. با گوش یداد و پا رو هیمبل تک یبه پشت لکسیر

 

 اول برادرم. -

 

 یهم حوصله و هم وقت کل کل نداشتم. با کالفگ ؟یکه اول ک کنهیم ی. چه فرقکردیم میرفتاراش داشت عصب نیا

. پسره بعد از رها دیدستشو کش ه،یکه کامال مشخص بود ناراض یبه دلسا اشاره کردم ولش کنه که اون هم با حالت

 برادرش نشست. ییمبل رو به رو یو رو ومدا نییها پاکوتاه از پله یشدن از دست دلسا، آروم و با قدما

 

 !سایوا یکه زد یحرف یتوام پا م،یخب الوعده وفا. ما عمل کرد -
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 گرفت و یتکون داد و نگاهشو ازم گرفت. شماره ا یخط انداخته بود، سر شیشونیپ نیکه از اول ب یاخم پررنگ با

 کردم. زیمشغول مکالمه شد. گوشامو ت

 

 الو مزدک؟-

 

... 

 

 گذرا بهم انداخت و گفت: ینگاه

 

 حل شد اون مسئله -

 

... 

 

 ستین یازینه ن -

 

... 

 

 باشه -
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... 

 

 آره، فعال -

 

 دیارفته باشه پس ب یرآبیبهم انداخت. مطمئن نبودم از کارش. ممکنه ز یآورد و نگاه نییاز کنار گوشش پا شویگوش

 !ریلحظه درنگ هم ممکنه نابودمون کنه، درنگ تو دهان ش هی ی. حتمیجا بر نیاز ا عیسر

 

 نگاهم به در بود گفتم: کهی. در حالفتیکردم و به دلسا اشاره کردم که راه ب میرو دوشم تنظ کولمو

 

 درو باز کن. -

 

 به گوشم خورد. اروینحس  یقدمو که برداشتم صدا نیاول

 

 ؟یکجا به سالمت -

 

 برگردم سمتش گفتم: نکهیا بدون

 

 !نجایهرجا به از ا -
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واقعا اعصابم خرد  گهیاز باز شدن در نبود. د یخبر چیه یول میداشتیبه در بود و تند تند به سمتش قدم برم نگاهم

 بلند گفتم: یو صدا تیناگهان سرباز کرد. برگشتم سمت پسره، با عصبان قهیچند دق نیا یتنش ها یشد. همه 

 

به . حاال چه مرگته دارتیو سالم در اخت حیصح ای) به پسر کوره اشاره کردم( بم؟یولش کن یچته؟ مگه نگفت گهید -

 ... ینکردم صدا ی! درو باز کن تا کاریسیکه رو حرفت وا یانقد مرد نباش زدمیحدس م دی! با؟یکنیم

 

نشستن ساعدش رو گلوم محکم به در پشت سرم برخورد کردم و ابروهام از شدت درد تو هم گره خورد. با  با

ش نشان از تند شده یشده بود و نفس ها رهیبهم خ یچند سانت یاز فاصله  د،یبار یکه ازش خون م ییچشما

 حدش بود. از شیب تیعصبان

 

*** 

 

 دلسا★

 

و ممکنه نتونه خودشو کنترل کنه. قبل  دهیرس تشیبه اوج عصبان گهید دونستمی. مکردمیترس به درسا نگاه م با

 یلندب یکنه، ساعد پسره نشست رو گلوش و با در پشت سرش برخورد کرد. ه لیجملشو تکم نیکه بتونه آخر نیا

برم جلو پسره رو ازش جدا کنم و حسابش رو بذارم کف دستش که با گفتم و چشمام از تعجب گرد شد. خواستم 

خون تو بدنش بود تو صورتش جمع  یسرخ شده بود که انگار هرچ یچهرش درجا متوقف شدم. صورتش طور دنید

نه جرات جلو  اره،یسر درسا ب خوادیم ییتا هر بال سمیوا تونستمیشده بود. چشماش انگار دو کاسه خون بود. نه م

 کهیشده بودن تو صورت هم. پسره درحال رهیخ یبرزخ یپسره نداشت. هر دو با چهره ا زفتن داشتم. درسا هم کم ار

 :دیشده بود، غر زیدرسا ت یتو چشما
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هر  یایهستم که ب یمن ک ی. فکر کردیپاتو از حدت فراتر بذار گمیبهت نم یچیه ینباش که وقت تیظرف یانقدر ب -

بهت نگم؟! نه خانوم، اشتباه به عرضتون  یزیو چ یدراز تر کن متیپاتو از گل ،یکن دیتهد ،یباال بکش یدید یچ

 !نیذارینم رونیخونه ب نیا ازپاتونو  نیرسوندن. تا تقاص تک تک کارا و حرفاتون رو پس ند

 

سا نشست . دست درکردیخراب شده حالمو بد م نیمصمم بود که خوف برم داشت. تصور موندن تو ا یبه قدر لحنش

 تا دستش رو از گلوش دور کنه گفت: کردیتقال م کهیدست پسره و درحال یرو

 

نکن  ی. پس هارت و پورت الککنمیم نکارویکنم تا بتونم برم، ا کسانتیهوا برت داشته. شده باشه با خاک  نمیبیم -

 و ولم کن.

 

بود، به حرکت وادارم کرد. هر چه باد آباد،  دنشیسخت نفس نش یبه سرخ درسا که نشونه  لیصورت ما دنید

. خواستم برم سمتشون که ناگهان پسره به ستیبا اون غول تشن از به خطر افتادن جون خواهرم که بدتر ن یریدرگ

 :دیغر تیسمتم برگشت و با عصبان

 

 .دیباشن یوجود نداره فردا گوشه علف دون یضمانت چیه یایجلوتر ب گهیقدم د هیقدم، فقط  هیاگه  -

 

 گفت: تیکرد تا خودش رو از دست پسره رها کنه، با عصبان یکه تقال م یحرف درحال نیا دنیبا شن درسا

 

. ولم کن. بکش اونور دست میدیبهت پس م میبرداشت یهر چ ؟یخوایاز جونمون م ی. چیولم کن لعنت -یدر

 .فتویکث
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به عقب برداشت. درسا به  یولش کرد و قدم یدرسا نگاه کرد و سرانجام با پوزخند یبه تقالها یا هیچند ثان پسره

تر شد. دست راستش رو به  قیبود که عم یبه پسره انداخت که جوابش فقط پوزخند یمحض رها شدن نگاه پر نفرت

دم که ق نیمحض ابه سمت در برگشت اما به  خودشبهم کرد که دنبالش برم و  یبند کوله ش گرفت و با سر اشاره ا

که  یسگ بزرگ دنیمن و درسا متوقف بشه. با د یاول رو برداشت در به طور خودکار باز شد که باعث شد قدم ها

اد. د یدست به کار بشه، گوش تکون م یدستور نیکوچک تر افتیبود و ظاهرا آماده بود تا با در ستادهیمقابل در ا

شرتش  ییسو یاز رو یحت نشیس یشدن قفسه  نییدت باال و پاش دنیبه درسا دوختم که با د ونگاه نگرانم ر

 شده. یبرزخ یبدجور دمیفهم

 

**** 

 

 درسا★

 

 ریگ دمیامشب فهم یافتادم ول ریاومده بود که اعتراف کرده بودم مثل خر تو گل گ شیپ میها تو زندگ تیموقع یلیخ

 شامل حالت باشه. یتونه تو زندگ یکه م هیعذاب نیافتادن بدتر یآدم زبون نفهم و روان هی

 

اشتم اگه بگم د ستی. دروغ ندمیبه صورتم کش یدست یبه کالفگ ختهیآم تیرو از سگه گرفتم و با عصبان نگاهم

به  یسر صاحبش خراب کنم. قدم ینحس رو رو یخونه  نیبودم که ا دهیاز جنون رس یشدم. به حد یمنفجر م

در جا متوقف شد. بدنم از شدت  مکرد که قدم ها یاومد و پارس بلند جلو یسمت در برداشتم که سگ بزرگش قدم

رد  یسگ وحش نیبدون لت و پار شدن از کنار ا شهیو دستام به شدت مشت شده بود. مگه م دیلرز یم نتیعصبا

 شد؟
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باشه که گمون نکنم موفق شده باشم، به عقب  زیمسالمت آم یکردم لحنم آروم و تا حدود یم یکه سع یحال در

ن به بر آروم بود یکردم تمام تالشم مبن ینگاهم م بیپوزخند منفور پسره که دست به ج دنیبرگشتم اما به محض د

 خونه منعکس شد. یتو فضا ادمیفر یهدر رفت و صدا

 

راه  سیفتت واسه خودت دزد و پلپس چرا انقدر فاز گر دمیبهت م میبرداشت یچه مرگته؟ مگه من نگفتم هر چ -

 آخه؟ یچرا انقدر زبون نفهم ا؟یمسخره باز نیکنه واسه ا یسرت درد م ای شهینم تیحال زادیزبون آدم ؟یانداخت

 

 :دیمقابلم گرفته بود، غر دواریکه انگشت اشاره ش رو تهد یبه سمتم برداشت و درحال یقدم پسره

 

 عقلت رو به باد نداده! یتا زبون سرخت سر بدفعه بعد حرف دهنتو مزمزه کن بعد بزن  -

 

 ادامه داد: دوارشیکرد و با همون لحن تهد یدست شیبهش بگم که پ یزیچ خواستم

 

 هی یزیهر چ یدادمت تا بفهم یم سیپل لیکت بسته تحو دیبا ،یباش نجایکه االن ا ستیحواست که هست، حقت ن -

 بندازمت یرو که کنسلش کردم ادامه بدم و به جرم دزد یتونم کار یبدون، هر وقت که بخوام م نویا یداره. ول ییبها

 .یجفتک نپرون تیکن به زندگ یگوشه زندان پس سع

 

بود. دروغ چرا، هر جمله که از دهنش  ریکه کارم بهش گ فیح یمشت حروم صورتش کنم ول هی خواستیم دلم

مطمئنم  دمیکه ازش د ییشد. با کارها و رفتارها یو هم باعث وحشتم م دیکش یاومد هم رو اعصابم خط م یم رونیب

 هی و حاال دست میفتیب هاسیپل ریک بود گینزد شیپ قهیرو به باد بده. چند دق مونیهست که زندگ وونهیانقدر د

من فاجعه و فاجعه، هر دوهم با دوز  یبد و بدتر هست تو زندگ یهر آدم ی. اصوال تو زندگمیریمتوحش اس یسمیساد

 باال.
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بهش گفت، با دست به در اشاره کرد و خودش جلوتر حرکت کرد.  یزیکه آروم چ نیسمت برادرش رفت و بعداز ا به

 االن؟ میآزاد ؟یچ یعنیکارش تعجب کرده.  نیاونم از ا دمیابروهام تو هم رفت. متعجب برگشتم سمت دلسا که د

 

 !عیسر -

 

سمت در. سگش از  میهم فشردم. دنبالش راه افتاد یرو پسره نگاهمو از دلسا گرفتم و چشمام رو با حرص یصدا با

به هر دوشون انداختم و با دلسا از خونه  یرفت. نگاه پر نفرت نییو همراه صاحبش از پله ها پا دیدر کنار کش یجلو

 .میاومد نییبزرگ پا وونیا یهاو از پله میخارج شد

 

بود.  ایرو هیشده بود درست مثل  انینما یور همه چبزرگشون روشن شده بود. حاال که با وجود ن اطیح یهاچراغ

 یکه دروازه رو به محوطه  یاماسه کیبار یجاده هیگل.  یهاانواع و اقسام بوته ده،یسر به فلک کش یهادرخت

رو  یهر انسان قرار داشت که چشم یمجلل ینما آببزرگ و  اریحوض بس هی وون،ی. مقابل اکردیخونه وصل م یجلو

 بودم. دهیتو خواب هم ند یرو حت طیمح نیکرد. ا یم رهیبه خودش خ

 

 .نیایحواستون کجاست؟ دنبالم ب -

 

 یرفت دوختم. به سمت پشت ساختمون بود ول یکه داشت م یریحرفش به خودم اومدم و نگاهم رو به مس نیا با

شدم لبام  تمونیمتوجه وضع یوقت یول "؟یریم یکجا دار"بزنم که  ادیاون سمت؟ خواستم فر رهیم یچ یبرا

استفاده و  تیموقع نیبشه از ا دی. شامبه دلسا انداخت یناخودآگاه بهم دوخته شد. آب دهانم رو قورت دادم و نگاه

 یداد. استرس گرفته بودم، م یتوجه به راهش ادامه م یفرار کرد. دوباره نگاهم رو به سمت پسره چرخوندم که ب

صدا، چند قدم به عقب رفتم.  یبود عالمت دادم و ب ستادهیبه دلسا که کنارم ا عیرمتوجهمون بشه. س دمیترس
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و چند لحظه بعد  دیبه گوش رس یپارس بلند یفرار، صدا یعقب و آماده شدن برا متهمزمان با برگشتمون به س

 گنده ش یلب ها نیکه از ب زشیت یحالت آماده به حمله و دندونا دنیشد. با د انیبزرگ سگه مقابلمون نما یجثه 

 حبس شد. نهیزده بود، نفسم تو س رونیب

 

 گوشم گفت: ریکرد و همونطور که نگاهش به سگه دوخته شده بود، ز کیتر بهم نزد شیخودشو ب دلسا

 

 نه؟ میموندگار شد -

 

 نیجواب ا میدونست یمشت شد. هم من هم دلسا م تیهم فشردم و دستام از شدت عصبان یرو با حرص رو چشمام

 برد. یم شیبه زبون آوردنش منو تا مرز انفجار پ یمثبته ول دمیکه د یزیسوال با توجه به چ

 

 شیشونیپ یکه رو یقیبا اخم عم بیباعث شد به عقب برگردم که دست به ج یکینسبتا نزد یپسره از فاصله  یصدا

 کرد: یخط انداخته بود، نگاهم م

 

 .دیرو ندار اقتشیزد که لبه زبون خوش حرف  دینه، ظاهرا با شما نبا -

 

ان آورد که همزم رونیب بشیرو از ج لشیموبا م،یرو داشته باش یدلسا فرصت نشون دادن واکنش ایمن  کهنیاز ا قبل

 .دیمن و دلسا به سمت هم برگشت. دلسا آب دهانش رو قورت داد و مثل فشنگ به سمت پسره پر یزدهنگاه وحشت

 

 .یتو بگ یباشه، باشه هر چ -
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 رو کنار گوشش نگه داشت و گفت: یبهش بکنه گوش ییکه اعتنا نیبدون ا سرهپ

 

 نداره. یحناتون واسه من رنگ گهید -

 

 نیاصرار کنم و التماس که زنگ نزنه؟ من به ا خواستیبه سمتم برگشت و نگاه ملتمسش رو بهم دوخت. ازم م دلسا

 چه برسه به انجام دادنش. ادیاز خودم بدم ب شدیفکرش هم باعث م یدنده التماس کنم؟ حت هیپسر غد و 

 

 درسا! -

 

 نیخالص شدن از ا یبرا یکردم راه حل ی. چشمامو با حرص بهم فشردم و سعزدیبود که با حرص صدام م دلسا

 درها به روم بسته شده بود. یکنم اما انگار همه  دایمخمصه پ

 

 .یتو بگ یباشه، هر چ -

 

تو  ندمیرو پس بزنم، آ میکردم غرور و لجباز یتعجب کردم اما سع دیپر رونیدهنم بکه از  یحرف دنیهم با شن خودم

 که بود، گفتم: یجلوتر رفتم و با هر زحمت و ذلت یخطر بود. قدم

 

 .یتو بگ یلطفا قطع کن. هر چ -
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پسره اصرار  نینشست. من داشتم به ا یبدنم م یجا یجا یو رو شدیم یغیشد ت یکه از دهانم خارج م یکلمه ا هر

خوار  شدیهم م ترشیب نیتازوند. از ا یم شتریبه نفعشه ب یهمه چ دید یکه بهم رحم کنه و اون هم که م کردمیم

 شد؟!

 

به عالمت تاسف  ی. سردمیدلسا رو شن یآزاد شدن نفس حبس شده  یاومد صدا نییکه از کنار گوشش پا یگوش

 دشیبه تهد ختهیو آم یلحن جد دنیمرتکب شدم. با شن میو زندگکه ت یحماقت نیخودم و ا یتکون دادم. تاسف برا

 .دیکشیهاش هم برامون خط و نشون مچشم ینگاهم رو بهش دوختم که حت

 

واسه  یسود چیه جانیبودنتون ا دیبدون خوامیفقط م کنمینم دتونی! تهددیپاتونو کج بذار گهیبار د هی هیفقط کاف -

 شهیبه سرحدش برسه م یداره وقت یحد هی یو ازش بگذرم. صبر هر آدم امیمن نداره که هر بار با رفتارتون کنار ب

 .دیزحمت بد سیپل یروهایکه به ن ستین ریهم د زبشه. حاال انتخاب با خودتونه، هنو دیکه نبا یزیچ

 

از کلماتش به وجودم رسوخ نکنه و باعث به سقف  کدوم چیگوشم دروازه تا ه هیگوشم در باشه و  هی کردمیم یسع

 کهنیچه برسه به ا خوردیوجودم رو م انهیقبلش مثل مور قهیچند دق یهاهم حرف یطورنیآمپرم نشه. هم دنیرس

 هم بخواد بهش اضافه بشه. یزیدوباره چ

 

 شیبه پشت ساختمون رو در پ یمنته ریمس حرفیبهش بدم، نگاهم رو ازش گرفتم و ب یجواب جیه کهنیا بدون

 دفعه سگش درست پشت سرمون بود! نیتفاوت که ا نیحرکتم خودش جلوتر به راه افتاد با ا نیا دنیگرفتم که با د

 

 گفتم: یو با کالفگ ستادمیپشت ساختمون سرجام ا کیباغ مانند و نسبتا تار طیوارد شدن به مح با

 

 م؟یریکجا م -
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 داشت، به سمتم برگشت و گفت: یکه جلوتر از ما قدم برم پسره

 

 .یفهمیخودت م -

 

یبهمون بگه کجا داره م رهیمیپس م میریپشت سرش راه م می! ما که مثل آدم دار؟یفهمیخودت م یچ یعنی

 برتمون؟

 

 داد زدم: تیعصبان با

 

 .امیقدم هم جلو نم هی گهید ،یبریم یمارو کدوم قبرستون یتا نگ ؟یفهمیخودت م ویچ یچ -

 

 انداخت و با پوزخند گفت: د،یلرزیبه سرتا پام که از شدت خشم م ینگاه

 

بازداشتگاه به سرتون  یهوا نینه؟ هوس کرد ن،یرو دوباره فراموش کرد شمیچند لحظه پ یهافکر کنم حرف -

 بخوره؟

 

یم تونست،ی. دور دور اون بود و تا ممیدستش داده بود ی. نقطه ضعف خوبدمیبه مرز انفجار رس تیشدت عصبان از

 نی. از امیبود چارهیاون صورت ب ریاطاعت بود چون در غ د،یرسیکه به عقلم م ی. تنها راهذاشتیو کم نم تازوند

 ها، هرگز! سیپل الاز چنگ یول میکن دایپ یراه نجات میتونست یم دیمخمصه شا
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. من دیبار یم شیبه عالمت تاسف تکون داد و به راهش ادامه داد. مطئنم از چشمام آت یاول رو که برداشتم سر قدم

 .کنمیخودم، خفش م یهاروز با دست هیکه باالخره 

 

درآورد، قفل در رو باز کرد. با دست راست، در رو هل داد  بشیکه از ج یدیو با کل ستادیا یکیساختمون کوچ یجلو

 :دمینتونستم زبونم رو کنترل کنم و پرس داخل. میو بهمون اشاره کرد بر

 

 کجاست؟ گهید نجایا -

 

 که چرا؟ یدونی. میندار یو بدقلق دنیتو حق سوال پرس نجایا -

 

شد. با خشم نگاهمو ازش گرفتم و وارد اون ساختمون شدم. دلسا هم پشت سرم وارد شد.  رهیحق به جانب بهم خ و

که کنار  ییایو اش لیوسا دنیداخل ساختمون چرخوندم. با د یو نگاهمو دور تا دور فضا ستادمیجلوتر از در ا یقدم

ساختمان  هی! یشباهت داشت جز انبار یزیبه هر چ نجایا یول میهست یداخل انبار دمیشده بود، فهم دهیهم چ

 .خوردیکه تو گوشه و کنارش به چشم م یو بزرگ کیکوچ لیو وسا یگچ واریبا در و د یمتر یحدودا س

 

 دمید یبه خودم اومدم و هجوم بردم سمتش و شروع کردم به تکون دادن در. وقت عیقفل شدن در سر یصدا با

 زدم: ادیخوره فر ینم یتکون نیتر کیکوچ

 

 ؟یریم ی! کجا داریبا توام. آها یزود باش بازش کن. ه ؟یچرا درو بست -
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مخالف رو به سمت  ریمس ،ییاعتنا یبود که با ب یپسر ریبود، تصو دایپ هاشهیکه از پشت ش یریتنها تصو اما

که  شدینم دیعمارت تول نیتو ا ییصدا چیبود، انگار ه دهیفایب دمیبه در کوب ی. هر چکردیم یط یساختمون اصل

 بخواد توجه پسره رو به خودش جلب کنه.

 

. زبون هر دومون رو خوب ومدیدر نمازش  ییوقت بود صدا یلیگفتم و برگشتم سمت دلسا که خ یا "اه" یکالفگ با

 کوتاه کرده پسره.

 

 میبر دیاتاق با در قفل شده! چطور با هیرو به رو دوختم.  واریرو به د مرهیلبم رو به دندون گرفتم و نگاه خ یگوشه

س افسو یول میو تونل بزن میریقاشق دست بگ دیشه خالص شد؟ فکر کنم با یچطور م یواریچهار د نیاز ا رون؟یب

 !میکه قاشق هم ندار

 

 انداختم و گفتم: کردیم زیرو آنال یانبار یبود و گوشه به گوشه ستادهیبه دلسا که مقابلم ا ینگاه

 

 .رونیب میایمنجالب ب نیاز ا مینقشه بکش هی دیبا -

 

 هدیآغوش کش زانوهاشو در کهیرو به رو. نشست و درحال واریو رفت سمت د دیکش یرو من ثابت موند. پوف نگاهش

 داد. هیتک واریبود، به د

 

 انگار قوم مغولو به اسارت گرفته. کهیکرده؟ مرت رمونیچطور غل و زنج ینیبیآخه؟ مگه نم یاچه نقشه -

 

 جواب دادم: دم،یکشیسرک م لیوسا نیب کهیانداختم و درحال ییباال شونه
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 ارویکنه . مممیفلنگو ببند عیکه سر میبکن یفکر اساس هی دی. بامیخراب شده بمون نیتو ا ستیتا ابد که قرار ن -

 کنه و کار دستمون بده. یبدقلق

 

 و برگشتم سمتش. دمیکش لیمتعجبش، دست از کنکاش وسا یصدا با

 

 درسا کوله هامون! -

 

 !هیشدن داره، ستودن تیکه دلسا تو آپد یسرعت عمل نیوقت بود رو دوشمون نبود و ا یلیخ هامونکوله

 

 که همراهمونه. امونهیخودشون بود که موند دست صاحبش. مهم گوش یزایزمیها که چن کولهتو او -

 

 نه. -

 

 گرد شده گفتم: یجوابش متعجب و با چشما دنیشن با

 

 باشه؟ شتیپ شهیهم تینه؟ تو مگه قرار نبود گوش -

 



 از جنس عشق یسرقت

 
48 

 

دلسا،  یهایکار نیریش نیبه عالمت تاسف تکون دادم. واقعا در مقابل ا ینگفت. سر یزیانداخت و چ ییباال شونه

 کرد. شهینم یاگهیکار د یجز حرص و خودخور

 

. مینبک یغلط هیتو هچل  میافتاد یصد بار بهت گفتم اون ماسماسکو از خودت دور نکن که وقت کیفکر کنم نزد -

 من دست تو نبود. یحاال باز خوبه گوش

 

 یا چشمانکرد، ب دایتماس پ یئیش چیدستم با ه یوقت یول میلمس گوش دیبه ام دمیکش نمیوار جشل بیبه ج یدست

 که باعث شد دلسا با تعجب بگه. هامبیشوکه نگاهم رو به دلسا دوختم و شروع کردم به گشتن ج افهیدرشت و ق

 

 شد؟ یچ -

 

 خشکم زده بود. سرجام

 

 .ستین میگوش -

 

 ش دوچندان شد.چهره تعجب

 

 دست خودت بود؟ یگیمگه نم -

 

 گفتم: یکالفگ با
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 .ستیاالن ن یآره ول -

 

شده بود،  لیغول تشنه بهم تحم ارویکه با اون  یاجانانه یداشتم و مبارزه وارید یکه از رو یپرش بلند یادآوری با

 آه از نهادم برخاست.

 

 افتاده. بمیجا از ج هی! فکر کنم یوا -

 

 گفت: یالیخیو با ب دیکش یقیعم نفس

 

 نجاتت بده؟ ادیکه ب یزنگ بزن یخواستیم یدرمنیبابا. حاال اگه دستت بود مثال به چه اسپا الشیخیب -

 

ز و ا ادیرو داشتم که بهش زنگ بزنم ب ینگفتم. حق با دلسا بود. من ک یچیتکون دادم و ه یمکث سر یالحظه با

 رو داشتم جز دلسا که خودش هم االن مثل من تو دام افتاده بود؟ یمخمصه نجاتم بده؟ ک

 

 گفتم: یدادم و با کالفگ یکه محکم بسته شده بودن تکون دستهامو

 

 نداره! یتیامن ریاه تو روحت. زندان گوانتانامو انقدر تداب -

 



 از جنس عشق یسرقت

 
50 

 

 و گفت: دیخند دلسا

 

 تو قفس. میحاال افتاد جا،نیا میمخارجمون اومد خرج و نیتام دیشد؟ به ام یو چ میکردیفکر م یچ ییخدا یول -

 

 بهش انداختم. یو چپ چپ نگاه دمیاز تقال کش دست

 

 ه؟یدست ک یبدبخت نیبعد اون وقت سر منشا ا -

 

 و گفت: دیخند

 

 نه؟ ای هیواقع لمایف انیجر نمیبابا خواستم بب -

 

 یهاطناب نیاز شر ا یطور هی دینگفتم. اضطراب زده مخش تاب برداشته. اول با یزیدادم و چ رونیمحکم ب نفسمو

 تفکرم رو از کار انداخته. یشده که قوه  دهیچیانگار دور مخم پ م،یخالص ش یلعنت

 

زده بود، ثابت موند. با  رونیب لیوسا نیاز ب یاکه گوشه یصفحه آهن یچرخوندم که رو لیدورتا دور وسا چشمامو

 .نمیبدوم سمتش و پشت بهش بش عیتو مغزم زده شد که باعث شد سر یرقه اج دنشید

 

 ؟یکنیکار م یچ -
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پشتم  .دنیکردم و شروع کردم به ساب میش تنظبود رو، رو لبه دهیچیکه دور دستم پ یاعتنا به سوالش، طناب بدون

هم  دهیفایبودم ب دواریام ینه ول ایهم داره  یا دهیکار اصال فا نیکنم و ا یدارم چه کار م دمید یبهش بود و نم

 نباشه.

 

باالخره با افتادن طناب از دور دستم  یول کردمیم کارونینگاه کنجکاو دلسا ا ریبود که ز قهیچند دق دونمینم

 ارویلب به  ریبه مچ دستم که قرمز شده بود انداختم و ز یرو پوشوند. نگاهلبهام یموفق شدم. لبخند بزرگ دمیفهم

 گفتم. راهیبد و ب

 

 گفت: د،یمالیمچ دستشو م کهیسمت دلسا و دستاشو باز کردم. در حال رفتم

 

 بودم. تیکبر یچقد قشنگه. انگار تو قوط ایدن شیآخ -

 

دادم و  هیتک وارینشستم. سرمو به د یاکه گوشه اتاق قرار داشت و پهن کردم و گوشه یبهش ندادم و فرش یجواب

 گفتم:

 

 .مینقشه بکش هی عیسر دیدلسا با -

 

رو  هاشوسرش و دست ریطرف فرش ولو شد. کفشاشو گذاشته بود ز هیبه سمتم اومد و  تمیمن و موقع دنیبا د دلسا

 به پهلوش زدم. یخونکیقالب کرده بود. پامو دراز کردم و س نهیس
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 .منیبه کار بنداز بب تویپاشو اون مغز فندق ست،یکردن ن لکسیر یجا نجایبد نگذره بهت؟ ا -

 

 به پام زد و گفت: یمحکم یدست راست ضربه با

 

 تو تن و بدن آدم کفشاتو درار. یکه پاتو مثل قمه فرو کن نیقبل ا -

 

 بهش زدم و گفتم: یاگهید یضربه

 

 نبود. فاتیکه با تشر دیببخش -

 

 گفت: یشد و برگشت سمتم. با حال زار زیخ مین

 

 درسا. میجون عمت بذار فعال بخواب -

 

 درشت کردم و گفتم: چشمامو

 

 .ستیکردن ن لکسیخواب و ر یکه جا نجای! امییکجا یدیانگار هنوز نفهم م؟یبخواب یچ ینی -

 

 بسته گفت: یبا چشما دیتوجه به حرفم دوباره دراز کش یب
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کنه. بخواب فردا  یتونه کار یهم االن کپه مرگشو گذاشته و نم اروی نی. اکنهیخستم. مخم کار نم یلیبابا خداوک -

 .میکشینقشه م

 

 بهش زدم و گفتم: یاگهینسبتا محکم د یحرص ضربه با

 

 مصرفت. یخاک بر سر ب -

 

 .دیخواب اره،یخودش ب یکه به رو نیا بدون

 

نه به االن که با بلدوزر  کرد،یکه داشت شلوارشو گلبارون م شیساعت پ هی. نه به شهیگرم نم یآب چیبشر ه نیا از

. هم دادمیاز قدرت تفکرم رو از دست م یمیبخوابه انگار داشتم ن خواستیجمعش کرد. حاال که دلسا م شهینم

 اردیبهم وارد شده بود، مخم رو فلج کرده بود. اگه دلسا حاضر بود ب قهیچند دق نیکه تو ا یخسته بودم و هم فشار

به  ییتنها تونستمیبدون دلسا عمرا اگه م یبود ولخوب  میراه چاره برس هیو به  میهم بذار یبمونه تا فکرامونو رو

 برسم. جهینت

 

که چشمم خورد به المپ روشن  دمیدرآوردم و جفت شده گذاشتم کنار سر دلسا. من هم کنارش دراز کش کفشامو

 دیحال داره بره خاموشش کنه؟ حوصله نداشتم بگردم دنبال کل یک یبرد ول یخوابم نم ییسرمون. تو روشنا یباال

 کردم بخوابم. یو سع دمیکش نییچشمم پا یتا رو یبا بدبخت مویرق. کاله مشکب

 

〰〰 
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 محضبه یتا به طور کامل لود شم ول دیتو قفل چشمام از هم باز شد و چند لحظه طول کش دیکل دنیچرخ یصدا با

اون پسره نباشه، وگرنه فکشو  کردمیشدم رو در. خدا خدا م زیضرب سرجام نشستم و ت هی تمونیوضع افتیدر

 .آوردمیم نییپا

 

 گذاشت. نیرو مقابلم رو زم ینیس د،یبه دست وارد شد. تا نگاه منو رو خودش د ینیس یاساله ۵۰ بایتقر مرد

 

 .ارمیصبحانه رو واستون ب نیآقا گفتن ا -

 

 رو مخاطب قرار دادم و گفتم: رمردیآب انداختم. پ یبطر هیو  رینون و پن یحاو ینیبه س ینگاه

 

 کجاست؟ تتونیخاصیب یاون آقا -

 

 و گفت: دیاول با تعجب نگاهم کرد و بعد لب گز رمردیپ

 

باشه، مطمئن  یهر چ یول نیزنیحرفو م نیا یچ یشما برا دونمیهستن. من نم ینیمرد نازن یلینگو دخترم. آقا خ -

 .چسبهیها به آقا نموصله نیا نیباش

 

! همه حرفاش رو در نه؟یهفت خط نازن یکه بر و بر مثل بز نگاهش کنم! اون پسره نینتونستم بکنم جز ا یکار چیه

 االن ماست؟ یگفت که عامل بدبخت یوصف کس
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و دوباره  رونیسرزنش. از در رفت ب ایتاسف بود  یاز رو دمیتکون داد که نفهم یسر زنمینم یحرف دید یوقت رمردیپ

 قفلش کرد.

 

 داد. یتو قفل مثل سوهان روحم بود و روانم رو خراش م دیکل یصدا

 

درست،  میشد ی. زندانمیکردم و با هم مشغول خوردن شد داریشکمم خندم گرفت. دلسا رو ب یسمفون دنیشن با

 .میریبم یکه از گرسنگ ستیقرار ن یول

 

نش تکو یهام رفتم سمت در. کمکفش دنی. از جام بلند شدم و بدون پوشینیرو بستم و گذاشتمش تو س یبطر در

 نه. ایهست  رونیب یکس نمیبب دمیحفاظ دار سرک کش یدادم و از پنجره 

 

رفت و آمد  یبرا یاماسه یعمارت که جاده یجلو اطیفقط دار و درخت و گل و بلبل بود. برخالف ح زد،یپر نم خر

 .یزنیجنگل قدم م هیعبور و مرور نبود و انگار تو  یبرا یراه چیپشت ه نیداشت، ا

 

از سرم درآوردم و پرت کردم رو فرش.  ی. کالهمو با کالفگکردیسمت دلسا که لقمه به دست داشت نگاهم م برگشتم

 و گفتم: دمیافشونم کش یموها نیب یدست

 

 دلسا. ستین یراه چیه -

 



 از جنس عشق یسرقت

 
56 

 

 تو دهنشو قورت داد و گفت: لقمه

 

 .میکنیو درو باز م میشکنیرو م شهیخب ش -

 

 رو فرش نشستم و گفتم: کنارش

 

 .راه هست هیمکث کردم و ادامه دادم( البته فقط  یقفل مجزا بسته شده.)کم هیآخه؟ در از پشت با  دیبا کدوم کل -

 

 برگشت سمتم و گفت: مشتاقانه

 

 ؟یچه راه -

 

 به چشماش انداختم و گفتم: ینگاه

 

 .میفرار کن میمثل امروز صبح درو باز کنه و بتون یکیکه  نیمگه ا -

 

 به خودش گرفت و بعد از چند لحظه گفت: یمتفکر یچهره

 

 .میفنگ ش میاون موقع ج میتونی. مگهید ارهیقطعا واسمون ناهار و شام هم م رمردهیخب پ -
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 شهیرقمه با وجود در بسته، نم چیبود وگرنه ه نیفرار هم یکه تو ذهنم بود رو به زبون آورد. تنها راه ممکن برا یفکر

 فرار. ینقشه  یاز مغزامون و طراح دنیبه کار کش میدررفت. پس شروع کرد

 

 شیب یقمپز در کردن یتا کشتنش! که البته آخر رمردهیپ چوندنی. از پمیختیو برنامه ر دمیظهر هزار بار نقشه کش تا

 نه وجدانشو. میکدوممون نه جربزه آدم کشتن دار چینبود، چون ه

 

 نیبهم که نقش ذره شهیرو هدف گرفته بود. ش میکه ما نشسته بود ییجا قایدر، دق یاهشهیاز پشت ش دیخورش نور

چند روز دست به دست هم داده  نیکائنات تو ا یانهداممون کامال فراهم بود. انگار همه  یبرا طیو شرا کردیم فایرو ا

 .رنیبودن تا حالمون رو بگ

 

 .میتا از شر نور در امان باش میجا به جا کرد یقدر فرشو

 

 دیاب ی. از چه راهشهیشروع م یتازه بدبخت رمردهیپ چوندنیداشتم. بعد از پ جانی. هادیب رمردهیپ گهیکه د االناس

 . هر چه باد آباد!میزده بود ایدلو به در رون؟یب میبر

 

 سمت دلسا. آروم گفتم:برگشتم  عیست. سروقت شروع نقشه دمیکه به گوشم خورد فهم ییهاقدم یصدا با

 

 ؟یا. آمادهادیداره م -
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باز شدن قفل در اومد و به  یتکون داد که بالفاصله صدا "آره"به عالمت  یکه رو لبش بود سر یلبخند پت و پهن با

 جفت کفش مردونه. کیدنبالش ورود 

 

 و رو چهرش زوم کردم. دمیباال کش ارویاز کفش  نگاهمو

 

 که... نیا

 

! مار از پونه بدش یبود، همه سلوالم شروع کردن به خودزن ستادهیبه دست جلوم ا ینینحسش که س یچهره دنید با

 !شهیدم لونش سبز م اد،یم

 

 ینقشه برا یکه ما کل یو زمان تیموقع نیکنه؟ اون هم تو ا یم کاریچ نجایا نیکردم و رومو ازش برگردوندم. ا یاخم

 .میدیفرار کش

 

. تادسیا هویبود، خواست بره که  یصبحانه که االن خال یحاو ینیش و بعد از برداشتن سغذا رو گذاشت رو فر ینیس

 همونطور که پشتش بهمون بود، گفت:

 

 .دیخوریناهار فردا رو تو زندان م دیفکر فرار به سرتون نزنه! دست از پا خطا کن -

 

 بس بود. ختنمیجمله واسه بهم ر هی نیگفت و رفت، اما هم نویا
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 :دمیلب غر ریشدم. ز رهیبه در خ دیباریم شیکه ازش آت یرفته، برگشتم و با نگاه کهنیاز ا نانیاز اطم بعد

 

 و تماشا کن. نی. فقط بشرمیگیبد حالتو م یروز هی -

 

 مرگ کنه. یصد بار آرزو یتا روز چزوندمشیم یجور هیکنم،  یکار تونستمیداشتم اگه م نیقی

 

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

 

 ؟یهست یبرزخ اروی نیچرا انقد نسبت به ا -

 

 گفتم: دهیباال پر یسمتش و با ابروها برگشتم

 

 اگه سرجات نشونمت. ستمیگرفته. درسا ن یچه فاز یگالب یرو فرم باشم؟ پسره ینکنه انتظار دار -

 

 کنه؟یم نیاز خنده. نگاهم رنگ تعجب گرفت. چرا همچ دیبهم نگاه کرد و ترک رهیخ یاچند لحظه دلسا

 

 :گفتیم دهیبر دهیهاش برخنده یبه ال ال

 

 حرص نخور، ناهار بخور. -
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 بود و حرص نخورد؟ یطیشرا نیتو همچ شهیمگه م یخندم گرفته بود ول خودمم

 

 گفتم: دم،یکشیغذا رو جلو م ینیس کهیحال در

 

 بخوابم. نجایهم ا گهیشب د هیتصور کنم  تونمیقعا نمبسه. من وا یالیخیب گهیدلسا د -

 

 گفت: زدیگاز م چشویساندو کهیحال در

 

 فعال غذاتو بخور. -

 

 بشر. نیشکمو بود ا شهیبه خودش گرفت. هم یمظلوم یافهیچپ نگاهش کردم که ق چپ

 

 انداختم و گفتم: ینیداخل س یبه بطر یرو گذاشتم کنارم. نگاه ینیو س میخورد چامونویساندو

 

 !ارهیآب ب ینکرد دو تا بطر نهیبوز یپسره -

 

 !مایمثال گروگان -
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 لب گفتم: ریز دادم،یم هیتک واریکه به د یزدم و در حال یتلخ پوزخند

 

 گروگان! -

 

 آرومش به گوشم خورد: یداده بود. صدا هیتک واریحالتم چند لحظه سکوت کرد و بعد کنارم به د دنیبا د دلسا

 

 ؟یدونی. مهیکه سراسرش بدبخت یزندگ هیخانواده آروم و پر از محبت به  هیاز  م؟یدیرس نجایشد که به ا یدرسا چ -

ببرم.  رونیخانوادمون رو از اون شهر ب یشده، اون روز لعنت یبرگردم به گذشته، تا به هر زور خوادیهمش دلم م

یم ی. اون وقت به هر درشنیآوار چال م ریز میزندگ لساعت کل خانوادم، ک هیکه در عرض  شدیم یکاش بهم وح

 .میتا اون روز اونجا نباش زدم

 

 و چشمامو بستم. دمیکش یقیعم نفس

 

افراد  نیزتریکه ما رو از پدر و مادرمون جدا کرد، از عز یتو مغزم حک شده. اتفاق یاون اتفاق لعنت یبه لحظه لحظه

که  میتنها شد یدفعه طور هی م،ینفس بکش میتونستیها نمهم بدون اون روز کیکه  یی. عادالنه نبود، مامونیزندگ

 . عادالنه نبود!میدیدیچشمامون م یرو جلو یآخر خط زندگ

 

 بسته شروع کردم به حرف زدن. یچشما با

 

یم یهر فرد و شهر یبود و برا یعیحادثه طب هیبه خودم بقبولونم که اون فاجعه،  خوامیدلسا؟ همش م یدونیم -

رو بزنه. اما  هامونیکنه تا استارت بدبخت نشمونیکه بخواد گز شناسهینم یگری. زلزله که من و تو و دادیب شیپ تونه
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رو به لرزه  مونیزندگ یهاهیلرزه نقطه شروعش بود، هنوز داره پا نیکه اون زم یافکر کنم. زلزله ینطوریا تونمینم

اتفاق بود. ) نفس  هیقبول کنم  تونمی. نممیکنیبند وجودمون حس م هاشو با بندپس لرزه میهنوز دار اره،یدرم

 داره. یبا ما سر لجباز ایو چشمامو باز کردم( انگار دن دمیکش یقیعم

 

 زد و گفت: یپر درد لبخند

 

. دینکن یناشکر د،یکفر نگ گفتیمامان م م،یکردیو بچگونه با خدا دعوا م یالک یزایوقتا که سر چ یبعض ادتهی -

 ۱۵دختربچه  هیما رو  یاز دردها یکیگرفتار شدن؟ کدوم  یاسفناک تیدختراش تو چه وضع نهیبب ستیحاال ن یول

خوب بود  شهیوقتا نم یو به فالکت افتاده؟ گاه شدهطرد  یاز زندگ یسالگ ۱۵مثل ما تو  یکدوم دختر ده؟یساله کش

 ده.درد تا اعماق وجودت رو خراش ب یهاپنجه یو شکر کرد. وقت

 

دلسا،  می. چقدر بد رکب خوردشدینم یها، اگه پشتمون خالانقدر افتضاح نباشه تونستیبعد مامان و بابا م یزندگ -

 داشتن بهشون! ی. چه اعتمادشهیم شتریوقتا از نبود مامان و بابا هم ب یدردش گاه

 

 گفت: بوددهیچهرشو تو هم کش کهیدر حال دلسا

 

هاشونو به . حسادتهیهاشون الکمحبت ه،یاحتراماشون ظاهر دمیدی. مومدیخوشم نم چکدومشونیمن از اولم از ه -

 یگرفت تویگریحکم مرب یوقت ادتهی. کردنیهاشون با نفرت به من و تو نگاه مبچه دمیدیم یحت دم،یدیمامان م

 .نگفتنهم بهت  یخشک و خال کیتبر هی یحت کردن؟یچطور بهت نگاه م

 

ها که سال یاخمام رفت تو هم. حکم خورهینم یدرد چیو به ه هیحکمم الک کردنیاون روز که همه فکر م یادآوری با

 . چقدر اون روز دلم شکست و ناراحت شدم.دمیواسه به دست آوردنش زحمت کش
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 بود. یواسم کاف نیحال بودکه شما خوش نیاونا نداشتم. هم کیبه تبر یازیمن ن -

 

 فت:گ اقیکه داشت، با تعجب نگاهمو چرخوندم سمتش. دو زانو جلوم نشست و با ذوق و اشت یعیحالت سر رییتغ با

 

 گذشت؟یم یچطور مونیفکر کن اگه مامان و بابا زنده بودن، زندگ قهیدق هی -

 

 گفتم: رفت،یم یکیکه تعجب توش موج مکز ییو با صدا دیناخودآگاه باال پر ابروهام

 

 ؟یچ یعنیوا  -

 

 م؟یبود ستادهیاالن کجا ا گذشت،یبه روال سابق م مونیاگه زندگ یر کردتا حاال فک -

 

 گفتم: یدیق یانداختم و با ب ییباال شونه

 

 .نجایاز ا ریهر جا غ -

 

 گفت: دادیخودشو تاب م کهیتو بغل گرفت و دستاشو دورشون حلقه کرد. در حال زانوهاشو
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و نرم افزار.  وتری. خودمم مهندس کامپیهست یرزم یهامطرح جودو و ورزش یمرب هی شهیمن، تو هم یاهایتو رو -

 .شهیلحظه هم خنده از رو لباشون پاک نم هیکه  یاکنار خانواده ،یهر دومون موفق و راض

 

 و با حسرت گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

. نه میقدم بردار میقه دارکه بهش عال یپوشوند که هر کدوممون تو راه قتیلباس حق اتیرو نیبه ا شدیکاش م -

 .شمیمتنفر م میاز خودم و زندگ کنمی. فکرشم که ممیبزن یمثل دزد یفیزنده موندن دست به کار کث یبرا کهنیا

 

 کرد و گفت: نییباال و پا سرشو

 

لقمه  هیکه تا قبل فوت مامان و بابا  یی. ماشهیلحظه هم ازم جدا نم هی م،یکنیکه م ییهایبخدا عذاب وجدان دزد -

جا  هیصاحبش  یرو با نشون میدزدیکه م یاموال ی. درسته که همهمیاالن به سرقت رو آورد م،یحروم نخورده بود

 .میزنیخودمونو گول م می. فقط دارمیپسشون بد میتونینم گمیصدسال د تیوضع نیاما واقعا با ا میکنیم ادداشتی

 

یکنه از سرقبرمونم نم دایروند ادامه پ نیگفتن نداشتم. اگه ا یبرا ینگفتم. در واقع حرف یزیتکون دادم و چ یسر

 حرام اندر حرام! شهیبه اون که م میبد میبدزد نیکه از ا نی. مگه امیبهشون برگردون میپوالشونو جور کن میتون

 

دو سر،  وید نیبعد از رها شدن از چنگال ا میداشت می. تصممیدینقشه کش ندهیآ یو برا میحرف زد زیر هیشب  تا

قسمت  نیبه ا خواستیدلم نم ده؟یندارن، کار م یساله که کس و کار ۱۹به دو تا دختر  یآخه ک یسرکار. ول میبر

 شیراه درست رو در پ مون،یاز زندگ یکه شده جزئ یمنجالب و کار زشت نیرها شدن از ا دیفکرکنم. ما با ام شیمنف

 وقت ازش رها نشه. چیه دوارمیکه ام یمونه با خدا و دست یم شی. بقمیریگ یم
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 دهنم کف کرده بود. م،یمرور کرده بود مونویخاکستر یو زندگ میشده بود. از بس با دلسا فک زده بود کیتار هوا

 

و گذاشتم رو سرشو از رو پام برداشت و صاف نشست. پاهامو جمع کردم و کالهم عیکه اومد، دلسا سر ییپا یصدا با

 .دیهمه موهامو د ارویزشت اون  یو چشما ستیسرم ن یزیسرم. ظهرم حواسم نبود چ

 

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

 

 .خوردیابروهام گره کور م دنشیداشتم، به محض د یبهش آلرژ انگار

 

یصندل ره،یو م کنهینحسشو از سرمون جمع م هیسا کردمیرو جلومون گذاشت و برخالف تصورم که فکر م ینیس

 گذاشت رو به رومون. قایاز گوشه انبار برداشت و دق یا

 

تو هم قفل  یهاهاشو گذاشت رو زانوهاش. انگشتو آرنج ی. نشست رو صندلکردمیکاراش نگاه م نیاخم به ا با

 شد تو صورتم. رهیدهنش گرفت و با اخم خ یش رو جلوشده

 

 ریاز ز دنیهستم و اونم مسئول حرف کش ییکه به خودش گرفته بود متنفر بودم. انگار تو اتاق بازجو یژست از

 زبونمه.

 

 تکون دادم و با حفظ اخمم گفتم: یسر
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 ه؟یچ -

 

 گفت: دونستم،یکه هنوز اسمشو هم نم پسره

 

 نه؟ گذرهیبهتون خوش م یلیخ -

 

 امکان داره؟ یزیچ نیچمثل تو هم یدر جوار آدم گوشت تلخ -

 

 ابروش رو انداخت باال که گفتم: هی

 

و واسه خودت فاز کارآگاه  یواریچهار د نیتو ا مونیکه کرد هیچ ایمسخره باز نیا ؟یکنیآزادمون م جانیاز ا یک -

 .میدار ی. کار و زندگیباز سیدنبال دزد و پل میفتیب میستیما که مثل تو عالف ن ؟یگرفت یگجت

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 ؟یهست یکه االن به خاطرش زندان هیفیمنظورت همون کار شر -
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 نیتلخ تر یبود ول قتیواسم گرون تموم شد. درسته حق یلیشد. خ دهیرو سرم کوب یپتک آهن هیمثل  حرفش

 تونست به رخمون بکشه. یبود که م یقتیحق

 

 شدم و گفتم: زیوار مشت شد. تو چشماش ت کیاتومات دستام

 

 بهمون؟ یدیچسب لیرو سننه؟ چرا مثل زگ تو -

 

 کرد. هیتک یصندل یو دستاشو از رو زانوهاش برداشت و به پشت دیکش یقیعم نفس

 

 .یمهمون ما هست ،یمناسب با اندازه دهنت حرف بزن ینگرفت ادی یتا وقت -

 

 کردم و گفتم: شیجد افهیحواله ق یزیتمسخرآم پورخند

 

مثل تو که دو تا  یضی. جواب آدم مرکنمیصحبت م اقتشیبا توجه به ل یاندازه دهن؟ نه جناب، من با هر کس -

چه دردت هست که انقدر  ستی. معلوم نناستیبد تر از ا ،یدیرفتن نم رونیو اجازه ب یکرد یدخترو تو خونت زندان

 .یامالحظه یمردم آزار و ب

 

 برداره، نگاه یکه قدم نیسپس دستشو به زانو گرفت و از جا بلند شد. قبل از ا تو چشمام نگاه کرد یاهیثان چند

 نافذش رو تو چشمام دوخت و گفت:
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 بر باد خانوم. دهدی. زبان سرخ سر سبز میستیکه اهل معامله ن نینه، مثل ا -

 

ا به دلس یکرد. نگاه یم ییحرف هاش بدجور هنرنما نیکلمه ب هیبه صدا در اومد.  یاحرفش تو مغزم جرقه دنیشن با

 لب گفت: ریانداختم که ز

 

 معامله؟ -

 

 بگم، دلسا گفت: یزیکه من فرصت کنم چ نیاز ا قبل

 

 معامله؟ -

 

 جواب داد: رفت،یپشتش به طرف ما بود و به سمت در م کهیدر حال پسره

 

 زبونتون درازه! ینه تا وقت -

 

 یراه نجات چینجاتمون بده. در حال حاضر ه تونهیراه م نیا گفتیبهم م یحس هیبه سمت در حرکت کرد.  دوباره

 نداره. یرادیحرفش که ا دنیشن یبهش اعتماد کنم ول خواستی. دلم نمیچیه م،ینداشت

 

 که از در خارج بشه، گفتم: نیاز ا قبل
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 صبر کن. -

 

 .دکریبود و منتظر نگاهم م دهیمکث کرد و برگشت سمتم. ابروهاش باال پر یالحظه

 

 ه؟یمنظورت چ -

 

 شلوارش فرو کرد و گفت: بیتو ج دستاشو

 

 معامله. -

 

 .میدونیکه م نویگفت! ا بیبسته غ چشم

 

 و گفتم: دمیتو هم کش ابروهامو

 

 خب؟ -

 

یم یبودنش رو مخم جت اسک لکسیر نینشست. ا یاولش و رو صندل یاز چندلحظه درنگ، برگشت سر جا بعد

 .رفت
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 ؟یچطور ؟یک ؟یکنه. معامله چ یرو شفاف ساز هیقض نیبزنه تا ا یبودم حرف منتظر

 

 نگفت و بعد زبون مبارکش شروع به تکون خوردن کرد. یزیچ هیثان چند

 

 هم به نفع شماست و هم به نفع ما! یعنیمعامله دو سر سود.  هی -

 

 زدم و گفتم: یپوزخند زش،یحرف شگفت انگ دنیشن با

 

نمونه از  هی. ) با دستم به اطراف اشاره کردم و گفتم( کنهیم کونیما باشه ما رو کن فکه به نفع ش یزینه عمو، چ -

 .میکنیمالحظه م میکه واسه شما سود داره رو دار یمورد

 

 گفت: الیخیپا انداخت و ب یرو پا

 

تر فکر عاقالنه دیتونیبه بعد م نیخودتونه. اما از ا یکارها و رفتارها جهیکه واستون افتاده، نت یتا االن هر اتفاق -

 .دیهم خالص ش تیوضع نیو از ا دیکن

 

یدستامو تو هوا تکون م کهیو چشمامو تو کاسه چرخوندم. دو زانو رو به روش نشستم و در حال دمیکش یقیعم نفس

 گفتم: دادم،
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 .دیواسه ما به دنبال داره رو عرض کن یشر هیدو سر سودتون که قطعا  ی. معاملهدییخب بفرما -

 

 آوردن صدام گفتم: نییبرگشتم سمتش و بدون پا کردیآروم دلسا که صدام م یصدا با

 

 هم بهمون برسونه؟ یسود تونهیانداخته م تیوضع نیکه ما رو به ا یآدم نیکه دلسا. همچ ینیبیم -

 

ساکت باشم تا  تونستمیتر کنم اما منم نم یرو با حرفام جرپسره دیترسینگفت. م یزیبهم انداخت و چ ینگران نگاه

 .شهیبر سوءاستفاده کردن نم لیدل نیا یبتازونه. آتو داره درست ول خوادیکه دلش م یپسره هر طور

 

 .کنهیفقط نگاهمون م دمیسمت پسره که د برگشتم

 

 ؟یخوایم یلفظ ریجناب. نکنه ز گهیخب بگو د -

 

 کنه، گفت: جادیتو حالتش ا یرییکه تغ نیا بدون

 

 ها داره.معامله هیبا بق یفرق اساس هیمعامله  نیا -

 

 تین یاول کار نیآب بره. هم رشیکه ز ینیشینم ییجا نیا گمیزدم و سرمو برگردوندم. بفرما، من که م یپوزخند

 آشکار کرد. رخواهانشویخ
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 تو چشماش دوختم و گفتم: نگاهمو

 

 .ضتونیخب ادامه عرا -

 

 باال و مخم درجا هنگ کرد. دیراستم پر یکه زد، ابرو یچشمام در حرکت بود. با حرف نیب نگاهش

 

جز قبول کردن  یاکه معامله رو شرح بدم چاره نینه. به محض ا ای دشیبشنو دیخوایکه م دیخوب فکراتونو بکن -

 .شهیکه هست بدتر م ینیاز ا تتونیوضع دی. اگه مخالفت کندیندار

 

 مثل من داره. یاونم حالت دمیو حالت بهت زده سرمو چرخوندم سمت دلسا که دگرد شده  یچشما با

 

فکر کرده با خودش؟ ما دو تا  یپسره چ نیاسمشو گذاشت معامله؟ ا شهیم ه،یکه موافقت باهاش اجبار یامعامله

 م؟یغازشو باور کن هیصد من  یحرفا یکه به راحت میانقدر ساده لوح ایکه بخواد ازمون سوءاستفاده کنه؟  مییهالو

 

 گفتم: دمیخندیم یبه صورت عصب کهیسمتش و در حال برگشتم

 

 شهیم میجز موافقت باهاش نداشته باش یاکه چاره یزیهمون معامله دو سر سودته؟ چ نیآقا پسر؟ ا یینه بابا؟ نچا -

 ؟یبا احمق طرف یمعامله؟ فکر کرد
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ه. معامله با خودتون نیا دنینشن ای دنیکردن خونم رو داشتن. شن یفعال که با دوتا دزد طرفم که شبونه قصد خال -

و من معامله رو بهتون گفتم حق  نی. اما اگه قبول کرددیچشم بسته ردش کن نطوریهم ای دیحرف منو بشنو دیمختار

 .نیمخالفت ندار

 

 اخم گفتم: با

 

در انق یفکر کرد ؟یدیبهمون م یامسخره شنهادیپ نیکه همچ یهست یک یبا خودت؟ فکر کرد یفکر کرد یتو چ -

 تو چاه؟ میفتیو با سر ب میکه به تو اعتماد کن میاساده

 

 گفت: کرد،یشلوارش فرو م بیدستاشو تو ج کهیاز جاش بلند شد و درحال پسره

 

اگه رد  و دیکنیم داینجات پ تیوضع نیکه از ا دی. اگه قبول کندیمورد فکر کن نیدر ا دیتا فردا صبح وقت دار -

 .دیشیدچار م یبدتر تیبه وضع دیکن

 

 گفتم که رفت و پشت سرش درو بست. یلب ریز "بروبابا"زدم و  یپوزخند

 

 دادم. هیتک واریغذا انداختم و به د ینیبه س ینگاه

 

رفته  ادمونیازمون توقع اعتماد داره که انگار  یجور هیدومه.  لتریکه انگار ه کنهیم دیتهد ینکبت طور یپسره

همه  کنهیآلونک. فکر م نیبده، بعدشم کت بسته انداختمون تو ا سمونیپل لیتحو خواستیم شبید کهیمرت نیهم

 .زننیم شیمثل خودش ش
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 گفت: د،یکشیجلوم م ینیانگشتشو دور س کهیرو به روم نشست و درحال دلسا

 

 درسا؟ گمیم -

 

 گفتم که ادامه داد: ی"هوم"

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 

 .کنمیاعتماد نم یپسره وحش نیکنم قطعا به ا یهر کار -

 

 آورد باال و تو چشمام نگاه کرد. سرشو

 

 به نفع ما نباشه؟ دهیکه م یشنهادیچرا درسا؟ از کجا معلوم پ -

 

 گفتم: دادم،یدور تا دورمون رو نشون م کهیدرشت کردم و در حال چشمامو

 

 یزندان یواریچهارد نیس که االن تو اپسره نیا ینگاه به دور و برت بنداز. همش از صدقه سر هیکدوم نفع دلسا؟  -

 .میشد
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 هم به نفع ماست هم واسه اونا سود داره؟ گهیخب مگه نم -دلسا

 

 یهانقشه هی! معلومه میجز قبول کردن ندار یحرفش، راه دنیبعد شن ذاشتیبود که شرط نم ینطوریاگه ا -

 .گهید دهیاسمون کشو یطانیش

 

سرمون آورد؟ تازه ناهار و  یی. مگه بالمیهست یزندان اروی نیتو خونه ا شبیما از د ؟یطانیش یچه نقشه -دلسا

 .ارهیشاممونم به موقع م

 

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

 

 بده؟ سمونیپل لیتحو خواستیم یدی! مگه ندایاساده -

 

 .کردیکنه همون اول م یکار نیهمچ خواستیاون اگه م -دلسا

 

 نگفتم. یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 

یدلسا هم رو مخم بود. نم ی. حرفارمیبگ میتصم عیسر تونستمیروش. نم کردمیفکر م دیکنم. با کاریچ دونستمینم

 که حاضره بهش اعتماد کنه؟ دهیپسره د نیاز ا یچ ه؟یچ شیهمه پافشار نیا لیدل دونم
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 دلسا دوباره نگاهمو چرخوندم روش. یصدا با

 

 .میکنیصبح که اومد بگو قبول م -دلسا

 

 آخه دلسا ... -

 

 کنم، گفت: لیکه اجازه بده حرفمو تکم نیا بدون

 

اتفاق  گهیبهم م یحس هیبارو به حرفم گوش کن. بخدا  نی. اشهیکه بدتر نم نیاز ا تمونی. وضعگهیآخه نداره د -

 .ستیدر انتظارمون ن یبد

 

 نگاهش کردم و گفتم: یا هیثان چند

 

 واال. دونمیچم -

 

*** 

 

در به اتاق  یشهیسرم و زل زدم به نور ماه که از ش ریبود انداختم. دستامو بردم ز دهیبه دلسا که کنارم خواب ینگاه

 .شدیم دهیتاب
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و دم  شاخیغول ب نینبودم به ا یعنوان راض چی. ته دلم به همیکه بهش اعتماد کن میگرفت ممونویتصم لم،یم برخالف

ش کردم قانع یبهتره. سع یانبار نیاز کپک زدن تو ا شنهاد،یاون پ دنیبود که شن نیاعتماد کنم. اما دلسا نظرش ا

 یریگ می. منم به اجبار قبول کردم چون اونم حق تصمکردیم یرو حرفش پافشار یول نهیبخوش یادیکنم که ز

شرمنده بشم که چرا به حرفش گوش  ششیبدتر سرمون اومد، پ ییدرصد با مخالفت من، بال هیاگه  خوامیاشت. نمد

 ندادم.

 

 تو هم! رهینزنه وگرنه کالهمون بد م یحرف ناجور کنمی. خدا خدا مشهیمشخص م دیبا طلوع خورش یچ همه

 

〰〰 

 

 میاو منتظر اون پسره میاز کله سحر چفت هم نشست م،یشد داریاز خواب ب رمردهیکه با اومدن پ روزیبرخالف د امروز

 .دهیبرده که انقدر لفتش م یپ مونیو از ترشحات مغز نداشتش بگه. اونم انگار به عمق کنجنکاو ادیتا ب

 

 گهینم مالحظهیتو دستش نبود. پسره ب یزیچ شه،یدفعه برخالف هم نیفرما شد. ا فیدر باز شد و آقا تشر باالخره

 شنشون باشه.گ دیشا

 

 رو تو چشمام انداخت و گفت: شیبست و چند قدم جلو اومد. نگاه جد درو

 

 ن؟یفکراتونو کرد -
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 جواب دادم: یپامو بکنم تو حلقش. با بداخالق خواستیم دلم

 

 .شنهادتویبگو پ -

 

 باال انداخت و گفت: ابروشو

 

 !رفتنهیفقط پذ ست،ین شنهادیکه پ یدونیم -

 

و تو  زدیمثل برد موج م یزیچ هیاون  یدوختم تو چشماش. تو چشما مویو نگاه برزخ دمیکش میشونیبه پ یدست

 نگاه من فقط خشم.

 

 گفت: عیو بپرم بهش، سر زهیممکنه اعصابم بهم بر گهید قهیدو دق دیکه د دلسا

 

 . قبوله!شنهادتویبگو پ -

 

به سمت  یجاشو گذاشت رو زانوهاش. کماز جاش تکون نخورده بود. نشست و آرن شبیکه از د یسمت صندل رفت

 شد و گفت: لیجلو متما
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 یزندان نجایا گهیمن شما د شنهادی! با پناستیتقاصش بدتر از ا د،یمرتکب شد شبیکه پر یکه جرم دیدونیم -

 شنهادیپ نیکنم و ولتون کنم. ا یرو اشتباهتون چشم پوش دی! انتظار نداشته باشدیکامل هم ندار یاما آزاد د،یستین

 .رسونهیبه هر دومون سود م یعنی. کنهیهم به ما کمک م کنهیهم شما رو آزاد م

 

 ه؟یچ شنهادتونیخب پ -دلسا

 

 گرفت. میتا بشه بهتر تصم دیدار ییچه هنرها یاز دزد ریغ دیاول بگ -پسره

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه متعجب دلسا

 

 یهارشته هیجودو داره و تو بق یگر یم. خواهرم هم مدرک مربوارد یو نرم افزار یوتریکامپ یخب من تو کارا -

 هم وارده. کیمناستیو ژ یرزم

 

 تکون داد. دییبه عالمت تا یمکث کرد و بعد سر یاچندلحظه پسره

 

 نی. اگه همچدیفرار کن دیتونیوجه نم چیبه ه نجایاز ا دم،یبهتون هشدار م رونیب میبر کهنیخب. قبل از ا اریبس -

 که؟ نیست. متوجهبرو برگرد کارتون ساخته یبه سرتون بزنه ب یفکر

 

 که خوند گفتم: یتوجه به کر بدون
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 !یبه اصطالح دو سر سودت نگفت یاز معامله یزیتو که هنوز چ -

 

 بلند شد و گفت: یرو صندل از

 

 .دیفهمی. خودتون منیایدنبال من ب -

 

یم یلفظ ری. انگار زگهیهمشو بگو د ،یزنیحرف م ی. خب تو که دارخوردیحرف زدناش بهم م یقسط نیاز ا حالم

 مثفال زبونش. میواسه تکون دادن اون ن خواد

 

 جلوتر رفتم و گفتم: یجام بلند شدم و دلسا هم دنبالم. قدم از

 

 .ینیبیبد م یکن یبدقلق یگفته باشما بخوا نیبب م؟یخب کجا قراره بر -

 

 به حرفم بکنه راه افتاد سمت در. ییاعتنا کهنیبهم زد و بدون ا یپوزخند

 

بمونه، با اون لبخند کج و  یحالت باق نیبه هم شهیهم یبشه و برا لیفس خواستی. دلم میلیرو مخم بود، خ یلیخ

 .شیاسکته

 

از ب مهین یدادم. با چشما شیبه باعث و بان یلب فحش ریچشمامو زد. ز یکم دی. نور خورشرونیب میرفت دنبالش

 .رهیکه به سمت ساختمون م دمشید
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 .میدلسا اشاره کردم و دنبالش راه افتاد به

 

 مثل اون کنارمون نبود. یلیگور یلذت بخشه باشه اما وقت یلیخ تونستیرفتن تو اون باغ م راه

 

قبول  شنهادشویکنم. درسته پ دایراه در رو پ هینظر داشتم که  ریاطرافو ز م،یرفتیکه به سمت عمارت م ینیح در

 .تهیفرار تو اولو یول میکرد

 

 .یکنینم دایپ یزیدنبال راه فرار نباش. چ -

 

 .دارهیبه سمت ساختمون قدم برم لکسیر دمیبرگشتم سمتش که د عیسر

 

 از تعجب گرد شد. چشمام

 

 چشم اضافه پشت سرش؟ گهیچندتا د ایداره  بی! علم غاخدای

 

 آروم گفت: یدر گوشم با صدا دلسا

 

 .اروی زهیچقدر ت -
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 و مثل خودش آروم گفتم: دمیرو تو هم کش چهرم

 

 خوره؟یبودن اصال بهش م زیبنداز، ت شیببوگالب افهینگاه به ق هیپروند.  یچ هینه بابا، رو هوا  -

 

 بهم زد. گفت: یاو با شونش ضربه دیآروم خند دلسا

 

 توش. میبخواب میقبرمونو بکن دیباشه که ما با یببو گالب کلیو ه افهیق نیبا ا نیبرو عمو. ا -

 

 به شدت با حرفش موافق بودم گفتم: کهیحال در

 

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

 

 .میو دنبال پسره وارد شد میعمارت باال رفت یهاپله از

 

 ترن.خانوما مقدم دونهیفرهنگ هنوز نم یب

 

ینگاهشو دور تا دور خونه م کهی. دلسا درحالمیستادیدر ا یجلو ایسرراهدرو پشت سرش بست. مثل بچه  دلسا

 گفت: چرخوند،
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 !سهیها. انگار کاخ ملکه انگلداره یتو روز چه ابهت -

 

 .کردیسالن نشسته بود و نگاهمون م یسلطنت یهااز مبل یکیپسره توجهم بهش جلب شد. رو  یصدا با

 

 ن؟یستادیچرا اونجا ا -

 

 قصد حرف زدن نداره، گفتم: دمید ی. وقتمیسمتش . رو مبل سه نفره رو به روش نشست میو رفت دمیکش یپوف

 

 .مایستیمچلت ن ؟یحرف بزن یخواینم -

 

 گفت: شیلحن جد با

 

 صبر کن. -

 

 گفتم: یکالفگ با

 

 یانزند یزمثل مسخره با ؟دتهیجد یباز نمی. امینشست وبیصبر. انگار تو مکتب حضرت ا یصبر، ه یه ؟یچ ینی -

 کردنت؟
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 تو هم و گفت: دیکش اخماشو

 

زرگتر از ب یبخوا گهیبار د هیحد خودتو بدون! قبال هم گفته بودم حرفتو مزه مزه کن،  گمیبهت نم یزیبچه، چ نیبب -

 .کنمیباهات برخورد م یقشیکه ال یجور یدهنت حرف بزن

 

 که اومد، متوقفم کرد. ییباز کردم بشونمش سرجاش که صدا دهنمو

 

 سالم. -

 

ها گرفته بود و آروم . دستشو به نردهومدیم نییها پاسمتش که داشت از پله دیساشا، سر من و دلسا چرخ یصدا با

 .کردیم یها رو طپله

 

 یمعصومظاهر  ای سوزهیم شیماریدلم بخاطر ب دونمی. نمادیپسره، مثل برادر گنددماغش بدم نم نیچرا از ا دونمینم

ابعاد پنهان  دیباشه لنگه داداشش. با یکیاونم  دیشا م،یباهاش معاشرت کن میکه داره. البته هنوز وقت نکرد

 رو شناخت و بعد نظر داد. تشیشخص

 

 مبل رو به رومون نشست. یکنار برادرش، رو کرد،یو همونطور که عصاشو تا م نییاومد پا ساشا

 

 دادن! لیتشک ۱+۵اجالس  انگار
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 صورتش رو رو به ما گرفته بود، گفت: کهیحال در

 

 راشا؟ -

 

 شد و گفت: لیبه سمتش متما یگفت که ساشا کم یا"بله"و اخموش  یجد افهیبا همون ق پسره

 

 بهشون؟ یگفت -

 

 جواب داد: راشا

 

 .یایگفتم. منتظر بودم تو ب شویقسمت -

 

 زد و گفت: یلبخند ساشا

 

 ن؟یدیراشا رو که شن یحرفا -

 

 بندازم و آدم حسابش کنم، گفتم: یبه راشا نگاه کهنیا بدون
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 هنوز اصل مطلب رو بهمون نگفته! یول -

 

 حرف من راشا شروع به صحبت کردن کرد. نیا با

 

 !نیمهارت دار یوتریکامپ یو کارها یرزم یهاکه تو ورزش نیگفت -

 

 به عالمت بله تکون داد که ادامه داد: یدلسا سر ینگفتم ول یزیچ من

 

 .دیاستفاده کن دیکه دار ییها ییاز توانا تون،ینسب یکردن آزاد دایپ یبرا دیهر کدوم از شما با -

 

 :دمیپرس یدفعه من با حالت گنگ نیا

 

 ؟یچ یعنی -

 

 رو به دلسا گفت: راشا

 

 ی. به خاطر مشکلیکنیم یدگیاه ساشا به کاراش رسبه بعد همر نی. از ایمهارت دار یوتریکامپ یتو کارا یتو گفت -

 .یکنیکار کنه، تو کمکش م هاشستمیبا س د،یاون طور که با تونهیکه داره نم
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 حرف زدن بهمون بده، رو به هر دومون ادامه داد: یاجازه کهنیا بدون

 

 .کنمیفقط عمل م نمیبب ی. اگه موردکنمیتکرارش نم گهیاخطارها و هشدارهامو بهتون دادم، پس د -

 

 نگاهمون کرد که مثال حرفش تو گوشت و استخونمون فرو بره. یاچندلحظه

 

که تو  یبهم انداخت و جواب سوال یبره، نگاه کهنیازمون گرفت و از جاش بلند شد. قبل از ا دشویپر از تهد نگاه

 رفت رو داد. یذهنم رژه م

 

 .شهیتو بعدا مشخص م یفهیوظ -

 

 بهش انداختم و رو به دلسا گفتم: یمشخص نشه. نگاه پر حرص گهیصدسال د خوامیها. مهرفت سمت پل و

 

 .فتهیخودش ی. پسرهمیانگار خدمتکارش کرد؟یم فهیوظ فهیچطور وظ یدیحمالش. د میرسما شد -

 

 رو لبش بود. یبه ساشا که لبخند محو دمی. رد نگاهشو گرفتم و رسومدیواسم چشم و ابرو م یه دلسا

 

 تلخه. شهیهم قتیحق گم،یحرفارو م نیخودشم ا یمن جلو ؟یکه چ خب

 



 از جنس عشق یسرقت

 
88 

 

 جون؟ روزهیف -

 

از آشپزخونه  یاساله ۵۰ بایبه اطرافم انداختم، که زن تقر یکنجکاو نگاه کرد،یرو صدا م یساشا که کس یصدا با

 گفت: ومدیاومد. همونطور که به سمتمون م رونیب

 

 جانم آقا ساشا؟ -

 

 گفت: شدیهمونطور که از جاش بلند م ساشا

 

 خانوما رو بهشون نشون بده. نیزحمت اتاق ا یب -

 

 جونمون؟ یهمون قاتال ایدو تا پسر؟  شیپ م؟یبمون نجایقراره ما ا یعنی ؟یچ یعنی

 

 به ساشا گفت و رو به ما ادامه داد: ی"چشم"بود،  روزهیکه اسمش ف یزن

 

 .نیایدخترا دنبال من ب -

 

 گفتم: رفت،یم یبلند شدم و برگشتم رو به ساشا که به طرف در ورود عیجه به حرفش، سرتو بدون
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 م؟یبمون نجایا دیما با -

 

 بودم و گفت: ستادهیصدام برگشت سمتم که پشت سرش ا دنیشن با

 

 آره. -

 

 تو هم و گفتم: دمیکش اخمامو

 

 م؟یمگه قرار نبود آزاد باش ؟یچ یعنی -

 

 آرامش گفت: با

 

 .دیبر رونیاز خونه ب دیتونینم یول دیحتما راشا بهتون گفته. شما آزاد -

 

 .دیدلسا از کنارم به گوش رس یصدا

 

 م؟یینجایا ی. تا کشهینم یآزاد کهنیخب ا -

 

 سمت در و گفت: برگشت
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 .ستیمشخص ن -

 

 انداخت. ییاز در خارج شد. برگشتم سمت دلسا که شونه باال و

 

خداروشکر،  میکه شد رشونی. اسدنیبهمون نم یجواب درست و حساب هیکدوم  چیست. هنهخو وونهید نجایا آقا

 .ریتو دهن ش میاومدیو نم شکستی. اه کاش اون شب پامون مکننیمدت اسارتمونم مشخص نم

 

 گل؟ یدخترا -

 

 که رو لب داشت گفت: یسمتش. با لبخند میبرگشت روزهیف یصدا با

 

 د؟ینیاتاقاتونو بب دیخواینم -

 

. یریفاصله بگ تیزندگ یها یاز ناگوار شهیکه باعث م ییاز جنس محبتا یمهربون هی. دیباریم ینگاهش مهربون از

 خوشگل مامانم بود. یدارم، واسه چشما ادیکه به  ینگاه مهربون نیآخر

 

تکون داد.  "آره"به عالمت  ی. برگشتم سمت دلسا که سرزدیتوش موج م یکه مهربون ییبودم تو چشما رهیخ

 م،یدیها که رسپله یو ما پشت سرش. باال رفتیها به راه افتاد. اون جلوتر مکه به سمت پله روزهیسمت ف میرفت

 که سمت راستمون قرار داشت. ییطرف راهرو میرفت
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 .میستادیدر که سمت چپمون قرار داشت ا نیو مقابل آخر میکنار چندتا در گذشت از

 

 که رو لب داشت گفت: ی. با همون لبخنددیدرو باز کرد و کنار کش روزهیف

 

 .دیاز خودم بپرس دیو حمام هم داخل هست. اگه باز هم مشکل داشت یبهداشت سیاتاق شماست. سرو نجایا -

 

 گفتم که رفت. ی"چشم"بهش زدم و  یامهینصفه و ن یلبخند متقابال

 

 داخل، چشمامون از تعجب گرد شد. یافض دنیکه به محض د میدلسا وارد اتاق شد با

 

 دن؟یم یاتاق نیچدزداشون هم یبه همه نایا

 

 داخل اتاق انداختم. یبایز یبه فضا ی. نگاهمیداخل و درو پشت سرمون بست میرفت

 

که سمت  یگذاشته شده بود که در نهیو آ شیزآرایم هیتخت دونفره سمت چپ اتاق قرار داشت. رو به روش  هی

کف اتاق پهن بود. اما  یاروزهیشکل خوشگل ف یضیفرش ب هیباشه.  سیدر سرو دیوجود داشت، احتماال با زیراست م

 ییبایز یرو به رومون قرار داشت و با پرده کهبود  یبزرگ یکرده بود، پنجره رهیچشممو خ شتریکه از همه ب یزیچ

نار کردم و پرده رو ک یپنجره و درو ط نیب ریمس شده بود. با لبخند دهیبود، پوش دیو سف یا روزهیرنگ ف بیکه ترک

 زدم.
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بزرگ اتاق رو به باغ پر از گل و درخت پشت عمارت باز  یزد. پنجره یبرق یپام، چشمام از شگفت ریز یفضا دنید با

از  یمثبت تا قسمت یانرژ نیمثبت بود و ما هم محتاج ا ی. منبع انرژدادیم ی. نگاه کردن بهش هم به آدم انرژشدیم

 رو جبران کنه. مونیحس بد زندگ

 

نگاهمو که حس کرد، سرشو به سمتم  ینی. سنگکردیسمت دلسا که رو تخت نشسته بود و به اطراف نگاه م برگشتم

 برگردوند.

 

 .هیرو که به ما دادن و انقدر خفنه، فکر کن اتاق خودشون چ نجایا -دلسا

 

 رو تخت نشستم و گفتم: کنارش

 

 .کننیرفتار م نهیمثل بوز یوقت دهیچه فا -

 

 و گفت: دیخند دلسا

 

 .شیکوبیداره م یادیتو هم ز یگنددماغ باشه ول یلیخ دیاون پسره راشا شا -

 

 گفتم: یسمتش و با لبخند مرموز برگشتم
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 عه چه زود مختو زد؟ -

 

 .گهیکم کنم د دیهام با برادر همکارم رو بااز خصومت کمی دیباالخره با ه؟یچ ینه بابا مخ زن -دلسا

 

. کامال با نظرش مخالف بود؛ دیلبخند ژکوند واسم ابرو باال انداخت که در جواب، چپ چپ نگاهش کردم که خند با

یتو قد و قواره ب یدلسا چ دونمینم یول دهیرو نم کشیکه من از راشا دارم حد کفاف بند انگشت کوچ یریتفاس

 .شکوبمیدارم م یادیز گهیکه م دهید شقواره

 

 ساعت بعد با به صدا در اومدن در، دلسا از جاش بلند شد و درو باز کرد. مین

 

 صبحونم بهمون نداد. هی سیخس یافتاد. پسره میگرسنگ ادی. تازه کردیناهار صدامون م یجون بود که برا روزهیف

 

 .میانداخت نهیتو آ افمونیو ق پیبه ت ینگاه رون،یب میاز اتاق بر کهنیاز ا قبل

 

 ییو همزمان شونه باال میبه هم انداخت ی. نگاهیو کاله مشک یشرت مشک ییسو د،یسف شرتیت ،یمشک نیج شلوار

 با کار و حرفمون داشت. یفوق العاده ا یهمخون پمونی. تمیانداخت

 

 .میستادیها اپله یو جلو نییپا میرفت

 

 م؟یبر دیحاال کجا با -دلسا
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ها مجهول مکان یهیاونجا چون بق میبر میآشپزخونه. به دلسا اشاره کرد گفتم که نگاهم افتاد به ی"دونمیچم"

 بودن.

 

که برگشت و نگاهمون  میغذا بود. همزمان سالم کرد یهابه قابلمه دنیتو آشپزخونه مشغول سرک کش جونروزهیف

 زد و گفت: یکرد. لبخند

 

 ن؟یستادیتو، چرا اونجا ا دیایگلم. ب یسالم دخترا -

 

جون نگاه  روزهیف عیبه حرکات سر کهی. در حالمیکه وسط آشپزخونه قرار داشت نشست یزیداخل و پشت م میرفت

 گفتم: کردم،یم

 

 .جانیا نیراه انداخت ییچه بو -

 

 گفت: شستیدستشو م کهیها رو بست و در حالاز قابلمه یکی در

 

 .شهیآماده م قهیست خودشم چند دقبوش که آماده -

 

 نشست و گفت: یصندل یدر آورد و رو به رومون رو شبندشویپ
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 از اتاقتون خوشتون اومد؟ -

 

 جواب داد: دلسا

 

 خوشگل بود. یلیآره ممنون، خ -

 

 نگفت. یزیبهمون زد و چ یلبخند

 

نه؟ اگه  ای کنهیو داره انقدر بهمون محبت م میهست نجایا یما واسه چ دونهیسوال بود که م یجا یلیخ واسم

ونم که مثل خوره به ج یحس کنجکاو نیتونستم در برابر ا یاخم و تخم نثارمون کنه. نم دیبدونه که قطعا با تویواقع

 .دمیرو پرس دادیکه تو ذهنم جوالن م یالسو کردمیمن و من م کهیافتاده بود، مقاومت کنم. در حال

 

 م؟یینجایا یچ یما برا دیدونیجون، شما م روزهیف -

 

 لب داشت گفت: یکه رو یخندبا همون لب روزهیف

 

 ناراحت شدم. یلیخ دمیهم شن یآره گلم. آقا راشا بهمون گفته. وقت -

 

 منهدممون نکنه؟ یاول کار نیهم مردیگاو، م یپسره
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 آبرومون برفناست. یعنیبه دلسا انداختم که  یرکیرزیز یچشممو بستم و نگاه هی

 

 سالم آقا-

 

برگشتم عقب که راشا رو  ی. با کنجکاوکنهیبه پشت سرمون نگاه م دمیجون سرمو باال آوردم که د روزهیف یصدا با

 .دمید

 

سرشو خم کرد و  یخانوم کم روزهی. در جواب فکردیچرمش تو دستش بود و با تلفن صحبت م کیکوچ یدست فیک

 .رفتیه سمت غذاهاش مجون برگشتم سمتش. بلند شده بود و ب روزهیف یخارج شد. با صدا دمونیاز د

 

 .انیهم م هی. االن بقارمیتا من ناهارو ب یتو سالن غذاخور دیدخترا. شما بر نیپاش -

 

کارا رو  یتنها همه میاجازه بد میتونستیهم نم یکجاست و از طرف یسالن غذاخور میدونستیکه هم نم ییاونجا از

 باز ازمون استقبال کرد. ی. اونم با رومیکنیکه کمکش م میبکنه، گفت

 

 .دیکشیم سید یرفتم. دلسا هم داشت برنج تو رونیجون ب روزهیدوغ و نوشابه رو برداشتم و پشت سر ف پارچ

 

 یاخورزغذیکه م یبه سالن نسبتا بزرگ میدیو رس میاومد نییها. دو پله پاکنار سالن گذشت و رفت سمت چپ پله از

 .لیوسا هیآوردن بق یگذاشتم و رفتم برا زیهارو رو مارچداخلش قرار داشت. پ یبزرگ و سلطنت



 از جنس عشق یسرقت

 
97 

 

 

 نیدوم ا یکنم، تو وعده یراهو ط نیوعده، صدبار ا ۳. من اگه قرار باشه هیستودن جونروزهیو صبر ف ییتوانا واقعا

 .کنمیسر صاحبش خراب م یخونه رو رو

 

 از میبا دلسا خواست میدیکه کامل چ زوینشسته بودن. م زیاومده بودن و پشت م یو ساشا به سالن غذاخور راشا

 راشا به گوشم خورد. یجد یکه صدا میایب رونیسالن ب

 

 .خورنیغذا م زیم هیخونه کنار هم و پشت  نیافراد ا یکجا؟ همه -

 

تو چه به  ". خواستم بگمکردیتوجه به من داشت سوپشو مزه مزه م یانداختم. ب ینگاه شیو به صورت جد برگشتم

 جون گفت: روزهیکه ف "یکنیم فیتکل نییکه واسه غذا خوردنمونم تع

 

 ن؟یبر نیخوایکجا م نم،یبب نیایآره دخترا. ب -

 

ه سوال بود ک ی. واسم جامیجون و دو طرفش نشست روزهیسمت ف می. رفت "میبر "به دلسا انداختم که لب زد  ینگاه

 قبل از غذا دارن؟! شیای. نکنه مراسم دعا و ندنیچشیسوپشون رو م یو گه گاه زدیلب به غذا نم یچرا کس

 

پسر جوون وارد سالن غذا  هیهمراه  رمردهیهمون پ دمیبرگشتم سمت راستم که د اومدیکه م ییهاقدم یصدا با

 گفت: رمردهیپ نشستن،یم زیپشت م کهیشدن. در حال یخور

 



 از جنس عشق یسرقت

 
98 

 

 شرمنده بخدا. ن؟یشد. چرا شما غذاتونو نخورد ریآقا د دیببخش -

 

 بودم گفت: دهیکه هرگز ازش ند یمتیبا مال راشا

 

 اقا جواد. یعموباقر. شمام خسته نباش یخسته نباش -

 

 جواب داد: یبا مهربون رمردهیپ

 

 پسرم. یسالمت باش -

 

 .دنیهم شروع کردن به غذا کش هیدست راشا که به سمت برنج رفت، بق با

 

 شهیهم یعنیخدمتکارشون باشن.  خوردیو اون پسر جوون م رمردیها و ظاهر پمن فکرم مشغول بود. از لباس یول

 و تواضع هم بلده؟ یفروتن لیپسره گور نیا یعنی خورن؟یهمشون دور هم غذا م

 

ر دون در نظکه افراد ب نیواسم لذت بخش بود، ا یلیصحنه خ نیا دنیرو لبام نقش بست. د یلبخند محو ناخوداگاه

همه برابر بودن. چه  زیم نی. دور اخورنیغذا م زیم هیو با هم پشت  کننیبهم محبت م شون،یگرفتن فاصله طبقات

 خدمتکار. اقرعموب یگند دماغ ثروتمند و چه خانواده  یمن دزد و چه راشا
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 "؟یکشیچرا نم "گفتیجون که با لبخند بهم م روزهیاومدم و به ف رونیبرنج مقابلم، از فکر ب سیقرار گرفتن د با

 و شروع کردم به خوردن. دمیانداختم. واسه خودم غذا کش ینگاه

 

 که ساشا، دلسا رو خطاب قرار داد: زیواسه جمع کردن م میکه غذاشون رو تموم کردن، بلند شد همه

 

 .میاتاقم تا کارمون رو شروع کن ایکارت که تموم شد، ب -

 

 گفت. یابهم انداخت و باشه یددنگاه مر دلسا

 

ساشا و منم  شیدلسا رفت پ ،ییظرفشو نیتو ماش دنشونیها بود که با چهم همراه ما مشغول جمع کردن ظرف جواد

 موندم تک و تنها.

 

جون از هپروت  روزهیف یکه با صدا شمردمیم وارویدر و د ینداشته یآشپزخونه و ترکا زیبودم پشت م نشسته

 اومدم. رونیب

 

 .رهیحوصلت سر م نجایا یبگرد، همش نشست کمی رونیپاشو گلم. پاشو برو ب -

 

 دنبال راه فرار هم بگردم. تونمیجا نشستن بهتره. تازه م هی کاریبود. از ب یاومد رو لبم. فکر خوب یحرفش لبخند با

 

 .دیجون پرس روزهیکه ف امیب رونیشدم از آشپزخونه ب پا
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 ه؟یدخترم اسماتون چ یراس -

 

 زدم و گفتم: یسمتش لبخند برگشتم

 

 .دیصدام کن نیداشت یجون، اگه کار روزهیف رونمیمن درسام، اسم خواهرم هم دلسا ست. من ب -

 

 .زمیباشه عز -

 

 از اشرف مخلوقات نبود! یخبر چیدور تا دور سالن انداختم. ه یاومدم و نگاه رونیآشپزخونه ب از

 

 رفتم. رونیو ب دمیتر کش نییسرم بود پا یرو که هنوز کالهمو

 

رفتم و کنار حوض  نییها پا. از پلهدیوزیهر از گاه م یخنک مینس یو هوا هنوز سرد نشده بود ول میآبان ماه بود لیاوا

. کردیشرشر آب حالمو بهتر م یشدم. صدا رهیکه توش بود خ یقشنگ ی. به آبنماستادمیا وونیا یبزرگ رو به رو

 یبا کنجکاو ومدیکه م یصحبت کردن یبودم که با صدا تهفرو رف ینیریش ی. تو خلسهامیلب در کردمیاحساس م

 !گهید ارهیهم م یفضول یکاریکردم بفهمم از کدوم سمته. ب یکردم و سع زیگوشامو ت

 

 دایمنشا صدا رو پ ستمخوایم دم،یکشیگل و درختا سرک م نیب کهیراه افتادم و درحال یاماسه یطرف جاده به

 کنم.
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 یکیشد. باالخره  داریلبم پد یرو یلبخند بزرگ کردن،یم زیاطرافو تم یهاعمو باقر و جواد که داشتن باغچه دنید با

 کردم که حوصلم سرنره. دایرو پ

 

سمتشون و ورجه وورجه کنان ازشون خواستم بذارن کمکشون کنم. اول که به شدت مخالفت کردن و گفتن  دمیدو

کردم که باالخره  یرو خواستم پافشار "گور شوهرعمش " گفتمیتو دلم م کهی. منم درحالادیبدش م نهیآقا بب

. آخر کار هم کردنیو بودن جمع مول ناشده رو که رو چم دیشه یگل و برگا شترینبود، ب یشدن. کار سخت میتسل

 .میو بساطو جمع کرد میعموباقرو خورد یباغبون یچا

 

 . جالبه، اصال متوجه گذر زمان نشدم. دستامو شستم و رفتم داخل خونه.کردیداشت غروب م آفتاب

 

 هم سرشون به کار خودشون گرم بود. هی. دلسا که مشغول کار با ساشا بود، بقرفتیخونه حوصلم سر م نیتو ا واقعا

 

. توجهم بهش جلب شد و متوجه دمیراشا رو از سالن شن یجون که صدا روزهیف شیطبق معمول برم پ خواستم

 .خوندینشسته بود و کتاب م یو یت یروحضورش شدم. رو مبل روبه

 

 .نجایا ایب -

 

باهاش  دیبود که راه به راه هم با یچه حکمت دونمیکرده بودم و نم دایپ یآلرژ افشیق دنیصداش و د دنیبه شن کال

 .کردمیبرخورد م
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و منتظر نگاهش کردم که  ستادمی. جلوش ادهیکش یاباز چه نقشه ستیو رفتم سمتش. معلوم ن دمیکش یپوف

 .میحرفشو بزنه، تا برم دنبال زندگ

 

 .نیبش -

 

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

 

 یعس شتری. بدنیکش یفرض یخطا نیشروع کردم با پام رو زم یحرف چیکل کل نداشتم. نشستم و بدون ه یهحوصل

 راشا رو بکشم و پامو تو چش و چالش فرو کنم. یچهره کردمیم

 

 که تا کمر تو کتاب بود، گفت: همونطور

 

 .شهیتو بعدا مشخص م فهیگفتم وظ -

 

 ندادم که ادامه داد: یتو کاسه چرخوندم و جواب یمتوقف شد. چشمامو با کالفگ نیزم یگفت. حرکت پام رو بیغ باز

 

 .اطیتو ح یایفردا بعد صبحانه م -

 

 عقب بردم و اخمام رفت تو هم. سرمو
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 ؟یواسه چ -

 

 به گردن خشک شدش بده و سرشو باال کنه گفت: یکه تکون نیبدون ا دوباره

 

 .یفهمیبعدا م -

 

 ریز رفتم،یبه سمت آشپزخونه م کهینگاهش کردم و با حرص از جام بلند شدم. در حال سیبا حالت پوکرف هیثان چند

 لب اداشو درآوردم:

 

 !نهیانگار کالس فهم و شعور گذاشته. بوز کهی! مرتیفهمیخودت م یفهمیخودت م -

 

*** 

 

 اق باز ولو شدم رو تخت.ط ده،یتو اتاق. انقدر خسته بودم که نرس میاز شام با دلسا برگشت بعد

 

 نه،یآ یدادم. به دلسا که رو به رو هیخواب بهم نداد. بالشتو گذاشتم پشتم و به تاج تخت تک یاجازه یکنحکاو

 گفتم: کردیبلندشو شونه م یموها
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 د؟یکرد کاریبا ساشا چ -

 

 گفت: طونینگاهم کرد و ش نهیصدام، از تو آ دنیشن با

 

 خوب خوب. یکارا -

 

گذاشت و  زیشونه رو رو م دیخندیم کهیخورد به هدف. درحال قایو بالش پشتمو پرت کردم سمتش که دق دمیخند

 داد و گفت: هیتک زیبرگشت سمتم. به م

 

 یلیخ یبدن ول راژیکه اجدادمون جلو چشامون و رنیگیواسمون در نظر م یهیتنب هی کردمیدرسا اول فکر م یول -

 کردم. دایپ دیهم اطالعات جد یکل م،یبود ستمیس نیآخر یوترهایامپکار امروز خوب بود. همش پشت ک

 

 بودم ادامه بده. اومد سمتم و رو تخت نشست. منتظر

 

 مهم یینایو ب دنیهم نداشته باشه. باالخره د یادیاطالعات ز نه،یبب تونهیچون ساشا نم کردمیمن اول فکر م -دلسا

 ها رو ازبره.پسره انگار همه برنامه نیا یمهمه ول یلیکاره و خ نیا یاصل تو نیتر

 

 کردم و گفتم: نییباال پا سرمو

 

 وقت... هیساشا هم باش که  نیمواظب ا یول گذرهیپس خوبه که در کنار کار بهت خوش م -
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 نگفت راجع به کارت؟ یزیراشا به تو چ یباشه حواسم جمعه. راست -

 

 گفتم: دمیکشیکه دراز م همونطور

 

 !اطیدو کلمه حرف بزنه. فقط گفت فردا بعد صبحانه برم ح ادیار جونش درمنه بابا. انگ -

 

 :دیتعجب پرس با

 

 ؟یواسه چ اط؟یح -

 

 بستم و گفتم: چشمامو

 

 .دونمیچم -

 

 گفت: طنتیبا ش رفتیم نیزم یبه سمت بالش ولو شده رو کهیحال در

 

 خوب خوب بکنه؟ یکارا خوادینکنه اونم م -
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 بسته گفتم: چشم

 

 !دیشده شا ریس شیاگه از زندگ -

 

 و گفت: دیخند

 

 .زنهیبهت دست نم ،یهست یچه سگ دهینه فکر کنم فهم -

 

 که با بالش تو صورتم خورد چشمامو باز کردم. یاضربه با

 

رو  شفعال شده. اصال جون نداشتم تکون بخورم، چه برسه بخوام جواب ضربه ختنشیکرم ر ستمیدوباره س دمیفهم

 رو گرفته بود. میانرژ یامروزم کنار عموباقر و جواد همه  تیبدم! فعال

 

 کنان گفتم:بلکه بهش بخوره، ناله دادمیتو هوا تکون م کهیسرم در آوردم و درحال ریخودمو از ز بالش

 

 .کردمیم یعمو باقر باغبون یاز ظهر پا به پاجون جدت شروع نکن دلسا.  -

 

 یسرم گذاشتم و با چشما ریخنده. بالشمو ز ریبه دست، چشماشو واسم درشت کرد و بعد چند لحظه زد ز بالش

 بسته گفتم:
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 .میکردیبله دلسا خانوم، ما که مثل شما تبادل اطالعات نم -

 

 .دمیحرفاش بکنم خواب هیبه بق ییاعتنا نکهیبدون ا و

 

*** 

 

به دلسا که خواب خواب بود  یو نگاه دمیکش شونمیپر یبه موها یتخت نشستم. دست یبلند شدم و رو کالفه

 انداختم.

 

 باهام هست. یبدخواب نیهم نجایراحت بخوابم. تا عادت کنم به ا تونستمیکرده بود و نم رییجام تغ یلعنت

 

که  یمیصبح چشم دوختم. نس شیگرگ و م یر زدم و به هوااومدم و رفتم سمت پنجره. پرده رو کنا نییتخت پا از

پام، هوس نرمش کردن  ریفوق العاده ز یمنظره دنی. با داوردیاونا رو به رقص درم د،یچیپیشاخ و برگ درختا م نیب

 زد به سرم.

 

ه خودم هم ب یتکون ورزش هی یبود، نتونستم حت میاز زندگ یکه ورزش جز یمن م،یدام بال گرفتار شد نیتو ا یوقت از

 بدم.

 

 ندارم. نجایا یلباس چیافتاد ه ادمیهام، که رو انداختم و با لبخند خواستم برم سمت لباس پرده
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 از رو لبام محو شد و آه از نهادم برخاست. لبخند

 

 شهیدست لباس که نم هیگفتم. با  یا "یلعنت " زدم،یکه به رون پام ضربه م یراستمو مشت کردم و در حال دست

 کردن بدبختا؟ ی. چه گناههیهم ورزش کرد هم رفت تو جمع بق

 

 .رمیبگ یدوش اساس هیگرفتم  میبمونم. تصم کاریب هیشدن بق داریتا ب تونستمینم واقعا

 

 .مونهیلنگ م نجایوگرنه همه کارام ا ارمیفرصت برم لباسامونو از خونمون ب نیدر اول دیبا

 

 .رونیساعت بعد اومدم ب هیوقت تلف کردن  یحمام و با کل رفتم

 

 .کردیانداختم که قطرات آب ازش چکه م سمیبلند و خ یبه موها یو نگاه نالون دمیپوش هامولباس

 

 بازش کردم. ،یزیچ یاکردن حوله دایپ دیقرار داشت و به ام شیآرا زیکه سمت چپ م یسمت کمد رفتم

 

 بود. زونیبود و دو تا تن پوش داخلش آو اریبخت باهام  ،یدت بدشانسم نیبار تو ا نیاول یبرا

 

 نداره. نیجز ا ییکارا گهیلباسام که د دنیدر آوردم و باهاش موهامو خشک کردم! بعد پوش شویکی
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 هیکمه کم  گهی. ددادیرو نشون م میکنار تخت انداختم که هشت و ن یعسل یبه ساعت رو یاز اتمام کارم نگاه بعد

 باشه. زیخونه سحر خ نیتو ا دینفر با

 

 نشه. داریرفتم تا دلسا ب رونیاز اتاق ب آروم

 

 که همزمان راشا از در وارد شد. ومدمیم نییها پااز پله داشتم

 

 یبهش م شتریب کنه؟یورزش م نمیدور گردنش بود. نه بابا ا یکیکوچ یبه تن داشت و حوله یمشک یورزش لباس

 ه و عصا قورت بده.خوره هر صبح بلند ش

 

جون در حال آماده  روزهیاومدم تا باهاش رو در رو نشم. بدون توجه بهش رفتم تو آشپزخونه. ف نییها پااز پله عیسر

 کردن بساط صبحانه بود.

 

 زد و گفت: یلبخند دیکردم که تا منو د یسالم

 

 خانوم! یشد داریسالم. به به، چه زود ب-

 

 گفتم: کردم،ینگاه م زیم یرو یهایبه خوراک کهیبهش زدم و درحال یلبخند
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 .نییپا امیب نیش داریتو اتاق مونده بودم که شما هم ب دارم،یوقته ب یلیمن که خ -

 

 بهم انداخت و گفت: یعسل تو ظرف نگاه ختنیر نیح

 

 ؟یزیانقدر سحرخ شهیهم -

 

 کمکتون کنم. نیگه اجازه بدکرده بود، بدخواب شدم. حاال ا رییامروز چون جام هم تغ یول بایتقر -

 

درارم. بعد از آماده کردن بساط صبحونه، رفتم تو اتاق تا  خچالیرو از تو  ریش یهازد و ازم خواست پاکت یلبخند

 کنم. داریدلسا رو ب

 

. با هزار دنگ و خوردیتکون نم یکردیو اگه بمب هم دم گوشش منفجر م دهیخواب یمن مثل خرس قطب برخالف

 .میاومد نییکردم و با هم پا دارشیب یات، از خواب زمستونفنگ و مکاف

 

به راشا انداختم که  ینگاه می. نمیو مشغول خوردن شد ششونیپ مینشسته بودن. رفت یتو سالن غذاخور همه

 رونیافتادم که ازم خواست بعد صبحانه ب روزشیحرف د ادیموهاش نم داشت و مشخص بود تازه از حمام اومده. 

 باشم.

 

 هیازم داره، منصرف شدم و مثل  یبزرگ یچه آتو دمید یوقت یو عالفش کنم ول چونمشیلحظه به سرم زد که بپ هی

 .دمیبچه خوب، به ادامه صبحانه خوردنم رس
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 راشا متوقفم کرد. یکمک کنم، که صدا هیخوردن صبحانه خواستم بلندشم که به بق بعداز

 

 باش، کارت دارم. رونیب -

 

 جون گفت: روزهیجون انداختم که ف روزهیبه دلسا و ف ینگاه

 

 .ستین یادیز زیچ کنم،ی. خودم جمع مزمیتو برو عز -

 

همه  یجلو یاورانگوتان به چه حق یانداختم. پسره شد،یبلند م زیبه راشا که از پشت م یو نگاه پر حرص برگشتم

چون و چرا بگم چشم؟ فکر کرده با کلفتش  یبهم گفت ب یمگه من غالم حلقه به گوششم که هرچ ده؟یبهم دستور م

 طرفه.

 

 جون دوباره به گوشم خورد: روزهیف یبرداشتم که صدا یاعتنا بهش، ظرف بدون

 

 دخترم. گهیبرو د -

 

 سمت آشپزخونه حرکت کردم و گفتم: به
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 .زیبعد جمع کردن م یجون، ول روزهیف رمیم -

 

 کارمیراشا چ نمیبرم بب خواستیجون ازم م روزهیوقت تلف کردن که مدام ف یبگن. بعد کل یزیمنتظر نموندم تا چ و

 اومدم. رونیدادم و از آشپزخونه ب تیداره، رضا

 

 به سالن زدم که یجلوش سر خم کنن. سر ستینه؟ همه که قرار ن ایپسره رو سرجاش بشونه  نیا دیبا یکی باالخره

 اونجا هم نبود. یکنم، ول دایازش پ یتا بلکه رد اطیازش نبود. رفتم تو ح یخبر

 

 باشه. راهمو به سمت پشت ساختمون کج کردم و اونجا شروع کردم به جست و جو. یسرم زد ممکنه تو باغ پشت به

 

 درختا نشسته بود. یالالبه قیآالچ تو

 

 .هیآفتابه مس هیاالن با حضور اون مثل  یباشه ول بایبدون اون ز تونهیم قیکردم چقدر آالچ فکر

 

 باال رفتم و گفتم: قیآالچ یپله هیسمتش. از  رفتم

 

 !یکارم داشت -

 

 رفت. نییپا قیآالچ یبه نشونه مثبت تکون داد و از جاش بلند شد. از کنارم و گذشت و از پله یسر
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 !کردیم سیپل سیو پل شدیم یبرزخ دیبهم نگفت. اصوال االن با یچیتعجب بود که ه یجا واسم

 

 انداختم و دنبالش رفتم. ییباال شونه

 

 بهش خورده! نیکه سر ا یسنگ چارهیسرش به سنگ خورده و آدم شده. البته ب دیشا

 

 . برگشت سمتم و گفت:ستادیدرختا ا نیجلوتر رفت و ب یکم

 

 ؟یورزشکار -

 

 گفتم که گفت: یا "آره "

 

 !قهیدق کیتا دراز نشست تو  ۵۰بخواب.  -

 

 .فتهیب رونیاالنه که از حدقه ب کردمیگرد شده بود که احساس م یابه اندازه چشمام

 

 شده بود، گفتم: ختهیکه بهم آم یبا تعجب و حرص قه؟یدق هیتا دراز نشست تو  ۵۰
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 واست دراز نشست برم؟ رونیب امیب یتو به من گفت -

 

 تو دستش انداخت و گفت: مریبه تا یبهم بده، نگاه یجواب کهنیا بدون

 

 ن.شروع ک -

 

 گفتم: یعصب

 

 جواب منو بده.شروع کن؟  ویچ یچ -

 

 دفعه با اخم برگشت سمتم و گفت: نیا

 

 رو مخ مردم؟ یو بر یدرار یسرتق باز شهیهم یعادت دار -

 

 کردم و گفتم: یخودش اخم پررنگ مثل

 

 و عالف شدن ندارم. یبازمسخره یآره چون وقت برا -

 

 ش رو جلوم گرفته بود، گفت:انگشت اشاره کهیاومد و درحال کمیقدم نزد هی
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 یارک ینکنه فکر کرد ؟یبا من معامله کرد روزید یچشم! نکنه فراموش کرد یبگ دیمن گفتم تو با یهر چ نجایا -

 گذروندنه؟خونه و خوش نیپرسه زدن تو ا یانجام بد دیکه با

 

 .گهیزدم و سرمو برگردوندم سمت د یپوزخند

 

 برگشتم سمتش و گفتم:گذروندن؟ دوباره  خوش

 

 توئه! یخونه که اصال برا نیچه برسه به ا گذرهینه جناب، با وجود تو بهشتم به من خوش نم -

 

 !شدیم سینو ریز "یخودت "تو عمق چشماش عبارت  یچرا ول دونمیبهم زد. نم یباال انداخت و پوزخند ابروهاشو

 

 بذارم تو کاسش که با همون پوزخند مسخره گفت: یزیچ هیدوباره  خواستم

 

 هوم؟ ؟یورزشکار یبست ینکنه خال -

 

 بلغور کنم واسه مردم. قتیآرزوهامو در قالب حق ایمن عادت ندارم مثل بعض ر،ینخ -

 

 اشاره کرد و گفت: نیدست به زم با
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 ثابت کن! -

 

 زدم و گفت: یپوزخند

 

 که ثابت کنم! یستیواسم مهم ن -

 

 گفت: کرد،یبهم نگاه م کهیکرد و درحال یاخم

 

تو فقط و فقط به ضرر تو  یحواست که هست؟ بدقلق یقول و قرارات! ول ریز یبزن یدوست دار یلیآها، فکر کنم خ -

 ریمنم بزنم ز شمیمجبور م ،یکن یط میکه گذاشت ییبرخالف قرارها یبدون اگه بخوا نمی. و اشهیو خواهرت تموم م

 !نیتوش باش دیکه االن با ییرستمتون جاو بف زیهمه چ

 

 شده بودم. رهیداشت خ دیبه چشماش که رنگ تهد تیبعد، دستام مشت شده بود و با عصبان هیثان هی

 

. لعنت به من که به زهیر یو زهرش رو دوباره بهم م ارهیدونستم باالخره طاقت نم یگر! مسوءاستفاده یعوض یپسره

 کشوندتم. نجایکه به ا میپا گذاشتم. لعنت به من و زندگ ییجا نیچهم هی

 

کنم که  یتالف یقسم خوردم طور یشروع کن به خودم اومدم. قدم اولو برداشتم ول گفتیسرش که م یاشاره با

 .چرخهیپاشنه نم هیرو  ایبفهمه دن
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 ش شروع کردم به دراز نشست رفتن.رو علفا و با اشاره دمیخواب

 

 بدن درد به همراه داره. ن،یاالن که چندروزه نه ورزش کردم نه تمر ینبود ول یزین چم یتا برا ۵۰

 

 .دمیبه صورتم کش ینشستم و دست انش،ی. با سوت پاکردمیو پشت هم حرکاتو تکرار م زدمینفس م نفس

 

تا دماغشو  رمیهم جلو ممرگ یپسره باشه، تا پا نیبهش زدم. اگه طرف مقابلم ا ی! تو دلم پوزخندقهیدق هیتا تو  ۵۶

 به خاک بمالم.

 

 چشمامو بستم و آه از نهادم بلند شد. ش،یحرف بعد با

 

 کرد. یکه منظورش بود نگاه قیاز سقف آالچ یبلند کردم و به قسمت سرمو

 

 ؟ییشکم فضا قهیدق ۵

 

 قه؟یدق ۵

 

 دستشم؟ ریجو گرفتتش که سرباز ز نجا؟یا هیاعمال شده؟ پادگان نظام تیبه بشر خیتار یدر کجا یظلم نیهمچ
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از سقفش بند کردم و شروع به زدن حرکات کردم.  یدستمو به قسمت یرفتم. با پرش قیشدم و به سمت آالچ بلند

 .کردمیتو شکمم و دوباره باز م کردمیپاهامو جمع م

 

 .ختیریکارو کردن، اعصابو بهم م نیپشت سرهم ا قهیدق ۵ تصور

 

 فاصله جفت پا برم تو حلقش خدا. نیاز هم تونستمیکنم. کاش م زشیحلق آو نجایاز هم تونستمیم کاش

 

 سوتش، دستامو رها کردم. یصدا دنیشن با

 

 نشم. نیبند کردم که پخش زم قیآالچ یوارهیدستمو به د د،یرس نیکه پام به زم نیمحض ا به

 

 خوادیکه ازم م ییاز پس کارا ایشدم  فیضع نهیبب خواستمیوجه نم چیجلوش ضعف نشون بدم. به ه خواستمینم

 .امیبرنم

 

 و پاهام سست شده بود. زدمینفس م نفس

 

ست تون یبود و نم ستادهیمنفورش، چشمامو بستم و لبامو با حرص رو هم فشردم. خوب شد پشتم ا یصدا دنیشن با

 از صورتم بخونه. مویخستگ
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 !قهیدق ۵۰. تو کمتر از یدویدور، دور باغ م ۱۷خب،  -

 

 باغ انداختم. تصورش هم دردناک بود. عیوس طیدور تا دور مح ی. نگاهکشهیمغزم سوت م کردمیم احساس

 

 .شترهیکه آرامششون از من ب خوردمیگوانتانامو حسرت م یهایو به حال زندان دمیکشیحرص نفس م با

 

 باغو دور بزنم؟ نیبار ا ۱۷پاها چطور  نیمن با ا یانداختم. لعنت جونمیب یبه پاها ینگاه

 

 اومدم. نییپا قیکردم به اعصابم مسلط باشم. برگشتم سمتش و از آالچ یو سع دمیکش یقیعم نفس

 

 .انداختیرعشه به تنم م د،یوزیکه م ینسبتا سرد میکرده بودم و نس عرق

 

 .دمیو دو دمیکش میکاله مشک یشرتمو، رو ییسو کاله

 

 یاومدنم کرد، نه به زانوها ریکه بخاطر د یسخت یآشغال، نه به تالف ینه به اون پسره کردم،یفکر نم یچ چیه به

 سستم که هر آن امکان داشت از وسط تا بشه.

 

 تا نذارم به هدفش که از پا انداختن منه برسه. دمیدویم فقط
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دستامو  "بسه" گفتیکه مصداش  دنیکه با شن زدمیپشت سر هم دور م عویباغ وس نیچند وقت بود که ا دونمینم

 .ستادمیبه زانوگرفتم و ا

 

توانم نفس  ی. با همهسوختیم یهام منقطع شده بود و گلوم از شدت خشکلرزونم انداختم. نفس یبه پاها ینگاه

 کنم. هامهیاطراف رو وارد ر یهوا یهمه خواستمی. انگار مدمیکشیم

 

ینشسته بود، افتاد. حال بدم نم قیکه کنارش رو آالچ یپسر سست و کوتاه به سمتش رفتم. نگاهم به یقدما با

 ی. فقط با نفرت زل زدم تو صورتش که نگاهنجایاومده ا یو ک هیپسره ک نیکه ا نیفکر کنم، به ا یچ چیبه ه ذاشت

 به چشمام انداخت و گفت:

 

 !یشنا سوئد قهیدق ۲۰ -

 

 یحت گهیرو چمنا. د دمیشکم خواب ی. با نفرت نگاهمو ازش گرفتم و روومدیداشت درم گهیاشکم د یچرا ول دونمینم

 رو نداشتم که باهاش دهن به دهن بشم. نیتوان ا

 

 گفتم. یلب لعنت ریکردم و ز یافتادم. اخم نیستون بدنم کردم که از آرنج تا شد و رو زم دستامو

 

 توانمو جمع کردم و شروع کردم به زدن حرکات. یهمه

 

 اشک چشمم. نیحرکتم مصادف شد با چکه کردن اول نیاول
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 .برمیم یپسره پ نیا فیبه ذات کث شتریب گذره،یم شتریب یچ هر

 

هاش برطرف نشدن. هنوز عقده یول دمیها رو انجام مورزش نیساعته که پشت سر هم دارم سخت تر کیاز  شتریب

 باشه؟ یاداشته باشه و عقده یشتر نهیک تونهیآدم چقدر م هی

 

یم یاهیلرزونم حال خرابمو آشکار کنن، نشستم. چشمام س یهاکه دست نیقبل از ا دم،یسوتشو که شن یصدا

 .رفت

 

 .کنمیبارش م قشهیال یخودمو کنترل کنم و هر چ تونمیپسره نگاه کنم، نم یاگه تو چشما کردمیم احساس

 

 انداختم. یو اخموش نگاه یجد یافهی. سر بلند کردم و به قدمیمقابلم د هاشویکتون

 

 !پید قهیدق ۳۰ -

 

 راشا! -

 

 بهش بندازه گفت: یکه نگاه نیاومد. بدون ا قیتشر دوستش از آالچ یصدا
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 اجازه بده لطفا. -

 

 وقفه بدنمو کنترل کنم. یلرزش ب تونستمی. نمستمیکردم با یگرفتم و سع نیمکث کردم. دستامو به زم هیثان چند

 

وادار  نیاز ا ترشیهاش منو بتازوند و دم نزدم. حق نداره به خاطر عقده یبهش نگفتم. بسه هر چ یچیه یهر چ بسه

 کنه. فشیمسخره و سخ یبه انجام کارا

 

 :دمیشده بودم، غر زیتو چشماش ت کهیو درحال ختمینفرتمو تو چشمام ر یبلند کردم. همه سرمو

 

 !یلیخ ،یپست یلیخ -

 

 گرفتم. شیبه سرعت از کنارش عبور کردم و راه ساختمونو در پ و

 

 پسش زدم. تی. با عصباندیگونم چک یرو یاشک

 

. حالم از خودم و خوردیبرسم بهم م نجایکرد به ا یکه کار ی. حالم از پسرخوردیکه داشتم بهم م یاز ضعف حالم

 .خورهیاعتراض کنه بهم م دیکه نبا یو زبون میزندگ

 

در رو  یدلسا بود، تو سالن نشسته بودن. تا صدا یلپ تاپ که رو پا هیساختمون شدم. دلسا و ساشا، همراه  وارد

 زد و گفت: یلبخند دنمیسر بلند کردن که دلسا با د دن،یشن
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 ؟ی. کجا بودیچه عجب اومد -

 

با تعجب صدام کرد.  که دمیها حرکت کردم. صداشو از پشت سر شنبهش بدم و به سمت پله یکه جواب نیا بدون

 خوردم. نیپله بذارم، که زانوم تا شد و محکم زم نیخواستم پامو رو اول

 

 گفتم. یبلند "آخ"پله برخورد کرد که از درد  یمحکم با لبه زانوم

 

با  کهیبه سمتم اومد. مقابلم نشست و در حال کرد،یصدام م یبا نگران کهیشتاب زده از جاش بلند شد و در حال دلسا

 گفت: کرد،یبه صورتم نگاه م ینگران

 

 درسا؟ حالت بده؟ یخوب -

 

نبود که بخوام به همه  یدر حد یلب گفتم. زانوم درد داشت ول ریز یا "نه"به چپ و راست تکون دادم و  سرمو

 اعالم کنم.

 

 بودم، نگاهش کردم و آروم گفتم: دهیچهرمو تو هم کش کهیحال در

 

 بلند شم؟ یکنیکمکم م -
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 گفت: کرد،یدستشو به سمتم دراز م کهیبلند شد و در حال عیسر

 

 بلند شو. زم،یآره عز -

 

 جون از پشت سرم به گوشم خورد. روزهیف یها باال برم که صدا. خواستم از پلهستادمیگرفتم و ا دستشو

 

 زم؟یعز یشده درسا جان؟ خوب یهـــــه چ-

 

 کردم لبخند بزنم. یسمتش و سع برگشتم

 

 .نیجون، من خوبم نگران نباش روزهیآره ف -

 

 گفت: گذروند،یهامو گرفته بود و صورتمو از نظر مکه شونه نطوریو هم ستادیا جلوم

 

 .یشد آخه؟ تو که صبح خوب بود ی! چهادهیرنگت پر ؟یمطمئن -

 

 د شده.اعصاب خودم خر یکاف یبگم. به اندازه یزیبودن خودم چ فیدر مورد شاهکار راشا و ضع خواستمینم

 

 و گفتم: دمیکش میشونیبه پ یدست
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 . فکر کنم چون عرق کرده بودم سرما خوردم.کردمیداشتم ورزش م رونی. بدونمینم -

 

 .ارمیم یزیچ ییباشه گلم. برو باال، االن واست دارو - روزهیف

 

 ها باال رفتم.کردم و با کمک دلسا از پله یتشکر

 

. درست مثل صاحبشون حوصله سر بر شدنیکش اومده بودن و تموم نم گهیاز هر زمان د شتریانگار ب یلعنت یهاپله

 و رو مخن!

 

 .دیکش میشونیبه پ یتخت نشست و دست یو دلسا پتو رو روم مرتب کرد. لبه دمیتخت دراز کش رو

 

 درسا. یفکر کنم تب دار -

 

 به روش زدم و گفتم: یبرداشتم و تو دستم گرفتم. لبخند کوتاه میشونیاز رو پ دستشو

 

 . خوبم، نگران نباش.ینه خواهر -

 

 انداخت و گفت: یچشمام نگاه تو
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 ؟یختیبهت گفت که بهم ر یزیراشا چ نیکه بود رونیب -

 

 تویاگه واقع دونستمی. مزمیریکس به اندازه راشا بهم نم چیه دنیازم بپرسه. چون با د یسوال نیهمچ زدمیم حدس

 تشویپسره فکر کنه مثل بچه کوچولوها رفتم شکا خواستمی. نمندازهیراشا و داد و قال راه م شیپ رهیبهش بگم م

 کردم. هیبق شیپ

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 بگه؟ یزیبه من چ تونهیم نهی! مگه اون بوزایزنیحرفا م -

 

 و گفت: دیخند

 

 شناختت. ینه واال. به اندازه کاف -

 

جون، ظرف دارو به دست داخل شد. داروها رو بهم داد و  روزهیگفت که ف ی"دییبفرما"به صدا در اومدن در، دلسا  با

 .کنهیناهار صدام م یازم خواست استراحت کنم و برا رفتن،یم رونیبا دلسا از اتاق ب کهیدرحال

 

 کنم،یممکنه راشا فکر کنه قهر کردم و ازش فرار م نکهیندارم که با فکر ا لیو م خورمیخواستم بگم ناهار نم اول

 نگفتم. یزیچ
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 خوابم برد. عیسر شبمید یخاطر بدخوابرفتن و منم به رونیاتاق ب از

 

*** 

 

یم یو گلوم جار یشونیکه سلول به سلول بدنمو فرا گرفته بود چشم باز کردم. قطرات عرق از پ یدیشد یگرما با

 یاو گوشه دمیتخت نشستم. کالهمو از سرم کش ی. پتو رو از روم کنار زدم و روختنیریو اعصابمو بهم م شدن

 پرتاب کردم.

 

 فکر کنم که ممکنه سرما خورده باشم. نیبه ا خواستیدلم نم اصال

 

 .دمیکش میشونیبه پ یتخت. دست نییو پرت کردم پا دمیکش رونیشرتمو از تنم ب ییسو

 

 کنترلش کنم. تونستمیم دمیجنبی. اگه زود مادیز یلینه خ یداشتم ول تب

 

 تخت که سمت راستم قرار داشت. یچرخوندم سمت عسل سرمو

 

 جون دارو ها رو با خودش برده. روزهی! فیلعنت
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 پخش و نی. از رو تخت بلند شدم و رفتم سمت لباسام که رو زمدمیکش نییداخل موهام فرو کردم و تا پا هاموپنجه

 .ستادمیا نهیآ یتمو رو تخت انداختم و کاله به دست، رو به روشر ییپال بود. سو

 

به خودشون گرفته بودن اما  دهیبلندمو پشت سرم جمع کردم و محکم بستم. چشما و ابروهام حالت کش یموها

 .دمیشرتمو پوش ییسرم گذاشتم و سو یالتهاب صورتم بود. کالهمو رو کرد،یم میکه عصب یزیچ

 

 .خورهیاسا بهم ملب نیاز ا گهید حالم

 

اومدم. ساشا و راشا به همراه دوستشون تو سالن نشسته بودن و مشغول صحبت  نییها رو پارفتم و پله رونیاتاق ب از

 کردن بودن. نگاهمو ازشون گرفتم و وارد آشپزخونه شدم.

 

آشپزخونه رو پر  یخنده شون فضا یو صدا کردنیدرست کردن ساالد، با هم صحبت م نیجون در ح روزهیو ف دلسا

نشسته بود، زودتر متوجهم شد و  یورود یرو به رو یجون که رو صندل روزهیکرده بود. با ورودم به آشپزخونه، ف

 گفت:

 

 دلسا رو بفرستم دنبالت. خواستمیاالن م زم؟یعز یشد داریب -

 

 گفت: یبدم، دلسا به سمتم برگشت و با لبخند بزرگ یکه فرصت کنم جواب نیاز ا قبل

 

 ؟یعه درسا، خوب -
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 گفتم: نشستم،یکنارشون م کهیزدم و درحال یکم جون لبخند

 

 که نگرانتون کردم. دیآره خوبم، ببخش -

 

 گذاشت و گفت: میشونیجون پشت دستشو رو پ روزهیف

 

 نان؟یاطم یدکتر برا میبر یخوای. مستین یزیچ یول زمیعز یتب دار کمی -

 

 .ستین یزینه نه. گفتم که خوبم، چ -

 

جلوم گذاشت و گفت که بخورم.  یآب وانیبسته قرص و ل هی. نتایاز کاب یکیحرف از جاش بلند شد و رفت سمت  یب

 بعد از خوردن قرص گفت:

 

 تو خونه. نیشیم تیاذ نیبا ا ن؟یاوردیهمراهتون ن یاگهیلباس د -

 

 .میبهم انداخت یبا دلسا نگاه متعجب همزمان

 

 بره؟یمگه لباس زاپاس با خودش م یدزد رهیکه م یکس م؟یینجایا یچ یراشا بهش نگفته برا مگه
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 جواب داد: دیبا ترد دلسا

 

 ام نه. راستش، وقت نشد. -

 

 رفت، گفت: یم رونیاز آشپزخونه ب کهیگفت و در حال ی"آهان"جون  روزهیف

 

 .میتا غذا رو ببر زیبگم برن سر م هیمن برم به بق -

 

 به دلسا انداختم و گفتم: یرفت، نگاه رونیآشپزخونه که ب از

 

 نگفته؟ یزیمگه راشا بهش چ -

 

 باال انداخت و جواب داد یشونه ا دلسا

 

 جون گفت راشا راپورتمونو بهشون داده. روزهیواال. خود ف دونمینم -

 

 لب گفتم: ریدوختم و ز زینگاهمو به م متفکر
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 بهشون گفته باشه؟ یاگهید زیامکان داره چ یعنی -

 

*** 

 

 یکه با صدا فتهینگاهم به راشا که رو به روم نشسته بود ن کردمیم یاالمکان سع ی. حتمیناهار بود زیم سر

 توجهم بهش جلب شد. جونروزهیف

 

 .ارنیرو ب ازشونیخونشون، لوازم موردن یباشه دخترا رو ببر ادتیجوادجان، بعد از ظهر  -

 

ناباور زل زده بودم به بشقاب  یافهیگرد و گشاد و ق ی. با چشماستادیلحظه ا هی یو قلبم برا دیکردم رنگم پر احساس

 قورت دادنش رو نداشتم. ییتوانا یغذا تو دهنم مونده بود و حت ی. لقمهرمیتونستم چشم ازش بگ یرو به روم و نم

 

 خفه شد.که با جواب جواد، صدام تو گلو  "میریخودمون م ،ینه مرس "بگم  عیبلند کردم که سر سر

 

 .میاریم میریچشم. بعد ناهار م -جواد

 

حضورمون رو  لیدل هیبق دیدرصد شا هی. گهیم یچ نمیسرمو آوردم باال و زل زدم به صورت راشا بب یسر ناچار از

مشابه راشا باهامون  یهم رفتار هیبق خوادیکه. اصال دلم نم میریجون لو م روزهیکار ف نیندونسته باشن، با ا نجایا

 شته باشن.دا
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بهم  ینگاه مینگاهمو حس کرد، ن ینیدوست راشا به سمت راشا سر خورد که انگار سنگ یصورت جد یاز رو نگاهم

 انداخت و بعد از چند لحظه مکث، گفت:

 

 .برشونیکار دارم، م رونیتو زحمت نکش جواد. من ب -

 

 گفت. ی"چشم"انداخت و سر تکون داد و  جونروزهیبه ف ینگاه جواد

 

 غذام. هیدادم و شروع کردم به خوردن بق رونیب یاز سر آسودگ نفسمو

 

 !هاکنهیبا آدم چه کارا م یهم بدون هماهنگ جونروزهیگوشمون گذشت. ف خیاز ب خطر

 

. احساس خوردمیم ینصف قاشق یلقمه هیواسه تنوع  یو گه گاه کردمیم یبا غذام باز شتریاشتها نداشتم. ب اصال

 رابم اشتهام رو کور کرده.کردم حال خ یم

 

 .یشد فیبخور ضع زم؟یعز یخوریچرا نم -

 

 یدادم. امروز به شدت خطرناک شده. کل لشیتحو یاکردم و لبخند مسخره یحرفو زد، نگاه نیجون که ا روزهیف به

 .کنهیاز هر طرف داره پتمونو رو آب شناور م یشدم ول ضینفهمه مر یزور زدم تا کس

 

 جون. روزهیف خورمیم -
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 نیا نمیسر بلند نکردم که بب یخودم حس کردم ول یرو رو ینگاه ینیاز غذا خوردم. سنگ یقاشق لم،یبر خالف م و

 رو متوجه حال بدم کرده. یجون چه کس روزهیف یحرف بدون هماهنگ

 

راشا به  یه صداک میکردیصحبت م یو از هر در میسالن نشسته بود یجون رو مبال روزهیناهار با دلسا و ف بعداز

 گوشم خورد.

 

 .رونیب ایآماده شو ب -

 

از که آماده بودم اما ب نیبره. با ا رونی. منتظر موندم از در بومدیم نییها پابه دست از پله یبهش کردم که گوش ینگاه

 شدم؟یچرا انقدر سرکش م دونمیکه گفته بود رو همون لحظه انجام بدم. در مقابلش نم یکار خواستیدلم نم

 

 .رفتیور م شیبود و با گوش ستادهیرفتم. کنار حوض بزرگ ا رونیاز در خارج شد، من هم ب کهنیبعد از ا قهیدق چند

 

چون با  رمیفرصت پسش بگ نیدر اول دیازمون غارت کرده. با ارهیخودش هم نم یافتادم. اصال به رو امونیگوش ادی

از  میاکه بخو ستیمنتظر ن رونیهم اون ب ی. البته کسمیخونه ندار نیاز ا رونیب یایبا دن یارتباط چیه تیوضع نیا

 .میمطمئنش کن تمونیحال و وضع

 

جواد که داشت از ساختمون خارج  یبگه که صدا یزیبهم انداخت. خواست چ ینگاه میشدم که برگشت و ن کشینزد

 مانع شد. شد،یم
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 .بردمشونیخودم م ن؟یکشیآقا شما چرا زحمت م -

 

 جوادو مورد خطاب قرار داد. ره،یکه نگاهشو ازم بگ نیا بدون

 

 ، تو به کارت برس.نه -

 

 که فقط من بشنوم، گفت: یزد و طور یپوزخند

 

 !یبدزد یتونیاونو با جاش م دونهیهنوز نم -

 

 شدم و گفتم: زیکردم و تو چشماش ت یپررنگ اخم

 

 حرف دهنتو بفهم. -

 

 وزخندش گفت:ابروش رو باال انداخت و با حفظ پ هی

 

 نه؟یا ریمگه غ -
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صبحم سرباز کرده بود  تیکنه. عصبان نیصبحش دوباره توه یکار نیری. حق نداره بعد شکردمیخشم بهش نگاه م با

. انگشت اشارمو شمیبهش نگم آروم نم یزیتا چ دونستمیخشمم. م شیآت یرو زمیاالنش هم شده بود ه نیو توه

 جلوش گرفتم و با خشم گفتم:

 

بند انگشت من و امثال من شرف داره به  هیباطل.  الیخ یبگم زه دی. باشهیو آدم بودنت م تیانسان یکه ادعا ییتو -

فهم و شعور درست حرف زدن و رفتار کردن  ی! نه جناب، تا وقتیمالحظه که هوا برت داشته آدم یو ب یاعقده یتو

 .یارزش ندار یزیپش ،یرو نداشته باش

 

بود، دل من  ومدهیسرخ شد. برخالف اون که مطمئنم حرفام اصال به مزاجش خوش ن تیعصباناز خشم و  صورتش

 .میدیکشیو تند تند نفس م میکردیبهم نگاه م یمثل دو تا ببر زخم یآروم شد ول یکم

 

 .کردمیم شیادب یبار اهانت و ب دیرو با نایدرشت تر از ا یلینشده بودم، خ یخال

 

 :دیشدش، غر دیبهم کل یدندونا یبه سمتم برداشت و از ال یقدم

 

ه با ک ستمیاخالق نانقدر خوش شهیهم یباهات برخورد کنم تا بفهم یقشیکه ال ینکن اونطور یبچه، کار نیبب -

 .امیراه ب اتیو سرتق باز یدهنبد

 

 گفتم: یازدم و با لحن مسخره یصدا دار پوزخند
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تو و  یاون همه خالفکار و دزد رو به خونه نیمن بودن تو زندان ب ؟یهست که ازم دار یینکنه منظورت همون آتو -

 .دمیم حیتحمل حضورت ترج

 

 ... یآها، وقت -

 

 !دیکنیبا هم بحث م نیچه خبرتونه؟ دوباره که دار -

 

 ومدیم نییمارت پاع یهابه دوستش که داشت از پله ینگاه کهنیدوستش بود. نگاهمو از راشا گرفتم و بدون ا یصدا

 نگفت. یزیو چ دیتو موهاش کش ی. راشا هم دستستادمیبندازم، برگشتم سمت حوض و پشت به هردوشون ا

 

 خردتر کنه. نیو نذاشت اعصاب متشنجم رو از ا دیخوندناش از راه رس یشد دوستش قبل از کر خوب

 

 گفت: شیتر اومد و با لحن جد کینزد دوستش

 

 د؟یبا هم صحبت کن یشتریبا آرامش ب دیقصد ندار -

 

 بگه، برگشتم سمتش و گفتم: یزیراشا چ نکهیاز ا قبل

 

 !میکردیکارو م نیهم میداشت دادن،یاگه دوست محترمتون اجازه م -
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 راشا. یتکون داد و نگاهشو برگردوند رو یسر

 

 . تو کارا رو هماهنگ کن.برمشیمن خودم م -

 

 اطیاومد. به سمت چپ ح نشیباز شدن در ماش یرو فشرد که صدا یدیورد و کلشلوارش درآ بیاز ج چشویسوئ

 اشاره کرد و گفت:

 

 .امیبرو سوار شو، االن م -

 

که من واقعا  گهیجنگ اعصاب د هیبا  شدیم یحرف من مساو نیکه ا "رمیم ییخودم تنها"بگم  خواستمیم

 بودم. یتحت فشار و تنش عصب یکاف یکششش رو نداشتم. از صبح به اندازه

 

 باشه تحمل دوستش از خود سرتقش آسون تره. یرفتم و سوار شدم. هرچ نیبگم، به سمت ماش یزیکه چ نیا بدون

 

 سمت راننده نگاهشون کردم که مشغول گفتگو بودن. یشهیش از

 

م باشه تا فرار نکنم. دانگ حواسش به شیکه ش سپردیتو دلم بهشون زدم. مطمئنم داشت به دوستش م یپوزخند

 اونجام! یچ یبود که من برا انیالبته، اگه دوستش در جر
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وار باز شد و خارج  کیرو دور زد و در اتومات اطیسوار شدنش صاف نشستم و اونم حرکت کرد. حوض وسط ح با

 .میشد

 

 :دمیلبم بود، پرس یکه رو یپوزخند کمرنگ با

 

 باشه؟ که حواست بهم کردیداشت سفارشمو بهت م -

 

 گفت: کرد،یم یرانندگ تیبا جد کهیسمت خودش انداخت و در حال نهیبه آ ینگاه

 

 آره -

 

 .دیباال پر حشیچپم بابت جواب صر یابرو

 

 ؟یکه مواظبم هست یداد نانیتوام بهش اطم -

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 

 دادم؟یم دینبا -
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 کردیم یحداقل واسه حفظ ظاهر هم که شده سع کردمیبود. فکر م یبیانداختم و جواب ندادم. آدم عج ییباال شونه

 انگار اصال واسش مهم نبود. یتا کتمان ول

 

بود که بدون طفره رفتن و  نیبخاطر ا دیکه ازش بپرسم. شا شدیم فیچرا پشت سر هم سوال تو ذهنم رد دونمینم

 یکه م نینه؟ و با وجود ا ای میتو اون خونه هست یچ یمن و دلسا برا دونهیبدونم م خواستمی. مدادیجوابمو م حیصر

 دو سر نجات داده؟ ویدونه من رو از چنگال اون د

 

 .دمیمقاومتم شکست و پرس باالخره

 

 ؟یدونیم یزیدر رابطه با حضور من و خواهرم تو اون خونه، چ -

 

 آره -

 

 فضول! ی. خوب همه جا جار زده بود پسرهشهیلبم نشست و برگشتم سمت ش یرو یداشتم. پوزخند انتظارشو

 

 گرفتم و به رو به رو دوختم. شهینگاهمو از ش د،یپرسیکه آدرسو ازم م شیجد یصدا با

 

از خودش  یکه موقع مواجه شدن با خونم چه عکس العمل کردمیفکر م نیبه ا گفتم،یآدرسو بهش م کهیحال در

 .دهینشون م
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واکنشا نفرت داشتم و  نیا یبندازه. از همه کهیت دیبهم ترحم کنه، شا دی، شامثل راشا بخواد مسخره کنه دیشا

 بودم. دهی، کم ندسه سال نیمتاسفانه تو ا

 

از حالت صورتش  شویبتونم حس واقع دیبه چهرش انداختم تا شا ی. نگاهمیشدیاز شهر خارج م میکم داشت کم

 اطرافه. یاز شهرکا یکیفکر کرده خونمون تو  دی! شایاز تعجب و سوال نبود. مثل قبل، جد یاثر چیبخونم. اما ه

 

 جلوتر بهش گفتم نگه داره. ی. کممیدیخونه رس کیگاراژ نزد به

 

 به اطراف انداخت. یکرد رو موهاش. نگاه تیهدا شویآفتاب نکیو ع ستادیجاده ا کنار

 

 دور زدم و از عرض جاده گذشتم. نویشدم. ماش ادهیپازش نشدم و  یحرف و عکس العمل چیه منتظر

 

 مشخص بود. رفتم سمتش. مونیاسقاط خونه

 

از واکنشش  دم،یترسیبرگردم و نگاهشو بخونم. م خواستمیاما نم کردمیخودم حس م ینگاه پسره رو رو ینیسنگ

 .ومدیبدم م

 

 .میصبح کن نجایاز ا رونیرو ب ی. سابقه نداشت شبستادمیخونه ا یجلو
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تو عمارت به اون  یکیآدما؟  نیقائل شه ب ضیتبع تونهیچقدر م ایکردم، دلم گرفت. دن سشیراشا که مقا یخونه با

 !ابونیوسط ب یآلونک آجر نیهم ما تو ا یکیو  یمجلل

 

 افکار از سرم خارج شه. نیو سر تکون دادم تا ا دمیکش یقیعم نفس

 

نفس  تونمینم گهیمقابلم احساس کردم د یصحنه دنیاز کردم که با دب ژیو و ژیرو با هزار مکافات و ق یآهن در

سرم آوار شد. دوتا  یرو ایکل دن کردمی. احساس ماومدی. نفسم باال نمستادیاز تپش ا یلحظه ا یبکشم. قلبم برا

 شدم. رهیمقابلم خ ینهمبهوت، به صح یدستمو به سرم گرفتم و با دهن باز و چشما

 

 یزیچ نجایکه جز ا ی. به من، به منکردیم یکابوس بهم دهن کج هینداشتم پامو داخل اتاق بذارم. مثل  جرأت

 .ایدن یهاکابوس یکه سه ساله شدم سوژه ینداشتم، به من

 

 شده؟ یزیچ -

 

 :گفتم ومدیکه از ته چاه در م ییاز چشمام رو گونم سر خورد. با صدا ی. قطره اشکدمیاز پشت سرم شن صداشو

 

 بدبخت شدم! -

 

داخل چادر افتاد،  یخال ی. در رو از دستم گرفت و کامل باز کرد. نگاهش که به فضاستادیجلوتر و پشت سرم ا اومد

 و لباشو بهم فشرد. دیکش یقینفس عم
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که توش وجود داشت،  یلیاز وسا یاثر چیاتاق که ه یاز موکت و فضا یخال نیسست داخل شدم و به زم یقدما با

 نبود، نگاه کردم.

 

چه  میاومد رونیراشا ب یکه از خونه نیبعد از ا "سوال تو ذهنم بود.  هی. فقط دمیدیاشک تار م یپشت پرده از

 " م؟یبکن یغلط

 

بره. با وحشت نگاهمو  رونیکابوس ها از ذهنم ب نیا یکه داشتم افتادم و باعث شد همه  یزیچ نیارزشمندتر ادی

شدن اون  دهی. از دزددمیترسیم رفتیکه تو سرم رژه م یازش نبود. از فکر یاثر چیطراف خونه چرخوندم، اما ها

 وحشت داشتم. لهیوس

 

. دیشد، با سرعت رفتم سمت در که پسره از جلو راهم کنار کش یم یگونه هام جار یاشک از چشمام رو کهیحال در

 دیاطراف رو د یدرست فضا ذاشتنینم میلعنت ی. اشکادمیکشیپست اطراف خونه سرک م نیو به زم کردمیم هیگر

 بزنم.

 

 ؟یگردیم یدنبال چ -

 

 گفتم: دم،یچرخیدور خودم م کهیرو دهنم گذاشتم و درحال دستامو

 

 !ستین -
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 گفت: شدیم کیبهم نزد کهیکرد و در حال یکمرنگ اخم

 

 ست؟ین یچ -

 

 .شدیم یپشت سر هم رو گونم جار اشکام

 

 .ستیدفترم ن ست،ین -

 

اما  گه؟یم یچ ارزشیدفتر ب هیاومده،  شیپ یبدبخت نیبود که تو ا بیرنگ تعجب گرفت. حتما واسش عج چشماش

 من بود. یزندگ یاون دفتر همه 

 

 داشت؟ یدفتر؟ مگه اون دفتر چ -

 

. تنها زنمیو حرفامو بهش م کنمیم هیگر بهیغر هی شیبگم. برام مهم نبود دارم پ میاز دزد خوامیمهم نبود که م برام

 نیبذارم. برگشتم سمتش و ب ونیدرم یکیاتفاق وحشتناک رو با نیبود که بتونم ا نیکه االن برام مهم بود ا یزیچ

 گفتم: هیگر

 

به صاحبشون بر  میروز که تونست هیتا  م،ینوشته بود میکه برداشته بود ییزهایچ یاون دفتر، تو اون دفتر، همه -

 اون دفتر و برگردوندن پوال زنده بودم. دی. من به امرمیمی. من بدون اون دفتر ممیگردون
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. نه، شونه هام دیلرزیم هیهام از شدت گرکنه. شونه  سیدستام صورتمو پوشوندم و اجازه دادم اشکام صورتمو خ با

 .دیلرزیم یاز شدت بدبخت میزندگ یهاهینبود. پا

 

 اما باالخره اندازه سر سوزن دلم سبک شد. دمیبه خودم لرز ندهیکردم و از ترس آ هیچقدر تو اون حالت گر دونمینم

 

شلوارش فرو کرده بود و با پاش،  بیروم دوختم که در سکوت، دستاشو تو جپاک کردم و نگاهمو به پسر روبه اشکامو

 .دادیم یرو باز هازهیسنگ ر

 

 آب و علفو داشت واسمون. یب ابونیب هیبدون اون خونه، رسما حکم  نجاینداشت. ا یادهیفا نجایموندنمون ا گهید

 

 خش دار شده بود، گفتم: هیکه بر اثر گر ییشدم و با صدا کیبهش نزد یقدم

 

 م؟یبر -

 

 لب گفت: ریبه عالمت مثبت تکون داد و ز یبهم انداخت. سر یصدام سربلند کرد و نگاه دنیشن با

 

 .میبر -
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. اومدم دنبال لباسامون، اما نه هیگر ریلباسا افتادم. دوباره کم مونده بود بزنم ز ادیحرکت کردم که  نیسمت ماش به

ه هم نیاز ا دیترکی. دلم داشت مبرمیشدن آلونکمون رو هم دارم براشون م یبلکه خبر خال اوردم،ین یتنها لباس

 .یچارگیب

 

 روشن کرد و راه افتاد. نوی. در سکوت ماشمیشد نیو سوار ماش میجاده رد شد از

 

بگم که دست  یچ هیجون و بق روزهیشده، اما به ف یبگم چ تونستمیبدم؟ به دلسا م یرو چ هیبودم جواب بق مونده

 برگشتم؟ یخال

 

 انداختم. بود، یمشغول رانندگ تیرخ پسر کنارم که با جد میبه ن ینگاه

 

 ریتحق ششیپ نیاز ا شتریب خواستمیرو به راشا بگه. نم یهمه چ دمیترسیدهنش تا چه حد قرصه. م دونستمینم

 ممنونش یاستفاده کرده ول همیبر عل میزندگ یشدم و از نقطه ضعف ها کیکوچ یجا هم به اندازه کاف نیشم. تا هم

 .زدیبهم زخم زبون بزنه و نم تونستیم کرد،یو نم کنه رمیتحق تونستیم کهنیخاطر ابه دیچرا، شا دونمیبودم، نم

 چقدر به نظر نقطه مقابل راشا بود!

 

 بمیکه داخل ج یزی. با لمس چدمیکش نمیشلوار ج بیبه ج یافتاد، صاف سر جام نشستم و دست ادمیکه  یزیچ با

 لبامو پوشوند. یبود، لبخند محو

 

 داد. شنهادیکه دلسا موقع باز کردن در عمارت بهم پ یکارت

 



 از جنس عشق یسرقت

 
146 

 

افتاد کارت ممکنه  ادمیفروشگاه، اما  هیبه  میخواستم به پسره بگم بر یلبخندمو جمع کردم و با خوشحال عیسر

ازش  یبار ک نیداره و آخر یکارت چقدر موجود اومدینم ادمیوجه  چیشم. به ه عینداشته باشه و بدتر ضا یموجود

 شم. الیخیحدس بسنده کنم و ب هیبه  تونستمیده کردم. اما باز هم نماستفا

 

 برگردوندم سمتش و آروم گفتم: سرمو

 

 ؟یعابر بانک نگه دار هی یجلو شهیم -

 

باهاشون آشنا شدم  یکه به تازگ یبه عالمت مثبت تکون داد. واسم جالب بود که افراد یبهم انداخت و سر ینگاه

 چقدر کم حرفن!

 

 نشست. نیشدم و خودش تو ماش ادهیعابر بانک نگه داشت که پ هی یبعد جلو قهیدق چند

 

 .گرفتینظرم نم ریز دیبهم داد که مثل راشا انقدر شد یخوب حس

 

 با کارت تو یکردم و مشغول باز ینگاه چند نفرو حس کردم، اخم ینیسنگ پمیسه نفر تو صف بودن. بخاطر ت دو

هم نوعاش و هم جنساش داشته  ریمتفاوت تر از سا یکم یپوشش یلیبه هر دل یدستم شدم. عادتشون بود، هر کس

 بدونن. یزیو کار چ شامدیپ نیا لیکه از دل نیو قضاوت هاشون. بدون ا هیبق رهیخ یهدف نگاه ها شهیباشه، م

 

 مورد نظرمو انتخاب کردم. نهینوبتم شد. کارتو وارد دستگاه کردم و بعد زدن رمز، گر باالخره
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 عیسر ،دیاومدن رس رونینباشه که با ب یحساب خال کردمی. خدا خدا مکردمیاسترس به دستگاه نگاه م با

 .نیتو دستم گرفتم. کارتو برداشتم و رفتم سمت ماش دیرس ینگاهمو از ارقام درج شده رو یحالبرداشتمش. با خوش

 

پول تو کارت هست که بتونم چندتا لباس بخرم و تهش صدتومن  یبود. انقدر اریدفعه بخت باهام  نیا خداروشکر

 بهتره. یچیاز ه یکه کمه، ول نیواسمون بمونه. با ا

 

تر قرار داشت، افتاد.  نییو چند متر پا ابونیکه اون سمت خ یکه نگاهم به پاساژ تجار نیسمت ماش رفتمیم داشتم

تو اون پاساژ و کار  رمیرو بهم دوخت. بهش گفتم م شیدو نگاه ج دیکش نییرو پا شهیزدم که ش شهیبه ش یاتقه

 فقط سر تکون داد. یدارم که بدون سوال

 

و  نیاومدم. رفتم سمت ماش رونیو ب دمیخودم و دلسا خر یساعت گشتن، باالخره دو دست لباس برا میاز ن بعد

 عقب گذاشتم که حرکت کرد. یرو صندل کارویسوار شدم. پالست

 

همه دار و درخت که جاده رو  نیا نیاز ب نیداخل. عبور با ماش می، در بالفاصله براش باز شد و رفتکه زد یتک بوق با

 قاب گرفته بود، لذت بخش بود.

 

 برداشتم و خواستم برم سمت خونه که مکث کردم. کاروی. پالستمیشد ادهیپارک کرد و پ شیقبل یسر جا نویماش

 

 ینه. از سروکله زدن با راشا نجاتم داده بود و کمکم کرده بود. آدم قدرنشناس ایازش تشکر کنم  دیبا دونستمینم

 گنددماغ آسون تر بود. یباالخره تحملش از راشا ،ینبودم ول
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 راستشو به در زده بود. آروم گفتم: یداده بود و کف پا هیسمتش که به در سمت راننده تک رفتم

 

 .یمرس -

 

 ابروشو باال انداخت. تو چشمام نگاه کرد و گفت: هیبرداشت و  شویآفتاب نکیع

 

 بابت؟ -

 

 !یکه کمکم کرد نیا -

 

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو

 

 .کنمیخواهش م -

 

 و دمیکش یاومد سمت ما. پوف میازش گرفتم و خواستم برم سمت ساختمون که راشا از خونه خارج شد و مستق رومو

 نت!چشمامو چرخوندم. بر خر مگس معرکه لع

 

 که متوقف شد. ستادمی. چند قدم جلو رفتم و مقابلش ارمیپس بگ امونویبود ازش گوش یخوب فرصت
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 نبود. تو چشماش نگاه کردم و با تحکم گفتم: متیتو نگاهم مال گهید

 

 بده! امونویگوش -

 

 زد و جواب داد: یپوزخند

 

 ارزشمند داخلش؟ اتیکوله با محتو ؟یچ گهید -

 

 هم یلهش کنم. چشمام رو با حرص رو جانیمتشنج بود که بزنم هم یارو اعصابم. اعصابم به اندازه رفتیداشت م باز

ام رو . چشمادین شیپ یریرو حفظ کنم تا دوباره درگ میکردم خونسرد یفوت کردم. سع رونیفشردم و نفسم رو به ب

 گفتم: یباز کردم و با لحن گزنده ا

 

همراه صاحبش  دیو با هیشخص لهیوس هی یگوش دونهیساله هم م ۵بچه  هی یول هیادیجناب، از شما انتظار ز نیبب -

 غارتش کنه! تونهیهم از راه برسه نم یباشه. هر کس

 

 گفت: زد،یبا دست راست از سر راهش کنارم م کهیو در حال دیتو هم کش ابروهاشو

 

 .ستین یخبر یاز گوش دیینجایا یتا وقت -
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 گرد و متعجب برگشتم سمتش. یچشما با

 

 ...یفکر کرد م؟یتنمون کن دیما هم با ،یدوزیو م یبریخودت م یبرا ینجورینه بابا؟ هم -

 

 !هیکاف -

 

 دوستش، طلبکار گفتم: یصدا با

 

 ره؟یگیم میتصم طمیو شرا میمن و زندگ یکه برا هیآقا فکر کرده ک ؟یچ یعنی -

 

 ت:همونطور که پشتش به من بود گف راشا

 

 ممنوع! ی. گوششهیحرفم عوض نم -

 

 بهم انداخت و گفت: یساکت شدم. نگاه کرد،یبگم که با تشر دوستش که صداش م یزیخواستم چ دوباره

 

 .میکنیتو برو باال، حلش م -

 

 ...یول -
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 گفت: یبخش نانیلحن اطم با

 

 .میکنیحلش م -

 

بگم بعد از چند لحظه تعلل، راهمو به سمت ساختمون  یزیچ گهید نکهیمرددم رو تو چشماش دوختم و بدون ا نگاه

 کج کردم.

 

کنه.  یحلش م یعنی میکن یگفته حلش م یبهش اعتماد کنم و وقت تونمیم گفت،یبهم م یحس هیچرا  دونمینم

 بهش اعتماد کنه. خواستیبود که دلم م ششیبخاطر کمک چند ساعت پ دیشا

 

*** 

 

 ورود دلسا به اتاق و بسته شدن در، سرمو از حصار دستم خارج کردم و برگشتم سمتش. با

 

 !یچه عجب، باالخره اومد -

 

 یتخت نشست و دستشو رو شونم گذاشت. نگاه خستمو تو چشماش دوختم که چشماش رنگ نگران یرو کنارم

 گرفت.
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 افتاده؟ یشده درسا؟ اتفاق یچ -

 

یم لمونیخونه و وسا رامونیفکرم همش پ اد،یوارد اتاق شدم، تا االن که دلسا ب یقتسخت بود بهش بگم. از و واسم

مستبد بودن  ونیرو مد نایا یسه سال جون کندن، دود شد رفت هوا و همه ی. ثمرهکنهیم تمیاذ ندهی. فکر آچرخه

 .میراشا هست یو موش و گربه باز

 

 ؟یزنیدرسا؟ چرا حرف نم -

 

 تو دستام که از آرنج رو زانو قرار گرفته، گرفتم و گفتم: سرمو

 

 رو بردن. لمونیخونه رو دزد زده. همه وسا -

 

 یکنم. اون خونه، خونه یازش مخف تونستمیاما نم زه،یریمثل من بهم م دونستمی. مدمیبلندشو شن "یه" یصدا

 دلسا هم بود.

 

 تکون داد و گفت: یسر یبهت و ناباور با

 

 ؟یکنیم یشوخ -

 

 تکون دادم و گفتم: یبه عالمت منف سرمو
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 داره. قتیحق ینه دلسا. بدبختانه همه چ -

 

 مبهوتشو دوخت بهم و گفت: یزارش انداختم. چشما یافهیبه ق یو نگاه برگشتم

 

 م؟یکن کاریحاال قراره چ -

 

 گفتم: دمیکشیتو موهام دست م کهیباال انداختم و در حال یاشونه

 

 !م؟یبکن میتونیم کاریچ -

 

 زده؟ نیبه کاهدون که ا زنهیم یبوده آخه؟ کدوم احمق یکار ک -دلسا

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 هی. معلومه تا دیجمش شیکی نی. همزدنیبود که واسه دو قرون پول بال بال م یدلسا اطراف ما پر معتاد و مفنگ -

 صد تومن. ایتومن ارزش داشته باشه  ۱۰ لشیهم نداره وسا ی. فرقکننیدروش م ننیبب یخونه خال

 

 باور کنه. تونهیدهنش. انگار هنوز نم یگفت و دستشو گرفت جلو ی"یوا"
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 نشون داد؟ شهیم نیجز ا یکه من نشون دادم. اصال چه واکنش یهمون واکنش قایپر اشک شد. دق چشماش

 

 گفت: عیاومد که سر ادشی یزیچ انگار

 

 م؟یندار یچیاالن ه یعنی -

 

 گفتم: دادم،یجلوش تکون م کهیدر آوردم و در حال بمیاز ج کارتو

 

 .دیکه بشه حداکثر سه روز باهاش چرخ یپول هست. اما به قدر نیته ا کمی -

 

 و گفتم: دمیدستامو تو موهام کش دوباره

 

دو هزار  م،یکه حداقل کار کن رونیب میبر یخونه لعنت نیاز ا میتونیطرف نم هیدلسا. از  میکن کاریچ دیبا دونمینم -

 خونه مشخصه. نیو تو ا نجایا فمونی. نه تکلمیپول درار

 

 .یهست، نه سر پناه یاخونه گهینه د م؟یقراره کجا بمون م،یبر میبخوا نجایاگه از ا یول -دلسا

 

 لب گفتم: ریز یبه چپ و راست تکون دادم و با سر در گم سرمو
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 .دونمینم دونم،ینم -

 

 نگفته؟ یزیچ یانجام بد دیکه با ینوز در مورد کاره -دلسا

 

 و گفتم: دمیتو هم کش چهرمو

 

 کارو بکن و بمون. نیا گهیندارم برو، نه م تیکار گهیما رو مچل خودش کرده. نه م یسمیساد ینه. پسره -

 

 :دمیسمتش و پرس برگشتم

 

 .خورهیالبته بهش نم کنه؟یم تیکار تو و ساشا چطوره؟ اونم مثل راشا اذ -

 

 و گفت: دیرو فراموش کرد که خند شیپ یمسئله چندلحظه  انگار

 

. ساشا هم ادیبه چشم نم هاشیعالقه هم دارم و اصال سخت زایچ نینداره. مخصوصا که به ا یکار ما که اصال سخت -

 .کنهیوقتا سر کل کلو باز م یبر خالف داداشش، اما خب بعض هیخوب یلیپسر خ

 

 رو لبم نشست و گفتم: یکج ندلبخ
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 که مثبت خالص باشه! شهی. نمگهیباالخره برادر راشاست د -

 

ا کرد. ب نیرو پخش زم اتشونیداده شده بود. محتو هیها که به در کمد تکلباس یهاکیو رفت سمت پالست دیخند

 گفت: یاها سر بلند کرد و با لبخند گندهلباس دنید

 

 .میبود دهیلباس ست نپوش ینجوریوقته ا یلی! خنارویا -

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 آره درست بعد فوت مامان و بابا. -

 

. حالم داشت از رمیتا برم دوش بگ ادیخودش جدا کرد و رفت سمت حمام. منم منتظر موندم ب یدست لباس برا هی

 . مخصوصا از بعد ورزش صبح!خوردیتنم بهم م یتو یلباسا

 

〰〰〰〰〰〰 

 

 .میخوردیم وهیو م دمیدیدیم یکمد لمیجون و دلسا ف روزهیشام همراه ف بعد

 

 تو اتاقش مشغول دم و دستگاهش بود و دلسا هم تازه بهمون ملحق شده بود. ساشا



 از جنس عشق یسرقت

 
157 

 

 

. اصال انگار با خروج اون، رونیاز خونه زد ب عیاومد و سر شیواسش پ ی. بعد شام کاربردمیاز نبود راشا لذت م داشتم

 .شهیخونه، سرنگون م نیا یمنف یهاسح یهمه

 

یکار م جانیا شیسال پ ۱۵از  شتریجون و همسرش عموباقر و پسرشون جواد، از ب روزهیجالب بود. ف یلیخ واسم

به پسرا احترام  یلیعموباقر خ ی. خانوادهستیارباب و خدمتکار ن نیب یپسرا و اونا، اصال رابطه نیب یاما رابطه کنن

آمرانه بودن  یباهاشون صحبت کنن که بو یمدت با لحن نیاتو  دمیو دوسشون دارن، راشا و ساشا هم ند ذارنیم

 !یمیگرم و صم یخانواده هی. مثل کننیرفتار م یو مهربون متیبده، برعکس با مال

 

 البته با فاکتور گرفتن حضور راشا! اره،یجو حاکم بر خونشونم که لبخند رو لب همه م نیا عاشق

 

یبه ساعت انداختم که دوازدهو نشون م یسرها برگشت سمتش که راشا وارد شد. نگاه یباز شدن در، همه یصدا با

 .داد

 

 هم نخواهم داشت! یکه سالم ندادم، جواب یداد و قطعا من یجون و دلسا رو به آروم روزهیسالم ف جواب

 

 دستش، گفت: یکیاون  دادیم شویدست فیک کهیبهم کرد و درحال ینگاه

 

 اتاقم. ایب -
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که سمت چپم نشسته  هیرفت باال. سه تا پلک پشت سر هم زدم و برگشتم سمت بق یحرف چیبدون ه ،یمثل چ و

 پسره باز به من دستور داد؟ نیبودن. ا

 

 جون نگاهم کرد و گفت: روزهیف

 

 مادر. گهیبرو د -

 

 ها حرکت کردم.نگاه کنجکاو دلسا به سمت پله افتیباال انداختم و از جا بلند شدم و بعد از در یا شونه

 

 اتاق راشا کجاست اصال؟ دونمیافتاد نم ادمی تازه

 

 روم نگاه کردم. شیدر پ ۶و به  دمیانداختم و به راهم ادامه دادم. به راه رو رس ییباال شونه

 

 اتاق ماست! یدر آخر دونمیم فقط

 

 یزدم. چند لحظه منتظر موندم و وقت یآروم یمت راست و ضربهدر س نیحجم از اطالعات رفتم سمت اول نیا با

 برگشتم و رفتم سمت در پشت سرم. دم،ینشن یجواب

 

 ، آروم درو باز کردم و وارد شدم."دییبفرما" یصدا دنیبه در زدم که با شن یاتقه
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 و چشمام گرد شد. نیبه زم دهیداخل اتاق افتاد، فکم چسب ینگاهم به فضا تا

 

 چه خبره؟ نجایا

 

شا که به سا دمیکه تو اتاق بود، گرفتم و رس گهیو لپ تاپ و چندتا دستگاه د وتریدرشت شدمو از انواع کامپ یچشما

 گفت: رفت،یدستش ور م یتو یلهیبا وس کهینشسته بود. در حال وترشیکامپ زیو پشت م یصندل یرو

 

 تو. ایب ؟ییدلسا تو -

 

 خاروندم و گفتم: مویشونیپ

 

 نه من درسام. راستش، اتاق راشا کدومه؟ -

 

 زد و گفت: یرو چرخوند سمتم. لبخند یبلند کرد و صندل سرشو

 

 !یپس راهو گم کرد -

 

 و گفتم: دمیخند
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 .ینگ یبگ ،یه -

 

 سمت راستم اشاره کرد و گفت: واریانگشت شصت به د با

 

 !هیاتاق بغل -

 

 به در بسته انداختم. نگاهمو برگردوندم رو به ساشا و گفتم: یو نگاه رونیبردم ب سرمو

 

 .یمرس -

 

 گفت. ی"کنمیخواهش م"زد و  یلبخند

 

 گفتم: رلبیکج و کوله کردم و ز افموی. پشت اتاقش قرونیبستم و اومدم ب درو

 

 !نا؟یا یداره. گم نشه ال بیو غر بیچقد دم و دستگاه عج -

 

 .دمیکش یو پوف ستادمیت اتاق راشا. مقابل در اانداختم و رفتم سم ییباال شونه
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 اعصابمو شکوفه بارون نکنه! یآدم باشه آخر شب کاش

 

 . درو باز کردم و آروم داخل شدم.دمیگفتنش رو شن "دییبفرما" یبه در زدم که صدا یابردم باال و تقه دستمو

 

 به اتاقش انداختم. ینگاه

 

دست  هیش سمت راست اتاق، و هاش کنار زده شده بود. تخت دو نفرهرو به روم قرار داشت که پرده یبزرگ یپنجره

سمت چپ نصب شده  واریمبال، به د یهم رو به رو ینسبتا بزرگ ونیزیسمت چپ رو پر کرده بود. تلو یمبل هم فضا

 بود.

 

 باز بود. زیمبل تک نفره نشسته بود و لپ تاپش مقابلش، رو م یسمتش که رو رفتم

 

 و گفتم: ستادمیبه روش ا رو

 

 ؟یکارم داشت -

 

 بهم انداخت و با دست به مبل رو به روش اشاره کرد. ینگاه

 

 داد. هیمبل تک یو منتظر موندم حرفشو بزنه. لپ تاپشو بست و به پشت نشستم
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 .دیرو انجام بد یکه هر کدوم کار مشخص دیموند نجایا طیکه، به شر یدونیم -

 

 نگفتم. یزیعادتم چشمامو تو کاسه چرخوندم و چ طبق

 

 منت بذاره! ایبکشه  یگاریقراره ب ستیتکرارش کنه؟ معلوم ن دیچرا با دونمیرو م نایا دونهیم یوقت

 

 داد: ادامه

 

 !شهیکار تو از فردا شروع م -

 

 گرفت. یبار نگاهم رنگ کنجکاو نیا

 

 !کردمیبودن م یاز بس احساس اضاف خوردینجاتم بده. حالم داشت بهم م یفیگرفت از بالتکل میتصم باالخره

 

 و قصد حرف زدن نداره. کنهیفقط بهم نگاه م دمیموندم حرفشو کامل کنه که د منتظر

 

 :دمیو پرس رمیرو بگ میحس کنجکاو یجلو نتونستم
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 ؟یچه کار -

 

 ابروشو باال انداخت و گفت: هی

 

 کنه؟یهم م یمگه فرق -

 

 عود کرد. شیوونگیازش گرفتم و نفسمو حبس کردم. باز رگ د نگاهمو

 

 :دادم جواب

 

 چون و چرا قبول کنم! یمن ب یبگ یهر کار ستیآره چون قرار ن -

 

 .ومدیکه زد اصال خوشم ن یپوزخند از

 

 !یزیچ نیچهم هی ای "یندار نیجز ا یاـچاره"گهیپشت پوزخندش م کردمیم احساس

 

 بدنم هنگ کرد و ناخودآگاه گفتم: یهاکه زد همه دستگاه یودتر جوابمو بده. با حرفنزدم تا ز یحرف

 

 ها؟ -
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 .یبا من و سامان مبارزه کن دیتو فردا با -

 

 بود، گفتم: دایکه از چهرم هو ادیتعجب ز با

 

 ؟یمبارزه؟ واسه چ -

 

 نه؟ ای یکارتو شروع کن یخوایباالخره م - راشا

 

حرف زدناش بد تر رو  یرو مخمه، با قسط افشیق دنیشدم. کم د یعصب داد،یکه بهم م ییسر باال یخاطر جوابا به

 .کنهیمخم شنا م

 

 و گفتم: دمیتو هم کش اخمامو

 

 هر روز با تو و سامان مبارزه کنم؟ نهی. کار من انمیبده بب حیخب؟ درست توض یچ یعنی -

 

 گفت: لکسیپا انداخت و ر یرو پا

 

 !نشهیجور گز هی نینه. ا -
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 ادامه داد: یدرست و حساب دفعهنیبهش نگاه کردم که ا یسوال

 

 نه؟ ای یکه برات در نظر گرفته شده مناسب هست یکار یبرا دهیتو نشون م یفردا یمبارزه یعنی -

 

 ...نیکه به سرم زد چشمام گرد شد. نکنه ا یحرفش فکر کردم که با فکر یرو کمی

 

 شم؟ گاردتیباد یخواینکنه م -

 

 جواب داد: کرد،یبازش م کهیدراز کرد سمت لپ تاپ و درحال دستشو

 

 .یفهمیفردا م -

 

 اخم گفتم: با

 

 تا فردا صبر کنم؟ دیچرا با یبد حیتوض یتونیاالن م یوقت -

 

 بهم انداخت و گفت: یچشم نگاه یباال از
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 دم؟یم حیگفته االن بهت توض یک -

 

 حق مسلم منه که بدونم! نیا ؟یچ یعنی -

 

 شد، نه االن. یو کارت قطع یانجام اون کار نشون داد یبرا تویستگیکه شا یحق مسلمته وقت -راشا

 

یم کیفقط منو کوچ شتریبهش اصرار کنم. اصرار ب نیاز ا شتریب خواستمیادامه ندادم. نم گهیدادم و د رونیب نفسمو

 .کنه

 

 .دمیصداشو شن ره،یجام بلند شدم و رفتم سمت در. به محض لمس کردن دستگ از

 

 صبر کن. -

 

 از سخنان گهربارش مونده، بزنه. یزیبرگشتم سمتش و منتظر موندم اگه بازم چ یکالفگ با

 

. نگاه کنجکاومو دوختم تو چشماش که ستادیبرداشت. اومد سمتم و مقابلم ا یزیکنار تخت و چ یسمت عسل رفت

 جلوم گرفت و گفت: یزیچ

 

 غلط به سرتون بزنه! یفکرا نمینب -
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 .میکنینگفت حلش م خودیگل از گلم شکفت. پس پسره ب مونیگوش دنیکردم که با د تیسمت دستش هدا نگاهمو

 

 رفتم. خواستم درو ببندم که کرم درونم اجازه نداد. رونیبگم، از اتاق ب یزیکه چ نیرو ازش گرفتم و بدون ا ایگوش

 

 نه؟ ایکنم  یهر چند کم، تالف یجور هی دیبا حرفاشو

 

 . همراه با پوزخند گفتم:رهیم شیقبل یکه به سمت جا دمشیدر بردم داخل و د یاز ال سرمو

 

 شب خوش! استفاده کنم. میشخص یلهیمن چطور از وس یکن نییتع یتونیدر ضمن جناب، شما نم -

 

روشن کردم. اما به محض روشن شدت، هشدار  مویتخت نشستم و گوش یوارد اتاقم شدم. رو عیبستم و سر درو

 اومد و دوباره خاموش شد. یبودن باطر یخال

 

 اون پسره! ای یمن باش شیپ کنهیم یچه فرق یخاموش یرو پرت کردم رو تخت. خب وقت یگفتم و گوش ی"اه"

 

 لب گفتم: ریز یبداخالق با

 

 رو. نایشارژ بزنه ا هینکرد  -
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 وا.ه میکالهمونو بنداز دیکه بهمون پس داده، با نی. همهیادیانتظارم فوق العاده ز دمیاخالق گندش، فهم یادآوری با

 

 افتاد و منصرف شدم. دادیرو نشون م ۰۰:۳۰نگاهم به ساعت رو به روم که  یول نییبرم طبقه پا خواستم

 

 باال. گشتمیخواب دوباره بر م یبرا دینداشت چون با یادهیفا و نرفتنم رفتن

 

ل رو که متحم ییهابتیبازم اثر مص یبودم ول دهیکه ظهر خواب نی. با ادمیکردم و دراز کش زونیاز تاج تخت آو شالمو

 .کنمیشدم تمام و کمال حس م

 

 نور بود امروز. یعصر. نور عل یصبح، خبر دزد یهابود. فوق العاده بد! شکنجه یروز بد یلیخ

 

 خوابم برد. دادم،یانجام م دیکه با یبستم و با فکر به فردا و کار چشمامو

 

*** 

 

رو هم  شتریو کمبود خواب داشتم. چشمامو ب کردمیم ی. هنوز احساس خستگدمیدلسا از خواب پر یبا صدا صبح

مواقع حکم ناقوس مرگو داشت، در امان  نجوریتا از شر صداش که ا دمیزدم. پتو رو، رو سرم کش یفشردم و غلت

 باشم.
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 و با حرص گفت: دیرو محکم از سرم کش پتو

 

 اه پاشو جون جدت درسا. زبونم مو درآورد از بس صدات کردم. -

 

 گفتم: یکالفگ با

 

 . انقدرم باال سرم آه و ناله نکن اه.ادیبرو دلسا خوابم م -

 

 امیانداز مبا جارو خاک یاین گهید قهیدق ۱۰ ن،ییپا رمیجون صبحانه آماده کرده. من م روزهیف پاشو، زشته -دلسا

 !کنمایجمعت م

 

 بسته شدن در نشون داد باالخره دست از سرم برداشته. یصدا و

 

 نییت پاغوطه ور بودم، از تخ یداریتو عالم خواب و ب کهی. در حالدمیتو موهام فرو کردم و با حرص کش هاموپنجه

 شدم. سیاومدم و وارد سرو

 

ورزش  وقفهیساعت ب هیاز  شتریب ،ینرمش و گرم کردن چیبود که بدون ه نی. اونم بخاطر اکردیدرد م یکم بدنم

 کردم.
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و بعد از مرتب  دمیراشا رد کردم. لباسامو پوش یبرا یفحش رلبیخوابالودم انداختم و ز یافهیبه ق ینگاه نهیآ تو

 .نییکردن سر و وضعم رفتم پا

 

 داد و راه اومده رو برگشت. لمیتحو یلبخند ژکوند دیباال، تا منو د ادیکه داره م دمیها دلسا رو دپله وسط

 

کنار دلسا نشستم و شروع  زیکردم و پشت م ی. سالمزدنینم یزینشسته بودن اما لب به چ یتو سالن غذاخور همه

 .میکرد

 

کنجکاو بودم که  یبابت مبارزه راحت بود ول المیافتادم. خ شبشیامروز و حرف د یمبارزه ادی دمیرو که د راشا

 نکرده بودم. یاساس یمبارزه هیوقت بود  یلیپوزشو به خاک بمالم. خ یکه قراره هیسامان ک

 

 مشغول صبحانه خوردن شدم. یسرخوش با

 

 امروز نبود. یاز راشا و مبارزه یبعدازظهر خبر تا

 

کامل کتکش  جیپک هی تونمیدلمو صابون زدم که به بهونه مبارزه م یلحظه احساس کردم فراموش کرده و من الک هی

 .ارمیهمه حرص دادناشو درب یبزنم و تالف

 

 شد. یخال سیبادم ف ست،یاز راشا ن ینه جدا خبر دمید یوقت
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 که تو سر نداشتم! یاالتیخ چه

 

 ها.مبل بلند شدم و رفتم سمت پلهاز رو  یسرشکستگ با

 

هم واسه خودم ول  فیساشا بود. منِ بالتکل شیبود، دلسا هم طبق معمول پ رونیب یکار هیجون واسه انجام  روزهیف

 .دمیکشیو اون سرک م نیتو کار ا یو گه گاه گشتمیم

 

 شدم،یاز اتاقش خارج شد. حواسش بهم نبود. از کنارش که رد م ده،یپوش یکه لباس ورزش دمیها راشا رو دپله یباال

 گفت: دتم،ید یسرشو آورد باال و وقت

 

 باغ پشت ساختمون. ایآماده شو ب -

 

 .نییرفت پا یحرف چیه یدوباره ب و

 

ه بمورد رو هم  نیبخورم. ا یو تو سر نمیکه ساکت بش ستمین یبشره! اما منم کس نیدستور دادن تو خون ا انگار

 حساب کنم. هیاضافه کردم تا باهاش تسو هایتالف میعظ ستیل

 

 و ستادمیا نهیآ ی. جلودمیپوش یرو که شسته بودم، به همراه شلوار مشک دمیسف شرتیرفتم داخل اتاق و ت عیسر

 کردم. یبه موهام نگاه
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 .دهیم یو بهم انرژ برمیبسته مبارزه کنم. از حرکت موهام موقع مبارزه لذت م یوقت عادت نداشتم با موها چیه

 

 شیبا گوش کهیبه باغ انداختم که راشا رو درحال یرفتن، از پنجره نگاه رونیو قبل از ب دمیشرتمو پوش ییسو

 .دمید قیداخل آالچ کرد،یصحبت م

 

 ها که واست ندارم آقا راشا!رو لبام نقش بست. چه نقشه یبدجنس لبخند

 

 افتاد. هیروزیپسر د نیبرگشتم و از اتاق خارج شدم. از ساختمون خارج شدم که نگاهم به ماش عیسر

 

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا

 

 فکرمو مشغول کنم و راهمو به سمت پشت ساختمون کج کردم. نیاز ا شتریمبارزه اجازه نداد ب شوق

 

 قیآالچ کی، توجهشون بهم جلب شد. نزدقدمام یصدا دنیمشغول صحبت بودن. با شن قیو دوستش تو آالچ راشا

 گفتم: یجد یلیو خ ستادمیا

 

 من آمادم! -

 

شرتش، اومد سمتم. شالمو درآوردم و  ییو در آوردن سو زیرو م شیتکون داد و بعد از گذاشتن گوش یسر راشا

 .خوردیتکون م ومدیکه م یمیپخش شده بود و با هر نس . موهام دورمزیگذاشتم رو م
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 زد و گفت: یکه پوزخند ستادمیراشا ا مقابل

 

 !یاستفاده کن هاتییکن از همه توانا یسع -

 

 نزدم. یحرف یدادم ول لشیتحو یمتقابال پوزخند منم

 

باهاش دهن به  ستین یازین کنه،یهنرمو ثابت م یمبارزم به زود ی. وقتیسرشو بکنم تو گون تونمینصف هنرامم م با

 دهن بشم.

 

 سمتش. دمیکنه، دو دایکه فرصت حمله پ نیاز ا قبل

 

 کارم با تکواندو بود. شروع

 

 یشد شروع مبارزه نیصورتشو هدف گرفتم. ا یچاگ ویدول هیو با  دمیبهش مجال دفاع کردن بدم، چرخ کهنیا بدون

 !ما

 

 یجا خال ای کردیدفاع م یبه خوب ایکه  زدمیمدافع باشم، فقط ضربه م خواستمی. نمدادمیبهش فرصت حمله نم ادیز

 .دادیم
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 ی( که دفاع نکرد و ضربم رویچاگ ویباندا دول ویبه صورتش زدم ) موم دول یاپا ضربه یو و با پاشنه دمیچرخ

 صورتش گذاشت. یدرهم دستشو رو ی. دو قدم عقب رفت و با چهرهدیصورتش خواب

 

 یرو که کم شرتمیجلوش و ت ستادمی. انیمهمونش کردم که افتاد رو زم یچاگ وپیویپرش ت هیزدم و با  یدپوزخن

 که رو لبم نشسته بود، گفتم: یشخندی. با ندمیکش نییباال رفته بود، پا

 

 !یگرفتیبه کار م هاتوییتوانا یهمه دیبا -

 

 رومو ازش برگردوندم. یبهم انداخت. با پوزخند یآورد باال و نگاه غضبناک سرشو

 

 نداره! ییچشم غره و ترحم توش جا س،مبارزه

 

صورتم  ی. موهامو از جلوکردینگاهمون م یداده بود و با لبخند محو هیتک قیآالچ یوارهیکه به د دمید دوستشو

 به سمتم برداشت و گفت: ی. قدمستادمیکنار زدم و مقابلش ا

 

 باهات مبارزه کنم. ادیبدم نم -

 

 انداختم. ییلبمو باال بردم و شونه باال گوشه

 

 لشکر مثل تو و راشا. هیچه  ،ینداره، چه تو باش یواسم فرق یعنی
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 و نشست. قیکنف شد، رفت داخل آالچ یکه حساب نیبعد از ا راشا

 

 انداختم و اجازه دادم حمله کنه. یبود نگاه ستادهیپسره که مقابلم ا به

 

یمن گهیتر بود. د نیتر و سنگهاشم محکمنسبت به راشا داره و ضربه یشتریو دقت ب کیتکن کردمیم احساس

 تو سنگر خودم بمونم و فقط دفاع کنم. تونستم

 

 شروع کردم. یچاگ یضرباتمو با ت م،یقدم که از هم فاصله گرفت چند

 

م . فرصت مناسبمیکوتاه اومدن نداشت الیکدوم خ چیشده بود، اما ه شتریمبارزمون نسبت به مبارزه با راشا ب زمان

 کردم، رفتم واسه تموم کردن کار. دایرو که پ

 

 عیبلند شد که سر دیرس نی. تا پام به زمنینثارش کردم که افتاد رو زم یچاگ ویدوبالدانگ سانگ دول هیو  دمیپر

 زدمش. نیزم یگرفتم سمتش و با هانه گوش زیخ

 

 نکرد و مبارزه تموم شد. یحرکت ده،یو ادامه م شهیبلند م کردمیانتظارم که فکر م برخالف

 

حکم م یلیقبلش خ قهیچند دق یضربه  نیچپم گذاشتم. المصب ا یازش فاصله گرفتم و دستمو رو پهلو یقدم چند

 ادامه دادم. یلحظه نفسم گرفت ول هیبود. 
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 ت بهم.. نگاهشو از دوستش گرفت و دوخستادمیا شیسمت راشا و تو چند قدم رفتم

 

 خب، حاال بگو. -

 

 باال انداخت و گفت: ابروشو

 

 رو؟ یچ -

 

 .یبهم گفت شبیکه د یکار -

 

 .زیتو هم قفل کرد و گذاشت رو م انگشتاشو

 

 !یخودتو ثابت کن یگفتم وقت -

 

 زدو و گفتم: یپوزخند

 

 شتر؟یب نیاز ا -
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 به گونش که قرمز شده بود اشاره کردم. و

 

دوستش به گوشم  ینگفت و به پشت نگاه کرد. صدا یزیچ ره،یگیو پاچه م شهیانتظارم که االن سگ م برخالف

 خورد.

 

 .شهیگفت. شب مشخص م یزیچ شهیفعال نم -

 

 گفتم: تیو با عصبان دمیسمتمون. اخمامو تو هم کش ومدیسمتش که داشت م برگشتم

 

 .نیبگ دیاالن با نیهم نم؟یکه هر طور دلتون خواست سر بدوون کارمیمن ب نیفکر کرد -

 

 . با آرامش نگاهم کرد و گفت:ستادیا میدو قدم تو

 

 دی. بامیبد یبهت اوک عیکه سر ستین یآسون و الک میکه برات در نظر گرفت ی. کاردوونهیتورو سر نم یکس -

 .میگیشب بهت م جشویکه نت میکن یفراهم بشه و مراحل رو ط طشیشرا

 

 گفتم: طلبکارانه

 

 !ستین نتونیو قوان طینام بردن که خالف شرا هی ه؟یچه کار دیکه بهم بگ دیتونیم -
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 بکنه گفت: یرییکه رنگ نگاهش تغ نیا بدون

 

 رو! ی. همه چیفهمیشب م -

 

*** 

 

 باال. یکه راشا با اشاره ازم خواست دنبالشون برم طبقه میدور هم نشست یاز خوردن شام کم بعد

 

و  یبدون لجباز نیرو بهم اعالم کنن. واسه هم جهیکارمه چون قرار بودم شب نت یبودم مربوط به مسئله مطمئن

 از جام بلند شدم. یگوشیباز

 

 ."گمیم امیم"، لب زدم که "هیموضوع چ" دیپرسیدلسا که م یجواب اشاره در

 

 طبقه باال شدم. یها و دنبال راشا و سامان راهسمت پله رفتم

 

من به اسم صداش  یراشا جلو ومدهین شینه؟ چون پ ایکه هنوز مطمئن نبودم پسره اسمش سامانه  نجاستیا جالب

 خب اسم سامان بهتر از گمنام بودنه! یبزنه. ول

 



 از جنس عشق یسرقت

 
179 

 

 تا من اول وارد شم. ستادیدر اتاقو باز کرد و وارد شد. سامان اما کنار در ا راشا

 

 س!هفت گانه بیجنتلمنانه برخورد کنه؟! جز عجا نطوریراشا باشه و ا نشیتعجب داره. همنش یجا

 

اتاقش نشست و رو به من که هنوز  یراحت یهامبل یاز من داخل شد و درو پشت سرش بست. کنار راشا رو بعد

 بودم، گفت: ستادهیا

 

 .نیبش -

 

 رو مبل سمت راستم نشسته بود. نشستم و منتظر موندم حرفشونو بزنن. سامان رو به روم و راشا هم آروم

 

 باالخره سکوت رو شکست و گفت: سامان

 

 هماهنگ شده. میکه برات در نظر گرفت یکار -

 

 نگاهش کردم تا ادامه بده. منتظر

 

 نداره؟ یو هماهنگ فاتیبه تشر ازیکه انقدر ن هیچه کار نیا
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 !میریکار در نظر بگ نیا یعث شد، تو رو برامورد هم با نیخوب بود و هم یلیخ کتیو تکن یرزم یهامهارت -سامان

 

که منتظر و کنجکاو بودم  یمن یکار اصال برا نیو ا کردیصحبت م دهیبر دهیشدم. بر یعصب یمکث دوبارش کم با

 نبود. ندیخوشا

 

 به راشا انداختم و گفتم: یهنوز قصد حرف زدن نداره نگاه دمید یوقت

 

 خب؟ -

 

 بار راشا گفت: نیا

 

 !یکن تیفعال یگر یمرب نهیدر زم یفکر کنم بتون -

 

 و گفتم: دمیاخمامو تو هم کش یمتفکر کم یچهره با

 

 ؟یگر یمرب -

 

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت: یسر راشا
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 ساده! میآموزش و تعل هینه  یآره ول -

 

 ؟یچ یعنی -

 

 !یآموزش بد یاو فوق حرفه یاگروه حرفه هیبه  گه،ید یهمراه چند مرب دیتو با کهنیا یعنی -راشا

 

 از رو به رو ادامه داد: سامان

 

 ییکه تو، توانا ارهیو کارآمد رو به وجود ب دیسبک جد هی تونهیم کیمناستیتکواندو، جودو و ژ یهاادغام ورزش -

 !یهم آموزش بد گرانیبه د یتونیو م یخلق و استفاده ازش رو دار

 

 سر درگم بودم. شونیرمعمولی. اما در مورد گروه خاص و غهیدم منظورشون چمتوجه شده بو یحدود تا

 

 کردم: انیکه تو ذهنم بود رو، رو به سامان ب یسوال

 

 باشگاه بشم؟ یمرب دیبا یعنی -

 

 .شهیم لیها تشکها و ورزشگاهکه تو باشگاه هییهاها و کالسگروه ریاز سا زیگروه متما نینه اشتباه نکن. ا -سامان
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 .ادیم نیمبهم حرف نزنه آسمون به زم انگار

 

 و گفتم: دمیتو هم کش چهرمو

 

 آموزش بدم؟ یبه چه کسان دیکه من با نیبد حیواضح توض شهیم -

 

 نگاهشو بهم دوخت و بعد از چند لحظه مکث گفت: راشا

 

 !نجایگروه ن هیگروه خاص.  هی -

 

 حد ممکن درشت شده بود. نیتا آخر چشمام

 

 کنن؟ یم یسروکله بزنم؟ دارن شوخ نجاین یاگروه حرفه هیبا  دیمن با نجا؟ین

 

 به راشا و بعد به سامان انداختم و با تعجب گفتم: ینگاه

 

 آموزش بدم؟ نجایگروه ن هیبه  دیمن با -

 

 قدرت تکلمش آکبند بمونه! دادیم حینگفت. کال ترج یزیفقط سر تکون داد و چ راشا
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 به سامان گفتم: رو

 

 هست که من بهشون آموزش بدم؟ یازیهستن؟ پس چه ن یاو فوق حرفه یاخودشون حرفه دیگیمگه نم -

 

 پا انداخت. جواب داد: یداد و پا رو هیمبل تک به

 

ها آشنا بشن و بکنه تا هم با انواع سبک نیباهاشون به سبک خودش تمر هیو بق هایباشه که جدا از مرب یکس دیبا -

 خاص محدود بشه. یدو مرب ای کی یهافقط در آموزش دی. اطالعاتشون نبارنیبگ ادی دیجد یزایهم چ

 

 نگفتم. یزیتکون دادم و چ دنیبه عالمت فهم یو سر دنیباال پر ابروهام

 

یم تیمورد عالقم فعال یهاورزش و رشته ینهیمخالفت کنم. چون هم در زم خواستیوجه دلم نم چیواقع به ه در

 بده، هزار برابر بهتره. شنهادیبهم پ تونستیکه راشا م یاچرت و مسخره یکارها ریو هم از سا کردم

 

 :دمیبلند کردم و پرس سرمو

 

 کارمو شروع کنم؟ دیبا یاز ک -
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 جواب داد: راشا

 

 !پس فردا -

 

 ؟ییچه ساعتا -

 

 کرد. نیتمر دیبا یمینداره. تو هر تا یمشخص یساعتا -راشا

 

 و گفتم: دمیتو هم کش ابروهامو

 

 سخته که! یلیخ ؟یچ یعنی -

 

 ابروهاشو باال انداخت و گفت: سامان

 

 چرا سخت؟ -

 

 باال انداختم و گفتم: شونه

 

 د؟یگروه آدم رو دور هم جمع کن هی نیهر وقت اراده کرد دیخوایخب چطور م -
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 حالت بده جواب داد: رییکه تغ نیا بدون

 

 م؟یدور هم جمع کن میرو هر وقت خواست نایگفته قراره ا یک -

 

 بهش رفتم و نگاهمو ازش گرفتم. یاغره چشم

 

یکار م یدانی. قشنگ داشت رو مخم دومدادیسوال رو هم که با سوال جواب م زد،یو پوست کنده که حرف نم رک

 .کرد

 

 کردم و گفتم: اخم

 

 ؟یعصر تکنولوژ درست از یاستفاده ن؟یبد نیبهشون آموزش و تمر یریبا تماس تصو دیخواینکنه م -

 

 راشا برگشتم سمتش که گفت: یصدا با

 

 !میبهشون ملحق ش دیکه با میما هست نیاونا دور هم جمع هستند. ا -

 

 خاروندم و گفتم: مویشونیتعجب کردم، پ زدیکه داد م یاشدم. سرمو کج کردم و با چهره جیدفعه واقعا گ نیا
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 واضح تر لطفا. -

 

 گفت: کردیهام نگاه مبه چشم کهیزانوهاش قرار داد. در حال یاشو روخم شد به سمتم و آرنج سامان

 

 سفر! یعنی. میاونا ملحق بش یآمادگ یبه اردو دیما با -

 

 کردم و گفتم: یاخم

 

 سفر؟ کجا؟ -

 

 مازندران! یهاجنگل -سامان

 

 ؟؟؟یچ-

 

 بلند خودم تعجب کردم. یاز صدا خودم

 

مخم تاب  ایشدم  ریجون پاشم برم وسط جنگل؟ از جونم س یتا بال۲و  نجایگله ن هیمن با  گن؟یدارن م یچ نایا

 برداشته؟



 از جنس عشق یسرقت

 
187 

 

 

 به سامان و انداخت و گفت: ینگاه راشا

 

 تو جنگل برگزار بشه. دیها بابچه یآموزش یاردو نیا -

 

 گفتم: دادمیدستمو تو هوا تکون م کهیاز جام بلند شدم و درحال تیعصبان با

 

که  نیبا خودتون کرد یچه فکر انایشمال؟ اح یهاجنگل امیوشام دراز شده؟ با شماها پاشم بگ ایمن دم درآوردم  -

 ن؟یبهم داد یدارخنده شنهادیپ نیهمچ

 

 و گفت: دیاخماشو تو هم کش راشا

 

 .ستین شنهادیکه پ یدونیخودت خوب م -

 

 کردم و گفتم: یعصب یخنده

 

رو  یکه کار یبا اون قرداد منو وادار کن یتونیم یکنیس؟ نه جناب، اگه فکر منکنه منظورت اون قرار داد مسخره -

 !یکه دوست ندارم انجام بدم، سخت در اشتباه
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 زد و گفت: یپوزخند

 

 !یمخالفت کن یتونیتو نم -

 

 دادم و گفتم: لشیتحو یپوزخند متقابال

 

 !دیازم سوءاستفاده کن دمی! به شما اجازه نمیچهمه ریز زنمیمن هر وقت بخوام م -

 

 ... میخب پس اونوقت مجبور -راشا

 

 راشا! -

 

 میقبل یبه چهره داشت، با دست به جا یرنگاخم کم کهیسامان باعث شد حرفشو قطع کنه. سامان در حال تشر

 اشاره کرد و گفت:

 

 !میکنیلطفا، صحبت م نیبش -

 

 باال انداختم و طلبکارانه گفتم: ابروهامو
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 مخالفتمو قاطعانه اعالم کردم؟ یوقت قایدق یچه صحبت -

 

 با آرامش نگاهم کرد و گفت: سامان

 

 مخالفت کن. یمنو بشنو و اگه قانع نشد یحرفا ن،یبش -

 

 .میقبل یچشم غره، نشستم سر جا هیانداختم و بعد  کردیبه راشا که با اخم نگاهم م ینگاه

 

بکنم! اونقدر  یحماقت نیشو بزنه. چون امکان نداره همچ دیفایب یحوصله به دهان سامان چشم دوختم تا حرفا یب

 بکنم. یخبط نیکه مجبورم کنه همچ ترسمیراشا نم یدایاز زندان و تهد

 

ما از همه  ی. ولیکن یبا ما همکار یخوایو نم یمخالف یکه بالفاصله اعالم کرد یکرد یتو چه فکر دونمینم -سامان

ه دور. مطمئن باش اگ زیرو برکه تو ذهنت نقش بسته یغلط طی. اون محمیکن نیو آرامشتو تضم تیامن میتونینظر م

 .کنهیم ریینظرت صد و هشتاد درجه تغ ینیاونجا رو بب

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 ماست من ترشه؟ گهیم یکدوم بقال -

 

 خونسردانه نگاهم کرد و گفت: سامان
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 ؟یکه بهمون اعتماد کن یخوایم ینیچه تضم -

 

 کردم و گفتم: یاخنده تک

 

 که حماقت کنم؟! خوامیم ینیچه تصم یعنی -

 

 تشیکار باهاش، هدا یبود، برداشت. سرجاش نشست و بعد کم زشیم یکه رو یاز جاش بلند شد و لپ تاپ راشا

 فت:گ کرد،یبا سر به لپ تاپ اشاره م کهیکردم سمتم و در حال

 

 نیبب -

 

 عکس بود. هیلپ تاپش.  یازش گرفتم و دوختم به صفحه نگاهمو

 

. بود ستادهیهستن و سامان هم باال سرشون ا نیکه مشخص بود در حال تمر یسر تا پا مشک یهابا لباس نفرچند

 اطراف و ینشونده بود. فضا شیکه به چهره جد یالعاده پررنگو اخم فوق یفرق کرده بود با اون لباس مشک یلیخ

 .شدهجنگل گرفته  هیعکس تو  دادیکه وجود داشت، نشون م ییهادرخت

 

 ردش کن! - راشا
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 .دمیهم د روهیتمرکز و دقتم بود، عکس رو رد کردم و بق یکه نشونه ییاخما با

 

 یبود، از چادر هاگیه دب یبسته در حال سر کش شبندیپ یرمردیمثل آشپزخونه که پ ییمختلف بود. جا یفضاها از

 که فکر کنم محل خواب بود و ...

 

که بهم زدن  ییو حرفا هیآموزش طیکامال مردونه بود. کامال مشخص بود مح طشینکردم اما مح دایپ یمنف زیچ چیه

 صحت داره.

 

 کنم؟ کاریجماعت مرد چ هیمن وسط  یول

 

 .کردیبهم نگاه م یزیمرددمو آوردم تو صورت سامان که با اخم ر نگاه

 

 شد که سرشو تکون داد و گفت: میمتوجه دودل ظاهرا

 

 خب، نظرت؟ -

 

 لپ تاپ مونده بود، آروم گفتم: یبه صفحه رهینگاهم هنوز خ کهینشستم و درحال صاف

 

 .دونمینم -
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 با همون لحن آرومش گفت: سامان

 

یم ی. ولمیریگیحقو ازت نم نیعنوان ا چیو ما به ه ی. تو حق انتخاب داریکه قبول کن کنهیتو رو اجبار نم یکس -

ما بهش احترام  یکه داشت ی. بعدشم هر نظریتر بشتا مطمئن یهم سوال کن خانمروزهیگروه از ف نیدر مورد ا یتون

 .میذاریم

 

 نگفتم. یزیبهش کردم و چ ینگاه

 

 شهیمن که هم یو کار بد نبود. مخصوصا برا طیکه بهم نشون داد قضاوت کنم، مح یاز حرفا و مدارک خواستمیم اگه

 استفاده کنم، فوق العاده بود. هامییاز توانا ییجا هیبه ثمر برسه و  دمیکه کش یزحمات خواستمیم

 

 یکه تو حرفا ینانیعکسا و اطم دنیبکنم. با د تونستمیموافقت کنم. مخالفت هم نم عایسر تونستمیبازم نم یول

 کرده بود. رییتغ یسامان مشخص بود، نظرم کم

 

 مرد. یکل نیقبول کنم برم ب یبه راحت تونستمیباز هم نم یول

 

 .رمیبگ میبهم کمک کنه تا تصم تونهیم جونروزهیف یحرفا دنیشن کنمیم احساس

 

 .چربهیدونفر ندارم، م نیکه به ا یدارم به اعتماد جونروزهیکه به ف یاعتماد االخرهی
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که منو مورد  دمیراشا رو شن یبه سمت در برنداشته بودم که صدا یتکون دادم و از جام بلند شدم. هنوز قدم سر

 خطاب قرار داد:

 

 .میندار یادیتا فردا ظهر بگو. وقت ز متویتصم -

 

 به عالمت مثبت تکون دادم و از اتاق خارج شدم. یسر

 

 ود.نب یتو آشپزخونه بود و از دلسا هم خبر جونروزهیف

 

دادم که  یجون و سالم روزهیف شیسامان بود، رفتم پ شنهادیحرف ها و پ ریتحت تاث دایکه فکرم شد یحال در

 .رفتیمقابلش ور م ینشسته بود و با برنجا یمتوجه حضورم شد. رو صندل

 

 روش نشستم و گفتم: روبه

 

 جون؟ روزهیف -

 

 زد و گفت: یکه سرشو بلند کنه لبخند نیا بدون
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 جانم؟-

 

 بگم که متوجه منظورم بشه. یچطور دونستمینم

 

 د؟یدونیم یزیچ دنیم میکه راشا و سامان تعل یشما راجع به گروه -

 

 تکون داد و گفت: یجون سر روزهیف

 

 . چطور؟زمیآره عز -

 

 درموردش بدونم. کمی خواستمی. میچیه -

 

 گفت: کردیبهم نگاه م کهیبرنجو کنار گذاشت و درحال ینیجون س روزهیف

 

 . چطور؟کنهیم یهست باهاش همکار یسامانم چند سال کنه،یکارو م نیوقته ا یلیراشا که خ -

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه

 

 کنجکاوم فقط. کنن؟یم کارایچ -
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 جلوش و گفت: دیجون دوباره برنجاشو کش روزهیف

 

یجا م هی نیگروها رو هر بار واسه تمر نیظاهرا ا یلو دونم،ینم یادیز زی. من چکننیم تیترب نجایم نجایواال ن -

 .برن

 

 مدنظرم. یبه جا میدیرس

 

 ؟رنیهم م بیغر بیعج یجاها یعنی -

 

 آره. دونمیکه من م ییواال تا جا - جونروزهیف

 

 گفتم. ی"آهان"انداختم و  ییباال ابرو

 

 اعتماد کنم بهشون؟ تونمیباور کنم؟ م دیبهم گفتن راست بود؟ با یهر چ یعنی

 

 .کنهینظرمو عوض م جونروزهیسامان و ف یحرفا یکه راشا قبال کرده حق دارم نگاهم بهش نکنم ول ییکارا با
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بهم  یجون که با کنجکاو روزهیبه ف ینگاه یاومدم و حواسم جمع شد. با گنگ رونیب الیاز فکر و خ یدست یتکونا با

 انداختم و گفتم: کرد،ینگاه م

 

 بله؟ -

 

 گفت: رفتیم نتایبه سمت کاب کهیصدام، از جاش بلند شد و درحال دنیشن با

 

 دختر؟ نگرانت شدم! ییکجا -

 

 و گفتم: دمیکش میشونیبه پ یدست

 

 تو فکر بودم، متوجه نشدم. دیببخش -

 

 سمتم و گفت: برگشت

 

 ؟ینکنه عاشق شد -

 

 خنده. ریانداختم و زدم ز طونشیش یبه چشما یگرد شده نگاه یچشما با
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 افتاده ها! راه

 

 گفتم: دیبر دهیخنده بر یالالبه

 

 ؟یآش چ ؟یکشک چ ؟ی! عشق چنایجون از اون حرفا زد روزهیف -

 

 که خودش هم خندش گرفته بود، گفت: یحال در

 

 .مینیبیهم م تویکه دوران عاشق زمیبخند عز -

 

 گفتم: طنتیبا ش شدمیبلند م کهیخندمو قورت دادم و در حال یادامه

 

 ن؟یکنیهم م نی! حاال نفرگهیدست شما درد نکنه د -

 

 و گفت: دیخند

 

و  نیزم دیشیعاشق که م نه،ینفر یعاشق یدعا دیگیم ستین یکس شیدلتون پ یامان از دست شما جوونا. تا وقت -

 .دیکنیم یکیزمانو 
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بزنه  ارویکه  رهیگیم یاز راه برسه رو هم طور یهر ک یپاچه چ،یکه ه شهیدل ما عاشق نم نیجون. واال ا روزهینه ف -

 برم بخوابم. نیبه چاک. حاال هم اگه اجازه بد

 

 شستن برنجا گفت: نیزد و در ح یلبخند

 

 .ریبرو گلم. شبت بخ -

 

 اومدم. رونیگفتم و از آشپزخونه ب ی"ریشب بخ"هم  من

 

کل همه مش نیلحظه به عاشق شدن خودم فکر کردم. با ا هیجون رو لبم نشسته بود.  روزهیف طنتیبخاطر ش یلبخند

 فقط عاشق شدنم مونده! یو بدبخت

 

 وارد شدم. م،یبکن میبه اتاق بغل یکه توجه نیسمت اتاق خودمون و بدون ا رفتم

 

 تخت نشسته بود و مشغول بافتن موهاش بود. یرو دلسا

 

 در برگشت سمتم و گفت: یصدا با

 

 ؟یعه اومد -
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 گفتم: رفتمیم شیآرا زیکه به سمت م ینی. در حدمیبستم و شالو از رو سرم کش درو

 

 نه تازه راه افتادم. -

 

 محکم تو کمرم خورد و سقوط کرد. یگذاشتم که جسم زیرو م شالمو

 

 دلسا. یتو چشما دمیبه بالش مقابل پام انداختم و بعد نگاهمو کش یتعجب برگشتم اول نگاه با

 

 سگ گازت گرفته؟ -

 

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 

 مثل آدم جواب سوال بده. -

 

 تکون دادم و گفتم: یسر الیخیب

 

 دفعه بعد. -
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لم داده بود رو تخت و حرکاتمو  یواقع یو دستاشو از پشت ستون بدنش کرد. به معنا دیاز بافتن موهاش کش دست

 نظر داشت. ریز

 

 انداخت و گفت: کردمیهامو شونه مبه من که داشتم مو ینگاه

 

 کارت داشت؟ یراشا چ یراست -

 

 بپرسه. اونم نه االن، همون بدو ورود. یسوال نیبودم همچ منتظر

 

 نگاهش کردم. نهیزدم و از تو آ یطونیش لبخند

 

 ؟یاز فضول یدینترک ؟یچطور تا االن طاقت آورد -

 

 و گفت: دیخند

 

 جا شر و ور گفتن جواب بده. -

 

 گذاشتم و برگشتم سمت تخت. کنارش نشستم و گفتم: زیم یرو رو برس
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 راجع به کار باهام حرف بزنه. خواستیم -

 

 :دیپرس یبرگشت سمتم و با کنجکاو مشتاقانه

 

 گفت؟ یچ ؟یعه جد -

 

 .گهیکارو د -

 

 کرد و گفت: یشینما اخم

 

 داد؟ شنهادیپ یشد و ادامه داد( کارشو بگو. چ یتو رو خدا؟ )جد -

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه

 

 بدم. یرزم یآموزش هنرها نجایگروه ن هیبه  خواستیم -

 

 زد و گفت: یبرق چشماش

 

 ؟یچه خوب. قبول کرد یوا -
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 دوختم تو چشماش و گفتم: نگاهمو

 

 نه. -

 

 درشت کرد و گفت: چشماشو

 

 ؟یکار ده سال کالس نرفت نیمگه بخاطر ا ؟یداشته باش یدوست داشت شهیکه هم ستین یکار نینه؟ مگه ا -

 

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 

 فرق داره دلسا. طشیگروه شرا نیا یچرا ول -

 

 مثال؟ یچه فرق -دلسا

 

 .ننیبیداخل شهر آموزش نم -

 

 تو هوا تکون داد و گفت: دستشو
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داره تو دل تهرون  ی. همه که داخل شهر کالس ندارن. مگه فرقهیعاد نی. خب اایکرد دایپ یادرسا چه بهونه یوا -

 تر؟ هیحاش لومتریدو ک ایباشه 

 

 تکون دادم و گفتم: یبا کالفگ سرمو

 

 .دنیم میمازندران تعل یهاگروهشونو تو جنگل نایشمال. ا یعنی نایبابا دلسا خارج شهر ا -

 

 تعجب نگاهشو برگردوند تو چشمام و گفت: با

 

 مازندران؟ یهاجنگل -

 

 کار، ردش کردم؟ نیام به ابرخالف عالقه یواسه چ ی. پس فکر کردگهیآره د -

 

 بود، گفت: دایکه هنوز تعجب تو چهرش هو یحال در

 

 حاال چرا اونجا؟ مگه جا قحطه؟ -

 

 باال انداختم و گفتم: هاموشونه
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مثل  شیچ چیکه. ه یدید گه،ی. راشاست درنیم ادیز بیو غر بیعج یجاها نیاز ا گفتیم جونروزهی. فدونمیچم -

 .ستیآدم ن

 

 اونجا؟ یبر خواستیاز توام م -دلسا

 

 و گفت: دیکش یقینگفتم. چند لحظه بعد نفس عم یزیبه عالمت مثبت تکون دادم و چ سرمو

 

 !شییخدا یتیبا چه وضع یشد ول دایپ یهم که دوس داشت یکار -

 

 به چهرش انداختم و گفتم: ینگاه

 

 نه؟ ایقبول کنم  دیبا دونمیبهشون نگفتم هنوز. نم مویالبته نظر قطع -

 

 تعجب برگشت سمتم و گفت: با

 

 اونجا؟ یبر یپاش یشد وونهید ؟یقبول کن یخوایتو م یعنی -

 

که بهم نشون  ییعکسا نیجون و هم چن روزهیراشا و سامان و ف یدادن حرفا حیحرفش شروع کردم به توض نیا با

 دادن.
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که اول بسم اهلل  ی. از مخالفت قطعگنجوندمیو نظرات خودم رو هم ال به الشون م گفتمیبه مو حرفاشون رو م مو

 االنم. یاعالم کردم، تا دودل

 

 .کنم دایشده نجات پ رمیگ بانیکه گر یو از سردرگم رمیدرست بگ میتصم هیدلسا بتونه کمک کنه  دوارمیام

 

 :متفکر گفت ین داد و با چهرهتکو یاز تموم شدن حرفام سر بعد

 

 داره؟ قتیو حرفاشون حق ستیتو کارشون ن یکلک یعنی! پس طورنیکه ا -

 

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: سرمو

 

جون نظرمو عوض  روزهیف یقبول کنم و بهشون اعتماد کنم اما عکسا و حرفا خواستمیآره. اول نم ادیبه احتمال ز -

 کرد.

 

 ؟یبر یخوایم ه؟یخودت نظرت چ - دلسا

 

 از چند لحظه مکث گفتم: بعد
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 گله مرد. هیواسم سخته وسط  یخواد ول یآره دلم م -

 

 ه؟ی. مشکلت چیایاز پس خودت برب یتونیتو که م -دلسا

 

 !لنایا هی یآره ول -

 

. ریبگ میبعد تصم ن،یبب طشویبرت گردونن. برو مح یکه هر وقت خواست ریبه نظر من از راشا و سامان قول بگ -دلسا

 داشته باشن. یقصد بد ایقولشون  ریبزنن ز ستن،ین فیاونا هم که انقدر پست و کث

 

 نگفتم. یزیبهش کردم و چ ینگاه

 

خوردم و الطافش به  ادیراشا اعتماد کنم. به هر حال زخم ازش ز یدرصد به حرفا هی تونستمینم کردمیم یکار هر

 تک تک کلماتش. دادیاعتماد م یبود. بو گهید زیسامان چ یت شامل حالم شده. اما نظرم راجع به حرفاکثر

 

مورد رو در  هی نیهستن و سامان به نظرم ا نانیتا چه حد قابل اطم دهیهر حال برخورد آدما به مرور زمان نشون م به

 نشون داده بود. یمورد خودش، به خوب

 

 .دیلرزیبود و م یناراض کمیدلم انگار  یبرم اما اون ته مها خواسمیم %۷۰ خودم

 

 پتو. ریز میدیصحبت، دلسا برقو خاموش کرد و هردو خز قهیچند دق بعد
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 فکر کنم، خوابم برد. یزیبه چ نکهیخسته بود. بدون ا ذهنم

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رفتم. مطمئن بودم درسته، گ بایکه تقر یمیتصم ه،یبق یحرفا دنیگرفتم. با مشورت با دلسا و سنج مویتصم باالخره

 یم دشیکه مغزم تائ یدرصد یممکن رو گرفتم ول میتصم نیو درست تر نیتونم بگم بهتر ینم تیالبته هنوز با قطع

 مغزم اعتماد کردم. سمتکنه و من هم به اون ق یهست که ردش م یتر از درصد شیکنه ب

 

 .دمیکش یبه ساعت سالن انداختم و پوف ینگاه

 

 زده؟ بشیکجا غ ستیبارم که من منتظر راشام، معلوم ن هی

 

 شد. داشیپ لیسه یبعد، در سالن باز شد و ستاره قهیدق ۵

 

 ها که سد راهش شدم.بهم بندازه خواست بره سمت پله ینگاه کهنیا بدون

 

 نشده. چمیکه فرصت فکر کردن بهم داده بودن، پاپ شبید از

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه
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 شده؟ یزیچ -

 

 باال آوردم و گفتم: سرمو

 

 باهات صحبت کنم. شبیراجع به د خوامیم -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 باال. ایب -

 

رها کرد و  زیرو م شویدست فیها. پشت سرش وارد اتاقش شدم و درو بستم. کخودش جلوتر ازم راه افتاد سمت پله و

 .نمید رو به روش بشاتاقش. به منم اشاره کر ینشست رو مبل تک نفره

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 

 ؟یگرفت متویخب؟ تصم -

 

 گفتم که گفت: یا"آره"به عالمت مثبت تکون دادم و  سرمو
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 .شنومیخب، م -

 

 .گردمیواسم مناسب نبود، برم طشی. اما اگه محامیو م کنمیقبول م -

 

 داد و گفت: هیمبل تک یپشت به

 

 ی. اگه مشکلشهیم نیدختر اماده شده و تضم هیحضور  یاز همه لحاظ برا ،یزنیکه ازش حرف م یطیمح نیا -

 !میخودمون هم بدنام بش ،یکه با به وجود اومدن مشکل میدادیبهت نم یشنهادیپ نیداشت هرگز همچ

 

 تکون دادم و نگاهمو تو چشماش دوختم و گفتم: دیبه عالمت تائ سرمو

 

 .نیقول رو بهم بد نیا دیبا یباشه ول -

 

 گفت: دیکش یقینفس عم راشا

 

. یکه اونجا باش کنهیتورو مجبور نم یهم گفت، کس شبیسامان د یباشه ول شهیراحت م التیقول خ نیاگه با ا -

 .گردهیخودت برم میبه تصم یهمه چ
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 نگفتم. یزیتکون دادم و چ دنیبه فهم سرمو

 

 درست بوده. ممیصمکه ت شهیدل م هیدلم  شتریب گذره،یهر چقدر م کنمیم احساس

 

 خواد؟یرو م یاعتماد نیچرا دلم همچ دونمینم یاعتماد کنم ول بهیکامل به دو تا پسر غر دینبا دونمیم

 

 رو از دست بدم. یتیموقع نیهمچ خوامیو نم امیرزم یکارم، عاشق ورزش و هنرا نیعاشق ا من

 

 .دمینداشتم. بلند شدم برم که صداشو شن یکار نجایا گهید

 

 چند لحظه. نیبش -

 

 لحظه مکث کردم و دوباره برگشتم سر جام. نگاه کنجکاومو بهش دوختم که چند

 

 برداشت و دوباره اومد مقابلم نشست. ی. پاکتزشیشد و رفت سمت م بلند

 

 سمتم گفت: کردیم تیپاکتو هدا کهیکنجکاوم انداخت و درحال یبه چشما ینگاه

 



 از جنس عشق یسرقت

 
211 

 

. رمز هم داخلش گذاشته شده. فردا قبل کنمیم زیکارت وار نیوقتون رو هر ماه به اتو و دلساس. حق یکارتا برا نیا -

کن. چون اون جا به بازار و فروشگاه  هیته یداشت ازیکه ن یجون برو هر چ روزهی. امروز با فمیافتیاز ظهر راه م

 .ادیز میندار یدسترس

 

 .شدیم شتریمن ب یتعجب هم تو چهره شد،یاز دهاتش خارج م یاهر کلمه با

 

 گرفتم و گفتم: زیم یمتعجبمو از پاکت رو نگاه

 

 باره زده نشده بود. نیدر ا یتو قرار ما حرف یول -

 

 داد و گفت: هیمبل تک به

 

 .مینبود ذکر کن یازیپس ن شهیبدون حقوق انجام نم یکار چیه -

 

 بگم. یزیچ نتونستم

 

حاال مالحظه کار  زد،یم ریمنو با ت هیسا روزیک کنم. اون که تا دراشا رو در تیبعد از شخص نیا تونستمینم واقعا

 زنه؟ینانوشته حرف م یانسان یشده و از قرارها

 

 از اتاق خارج شدم. یرلبیتشکر ز هیبرداشتم و بعد از  کارتو
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 کنم. هیدارم ته ازیکه ن یجمع و جور، از لوازم ستیل هیکردم  یاتاق خودمون گذاشتم و سع شیآرا زیرو م پاکتو

 

 .لیوسا دیواسه خر میشد، بهم خبر بده تا بر یهماهنگ کرده بودم که عصر که وقتش خال جونروزهیف با

 

کامل داد که مثل چشماش به سامان و راشا  نانیکنم اول بهم اطم کاریقراره کجا برم و چ دیفهم یجون وقت روزهیف

از  یزیاون همه مرد که چ نیبهم کرد که ب یمنیسفارش ا ی، بعد هم کلبابت نداشته باشم نیاز ا یاعتماد داره و نگران

 کنم. یزندگ دونن،یمشکالت و دنگ و فنگ دخترونه نم

 

 هینداشتم و بق یزیخونه چ نی. جز چندتا دونه لباس تو ایشوهر بد یتونیدختر رو م هیکردم  هیکه من ته یستیل با

 .دمیخریاز نو م دیرو با حتاجمیما

 

 یرو درک کرده و به گاو باز تمونیکه وضع نی. امیکه راشا کرده بود ازش ممنون بود یمن و هم دلسا بابت کار هم

 گذشتش ادامه نداده.

 

رفتن رو  یو عالوه بر اسک کنهیم یتو خونش زندان ینطوریدو تا دختر رو هم یبوده. وقت فشیهم وظ یطرف از

 هم باشه. نجاشیفکر ا دیبا کنه،یمخشون، دستشون رو به کار هم بند م

 

 عیکردم و سر تیذهنم هدا ینقطه نیتر یابه گوشه هامویریجون افکار نامرتب و خوددرگ روزهیف یصدا دنیشن با

 رفتم سمتش.
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 بود. ستادهیدر ا یو آماده جلو حاضر

 

 دنبالمون. ادیبود جواد ما رو برسونه پاساژ و دوباره بعد از اتمام کارمون ب قرار

 

 شدنمون، رفت. ادهینگه داشت و بعد از پ یپاساژ بزرگ یجلو

 

 .مینخور روقتیتا به د دهایبه انجام خر میمغازه شروع کرد نیهمون اول از

 

 .میاومد رونیو ب دمیهم خر یمناسب یکتون خوره،یاونجا به درد م زدمیچند تا لباس که حدس م دیاز خر بعد

 

 غروب کرد. دیبم بود که چطور انقدر زود، خورشزمان رو اصال حس نکردم و باعث تعج گذر

 

تا فردا  دیداشتن که با یسیو برنامه نو یافزارکار نرم هیاما ظاهرا  اد،یدوست داشتم دلسا هم همراهمون ب یلیخ

 .کردنیتمومش م

 

بابت خوشحال بودم که مثل من، هر روز جنگ اعصاب  نیبا ساشا داشتن و از ا یاخوب و دوستانه یکل رابطه در

 نداره.

 

و حاضر و آماده، کنار در  میجون بهم داده بود، جمع کرد روزهیکه ف یتو چمدون لمویبا کمک دلسا، وسا شب

 .میگذاشت
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ه دم تا اونجا بماه، آماده کرده بو هیحداقل  یبرا لمویاما وسا م،یچقدر قراره اونجا بمون میرفته بود ازشون بپرس ادمی

 برنخورم. یمشکل

 

 داشتم. جانیکنجکاو بودم و هم ه هم

 

 !یدفعه، با عنوان مرب نیاما ا گذروندمیوقتم رو اونجا م شتریب یبشم که از بچگ یطیدوباره وارد مح خواستمیم

 

صورت  نمونیب هم یانخواهد بود و اگه قرار باشه مبارزه یمشت مرد کار آسون هیبودم سر و کله زدن با  مطمئن

 خواهم گرفت. یادگاریبادمجون  هیاز هر کدوم  ره،یبگ

 

 !چربهیساله م ۱۹دختر  هیمردن و زورشون به  هیباشه باز اونا  ادیز کمیچقدرم قدرت و تکن هر

 

*** 

 

 شد. رید ایاه. ب گهیدرسا! دل بکن د -

 

در آوردم و حولمو  یشکلک کرد،یم یرو ادهیساعت رو مخم پ هیدلسا که  یغایج غیآب بستم و در جواب ج دوش

 .دمیپوش
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 رو بکشم. یبعد یشد که آماده بود عربده تیدلسا رو یبا باز کردن در حمام، دهن باز شده همزمان

 

 گفت: زد،یسشوارو به برق م کهیرفت و در حال یاگرفت از حالتش که چشم غره خندم

 

 حرص بخورم. دیتوام من با ی. جاشهیم رتیتو! د یدر رفتت. چقد خونسرد شیزهرمار با اون ن -

 

 نگاهش کردم و گفتم: نهینشستم. از تو آ شیآرا زیم یجلو یو رو صندل دمیخنده لپشو کش با

 

 .زنهیهم اندازه تو جوش نم ی! قابلمه قرمه سبزیسره در حال جوش زدن هیانقد حرص نخور.  -

 

 گفت: کرد،یسشوارو روشن م کهیچپ نگاهم کرد و در حال چپ

 

 جلو چشمون. یاریهممونو م اکانیبسه. اجداد و ن یلکسیتو ر -

 

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 

 کرد. شهینم شیکار گه،ید خوردیم حرص

 

 تو موهام زد و گفت: یرحمیب تیبا نها یچنگ
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 .خوندیانقدر کبکم خروس م گرترنیج یکیاز  یکیمشت مرد که  هی نیبرم ب خواستمیتو بودم و م یمنم اگه جا -

 

 بهش دوختم و گفتم: نهیگردتر نگاهمو از آ نیاز ا گهید کرمیکه حس م ییچشما با

 

 ؟یالهام که انقدر مطمئن ایشده  یبهت وح گرتر؟یج یکیاز  یکی -

 

 بهم زد و گفت: نهیاز آ ییدندون نما لبخند

 

 !گهیم طورنیواال راشاشون که ا -

 

 :دادیطور داشت ادامه م نیدلسا هم یشدت بهت خشکم زده بود ول از

 

 .پسندمیم شتریراشا رو ب تیشخص یول ستاین یالبته سامان هم کم لعنت -

 

 و گفت: دیزدم افتاد خند خی افهیکه به ق نگاهش

 

 ؟یزد خیچرا  -
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 برگردونم گفتم: یاندازه چشمام رو به حالت عاد کردمیم یسع کهیدرحال

 

 اکه.کابوس ترسن هیکردن  فیتعر هیشب شتریبودن راشا ب گریراجع به ج تیبخدا. شوخ یمست کرد یصبح یاول -

 

 تکون داد و مشغول ادامه کارش شد. یخنده سر با

 

 یساعت وقت دارم برا هیفقط  داد،یبه ساعت انداختم که نشون م ینگاه دیکشیکه دلسا موهامو سشوار م ینیح در

 آماده شدن.

 

 دلسا! کردید نمو دا غیراهم ج یگرفت. ظاهرا ب خندم

 

 .نییطبقه پا میآماده شدم و بعد از برداشتن چمدونم، همراه دلسا رفت عیخشک کردن موهام، سر بعد

 

 سالن نشسته بودن که با اومدنم، نگاها برگشت سمتم. یو سامان، همرا ساشا رو مبال راشا

 

 ؟یاآماده -سامان

 

اومده بود، چمدونم رو همراه چمدون راشا  رونیتر رفتم. جواد که تازه از آشپزخونه ب کیگفتم و نزد یا"آره"

 رفت. رونیبرداشت و از ساختمون ب
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 .میشد نیاز همه سوار ماش یقرآن رد کرد و بعد از خداحافظ ریجون هممونو از ز روزهیف

 

نظرش  نیهم رو ا زیر کیدختر دلقکه.  نی. از بس ارمیاسترس بگ ایبخندم  دونستمیدلسا نم یمنیا یهاسفارش با

 چرا هر دونمینم یگروه هم مثل اون باشن نونم تو روغنه ول یاعضا ی هیو اگه بق گرهیج هیکه راشا  کردیم یپافشار

من مشکل داشت  یچشما دونمی. نمشدینگاهم نم دیعا یزیمزاحم چ یحشره  هیافتاد جز  یوقت نگاهم به راشا م

 دلسا؟! ای

 

 .میو حرکت کرد میسوار شد ه،یمتعلق به ک دونستمیکه نم ینیها تو ماشاز جا دادن چمدون بعد

 

 .دادمیسامان و راشا گوش م یبه حرفا حوصلهیعقب نشسته بودم و ب یصندل رو

 

من رو  یرو داشت که کامال حوصله نیا ییکه توانا یها و تدارکات بود. بحثبحثشون در مورد گروه و آموزش ظاهرا

 سر ببره.

 

 تو گوشام گذاشتم. مویدرآورد و هندزفر بمیاز تو ج مویگوش

 

 تا اونجا معطل نمونم. دمیخر لمیواسه موبا یشارژر م،یزد جونروزهیبا ف روزیکه د یلطف گشت به

 

 جاده شدم. یکردم و مشغول تماشا یپل یآهنگ
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. میدلسا تنگ شده. از بعد فوت مامان و بابا، نصف روز هم بدون هم نبود یاالن هم دلم برا نیهم کردمیم احساس

 .ستیمسافت چند ساعته که مدت زمانش هم مشخص ن هیچه برسه به 

 

 هم مثل گهواره. نیبود و حرکت ماش ییآهنگ مثل الال یصدا

 

 خوابم برد. یک دونمیامروزم، رفته رفته پلکام رو هم افتاد و نم یزیسحرخ بخاطر

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 چشمامو باز کردم که صدا واضح تر شد. یال خورد،یکه به گوشم م ییصداها با

 

 شم. ادهیپ خوادیو ازم م زنهیم شهیسامان به ش دمیبرگردوندم سمت چپ که د سرمو

 

 .میپارک کرده بود یراه نیرستوران ب هی یبه اطراف انداختم. جلو ینگاه

 

 م مرتب کردم.شدم و شالمو رو سر ادهیپ نیماش از

 

 نشستم. یزیو پشت م میهم وارد رستوران شد همراه
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 یکنار سامان رو برا یجونم، صندل یاز بال یمنیا یهم نشسته بودن و من واسه حفظ فاصله یو راشا رو به رو سامان

 نشستن انتخاب کردم.

 

 بهتر بود. یلیاز چفت هم نشستن خ یکه صورتش درست مقابل صورتم بود ول نیا با

 

 .کردیم ییبعد، حاضر و آماده جلومون هنرنما قهیکه چند دق میجوجه سفارش داد یهمگ

 

 به راشا و سامان که هنوز مشغول خوردن بودن انداختم. یاز خوردن غذام دور دهنمو پاک کردم و نگاه بعد

 

 که با خانوادم به شمال داشتم افتادم. یسفر نیآخر ادی

 

دوست بود برامون.  هیمثل  شهیبابا افتادم که هم ادی. شدیم دهینده بود که شنخ یهمه! فقط صدا میشاد بود چقد

 نیاتفاقات ا نیترترسناک شدیگاه بود برامون. بودنش باعث م هیتک م،یکردیم طنتیش م،یذاشتیسر به سر هم م

 ترس نکنه. جادیواسمون ا یاذره ا،یدن

 

وقت از ذهنم پاک  چیه کرد،یبا محبت به جمع شاد و گرم خانوادمون نگاه م شهیمهربون مامان، که هم یلبخندا ادی

 .شهینم

 

 کشم؟ینفس م میزندگ یهاچطور سه ساله بدون داشتن فرشته من
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 درسا! -

 

 که تو چشمام حلقه زده بود، شدم. یسامان، به خودم اومدم و متوجه اشک یصدا دنیشن با

 

 گرفت؟ میگر یک من

 

 گفتم: شدمیبلند م کهیم و درحالازش گرفت نگاهمو

 

 منتظرم. رونیمن ب -

 

 باشم، از رستوران خارج شدم. یکه منتظر جواب نیبدون ا و

 

سارقم و ممکنه هر لحظه از دستش فرار کنم اما در کمال تعجب  هی. باالخره من ادیآن منتظر بودم راشا دنبالم ب هر

 نیخوام و از جر و بحث دوباره ب یم ییداده بود تنها صیسامان بودم که تشخ ونیمحبتو مد نیباز هم ا دی. شاومدین

 کرده بود. یریمن و راشا جلوگ

 

 نیخاطرات مامان و بابا رو مرور کنه. ا خواد،یداده بودم و ذهنمو آزاد گذاشته بودم تا هر چقدر م هیتک نیماش به

 اونا منع کنم؟ یم رو از جوالن دادن تو وادتونم ذهن یمنن و مگه من م ییدارا نیترخاطرات با ارزش
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 اومدم. رونیخوردم و از فکر ب یتکون ن،یماش ریدزدگ یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 

 .شدنیم کینزد نیبه ماش کردن،یبا هم صحبت م کهیو سامان در حال راشا

 

 باز کردم و سوار شدم. درو

 

 .میدو حرکت کر دنیلحظه بعد اونا هم رس چند

 

حکم فرما شده بود، استفاده کردم و نگاهمو  نیکه داخل ماش یو من هم از سکوت میبود که راه افتاده بود یساعت مین

 گرفتم. رونیب یاز منظره

 

 :دمیرو پرس رفتیکه تو سرم رژه م یشدم و سوال لیبه جلو متما یکم

 

 م؟یاونجا باش دیچقدر با -

 

 به پشت سر انداخت و گفت: یباال سرش، نگاه کیکوچ ینهیاز آ سامان

 

 ها داره.به روند کار و آموزش یماه. بستگ هی دیشا -
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 :دمیدوباره پرس یجوابش پنجر شدم ول دنیشن با

 

 امکان داره کمتر هم بشه؟ یعنی -

 

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت: سرشو

 

 آره، ممکنه. -

 

 در حال تردد شدم. یهانیبه ماش رهیجلو، خ یایصندل نیدادم و از ب هیتک یصندل یپشت به

 

مشت آدم نچسب و  هی نیماه ب هیآوره. من اگه قرار باشه فکرش هم عذاب یمخصوصا دلسا! حت ه،یاز بق یماه دور هی

 س.دوتا پرسه بزنم که کارم ساخته نیمثل ا یجد

 

 به جلو چشم دوخته بود. یجد یلیبه راشا انداختم که خ ینگاه

 

. اما نییافتاده پا یبشر تلپ نیخودشو. انگار آسمون سوراخ شده و ا رهیگیدست باال م یلیخشکه. خ یادیز اخالقش

و موقره. مثل راشا از نوک  تیتره. باشخصو کم حرف هست، اما آدم یتره. جدسامان نسبت به راشا قابل تحمل

 .کنهینگاه نم هیدماغش به بق

 

 ، کابوس!ماه تحمل کردن هر دوشون کابوسه هیتقدم باز هم مع نایبا وجود ا اما
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که  یاز درخت و سرسبز و باطراوت بود. طور دهیپوش رون،یب طیاما مح میکجا بود دونمی. نمشدیم کیداشت تار هوا

 .اوردیروح آدم رو به وجد م

 

به رو به روم دوختم که کنار  یگرفتم و با کنجکاو رونیب یبه سمت راست، نگاهمو از منظره نیمنحرف شدن ماش با

 .میجاده توقف کرد

 

 جلوتر پارک شده بود. یکه کم یشد و در برابر نگاه کنجکاو من، رفت سمت پاترول ادهیپ نیاز ماش سامان

 

صحبت، برگشت سمت ما که راشا واسش  یشد و بعد دست دادن و کم ادهیمتوجه حضور سامان شد، پ یوقت راننده

 د زد.تکون داد و لبخن یدست

 

 بابا! لبخندم بلده؟ نه

 

 شم. ادهیشد و به منم اشاره کرد پ ادهیپ نیسامان، راشا از ماش یاشاره با

 

 یزیچ دیکه شا چرخوندمیراشا و سامان م نی. نگاه کنجکاومو بفتهیداره م یچه خبره و چه اتفاق دمیفهمینم

 !کیکوچ یشفاف ساز هیاز  غیبشه اما در رمیگدست

 

 ها رو از صندوق عقب خارج کردن و داخل پاترول قرار دادن.و سامان چمدون راشا
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 پاترول، سوار شدن و به منم گفتن که سوار شم. یبا راننده یاز خداحافظ بعد

 

 دونفر! نیا یشب باز مهیشده بودم عروسک خ کال

 

سامان در سمت مخالفمون  نیبا ماش ن،یماش نیو راننده ا میرو جا به جا کرده بودن. ما سوار پاترول شده بود نایماش

 شروع به حرکت کرد.

 

که آروم  یو از راه یفرع هیتو  میدیچیپ م،یدیجاده رو ادامه م کردمیبرخالف تصورم که فکر م ن،یحرکت ماش با

 .میباال رفت شد،یدار م بیآروم ش

 

یم کاریچ جانیو ا مییکجا کهنیه اراجع ب یسوال خواستیدلم نم شد،یخودشون رد و بدل نم نیب یحرف یوقت

 بپرسم. میکن

 

 مورد نظرمون. یبه مکان آمورش شهیم یباشه که منته یاهمون جاده نیا زدمیم حدس

 

 .میباش برهیدائما در حال و شدی، باعث مپر چاله و چوله نیبود و زم اهیپر از درخت و گ اطرافمون

 

 همه نیا نیو حرکت ب نیخوفناک به نظر برسه اما نشستن تو ماش یجنگل اطرافمون کم شدیباعث م کیتار یهوا

 دل چسب و آرامش بخش بود. یلیدار و درخت تو سکوت، خ
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 .ستادیا نیجلوتر ماش یو کم میدیرس یهموار نیبه زم یمدت بعد

 

 روشن شده بود. ییهارو به رو چشم دوخته بودم که با استفاده از چراغ طیبه مح یکنجکاو با

 

 شد. ادهیرو خاموش کرد که بالفاصله راشا پ نیماش سامان

 

 بهم انداخت و گفت: نهیاز آ یشدن نگاه ادهیهم قبل پ سامان

 

 .میدیرس -

 

 شدم. ادهیپ نیاز ماش یرفت. درو باز کردم و با کنجکاو رونیخودش زودتر ب و

 

 بود. یدنیجالب و د یفضا یلیخ

 

 با نور چراغ روشن شده بود. گرفت،یکه چادرها رو در بر م یاچادر با فاصله از هم بر پا شده بودن و محوطه چندتا

 

 .کنهیرو به رو شده بودم که حواسم نبود سامان چمدونمو دست گرفته و به سمت چادرها حرکت م یمحو فضا یطور
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 گفتم: گرفتمیونمو ازش مدسته چمد کهیچند قدم بلند خودمو بهش رسوندم و در حال با

 

 .ارمیخودم م -

 

 گذاشت. ارمیچمدونو در اخت ،یحرف چیبهم کرد و بدون ه ینگاه

 

کار  نیچمدون سخت تر بشه و من هم بابت ا دنیکش شدیرو پوشونده بود باعث م نیکه زم ییهااهیو گ هاسنگ

 بشم. مونیمسخرم، پش

 

 .کردنیحلقه بسته بودن و بگو بخند م یشیکه دور آت دمیرو د یجمع بزرگ م،یوارد محوطه شد یوقت

 

 .دیگفت که سرها به سمتمون چرخ هیبه بق یزیچ دنمونیداشت با د دیاز افراد که بهمون د یکی

 

ه اعتنا به راهم ادام یب لیدل نیبار به سمتم هجوم آورد، معذب بشم، به هم هیکه  یینبودم که از نگاها یخجالت دختر

 دادم.

 

 بلند و با لبخند گفت: ومد،یبه سمتمون م کهیاز جا بلند شد و در حال خورد،یسال بهش م ۵-۲۴ره که پس همون

 

 سالم جناب سرگرد. -
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 گذاشت. یدرجا متوقف شد و اون در برابر نگاه مبهوت من، احترام نظام هامقدم

 

 کنم. لیو تحل هیرو تجز ششیکار و حرف چند لحظه پ کردمیم یشده بودم و سع رهیو مبهوت به پسر مقابلم خ مات

 

حرکت  یمبهوت و ب یو باعث شده بود با چشما دیگنج ینم میبودم در مخل دهیو شن دهیکه د یزی. چشدینم باورم

 بشم. سرگرد؟ اون به سامان گفت سرگرد؟ رهیبهشون خ

 

و مسخره سرمو  یالک یمعامله هیتونستن با  نایبدن؟ ا ینقشه بود که منو باز نایا یخوردم؟ همه بیمن فر یعنی

داشتم همراه  یاز همه چ خبریباهاشون معامله کردم، تو دام افتاده بودم و ب کردمیبمالن؟ اون موقع که فکر م رهیش

 شدم؟یم نایا یهانقشه

 

 برگشتم سمت سامان. داد،یرو نشون م میبهت زدگ یکه به خوب یاچهره با

 

 ابروهاش خط انداخته بود. نیب یفیظر اخم

 

 ی. انگار همهدیشنینم یزی. گوشام چدمیدیهاشو م. فقط تکون خوردن لبکردیبا پسر رو به روش صحبت م داشت

 بدنم از کار افتاده بودن. یهاها و اندامدستگاه

 

 باالخره سرمون اومد. میبود یکه ازش فرار یزی. چدمیترسیم
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 ردم، اشتباه کردم، ...اشتباه کردم. اشتباه ک بازم

 

 .شدیم دهیجمله مثل پتک تو سرم کوب نیا

 

 سامان برگشت روم. نگاه

 

 بود. یلعنت ینقشه نیبودم که عروسک گردان ا یبه کس رهیتکون بخورم. فقط مات و مبهوت خ تونستمینم

 

 د.تکون دا هیبه عالمت چ یبه چشمام انداخت و سر یابروهاش پررنگ تر شد. نگاه نیب اخم

 

 گفتم: دهیبر دهیتوان حرف زدن رو از دست داده بود، بر رتیکه از شدت بهت و ح یزبون با

 

 تو... تو... و... راشا... -

 

 سر به پسره اشاره کرد که بره. با

 

 .دمیعقب پر یبه سمتم برداشت که قدم یقدم
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 شدن به دست آدم رو به روم وحشت داشتم. ریازش. از اس دمیترسیم

 

 تر شده بود. آروم گفت:پررنگ اخمش

 

 شده؟ یزیچ -

 

 !نیداد بی..تو و راشا منو فرنیداد بیتو .. تو.. راشا ... منو فر -

 

 پردازش کنه. تمویجمله بود که وضع نیذهنم منتظر ادا شدن ا انگار

 

 تعجبمو گرفت. یجا تیعصبان

 

 به من دروغ گفت و من چه ابلهانه باور کردم! اون

 

 حماقتم.به من و  لعنت

 

 مشت شده گفتم: یهاتند و دست یهانفس با
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. حالم از لهیح هی ب،یفر هینقشه بود.  هی نایا یداد. همه بیپست فطرت منو فر ی. اون راشادیشما به من دروغ گفت -

 .نیگرفت یکه اعتمادمونو به باز خورهیهمتون بهم م

 

 دمیدو عیبلند و سر یآهسته و بعد با قدما یازش بمونم، چمدونمو رها کردم و اول با قدما یکه منتظر حرف نیا بدون

 سمت جنگل پشت سرم.

 

 .کردیکه صدام م دمیشنیم صداشو

 

 کردم. شتریزدم و سرعتمو ب یپوزخند

 

 نیهمچ شیپسره با اون دوست عوض نیتو روم نگاه کنه؟ ا شهیچطور روش م اره؟یاسممو به زبون م ییچه رو با

 .دیکش یپست ینقشه

 

 ل،یکه اعتماد کردم و چوب اعتمادم رو خوردم. اعتماد به فام شیاحمق هم اعتماد کردم. درست مثل سه سال پ من

 .کنهیبد آدمو تباه م یاعتماد نیاعتماد به آشنا، چوب همچ

 

 کمتر از اون نداره. یعذاب کشه،یحماقتت رو به رخت م شهیبه دو تا پسر که هم یااعتماد ابلهانه درد

 

 .میبود ستادهیسامان شدم. وسط جنگل ا ینهیبه س نهیشدن دستم از پشت، برگشتم که س دهیکش با
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 :دی. تو صورتم غرکردیکه از خشم سرخ شده بود بهم نگاه م یاخم و صورت با

 

 ؟یریم یدار نییپا یکجا سرتو انداخت -

 

فرش  هااهیها و گپام با علف ریز نیبلند و قطور بود و زم یهااز درخت دهیحواسم جمع اطرافم شد. اطرافم پوش تازه

 گرفت. یکم کم فضا رو در برم یاهیشد و س یم کیشده بود. هوا داشت تار

 

 گفتم: دم،یکشیم رونیدستمو از تو دستش ب کهیتو چشماش نگاه کردم و در حال یگستاخ با

 

 نداره. یبه تو ربط -

 

 میو به درخت کنار دیحرکت دستمو کش هیو خواستم برم که با  دمیکش رونیهاش بپنجهمحکم از چنگال  دستمو

 چسبوندتم.

 

 یبا اون ابروها شیکه چهره جد کنمیبهم زل زده بود. اعتراف م شیبزرخ یبود و با چشما ریدستم تو دستش اس مچ

سرخ و  یبا چشما یدیشد یکه به گوشم خورد، همخون شیعصب یبهم گره خورده بدجور ترسناک شده بود. صدا

 صورت برافروختش داشت.

 

 !یتوش پرسه بزن یبخوا یلیدل چیکه هر وقت دلت خواست، بدون ه ستین ییجا نجایا -
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 گفتم: تیزدم و با عصبان یحرفش پوزخند دنیشن با

 

درک  فتهیکه اطرافم م یاز اتفاقات یزیابلهم که چ یخودتو؟ فکر کرد ای یمنو مسخره کرد ؟یلیدل چیبدون ه -

 انمیو اطراف تیاز موقع یدرک چیمثل کبک سرمو تو برف فرو کردم و خودمو به خواب زدم؟ که ه ینکنم؟ فکر کرد

 مدی. اما اجازه نمدمیرس نجایکردم و حاال به ا عتمادا تیندارم؟ آره من ابله بودم، ابله بودم که به تو و دوست لعنت

 جناب سرگرد! نیبهم نشون داد تونویواقع ی. تازه اون رودیاستفاده کن تتونیو از موقع نیبتازون نیاز ا شتریب

 

 حرفام گوش داد و در آخر گفت: یاخم به همه با

 

 ه؟یدر آوردنت چ یو باز تیهمه عصبان نیا لیمنظورتو. دل فهممینم -

 

 .کردیو اعصابم رو آشفته م دیکشیرو مخم خط م یچپ بدجور یعل یتو کوچه دنشیچیپ

 

 بکشم گفتم: رونیدستمو از حصار دستش ب کردمیم یسع کهیحال در

 

رو  یلعنت یشما؟ من اون نقشه ایدر آوردم  یمن باز ؟یزنیبهم م یحرف نیهمچ ییدر آوردن؟ با چه رو یباز -

 شهیشما؟ چطور روت م ایشما؟ من ازشون سوءاستفاده کردم  ایکردم  یشما؟ من با اعتماد دو تا دختر باز ای ختمیر

 ییاون رو دمینداره. د یمن رنگ شیحنات پ گهید یا ولیهست یقهار گریباز ؟یاریدر م یباز یو بگ یتو روم نگاه کن

 .تویاصل یرو دمی. دیرو که پنهان کرده بود
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 یکه سع ییو با صدا دیداخل موهاش کش یبه عقب برداشت. دست یلحظه بهم نگاه کرد. دستمو ول کرد و قدم چند

 باشه، گفت: میمال کردیم

 

 ه؟یحرفا و کارا چ نیمنظورت از ا نمیبده بب حیباشه. درست و واضح توض -

 

درخت پشت سرم  یحوالش کردم و خواستم راهمو بکشم و برم که دست چپشو به تنه یحرفش نگاه پر نفرت نیا با

 گفت: یعصب یافتاده بودم. با صدا ریز حرکتم شد. تو حصار تن و دستش گزد و مانع ا

 

از  یحق ندار ینکرد انیکه از دهنت خارج شد و واضح ب ییهابده حرفا و کاراتو. تا تک تک واژه حیگفتم توض -

 !یتکون بخور نجایا

 

 .بلند شروع کردم به حرف زدن یحرفش کنترل خودمو از دست دادم و با صدا نیا با

 

 نییکه واسه من تع یهست یک یصحبت کنه؟ فکر کرد ینطوریبا من ا یدیکه به خودت اجازه م یهست یتو ک -

 یمحترم. اون یبشنوه منم نه شما آقا حیتوض دیکه با یبدم؟ اون حیکدوم حرفا و کارا رو واست توض ؟یکنیم فیتکل

فهمه ب دیکه با یدادن منم. اون بشیبفهمه چرا فر دیکه با یبفهمه چرا از اعتمادش سوءاستفاده شد منم. اون دیکه با

بود؟  یمن و خواهرم چ بیبود؟ هدفتون از فر یکردن منم نه تو. هدفتون چ یزیرو برنامه ختنیچرا واسش نقشه ر

 اد؟یوسط نم سیپل یپا گهینداد؟ چرا گفت هماهنگ کرده و د سمونیپل لیچرا اون دوست نامردت همون موقع تحو

ت صداق نهیو سرباز؟ ا سیمشت پل هیوسط  ارتمونیزندان ب یبماله که به جا رهیروغ گفت؟ خواست سرمونو شچرا د

رم؟ که قرار بود از اول ب ییجا نمیو تهش بفرست دیکه ازم به نفع خودتون استفاده کن نجایا نمیآورد تون؟یو مردونگ

 ینطوریخوره که از وجود دو تا دختر ای. حالم ازتون بهم منیهست فیواقعا متاسفم واستون که انقدر پست و سخ

 .نیکنیسوءاستفاده م
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 سرکشم دوخت و ازم فاصله گرفت. ینگاه نافذشو به چشما هیثان چند

 

 که تو سرمه بارش کنم. ییحرفا یهمه خواستیو دلم م دمیکشیتند نفس م تند

 

 نیبدجور رو مخم بود. آخه آدم انقدر پررو؟ با ا ارهیز حرفام در نمسر ا کردیو ادعا م زدیکه خودشو به اون راه م نیا

 .کنهیمثل روز برام روشنه بازم کتمان م یهمه چ دونهیکه م

 

 که تو صورت داشت، گفت: یاشاره کرد و با اخم میکه اومده بود یریدست به مس با

 

 با هم. میکنیصحبت م م،یبر -

 

 درهم و حرف مسخرش زدم و گفتم: یبه اخما یحرفش، پوزخند دنیشن با

 

 ر؟یخودم برم تو دهن ش یانقدر ابلهم که با پا یفکر کرد ؟یانقد زرنگ یینه بابا؟ نچا -

 

 شد و گفت: رهیتو چشمام خ تیجد با
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 کنن. تیبازداشت و زندان توننیاشاره م هیکه با  یافتاد ریگ سیده ها پل نی! بیندار یدختر، تو االنم راه فرار نیبب -

 .فتیپس راه ب

 

 .کردیم دمیتند شد و خونم به جوش اومد. زل زده بود تو چشمام و داشت تهد نفسام

 

 .رهینظیبشر داره در نوع خودش ب نیکه ا ییرو واقعا

 

 صورت، کالهم پس معرکس. نیدر ا دونستمیخودمو نباختم چون م یکرد ول دیکه تهد نیا با

 

 کردم و گفتم: یاتک خنده یعصب

 

اون وقت؟ ظاهرا بهتون  ییواقعا با چه رو د؟یو بعد هم تهد دیکنیاغفال م د،یکشیجالبه! اول نقشه م یلیخ -

 بدهکارم شدم!

 

 و آروم باشه. لکسیصداش ر یبه اندازه دادیبرخالف من آروم بود. اما چهرش نشون نم صداش

 

 .یدبرگر یتونیم یقانع نشد ؟یریجواب سواالتو بگ یخوایمگه نم -سامان

 

 :گفتم یزدم و با مسخرگ یپوزخند
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 ؟یزنیتوروخدا؟ بچه گول م -

 

 ، گفت:داشت یکالفگ یرنگ و بو یکه کم یینافذش رو بهم دوخت و با صدا نگاه

 

و  یهم بر یتونیم ،یتا متوجه اشتباهت بش یرو بشنو قیو حقا یایبا من ب یتونیکنم. م تیراض ستمیمن مجبور ن -

 .ی! خوددانیبرس تیقبل یزندگ یبه ادامه

 

 برگشت به محوطه برداشت. ریبه سمت مس یدور شد و چند قدم ازم

 

 وجود داره؟ دمیکه د یزیاز چ تریعلن یقتیحرف بزنه؟ حق خوادیم قیبه کدوم حقا راجع

 

 بشم. دهیسوراخ دو بار گز هیکه از  ستمین ی. اما من کسدشهیجد یحربه نمیا ظاهرا

 

 .داشتیکه پشت به من به سمت محوطه قدم برمبهش انداختم  ینگاه

 

 و خوفناک سمت راستم انداختم. کیتار یبه فضا ینگاه

 

 .ستادمیدوباره ا یبه سمت مخالف سامان برداشتم ول یقدم
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 !نطوری. ذهنمم همکردنینم یاری پاهام

 

 .شدمیمنصرف م ریمس یهم از ادامه دنشیترسناک بود که با د یرو به روم به قدر جنگل

 

 .شدیازم دور م ترشیبه سامان انداختم که داشت هر لحظه ب یو نگاه برگشتم

 

یم دیکه کت بسته با نهیاز ا ریولم کرد؟ مگه غ نجایکه در موردشون دارم درسته، پس چرا تک و تنها ا ییفکرا اگه

 کرد؟یم رمیو دستگ بردتم

 

یکه خط م یقتیقانعم کنه؟ حق تونهیبشنوم که م دیرو با یقتیچه حق ه؟یچ گفتیکه راجع بهش م یقتیحق اون

 .اتمیافکار و فرض یرو همه کشه

 

یو برم دمیبه جز برگشت ندارم رهام کرده. چون مطمئنه ادامه نم یراه دونهیچون م گفتیاز درونم م ییصدا هی

 .گردم

 

. از کجا معلوم من انقدر کله شق سکهیفکر، ر نیندا گوش کنم چون حساب باز کردن سامان رو ا نیبه ا تونستمینم

 نباشم که بزنم به دل جنگل و برم؟
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کرده. باالخره دلسا االن تو اون خونه  یکار نیهمچ میاز دستش در بر میتونیچون مطمئنه نم دیهم شا یطرف از

 حضور داره.

 

 واسش داشت. چه به سودم بود، چه به ضررم. یجواب هیذهنم  زد،یکه به سرم م یفکر هر

 

 هام رو به سمت سامان منحرف کردم.که تو ذهنم وجود داشت قدم یاحتماالت

 

بوده. از  قتیحق نیع دم،یشن یو هر حرف دمیازش ند یباهاش آشنا شدم دروغ یبشنوم حرفاشو. از وقت خواستمیم

 و برم. یهمه چ ریتونم بزنم ز ی. نمهیهم با رفتن من دلسا تو اون خونه زندان یطرف

 

و شاخ و شونه  دیکه بتونن با دو تا دونه تهد ستمین یفرار کنم. من کس تونمیبشنوم، اگه قانع نشدم م خواستمیم

 از دست دادن ندارم! یبرا یزیچ گهیجا بندم کنن، مخصوصا االن که د هی دنیکش

 

 شدم و پشت سرش قدم برداشتم. ترکینزد بهش

 

به راهش ادامه  یحرف چیبعد، بدون ه یکرد ول لیمتما و عقب نییسرشو به سمت پا یقدمام، کم یصدا دنیشن با

 داد.

 

 روشن کرده بود. یفضا رو کم ومد،یکه از سمت چادرها م یو نور میدیرس نیماش به
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 ازش نبود. یکه چمدونم رو رها کردم، انداختم. اثر ییبه جا ینگاه

 

 موضوع مانور نداد. نیرو ا فیاخم ظر هیاز  شتریب ذهنم

 

 مشغول صحبت بود. یکه با پسر دمیراشا رو د م،یمحوطه که شد وارد

 

 یزیتر بهمون افتاد که چ عیبود سر ستادهیراشا ا یکه رو به رو یسر سامان به سمتش قدم برداشتم. نگاه پسر پشت

 به راشا گفت و با سر بهمون اشاره کرد.

 

 من و سامان به سمتمون اومد. دنیحرکت پسره راشا برگشت سمتمون و با د نیدنبال ا به

 

 گفت: شیشگیو با اخم هم دیرس مقابلمون

 

 شما؟ نییکجا -

 

 چهره هر دوشونه. نفکیاخم جز ال ظاهرا

 

 بهم بندازه، رو به راشا گفت: ینگاه مین یحت نکهیبدون ا سامان
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 .یبد حیرو براش توض یهمه چ دیبا -

 

 تر شد.راشا پررنگ یاخما

 

 :کرد و گفت ینگاه بهم

 

 رو؟ یبدم؟ چ حیتوض -

 

 مکث کرد و گفت: یکم سامان

 

 حضورشو. لیدل -

 

 داد. ریمس رییسامان تغ یمن دوخت و دوباره به چهره یحرف، نگاهش رو اول تو چشما نیا دنیبا شن راشا

 

 مثل چرا! یزیچ هی. زدیچشماش تعجب موج م تو

 

که تو فکرمه داشت،  یزیاز چ ریغ یلیحضورم رو بهم بگه. اگه دل لیدل خواستیبود که چرا راشا نم بیعج واسم

 برسه؟ خواستیکه م یبه اون هدف یپنهان خواستیچرا م کرد؟یم شیپس چرا مخف
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 بهم انداخت و گفت: یبه چپ و راست تکون داد که راشا نگاه ینامحسوس سر سامان

 

 ؟یبدون یخوایرو م یچ -

 

 اخمام هنوز تو هم بود گفتم: کهیدرحال

 

چرا به دروغ بهم  ؟یو ازم سوءاستفاده کن یبمال رهیسرمو ش یکرد یچرا سع ؟یو بهم دروغ گفت یداد بمیچرا فر -

 !؟یسیخودت پل کهیدر حال یرو تموم کرد هاسیپل هیقض یگفت

 

 به سامان انداخت اما سامان فقط سکوت کرده بود. ینگاه راشا

 

 گفت: کرد،یاز چادرها اشاره م یکیبه  کهیبه عالمت باشه تکون داد و درحال یسر راشا

 

 بدم. حیداخل تا توض میباشه. بر -

 

 از چادرها اشاره کرد. پشت سر سامان وارد چادر شدم و راشا هم دنبالم داخل اومدم. یکیبه سمت  و

 

 !نی. همکردیم ییخودنما هم سمت چپش یانفره کیفرش پوشونده بود و تخت  هیچادر رو  داخل
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 بشه. افتی دینبا یزیچ نیتر از امناسب ،یآموزش یجنگل و وسط اردو نیا یتو البته

 

 تخت نشست و به منم اشاره کرد. یرو سامان

 

 نشست. نیفاصله ازش نشستم و چشم به راشا دوختم که مقابلمون رو زم با

 

 به سامان انداخت و رو به من گفت: ینگاه

 

 .چکدومتونویندادم. ه بتیمن فر -

 

 باال انداختم و با پوزخند گفتم: ابروهامو

 

درک  یزیو ناشنوا بودم که چ نایهم ناب شیپ قهیچند دق دم،ینفهم یزی. اون موقع چیزنیبچه گول م یآها دار -

 نکنم.

 

 سوءتفاهمه. هی. فقط یدیکه تو ذهنت پرورش م ستین یاونطور هی! قضیکنیاشتباه م یتو دار -راشا

 

 دیشا دونمی. نمکنمینکرده و دارم اشتباه م یکه کار نیکه ازش داشتم ظاهر شد. کتمان و ادعا به ا یانتظار طبق

 .دادیم لمیتحو یخزعبالت نیگوشام دراز شده بود که همچ
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 نشستم و با دست بهش اشاره کردم و گفتم: صاف

 

بدونم چرا منو  خوامی. مدیاریشما صداقت محض. از اشتباه درم ب یحرفا و ادعاها ی. همهکنمیباشه من اشتباه م -

 ؟یبا چه هدف ن؟یرسوند نجایبه ا

 

 .دادیبه سامان انداختم که در سکوت، به حرفا و بحثامون گوش م ینگاه

 

 :گفت داد،یسرشو تکون م کهیبهم نگاه کرد و درحال تیبا جد راشا

 

 .دمیم حیرو توض یباشه. همه چ -

 

 .رمیبگ لیکامل تحو اشو،یپنهان کار دیجد جیکردم و نگاهمو دوختم بهش که پک زیت گوشامو

 

ونه که وارد خ نیبدمتون. قبل ا سیپل لیداشتم که تحو یقطع میکردم، تصم دایخونم پ یشما رو تو یمن وقت -راشا

 شیپ نمونیکه ب یریبفرسته. اما درگ رویبا مرکز هماهنگ کردم که ن دمیساختمونو شن ریآژ یصدا یبشم هم، وقت

 داد. رییاومد، نظرمو تغ
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 یدنبال کس م،یکه خودمون داشت ییو عالوه بر استادها میرو شروع کرده بود روهاین یآموزش یموقع تازه اردو اون

ا، با صرفو  نینیها رو ببکه با سبک متفاوت و خاص خودش، باهاشون مبارزه کنه تا صورت متفاوت مبارزه میگشتیم

 نداشته باشن. کیچند نفر مشخص تبادل تکن

 

و  دیسبک جد هیو باعث خلق  یکردیبا هم ادغامشون م یاز تکواندو و جودو بود که به خوب یقیتو تلف یمبارزه

 .یشدیخاص م

 

 مشخصه. یحرکات و انعطاف بدنت به خوب یموضوع تو نیکه ا یکار هم هست کیمناستیژ ظاهرا

 

چون حرکات پخته و  یکنیم یوقته که ورزش رزم یلیو خ یستین یمبتد هیهمون ابتدا متوجه شدم که  من

 .یداشت یادهیهاس سنجالعملعکس

 

بخاطر  شهیتر مجرمت هم سبک ینطوریا یبکن نیها تمرو با بچه یایبازداشتگاه، ب یجادادم تا به ریینظرمو تغ پس

 بود! نیهم هی. قضیدار سیکه با پل یهمکار

 

 چشم ازش بردارم. تونستمیزده بودم بهش و نم زل

 

 کنم؟یم یهمکار سیپل یرویمن االن دارم با ن یعنیقراره.  نیاز ا هیباور کنم که قض تونستمینم

 

 بره. رونیافکار از سرم ب نیبه چپ و راست تکون دادم تا ا سرمو
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 دن؟ینم بمیکجا معلوم فر از

 

 :دمینگاه کردم و پرس بهش

 

 از کجا حرفتون رو باور کنم؟ -

 

 به در اشاره کرد و گفت: راشا

 

انجام  یبرا روها،یسروقت ن یو بر یباهات نداره. اگه لباس مبارزه بپوش یکار یکس رونیب یکه بر ییاز اونجا -

 !کشنیجلوت صف م ناتیتمر

 

 واسه گفتن نداشتم. یحرف

 

 دهنش گرفته بود و آرنج رو زانوهاش قرار داشت. یگره کردشو جلوبهم  یسامان که انگشتا رخمیدوختم به ن نگاهمو

 

 کنه تا باور کنم. دیاون حرف راشا رو تائ خواستمیم انگار

 

 که به راشا نداشتم، تمام و کمالشو به سامان داشتم. یچرا حرف سامان واسم سند بود. اعتماد دونمینم
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 نگاهمو حس کرد. ینیسنگ ظاهرا

 

 بهم انداخت. ینگاه خورد،یصورتش به چشم م یکه تو اجزا یتیسمتم و با جد برگشت

 

 هم گذاشت. یرو دیچشماشو به عالمت تائ د،یسوال رو که تو نگاهم د عالمت

 

 العملش مطمئنم کرد. عکس

 

 من و سامان در چرخش بود. نیسمت راشا که نگاهش ب برگشتم

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

 باشه. -

 

 سامان از سمت راستم به گوشم خورد. یبگه، صدا یزیراشا چ کهنیا قبل

 

 بهمون بگو. ،یستیبه انجامش ن لیو ما یدار ی. اگه مخالفتیقبول کن یستیمجبور ن -سامان
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 داشت چشم دوختم و گفتم: انیدرش جر نانیو به چشماش که اطم برگشتم

 

 از دست بدم. تویموقع نیا خوامینه. اگه حرفاتون درست باشه، نم -

 

به ساعت  ینگاه شد،یاز جاش بلند م کهیبه عالمت باشه تکون داد و درحال یحرفم، سر نیا دنیبا شن سامان

 انداخت و گفت: شیمچ

 

 .میتموم نشده. بهتره بر یغذاخور میفعال تا -

 

 د شدم.به راشا انداختم و از جام بلن یچادر حرکت کرد. نگاه یخودش زودتر از ما به سمت ورود و

 

 .دمیپوش امویسر سامان از چادر خارج شدم و کتون پشت

 

 :دمیپرس داشتم،یشونه به شونش قدم برم کهیچند قدم، خودمو به سامان رسوندم و درحال با

 

 چمدونم کجاست؟ -

 

 بهم انداخت و گفت: یآلودو اخم ینگاه جد مین
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 منم دنبال تو بودم. -

 

 لب گفتم: ریجوابش، چپ چپ نگاهش کردم و ز دنیشن با

 

 !یعصبان -

 

 حرفمو؟ دیشن یعنیلبش باال رفت.  یکردم گوشه احساس

 

رو داره.  شیشگیو حالت هم لیچهرشو از نظر گذروندم که متوجه شدم اشتباه کردم و همون استا یشتریدقت ب با

 چیش مردونه بود و جذاب. ه. چهرهیاگهیموجود د چیبود که فقط خودم بشنوم، نه ه یمن در حد یبعد هم صدا

رو به  یهر نگاه تونستیداشت که م یتیبچهره سامان جذا ینشده بودم ول قیدق یمرد یتو چهره یطورنیوقت ا

. کندیم ییمن خودنما فیش بدجور در مقابل اندام ظرمردونه کلیو ه دیرسیکنه. قدم تا سر شونش م رهیخودش خ

 نگاهم عیکردن خودم و سامان تو دلم به وجود اومد که باعث شد سر سهیبابت مقا یبیحس عج هی یول چرا دونمینم

 .دادیکه ته دلمو قلقلک م ینیریش جانیمثل ه یحس هیسامان منحرف کنم،  یرو از واد سمو حوا رمیرو ازش بگ

 

 و پشت سر سامان وارد شدم. میدیرس یلیچادر نسبتا طو به

 

 بود رو در بر داشت، انداختم. کیکوچ یهازیم دنیکه حاصل بهم چسب لیطو زیداخل که دو م یبه فضا ینگاه

 

 هم اطرافشون قرار داشتن. ییهایشده بودن و صندل دهیبه موازات هم چ زهایم
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دست  یما خواستن از جا بلند شن که اشاره دنینفر پسر جوون مشغول غذاخوردن بودن که با د ۱۰،۱۵ زیم پشت

 منعشون کرد. سامان

 

 حرکت کردم. رفت،یکنم و کجا برم پس دنبال سامان که به سمت صدر چادر م کاریچ دیبا دونستمینم

 

 دن.بو ستادهیا گیو کنار دو د زهایم ی، باالپسر جوون هیکه همراه با  میدیرس یرمردیو به پ میگذشت زهایم نیب از

 

 .دمیبود که عکسشو تو لپ تاپ راشا د یهمون رمردهیپ

 

 لبام شکفته شد. یرو یافتادم و لبخند اهاشیعموباقر و گل و گ ادی

 

 به سمتمون برداشت و گفت: یبسته بود، قدم یدیسف شبندیپ کهیدرحال ما دنیبا د رمردیپ

 

 .نی. ) نگاهش رو رو من متوقف کرد و ادامه داد( سالم خانوم. خوش اومدریبخ دنیسالم جناب سرگرد. رس -

 

 .میاز اون سالم کرد که با سامان مودبانه و با احترام جوابشونو داد تیهم به تبع شیپسر کنار و

 

 داشت. یکمتر یلحن سامان بود تو کالم من رنگ و بو یکه چاشن یتیجد البته
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 بهمون انداخت و گفت: ینگاه رمردیپ

 

 .ارمیتو اتاقتون االن غذاتونو م دیی. بفرمانیخسته باش دیحتما با -

 

 گفت: تیباال آورد و با جد یدستشو به عالمت نف سامان

 

 .میخوریم جانی. همدیزحمت نکش آقا س -

 

 شویصندل کهینشستن انتخاب کرد و درحال یسمت چپ رو برا زیبهش بده، م یاگهیتعارف د یکه اجازه نیبدون ا و

 .نمیبه منِ ول معطل هم اشاره کرد بش د،یکشیعقب م

 

 و رو به روش نشستم. دمیمقابلشو عقب کش یصندل

 

به پسره که کمک  یانداختم و با قرار گرفتن ظرف غذا مقابلم، نگاه شدیم یبه سالن که کم کم داشت خال ینگاه

 کردم. یبود انداختم و تشکر دیدست آقاس

 

 .کردیم یدلبر بیهم عج دیدست پخت آقا س یسبزبود و قرمه گرسنم
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 که راشا هم بهمون ملحق شد و کنار سامان نشست. میغذا خوردن بود وسط

 

 بهش نکردم و اون هم بعد آوردن غذاش مشغول شد. ییاعتنا

 

 .شکستیم یفلز یهابرخورد ظرف یرو صدا نمونیب سکوت

 

، بودن انداختم که متوجه شدم ستادهیا شیو پسره چند لحظه پ دیکه آقاس ییهمونجا یعنیبه سمت چپ،  سرمو

 .خورهیشده هم، از پشت پرده به گوش م دیتول یشده و صداها دهیجنس خود چادر اونجا کشاز  یاپرده

 

 سامان به گوشم خورد: یصدا

 

 .میشروع کن ناتویتمر دیاز فردا صبح با -

 

 :دمیتکون دادم و پرس دیبه عالمت تائ یبهش کردم که مشغول پر کردن قاشقش بود. سر ینگاه

 

 ساعت چند؟ -

 

 .دیطلوع خورش به محض -سامان
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روزو خدا ازشون گرفته که کله  هیهمه راهو! مگه بق نیا رهیم یک ؟یاساعت پنج و خورده یعنیدرشت شد.  چشمام

 کنن؟ نیتمر خوانیصبح م

 

 :دمیرو حفظ کردم و پرس میجد یکه تو ذهنم به پا شد، چهره یاغتشاش برخالف

 

 کشه؟یچند ساعت طول م نایتمر -

 

 .شهیو وقت ناهار تموم نم ۱زودتر از  -سامان

 

افراد  نیپنچر نشم. به هر حال ا نیاز ا شتریزدم تا ب یبی. به خودم نهکردیشگفت زدم م داد،یبار که جواب م هر

 افراد متفاوت باشه. ریبا سا دیهاشونم هم باو برنامه ناتیهستن و قطعا تمر نجاین

 

 ؟یبعدش چ -

 

 بهم کرد و گفت: ینگاه سامان

 

 شده. یزیربعداز ظهر متفاوته و از قبل برنامه یهابرنامه -

 

 باال انداختم و گفتم: ابرو
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 ن؟یندار یثابت یبرنامه یعنی -

 

 و مشغول خوردن غذام شدم. دمینپرس یگفت که منم سوال یا"نه" سامان

 

 تو بند و بساطش نداره که سکوت کرده! یزیچ یا کهیت دی. شاادیاز راشا درنم ییجالب بود که صدا واسم

 

مسئول آشپزخونه اونجا  دادمیکه احتمال م یااز تموم کردن غذام، ظرفمو برداشتم و خواستم برم سمت پرده بعد

 سامان متوقف شدم. یباشه که با صدا

 

 جاش بلند شد و گفت: از

 

 بهت نشون بدم.تا چادرتو  ایخودشون. دنبالم ب کننی. جمع مزیظرفتو بذار رو م -

 

 رفتم. رونیذهنم مشغول بود دنبال سامان از چادر ب کهیگذاشتم. در حال زیانداختم و ظرفو رو م ییباال شونه

 

دسته پسر تا در جوارشون  هی نیب فرستنیبه حرف اومد. نه پس، منو م عیچادر مجزا دارم؟ عقلم سر هیمن  یعنی

 بنهم! نیسر به بال
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 .میداخلش جلسه گذاشته بود که قبال یسمت چادر رفت

 

 اشاره کرد و گفت: شیچادر کنار به

 

 واسه توئه. نجایا -

 

بهش  یکمتر دیقرار داشت و از داخل محوطه، د یپشت چادر غذاخور بایکه تقر یکیکوچ یوبه اتاقک آجر برگشت

 اشاره کرد. میداشت

 

 .هیبهداشت سیاونجا هم سرو -

 

 چادر سمت راستم اشاره کرد و گفت: به

 

 بهمون اطالع بده. یداشت یچادر راشا. اگه مشکل نمیچادر منه ) اشاره به چادر سمت چپم( ا نیا -

 

 به عالمت باشه تکون دادم که رفت سمت چادر خودش. یسر

 

 بشه! یداخالق چب خچالیدو تا  نیکه در بر گرفته بودنم انداختم. ب یبه چادر خودم و دو چادر یجیگ نگاه

 



 از جنس عشق یسرقت

 
256 

 

 از ذهنم پس زدم و وارد چادر شدم. خودویب یفکرها

 

 قرار داشت. نیچادر راشا بود. چمدونم کنار تختم رو زم هیداخل اتاق کامال شب یفضا

 

 چادر رو انداختم و وارد شدم. یپرده

 

 تنم عوض کردم. یدر آوردم و با لباسا یادهیپوش یداخل چمدونم لباس راحت از

 

تهران خنک تره، مخصوصا شب. بدون در نظر گرفتن وجود پسرا، شب با تاپ و شلوارک  یبه نسبت هوا نجایا یهوا

 .دیجنگل خواب نیتو ا شهینم

 

 چمدونمو بستم و کنار تختم قرار دادم. در

 

 برق بهش وصل بود. دیچادر افتاد که کل یکه چشمم به ورود گشتمیالمپ وسط سقف م دیکل دنبال

 

 .نمیبب تونستمیرو نم ییجا چیکه ه یمطلق فرو رفت، طور یکیکه زدم، چادر تو تار دویکل

 

 و چشمامو بستم. دمی. پتو رو تا گردنم باال کشدمیکورمال رفتم سمت تخت و دراز کش کورمال
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راشا  یحرفاوفق بدم.  نجایا طیخودمو با شرا دیبا یول کردیم تمیو اذ ختیریاز حد فضا تمرکزمو بهم م شیب یکیتار

 هیخبر،  هیباهاشون آشنا شدم مدام درحال شگفت زده شدنم. هر بار  یرفت. از وقت یسرم رژه م یو سامان مدام تو

 .زهیبهم بر اتمیهمه ذهنت شهیاتفاق باعث م هیحرف، 

 

 رو دارم به خواب رفتم. شیکه پ ییزدم. چشمام رو بستم وبا فکر به فردا و کارا یو غلت دمیکش یقیعم نفس

 

********* 

 

رو درک کنم  تمیموقع تونستمیو منگ بودم و نم جیچشم باز کردم. اولش گ ومدیکه م ییهاشمارش و قدم یصدا با

 به سرم زدم. یارو تخت نشستم و ضربه خی، سکجام کهنیا یادآوریاما با 

 

 شروع کردن. یوا -

 

 لباس مناسب گشتم. هیم، دنبال و تو چمدون دمیپر نییاز تخت پا عیسر

 

 یباال و دمیبه موهام کش یاشونه عی. سردمیپوش مویشرت و شلوار مشک ییبه همراه سو دمیبلند سف نیآست رهنیپ

 سرم گذاشتم و از جا بلند شدم. یرو مویجمعش کردم. کاله مشک یاسرم گوجه

 

 .رفتیم یهوا رو به سرد شدم،یم کیبه در نزد یچ هر

 



 از جنس عشق یسرقت

 
258 

 

 .دوئنیکه به صف و دنبال هم، دارن داخل محوطه م دمیها رو دو بچه دمیرو کنار کش پرده

 

و دنبال سامان گشتم که کنار راشا، وسط محوطه  دمیپوش هامویکردم، کتون ریکه د ارمیخودم ب یبه رو کهنیا بدون

 بود. ستادهیا

 

 ف کرد.منحر سیبه سمت سرو رمویمس هامهیبرم سمتشون که فشار کل خواستم

 

 قرار داشت، دست و صورتمو شستم. سیکه با فاصله از سرو یرآبیاومدم و تو ش رونیکه انجام دادم ب کارمو

 

و انتقال آب انجام  یکشباشه چون قطعا واسه چند روز، لوله شونیاردوگاه اختصاص دیبا نجایجالب بود. ظاهرا ا واسم

 .دنینم

 

 دادم. یبلند خودمو به سامان و راشا رسوندم و سالم یقدما با

 

 گفت: کردیتو چشمام نگاه م کهیسمتم و جواب سالممو دادن. سامان درحال برگشتن

 

 .یکرد ریروز د نیاول -

 

 خاروندم و با شصت دستم به چادرم اشاره کردم و گفتم: مویشونیپ
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 کنم. میتنظ مویرفت ساعت گوش ادمیآ خب  -

 

 گفت: شیشگیهم یداد و با لحن جد تکون یسر

 

 ها برو صبحانه بخور و برگرد.نرمش بچه انیتا پا -

 

نگاهمو دور تا دور محوطه  داشتمیبه سمتش قدم برم کهیانداختم و سر تکون دادم. درحال یبه سالن غذاخور ینگاه

 چرخوندم.

 

و  رهیدا میدو طرف کمان ن نیها به بودن و بچهکنار هم قرار گرفت رهیدا میبود که چادرها به صورت ن یطور اردوگاه

 .کردنیم نیچادرها تمر یباز رو به رو یفضا

 

 کردیم قیو به وجود انسان نشاط تزر آوردیاطراف آدمو به وجد م عتیطب دنیبود. د ینینشبزرگ دل یمحوطه

 چه برسه به ورزش! گهید

 

 وسطش حرکت کردم. یشدم و به سمت پرده تیاز جمع یخال یسالن غذاخور وارد

 

 بود مواجه شدم. گیکه پر از ظرف و د یکیرو کنار زدم و با اتاق نسبتا کوچ پرده

 



 از جنس عشق یسرقت

 
260 

 

 برگشت سمتم. عیمن، سر "سالم" دنیظرفا بود که با شن ییمشغول جابجا هاگید نیب دیس آقا

 

 .ارمیواستون صبحانه ب دیی. بفرماریسالم خانوم. صبح شماهم بخ -دیآقاس

 

 زدم. رونیخوردم و از چادر ب دیو کنار آقاس کیتو همون اتاقک کوچ صبحانمو

 

رو  یو منظم لیصف طو نیوقت همچ چی. هتشونیوضع دنیبودن. خندم گرفت از د دنیهمچنان درحال دو هابچه

 بودم. دهیند

 

 هام، برگشتن سمتم.قدم یصدا دنیسمت سامان و راشا که با شن رفتم

 

 و گفتم: دمیشرتمو رو کالهم کش ییسو کاله

 

 بدوئن؟ خوانیم یتا ک -

 

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه راشا

 

 .گهید قهیو پنج دق یس -
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 بودم. شیابر یعاشق شمال و هوا شهیباال سرم انداختم. هم یبه آسمون ابر یانداختم و نگاه ییباال ابرو

 

 .دنینفر دو نیوع کردم دنبال آخرو شر زدنیها که محوطه رو دور مسمت صف بچه رفتم

 

 سرد صبح لذت ببرم. یو کم زیتم یاز هوا ینکردم و سع ییاما اعتنا کردمیخودم حس م یسامان و راشا رو رو نگاه

 

 بود. یدنیواسم جالب و د شونیحرکت برگشتن سمتش. هماهنگ هیو با  ستادنیسوت راشا، همه ا یصدا با

 

 ها اشاره کرد و گفت:سامان رفتم سمتش که به بچه یاشاره با

 

 با تو. شیبق-

 

 به نرمش کردن. میبه جلو برداشتم. شروع کرد یتکون دادم و قدم یسر

 

 سرم مرتب کردم. یو کالهمو رو ستادمیساعت بعد با سوت راشا صاف ا مین

 

 بلند گفت: یو صدا تیجلوتر اومد و با جد یقدم سامان
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هستن. آموزش و سبک مبارزشون متفاوت و  انتونیجز مرب پندارکیامروز، روز مبارزتونه. از امروز به بعد، خانوم ن -

 قرار داده شده، ارتونیکه در اخت یتیتا حد امکان از موقع دیکن یبکنن. سع یانیبهتون کمک شا توننیخاصه و م

 .دیاستفاده کن

 

 سمتم و گفت: برگشت

 

 .دییبفرما د،یدار یشما هم اگه حرف -

 

 ها و گفتم:داشتم، رو کردم سمت بچه یشونیکه رو پ یفیتکون دادم و با اخم ظر یسر

 

 نیا دوارمی. اممیو اطالعات داشته باش کیو تبادل تکن نیبا هم تمر یهستم. قراره مدت پندارکیسالم. من درسا ن -

 .نیق باشو سودمند باشه. موف دیهممون مف یمدت برا

 

 و گفت: ستادیازم، سمت چپم ا یکم یحرفمو تموم کردم. راشا با تموم شدن حرفم، جلو اومد و تو فاصله و

 

 مبارزه کنه، اعالم کنه. شونیاول با ا لهیما یخب هر ک -

 

 که باال اومد چرخوندم. ییهاها و دسترو تک تک چهره نگاهمو

 

 داشت. طنتیها هم رنگ خباثت و شاز نگاه یها باال بود و بعضدست یهمه بایشد. تقر داریلبام پد یرو یمحو لبخند
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 کردم. نیسرگردشونو خودم پخش زم دوننی. نمشهیدر پ یآسون و آبک یچون دخترم فکر کردن مبارزه ظاهرا

 

 نیزبیچادرامون من وسط بودم. نگاه ت تیمثل موقع قایبود انداختم. دق ستادهیبه سامان که سمت راستم ا ینگاه

 خینگاهم بهش م شدیداشت که باعث م یمردونش چ یدونم چهره  ی. نمدیچرخ یتک تک بچه ها م یسامان رو

 بود! ابالعاده جذفوق یانتظام یرویسرگرد مقتدر ن هیبه عنوان  لشیبشه، استا

 

 راشا، توجهم بهش جلب شد و چشم از سامان گرفتم. یصدا با

 

 .ای. ببرزیفر -

 

 اومد. رونیازش ب یچرخوندم که پسر تیجمع نیب نگاهمو

 

 .کردیم ییخودنما یچاز همه شترینگاهش ب طنتیداشت و رنگ ش یاخوب و ورزشکارانه کلیو ه قد

 

 :که راشا بلند رو به همه گفت ستادیفاصله ازم ا با

 

 .میخوایم یبهتر یمبارزه ی. از نفر بعددیها رو به خاطر بسپار کی. حرکات و تکندیبا دقت نگاه کن -
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 دنبال حرفش، همراه سامان ازمون فاصله گرفت. به

 

 بودن و سامان و راشا هم کنارشون، بهمون چشم دوخته بودن. ستادهیها اچادر یبه صف جلو هابچه

 

 گفت: طنتیبا ش برزیبه جلو برداشتم که فر یقدم

 

 بشه. ینیریش یمبارزه دوارمیام -

 

 گفتم و بهش حمله کردم. یا"شهیم"دلم  تو

 

یرو بهش م یبعد یضربه ه،یاز ثان یکسر یو بافاصله دادمیاما منم مجال نم کردیدفاع م یحرکتامو به خوب یهمه

 .زدم

 

و با  کردمیم ادهیمخلوط با هم روش پ یجودو و تکواندو رو پشت سرهم و حت یهابا هم ادغام کردم. فن حرکاتمو

هم در رفتارش به  یمتوجه شدم که با وجود دفاع قابل قبولش، سردرگم یحرکاتش داشتم، به خوب یکه رو یتمرکز

 من متمرکز بشه. یاه کیحرکات و تکن یرو دیتونه اونطور که با یو نم خورهیچشم م

 

سر  یحرکت، از باال هیو با  چوندمیپاهاش پ نیسمت راستشو گرفتم. پامو ب یاستفاده کردم و بازو شیسر در گم از

 زدم. نشیشونم زم
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 .ستادمیسرش ا یشرتمو مرتب کردم و باال ییسو

 

 ها بلند شد.اوو گفتن بچه یصدا

 

که از ابتدا هم تو  یطنتیبهم انداخت و با ش ینگاه شد،یاز جاش بلند م کهیگاه کرد و درحال هیرو تک دستش

 زد، گفت: یصورتش موج م

 

 کرد. رمونیگ نیضربه شصتتون زم -

 

 ها.زدم و برگشتم سمت بچه یکیکوچ لبخند

 

نبود. مثل دو تا  یخبر چیرو از چشماش بخونم اما ه نیتحس خواستیسامان قفل شد. دلم م یتو نگاه جد نگاهم

نگاهمو ازش گرفتم و  یکه خورد تو ذوقم ول شمینم نی. منکر اکردیم ییچشماش خودنما اهچالیکه تو س خی یگو

 باشم؟ نشیو تحس دیکه منتظر تائ شهبرام مهم با دیباشم. اصال سامان چرا با اعتنایبهش بکردم  یسع

 

 ها گفت:از همونجا رو به بچه راشا

 

 !ینفر بعد -

 

 به راشا انداخت و گفت: ینگاه تکوند،یکه داشت لباساش رو م برزیریف
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 و جذاب باشه. یدنید دیبا یلیخ پندارکیشما و خانوم ن یمبارزه یجسارت نباشه جناب سروان ول -

 

 داد و آروم گفت: لمیتحو یطونیکه رو به من کرد و لبخند ش برزیمتعجب برگشتم سمت فر یافهیق با

 

 یشنهادیپ نیکه همچ مینشد ریفعال از جونمون س یول خیتو تار شهیشما و جناب سرگرد که حک م یالبته مبارزه -

 .میبهشون بد

 

هم ازشون گرفته بود سامان که  یخودشونه. چه زهر چشم یمبارزه می. انگار نه انگار تاطنتشیگرفت از ش خندم

شلوارش فرو کرده بود و  بیبه سامان انداختم که دستاشو تو ج یبدن. نگاه خندون شنهادیکردن بهش پ یجرات نم

 بود. برزیسمت فرنگاهش به ریمس

 

خواست مخالفت کنه و سامان  ی. دلم مدیبلند شد، نگاهمو به سمت راشا کش برزیاز فر تیها که به تبعبچه یصدا

 نیثابت کرد که چن برزیآخر فر یجمله  یبه مبارزه با سامان داشتم ول یتر شیب لیقدم بشه. تما شیمبارزه پ یبرا

 افتاده س. لیاز دماغ ف یاز مبارزه با راشا ر. مطمئن بودم مبارزه با سامان دل چسب تستیممکن ن یاتفاق

 

 جز موافقت نداره، با چندلحظه تعلل به سمتم اومد. یچاره ا دید یبه بچه انداخت و وقت یبا اخم نگاه راشا

 

 .ستادیها اکرد و کنار بچه یخال دونویم برزیفر
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 بود، نگاه کردم. ستادهیراشا که مقابلم با فاصله ا یچشما تو

 

حس تو  نیجوالن دادن ا یرو واگذار کنم. برا جهیامکان نداره نت یول خوندمیرو از نگاهش م یروزیغرور و پ حس

 اولم باهاش ثابت کردم. یرو تو مبارزه  نیزوده و من ا یلیچشماش خ

 

 حملمو دفع کرد و مبارزمون شروع شد. عیمن بهش حمله کردم که که سر اول

 

و  گرفتی. اون موقع اکثرا گارد مکردیباهام مبارزه م تریو قو تریاخونشون، حرفه اطیح یاون روز، تو برخالف

و دردناکه که  نیسنگ یبه قدر اد،یکه رو تن و بدنم فرود م یو ضربات کنهیمن حمله م یاما االن پا به پا کردیدفاع م

 .رهیچهرم تو هم م

 

 بود.شده  شتریهم ب زدیها موج مبچه یکه تو چهره یجانیباال گرفته بود و ه مبارزمون

 

بهش  خواستمیوجه نم چی. به هشدیتر مکار واسم سخت رفت،یم شیمنوال پ نی. اگه به همکردمیکارو تموم م دیبا

 داشته باشن. یو ازم حرف شنو ننیرو بب کمیقدرت و تکن دیجماعت که با نیا یو جلو نجایببازم. مخصوصا ا

 

 .یاو حرفه عیراه سر هی یجست و جو یبه کار انداختم برا ذهنمو

 

 که از عقب افتادم تو بغلش. یطور چوند،یبخوابونم که دستمو گرفت و پ نشیجلو و خواستم مشتمو تو س رفتم
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 .خواستمیکه ازش م یالعملعکس قایرو لبام ظاهر شد. دق یمحو لبخند

 

هرش از درد تو هم چ یبه شکمش زدم و وقت یمحکم یو با آرنج دست آزادم، ضربه دمیچرخ یبودم و فرز. کم دختر

 زدمش. نیزم یتو بغلش جا کردم و با حرکت هانه گوش شتریرفت، خودمو ب

 

 شکمش قرار داد. یدستشو رو چه،یبه خودش بپ کهنیو بدون ا نیرو زم افتاد

 

 ی. لعنتکردیدرد م یکه نوش جان کرده بودم کم یضربات یو جا زدمیکه نگاهم بهش بود، نفس نفس م طورنیهم

که ذهنمو اشغال کرده  یزیچ نیشتریدر برابر ضرباتش مقاومت کنه. اما ب تونهیم یتر کسداره. کم یخوب یقدرت بدن

 همه ارتقا تو چند روز؟ نی. امیخونه داشت توبود که  یااالنش با مبارزه یبود، ناهماهنگ بودن مبارزه

 

تعجب داره که چرا؟ مگه  یظاهر شد رو اونجا از خودش نشون داد. واسم جا نجایکه ا یپنجم شکل کی دیشا

 قدرتش رو اونجا نشون نداد؟ یکه همه کردیم یهامون فرقمبارزه

 

ها بود که به دست زدن بچه یشکست و پشت سر اون صدا یبرخورد دست یکه بر فضا حاکم بود رو، صدا یسکوت

 .خوردیگوش م

 

 ها گرفتم و دوختم بهش.نگاهمو از بچه اومد،یتند به سمتمون م یقدماسامان که با  دنید با

 

 :دیداشت پرس یشونیپ یکه رو یبازوشو گرفت و با اخم ری. زشدیبلند م نیزم یراشا شد که داشت از رو کینزد
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 حالت خوبه؟ -

 

راشا متوقف  یازش فاصله گرفت اما نگاهش همچنان رو یگفت که سامان رهاش کرد و قدم یا"آره"با اخم  راشا

 بود.

 

 ؟یدار نهیبه معا ازین -سامان

 

 تکون داد و گفت: یبه عالمت منف یسر راشا

 

 .ستین یزینه، چ -

 

 .کردمیابرومو باال انداخته بودم و با تعجب نگاهشون م هی

 

روونه  عیدست کتک خوردن، سر هیکه بعد  باشه یانقدر ناز ناز دیسروان مملکت با ؟یانقدر نازک نارنج آدم

 کنه؟یشرکت م هااتیکه داره چطور تو عمل یفیحساس و لط تیوضع نیدرمونگاه کننش؟ با ا

 

 دست زدن متوقف شد. یها که بالفاصله صداانداختم که سامان برگشت سمت بچه ییباال شونه
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 !یاگرفت. عجب جذبه خندم

 

 .دیاستراحت کن دیتونی. تا اون موقع مهیغذاخور میتا گهیساعت د می. نهیامروز کاف یبرا -سامان

 

 فیاخم ظر کهیکه داشت، به سمت چادرش به راه افتاد. راشا هم درحال یمصمم و محکم یزدن حرفش، با قدما بعد

 دنبالش رفت. هنوز پا برجا بود شیشونیپ

 

 :دمیرو کنار گوشم شن برزیفر یانداختم و خواستم برم سمت چادرم که صدا نییپا سرمو

 

 !یخانم مرب نیداشت یدنیجذاب و د یمبارزه -

 

 نگفتم. یزیبهش انداختم و چ ینگاه

 

 .نهیشیبرخورد به دل م نیبود که تو اول ییاون دسته از آدما از

 

 متوقف شدم. دمیرو که شن شی. حرف بعدومدیم شیمن به سمت چادر پ یبه پا پا

 

 .یسیاکشن و پل یلمایف یرو دست همه نیزدیکه جناب سروان مشکل داشتن و اال م فیح یول -
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 گفتم: یکه درهم رفته بود، با کنجکاو ییسمتش و با اخما برگشتم

 

 ؟یمشکل؟ چه مشکل -

 

 و برگشت سمتم. ابروهاشو باال انداخت و گفت: ستادیا متقابال

 

 د؟یدونینم یعنی -

 

 :و گفتم دیباال پرمثل خودش از تعجب  ابروهام

 

 رو؟ ینه، چ -

 

و حاال  شدیتموم نم یزود نیمبارزه به هم نیشکم مصدوم هستن وگرنه ا هیاز ناح هیجناب سروان چند وقت -برزیفر

 حاالها ادامه داشت.

 

 .دیسمت چپم باال پر یابرو

 

 ، تونستم موفق بشم و شکستش بدم.که تو شکمش زدم یابود که با ضربه تشیخاطر مصدوم به پس
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ضربم که افتادم خندم  ادی دون؟یتو م ادیاصال قبول کنه که ب دیکه مصدومه چرا با یبود. خب کس بیعج واسم

 گرفت. واسش سنگ تموم گذاشتم تو اون ضربه، طفلک.

 

به خودش گرفته  طنتیاومدم و حواسم بهش جمع شد. نگاهش دوباره رنگ ش رونیاز عالم هپروت ب برزیفر یصدا با

 بود.

 

 دیبذار ونیقبلش باهام در م ن،یداشت یزیچ یمشکل ،ینیتمر ،یاقوم تاتارم. اگه برنامه نیا یمن سردسته -برزیفر

 ها هماهنگ کنم.تا با بچه

 

 لبخند گفتم: با

 

 ؟یارشدشون یعنی -

 

 و گفت: دیخند

 

 دا قبول کنه، بله.اگه خ -

 

یلحن و حرفش ناخودآگاه لبامو به لبخند باز م یحفظ کنم ول مویخودمو کنترل کنم که حالت جد خواستمیم یلیخ

 .کرد
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 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: یسر

 

 .کنمیداشتم خبرت م یباشه. کار -

 

 ت:که با دو فاصله از چادر راشا قرار داشت اشاره کرد و گف یچادر به

 

ا ب د،یتا اونجا رو منور کن نیخودتون زحمت بکش ستین یازین کهنیهاست. و ااز بچه گهیاون چادر من و چندتا د -

 فقط. نیاطالع بد میسیب

 

 م؟یسیرفت تو هم. ب ابروهام

 

 کرد و رفت. یبه عالمت باشه تکون دادم که خداحافظ یسر

 

 ادمیمنصرف شدم. تازه  رفتن،یم یها که به سمت چادر غذاخورچندتا از بچه دنیبرم داخل چادرم که با د خواستم

 مسئله دور از ذهن نبود. نیهم ا یلیکه خوردم، خ یکم ی. با اون صبحانهکنمیافتاد احساس ضعف م

 

 نشستم. ،میکه با سامان و راشا نشسته بود شبمید یها وارد سالن شدم و سرجاسر بچه پشت

 

 ود.ازشون نب یخبر
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 .دیچرخیم کردیراجع بهش صحبت م برزینداشتم که فر میسیفکرم حول و حوش ب ارن،یغذا رو ب تا

 

 که در مواقع الزم، شخصا چادرشون رو با قدمام منور کنم. نیندارم جز ا یوضع راه نیبا ا ظاهرا

 

اومدم که با سامان رو به رو شدم.  رونیاز چادر ب هیبلند شدم و بدون توجه به بق زیخوردن ناهارم، از پشت م بعد

 .ومدیداشت به سمت چادر م

 

 :نکردم و خواستم از کنارش عبور کنم که صدام کرد ییاعتنا

 

 پندار؟کیخانوم ن -

 

 به سمتم اومد و گفت: یگفتم که قدم یا "بله"کردم و برگشتم سمتش و  یمکث

 

 نکن. ری. دمیدار یراندازیت یبرنامه ۴عصر ساعت  -

 

 سپردم. یآخرشو به دست فراموش یجمله یکهیزدم و ت دنیبه نشن وخودم
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گرفته  مویو دو تا مبارزه سخت انرژ نیتمر یتکون دادم و وارد چادرم شدم. خسته بودم. کل دیبه عالمت تائ یسر

 بود.

 

 تخت ولو شدم. یکردم و بعد از در آوردن کالهم، رو میتنظ ۳:۵۰ یبرا مویگوش ساعت

 

****** 

 

 .دارمیفرو بردم و کنار راشا و سامان قدم برم شرتمییسو بیتو ج دستامو

 

 .میآماده شده برس ن،یو تمر یراندازیت یکه برا یاتو دل جنگل تا به محوطه میریم میدار

 

چه هم دست نگرفتم،  یکه تا حاال اسلحه اسباب باز نهیا دونم،یکه م یزیتنها چ یول میقراره چقدر راه بر دونمینم

بودم. تا حاال فرصت  جانشیو ه یراندازیو ت سیعاشق شغل پل شهیهم بکنم. هم یراندازیبخوام ت کهنیبرسه به ا

 امروز از همه مشتاق ترم. نیتمر یبرا ن،یمواسه ه رمیبگ ادی یراندازیبود که بخوام ت ومدهین شیپ

 

 و صورتمو به سمت آسمون گرفتم. دمیکش یقیعم نفس

 

 یهوا نیکرده بود که لذت قدم زدن تو ا دیتول ینیآهنگ دل نش ومدن،یها که پشت سرمون راه مبچه یپا یصدا

 .کردیم شتریرو، وسط جنگل ب یابر
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 کرده بود. جادیا یاالعادهفوق طیها هم در کنارش، محپرنده یها و صدابرگ یبو

 

 ؟یکرد یراندازیتا حاال ت -

 

 .داشتیرو به رو زل زده بود و قدم بر م سامان برگشتم سمتش که به یصدا با

 

 باال انداختم و گفتم: هاموشونه

 

 نه. -

 

 بهم کرد و گفت: ینگاه

 

 .ینیها آموزش بببچه یپا به پا دیپس با -

 

 :دمینگاهش کردم و پرس متعجب

 

 .ستمین پشونیمن؟ چرا؟ من که جز اک -

 

 که مقابلمون بود با دست چپ کنار زد و گفت: یدرخت یشاخه
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 ؟یاومده استفاده کن شیپ تیاز موقع یخوایم یمگه نگفت -

 

 کردم و گفتم: نییباال و پا سرمو

 

 چرا.-

 

 .تیموقع هی نمیا -سامان

 

 گفتم و ابروهامو باال انداختم. یآهان

 

 ریااز س ترقیتر و دق یاوزشاشون به مراتب حرفهکه قطعا آم سیپل پیاک هی نیب ی. آموزش مجانگفتاینم راهمیب بد

 جاهاست.

 

 رخش انداختم و گفتم: میبه ن ینگاه

 

 از هر گونه جاندار باشه ها. یعار دیبا میلومتریک کیپس تا شعاع  -

 

 :و آروم گفت نانیبه چشمام کرد و با اطم ینگاه
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 .یتونیم -

 

 پام دوختم. ریسبز ز نیغنچه کردم و ابروهامو باال انداختم. نگاهمو ازش گرفتم و به زم لبامو

 

رواله  یاولش سه، چهار تا سوت یندارم ول یخودم شک یی. البته من تو تواناگهید تونمیالبد م ،یتونیم گهیم یوقت

 !گهید

 

ون کرده بودن چرخوندم و دنبال منبع صدا که احاطم ییدرختا نی. نگاهمو بکردمیها حالمو بهتر مپرنده یصدا

 کرد؟ داشیها، پتو انبوه برگ شدیمگه م یگشتم ول

 

 ها سرمو برگردوندم سمتشون.بگو بخند بچه یصدا با

 

 لبام نقش بست. یرو ی. لبخندختیریو کرم م ذاشتیو اون م نیسر به سر ا یکه ه دیدرخشیاون وسط م برزیفر

 

و هرهر و کرکرشون به راه بود. البته  گذروندنیبودن، خوش م یآموزش یو تو اردو کردنیم نیکه تمر ینیح در

 .مونهینم یادامه دادنش باق یبرا یا زهیکه انگ شهیم یخشک و جد یبه قدر ناتیوگرنه تمر نهیاصلش هم هم

 

 حواسم بهش جلب شد. برزیفر یصدا با
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 .نیونمون باشو خنده مهم یفنجون شوخ هی نییبفرما ،یخانوم مرب -

 

 !برزیفر -

 

 به راشا انداخت و گفت: یهراسون باشه، نگاه کردیم یکه سع یابا چهره برزی، فرتشر راشا با

 

 ردش کرد. شهیدعوت بود خب، م هی -

 

 کردم و نگاهمو به رو به روم دوختم. یاخنده تک

 

 شوخ و خون گرمه. برزیفر ن،یبشر. هر چقدر اونا خشک و جد نیمقابل راشا و سامان بود ا ینقطه قایدق

 

 .اومدیبود بدم م نمونیکه ب ی. از سکوترمیسامانو به حرف بگ خواستیانقدر ساکت باشم. دلم م خواستینم دلم

 

 .هیطونیپسره ش -

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین

 

 .یلیخ -
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 کارش خوبه که ارشد شده. یول -

 

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت: یسر

 

 هم داره. یادیز طتتیباال، ش یریادگیدر کنار مهارت و  -

 

 روم بود، چشمام از تعجب گرد شد. شیکه پ یامحوطه دنیبپرسم که با د یاگهیسوال د خواستم

 

 .شدینم باورم

 

 دهنم گرفتم و با بهت گفتم: یجلو دستامو

 

 من! یخدا -

 

 .زدیل زده بودم و چشمام، مثل ستاره سوسو مرو به روم ز طیمح به

 

 یزسب اه،یچمن و گ ادیبر اثر ازد نیاحاطش کرده بودن. کف زم ده،یبلند و سر به فلک کش یهموار که درختا ینیزم

 .دیکشیبه رخ م ترشیخودش رو ب
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شده  دهیکنار هم چ زیاز هر گونه درخت بود. چند م یشکل که عار یارهیدا نیجنگل بزرگ و پهناور، زم هی وسط

 ها قرار داشتن.از هر کدوم، مقابلشون هدف ادیز بایتقر یبودن و با فاصله

 

 سامان انداختم. یخال یبه جا یها از کنارم به خودم اومدم و نگاهعبور بچه با

 

 زد؟ بشیکجا غ هوی نیا

 

 کردم. داشیها پکنار چند نفر از بچه زها،یاز م یکیچرخوندم و پشت  چشم

 

د به بو طنتیکه طبق معمول، مشغول ش برزیفر یبهشون برسم، صدا کهنیسمتشون که چند قدم مونده به ا رفتم

 گوشم خورد.

 

 به تخته هدف؟ میها ببنددقت و تمرکز بچه شیافزا یبرا نویجناب سرگرد، چطوره رام گمیم -

 

 زد و گفت: برزیفر یبه شونه یاحرف، ضربه نیبود، با ا نیکه فکر کنم رام یپسر

 

 !رنیهدف، نشونه بگ یقلب آرزو دارن تو رو به جا میچند نفر از صم یدونیبذار داداش من. نم هیاز خودت ما -
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 !نیمن شد ا یدست تو صورت تک تکتون، که جواب محبتا و خون دل خوردنا نیبشکنه ا -برزیفر

 

 بلند گفت: عیسر د،یشدنم، نگاهش بهم افتاد و تا منو د کینزد با

 

ها سعادت هدف قرار گرفته شدنو از بچه یکیکدوم  د،ییآوردن. خانوم شما بفرما فیهم تشر یخانوم مرب د،ییبفرما -

 دارم؟

 

 :گفتم یطونیها و سامان که به سمتم برگشته بودن انداختم و با لبخند شبه بچه ینگاه

 

 ملس باشه. دیبا رخورتیشما ت گهیحسم م -

 

 خندش گرفته بود، سرشو تکون داد و آروم گفت: کهیهم در حال برزیخنده و فر ریها زدن زحرفم، بچه نیا با

 

 هم انقد منهدم کننده نبود. مایروشیه یاتم یحمله -

 

 خنده؟ی. داره مدیخندون سامان افتاده. ابروهام از تعجب باال پر یبه چشما نگاهم

 

 ها گفت:رو به بچه یجد یلینگاهشو ازم گرفت و خ ترعیهم گره خورد که سامان سر ینگاهمون تو چشما هیثان چند
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 .خوامیم ۱۰۰تا  ۱۵. از هر کدوم دی. شروع کنگهید هیکاف -

 

در هم سامان  یو اخما یجد یافهینگاهش به ق یبگه اما وقت یزیگرد شده سرشو باال آورد که چ یبا چشما برزیفر

 .زیبرگردوند و برگشت سمت م یادافتاد، چشمامو به حالت ع

 

 .هازیاز م یکیکم کم متفرق شدن و رفتن سمت  هابچه

 

 نجاتم شد. یسامان فرشته یکنم که صدا کاریچ دیبا دونستمیو نم کردمیرو با نگاهم دنبال م رفتنشون

 

 .نجایا ایب -

 

قرار  هیفاصله از بق یکه با کم یزیبود. پشت سرش به سمت م ستادهیا میچند قدم یسمتش که تو فاصله برگشتم

 داشت، حرکت کردم.

 

 کاریچ خوادیم نمیو چشم بهش دوختم بب کشی. رفتم نزدستمیو به منم اشاره کرد که کنارش با ستادیا زیم پشت

 کنه.

 

 یآورد. برگشت سمت من که با کنجکاو رونیب یو هدفون نکیبود رو باز کرد و اسلحه، ع نیزم یکه کنارش رو یساک

 و هدفون رو به سمتم گرفت. نکی. عکردمیبه حرکاتش نگاه م
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بهش کردم که مشغول  یمخصوص، نگاه نکیگوشم گذاشتم و بعد از گذاشتن ع یدستش گرفتم وهدفون رو رو از

 دستش بود. یتو یچک کردن اسلحه

 

 سمتم اومد و گفت: به

 

 عرض شونه باز. یپاها به اندازه -

 

 انجام بدم؟ یچه کار دیاالن با دونستمیبود و نم ستادهیجام دادم. پشتم اکه گفته بود رو ان یکار

 

 .یری، هدف رو نشونه بگکن یگاه کن و سع هی. دست چپت رو تکریاسلحه رو تو دست راستت بگ -

 

 دست چپم محاصره شده بود. یانگشتا نیرو تو دست راستم فشردم و باال آوردم. دست راستم ب اسلحه

 

 .خواستیم یادی. تمرکز زرمیرو نشونه بگنقطه نیتر یانیکردم م یکردم و سع زیر چشمامو

 

 شیگرم سامان، گونم رو به آت یکه رو دستم نشست، شوک زده سرمو به سمت راست برگردوندم که نفسا یدست با

 .دیکش

 

 .دمیسامان رو از کنار گوشم شن ینفس بکشم. صدا تونستمیشده بودم و نم شوکه
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 رو به روتو نگاه کن. -

 

 ی. نگاهمو به رو به روم دوختم و سعاوردمیدر م یباز جنبهیبه خودم زدم که انقدر ب یدهنمو قورت دادم و تشر آب

 ذاشت؟یهاش کنار گوشم منفس یهدف بذارم. اما مگه صدا ینقطه نیتریانیتمرکزمو رو هدف گرفتن م یکردم همه

 

 شده بودم؟ یشکل نیچم شده بود؟ چرا ا من

 

ز بود و دستاش ا ستادهیهدف گرفتم. پشتم ا یرو به رو قایباالتر آوردم و دق یدادم و دستمو کم رونیآروم ب نفسمو

 خودشون محصور کرده بودن. نیدو طرف بدنم جلو اومده و دستمو، ب

 

 بود. بیعج جنبه،یمن ب یهم برا یکیمقدار نزد نیبود اما هم دهینچسب بهم

 

 فت:گوشم گ کنار

 

 .یریاون رو نشونه بگ قایکن دق یبه هدفت نگاه کن و سع -

 

که مدنظرمه رو نشونه گرفتم. در  ییهمونجا قایدق کردمیدستمو جابجا کردم. احساس م یتکون دادم و کم یسر

 لرزش صدام رو کنترل کنم، گفتم: کردمیم یسع کهیحال
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 گرفتم. -

 

 کن. کیخب شل -

 

 .نمیبب تونستمینم یبفهمم کجا زدم ول دنیبا سرک کش کردمیم یسع یکردم. با کنجکاو کیدنبال حرفش شل به

 

 به هدف خورده. قایدق کردمیحس م یکرده بودم ول دایاعتماد به نفسو پ نیاز کجا ا دونمینم

 

ون فاصله، چشماش از ا دنیبگم، که د یزیکه رو لبام بود، سر برگردوندم سمت سامان و اومدم چ یلبخند بزرگ با

 زبونمو بند آورد.

 

 دونمیکم تو چشمام قفل شده بود. نم یرنگ با ابهتش بود، که از اون فاصله یاقهوه یبه چشما رهیخ چشمام

بزنم رو فراموش کنم و هم، قدرت گرفتن  خواستمیکه م یحرف شدیداشت که هم باعث م یتینگاهش چه جذاب

 نگاهمو ازش از دست بدم.

 

. انگار ستادیفاصله ازم ا هیزودتر به خودش اومد و نگاهشو ازم گرفت. قفل دستاشو از دور دستم باز کرد و با  اون

 و نگاهمو به هدف دوختم. دمیکش یقیاومد. نفس عم ادمیدم و بازدم  یوهیتازه ش

 

 خورده. یانیم ینقطه کیخوب بود. نزد -
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خورد چون اون کمکم کرد وگرنه با سرعت  ۱۰۰ کیش انداختم. نزداشده زیر یدرهم و چشما یگذرا به اخما ینگاه

 !رفتیبه اوت م هیبر ثان لومتریک ۱۲۰

 

 و پشتش بهم بود، گفت: گرفتیازم فاصله م کهیحال در

 

 .یدقت و تمرکز داشته باش شتریکن ب یکن. سع نیتمر -

 

 .اطرافمون شد طیها و محها رفت. تازه حواسم جمع بچهبه سمت بچه و

 

آموزش بوده و هدف  دونستمیباشنمون؟ م دهید تیچرخوندم. نکنه تو اون وضع نینگاهمو دور تا دور زم عیسر

 متنفر بودم. اد،یکه ممکن بود به وجود ب ییهاها و نگاهاز حرف یپشتش نبود ول یخاص

 

 بودم، نداشتن. ستادهیبه من که با فاصله ازشون ا یها مشغول کارشون بودن و توجهبچه یهمه

 

 کنم که چشمم به یریراحت اسلحه رو برداشتم و خواستم دوباره نشونه گ الیو با خ دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 بود. نیگروه، مشغول بگو بخند و تمر هیراشا افتاد که با 

 

 .دهیو عصا قورت م ذارهیما، طاقچه باال م یو فقط جلو ستیهم بد ن یلیظاهرا رابطش با خنده خ نه

 

 لب گفتم: ریها بود، انداختم و زبه بچه یمشغول سرکش تیهم به سامان که با جد ینگاه
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 داد. ادیخنده رو  دینفر با هی نیراشا رو ول کرد و به ا دینه. ظاهرا با -

 

که سامان گفته  یکردم با همون ژست یبره. اسلحه رو باال آوردم و سع رونیافکار درهم از ذهنم ب نیتکون تا ا یسر

نفساش که به گونم  یسامان که محصورم کرده و گرما یدستا عتمون،یموق یادآوریبا  یکنم ول یراندازیبود، ت

 .دادمیهمه تمرکزم رو از دست م خوردیم

 

 شتریب یاز قبل ۱۰۰کردم. طبق انتظارم فاصلش با  کینشونه گرفتم و شل یشتریب تیبار با جد نیو ا دمیکش یهوف

 .شدینم یطورنیا کردم،یم یشتریدقت ب دیشد. با

 

دستاش  کهیرو پشت سرم حس کردم. برگشتم سمتش که سامان رو درحال یبودم که حضور کس یراندازیت مشغول

 .زهیدرحال آنال داد،ی. به تخته هدف زل زده بود و ظاهرش نشون مدمیشلوارش بود د بیتو ج

 

 گذاشتم. زیم یرو روانداختم و اسلحه ییباال شونه

 

 ؟یمگه اجازه دادم تمومش کن -

 

 گفتم. با ابرو به اسلحه اشاره کرد و گفت: یی"ها"درشت شده،  یحرفش، متعجب برگشتم سمتش و با چشما نیا با

 

 . ادامه بده.خوامیازت م ۱۰۰ هیتا آخر وقت، حداقل  -
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پامو  کهیبه هدف و اسلحه انداختم و درحال ینگاه زونیآو یبگم که دوباره ازم دور شد. با لب و لوچه یزیچ خواستم

 لب غر زدم: ریز دم،یکوبیم نیبه زم

 

 اه. ؟یچ ینیآقا  -

 

 رهیخندون، خ یسامان با چشما دمی. سر برگردوندم سمت راست که دکردمیخودم حس م یرو رو ینگاه ینیسنگ

 دنیبرگشتم سمت هدف. چشماش چقدر موقع خند عی. آب دهانم رو قورت دادم و سرزونمیآو یافهیشده به ق

 !شهیجذاب م

 

بود که هر بار  ادیز یبخوره اما فاصله به قدر ۱۰۰حداقل مماس با  ریت هیزورمو بزنم تا بلکه  یهمه کردمیم یسع

 .شدیم زونیاز قبل، لب و لوچم آو شتریب

 

تجربه  یخب، ب یول کردمیم یراندازیو ت فتمگریکه بلد بودم م یسیو هر ژست پل یراندازیاومده بود از ت خوشم

یزراندایصد، که انگار امکان داشت من تو ت هیگفت حداقل  ی. طورهیادیانتظار سامان ازم ز شییبودم و تازه کار. خدا

 درو کنم. ۱۰۰، فقط  مییطال یها

 

راستم  برگشتم سمت عیکه از دستم گرفته شد. سر ارمیرو باال بو خواستم دوباره اسلحه دمیکش میشونیبه پ یدست

 بود کنارم. ستادهیا کرد،یم یریداشت نشونه گ کهیکه سامان در حال

 

 کنه گفت: کیکه بخواد شل نیاز ا قبل
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 .یریم شیالعاده افتضاح پفوق -

 

م خارج نشد. حرکتش هالب نیاز ب "آ" یجز آوا یزی. چدیرس یبهت و ناباور تیبه نها هیثان یکیدر عرض ا افمیق

 .کردیباهام برخورد م ترفیلط دیبا کمیهم که شده  میدلگرم یانهدام و انقراض نسل بود. برا تینها

 

 هیصدم ثان ینگاهمو به سامان دوختم که رو به رو رو نشونه گرفته بود و به فاصله عیسر یاپیپ یهاکیشل یصدا با

 .کردیم کیشل

 

 شده بود. لیتبد یتو خال یرهیدا هیصد، به  یعنیقسمتش  نیتریانیبه تخته انداختم که م ینگاه

 

 یاسلحه رو رو لکسیبه سامان انداختم که ر یازده. نگاه متعجب و شگفتشدیکه بود گشادتر نم یزیاز چ چشمام

رمو به انگشت اشا کهیگذاشت و برگشت سمتم. نگاهش که به نگاهم افتاد، سه تا پلک پشت سرهم زدم و در حال زیم

 خارج نشد. ازش ییصدا چیسمت هدف گرفته بودم، دهنمو باز و بسته کردم که ه

 

 و گفت: دیلبش باال پر یگوشه

 

 تر! یقو ،یو حت خوامیازت م یزیچ نیهمچ -

 

 که به تخته انداختم و گفتم: یو بعد نگاه دیباال پر ابروهام
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 ؟یانتظارو ازم دار نیکه االن ا یبود یجورنیتو از بدو تولد هم -

 

 گفت: کرد،یبر اندازم م نییاز باال تا پا کهیشلوارش فرو کرد و در حال بیداخل ج دستاشو

 

 .خورهینوزاد نم ای نیجن هیتوام به  یافهیق -

 

 گفتم: عیسر یحرفش خندم گرفت ول از

 

 هم خوب بود. یلیتجربم بود و به نظرم خ نیمن اول -

 

 .دیدرخش شهیتجربه هم م نیتو اول -سامان

 

جواب دندون  هی ی. واسه هر چسدهیفایبشر ب نیگفتم. ظاهرا بحث با ا ی"آهان"و  دمیکش میشونیبه پ یدست

 شکن داره.

 

 بلند و گفت: یها و با صدابرگشت سمت بچه سامان

 

 .میبرگرد دیو با شهیم کی. هوا داره تارهیکاف گهیامروز د یبرا -
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 .لیو شروع کردن به جمع کردن وسا دنیکش نیها دست از تمرحرفش بچه دنیشن با

 

دستامو از پهلو باز کردم و  رم،یدر نظر بگ تمویکه موقع نیواقعا خسته شده بودم. بدون ا گهیاز گلم شکفت. د گل

 .دیعقب پر یکه بهش نخورم، قدم نیا یپا بلند شدم که سامان برا یپنجه یرو

 

 ابروشو باال انداخته بود، گفت: هی کهیب برگشتم سمتش که در حالواکنشش متعج نیا با

 

 در کردن داره؟ یخستگ ،یافتضاح نیخلق همچ -

 

 گفتم: داشتم،یبرم زیبه سمتش خ کهیو درحال دمیتو هم کش ابروهامو

 

 .یکه ظاهرا شما ندار خوادیم رتیچشم بص دنشیهم خوب بود؛ منتها د یلیجلسه خ نیاول یکار من برا -

 

 گفت: شد،یاز کنارم رد م کهیباال انداخت و در حال یاشونه سامان

 

 ماست من ترشه؟ گهیم یکدوم بقال -

 

 .ذاشتیساک م یو هدفون رو تو نکیبهش انداختم که داشت اسلحه و ع یاخم برگشتم و نگاه با
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 یرو ادهیاون وقت االن سه ساعته داره رو مخم پ زد،یحرف م یقبل قسط یچرا امروز انقدر پر حرف شده؟ روزا نیا

 .کنهیم

 

 که در هم بود، دستمو به کمرم گرفتم و گفتم: ییاخما با

 

 ؟یاعتراف کن یخوایچرا نم -

 

 گفت: دهیباال پر یبهم انداخت. با ابروها یرو برداشت و نگاه ساک

 

 ؟یچه اعتراف -

 

 ابرو به تخته هدف اشاره کردم و گفتم: با

 

 که کارم خوب بوده. نیبه ا -

 

 گفت: شد،یاز کنارم رد م کهیزد و درحال یپوزخند

 

 تالش کن. یباف الیخ یجا -
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 .رمیفن حالشو بگ هیاالن با  نیهم تونستمیبهش نگاه کردم. کاش م فشردمیکه بهم م ییهاو باحرص و لب برگشتم

 

 اه افتادم.و دنبالشون به ر دمیکش ترنییپا یشرتمو کم ییسو کاله

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 خارج شدم. یاز چادر غذاخور د،ینفر شاممو تموم کردم و بعد از تشکر از آقاس نیآخر بایتقر

 

 .دنیخندیو م گفتنیبه پا کرده بودن و دورش م یشیمثل شب قبل، آت هابچه

 

 متوقفم کرد. برز،یفر یسمت چادرم قدم برداشتم که صدا به

 

 !یشیآت یچا نییبفرما ،یخانم مرب -

 

 لبم بود، گفتم: یکه رو یکیو با لبخند کوچ برگشتم

 

 .یمرس -
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 .دمیراشا رو که تو جمعشون بود، شن یبه راهم ادامه دادم. صدا و

 

 ؟یکنینداشتت دعوت م یشیآت یرو به چا گهید یکیبعد  یشیدرو م گهیساعت د میتو خودت ن -

 

 .شهیبشر فقط واسه ما گند دماغ م نیا گمی. من که مدیراشا باال پر طونیش یاز لحن شوخ و جمله ابروهام

 

کفشم، به سمت پشت چادر  دنیبود، برداشتم و بعد از پوش زونیچمدون آو یشرتم که رو ییسو بیاز ج مویگوش

 به راه افتادم. یغذاخور

 

 نداشتم و فراموش کردم بهش زنگ بزنم. یازش خبر گهید روزی. از صبح درمیبا دلسا تماس بگ خواستمیم

 

از نهادم برخاست. باحرص  یآنتن، آه یضربدر رو دنیروشن کردم. با د مویگوش یو صفحه ستادمیچادر ا پشت

 بود. دهیفایب یول دمیکوبیرو پشت سر هم م یگوش یهادکمه

 

من بگه وسط جنگل آنتن از کجا واست به  ستین یکینداشت. آخه  یادهیفا یمتر اطراف چادر جا به جا شدم ول چند

 که از شدت حرص اشک تو چشمام جمع شد. دمیپام کوب یرو محکم رو یگوش م؟یاریب

 

باهاش صحبت کنم، باعث شد اشک تو  تونمیماه نم هیکمه کم  کهنیدلم واسه دلسا تنگ شده بود. تصور ا یلیخ

 روش حساس بودم. ایدن یتو یزیاز هر چ شین بود و بم یدلسا تنها خانواده ینبودم ول یچشمم بجوشه. دختر لوس
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 .شدیم کیبه عقب برگشتم. سامان بود که بهم نزد عیسر ییهاقدم یصدا دنیشن با

 

 افتاده بود، خواستم از کنارش عبور کنم که سد راهم شد. نییکه پا یرو تو مشتم فشردم و با سر یگوش

 

 .دمی. صداشو شنخواستمینم نویو من ا شهیمتوجه اشک تو چشمام م ارم،یاگه سرمو باال ب دونستمیم

 

 .نمتیبب -

 

 به حرفش نکردم و خواستم رد شم، که دوباره مانع شد. یتوجه

 

 بدجور دلمو لرزوند گفت: یچرا ول دونمیکه نم یبا لحن کرد،یسرشو به سمت صورتم خم م کهیدرحال

 

 درسا؟ -

 

 بمیو غر بیواکنش عج نیعث شد چشمام دوباره پر از اشک بشه. خودم هم از الحنش چطور بود که با دونمینم

 چیانداخته بودم و به ه نیی. سرمو پاشدیم شتریحجم اشک تو چشمام ب گذشت،یم شتریب یتعجب کردم اما هر چ

 .دمب رییرو نشونه گرفته بود، تغ نینگاهمو که زم ریوجه حاضر نبودم مس

 

چشماش دوختم. اخماشو در  یاگرفتم و نگاهمو به قهوه نیسامان که مقابل صورتم قرار گرفت، چشم از زم صورت

 گفت: چرخوند،ینگاهشو تو چشمام م کهیو درحال دیهم کش
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 ؟یکرد هیگر -

 

 سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: عی. سرشدمیرسوا م داشتم

 

 ؟یچ یبرا هینه بابا. گر -

 

 گفت: شیشونیپ یبا اخم رو برد،یفرو م بشیدستشو تو ج کهیو در حال ادستیا صاف

 

 ؟یمطمئن -

 

 کردم. نییمثبت باال و پا یگفتم و سرمو به نشونه ی"اوهوم"

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیخب. ا اریبس -

 

 گفتم: دادم،یبهش نشون م کهیآوردم باال و در حال مویگوش
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 .دهیآنتن نم یبه دلسا زنگ بزنم ول خواستمیم -

 

 ابروشو باال انداخت و گفت: یتا هی

 

 . حواست هست؟میما االن تو دل جنگل -

 

 تو چشماش دوختم و گفتم: چشمامو

 

 رم؟یتماس بگ یبا کس تونمیمن نم میبر جانیاز ا یتا وقت یعنی -

 

 دوباره بغض کنم.تکون داد که باعث شد  یبه عالمت منف سرشو

 

ازم داشت؟ من  ییجایروز هم ازش جدا نبودم؟ واقعا چه انتظار ب هی یکه حت یکس یصدا دنیدو ماه بدون شن یکی

 بدم اون وقت... دنمونویبه دلسا زنگ نزدم که خبر رس یحت

 

ا بودم ت یاانداختم و از کنارش عبور کردم. امشب هم از اون شبا بود که دلم گرفته بود و منتظر اشاره نییپا سرمو

یو م ختیریرو بهم م یطوفان همه چ هیمثل  ومد،یهم به وجود م یوقت یکم بود ول میشبا تو زندگ نیببارم. از ا

 .رفت

 

 کرد. ستادنمیور به اکه مجب دمیقدم که ازش دور شدم، صداشو از پشت سر شن چند
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 .نیماش شیپ ایآماده شو ب -

 

 حرفش، متعجب برگشتم سمتش و گفتم: نیا با

 

 چرا؟ ؟یچ -

 

 کرد و گفت: یکمرنگ اخم

 

 .مونمیمنتظرت نم یکن ریآماده شو، د عیسوال نپرس. سر -

 

رفتنشو با چشم  کهیبودم و درحال ستادهیبلند از کنارم گذشت و وارد محوطه شد. مات و مبهوت سرجام ا یبا قدما و

 فته؟یب یقراره چه اتفاق نیوقت شب کنار ماش نیکه ا کردمیفکر م نیبه ا کردمیدنبال م

 

 ازم بخواد. یزیچ نیشده بودم. تا حاال سابقه نداشت سامان همچ کنجکاو

 

 و به محض دمیپوش مویاومدم. کتون رونیشرتم ب ییبه سمت چادرم رفتم و بعد از برداشتن سو عیسر نیهم واسه

 .رفتیم نیکه داشت به سمت ماش دمیسر بلند کردم، سامان رو د کهنیا
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 لباس بپوشم؟ یکم کل میتا نی. حاال خوبه آماده بودم وگرنه سامان انتظار داشت تو همنیبه زم دیچسب فکم

 

ون کرد و بد لیسرشو به سمتم متما ین کمقدمام شد چو یانداختم و دنبالش حرکت کردم. متوجه صدا ییباال شونه

 و گفتم: ستادمیا میدیکه رس نیبه راهش ادامه داد. به ماش یواکنش چیه

 

 خب؟ -

 

 در بهم انداخت. با سر به در سمت کمک راننده اشاره کرد و گفت: یاز باال یباز کرد و نگاه نویدر ماش سامان

 

 سوارشو. -

 

م به خودم اومد نیاستارت ماش یبپرسم، سامان سوار شد و درو بست. با صدا یدوباره فرصت کنم سوال کهنیاز ا قبل

 میکه ازش اومده بود یارو دور زدم و کنارش نشستم. به محض بستن در، سامان به سمت جاده نیماش عیو سر

 حرکت کرد.

 

رخ چ ریها از زسنگ در رفتن یحاکم بر فضا رو، صدا نیتو سکوت مطلق فرو رفته بود و جو سنگ نیداخل ماش یفضا

 .شکستیم نیماش گاهیگاه و ب یهاو تکون نیماش

 

داده بود و پشت  هیتک شهیش یسامان انداختم. آرنج دست چپشو به لبه یجد رخمیبه ن یبرگردوندم و نگاه سرمو

 .دادیدستشو مماس با لباش قرار داده بود و فرمون رو با دست راستش حرکت م
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 تر از خودش.نشستم افتادم. اون روز شوم و اتفاق شوم نیکه باهاش تو ماش یبار نیاول ادی

 

 در مواجهه با خونه از خودش نشون نداد. یاالعمل ناراحت کنندهکرد و نه عکس رمیمرد بود که نه تحق چقدر

 

 سامان... یاستفاده رو ببره ول تیفرصت ناب نها نیاز ا تونستیسامان بود م یجا یاگهیکس د هر

 

دل و  کردمیاحساس م ن،یماش یحرکتمون صاف و هموار شد. بخاطر تکون خوردنا ریو مس میدیبه جاده رس باالخره

 .دهیچیرودم بهم پ

 

برگشتم سمتش که نگاه مملو از سوالم تو  نیرو کنار جاده نگه داشت. با توقف ماش نیجلوتر رفت و ماش یکم سامان

 تو دستم اشاره کرد و گفت: یوشنگاهش قفل شد. با ابرو به گ

 

 زنگ بزن. -

 

به  یاشدم به چشماش که دوباره اشاره رهینشون بدم، همچنان خ یالعملعکس کهنیو بدون ا دیباال پر ابروهام

 تو دستم انداختم. یبه گوش یکرد. نگاه یگوش

 

 تماس؟ هیبه خاطر  میهمه راه اومده بود نیا یعنیهضم کنم.  تونستمینم
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 لبام ظاهر شد. یرو یآنتن پر، لبخند دنیرو روشن کردم که با د یگوش یصفحه عیسر

 

 ، نگاهمو به سمت چپ کشوند.باز و بسته شدن در ی، که صدادلسا یکردم به گرفتن شماره شروع

 

 داد. هیتک نیبه کاپوت ماش نهیشد و دست به س ادهیپ نیکه تنهام گذاشت؛ از ماش دمید سامانو

 

 ی. چرا هر چکردمیسامان رو کشف م یصحنه واسم سخت بود. تازه داشتم ابعاد ناشناخته نیاز ا برداشتن چشم

 مردتر باشه؟ تونهیم یسامان از هر مرد دمیفهمیم میرفت یجلوتر م

 

کنم اما قامت سامان که  فیاتفاق و ماجرا مونده بود تا براش تعر یبا دلسا صحبت کردم. هنوز کل قهیده دق کینزد

براش  یبخاطر من اتفاق خواستمی. نمشهیم تیهوا سرده و اذ رونیب دونستمی. مشدیچشمم بود، مانع م یجلو

 .فتهیب

 

 کنم. فیدوروز رو واسش تعر نیلحظه به لحظه ا خواستی. ممیکردم و قطع کرد یدلسا رو راض باالخره

 

 به سامان نگاه کردم. دادم،یرو تو دستم فشار م یگوش کهیرو قطع کردم و درحال تماس

 

 .کردیرو نگاه م نیداده بود و زم هیتک نیبه ماش نهیبه س دست
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شرتم فرو کردم و  ییسو بیدر برگشت سمتم که دستامو تو ج یصدا دنیشدم. با شن ادهیدرو باز کردم و پ آروم

 .ستادمیکنارش ا

 

 هارکیج ریج ی. صداشدیروبه روم که پشت کوه گم م یجاده چیشدم به پ رهیدادم و خ هیتک نیکاپوت ماش به

 .شکستیرو م نمونیسکوت ب

 

 ؟یتماس گرفت -

 

 کردم و گفتم: نییباال و پا سرمو

 

 .یآره. مرس -

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 

 بابت؟ -

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه

 

 .گهید میاومد جانیکه تا ا -
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 گفت: شد،یم رهیو به رو خبه ر کهیتکون داد و درحال سرشو

 

 تماست بود. نیو آخر نیآوردمت چون اول -

 

حال  قهیدو دق ذاشتیاگه م شدیم ی. حاال چاوردیمبارکش هم ن یحرف چپ چپ نگاهش کردم که به رو نیا با

 شد؟یضدحال م دیخوشم پابرجا بمونه؟ حتما با

 

 گفت: رفت،یبه سمت در م کهیگرفت و درحال نیاز ماش شویتک

 

 .میبرگرد دیسوارشو. با -

 

 اومده رو برگشت. ریروشن کرد و بعد از دور زدن، مس نویگفتم و سوار شدم. ماش یا"باشه"

 

 به اردوگاه فاصله بود. دنمونیساعت تا رس هی. دادیرو نشون م قهیدق ۱۲:۲۰انداختم که  نیبه ساعت ماش ینگاه

 

رو واسم  ییحکم الال کرد،یبرخورد م نیقطرات بارون که بدنه ماش یمثل گهواره بود واسم. صدا نیماش یتکونا

 خوابم برد. یبر علت شد و باعث شد چشمام گرم بشه و نفهمم ک دیداشت. سکوت سامان هم مز

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 .شدیمزاحم مانع م یکردم دوباره بخوام. اما اون صدا یخوردم و سع یتکون دمیشنیکه م یگنگ یصدا با

 

 صورت سامان از اون فاصله، باعث شد پلکام بچسبه به سقف سرم. دنیچشممو باز کردم که د یال یفگکال با

 

حرکتم  نیا دنیعقب. سامان با د دمیپنگ شد و پر نگیچشمام اندازه توپ پ ک،ینزد یسامان از اون فاصله دنید با

 گفت: کرد،یدرو باز م کهی. در حالدیکرد و عقب کش یاخم

 

 .میدیرس -

 

. با همون دیکوبیم نمیشد و درو بست. قلبم تند و محکم خودش رو به س ادهیپ نیبهش زل زده بودم که از ماش هنوز

 گفتم: رلبیقلبم گذاشتم و ز یدرشت شده، دستمو رو یچشما

 

 کرد؟یم کاریاون تو دهن من چ -

 

ستم کمربندمو باز کنم که تازه متوجه درد شم. خوا ادهیآوردم باال و دوباره بهش نگاه کردم که اشاره کرد پ نگاهمو

 گردنم شدم و چهرم رفت تو هم.

 

 دنبال سامان راه افتادم. دادم،یبه بدنم م یکش و قوس کهی. درو بستم و در حالنییپا دمیو درو باز کردم و پر کمربند
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 ما، با اخم به سمتمون اومد. دنیاومد و با د رونیراشا از چادرش ب م،یوارد محوطه شد کهنیمحض ا به

 

 گفت: کرد،یمن و سامان جا به جا م نینگاهشو ب کهیو درحال ستادیا مقابلمون

 

 شما؟ نیکجا بود -

 

 جواب داد: نداخت،یابروهاشو خط م نیکه ب یشگیهم زیبا همون اخم ر سامان

 

 .رهیتماس بگ هیتا درسا  میرفت -

 

 یاسمم از زبون سامان با اون صدا دنیچرا شن دونمی. نمکردیمنو به اسم صدا م گهید یکس یبار بود که جلو نیاول

 .کردیوجودمو سرشار از لذت م یحس خوب که همه هی. نشستیبه دلم م بیبم و مردونش عج

 

هم  یاگهیس. قطعا هر دختر دخاص و مردونه یلیسامان خ یبه خودم زدم. صدا یمتوجه افکارم شدم و تشر عایسر

 .رهیمن باشه، دلش غش م یجا

 

 به سامان و راشا کردم و گفتم: رو

 

 .ریبخوابم. شب بخ رمیمن م -
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 چیبه انتظار نبود چون ه یازیاز جانبشون باشم به سمت چادرم حرکت کردم البته، ن یمنتظر حرف کهنیبدون ا و

حرف زدنشونه.  یبه خاطر قسط شونیدو نفر نصف گوشت تلخ نیکدوم زحمت جواب دادن به خودشون ندادن! کال ا

 .دهش یبند هیاستفاده کنن، سهم دیکه در روز با یانگار کلمات و جمالت

 

که موهامو  نیلباسام شدم. بعد ا ضیدر آوردم و چراغ چادر رو روشن کردم. پرده رو انداختم و مشغول تعو مویکتون

 بافتم، چراغو خاموش کردم و خودمو رو تخت پرت کردم.

 

ساعت وول خوردن و پهلو به  هیشده بود. باالخره بعد  رمیگ بانیگر ن،یکه بخاطر چرت تو ماش یخوابیب امان از اما

 به خواب رفتم. فته،یکه فردا قراره واسم ب یپهلو شدن، چشمام گرم شد و غافل از اتفاقات

 

 .شهیحک م میتو دفتر زندگ شهیهم یکه برا یاتفاقات

 

*************** 

 

که کنار  یلیدارن به سمت چادر طو یها همگبچه دمیکه د بستمیم مویچادرم و داشتم بند کتون یبودم جلو نشسته

باز  یاونجا؟ مگه ورزش اول صبح تو فضا رنیسوال بود که چرا م ی. واسم جارنیقرار داشت، م یچادر غذاخور

 ست؟یمحوطه ن

 

. هوا کردیحالمو خوب م ،یابر یشده بود و هوا یپشت ابرا مخف دیصبح انداختم. خورش یبه آسمون گرفته ینگاه

 بهتر بود. شیتهران و آسمون خاکستر یآلوده یکه بود از هوا یهر چ یسرد بود ول بایتقر
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امروز رو ازشون  یو برنامه نمیرو بب برزیفر یحت ایراشا  ایبه اطراف انداختم تا بلکه سامان  یجام بلند شدم و نگاه از

 رنیها شاد و خندون دارن مبچه یو بعدش مبارزه ول میداشته باش نیتمر دیاالن با روز،ید یبپرسم. طبق برنامه

 داخل چادر.

 

 افتادش. یو زل زدم به پرده ستادمیدر ا یانداختم و به سمت چادر سامان حرکت کردم. جلو ییباال شونه

 

و صدا کردن اسمش هم  دونستمینم شویلیصداش بزنم. فام دیبا یو با خودم فکر کردم چ دمیکش میشونیبه پ یدست

 بار واسم سخت بود. نیاول یبرا

 

 کردم و آروم گفتم: کیزدم و سرمو به چادر نزد ایبه در دلمو

 

 سامان؟ -

 

 زیوقت صبح چ نینشد. ظاهرا نبود. البته نبودنش ا یولوم صدامو باالتر بردم که بازم خبر ده،یجواب نم دمید یوقت

 .ستین یبیعج

 

جز پرس و جو از اون عصا قورت داده  یابه چادر راشا انداختم. ظاهرا چاره یاخم پشتمو به چادرش کردم و نگاه با

 ندارم.
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با همون صورت عبوس و  دمی. برگشتم سمتش که ددمیاز پشت سر صداشو شن ده،یسمت چادرش رفتم که نرس به

 رداشتم و گفتم:به سمتش ب یو قدم دمیکش ی. پوفادیاخمالوش داره به سمتم م

 

 ه؟یامروز چ یبرنامه -

 

 به سر تا پام انداخت. دوباره نگاهشو به چشمام سوق داد و گفت: یو نگاه ستادیفاصله ازم ا با

 

 ؟یآماده شد یواسه چ -

 

 باشه. یدورقم وشیک یآ کنهیسوال مسخرش تو هم رفت. آدم شک م نیاز ا اخمام

 

 ختم و گفتم:اندا ییآوردم باال و شونه باال دستامو

 

 کنم. یگرگم به هوا باز خوامیم ؟ینیبیمگه نم -

 

 و گفت: دیاخماشو تو هم کش متقابال

 

 !ستیمهد کودک ن نجایا -
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 ازش گرفتم و گفتم: یدیق یبا ب نگاهمو

 

 دو ماه تو بخش نوزادان جنگل بگذرونم. اونم با چند تا نوزاد بدقلق و عبوس. یکیبله، متاسفانه مجبورم  -

 

 زد و گفت: یحرفم پوزخند دنیشد چون با شن کمیبه سر تا پاش انداختم. متوجه ت یاز گوشه چشم نگاه و

 

 مجبورت نکرده! یکس -

 

 رو لبم کاشتم و گفتم: یپوزخند منم

 

 کردنو گذاشت اجبار! یاگه نشه اسم زندان -

 

 بود. فتیکردنت بخاطر شغل شر یزندان ،یدونیخودت که خوب م -راشا

 

 انداختم و گفتم: ییاالب شونه

 

 بلنده نه؟ یلیحاشا خ وارید -

 

 و گفت: ستادیا نهیبه س دست
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 شکونن؟یکه واسه داشتنش سر و دست م یکی ؟یراجع به خودت کرد یتو چه فکر -

 

 گفتم: ده،یم راژیرو مخش و یحساب دونستمیکه م یزدم و با لحن یپوزخند

 

 روش! زننیکه مثل مار چمبره م یفرصت هینه،  -

 

داشت از  شیشونیپ یبه رو به روم انداختم که سامان با اخم رو یسامان مانع شد. نگاه یبگه که صدا یزیچ اومد

 جدا کرد و برگشت سمتش. نشی. راشا دستاشو از رو ساومدیهمون چادر مرموز به سمتمون م

 

 گفت: کردیجا به جا م نمونینگاهشو ب کهیو در حال ستادیمقابلمون ا سامان

 

 ازتون غافل شد نه؟ شهینم قهیدو دق -

 

. سرمو انداخته شنیکه دارن مواخذه م میبود یخرابکار ی. مثل دو تا بچهمیبهش نداد یو جواب دمیکش یدو پوف هر

 .کردمیم یپام باز ریز یو با سنگا نییبودم پا

 

 نگاهشو به راشا دوخت و گفت: سامان
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 باشه. ناشونیها. حواست به تمربچه شیبرو پ -

 

 حرف نگاه کنجکاومو به سمت صورتش بردم که بعد رفتن راشا، سرشو به سمتم برگردوند و گفت: نیا با

 

 و تو! -

 

م بزنه فقط نگاه یکه حرف نیبرد، چون بدون ا یواسه دونستن ماجرا پ اقمینگاهش کردم. ظاهرا به عمق اشت کنجکاو

 کرد.

 

 قصد نداره زبون باز کنه به چادر اشاره کردم و با ذوق گفتم: دمید یوقت

 

 و منم دنبالش برم؟ -

 

 انداخت. ییشلوارش فرو کرد و ابرو باال بیتو ج دستاشو

 

 نه. -سامان

 

 و گفتم: دمیتو هم کش اخمامو
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 ؟یپس چ -

 

 که زد، پنچر شدم. یحرف دنیشن با

 

 !یبکن یدوست دار یتا عصر هر کار یتونیم -سامان

 

 گرد شده و لحن معترض گفتم: یجلوش و راهشو سد کردم. با چشما دمیپر عیبرگرده و بره که سر خواست

 

 بکن؟ یدوست دار یهر کار یچ یعنی -

 

 تر کرد و گفت:پررنگ شویشونیپ یاخم رو سامان

 

 !یآزاد یعنی -

 

 اخم کردم و گفتم: منم

 

 برم دیکه بعدش بگ دیآورد جانیکه آزاد باشم؟ منو هلک و هلک از تهران تا ا جانیا نیمنو آورد ؟یآزاد یچ یعنی -

 دوست دارم بکنم؟ یهر کار

 



 از جنس عشق یسرقت

 
314 

 

 !یشرکت کن یتونیامروز فرق داره. تو نم یبرنامه -سامان

 

 ترم.تر و باتجربه یاباشه من از اونا حرفه یداره؟ هر چ یچه فرق -

 

 گاهمو قفل خودش کرد. نگاهشو بهم دوخت و گفت:که ن دیحالتش کشخوش یتو موها یدست سامان

 

 که بفرستمت داخل؟ یدارن. توقع ندار یبدنساز یاونا امروز برنامه -

 

 ادامه دادم و گفتم: میو لجباز یکه زد داشته باشم، به تخس یرو حرف یفکر و دقت چیه کهنیا بدون

 

 .کردمیکار م یمن خودم بدنساز ؟یبفرست دیچرا نبا -

 

 ؟یکن نیتمر یخوایم ست،یدختر مناسب ن هی یظاهر شدن جلو یکه برا یپسر با پوشش پیاک هی نیب -سامان

 

 که اون موقع رگش عود کرده بود. یاز لجباز امان

 

 به کمرم زدم و گفتم: دستامو

 

 ؟یکم کن تیو لجباز یسرسخت نیاز ا کمی یتونینم ؟یساز مخالف بزن شهیکه هم یداره؟ عادت کرد یرادیچه ا -
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یسر تکون م کهیو درحال دیتو موهاش کش ی. دستدیکش یقینگاهم کرد و بعد نفس عم یبرزخ یاچندلحظه سامان

 گفت: داد،

 

 .یفراموش کن گهید قهیاالنت رو دو دق یبه حالت اگه تخس یوا یخب ول اریبس -

 

 .دیشرتم گرفت و دنبال خودش کش ییسو نیکه دستمو از رو آست کردمیم لیتحل هیخودم تجز شیجملشو پ داشتم

 

 .دیکشیمنو دنبال خودش م بره،یم ریبدون توجه بهم انگار که داره اس یگفتم ول ی"آخ"خوردم و  یسکندر

 

 .شدیم شتریها بها و دستگاهبرخورد وزنه یصدا میشدیم کیکه به چادر نزد یقدم هر

 

مقابلم چشمام گرد شد و  یصحنه دنیقاب در. با دسمت جلو که پرت شدم تو  دیو دستمو کش ستادیدر ا یجلو

 از خودم نشون بدم. یواکنش تونستمیبه رو به روم بودم و نم رهینفسم گرفت. با دهن باز خ

 

 رونیهاشون بعضله یبودن. با هر حرکت طور نیهم باالتنه لخت مشغول تمر یگروه پسر با شلوارک و تاپ و بعض هی

 به غلط کردن افتاده بودم. گهی. دشدیکه چشمات چپ م رفتیم

 

اخم  کهیسمت داخل و درحال دیواکنشم دوباره دستمو کش نیا دنی. سامان با درونیب دمیبه خودم اومدم و پر عیسر

 ابروهاش رو حفظ کرده بود، گفت: نیب
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 برو داخل. ؟یکن نیتمر یخواستیمگه نم -

 

 و گفتم: دمیکش رونیاز تو دستش ب دستمو

 

 ولم کن. -

 

 و گفت: ستادیجلوم ا نهیدست به س سامان

 

 ؟یتو باش نیا خواستیکه دلت م شیپ قهیشد؟ تا چند دق یچ -

 

 واسم سخت بود نشون بدم اشتباه کردم. یکه حق با اون بود ول نی. با اارمیکم ب خواستمینم

 

 :کردمیچپ چپ نگاهش م کهیو درحال دمیتو هم کش اخمامو

 

 گله مرد؟ هی نیب یندازیم یدار یواقعا از تو انتظار نداشتم. منو با چه هدف -

 

 گفتم: رفتم،یبه سمت چادرم م کهیگرفتم و درحال شدهیباال پر یاز ابروها نگاهمو
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 خجالت بکش. -

 

ل کردم که مشغو دیتو کار آقاس دنیزدن گل و درختا و سرک کش دیوقت ناهار خودمو با قدم زدن تو جنگل و د تا

 تموم شده. نشونیها از چادر، نشون داد تمرباالخره خروج بچه

 

یچرا نم دونمیمخصوصا دور از چشم سامان نشستم و غذامو خوردم. نم ه،یجا دور از بق هیگرفتم و  دیاز آقاس غذامو

 ینگ یبگ یولباورش سخت باشه  دیرو پشت سر گذاشته بودم و شا یباهاش رو در رو بشم. انهدام سخت خواستم

 .دمیکشیازش خجالت هم م

 

باعث شد آهنگ رو قطع کنم. با  برزیفر یکه صدا دادمیبودم. داشتم آهنگ گوش م دهیبود و رو تختم دراز کش عصر

 .رونیاومدم و بعد از سر کردن شالم رفتم ب نییاز تخت پا یکنجکاو

 

 .نداختیمتلک م هیبود و از همون فاصله داشت با خنده به بق ستادهیدر ا یجلو برزیفر

 

 تو پاچه ملت! کنمیجا مرغ عشق م کنمیبرو داداش، من خودم خرو رنگ م -برزیفر

 

کردم تا  یابگه که تک سرفه یزی. منم خندم گرفته بود از دستش. خواست دوباره چدیبه دنبال حرفش خند و

 و گفت: متوجه حضورم بشه که برگشت سمتم

 

 ن؟یعه اومد -
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 شده؟ یزیآره. چ -

 

 گفت: طونشیش یشگیبا لبخند هم برزیفر

 

 .دیعرضم به خدمت باارزشتون که جناب سروان گفتن بهتون خبر بدم آماده ش -

 

 کردم و گفتم: کیبهم نزد ابروهامو

 

 ؟یچ یآماده برا -

 

 .دیفهمیمخودتون  می. برشهیاالنمون تو جنگل برگزار م یبرنامه -برزیفر

 

که گفتم رفت  یاتکون دادم و بعد از باشه ینگفتم. سر یزیچ یول هیاالن چ یکنجکاو شده بودم برنامه کهنیا با

بود،  اتیو حدس هیکردن فرض فیذهنم مشغول رد یاز شدت کنجکاو کهی. برگشتم تو چادر و درحالهیسمت بق

رو تحمل کنم، مخصوصا که کارمون  یاگهیلباس د تونستمی. نمدمیشرت و شلوار و کالهم رو پوش ییدوباره سو

 بود. زیهمش بدو بدو و جست و خ

 

 رفتم. رونیبرداشتم و ب مویگوش
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شرتمو رو کالهم  ییمشغول صحبت بودن. کاله سو یپیبه صورت اک ایو  گشتنیحاضر و آماده تو محوطه م هابچه

یو منم جوابشونو م کردنیبهم سالم م شدن،یگه متوجهم ما شدمی. از کنارشون که رد مششونیانداختم و رفتم پ

 .دادم

 

که چطور  ختمیریداشتم نقشه م جانیباشن. تا قبل اومدن به ا یآزاریخوب و ب یهابچه نیچهم کردمینم فکر

 رسرشونیمخالف افکار منه. البته خ قایدق تیوضع نمیبیاالن م یکنم ول یرو رفع و تالف شونیاحتمال یهاتیاذ

 مملکتن! سیپل

 

 سامان یکه صدا سمیرو کنار هم قرار بدم و اسممو بنو هازهیداشتم با نوک کفشم، سنگ ر یبود و سع نییپا سرم

 باعث شد دست از کارم بکشم. برگشتم سمتشون.

 

ها تا بچه کیبودن و سامان و راشا هم مقابلشون. انگار صف مدرسه بود. رفتم نزد ستادهیمرتب کنار هم ا هابچه

 سامان رو بهتر بشنوم. یصدا

 

 یاز کس یاشکال نیتر. کوچکخواهمیازتون م یاکار حرفه هیامروز  د،ینیبیم دیکه دوماهه دار ییهاطبق آموزش -

 !رهیتا صبح تو محوطه کالغ پر م نم،یبب

 

کنم  ادینجات پ یکنجکاو نیدر مورد برنامه بگه که از ا یزیچ دیکردم تا شا زیواسم جالب شده بود. گوشامو ت هیقض

 کرد. دمیناام برزیفر یکه صدا

 

 اظهار وجود نکنه صلوات! نیشانس خوشگلت وسط تمر -
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که بلند شد خنده رو لبم آورد. نگاهم که به نگاه خندون سامان افتاد، لبخند از رو لبم محو شد و  یصلوات یصدا

از دست خودم هم در  ارشونیکه گاها اخت ییاز نگاها دمیترس یداشتم م گهی. درمیگنگاهمو ازش ب عیباعث شد سر

 رفت. یم

 

تو گوشم گذاشتم و مشغول لذت بردن  مویهندزفر ریمس ی. ابتدامیروال رفتم کنار سامان و راشا و حرکت کرد طبق

 اطرافم شد. عتیاز طب

 

که  بود دهیسبز و سر به فلک کش یبه اعماق جنگل. اطرافمون پر از درختا میدیرس ،یرو ادهیساعت پ کیحدود  بعد

 .شدنیهاشون سد راهمون ماز شاخه یبعض

 

 .رسوندیدرختا بهمون م یهاشاخه یزور و زحمت خودشو از ال یهم با کل دیخورش فیضع نور

 

خوردن، به دستور  یتازه کردن و آب ینفس کهنیگذاشتن. بعد ا نیکه همراهشون بود رو زم یاچندتا کوله هابچه

 .ستادنیا یخط افق هیسامان، چند نفر تو 

 

که با سوت سامان شروع کردن به  کردمیکارشونو تماشا م یبودم و با کنجکاو ستادهیدور از اون چند نفر ا هیبق کنار

 .دنیدو

 

و  دنید. خودشونو از درخت باال کشدرخت، تعجبم چندبرابر ش یکه با قالب شدن دستشون به تنه دیباال پر ابروهام

 و جا به جا شدن. دنیها پرشاخه نیب زیو شگفت انگ یاشروع کردن با حرکات حرفه
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کارا بودم. باال رفتن از درخت و انجام حرکات  نی. عاشق ازنهیشدم بهشون و مطمئن بودم چشام برق م رهیخ

 که بخاطر عالقم خوب بلد بودم. یزی. چکیمناستیژ

 

آهسته سامان  یکنم که صدا یحرکت خودم رو مشخص و طراح ریداشتم مس یلبخند محو حرکاتشون بودم و سع با

 هامو نابود کرد.نقشه یاز کنار گوشم، همه

 

 !یکنیکارو نم نیتو ا -

 

بود.  ستادهیبرگشتم سمتش که کنارم ا یعصب یتند و چهره یبه رو به روم موندم و بعد با نفسا رهیلحظه خ چند

 نظر داشت، انداختم و گفتم: ریها رو زکه عملکرد بچه لکسشیو ر الیخیب یبه چهره ینگاه

 

 کنم؟ کارونیا دیمن نبا یچ یعنی -

 

 بهم بندازه، گفت: ینگاه نکهیا بدون

 

 کنم؟ ریبرات تفس دیجمالتمو با یهمه -

 

 نییولوم پا یول یاز بحث و جدلمون مطلع نشن، با لحن عصب هیبق کردمیم یسع کهیمشت کردم و درحال دستامو

 گفتم:
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 .رهیجلومو بگ تونهیهم از جمله تو نم یکس چی. هکنمیکارو م نیمن ا -

 

 بهم بندازه، گفت: ینگاه میکه ن نیبدون ا دوباره

 

 ه؟یک پیاک نیا سیرفته رئ ادتی -

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 من. سی! نه رئپیاک سیرئ -

 

 گفت: شیشونیپ یسمتم و با اخم رو گشتبر

 

 رفته؟ ادتی! اتفاق صبح یکنار بذار اتویلجباز نیبهتره ا -

 

 تا آسمون فرق داره! نیاالن با صبح زم ینرفته ول ادمینه  -

 

 شلوارش فرو برد و گفت: بیحرفم، دستاشو تو ج نیا با
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 وقت؟اون یچه فرق -

 

و ت دمیبودن و سرشون به کار خودشون گرم بود، انداختم. نگاهمو کش ستادهیکه با فاصله از ما ا هیبه بق ینگاه

 سامان و گفت: یچشما

 

 نیینکنه با باال پا ؟یواسه مخالفت دار یلینامناسب مطرح بود. االن چه دل یصبح، بحث پوشش و فضا هیتو قض -

 فته؟یها به کش و قوس بدنم مچشم بچه دنمیپر

 

 شیبا لحن عصب کهیشد و درحال کیبهم نزد یکردم. قدم شیهم چاشن یو پوزخند آخرمو با تمسخر گفتم یجمله

 کرد.تو چشمام جا به جا  شوینگاه برزخ د،یغریتو صورتم م

 

 یفقط و فقط بخاطر سرگرم شدن و تنها نموندنت تو اردوگاه بود. اگه قراره سرتق باز جانیاگه االن آوردمت ا -

 بگو تا برت گردوندم تو چادرت. ،یانجام بد خوادیدلت م یو هر کار یدرار

 

 و انگشت اشارمو گرفتم جلوش. دمیتو هم کش شتریب اخمامو

 

انجام بدم  تونمیرو م یبدم چه کار صیتشخ تونمیدوما خودم م ،یکن فیتکل نییواسه من تع یتونیاوال که تو نم -

 . پس لطفا راه به راه سد راهم نشو.تونمیرو نم یو چه کار

 

ینم یاوزنتو تحمل کنه، چه شاخه تونهیم یاچه شاخه یدونی. نمیندار ییدرختا آشنا نیتو با ساختار ا -سامان

اومد  شیبرات پ یکه اگه مشکل ستی. بدنت انقدر مقاوم نیندار یادرخت تجربه یشاخه ی. تو انجام حرکات روتونه



 از جنس عشق یسرقت

 
324 

 

 نیو قبل ا سایفقط ضرر! پس عقب وا ؟یفهمیضرره، م وت یکار فقط برا نی. اینینب یجد بیآس گهید یهاچهیمثل 

 دست بکش. اتیبچه باز نیکه مجبور شم با زور برت گردونم تو اردوگاه، از ا

 

 رهیخ یببر زخم هیبشه. مثل  یدستمو مشت کرده بودم که امکان داشت، بند به بند انگشتام بشکنه و متالش یطور

رم دخت هیکه  نیکه بخاطر ا نیواسم قابل درک نبود. متنفر بودم از ا کدوم از حرفاش چی. هشیعصب یشدم تو چشما

 کنمیکنه. بهش ثابت م دایشاخ و برگ پ اتشیذهن نیا دمیمن هم اجازه نم یکمتره ول هیاز بق مییتوانا کردیفکر م

 هاش مانعم بشه. ییبا زورگو تونهیکه نم

 

 !ستیظاهر معرف باطن ن فهمونمی. من هم بهت میکناز رو ظاهر آدما قضاوتشون  یکه عادت کرد نیمثل ا -

 

دورتر  یکه کم یکه بهش فرصت حرف زدن بدم، از کنارش رد شدم و به سمت خط افق نیرو گفتم و بدون ا نیا

 ازمون قرار داشت رفتم.

 

به هم انداختن و فضا رو برام  ینگاه رفتمیبه سمتشون م یکه مصمم و جد دنمیکه اطراف خط بودن با د ییکسا

 کردن. یخال

 

 یعصب یکه تازه کارشون رو تموم کرده بودن انداختم. نگاهم با چشما ییهابه بچه یو نگاه ستادمیخط ا پشت

 جلوتر قرار داشت. یکه کم یسمت درخت دمیکرد، فرصت رو از دست ندادم و دو یسامان تالق

 

سرم قرار داشت، گرفتم و تاب  یدرخت که درست باال ی. دستامو به شاخهکردمیخودم حس م یرو رو هیبق نگاه

 خوردم.
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که  خوردمیباالتر قرار داشت، حلقه کردم. به صورت معلق تاب م یکه کم یاو پاهامو دور شاخه دمیباال کش خودمو

و پرتش  دمیدور موهام کش . ازکردیم تمیتو صورتم. کش دور موهام اذ زهیو موهام بر فتهیباعث شد کالهم از سرم ب

 .نییکردم سمت پا

 

لو ها جبا گرفتن شاخه ب،یاز شاخه ها قالب کردم و شروع کردم به ترت یکیپرش، دستامو به  هیتاب خوردم و با  هی

 رفتن.

 

 یحرکات نیکه تونستم همچ یبار نیاز سامان رو هم فراموش کرده بودم. آخر یریها دور شده بودم و حال گبچه از

و لذت  زیانگ جانی. هبردمیکار لذت م نیاز ا شهیرو اجرا کنم، قبل فوت مامان و بابا و تو باشگاه بزرگمون بود. هم

 .اشتد یالعاده همخونفوق رمیپذ سکیر یهیبخش که با روح

 

 ها و شروع کردم به راه رفتن روشون.از شاخه یکیرو  دمیکه رو لبم بود، پر یلبخند بزرگ با

 

 عشیو سر یامحو حرکات حرفه شدی. نمادیداره به سمتم م دمیسامان، برگشتم پشت سرم که د یصدا دنیشن با

 :دمیکردم. صداشو از پشت سرم شن شتریکه بهم برسه، سرعتمو ب نیقبل ا ینشد ول

 

 صبر کن درسا. خطرناکه! -

 

 درخت رو به روم. یرو شاخه دمیباال سرم گرفتم و پر یبه حرفش زدم و دستامو به شاخه یپوزخند
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بتونم  کهنیباعث شد رنگ از چهرم بپره و قبل از ا یزیشکستن چ یصدا د،یپام به شاخه رس کهنیمحض ا به

 سامان گم شد. ادیتو فر غمیشد و ج یپام خال رینشون بدم، ز یالعملعکس

 

 درســــــــــــــــــــا! -

 

شد و  هدیدور بدنم تن یزیبرخورد کنم که چ نیم که محکم با زمو آسمون معلق بودم و هر لحظه منتظر بود نیزم نیب

 فرود اومدم. ینسبتا نرم زیچ یمحکم رو

 

بدنم  نیچشمامو باز کنم. هر آن منتظر بودم با برخوردم با زم تونستمیشدت ترس زبونم بند اومده بود و نم از

 مطلق. یاهیبشه و بعدش، س یمتالش

 

 یدستم حس کردم. دستم رو ریرو ز یو تند دیرس خارج شدم، حرکات نسبتا شداز چند لحظه که از بهت و ت بعد

 .کردیم دایپ یفیدستم حرکت ظر شد،یدستم حس م ریکه ز یاون جسم نرم بود و با هر کوبش

 

 .کردمیحس نم یدرد چیبزرگ جنگل مقابل نگاهم نقش بستن. جالب بود که ه یچشمامو باز کردم که درختا آروم

 

، نفسم گرفت و چشمام صورت سامان دنیبود انداختم که با د رمیکه ز یزیبه چ یسرمو بلند کردم و نگاه آروم

 قلبش قرار داشت، شدم. یدرشت شد. تازه متوجه دستش که محکم دور کمرم حلقه شده بود و دستم که درست رو

 

 میسقوط کرد نیزم یسامان محکم روبسته بود و چهرش تو هم رفته بود. با کنکاش ذهنم، متوجه شدم با  چشماش

 شده. دهیپامون کوب ریسفت ز نیمن، اون به زم یو به جا
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 گفتم: کردم،یبستش جا به جا م یچشما نینگاه نگرانمو ب کهیترسم رو گرفت. درحال یجا ینگران

 

 سامان؟ -

 

بلندم که تو صورتش پخش  یموها یبعد چشماشو باز کرد. نگاه دردناکش رو هیتو هم رفت و چند ثات شتریب اخماش

 سرمو تکون دادم تا موهام از صورتش کنار بره. دوباره گفتم: عیشده بود، ثابت موند. سر

 

 ؟یسامان خوب -

 

 با درد زمزمه کرد: کرد،یتر مدستشو دور کمرم تنگ یحلقه کهیتو چشمام دوخت و درحال نگاهشو

 

 ؟یکنیم یچرا انقدر لجباز -

 

 از روش بلند شم که نذاشت و ادامه داد: عیشدم. خواستم سر تمونیزه متوجه موقعخودم اومدم و تا به

 

 .یزدیم بیبه خودت آس یداشت ؟ینیبیم ؟یهمش باهام مخالفت کن یخوایم یتا ک -
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 دونستمیدوختم. نم شدیم نییکه آروم باال و پا نشینگاهمو به س یحرفاش درست بود. از شدت شرمندگ یهمه

 گفتم: یآروم ی. با صدادید بیمن آس یو کله شق یخاطر لج باز بگم. به یچ

 

 بشه. ینطوریا خواستمیمن نم -

 

 صورتم کنار زد و گفت: یاز جلو موهامو

 

 !ینیبب یجد بی. اگه نگرفته بودمت ممکن بود آسشدیداشت م یول -

 

 خودمو ازش جدا کنم، گفتم: کردم،یم یسع کهیگذاشتم و درحال نشیمعذب بودم. دستمو رو س یلیخ

 

 ؟یولم کن شهیم -

 

 .نشستم نیزم یاز روش کنار رفتم و رو عیو بعد چند لحظه، دستشو از دور کمرم باز کرد. سر دیکش یقیعم نفس

 

که سامان کرد، سرمو بلند کردم  ی. با حرکتتمونیهم از خجالت موقع ،یسرخ شدم. هم از شرمندگ کردمیم احساس

 داد و خواست بلند بشه که چهرش از درد تو هم رفت. هیوختم. به دست چپش تکو نگاهمو بهش د

 

 شده باشه؟ لعنت به من! شیزیخدا، نکنه چ یوا
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 :دمیلرزونم پرس یکردم و با صدا تیجلو رفتم و رو دو زانو کنارش نشستم. موهامو پشت گوشم هدا ینگران با

 

 نه؟ یدرد دار ؟یخوب -

 

 تکون داد و گفت: یمنف یدرهم سرشو به نشونه یهاهمون اخم با

 

 .ستین یزیخوبم. چ -

 

 شهیهم روش باشه، مگه م یبخوره و جسم نیکه از رو درخت زم یو درد داره. کس ستین نیا تیکه واقع دونستمیم

 نشه؟ شیزیچ

 

 یچشماش تو نگران یابازوشو گرفتم که سرشو باال آورد و قهوه ریو ز دمیخودمو به سمتش کش یحرف چیه بدون

 چشمام قفل شد.

 

 که چشم ازش بردارم. شدیم نیتو نگاهش وجود داشت که مانع از ا یچه سر دونمیتو نگاهم دوخته بود. نم نگاهشو

 

 .زدیتوش موج م ینیدل نش متیمال هیحال  نی. منبع صالبت و غرور بود اما در عکردمیجذبم م چشماش
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یبازوشو گرفتم و کمک کردم بلند شه. چهرش که از درد تو هم م ریبه خودم اومدم و نگاهمو ازش گرفتم. ز باالخره

 سقوط کنم. نیاون رو زم یتصور کنم جا تونمیرو متحمل شده. اصال نم ی. طفلک چه دردکردیم تمیاذ رفت،

 

 شیخاکستر راهنیعطر خنکش که از پ ی. بوداشتمیچپشو دور شونم انداخته بودم و هم گام باهاش قدم برم دست

 .دیچیپیم مینیب ریز شد،یساطع م

 

 گفت: شیشونیپ ی. سرمو آوردم باال و نگاهش کردم که با اخم روکردمیخودم حس م ینگاهشو رو ینیسنگ

 

 کالهت کجاست؟ -

 

 اطراف چرخوندم و گفتم: نگاهمو

 

 از سرم افتاد. ومدمیداشتم م یوقت -

 

کرد، صاف  یلحظه بعد با حرکت دستش دور شونم، دوباره نگاهمو بهش دوختم که دستشو برداشت و سع چند

 .ستهیبا

 

 ؟یراه بر یتونیم -

 

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت: سرشو
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 که نخوردم. ریزخم شمش -

 

 .یسقوط کرد یول -

 

 گفت: رلبیبهم دوخت و ز نگاهشو

 

 سقوط لذت بخش. هی -

 

 نگاهشو ازم گرفت. عیکرد و سر یزمش چشمام درشت شد و متعجب نگاهش کردم که اخمزم دنیشن با

 

 که گفت: دمیکنم، صداشو شن لیو تحل هیکه فرصت کنم حرفشو تجز نیاز ا قبل

 

 کالهتو بذار سرت. -

 

کاله  ریبازم که دور گردنم بود از ز یدرختا به کالهم افتاد. سرم کردم که موها یکه نگاهم ال به ال ستیبگم ن خواستم

 .کردمیم تمیاذ

 

 ابروشو باال انداخت و گفت: هی میکالفگ دنیبا د سامان
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 شده؟ یچ -

 

 کردم و با انزجار گفتم: نگاهش

 

 .کنهیم تمیموهام بازه، اذ -

 

د رنگ زر کیگل کوچ هینقطه متمرکز شد. رفت سمتشو  هیچرخوند که تو  نیزم یرو یگال نیحرفم نگاهشو ب نیا با

 کند.

 

 یالعملعکس چیو داد دستم. ه دی. کالهمو از سرم کشستادیمقابل نگاه کنجکاوم به سمتم اومد و پشت سرم ا در

 نشون بدم. موهامو از دورم جمع کرد و بعد از چندلحظه ور رفتن باهاش، ولش کرد. تونستمینم

 

لبام نقش بست.  یرو یرم گل، موهامو جمع کرد. لبخندن یبا ساقه دمیکه د دمیبه موهام کش یتعجب دست با

 گفتم: کرد،یموهامو لمس م کهیبرگشتم سمتش و درحال

 

 .شدمیم وونهیداشتم د گهیچقد خوب شد! د -

 

ها حرکت سرم گذاشتم و پشت سر سامان به سمت بچه ینگفت. کالهمو دوباره رو یزیباال انداخت و چ ابروهاشو

 .میکرد
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و  تادسیبه سمتمون اومد. مقابلمون ا عیبود سر برزیراشا که در حال صحبت با فر م،یدیها رسبه بچه کهنیمحض ا به

 گفت:

 

 شما؟ نییکجا -

 

 .ادیواسه پرس و جو م ادیدوختم. انگار مفتشه! هر وقت م نیتو کاسه چرخوندم و نگاهمو به زم چشمامو

 

 اطراف. نیهم -سامان

 

 ؟یکن یکار یبدون هماهنگ یعادت دار -راشا

 

 ریبه سامان انداختم و دوباره مس یاز سر ناباور یمخاطبش منم. نگاه دمیباال آوردم که با کمال تعجب د سرمو

 و گفتم: دمیدادم. اخمامو تو هم کش ریینگاهمو به راشا تغ

 

 د؟یببخش -

 

 ؟یبه دردسرمون بنداز یخواستیم -راشا
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 بگم که سامان زودتر گفت: یزیتم چخواس تی. با عصبانخوردیاز لحنش بهم م حالم

 

 بود. موردیب مونینگران -

 

 :دیبگه که سامان مانع شد و پرس یزیدوباره خواست چ راشا

 

 ها تموم شد؟کار بچه -

 

 بهشون انداخت و گفت: ینگاه راشا

 

 موندن. ییچندتا -

 

 :دیشده، پرس زیر یخواست بره سمتشون که راشا با چشما سامان

 

 اومده؟ شیواست پ یمشکل -

 

 تکون داد و به راهش ادامه داد. یسرشو به عالمت منف سامان

 

 سامان؟! -راشا
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 درهم گفت: یتشر راشا به سمتش برگشت و با اخما با

 

 .نیخوردم زم -

 

 و گفت: دیراشا باال پر یابروها

 

 تو؟ -

 

 سرشو به عالمت مثبت تکون داد که راشا دوباره گفت: سامان

 

 کنه. نتیمعا دیدکتر با -

 

 یدفعه من رو حرف راشا پافشار نیبه حرفش روشو برگردوند و خواست به راهش ادامه بده که ا توجهیب سامان

 کردم.

 

 حق با راشاست. -

 

 .ستین میزیمن چ -سامان
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 تی. نهاستادمیبلند خودمو بهش رسوندم و جلوش ا ی. با قدماکردیم تمیانداختنش بدجور اذ نیوجدان زم عذاب

 و گفتم: ختمیتو لحنم ر تویتحکم و جد

 

 کنه. نتیمعا دیدکتر با -

 

 آروم گفتم: رفتم،یبا انگشتام ور م کهیکردم و درحال میبهم انداخت. لحنمو مال یو نگاه جد ستادیا سرجاش

 

 .شمیمطمئن نشم حالت خوبه، آروم نم ی. تا وقتیدید بیتو بخاطر من آس -

 

 شده. نگاهمو تو چشماش دوختم و گفتم: رهیفقط بهم خ دمیسرمو بلند کردم که د گهینم یزیچ دمید یوقت

 

 باشه؟ -

 

 لب زمزمه کرد: ریچند لحظه سرشو تکون داد و ز بعد

 

 باشه. -

 

 .رمیبه سمتمون برداشت که باعث شد نگاهمو از سامان بگ یقدم راشا
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 ؟یریم -راشا

 

حرکت سامان، راشا نگاهش مملو از اخمشو به من  نیگفت. بعد از ان یزیسرشو به عالمت مثبت تکون داد و چ سامان

 دوخت و گفت:

 

 .سدهیفایب جانی. بودنت ایتوام بهتره برگرد -

 

رو ازم  یزینگفتم. در واقع راشا چ یزیسکوت کردم و چ یول زمیحرفش، خونشو بر نیبا ا خواستیکه دلم م نیا با

 خودم بود. یخواست که خواست قلب

 

 گفتم و رو کردم سمت سامان. یا"باشه" رلبیز

 

 .میبر -

 

 .میها دور شداز بچه کهنینگفتم تا ا یزیسرشو تکون داد و راه افتاد. من هم به دنبالش راه افتادم و چ شهیهم مثل

 

 الشیخیب تونستمیوجه نم چینه. فکرمو مشغول کرده بود و به ه ایکه تو سرم بود رو بپرسم  یبودم که سوال دودل

 بشم.
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 دوختم و گفتم: رپامیز ینگاهمو به علفا رفتم،یشونه به شونش راه م کهیدرحال

 

 ؟یچرا نجاتم داد -

 

 گفتم: دمیبرگردوند سمتم که باعث شد نگاهش کنم. عالمت سوال رو که تو چشمش د سرشو

 

 .یحال نجاتم داد نیبا ا یول یدیدیم بیآس -

 

 صورتش بود که گفت: خیو نگاهشو به رو به روش دوخت. نگاه منتظرم م دیکش یقیعم نفس

 

 .یامانت جانیتو ا -

 

 :دمیتعجب پرس با

 

 امانت؟ -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 بشه. نیتضم تتیو امن یکه سالمت یحضور داشته باش نجایاجازه دادن ا یبه شرط -



 از جنس عشق یسرقت

 
339 

 

 

 ن؟یفقط هم -

 

 .ینیبب یبیبخاطر خواست ما آس میدیجازه نمپس ا میآورد نجایما تو رو به ا -سامان

 

 ابروشو باال انداخت و گفت: یتا هی، بود رهینگاهم که هنوز بهش خ دنیاز چند لحظه برگشت سمتم و با د بعد

 

 ؟یهست یاگهید لیمنتظر دل -

 

 پام دوختم و گفتم: رینگاهمو به ز دادیتند تند سرمو تکون م کهیخودم اومدم و درحال به

 

 نه. -

 

جز  یلینبود. دل نیخواهش، اقطعا حرف دل یبشنوه ول یمنتظر بود چه حرف دونستمی. نمخواستیجوابو نم نیا دلم

 که قانع بشه؟ خوادیداشته باشه پس چرا قلبم نم تونهینم نیا

 

 دلم گفتم: یانداختم. تو شدهیو اندام ورز یرخ جد میبه ن ینگاه

 

 ت؟یکارات بخاطر خودم باشه نه مسئول خوادیچرا دلم م ؟یلرزونیچرا نگرانتم؟ چرا دلمو م -
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یبه سرم م ینسبتا محکم یضربه کهیداد سرمو محکم به دو طرف تکون دادم و درحال راژیذهنم و یکه تو یفکر با

 زمزمه کردم: زدم،

 

 !یتونینم ،یاونو دوسش داشته باش یتونینشو درسا. تو نم وونهینه ... نه... د -

 

 نیا به دینبا یحت یکنه. دوست داشتن سامان؟ من لعنت تمیبود تا قلبم از شدت وحشت ر یآروم کاف یزمزمه نیهم

امکان نداره. ذهن من عادت داره به شر و ور  نیموضوع فکر کنم چه برسه بخوام به خودم اعتراف کنم. نه، نه، ا

 شر و وره. هیفقط  نیبافتن، ا

 

 هر لحظه دلمو بلرزونه، حرکت کردم. تونستیکه م یدرهم، کنار مرد یبا افکاردادم و  رونیب نیسنگ نفسمو

 

 .ادیخواستم به پزشکشون اطالع بده که به چادر سامان ب دیو از آقاس دمیجلوتر دو م،یوارد محوطه بش کهنیاز ا قبل

 

 .آوردیلبمو به درد مق تر شده بود،هاش که کم رنگدرهم سامان موقع راه رفتن و صالبت قدم یچهره دنید

 

بازوشو گرفتم تا به من  ریز عیکه سر ارهیچادر گرفت که کفششو درب وارهیدستشو به د د،یچادرش که رس یجلو

 کنه. هیتک
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که  ینگاهم بشه. سردرگم یمتوجه سردرگم خواستمیندادم. درواقع نم یکه به سمتم انداخت جواب ینگاه به

 منشاش خودش بود.

 

 تخت جا به جا شد و گفت: ی. رونهیتخت بش یکردم وارد چادرش بشه و رو کمکش

 

 ترکش خوردم. کنمیکارات حس م نیبا ا -

 

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

 

 تر از اون هم نبود.کم -

 

تخت  یبه اون که رو نییاز پا کهی. جلوتر رفتم. دو زانو جلوش نشستم و درحالدیبه گردنش کش ینداد و دست یجواب

 گفتم: کردم،ینشسته بود نگاه م

 

 ؟یدرد دار -

 

 آورد. نگاهشو تو چشمام دوخت و گفت: نییاز پشت گردنش پا دستشو

 

 ؟ینگران -
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 سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: صادقانه

 

 بال سرت اومد. نیبخاطر من ا -

 

 تکرار نشه. گهید یکن یکار یتونیم -سامان

 

 ؟یدیه دوباره نجاتم ماگه تکرار بش یعنی -

 

تو نگاهش بود که تپش قلبمو تندتر کرد  یچه حس دونمینگفت. نم یزیمنتظرم دوخت و چ ینگاهشو تو چشما فقط

 .زدیم شمی. نگاهش آترمیو باعث شد نگاهمو ازش بگ

 

 که گفت: دمیشن زمزمشو

 

 نگام کن! -

 

 . سرمو آوردم باال و تو چشماش نگاه کردم.دیلرز دلم
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 کهی. دکتر درحالرمیبلند شم و ازش فاصله بگ عیاومد و باعث شد سر رونیاز ب ییپا یبگه که صدا یزیچ خواست

 سرحالش گفت: یبا صدا آورد،یبود و کفشاشو در م نییسرش پا

 

 ن؟یجناب سرگرد هست -

 

 و گفت: دیکش یقینفس عم سامان

 

 دکتر. نییبفرما -

 

بودم، خورد.  ستادهیسامان ا یزه چشمش به من که با فاصله رو به روبود، وارد شد و تا یانسالیکه مرد م دکتر

 زد و گفت: یلبخند

 

 دخترم؟ یخوب -

 

 گفت: ذاشت،یم نیزم فشویک کهیکردم. برگشت سمت سامان و درحال یبهش زدم و تشکر یلبخند متقابال

 

 .دمیخدا بد نده آقا سامان. تعجب کردم شن -

 

 رفتم. رونیگفتم و ب ی"دیببخش"که  نهیگفت و خواست کمر سامان رو بب ی"ادیم شیپ" رلبیز سامان
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باشه.  فتادهیواسش ن یاتفاق خاص کردمیسامان تموم بشه. خدا خدا م ینهیو منتظر شدم معا ستادمیچادر ا یجلو

از اونه تر سامان سرسخت دونستمیم یبهش وارد شده باشه ول یجد بیآس دادیکه نشون نم شیالبته وضع ظاهر

 که بخواد دردشو اعالم کنه.

 

 کفشش شد. دنیاومد و مشغول پوش رونیب کرد،یبا سامان صحبت م کهیدکتر درحال قه،یاز چند دق بعد

 

فردا ورزش تا پس نانیاطم ی. براشهیکه بهت دادم رفع م یکه با ماساژ و پماد دهیضرب د کمینشده.  یزیچ -

 نکن. نیسنگ

 

 دکتر رو بدرقه کرد. ی"ممنون"چادر اومد و با  یپشت سرش تا ورود سامان

 

. دستشو به عالمت داخل شدن به سمت چادر کردمیبودم و بهشون نگاه م ستادهیبهم افتاد که کنار چادر ا نگاهش

 هام وارد شدم.بهش انداختم و بعد از درآوردن کفش یگرفت. نگاه

 

 گفتم: رفتمیدستم ور م یبا پماد تو کهیتخت نشستم و درحال یتختش بود افتاد. رو یکه رو یبه پماد نگاهم

 

 نه؟ ستین یمشکل جد -

 

 نشست و آرنجشو رو زانو قرار و داد به جلو خم شد. کنارم
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 ؟یعذاب وجدان دار -سامان

 

 و گفتم: دمیکش شیرخ جد میبه ن نگاهمو

 

 نداشته باشم؟ -

 

 نه. -

 

خاطر من کمرش گذاشتم و شروع کردم به نوازش کردن. به یمو رودست خودم باشه، دست ارمیاخت کهنیا بدون

ممکن دستش بده! همونطور که  یمن چه کار یعقلیکه اون رو از راه رفتن هم محروم کنه. ب نهیبب یبیممکن بود آس

 نگاهم به کمرش بود، گفتم:

 

 .تونمینم -

 

دردشو حس کنم. انگار انتظار داشتم دردش از سرانگشتام بهم  کردمیم یو سع دمیکشیکمرش م یرو سرانگشتامو

 کنه. تیسرا

 

 ، به خودم اومدم. نگاهش کردم که گفت:کمرش برداشت یدستم که از رو ینشستن دست گرمش رو با
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 .هیکاف -

 

 من... -

 

 تمومش کن درسا. -سامان

 

 بهم برخورد. یول یبود، جد شهیمثل هم لحنش

 

کار کردم؟ بده نگرانشم؟ اصال مگه من بهش گفتم بپر و نجاتم بده؟  یصحبت کرد؟ مگه من چ ینطوریباهام ا چرا

 نیچدردو متحمل شو که االن هم نیمگه من ازش خواستم بخاطر من خودشو به خطر بندازه؟ مگه من بهش گفتم ا

 یتیازش شکا افتادمیگه مخودش بود؟ من ا میتصم یاجبار نبود، بود؟ همه چ یاز رو یزیچ کنه؟یباهام م یرفتار

 کردم؟یم

 

 نبود! نیمن ا یرفتم. جواب نگران رونیبهش بندازم از چادرش ب ینگاه کهنیجام بلند شدم و بدون ا از

 

*** 

 

 .دمیهامو داخل موهام فرو کردم و کشو رو تختم نشستم. پنجه دمیکش یپوف
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بود  یچه مرض دونمی. نمبردی، خوابم نمصبح و عصر یهانینصفه شب بود و با وجود تمر ۲شده بودم. ساعت  کالفه

 شده بود. رمیگ بانیوقت شب گر نیکه ا

 

نداشته  یباهاش برخورد ادیز کردمیم ینزدم. سع یباهاش حرف روزیسامان. بعد از اتفاق د ریبود، درگ ریدرگ فکرم

 صحبت باهام نداره. یبرا یلیاون هم تما د،یرسیباشم و به نظر م

 

که باهام داشت دلم واسش تنگ شده  یبا وجود برخورد یبودم. مسخره است ول یدستش دلخور و عصبان از هنوز

جز  یتی. مگه نشهیاز ذهنم پاک نم وقتچیکه دربرابر رفتار مهربون من نشون داد، ه یالعمل زشتبود. اون عکس

 شد اون؟ جشیداشتم که نت یو همدرد یمهربون

 

رو همراه شلوار اسپرت  میبه چپ و راست تکون دادم و رفتم سمت چمدونم. بلوز جذب مشک یبا کالفگ سرمو

 .دمیو پوش دمیکش رونیب میمشک

 

مزاحم  تونهینم یها خوابن و کسفکر کردم که حتما بچه نیبه ا کردم،یسرم جمع م یموهامو محکم باال کهیدرحال

 فارغ بشم و فکرمو آزاد بذارم. میذهن یها یریاز درگ یکم تونمیجا مبشه. اون یتو چادر بدنساز نمیتمر

 

جا ساکت و آروم بود. که همه دمیبه اطراف کش یو سرک دمیپوش هامویرفتم. کتون رونیشرتمو تنم کردم و ب ییسو

 فرو رفته بود، انداختم و وارد چادر شدم. یبه چادر سامان که در خاموش ینگاه

 

شده بود و  دهیپوش نیکردم و روشنش کردم. کف زم دایچراغ رو پ دیکل کرد،یفوذ مکمک نور کم ماه که به داخل ن با

 شده بودن. دهیها و هالترها تو چادر چها، دمبل، وزنههانبود. انواع و اقسام دستگاه زهیاز خاک و سنگر یخبر گهید
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گرم کردم  لیخودمو با دوچرخه و تردم کمیها انداختم و شروع کردم. از دستگاه یکی یشرتمو در آوردم و رو ییسو

 .نایو رفتم سراغ تمر

 

سامان از  دنیو از همه جا غافل بودم که با باال آوردن سرم و د کردمیبود داشتم ورزش م قهیدق ستیب کینزد

 که دور تا دور چادر قرار داشتن، سرجا خشکم زد. یقد یهانهیآ

 

 .کردیبه من که هالتر به دوش خشکم زده بود، نگاه م ف،یظر یبود و با اخم ستادهیا یورود کنار

 

رفتم. هالترو از رو دوشم  نییاستد پا یظاهر خونسردمو حفظ کنم، از رو کرذمیم یسع کهیخودم اومدم و درحال به

به حضورش بکنم،  یتوجه کهنیشرتم رفتم و چنگش زدم. بدون ا ییگذاشتم. به سمت سو نیزم یبرداشتم و رو

 دستم قفل شد. مچبرم که انگشتاش دور  رونیو خواستم از کنارش رد شم و ب دمشیپوش

 

ار . انتظستادمیها سرجام اصاعقه تو بند بند وجودم بود. مثل برق گرفته دنیچیدستش با دستم مثل پ برخورد

 .روزید یرو ازش نداشتم؛ مخصوصا با ماجرا یبرخورد نیچهم

 

 بکشم، گفتم: رونیتا دستمو از دستش ب کردمیتقال م کهیو درحالکردم  یاخم روزش،یحرکت د یادآوری با

 

 ولم کن. -
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 گم کنه. تمیبود باعث شد قلبم ر نمونیکه ب یکم یولم نکرد. فاصله یو مقابل خودش نگهم داشت ول دیکش دستمو

 

 اخم تو چشمام نگاه کرد و گفت: با

 

 ه؟یچه رفتار نیا -

 

 اخم کردم و گفتم: متقابال

 

 م رفتار؟کدو -

 

 .یکردیم یو بعدش همش خودتو مخف یدفعه رفت هیکه  روزتیرفتار د -سامان

 

 ه؟یرعادیغ ه؟یچ -

 

 ست؟ین -سامان

 

 پررنگ کردم و گفتم: اخممو

 

 برات مهم باشه؟ دیچرا با -
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 تو منم. یرفتارا نیمنشا ا کنمیچون فکر م -سامان

 

 گفتم: چرخوندم،ینگاهمو دور سالن م کهیزدم و درحال یپوزخند

 

بشه،  یجو نیچباعث به وجود اومدن هم تونهیرفتارت م یدونستیم ی. وقتیکردیرو م جانیاز قبل فکر ا دیبا -

 .یدادیانجامش م دینبا

 

 .یگیم یچ فهممینم -

 

 یمعن زنه،یکه م یباور کنم حرف یعنیجلوه کردن.  گناهیو ب چوندنیدوختم. بازم پ شیعصب یتو چشما نگاهمو

کنه، خودم واسش شرح  یگناهیب یادعا خوادیباشه. حاال که م ده؟یچپ م یعل یتو کوچه دنیچیپ ریغ یاگهید

 رو. یهمه چ دمیم

 

مک با ک یواقعا ازت ممنونم ول یکه بهم کرد یو بابت کمک بزرگ ستمیقدرنشناس ن ؟یمن بهت گفتم سوپرمن ش -

بودن رو  یناج گرفتم؟یخرتو م شدیم میزیاگه چ ؟ینجاتم بد یایم بداره؟ من مجبورت کرد یبعدش همخون یبدعنق

 کردم؟ لیبهت تحم

 

 :دیغر میچند سانت یو از فاصله دیبه سمت خودش کش دستمو
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 !فهممتینم -

 

 .کردیرو به سمت سامان پرتاب محرفم یهابود که فوران کرده بود و گدازه یآتش فشان هیمثل  دلم

 

 ؟ینجاتم شد یچرا فرشته ،یندار دنمویچشم د یوقت ؟یفهمینم ویچ -

 

 درش مشهود بود، گفت: یکه کالفگ یلحن با

 

 درسا؟ یگیم یدار یچ -

 

 که تو حصار انگشتاش گرفتار بود، باال آوردم و گفتم: دستمو

 

تو فقط  تین کهیکنم؟ درحال رونتیب جانیحالت ممکن دستتو پس بزنم و از ا نیاگه با بدتر خورهیبهت برنم -

طرف مقابلت از چشمت  شه؟یاعصابت خورد نم شه؟یحالت گرفته نم ه؟یمونیو از سر ندامت و پش رخواهانهیخ

 فته؟ینم

 

پس کجاست اون غرور؟ من  زدم؟یو روشن به سامان م حیدلمو صر یداشتم حرفا ییابا چیمن بودم که بدون ه نیا

 کردم؟یبهش ابراز م مویبشه پس چرا انقدر راحت داشتم ناراحت میخورمتوجه دل یکس ذاشتمیکه نم
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تر . چند لحظه بعد اخمشو پررنگکنهینم ریعالم س نیرو دوخته بودم تو چشماش که مشخص بود، تو ا میوحش نگاه

 کرد و گفت:

 

 چون دستتو پس زدم؟ یشد نیسرسنگ نیخاطر اتو به -

 

 گفتنش راحته. -

 

 تر کرد.انگشتاشو سفت یتمو پس بکشم که اجازه نداد و حلقهگفتم و خواستم دس نویا

 

 !یکنیاشتباه م یدار -

 

 کردم و گفتم: نییباال پا سرمو

 

 .دیکنیکه راه راستو متر م دییو شما کنمیراشا باز شده فقط دارم اشتباه م یپام به خونه یآره خب، از وقت -

 

 گفت: داد،یه قبل نمچندلحظ یاز کالفگ ییبو گهیکه د یلحن آروم با

 

 .میکنیسوءتفاهمو رفع م ،ی. آروم که شدیهست یتو االن عصب -
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 آزادمو باال آوردم و گفتم: دست

 

 جز سرپوش گذاشتنه؟ یزیتو چ ی. حرفادمیرو شن هایدنیو شن دمید هارویدنیکدوم سوءتفاهم؟ د -

 

 ول کرد و گفت: دستمو

 

 ؟یکن یلجباز یخوایبازم م -

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه

 

 .گمیم قتویدارم حق -

 

 گفت: د،یکشیتو موهاش م یدست کهیتکون داد و درحال دیبه عالمت تائ سرشو

 

 ؟یو بعد اظهار نظر کن یبشنو قتویخب. چطوره حق اریبس -

 

 ابرومو باال انداختم و گفتم: یتا هی

 

 نه؟یجز ا -
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هم کنه. به خودت لیرو بهم تحم یکار تونهینم یاجبار نبود چون کس یمن بهت کمک کردم، از رو کهنیا -سامان

باشه. هر کس  نیتام دیبا تیو سالمت تیپس امن یحضور دار جانیو به خواست ما االن ا یامانت جانیگفتم؛ تو ا

هم متوجه  ی. در رابطه با بدعنقمیدادیبه خرج م تیبود، روش حساس نجایتو ا یتو و به جا تیهم با موقع یاگهید

 دی. شایازش بکن یبرداشت نیو نفرت نبود که وادارت کرده همچ یزاری. اون رفتار من از سر بشمیمنظورت نم

ه ک یبرخورد ،یکرد یبرداشت نیبود که از برخورد من چن یخاطر فشار نگرانبه یطور که خودت اون وقت گفتهمون

 .دمیبهت قول م نویدرش نبود و من ا یسوئ تین چیه

 

د که ز ادیاز درونم فر ییصدا هیحرفاش، نگاهمو ازش گرفتم. هنوز بابت اون حرکتش قانع نشده بودم.  دنیاز شن بعد

 :دمیکه در جا خفش کردم. سرمو بلند کردم و پرس "برات مهم باشه؟ دیچرا انقدر با"

 

 !یبا من برخورد بکن یجورنداشت اون یلیدل -

 

 و گفت: دیبه گردنش کش یدست

 

تو  رخواهانهیخ تیذهن خودته. من متوجه ن یقسمت منف یدهییهمش زا یکنیکه ازش صحبت م یبرخورد بد نیا -

 شده. جادیبشه، مطمئن باش برات سوءتفاهم ا ینبود که ازش برداشت منف یبودم و مطمئن باش برخورد من طور

 

ال که باهاش صحبت کرده بودم، دلم بشم. حا کیمسئله نزد نیقدم به قدم به باور ا شدیچشماش باعث م نانیاطم

صلح  یبه اندازه زیچ چی. هیتنگو دل یلجباز نیتموم شه ا خواستیارتباط دوباره قطع بشه. دلم م نیا خواستینم

 .ستیبا سامان، لذت بخش ن
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 که گفت: دمیها که صداشو شناز دستگاه یکیگفتم. رفتم سمت  یا"باشه"تکون دادم و  سرمو

 

 ؟وقت شب ورزش نیا -

 

 انداختم و رو دستگاه نشستم. ییباال شونه

 

 .برهیخوابم نم -

 

 زد. هیتک نهیها که سمت راست قرار داشت، دست به سوزنه یباال انداخت و به قفسه ابروهاشو

 

 موهامو باز کردم و گفتم: کش

 

 ؟یداریتو چرا ب -

 

 .دادیهم دست محس مرگ ب زیانگ. با اون کش نفرتدمیتو موهام کش یدست

 

 .یخوابیب -سامان
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رنگ نگاهمو عوض کرد. سرمو به  طنتیهالترها ثابت موند. ش یگفتم و ابروهامو باال انداختم. نگاهم رو ی"اوهوم"

 سمت سامان برگردوندم و گفتم:

 

 م؟یورزش کن -

 

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو

 

 تموم نشده کارت؟ -

 

 :فتمو گ دمیپر نییدستگاه پا یرو از

 

 که شروع کردم. ستین یلیخ -

 

رمو ورزش کنه. س دینبا دمیفهم یسامان افتادم. حالم گرفته شد وقت یدگید بیآس ادیها رو برداشتم که از وزنه یکی

 درهم گفتم: یباال آوردم و با اخما

 

 .یتونیتو که نم یول -

 

 ابروشو باال انداخت و گفت: یتا ایشلوارش فرو برد.  بیبرگشت سمتم و دستاشو تو ج کامل
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 چرا؟ -

 

 باال انداختم و گفتم: هاموشونه

 

 دکتر گفت. -

 

 گفت: گرفتیوزنه رو از دستم م کهیتکون داد و درحال یسر

 

 .ستین یمهم زیگفتم که چ -

 

 و گفتم: رفتیم نهیسمتش که به سمت دستگاه پرس س برگشتم

 

 بود. نیدکتر ا صیتشخ یول -

 

 ش انداخت و گفت:رو تو جا وزنه

 

 محتاطه. یادیز -
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 انداختم و رفتم سمتش. ییباال شونه

 

از من و  ترشیزورش کنم که. قطعا ب تونستمیبگم؟ نم خواستمیم یکنه من چ یتوجه خواستیخودش نم یوقت

 هست. شیدکتر به فکر خودش و سالمت

 

 که کنار رفت و گفت: ستادمیا کنارش

 

 شروع کن. -

 

 ها انداختم و گفتم:به وزنه ینگاه

 

 .ننیسنگ یول -

 

 .یتونیم -سامان

 

شروع کردم به زدن حرکات. سه تا که زدم احساس  ق،ینفس عم هیدادم. نشستم و با  رونیباد کردم و نفسمو ب لپامو

 متوقف شدم گفت: دید ی. سامان وقتتونمینم گهیکردم د

 

 شد؟ یچ -
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 درهم گفتم: یچهره با

 

 .نهیسنگ -

 

 اومد و گفت: کمینزد

 

 کمش واست سبکه. -

 

ها رو به سمت ها. وزنهحرکت یکنم، دستاش نشست رو دستام و شروع کرد ادامه لیو تحل هیبتونم حرکتشو تجز تا

 نبود که منو معاف کنه. یکمکش طور یول اوردیو دوباره به سمت که روبه روش نشسته بودم م دیکشیخودش م

 

دستاش که بهم منتقل  یکردم. بماند که گرما شیبه خودم اومدم، همراه یوقت یحرکتش ول نیبودم از ا جیگ اولش

 .زدیتمرکزمو بهم م شد،یم

 

 نشه. خکوبیم دشیورز یهاعضله ینگاهمو کنترل کنم که رو تونستمینم شد،یاون که م نوبت

 

. اول من گرفتینگاه آدمو ازش م اریورزش کردنم که اخت نیداشت، درح یادیالعاده زفوق تیجذاب یحالت عاد در

 .میاو مورچه لیمثل ف شدمیکه تازه متوجه م زدیو بعد من بالفاصله سامان اون حرکتو م کردمیم نیتمر
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وقت بود انجام نداده بودم و بدنم فرصت  یلیرفتن من بود. خ کسیقسمت ورزشمون، زمان بارف نیتر یموندن ادی به

 راه افتادن. یبرا خواستیم

 

 سقوط کنم. نیزم یلرزش دستام االنه که باعث بشه با سر رو کردمینفس واسم نمونده بود و احساس م گهید

 

 یبه چشما یتوجه نیدستاش گرفت. بدون ا نیاومد و کمرمو ب ترکینزد عیرو رها کنم، سامان سر لهیخواستم م تا

 م.مونده رو بزن یدرشت شدم بکنه، کمک کرد حرکات باق

 

یحرکتو زدم و با ب نیمونده بود تا تموم بشه. آخر گهی. دو تا دکردیبهم کمک م دنمیگرفته بود و تو باال کش کمرمو

 .شدمیم نیپخش زم شد،یسامان دورم حلقه نم یفرود اومدم. اگه دستا نیزم یرو رها کردم که رو لهیم یحال

 

 ینهیگاهم بود. صورتم مقابل س هیتو بغلش بودم و تککردم تعادلمو حفظ کنم. رسما  یگرفتم و سع نشویآست

 .دیلرزی. دستام مشدیتندم روش پخش م یبود و نفسا شیعضالن

 

 زد،یبا دست آزادش، موهامو از صورتم کنار م کهیو درحال دیعقب کش یکه نفسم جا اومد، سامان سرشو کم کمی

 گفت:

 

 .یزود کم آورد -

 

 گفتم: دهیباالپر یگرد شدم و تو نگاهش قفل کردم و با ابروها یچشما
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 چندتا شد؟ یدونیم -

 

 کرد و گفت: یفیظر اخم

 

 .شترهیب تتیظرف -

 

 نگفت. یزیچ دیکش یقیتر رفتم که نفس عمعقب یکه دور کمرم بود برداشتم و قدم دستشو

 

چرت  نیبهتر از سامان؟ سرمو تکون دادم تا ا یربو چه م کردیم میو ست تنظ نیبود امشب. واسم تمر یمرب هی مثل

 و پرتا از ذهنم خارج بشه.

 

. سرمو بلند کردم و کردمی. ضعف انداممو حس مخوردمیم یزیچ دیو طبق برنامه حتما با کردمیضعف م احساس

 گفتم:

 

 گرسنمه! -

 

 گفت: رفت،یبه سمت در م کهیتکون داد و درحال یسر سامان

 



 از جنس عشق یسرقت

 
362 

 

 .ایب -

 

رقو زد و ب دیرفتم. کل رونیشرتم به دنبالش ب ییسو دنیسرم گذاشتم و بعد از پوش یبدون بستن موهام رو کالهمو

 راه افتاد. خودمو بهش رسوندم. یبه سمت چادر غذاخور

 

 !شهینم دایپ یزیاالن که چ یول -

 

 نگاهم کنه، گفت: کهنیا بدون

 

 !یمرغ آبپز کردن که دارهنر تخم -

 

 ییبرقو زد که روشنا دیوارد آشپزخونه شد. کل ماینگفتم. از در اون سمت چادر، مستق یزیداختم و چباال ان ابروهامو

 وگرنه کل اردوگاه خبردار شده بودن. شدیبود که مانع از خروج نور م یداخل رو فراگرفت. جنس چادر طور یفضا

 

 برداشت. یادر آورد و قابلمه خچالیتا تخم مرغ از  ۶

 

 دیجور شکممانو من با کردمیبودم. خندم گرفت. فکر م رهیخ شیهمه دخترونگ نیبودم و به ا هستادیا یاگوشه

 شد. قدمشیسامان پ یبکشم ول

 

 .دادیرو نشون م ۴سامان انداختم که  یبه ساعت مچ یاز خوردن غذاهامون و شستن ظرفاش، نگاه بعد
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 گفتم: م،یرفتیبه سمت چادر خودمون م کهیو درحال میاومد رونیآشپزخونه ب از

 

 شد! ۴ساعت  -

 

وقت شب فردا  نیبودن تا ا داریبه خاطر ب"که بگه  کردمیدوختم. خدا خدا م شیرخ جد مینگاهمو به ن یرچشمیز و

 !ستیو ارفاق تو کارش ن فیظاهرا تخف یول "یمعاف

 

 .یاستراحت کن یتونیساعت م ۳حداکثر  -

 

 نگفتم. یزیکردم و چ نییماتم زده سرمو باال و پا یو با چهره دیپر دامیام یهمه

 

استفاده رو  نیترشیزمان کم، ب نیاز ا تونمیچطور م کردمیفکر م کهیمختصر با سامان، درحال یاز خداحافظ بعد

 بکنم خوابم برد.

 

**************************** 

 

دوشم  یدور چادر رو از نظر گذروندم. کولمو رو هیجا نذاشتم،  یزیکه چ نیاز ا نانیاطم یرو برداشتم و برا کولم

بودن. راشا هم  ستادهیاومدم. بچه ها سرتا سر محوطه، کوله به پشت و کوله به دست ا رونیانداختم و از چادر ب

 شد. یباهاشون هم صحبت م یخورد گه گاه یچرخ م نشونیب
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عذاب هم رو  یبه نفع هر دومون بود. بدون تعارف نقش ملکه نیاو البته  میبا هم نداشت یوقت بود که برخورد یلیخ

چه اخالق  نیا دونمیداشت. نم میخواه یترشیآرامش ب م،یبا هم داشته باش یتربرخورد کم یو هر چ میکنیم یباز

انقدر حاد  یاون رو داره ول یاز نچسب یسامان هم کم رد؟وجه نشه تحملش ک چیبه ه شهیکه داره و باعث م هیگند

یکه سامان همه جوره به دل م نهیراشا ا یسامان با نچسب یکنه. فرق نچسب یکه آدم مجبور شه ازش دور ستین

 !ارهیوقتا نفست رو بند م یکه گاه یادرهم و جذبه یبا اون اخما یحت نه،یش

 

 ود.از سامان نب یخبر چیه یلراه کل محوطه رو با نگاهم متر کردم و نیو رفتم سمت آشپزخونه. ب دمیرو پوش میکتون

 

 و تدارکه. یلحظه در حال هماهنگ نیتا آخر یواسه هر برنامه ا شهیهم مثل

 

 لیوسا دونستمیدستم داد. م نشویخواستم که خنک تر یآب یکه سرش با ظرفا گرم بود، بطر دیآقا س از

 بد نبود. نانیاطم یبرا یکی یول ارنیرو همراهشون م ازمونیموردن

 

دستش بود،  میس یکه ب ی. سامان هم در حالشنیحرکت م یها دارن آمادهبچه دمیاومدم که د رونیآشپزخونه ب از

 ها حرکت کنه.بچه یتا جلو رفتیم

 

بودم اما به خاطر شانس  دهیاز بچه ها د گهیو چندتا د برزیبود و دست سامان و راشا و فر یواسه هماهنگ میسیب

 نشد. بمینص یزیچ نیچخوشگل من، هم
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و  یاول شروع کردن به مزه پرون یو کنار سامان شروع به حرکت کردم. بچه ها طبق معمول از همون لحظه رفتم

 تو گوشم گذاشتم و به رو به روم زل زدم. موی. هندزفردنیخند

 

دزدم، چه به اجبار و چه  هیبود. من  شه،یکارم تو اردوگاه تموم م یو وقت ندمیمشغول آ بیبود فکرم عج یروز چند

ازش گذشت. من سه ساله دارم  شهیو نم شهیپاک نم یبهونه ا چیاسم روم هست و با ه نیسارقم. ا هیطمع  یاز رو

قدرم جرمه و مجازات داره. هر چه نمیقانون جهان و د قکنم که نه فقط از نظر قانون کشور خودم، طب یرو م یکار

یم میکه باعث نگران یزیکه مجازاتش رو قبول کنم. چ رمیناگز یکم رنگ ترش کنم ول در و اون در بزنم تا نیهم به ا

با  ،. تا قبل اون اتفاق شومهیکجا و دست ک دونمیکه االن نم هیاون دفتر لعنت ست،یکه حقمه ن یچند سال زندان شه

بردم، دوباره به صاحبش رو که به سرقت  یهر چ تونمیکه اون دفتر وجود داره و م کردمیم یزندگ دیام نیا

 نیدر ا می. قبال نگرانشهیم ترشیبرگردونم. االن هم در نبود اون به بن بست خوردم و عذاب وجدانم هر لحظه داره ب

هم راجع  یقی. اطالعات درست و دقبرمیم یبه عمق فاجعه پ شتریب کنم،یفکر م شتریهر چقدر ب ینبود ول ادیحد ز

 .کنهیسردرگمم م ترشیب نیبه مجازات ها ندارم و هم

 

 انداختم. داشتیبه سامان که کنارم قدم بر م ینگاه مین

 

 کنم. یزندگ تونمینم یو روح یفکر یوضع آشفته نیکه بتونه کمکم کنه. با ا دمیپرس یم یکیاز  دیبا سواالمو

 

 تونمیاما با اون واکنشش ثابت کرد که م میفالکت بار خونه و زندگ تیوضع دنیمثل د یسخت هی! دنشیپرس سخته

 .یترس و واهمه ا چیکنم بهش نشون بدم. بدون ه یم یطور که هستم و زندگ نیهم مویخود واقع

 

از گوشم در آوردم و نگاهمو به سامان  کردم،یاز اصوات پخش شده ازش درک نم یزیرو که رسما چ میهندزفر

 ردم و صداش زدم.بچه ها استفاده ک نیب یدوختم. از همهمه



 از جنس عشق یسرقت

 
366 

 

 

 سامان؟ -

 

 انقدر باهاش راحت شدم؟ یواسه من شد سامان؟ اصال ک یپسر ک نیا

 

 بهم انداخت و جواب داد. ینگاه سامان

 

 بله؟ -

 

 تم:و گف دمیکش یقی. نفس عمیو عذاب یکردم، با هر سخت یم انیب دیچطور سوالمو ازش بپرسم اما با دونستمینم

 

 ؟هیمجازات سه سال سرقت چ -

 

 به رو به روش بود، جواب داد. رهیطور که خسکوت کرد و نگاهشو ازم گرفت. همون یلحظه ا چند

 

 به تعداد سرقت ها داره. یبستگ -

 

جست و جو تو حافظم، به عدد  ی. بعد از کلمیکرد یکه دزد یذهنم به کار افتاد و شروع کرد به شمارش دفعات عیسر

 .ستین شتری. مطمئنم اگه کم تر از دوازده نباشه، بدمیدوازده رس
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 نگاهش کردم و گفتم: دوباره

 

 دوازده. -

 

 به سرقت رفته؟ یچ -سامان

 

 و گفتم: دمیتر کش نییپا یکم کالهمو

 

 .یمتیق لیوسا -

 

 .دمیداد رو شن رونیکه ب ینفس یصدا

 

 دیکنم و با نییواسش تع یمجازات تونمیکه باز هم انواع مختلف داره. من نم یریتعز یهاجز سرقت شهیم -سامان

 باره نظر بده. نیدر ا لیوک ای یقاض هی

 

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

 

 ؟یچ رهیکه اموالشو به سرقت برده بگ یکس تیاگه بتونه رضا -
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 نگاهم کرد. میو مستق برگشت

 

 نظر بدم! تونمیدرسا من نم -

 

 گفتم: یبا درموندگ دادم،یکه دستمو تکون م یحال در

 

 مسئله چقدر برام مهمه. نیا یدونیتو که م -

 

 برات مهم باشه؟ دیچرا با -سامان

 

 دادم و گفتم: رونیب نیسنگ نفسمو

 

 ؟یفهمیزنم نم یکه م ییمنظور منو از حرفا یبگ یخوایم یعنی -

 

مقابلمون  ینگاهشو ازم گرفت و به راه جنگل د،یکشیکه اخماشو تو هم م ینگاهم کرد و در حال رهیخ یالحظه چند

 دوخت.

 

 .ستیباره ن نیحرف زدن در ا یبرا یاالن فرصت خوب -سامان
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 و اصرار گفتم: یپافشار با

 

 وقتشه؟ یپس ک -

 

 گفت: یکالفگ با

 

 راجع بهش صحبت نکن. گهی. پس دمیداشت یهر وقت که ذهنمون آزاد بود و اطالعات کاف -

 

 بهم نداد. یاگهیصحبت د یلحنش اجازه تحکم

 

باشه و  یانتظام یرویسرگرد ن شهیدرک کنم! مگه م تونستمیرو نم گفتیاما چرا بهم نم دونهیکه م دونستمیم

 نیز اتا ا گفتیپس چرا نم کنهیم تمیموضوع اذ نیکه ا دونستیرو ندونه؟ م جهیکه را یجرم نیمجازات هم چ

 ام؟یب رونیب یفیباتالق بالتکل

 

 .دمیفهمینم میکردیکه توش حرکت م یریاز مس یزیچ

 

 یطورنیچرا ا دمیفهمیشدم. نم یکامال خنث یو سردرگم یاز شدت نگران کردمیحس خال داشتم. احساس م هی

قدر حس کنم؟ چرا قبال ان دیاما چرا سوزشش رو االن با کردیم ییهنرنما میشونیمهر رو پ نیشدم. قبال هم ا

 کرد؟ینم ییخودنما
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ادامه  ریمس یکه تا وسطا یدرخت یگرفتم. شاخه نیدست سامان به خودم اومدم و نگاهمو از زم عیحرکت سر با

 ی. دوباره فرشتهکردمیباهاش برخورد م دادیداشت، درست مقابلم بود و اگه سامان به موقع عکس العمل نشون نم

 نجاتم شد!

 

 بهم انداخت و گفت: یاهنگ

 

 !یکن بهش فکر نکن یسع -

 

 زدم و گفتم: یتلخ پورخند

 

 شه؟یمگه م -

 

 شلوارش فرو برد و گفت: بیدستاشو تو ج سامان

 

نکن با فکر کردن بهش و افکار آشفته  یپس سع یازش فرار کن یتونی. نمفتهیکه تو ذهنته باالخره م یاتفاق نیا -

 یکه تو تو ذهنت دار یاتینسبت به اون حدس تیواقع دی. شایکن تیخودتو اذ ترشیب ،یکن یکه خودت خلق م یا

و  نیاون وقت بش ،ی. هر وقت باهاش مواجه شدشهبا ترکیکوچ ،یکنیم لیغول تبد هیو به  یدیبهش بال و پر م

 غصه بخور.
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 .یستیمن ن یجا -

 

. یکمکت بکنه، خودت تونهیکه االن م یکس جات باشه و حست رو درک کنه پس تنها تونهیکس نم چیه -سامان

 .یکن تینشدنشون کم تر خودتو اذ یگسترش دادن کابوسات، تا قطع یکن به جا یسع

 

 پام دوختم. ریز یگفتم و نگاهمو به علفا ی"هوم"

 

از حسم رو لمس کنه و بچشه. آره دارم واسه خودم  یبتونه سر سوزن یحت دهی. بعکنهیو درک نم ستیمن ن یجا

. االن خودمو واسش آماده کنم بهتره تا موقع برخورد باهاش، شهیمبدل م قتیبه حق یبه زود یول سازمیکابوس م

 داغون بشم.

 

ول غ هیبه  یدیبهش بال و پر م یکه تو تو ذهنت دار یاتینسبت اون حدس تیواقع دی. شا"تو گوشم اکو شد  صداش

 "باشه. ترکیکوچ ،یکن یم لیتبد

 

 قتیحق خوامیکردم به خودم مسلط باشم. دوست دارم حرفشو باور کنم. م یبه چپ و راست تکون دادم و سع سرمو

 رو محو کنه. شیاهیاز س یاحرفش بتونه ذره نیکه تو ذهنمه ترسناکه، کاش ا یزیباشه واسم. چ

 

 با خودم تکرارش کردم. رلبیز

 

اون وقت با  ؟یواقعا ترسناک باشه چ قتیاگه حق ی.. ولیبده ول یگرمبهم دل خوامیذهنم. م یبکنمش ملکه خوامیم

 کنم؟ کاریکاذب چ یهمه حس سرخوش نیا
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تو  دمیپاش شوینصفشو خوردم و بق بایو تقر دمینفس سر کش هیکولم در آوردم.  بیآبم رو از ج یگفتم و بطر ی"اه"

 نشون ندادم. یعکس العمل ینگاه سامان شدم ول میداد. متوجه ن یبهم م یحس خوب صورتم. هنوز خنک بود و

 

که  یسد بکشم تا نتونن دوباره ذهنمو اشغال کنن که به کوه بلند و سرسبز میافکار منف یجلو کردمیم یسع داشتم

باال سرم که انداختم و بعد،  یبه آسمون طبق معمول گرفته ی. نگاهمیدیرس شدیوبزرگ احاطه م کیکوچ یبا درختا

 شده. کیتار یاون باال، هوا حساب میتا برس یعنی نیغروب بود و ا کیدوختم. نزد مینگاهمو به ساعت مچ

 

 .دمیرو از پشت سر شن برزیفر یصدا

 

 .میکاریاون باال م رانویپرچم ا میش یم جیفردا بس میرینفس بگ هی گه؟ید میجا چادر بزن نیجناب سرگرد هم -

 

 گفت: رفت،یکه از کوه باال م یدر حال سامان

 

 حرکت کن. م،یجا نکاشتپرچم اون یتا خودتو جا -

 

بشه رو کنترل کردم و شونه به شونه باهاش از کوه باال رفتم.  لیخنده تبد ریکه کم مونده به پق زدن ز یبزرگ لبخند

قبل، باال رفتن ازش  یو بارندگ نیبودن زم سیکه بخاطر خ شدیجاها تند م یداشت و بعض یمیمال بیش بایتقر

 شد. یتر مسخت
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که رو به  ییجنگل پر از درخت و هوا هیترسناک معروف جهان.  یهابود. مثل رمان یزیانگ جانیه یجا یلیخ

 .کردیم دیتول یزیوهم انگ یو صدا دیچیپیدرختا م یکه البه ال یو باد رفتیم یخاموش

 

دستم نشست. قبل از  یرو یاگهید یدم دستمو آوردم باال تا لمسش کنم که قطرهگونم حس کر یکه رو یسیخ با

 از بچه ها از پشت سرم بلند شد: یکی یصدا رم،یکه فرصت کنم صورتمو به سمت آسمون بگ نیا

 

 به به. بارون رحمتم که رو سرمون نازل شد. -

 

 اومد: برزیفر یبندش صدا پشت

 

 .دیبارون رحمت از آسمون نازلتون نکرده، حرکت کن یتا جناب سرگرد جا -

 

 لبش بلند گفت: یها بلند شد. سامان با لبخند محو روبچه یخنده یصدا برزیحرف فر نیا با

 

 !برزیفر زیکم مزه بر -

 

 از اون پشت داد زد: برزیفر

 

 !نایتکون بد نیتونیهم نم نچیا هیها رو بدون سرگرم کردن بچه نیجناب سرگرد. ا گهید نیایکوتاه ب -
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 نگفت. یزیتکون داد و چ یسر سامان

 

و لبات  یمقاومت کن اشیدر برابر مزه پرون یتونستیو حرفاش جذاب و بانمک بودن. نم هاشیو هم شوخ برزیفر هم

 شکل ندن. رییبه لبخند تغ

 

. با خودم چتر نداختنیلرز به انداممون م اومدن،یسر و بدنمون فرود م یسرد شده بود و قطرات بارون که رو هوا

بارون رو با تحمل  ریز یاجبار یرو ادهیپ هیچادرم تو اردوگاه بود و مجبور بودم  یآورده بودم اما از بخت بدم، تو

 سرماش، به جون بخرم.

 

ودم. ب دهیکش نییکه جا داشت پا یحد نیشرت رو تا آخر ییشرتم فرو برده بودم و کاله سو ییسو بیتو ج دستامو

 به چپ و راست گرفته بود. دموید یکه جلو یطور

 

سرم نگاهم رنگ تعجب گرفت. برگشتم  یچتر باال دنیشد، سرمو باال آوردم که با د داریسرم پد یکه باال یاهیسا با

. چتر فقط سمت راست شونه و سرشو پوشش داده کنهیسامان، چتر به دست کنارم حرکت م دمیسمت چپم که د

 .شدیسر من م یبارون رو زشیکه کال مانع ر یحال بود در

 

کردم که برگشت سمتم و نگاهش بهم انداخت. با  لیکردم و چتر رو به سمت خودش متما کیخودمو بهش نزد یکم

 ابرو به سرش اشاره کردم و گفتم:

 

 !یشدیم سیخ یداشت -
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 دوباره به رو به روش دوخت و گفت: نگاهشو

 

 .میشدیم دهیهاست وگرنه موش آب کشچتر بچه -

 

 نگفتم. یزیزدم و چ یمحو لبخند

 

 یسع یو هر ک میبا فاصله از بچه ها بود بای. تقرکردیم تمونیو اذ شدیپامون باعث سر خوردنمون م رینرم ز یهاگل

 .آوردیم مانین ابودنمو وونهیبه د دمونیدیم تیموقع نیتو ا یکیداشت تعادل خودش رو حفظ کنه. اگه 

 

و هوا معلقم. صدام تو گلو خفه  نیزم نیب دمیبه خودم اومدم د یشد و وقت یچ دونمیبه بچه ها بود که نم حواسم

 سامان دوباره نجاتم داد. یبرخورد کنم که دستا نیکه از پشت محکم با زم رفتمیشده بود و م

 

شرتش رو چنگ زدم و تعادلمو حفظ  ییسو یقهیکه آزاد بود گرفت و سر جا نگهم داشت.  یکمرمو با دست محکم

بود،  رهیکم بهم خ یسامان که از اون فاصله  یحد درشت شده بود و با وحشت به چشما نیکردم. چشمام تا آخر

 گفتم: ودیکه از ته چاه در م یی. با صداکردمینگاه م

 

 .افتادمیداشتم م -

 

 تکون داد و ازم جدا شد. یسر
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 .ییچون سر به هوا -

 

 حرف طلبکارانه برگشتم سمتش و گفتم: نیا دنیشن با

 

 من سر به هوام؟ -

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین

 

 نه؟یا ریغ -

 

 چتر رفتم و گفتم: ریز

 

 نداشتم. میتو زندگ شرفتیهمه پ نیصد در صد. من اگه سر به هوا بودم که ا -

 

 عقب بودم. ایاز دن چیکه سه ه یزندگ یاصل یبود وگرنه تو مقوله میورزش یرشته ها شرفتیپبه  منظورم

 

 .یفوق العاده لج باز هم هست -سامان
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 همراه شونم باال آوردم و گفتم: دستامو

 

 !شهیداره در حقم اجهاف م -

 

 .شهیم انیب قیحقا -سامان

 

 به صورت کذب. یول -

 

 .سدهیفا یبحث باهات ب -سامان

 

 چون حق با منه. -

 

 نگفت. یزیبهم انداخت و چ یچپ نگاه

 

 گرفت از چپ چپ نگاه کردنش. تا حاال باهام کل کل نکرده بود. خندم

 

به راهم ادامه دادم. حالم خوب بود و  یو البته سرد جنگل، با سرخوش زیتم یهوا دنیو با بلع دمیکش یقیعم نفس

 باشه. داریپا دوارمیام
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. هم خندم گرفته بود و هم گهیدامل هوا، بچه ها شروع کردن به صدا در آوردن و ترسوندن همشدن ک کیتار با

اگه اون اصوات  یبود که حت یواسم دلگرم نیکردم هم ی. بودن سامان رو کنارم حس مدمیترسیاوقات م یگاه

 .دینخواهم د یبیباشه، آس یبچه ها واقع یمسخره باز

 

 نیهم ب ییشده بودن و چندتا دهیاطرافش رو پوش ییکه با درخت ها یهموار بایتقر یکوه، فضا یبه باال دنیرس با

 .کردنیم فاینقش ستون رو ا ن،یزم

 

یو نم نم م رفتیگذاشتن و استارت برپا کردن چادرها رو زدن. بارون رو به اتمام م نیزم یهاشون رو روها کوله بچه

شد  یم عیضا یلیبود اما خ کی. فضا خوفناک و تارکردمیشون نگاه مبه یکیبودم و تو تار ستادهیا یا. گوشهدیبار

 بودم. شونیسرم مرب ری. خدمیچسب یاگه به سامان م

 

 نفر. ۲۳ یتا چادر برپا شد برا ۵مجموع  در

 

 یلیشدن. چوب ها تر بودن و خ شیو روشن کردن آت زمیه یبالفاصله بعد از نصب چادرها، مشغول جمع آور هابچه

 .دنیکش یدادن پا پس نم یرو انجام نم یکار هیتا  دم،یکه من د ییبچه ها یروشنشون کرد ول شدیسخت م

 

 نسبتا مسطح، دورش حلقه زدن. یتخته سنگها یرو یبزرگ ی رهیبه شکل دا ش،یشعله ور شدن آت با

 

خدا ساکت  یهم که شده، محض رضا قهیدق کی یکه برا برزیراستم سامان نشسته بود و سمت چپم هم فر سمت

 موند. ینم
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بچه  یخنده و شوخ نیبرگشت و ب ینیزم بیپر س کیپالست هیها، با  ینیزم بیاز بچه ها که رفته بود دنبال س یکی

 از کنارم گفت: برزیکردم که فر یخاکستر نگاه م ریز یها ینیزم بیشدن. به س شیها، مشغول پختنشون تو آت

 

 که؟ نیخورد یشیآت ینیزم بیپندار، س کیخانم ن -

 

 زدم و گفتم: یافتادم. لبخند مونیخانوادگ یمسافرت ها ادی

 

 .میداشت ادیها ز یگرد عتیطب نی. از ایلیخ -

 

نه ک یکباب م ینیزم بیس یآقا بهروز ما طور نیدرخشه. ا یاون خاطره هاتون م نیقشنگ ب یکی نیا یول -برزیفر

 .شهیاشک از چشم شما هم روون م ش،یبدبخت تو دل آت ینیزم بیس دنیکه عالوه بر هوار کش

 

 نینگاهشو ب کهیهمون بهروز باشه، درحال زدمیکه حدس م یبهش بدم، پسر یمن فرصت کنم جواب کهنیاز ا قبل

 گفت: داد،ینشون م برزویو با انگشت اشاره فر چرخوندیافراد م

 

 .رهیگیم رادیداره از دست پخت من ا ! حاالا؟ینیزم بیرو س زنهیمثل مار چمبره م شهیکه هم ستین یهمون نیا -

 

 و گفت: دیسرخوشانه خند برزیفر

 

 ماست من ترشه برادر؟ گهیم یکدوم بقال -
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 .کردمینگاه م شونی. زانوهامو تو بغل گرفته بودم و با خنده، به کل کل و رو کم کنگهیبحث د هیشد شروع  نیا و

 

 .کردیبحثشون مداخله م نیب یکه گه گاه دمیشنیعذاب رو هم از سمت راست سامان م یملکه یصدا

 

 بیس کهنیسرجاشون نشستن. بهروز قبل ا خیهمه کمر صاف کردن و س ش،یاز دل آت اینیزم بیاومدن س رونیب با

 انداخت و گفت: برزیبه فر یثیکنه نگاه خب عیرو توز هاینیزم

 

 .یعربده کش ندار یهاینیزمبیبا س یخوب یخب داداش، شما که ظاهرا رابطه -

 

 گفت: داد،یانگشتشو تو هوا تکون م کهیدرحال برزیفر

 

 بره. نییلقمه از حق من از گلوتون پا هیآ فک کن بذارم  -

 

 به بغل دستش داد. ینیزم بیو س دیخند بهروز

 

 که به سمت حق شما دراز شه. یدست شهیما محفوظه و قلم م شینه داداش. سهم شما که پ -

 

 گرفت. برزیآورد و به سمت فر رونیکنارش ب یاز کوله یاشاره کرد که تکه نون شیبه پسر کنار و
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 گفت: داشتیبرم زیخ اینیزمبیو همونطور که خنده کنان به سمت س دیحرکت از جا پر نیا دنیبا د برزیفر

 

 نکن داداش. یشوخ -

 

 به اطراف بهروز، اونا رو دنیکرد با سرک کش یم یسع برزیها رو پشت سرش نگه داشته بود و فر ینیزم بیس بهروز

 پاس شیها رو به فرد کنار ینیزم بیهمه آذوقه ها رو صاحب شه، س برزیهوا پسه و االنه که فر دیبقاپه. بهروز که د

 زد: ادیو فر ستادیصحنه صاف ا نیا دنید اب برزیداد و اون هم مثل فشنگ بلند شد و فرار کرد. فر

 

 !یفروش تو که طرف من بودآدم  ر،یام -

 

همشون شروع کردن به  بیدنبالش و به ترت دیدو برزیگاز زد. فر ینیزم بیانداخت و س ییبا خنده ابرو باال ریام

 دنبال هم کردن.

 

 کردن. یاستفاده م یخنده و شوخ یبرا یرو هفت کوتوله هم نداشتن. از هر فرصت نایا یسرخوش

 

 بهمون انداخت و گفت: ینگاه راشا

 

 شاممونم که از دست رفت! -
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 گفتم: دمیخند

 

 .میگشنه پلو با خورش دل ضعفه بخور دیامشب با -

 

 تکون داد و گفت: یسر راشا

 

 ....برزیزد( فر ادیبساطه )فر نیهم شهیهم -

 

 سامان باعث شد جملش نصفه کاره بمونه. یصدا

 

 تو کوله باشه. یمقدار خوراک هیولشون کن راشا. فک کنم  -

 

 یشد و در حال کیتو دست داشت، بهمون نزد ینیزم بیکه چند س یاز پسرا در حال یکیاز جا بلند شه که  خواست

 گرفتشون گفت: یکه به سمت سامان م

 

 .دیرس ینم یموند دست اون قوم تاتار، پوستش هم به کس ی. اگه مدییبفرما -

 

 دور شد. ها رو از دستش گرفت که پسره ازمون ینیزم بیو س دیخند راشا
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 بازم به معرفت محمد. -راشا

 

 یها دست از زدن تو سر و کلهو خوشمزه شده بود، بچه دیهم چسب یلیها که انصافا خ ینیزم بیاز خوردن س بعد

 دم ییسه چهار بار پشت سر هم چا کیحلقه زدن. فکر کنم نزد شیدوباره دور آت ،یو چا یکتر هیهم برداشتن و با 

 به خواب دادن. تیشد و خورده شد تا باالخره رضا

 

 .کردنیاسراحت م گهیچادر د ۴ها تو بچه یهیاز چادرها مخصوص راشا و سامان بود و بق یکی

 

 بخوابم. دیکجا با کردمیفکر م خاروندم،یم مویشمونیکه پ یبودم و در حال ستادهیچادرها ا یجلو

 

 :دمیسامان رو از پشت سر شن یصدا

 

 ؟یستادیجا ا نیچرا ا -

 

به چادر انداختم و دوباره نگاهم رو برگردوندم سمت  یسمتش که با ابرو به چادر خودشون اشاره کرد. نگاه برگشتم

 سامان.

 

 جا؟نیا -

 

 ؟یسراغ دار یبهتر یجا -سامان
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 بزنه تو برجک من! دینداره. همش با یروان یاز لحن طلبکارانش رفت تو هم. تعادل روح اخمام

 

اون قدر بزرگ نبود که بشه  یعنینفره باشه  ۶ زدمیبهش بندازم، وارد چادر شدم. چادر حدس م یکه نگاه نیا بدون

 کرد. لکسیراحت درش ر الیبا خ

 

. دمیچادر دراز کش ییدر، تو قسمت انتها یکه سامان و راشا وارد شن، پتو و بالش برداشتم و رو به رو نیا قبل

شب رو روز  یکیکوچ نیخوام با اون دو نفر تو چادر به ا یسمت راستم انداختم. من چطور م یخال یبه فضا ینگاه

 شه. یو آدم معذب م کهیکنم؟ چادر کوچ

 

 .دمیسرم کش یتو گوشم گذاشتم و پتو رو رو مویو موهامو باز کردم. هندزفر دمیکش رونیاز سرم ب کالهمو

 

رو از گوشم درآورد و با دقت به  یکنارم، هندزفر یشدن که با حس حضور کس یم یدونه دونه پشت سر هم پل آهنگا

بود اگه همون موقع پتو رو از سرم کنار  عیضا یلی. خدیخواب یراشا که داشت م ایسامان بود  ایصدا گوش دادم. 

 بکشم.

 

سامان که با فاصله  دنیاز روم کنار زدم و سرمو به سمت راست برگردوندم. با د یعاد یلیپتو رو خ قهیچند دق بعد

 .ختیگذاشته بود، دلم ر شیشونیبود و ساعد دست راستشو رو پ دهیازم دراز کش

 

 .بود دهی. راشا سمت راست سامان خوابدارهیداد که هنوز ب ینشون م نشیشدن س نییبسته بود و باال پا چشماش
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فس ن یکرد. سکوت حاکم بر فضا رو صدا یچادر رو روشن م یفضا یفرو رفته بود و فقط نور ماه کم یکیتو تار فضا

 شکست. یها بود م یکینزد نیکه هم یرکیرجیسامان و راشا و ج یها

 

 ی ارهویسرم دوختم. قلبم محکم خودشو به د ینگاهمو ازش گرفتم و به باال عیکه سامان خورد، سر یفیتکون خف با

م خواست یکه بهش زل زدم. نم نهیبرگرده و بب دمیترس یزد. م یو قلبم از شدت استرس، تند م دیکوب یم نمیس

 .ادیب شیپ یسوءتفاهم

 

آب  یبطر ادیسرم قرار داشت انداختم و  یبه کولم که باال یدونستم آبو کجا گذاشتن بچه ها. نگاه یبود. نم تشنم

 ،یبطر یبدنه  یقطره آب که لجوجانه رو هی دنیرو در آوردم که با د یخودم افتادم. آروم تو جام نشستم و بطر

 کرد، آه از نهادم بلند شد. یم یسرسره باز

 

 گفتم و دستم رو ی"نیه"باز سامان قفل شد. از ترس  یگرفتم که تو چشما یگفتم و نگاهمو از بطر ی"اه"لب  ریز

 تند شده بود.شد؟ ضربان قلبم از شدت ترس  داریب یک نیقلبم گذاشتم. ا

 

 لب گفت: ریز سامان

 

 شده؟ یچ -

 

 دادم، گفتم: یکه سرمو به چپ و راست تکون م یگذاشتم و در حال فمیرو پشت ک یبطر

 

 .یچیه -



 از جنس عشق یسرقت

 
386 

 

 

 من کج کرد. ینگاهشو به سمت چشما ریانداخت و بعد دوباره مس فمیبه ک ینگاه

 

 ؟یخوا یآب م -

 

 زدم تا دوباره دراز بکشم گفتم: یکه پتو رو کنار م یحال در

 

 .ستین یضرور یلیخ یخواستم ول یم -

 

که از بازوش  یسمتش و در حال دمیپر عی. سرشهیداره از جا بلند م دمیکه اومد برگشتم سمتش که د ییصدا با

 بلند شدن بهش ندم گفتم: یگرفته بودم تا اجازه 

 

 .رمیبگو خودم م -

 

 پس زد و گفت: دستمو

 

 .کهیارت رونیب -

 

 رم. یترس داره؟ بگو خودم م یکیمگه تار -
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 بهم انداخت و چند لحظه بعد گفت: ینگاه

 

 داده شده. آب خنک توش هست. هیبه چادر تک رونیب یقهو یکوله  هی -

 

 رفتم. رونیسامان و راشا رد شدم و ب یتکون دادم و از جا بلند شدم. با دقت از رو یسر

 

 یاهنداشتم. نگ یکیتار یایکرد اما خوش بختانه، فوب یم جادیا یخوفناک یبود و فضا کیتار طیگفت مح یم راست

زدم و رفتم سمت  یکه با دو فاصله ازمون قرار داشت ثابت موند. لبخند یچادر یچادر ها انداختم که رو ی هیبه بق

 کوله.

 

و  برداشتم شویکیخنک بودن.  رون،یسرد ب یآزاد و هوا یبود که بخاطر موندنشون تو فضا یکوله پر آب معدن داخل

 افتاد. نیزم یاز دستم رو یدو چشم مقابلم بطر دنیبرگشتم برم سمت چادر، که با د

 

ندازده. دهنم باز و بسته شد اما  یشکافه و لرزه به تنم م یقلبمو م یچوب یکردم برق نگاهش مثل خنجر یم احساس

بود که هر  ییپاها خیو نگاهم م دمیشن یگلوش رو مبلند و خس خس  ینفس ها یازش خارج نشد. صدا ییصدا

داد. افت فشار  یبدنم نم یبه اندام ها یردستو چیشد. مغزم قفل کرده کرده بود و ه یم کیتر بهم نزد شیلحظه ب

 بکشم و بهم حمله کنه. غیج دمیترس یکردم. کم تر از دو متر باهام فاصله داشت. م یبدنمو به وضوح حس م

 

بودن دوختم و آب دهنمو با صدا قورت دادم. دست و پاهام  دهیهراسونم به چادر که سامان و راشا توش خواب نگاهم

 شد. یم کی. داشت بهم نزددیزیلر یم
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 تکون نخور. -

 

 یم ونریشکافه و ب یکردم االن قلبمو م یباال. ضربان قلبم تند بود و احساس م دمیصدا از پشت سرم پر دنیشن با

 پره.

 

 برد. نیاز ترسمو از ب یجمله رو گفت. بودنش کم نیبود که آروم در گوشم ا برزیفر یصدا

 

 ... چشممیکه انتظارشو داشت یزی... بله همون چرونیب نیایسروصدا ب یقربان... قربان ... لطفا ب -

 

بود که به من، به چشم شکارش نگاه  یبه نگاه رهیکنم. نگاهم هم چنان خ یریمشت کردم تا از لرزشش جلوگ دستمو

 کرد و امکان داشت هر لحظه به سمتم حمله ور شه. یم

 

اون طرف تر قرار  یاومد. چون چادر کم رونیصدا ب یو ب اطیکنار رفت و سامان با احت یچادرمون به آروم ی پرده

 داشت، گرگه متوجهش نشد.

 

 .به گوشم خورد برزیفر یشد و صدا دهیاز پشت کش نمیآست

 

 آروم برو تو. -
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 یصدا برز،ی. بالفاصله با قرار گرفتن من پشت قامت فردمیلرزون خودمو عقب کش یتکون دادم و با قدما یسر

 .دمیو از ترس باال پر دمیشن یکیشل

 

 نیبه دست، کنار گرگ که رو زم یکه سامان تفنگ شکار دمیسرک کش برزیفر یدرشت شده از پهلو یچشما با

 اومدم و گفتم: رونیب برزیاز پشت فر یبود. کم تادهسیافتاده بود، ا

 

 کشت؟ -

 

 رفت گفت: یگرگه م یکه به سمت جنازه  ینبود، در حال ششیچند لحظه پ تیاز جد یخبر گهیکه د برزیفر

 

 .ارهیتا دخلمونو ن میکرد قیتزر ینه بابا. بهش خواب اجبار -

 

 دور گرگه ایزدن  یبا هم حرف م ایاومده بودن،  رونیتفنگ ب کیشل یصدا دنیبا شن هیاز ثان یها که در کسر بچه

 کردم دست و پاهام کرخته. یبودن. هنوز احساس م

 

 کردم، گفتم: یکه به گرگه نگاه م یسمت سامان رفتم و در حال به

 

 زنده س نه؟ -

 

 کرد و گفت: یابروش نگاهم م نیب کیکه گره کوچ یسمتم و در حال برگشت
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 ؟یدیترس -

 

 سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: نهصادقا

 

 ! زنده س؟یلیخ -

 

 دستش داد. یکیبه عالمت مثبت تکون داد و تفنگو به اون  سرشو

 

 هوشه. یب یآره ول -

 

 بعد حرفش، بهروز رو صدا کرد و گفت: بالفاصله

 

 تو جنگل. مشیآماده شو ببر -

 

 گفت و رفت سمت چادرش. نگاهمو به سامان دوختم و مشتاقانه گفتم: ی"چشم" بهروز

 

 ام؟یشه منم ب یم -
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 رفت گفت: یکه به سمت چادر م ینیح در

 

 نه! -

 

 :دمیپرس یکه وارد چادر بشه با پافشار نیدوباره خودمو بهش رسوندم و قبل از ا یشد ول زونیو لوچم آو لب

 

 چرا نه؟ -

 

 جواب داد: اوردیکه کفشش رو در م یحال در

 

 .ستیتو ن یوقت شب جنگل خطرناکه و جا نیا -

 

 نکردم. یاصرار گهیفوت کردم. د رونیباد کردم و نفسمو به ب لپامو

 

به  یکنه. چشم غره ا یگرگه گرفته و داره تنفسشو چک م ینیب یراشا دستشو جلو دمیسمت بچه ها که د برگشتم

 کشوندم. یداشت به مرز سکته م شیپ قهیتن آش و الش گرگه رفتم که تا چند دق

 

 ینم ادمیگرگه از  ثی. نگاه خبدمیپتو خز ریاز بچه ها وارد چادر شدم و ز گهید یکیاز رفتن سامان و بهروز و  بعد

کردم بدون  یتکون دادم و سع ینشده. سر یضربان قلبم عاد تمیهنوزم که هنوزه ر کردمیاحساس م یرفت، حت

 فکر کردن بهش بخوابم.
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 یرزم یورزش ها نیسه روز مشغول تمر نی. بچه ها تو امیکوه موند یجنگل و باال نیروز و دو شب تو دل ا سه

 و ....بودن. یراندازیکردن، استتار، ت یکردن، صخره نورد

 

مهارت و تبهر  تینها کارهاشون یشد. همه  یاکران م ریجذاب و نفس گ لمیف هیبودم و هر لحظه  نمایس هیتو  انگار

 .ایدن یسیاکشن و پل یها لمیف یزد رو دست همه  یبود و به نظر من، م

 

 ینم نیبا دو بار تمر ی. قطعا کسستین بیاصال عج نیچرخه و ا یقبل م تیهنوز هم حول و حوش وضع میراندازیت

ر . هر چقدر که فکیدلگرم کمیاز  غیگرفتن از کارم بود؛ در رادی. سامان هم همش مشغول ارهینشانه بگ یرگیتونه مو

شدم از  ینم دیکرد. ناام یخوبم رو نابود م یها سح یسامان همه  یبوده ول ریچشم گ شرفتمیپ یسر نیکردم ا یم

خواستم به اشتباه فکرکنه سر حد  ی. نمرمیبعد بهتر باشم و حالشو بگ یکردم تا دفعه  یحرفاش، برعکس تالش م

 کنم. یرو بهش ثابت م نیپس، بالخره ا نهیمن هم ییتوانا

 

ود که ب یاتفاقات نادر یکیبودم و  دهیبه مانتو و شالم که پوش یقرارش دادم. دست ستادهیچمدونم رو بستم و ا پیز

 یکه سامان و راشا مشغول قرار دادن چمدون ها نیرفتم. راهمو به سمت ماش رونیو از چادر ب دمیداد، کش یرخ م

 راشا تو صدوق عقب بودن، کج کردم.

 

بود. مگه من نبودم که بخاطر دل  یدونم چرا آسمون دلم ابر یچمدون سامان حالم گرفته شد. نم یخال یجا دنید با

تونستم نرم.  یکاش م یا گمیبدم؟ پس چرا االن م یجواب منف ای نجایا امیدودل بودم که ب هیاز دلسا و بق یتنگ

 .تیوضع نیخوام برگردم، اون هم با ا یاالن نم یبه موندن شدم ول یو سر و صدا راض دادید و بدرسته اولش هم با دا
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به راشا گفت و به سمتم اومد. اخمش از عصر  یزیبودم، چ ستادهیمن که با فاصله ازشون ا دنیبرگشت و با د سامان

 دونستم چش شده بود! یشد. نم کیشد بهش نزد ینم بایابروهاش جا خوش کرده بود و تقر نیب روزید

 

 ؟یآماده ا -

 

از دهنم خارج بشه، سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که از کنارم رد شد و رفت داخل محوطه.  یکه حرف نیا بدون

 قرار داد. نیصندوق عقب ماش یاومد و تو رونیکه چمدونم تو دستش بود، ب یچند لحظه بعد در حال

 

 یوقت رفتنه. جلوتر رفتم و سع دمیسامان و راشا به خودم اومدم و فهم یبه هم گره خورده  یدست ها دنید با

 ی"خداحافظ"چند لحظه از صورتم پس بزنم. رو به سامان فقط  یو حس و حال گرفتم رو حداقل برا افهیکردم ق

 !نیلب جوابم رو داد. هم ریگفتم و اونم با تکون سر، ز

 

شدم و راشا هم بعد  نیبه سامان بندازم، سوار ماش یباره نگاهکه دو نیبدون ا "میبر"گفت  یراشا که م یصدا با

 .میرو روشن کرد و حرکت کرد نیسوار شدن، ماش

 

 رهیبهش خ نهی. نگاهش قفل چشمام شد که از آدمید یسامان رو م بیدست به ج ریتصو ن،یبغل ماش ی نهیآ از

خواست رگ  یخواست زار بزنه. دلم م یرو قطع کنم و نه اون. دلم انگار م یتماس چشم نیخواستم ا یبودم. نه من م

که  کردمیعمر ادامه داشته باشه. اعتراف م رتماس تا آخ نیخواستم ا یحافظم حک کنم. م وارینگاهشو تو د یو پ

د که قرار ش وزری. از دتاشیحما ش،یپوست ریز یایمهربون تش،یجد یهنوز نرفته دلم واسه سامان تنگ شده بود. برا

رخ داده بود.  نمونیمدت ب نیکه تو ا یداد و اتفاقات یم راژیامروز همراه راشا به تهران برم فقط سامان تو ذهنم و

 کرده بودم. دتبهش عا
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 هی دنید یو خم درخت ها گم شد و نگاهم رو که برا چیپ نیسامان ب ریپر درخت جاده، تصو طیوارد شدن به مح با

 کرد. دنیمجبور به دست کش د،یکاو یتر نگاهش، که اطراف رو م شیلحظه ب

 

 دادم و چشمامو بستم. من چم شده؟ نکنه واقعا دوسش دارم؟ هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 

 به اطرافم انداختم. یچشم باز کردم و نگاه نیتوقف ماش با

 

شدم و خواستم برم  ادهیپ نیاش. از ماشکننده  رهیخ ی. کنار اون حوض بزرگ و آبنمامیراشا بود یخونه  اطیح تو

 خونه. یدلسا برگشتم سمت ورود یصدا دنیکه با شن نیسمت صندوق عقب ماش

 

سمت  دمیشده، دو ادهیپ نیکه تازه از ماش ییفهمم چقدر دل تنگش بودم. بدون اعتنا به راشا یم دمشیکه د حاال

 کرد گفت: یکه داشت آبلمبوم م ی. دلسا درحالمیدیدر آغوش کش گرویدلسا و محکم هم د

 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود. یدون ینم ،یدر یوا-

 

 زدم و گفتم: یقیعم لبخند

 

 تنگ شده بود که نگو. اتیتر از من نبود. انقد دلم برا خل باز شیمطمئنم ب -
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 به پس کلم زد که باعث شد بخندم. یضربه ا یجدا شد و با اخم الک ازم

 

 ابراز احساساتت. نیبا ا یرو کور کرد ایچشم دن -

 

ونو پدر حالم هی یشدم. با مهربون یعمو باقر از پشت سرم، برگشتم و با لبخند مشغول احوال پرس یصدا دنیشن با

 کرد. یم یو اظهار دل تنگ دیپرس یم

 

 درسا! -

 

ه برگشتم تو آغوش گرم ک نیکه به گوشم خورد، مجبورم کرد برگردم پشت سرم. به محض ا یگرم و مهربون یصدا

 داد. محکم به خودم فشردمش و گفتم: یمامان ها رو م یمامانم افتادم. بو ادیجون فرو رفتم.  روزهیف

 

 جون. روزهیدلم براتون تنگ شده بود ف -

 

 دستاموتو دستاش گرفته بود گفت: کهیجدا شد و در حال ازم

 

 خونه چقدر سوت و کور بود. یدون ی. نمزدلمیطور عز نیما هم هم -

 

مت س می. بعد از خوش و بش با راشا، راه افتادستادمیدلسا ا شیاز کنار صورتم به راشا افتاد. رفتم کنار و پ نگاهش

 خونه.
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 پس سامان کجاست راشا جان؟ -

 

 شلوارش فرو برد و گفت: بیدستشو تو ج هیجون برگشتم سمت راشا.  روزهیسوال ف نیا با

 

 رو انجام بدم و دوباره برگردم. یکار ادار یسر هیاردوگاه رو بدون سرپرست رها کرد. من اومدم تا شد  ینم -

 

بهم نگفتن، فقط  یزیباره چ نیدر ا گردم؟یاومد رو با زور مهار کردم. منم باهاش بر م شیکه تا نوک زبونم پ یسوال

به  یبیج. به طرز عنمیاردوگاه رو بب ستیقرار ن گهیفکر کنم که د نیتونستم به ا یگفتن همراه راشا برگرد تهران. نم

 «فقط اونجا و بچه ها؟» گفت: رمس یتو یصدا هیاونجا و بچه ها عادت کرده بودم. 

 

 یزده ها زندگ یبود و معتقد بود اونجا مثل قحط دهید یشام حساب هیجون تدارک  روزهیشد. ف یم کیداشت تار هوا

به کتش  میبرد یلذت م دیآقاس یاز غذا یکه دو هفته بود حساب میداد یم حیو ما هر چقدر بهش توض میکرد یم

 رفت. یرفت که نم ینم

 

که با هم داشتن شک کردم دلسا واسه  یبرخورد دنیکه من با د یبا هم خوب بود. طور یلیدلسا و ساشا خ ی رابطه

 یاز وجنات راشا نبرده بود ول یید و بوبو یخوب و آروم یلیاون جا بوده. البته ساشا پسر خ یلیو به چه دل یچه کار

بود.  یدنیخانواده با دلسا خوب و د نیا یاعضا یهمه  یهم، تعجب آوره. در کل رابطه  یخوب یرابطه  نیخب هم چ

که راشا با دلسا داره، اصال  یرفتار یداره. باورش سخته ول یزیسره با من سر جنگ و خون ر هیکه  ییمخصوصا راشا

یحالم هر چقدر که من از دستش حرص م. به هر حال خوشمیزنیم ریهمو با ت هیکه سا ستین یبا من سهیقابل مقا

 دلسا از دستش آرامش داره. خورم،
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 درسا

 

 کردم. یرو تماشا م واریاتاقمون و در و د یبودم رو تخت دونفره  نشسته

 

سرم و به افکارم  ریتخت انداختم. دستامو زدم ز یو خودمو از پشت رو دمیکش ی"آه"اردوگاه افتادم.  یشبا ادی

 کنن. دایاجازه دادم سمت اردوگاه و خاطراتش سوق پ

 

 .دیدرخش یشد، اسم و حضور سامان درش م یم یادآوریگوشه از اتفاقات که واسم  هر

 

 یتو جنگل، سقوطم از درخت، کوه نورد مونیراندازیدلسا، ت یبرا میکه اول ورودمون راه انداختم، دل تنگ ییبلبشو

 دادن. ی. همه و همه حضور پررنگ سامان رو تو خودشون جا ممونیو صخره نورد

 

 کردم، ذهنمو اشغال کرده بود. یاز اونچه که تصورشو م شتریب سامان

 

 سرم گذاشتم. ریو دست چپمو ز دمیپهلو چرخ به

 

 یو زالل یمهربون ینگه و نخنده ول ادیز دیحال مهربون. شا نیو در ع یقو مرد محکم و هیمرد متفاوته.  هی سامان

که  یاهته ر یو مطمئن باش یکن هیبهش تک ،ینترس یچیاز ه شهی. صالبتش باعث مداستیدلش پشت هر حرکتش پ
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 هم واسه خودش شهیم دهیتو رفتارش د رتکه به ند ینخواهد بود. شوخ طبع یناگوار زیچ شه،یم یبا سامان ط

 بشه. دهیباره به لحنش پاش کیبه  طنتیرنگ ش ت،یاون همه جد نیداره که ب تیداره. جذاب یعالم

 

تموم شده پس  یغذاخور میکنه. تا یکار م یکردم فکر کنم سامان االن تو اردوگاه داره چ یبستم و سع چشمامو

و تدارکات  یکنه و امکان داره مشغول آماده ساز یم یبچه ها سرکش نیهم داره ب دیداخل چادرش باشه. شا دیبا

 فردا باشه. نیتمر

 

گم  تمیکردم ر یکه احساس م یدقتمو متمرکز کردم به ضربان قلبم. ضربان یآزاد کردم و همه  یاز همه چ ذهنمو

ه ک اسم سامان بود یول رهیگ ینشات م یاز چ ینظم یب نیدونستم ا یرو نداشت. نم یشگیکرده بود. که آهنگ هم

 .ختیر یبرنامه ها و نظمش رو بهم م یهمه 

 

دلم توش جوالن بده اما زوده. زوده که  یکرد تا ندا یرو فراهم م نهیخواست حرف دلم رو بزنه. ذهنم زم یم زبونم

 زبون خودم و قلبم بکوبم. یرو دیحاال حاالها با یول ،یدونم تا ک یرو نم یبزنه. مهر خاموش ادیدلم خواستشو فر

 

**************************** 

 

 گفتم: یتو موهام فرو کردم و با کالفگ دستمو

 

 کردم. فیماجرا رو واست تعر ازیتا پ ریدلسا، به جون جدت از س یوا -

 

 زد، گفت: یکه تو چهرش موج م یسمتم و با دقت و تمرکز برگشت



 از جنس عشق یسرقت

 
399 

 

 

 بهت نگفتن؟ یزیببرنت چ کهنیچرا سامان و راشا قبل از ا -

 

 جلو دادم و با اخم گفتم: نموییپا لب

 

 .دونمیچم -

 

 ؟یدیازشون نپرس یعنی -دلسا

 

 درشت شده گفت: یگفتم که با چشما یا"نه"هامو باال انداختم و  شونه

 

 خبر؟ یانقد از همه جا ب ال؟یخ یآدم انقد ب هیبخدا!  ینوبرشو آورد یوا -

 

 و گفتم: دمیخند

 

 .دیآخه اصن به فکرم نرس -

 

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ
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 رو فراموش کرده. یاتیسوال ح نیخانوم سرش کجا گرم بوده که هم چ ستیمعلوم ن -

 

 زدم و گفتم: یکه سر به سرش بذارم با ناز پلک نیا یبرا

 

 .اریرخ  شیپ -

 

 و گفت: دیخند

 

 راشا. یکی یداشته باش اری یتون یتو م یکیآره  -

 

 :دمیپرس عیشده بود گارد گرفتم و سر سهیاسم راشا که با من مقا دنیشن با

 

 چرا من و راشا؟ -

 

 داد و گفت: لمیتحو یبزرگ لبخند

 

 .نیچون هر دوتون گند دماغ و عصا قورت داده ا -

 

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ
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 رسم. یخلقت نم یاون شگفت یبال به دور! من به گرد پا -

 

 جذابه. ستا،یبد ن ادمیز یول -دلسا

 

 و گفتم: دمیتو هم کش چهرمو

 

 !یمش غلومعل یکیراشا جذابه  یکیآره  -

 

 نثارم کرد و گفت: یغره ا چشم

 

 !یتر نیسنگ یتو نظر ند -

 

 بهش انداختم و گفتم: یتاسف نگاه با

 

)صاف نشستم و  یگیم یه جانیکه از اول ورودمون به ا یدید یاز اون آدم گنددماغ و عبوس چ ستیمعلوم ن -

 گفتم( راشا جذابه، جذابه. ارمیاداشو درب کردمیم یسع کهیدرحال

 

 کرد و گفت: یاخنده
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 .دمیرفتار تند و زشت ازش ند هیباهات بده وگرنه من تا حاال  یدرسا باور کن چون باهاش بد -

 

 تو هوا تکون داد و گفت: یکه دست یخر خودت یعنیچپ نگاهش کردم  چپ

 

 اولش فاصله گرفته. یاز خشک یلیبه مرور رفتار و اخالقش خ یول گوشت تلخ بود کمیحاال اوال چرا،  -

 

 تو کاسه چرخوندم و گفتم: چشمامو

 

 هیموضوعو نقض کنه که اون  نیکه ا دمیازش ند یرفتار چیمن ه یدر مقابل تو آدم باشه و با مالحظه ول دیشا -

 خوردش. شهیمن عسل هم نم هیخشکه که با  یتحفه

 

به  یزلر دیکه وز ینسبتا سرد میابرو باال انداختن نگاهم رو ازش گرفتم. نس هیبهش زدم وبعد از  یحرص درار لبخند

اومدم و رو به  رونیب قیآالچ یها ی. از پشت صندلچمیبه خودم بپ شتریشرتمو ب ییتنم انداخت و باعث شد سو

 کرد گفتم: یدلسا که نگاهم م

 

 نه؟یش یم رونیسرما ب نیتو ا یا نهیپاشو دلسا. کدوم بوز -

 

 داشت گفت: یکه کنارم قدم بر م یشد و در حال بلند
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 .اریخودتون به حساب ن یمن رو جز گونه  یول یدر مورد خودت مختار -

 

 بهش زدم و گفتم: یچشمک

 

 .ارمیمنقرض شده در دهه دوم قرن هجدهم به حساب م ییایدر یها نهیبوز یباشه تو رو جز گونه  -

 

 نثارم کرد. یا"وونهید"و  دیخند

 

باغ، فکرم رو به سمت  یشاخ و برگ درختا یوزش باد ال به ال یو صدا داشتمیدلسا به سمت خونه قدم برم کنار

 یو باصالبت یاز فکرش خارج شم. از فکر سرگرد جد تونستمیلحظه هم نم هی یکه حت کشوندیم یجنگل و اردوگاه

 چیکه ه ی. سرگردشدیروش باز م یاگهید ساباز هر ح ترژهیو یاردوگاه حرف بود و حساب یهمه یکه حرفش برا

. دیچرخیاون م یدهیها طبق فکر و ابرنامه یگرفت و همه شدینمونش نم یو سرپرست تیریاز مد یرادیو ا بیع

چم  دونمیرو اون مانور بده. نم خواستیدلش م ،یاگهید زیاز هر چ شتریداشت که ذهنم ب یسامان چ دونمینم

تنگ که دل دونستمیول کنم و برم به اون اردوگاه. م هامیدلبستگ یرو با همه نجایا خواستیشدن بود که دلم م

 بهش اعتراف کنم. خواستمیکه دلم نم یتنگ کس، دلبودم

 

ن نشسته سال یکه کنار هم رو مبال دمیرو د جونروزهیسر دلسا وارد خونه شدم. تو نگاه اول، راشا و ساشا و ف پشت

 .دیبودن و با ورودمون نگاهشون به سمتمون چرخ

 

 راشا مانع شد. یها کج کنم که صدادادم و خواستم راهمو به سمت پله لشونیتحو یلبخند
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 .نیایلطفا هر دوتون ب -

 

 .زدیتو چهرش موج م یبه دلسا انداختم که کنجکاو یو نگاه دیباال پر ابروهام

 

باهامون داشته باشه چون تجربه ثابت کرده بود، بعد  تونهیم یراشا، استرس گرفتم که چه کار میاز لحن مال ترشیب

 !ستیدر انتظارمون ن یخواهشا اتفاق جالب نیاز ا

 

راشا و  یجون و رو به رو روزهیبه سمتشون برداشتم که دلسا هم پشت سر من دنبالم اومد. رو مبل کنار ف یقدم

 کنارم. یبل تک نفرهساشا نشستم و دلسا هم رو م

 

 جون و بعد به راشا دوختم و گفتم: روزهیاول به ف نگاهمو

 

 شده؟ یزیچ -

 

 تکون داد. یجون انداخت و سر روزهیبه ف ینگاه راشا

 

 آره. -راشا

 

 .کردمیم یکم داشتم احساس نگران کم
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 ؟یخب؟ چ-

 

 عمل بشه. دیساشا با -راشا

 

 گفتم: جیگ

 

 عمل؟ -

 

 مثبت تکون داد و گفت: یبه نشونه سرشو

 

 .کنهیم دایبهبود پ یعمل جراح یط یعنیبود  یموقت شیینایآره. از دست دادن ب -

 

 لبم نشست. نگاهمو به ساشا دوختم و گفتم: یرو یرفتن و لبخند نیاز ب هامینگران یخبر همه نیا دنیشن با

 

 ن؟یکار رو نکرد نیخوبه! چرا قبال ا یلیخ کهنیخب ا -

 

 بار ساشا به حرف اومد و جواب داد: نیا
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 .افتادیم یعمل اصل نیاولم و ا یجراح نیمقدار فاصله ب هی دیچون با -

 

 گفتم و ادامه دادم: ی"اوهوم"

 

 هست؟ یخب زمان عمل ک -

 

 نگاهشو به چشمام دوخت و گفت: میمستق راشا

 

 .جاستنیهم یموضوع اصل -

 

 و گفتم: دمیتو هم کش اخمامو

 

 ؟یچ یعنی -

 

 بار نگاهشو از من گرفت و به دلسا دوخت. نیا

 

 .سیانگل یتو ست،گهیروز د ۴زمان عمل ساشا  -

 

 نگاه سردرگمش رو بهم دوخت و گفت: دلسا
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 خب؟ -

 

 سفر بره. نیبدون همراه به ا تونهیساشا نم -راشا

 

نگاهم  کهیکه برفضا حاکم شد، درحال ی. بعد از چندلحظه سکوتشهیم رمیداره دستگ ییزایچ هی کردمیم احساس

 به راشا بود، گفتم: رهیخ

 

 ...یعنی -

 

 تکون داد و گفت: یرفت به طور کامل باخبر بود، سر یکه تو ذهنم رژه م یکه انگار از افکار راشا

 

 .سیهمراه ساشا بره انگل دیآره دلسا با -

 

البد تر به حرفش رو ک شیکنم. هر لحظه که ب لیحلت هیخودم خودم تجز شیتا بتونم حرفشو پ دیطول کش هیثان چند

 شد. یابروهام هم کورتر م نیکردم، گره ب یم یشکاف

 

ت دونس یکرد. انگار فقط اون بود که م یجون که کنارم نشسته بود انداختم که مضطرب نگاهم م روزهیبه ف ینگاه

 تو وجود بر پا کرده. یشیحرف راشا چه آت
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 رو به راشا کردم: تیجون برگشت سمتم. با عصبان روزهیمبل نگاه هراسون دلسا و ف یبلند شدنم از رو با

 

 از سر منو خواهرم بکن. زتوینفرت انگ یشنهادایپ نیکنم شر ا یکنم، ازت خواهش م یراشا ازت خواهش م -

 

 مبل فاصله گرفت و گفت: یاز پشت یکرد آرومم کنه کم یم یکه سع یدر حال ساشا

 

 ه آروم باش. اون...لحظ هیدرسا  -

 

. اون از دهیکه دلش خواست بهمون م یشنهادیدر مورد من و خواهرم کرده که هر پ یاون چه فکر ؟یاون چ -

که به  یمسخره ا شنهادیپ نیهم هم چ نیا رون،یب امیکه به من داد و تا دو روز نتونستم از شوکش ب یشنهادیپ

 .دهیخواهرم م

 

 فت:نگاهم کرد و گ یبا خونسرد راشا

 

 ه؟یمخالفتت چ لیدل -

 

 دست بهش اشاره کردم و گفتم: با
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 و دور بیکشور غر هیشناستش بره  یم ستین یلیکه خ یخواهر من بلند شه با کس ه؟یتو چ شنهادیپ لیدل -

 یاراخودش، ک یو بتونه عالوه بر کارا گهیکشور د هی شیکه بفرست فهیهمه فن حر ایخواهر من مگه پرستاره  کار؟یچ

 ساشا رو هم انجام بده؟

 

 اشاره کرد و گفت: میقبل یداده بود، با دست به جا هیمبل تک یهمونطور که به پشت راشا

 

 .میراجع بهش صحبت کن میتون یبود و م شنهادیپ هی نی. انیلطفا بش -

 

 رو مبل و گفتم: نشستم

 

که  انیرو ب یشنهادیپ نیهمچ من واقعا متعجب شدم که ست؟ین ریکه امکان پذ یزیچ ؟یصحبت در مورد چ -

 !یتو ذهنت پرورش داد ،یچیه

 

م آد گهینداره. اون د یکشور خارج هیسفر به  یبرا یمشکل چیه یعنی نیو ا دهیرس یخواهر تو به سن قانون راشاـ

 یارذ ی! چرا نمستیبه نفعش ن یبه نفعش هست و چ یبده چ صیتونه تشخ یو م دهیرس یبالغه که به بلوغ فکر

 ره؟یبگ میخودش تصم

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه

 

 .رهیبگ میباشه خودش تصم -
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 سمت دلسا که ساکت کنارم نشسته بود و گفتم: برگشتم

 

 نه؟ ای یکن یآقا رو قبول م نیا زیشگفت انگ شنهادیکه پ ریبگ میخب دلسا، تصم -

 

 من و راشا چرخوند و با من و من گفت: نینگاهشو ب دلسا

 

 بگم؟ یخب .. راستش .. چ -

 

 داد. هیشد و آرنجشو به زانوهاش تک لیبه سمتش متما یکم راشا

 

 خودته. رای. هر دوش به اختیبشنو حاتمویکه توض نیا ای یرد کن شنهادمویدرجا پ ای. یریبگ میدو تا تصم یتون یم -

 

 با شک گفتم: دم،یسکوت دلسا و نگاه دو دلشو د یوقت

 

 ؟یدلسا تو دو دل -

 

 باال آورد و گفت: یدستاشو به عالمت منف عیحرفم سر نیا با
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 نه نه. من فقط .. من فقط.. -

 

 شد گفت: یکه از کنار دلسا رد م یکاره گذاشت. در حال مهیشدن راشا از جاش، جملش رو ن بلند

 

 .ایلطفا دنبالم ب -

 

 شدم. زیراشا ت یخواست از جا بلند شه گرفتم و تو چشما یدلسا رو که م دست

 

 !یبد بشیمثل من فر یتون ینم -

 

 سمتم و با اخم گفت: برگشت

 

 تو موضوع تو در کار نبود. یبیفر -

 

با خواهرم  یتون یکارو م نیهم ی. اگه فکر کردینگفت یول یگفت یم دیبود که ناگفته مونده بود، که با ییزهایچ هی -

 .میش ینم دهیراخ دو بار گزسو هی. چون از یسفر کور خوند شیبفرست یو بدون آگاه یبکن

 

 شلوارش فرو برد و رو به دلسا گفت: بیدستشو تو ج راشا

 



 از جنس عشق یسرقت

 
412 

 

 .یریبگ میحرفام تصم یباق دنیبعد از شن یتونست یکنم اما م ینم شنهادمیپ رفتنیدر رابطه با پذ یاصرار -

 

 دستم گذاشت و گفت: یحرکت کرد. دلسا به سمتم برگشت و دستشو رو یو به سمت در ورود دیراهشو کش و

 

 درسا بذار حرفاشو بشنوم. -

 

 درشت شده گفتم: یچشما با

 

 ؟یبه رفتن دار لیتما یجد یکدوم حرف دلسا؟ نکنه جد -

 

 رسونه. یبهمون نم یکه ضرر دنشیشن ینه ول -دلسا

 

 که راشا یالو در ح دیاز جاش پر عیبه عالمت تاسف تکون دادم که دلسا سر یدادم و سر رونیرو ب نمیخشمگ نفس

 رفت. اطیکرد، دنبالش به سمت ح یرو صدا م

 

 شد در یاصال فکر هم نم س؟یعکس العمل دلسا رو درک کنم! آخه دلسا با ساشا بره انگل نیتونستم ا ینم واقعا

بشر مخش تاب  نیا یخواست فرصت بده راشا با حرفاش مغزشو شست و شو بده؟ ک یموردش کرد بعد اون م

 ر نشدم؟برداشت و من باخب

 

 و گفتم: دمیکش یقیجون دوختم. نفس عم روزهیباال آوردم و نگاهمو به ف سرمو
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 بود که راشا داد؟ یچ بیو غر بیعج شنهادیپ نیا شییجون؟ خدا روزهیف نینیب یم -

 

 زد، گفت: یدرش موج م یکه شرمندگ یبگه ساشا با لحن یزیجون بخواد چ روزهیکه ف نیاز ا قبل

 

 گهیپرستار د هیتونم با  یبحث و اتفاقات به خاطر من بود. من بارها به راشا گفتم که م نیا یواقعا متاسفم. همه  -

 رو مطرح کنه. شنهادیپ نیاون اصرار کرد که حداقل ا یبرم ول

 

 کرد جو رو آروم کنه، گفت: یم یکه سع یجون در حال روزهیف

 

ه ک نی. اگهید شهیرد م ای شهیقبول م ایبوده.  شنهادیپ هیگفت که فقط  نشده مادر. خود راشا هم یزیحاال که چ -

 و بحث نداره! تیعصبان یجا

 

 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف سرمو

 

 ی. دلسا کسستیکه به صالحش ن رهیبگ یمیراشا تصم یحرفا ریترسم دلسا تحت تاث یم یجون ول روزهیآره ف -

ونه از ت یزنه، نم یخودش لنگ م ی. اون هنوز تو کارهاادیساشا برب یاز پس کارها بیکشور غر هیکه بتونه تو  ستین

 .ادیبر ب تیمسئول نیپس ا

 

 منو دلسا بکشه. یماریخواستم جور ب یمن واقعا نم -ساشا
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 گفتم: عیاومده و سر شیپ یکه سوءتفاهم دمیحرف از جانب ساشا، فهم نیا دنیشن با

 

من  هگیاستان د هی یو حت رانیا نیا یسوزه. اگه تو یتو م یماریب شیکه اون به آت ستین نینه ساشا، منظور من ا -

که  نهیخودتو. حرف من ا یدونم که دلسا بهت اعتماد داره و خب خودت هم ثابت کرد ینداشتم چون م یمشکل

 ترسم. بعدش هم یم نیبشه. از ا جادیمشکل ا خودش یتو و هم برا یو هم برا ادیها برب تینتونه از پس مسئول دیشا

 با اون کشور نداره که بخواد کمک دستت باشه. ییدلسا آشنا

 

 شد، گفت: یکه از جا بلند م یجون در حال روزهیف

 

 ی. بهریدرست بگ میعاقل و بالغ هست که تصم یکاف یبچه ها. دلسا به اندازه  دیاعصابتونو مکدر نکن یخود یب -

 .نیخود نگرانش نباش

 

 ه؟یگفته و نظر دلسا چ یراشا چ میتا بفهم ادیدلسا ب دینگفتم. با یزیو چ دمیبه صورتم کش یدست

 

********************************** 

 

بهشون  یلیشد. ظاهرا خ دایدلسا و راشا پ یکه باالخره سر و کله  میشام بود زیم دنیجون مشغول چ روزهیف با

 تونستن از هم دل بکنن. یخوش گذشته بود که نم
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 یبونکه با مهر دمیجون رو شن روزهیف ینشستم. صدا زیجون پشت م روزهیبه دلسا بکنم، کنار ف یکه نگاه نیا بدون

 زیزد، دلسا و راشا رو دعوت به نشستن کرد. راشا کنار ساشا که اول از همه پشت م یتو صداش موج م شهیکه هم

 .تنشس یخال یصندل ینشسته بود، جا گرفت و دلسا هم کنار من رو

 

 .دمیدلسا رو زمزمه وار از کنار گوشم شن یخودم بکشم که صدا یجون گرفتم و خواستم برا روزهیبرنجو از ف سید

 

 .گمیرو بهت م یآخر شب همه چ -

 

رفتار  نیبهش بندازم، مشغول خوردن غذام شدم. واسه خودمم ا ینگاهمین یکه حت نیبهش ندادم و بدون ا یجواب

از حد گذروندن  گهید نیا یحساس شده بودم ول یلیبود خ یدونم چند وقت یم بود. بیخشک و دور از ذهن عج

راشا  شنهادی. پامیب نییاز موضعم پا تمخواس یدونم چرا نم ینم یکردم ول یموضوع اعتراف م نیبود. خودم به ا

موند  یبحث و مذاکره نم یاون. جا طیدر شرا یدلسا و دختر یممکن بود مخصوصا برا ریغ یزیو واضح بود؛ چ حیصر

 راشا نشون داد. یحرفا دنیبه شن لیکه دلسا تما

 

حرف زدن  یبرا یشدم. فرصت زیجون کردم و همراهش مشغول جمع کردن م روزهیاز ف یاز خوردن شام تشکر بعد

از جانب من اجازه رو  نیکنه و سر حرفو باز کنه اما ا کیخودشو بهم نزد کنهیم یکه سع دمید یدادم. م یبه دلسا نم

 کرد. ینم افتیدر

 

و سفت و  ستادمیراشا وا یکه من به خاطرش تو رو نیبود. دلخور بودم که با ا لیدل یدور شدنام ب یهمه  گمینم

نظر من  ها و یرو قبول کنه، بدون در نظر گرفتن نگران ینیسنگ تیمسئول نیتونه هم چ یسخت گفتم که خواهرم نم

 راشا رو قبول کرد. شنهادیپ
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رو متوجه  یکه کس نیزنه تا بدون ا یدر و اون در م نیکه چقدر به ا دمید یجون بودم و م روزهیوقت خواب کنار ف ات

 داد. ینشون نم یمن توجه یبشه ول کیموضوع کنه بهم نزد

 

که  یرو رها کردم و در حال رهی. دستگدیداخل پر عیاتاق شدم و خواستم در رو پشت سرم ببندم که دلسا سر وارد

 چشمام یسامان جلو ریکه تصو دمیبه موهام کش یرفتم. دست شیآرا زیم نهیکردم، به سمت آ یکش موهام رو باز م

. دلم براش تنگ شده دمیکش ی"آه"بست.  مگل خوشگل پشت سر کینقش بست. اون موقع که انبوه موهام رو با 

 بود.

 

 درسا؟ -

 

 لحظه خنده م هیشرک رو به خودش گرفته بود.  یگربه  ی افهیکه ق بهش انداختم ینگاه نهیخودم اومدم و از تو آ به

گفتم که بازومو گرفت و به سمت خودش برم  یا "بله"شده بود.  یشکل نیاالن ا طونیگرفت که دلسا شر و ش

 گردوند.

 

 از دستم؟ یناراحت -دلسا

 

 رفتم، گقتم: یکه به سمت تخت م یانداختم و در حال ییباال شونه

 

 .یو باارزش راشا رو هضم و پردازش کن دیبهت وقت دادم تا اطالعات مف -

 

 .ستادیچند قدم خودشو بهم رسوند و رو به روم ا با
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 دم. یم حیرو بهت توض یمن که گفتم همه چ -دلسا

 

 واسش باال انداختم و گفتم: ابروهامو

 

 ها دلسا؟ ؟یدیم حیتوض یگفتم که دار یزیمگه من چ -

 

 ذاشت گفت: یکه دستاشو رو زانوهاش م یت و درحالتخت نشس یرو

 

 کنه. یم وونهیحرف نزدنا و سرد شدنات آدمو د نیهم -

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

 !یریبگ میتصم یخواست یخب م -

 

 نگاهشو تو چشمام دوخت و گفت: اطیبا احت دلسا

 

 اوهوم. -
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 یسرش رو به سمت چپ بچرخونه. با اخما دنمید یتخت نشستم که مجبور شد برا یواکنشش، کنارش رو نیا با

 درهم گفتم:

 

 جش؟یخب؟ نت -

 

 گرفت، گفت: یشد و ازم فاصله م یکه آروم از جاش بلند م یلحظه مکث کرد و در حال چند

 

 .رمیخب.. خب... م -

 

 وحشت ی افهیو با ق دیگفتم که از جاش پر یا"یچ"بلند  یاومدم، با صدا رونیحرف که از دهنش ب نیا دنیشن با

 زده چند قدم ازم دور شد.

 

 کرد آرومم کنه گفت: یم یکه دستاشو جلوش گرفته بود و سع یدر حال دلسا

 

 بدم. حینشو، بذار بهت توض یدرسا توروخدا عصبان یوا -

 

 گفتم: تیو با عصبان دمیجام پر از

 

 نه؟ گهید یکن یم یباهام شوخ یدلسا؟ دار یبد حیرو توض یچ -
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 بدم. حیبذار برات توض نیبش قهیدق هی یول ه؟یچ یخنه شو -دلسا

 

 زد، گفتم: یم ادیکه خشم درش فر ییجوابش اخممو پررنگ تر کردم و با صدا دنیشن با

 

حالت خوب  ایمخت تاب برداشته  ؟یکه تو گرفت هیمسخره و ابلهانه ا میچه تصم نیدلسا ا ست؟ین ینه؟ شوخ -

 ؟یکه تو گرفت رهیگ یم یمیتصم نیهم چ یکدوم آدم احمق ست؟ین

 

 گفت: یبا لحن آروم شدیم کیکه بهم نزد یدر حال دلسا

 

 حیبذار برات توض ریآروم بگ قهیدق هی. یکن یم فیخونتو کث یالک یو دار یدون ینم یچیبابا خواهرمن، تو که ه -

 بدم.

 

 نیا ؟یکرده قبول کن یمخ تو رو هم مثل مخ من شست و شو داده و کار یکه راشا چطور نیا ؟یبد حیتوض ویچ -

 کلمس: حماقت! هی حشیمن، توض زیداره؟ نه عز حیتوض

 

 گفت: نمیتخت بش یکرد تا کنارش رو یکه دعوتم م یدستمو گرفت و در حال دلسا

 

 بذار حرفامو بزنم. قهیدق هیرم. فقط  یبابا اصال من غلط کردم. نم -
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 نشستم و گفتم: صاف

 

 .یرو کن یخوا یپنهان مخ نداشتتو م یایاز زوا گهیچقدر د نمیبفرما، بگو بب -

 

 ینکرد که مخمو شست و شو بده و کار یاون کار ایراشا قرار نگرفتم و  یحرفا ریباور کن درسا من تحت تاث -دلسا

رد که ک دیبکشه تاک شیرو پ یاصل یکه بحثا نیکنه که خام شم و قبول کنم. اتفاقا همون اول صحبتمون، قبل از ا

 قبول کنم. ایتونم ردش کنم و  یو م شنهادهیپ هیفقط  نیا

 

 

 

 

 

 تو کاسه چرخوندم و گفتم: چشمامو

 

 که به من زد. یهمون حرف قایدق -

 

 بدون اعتنا به حرفم ادامه داد: دلسا

 

 ساشا؟ یشبانه روز بشم پرستار ایکنم  یمن قراره برم اونجا کلفت یکن یتو فکر م -
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 سوالش طلبکارانه برگشتم سمتش و گفتم: نیا با

 

 ؟یکن فایرو واسشون ا زابتیملکه ال یرانیا یخوان ببرنت نقش نسخه  یم ینکنه فکر کرد -

 

 گفت: یتکون داد و با کالفگ یسر دلسا

 

 هیخوان  ینکنه. م ییخوان من باهاشون برم که ساشا تنها نباشه و احساس تنها ی. اونا مستیطور ن نیبابا اصال ا -

 حساس، تنها نمونه. تیدوست کنارش باشه که تو اون موقع

 

 تکون دادم و گفتم: دیبه نشانه تائ سرمو

 

ساشا و  یخودش، کارا یاون جا باشه که بتونه عالوه بر کارا دینبا یکس یتو درست ول یحرفا یباشه، همه  -

 ها رو بخواد به دوش بکشه. تیمسئول نیاون جا هست که ا یراه بندازه؟ جز تو کس مارستانشمیب

 

 رو شل کرد و گفت: ششین یحرکت انتحار هی در

 

و چهار  ستیپرستار ب هیخوام برم کوزت شم اونجا! واسه ساشا اونجا  یم یکرد یآره بابا. فک کنم رسما فکر م -

 اونجا خواهر من! رمیم یتلل یللیکنه. من فقط محض  یم یرو هم اوک رستانشمایب یگرفتن که کارا
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گرفت،  یکه دستامو تو دستاش م یکرد و درحال کیخودش رو بهم نزد یسکوت نگاهمو بهش دوختم که کم در

 گفت:

 

منم  .هیشم. صرفا فقط خوشگذرون یرو متحمل نم یسخت چیکه من برم اونجا ه ینیب یدرسا. م گمیبه خدا راست م -

 یآموزشا یهمه مدت بهم کمک کرد و کل نی. اون امیواسه هم هست یخوب یخوبه و دوستا یلیکه رابطم با ساشا خ

 اگه رد کنم؟ ستین یداره، نامرد ازیکمکم ن هازم بخواد. حاال که ب یزیکه درقبالش چ نیبهم داد بدون ا دیجد

 

 بستم و گفتم: شهیچرا متوجه نمکه  نیاز ا یبا کالفگ چشمامو

 

 ؟یبکوب اونجا باش یخوا یهفته هم م هی نی. تو تو امارستانهیهفته ب هیساشا کمه کم  ؟یستیدلسا چرا متوجه ن -

 یفکر نم نایچرا به ا ؟یریدوش بگ هیاصن  یخوا یباشه؟ نم نیتام دیخواب و خوراکت نبا ؟یبه استراحت ندار ازین

 آخه؟ یکن

 

 نیفقط چند متر باهم فاصله دارن. ا یعنیست.  مارستانهیهمون ب ابونیکه واسمون گرفتن تو خ یبابا اون هتل -دلسا

استراحت. بعدشم  یو هر وقت هم که بخوام برم هتل برا مارستانیتونم برم ب یخوبه، من هر وقت بخوام م یلیخب خ

 .کهنداره  ینگران یجا دهیخودش غذا به همراه م مارستانهیب

 

 جپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 

 جمع کردنت. لیو مونده بار و بند یگرفت تویقطع میظاهرا تصم یزن یحرف م یکه تو دار یطور نیا -
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 به خودش گرفت و گفت: یمظلوم ی افهیق

 

منم  شهیمونم. خب گناه م یجا تنها م نیاردوگاه. اون وقت من هم ا دیگرد یتو و راشا که پس فردا دوباره برم -

 خوش بگذرونم؟

 

 جمالتش بکنم، گفتم: هیبه بق یتوجه نیحرفش متعجب برگشتم سمتش و بدون ا نیا با

 

 م؟یگرد یپس فردا برم -

 

 کرد و گفت: نییباال پا سرشو

 

 رم. خب؟ ی. باشه درسا؟ مدیدوباره برگرد دیو با شهی. راشا گفت کارش داره کم کم تموم مگهیآره د -

 

 دمیکش یکه دراز م یابراز نکنم. پشتمو بهش کردم و درحال دمیکه شن یبه خاطر خبر خوب مویکردم خوش حال یسع

 گفتم:

 

 تر فکر کن. شیب کمی یول یخوددان -

 

 ررسیلبام جولون بده، از ت یتا رو ومدیسامان م دنیرو که بابت د یحالکردم لبخند خوش یسع یبا هزار بدبخت و

 نگاه دلسا دور کنم.
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******************************** 

 

 یزدن. نگاه یکه فارغ از همه جا، با خنده و صحبت تو باغ قدم م ییشدم به دلسا و ساشا رهیرو کنار زدم و خ پرده

 یسرد و بارون یهوا نیبگنجونم. ا لمیرو تو مخ یوونگیحجم از د نیکردم ا یسرشون انداختم و سع یبه آسمون باال

 قدم بزنن. رشیاز همه جا ز رخب یکم داشت که ب وونهیفقط دو تا د باره یکه نم نم م

 

هم به  نیکم داشتم که ا یذهن یری. درگرهیگ یهم آروم نم قهیدق کیدلسا مطلع شدم فکرم  میاز تصم یوقت از

 یدلسا به چشم م یتو حرف ها یها یو دل گرم نانیاطم یاضافه شد. دست خودم نبود و با همه  ونشونیکلکس

دلسا سبک باشه و هتل  یها تی. هر چقدر هم که مسئولییسفر خارج کشور و تنها هیخورد باز هم نگرانش بودم. 

ه ک ی. در قبال خواهرامیکنه کوتاه ب ینم یواقع شده باشه، باز هم دلم رو راض مارستانیب یکیمحل اقامتشون نزد

که به رفتن گرفته شده حسم رو  یمیتصم نیا کنم و یم تیاحساس مسئول بیتره، عج کیازم کوچ قهیفقط ده دق

 .دهیخراش م

 

اونا هم  دی. شادنیبار یبودن و م دهیدوختم که همو در آغوش کش ییسرم، نگاهمو به ابرها یغرش آسمون باال با

. خودشون گهیساز د هیزد و عقلشون  یم یساز هیهم به بن بست خورده بودن و دلشون  دیمثل دلتنگ بودن، شا

 پناه آورده بودن. هب دنیبه بار یمختلف، از شدت ناتوان ینواها نیا نیگم ب هم سر در

 

رو انکار  قتیحق شهیباز هم مگه م یتوجهم ول یدلم ب یچقدر هم که بخوام مقاومت کنم و ادعا کنم که به ندا هر

 ادیپ یا کهیبار هیباز هم  ،یمختلف تو نطفه خفش کن یو با بهانه ها یروش سرپوش بذار یکرد؟ هر چقدر هم بخوا

 کنه. ییکنه تا خود نما یم
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اتفاق و حس و حال دلم  نیرو داشتم، از ا هیبق نیروت یکردم و زندگ یم یاگه من هم مثل انسان زندگ دیشا

 با یدختر یگشتم تا عاشقونه هامو باهاش قسمت کنم ول یم یبارون یو هوا ابونیخ هیشدم و دنبال  یخوشحال م

قرار داره  یمبهم ی ندهیروش آ شیکه پ یلاز عشق بزنه؟ در حا یتونه حرف یاسفناک م طیشرا نیمن، با ا تیموقع

 کنه؟ شهیپ یکنه و عاشق ریس اهاشیتو رو گه،ید یمثل دخترا تونهیم

 

به بن بست  میتو زندگ شهیبرم. هم یم یپ یدردناک زندگ یدار مکافاته. تازه به عمق فاجعه  ایفهمم دن یم تازه

دراز شدن هر  نمیب یکه م زنمیدست و پا م یته خطه اما االن تو منجالب گهیکردم اونجا د یخوردم که فکر م ییها

 .ذبکا یدل گرم هیس و  هودهیتالش ب هینجاتم، فقط  یبرا یدست

 

زدم؟ دلم مشتاقانه  ینفس هام رو به اسم ک تمیزنه؟ ر یم ادیرو فر یشدم؟ قلب من تو هر تپش اسم ک یعاشق ک من

 نیا شه؟یم تیریمد یلرزونه با کدوم فرکانس یکه هر لحظه دلمو م ینیریش یزنه؟ زلزله  یپرپر م یک دنید یبرا

 ؟دوونه یم شهیکه تو دلم ر ینهال عشق یپا شهیمکنه و آب  یقلبم نفوذ م یداره به رگ و پ یفرکانس به اسم ک

 

 م و چشمامو با عجز بستم.داد هیسرد پنجره تک ی شهیبه ش مویشونیپ

 

ونم ت ی. من نمارهیدرب اهیبه رنگ س ندمویتونه آ یباشم که م یتونم عاشق کس یمن نم اد؟یداره سرم م ییچه بال -

 تقاص دیبشم که با یتونم عاشق کس یخوره. من نم یبه اون گره م میزندگ ریباشم که اول و آخر مس یعاشق کس

 اون و امثال اون پس بدم. شیگذشتم رو پ

 

گفتم  یا"بله"به تنم افتاد و باعث شد پرتاب بشم به لحظه. برگشتم سمت در و  یکه به در خورد، رعشه ا یتقه ا با

 جلو رفتم و گفتم: یدر اتاق قدم یکه راشا تو چهارچوب در ظاهر شد. متعجب از حضور راشا جلو
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 شده؟ یزیسالم. چ -

 

 بود، بدون داخل شدن گفت: رهیتگکه دستش رو دس همونطور

 

 اردوگاه. میگرد یفردا چمدونتو ببند. برم ینه. برا -

 

بم ل یتا رو ومدیکه م یکه خوشحال شدم. لبخند شمینم نیباز هم از ا یبهم داده ول شبیخبرو د نیکه دلسا ا نیا با

 رو کنه به زحمت جمع کردم. ییخودنما

 

 یبه جلو برداشتم و با حرف یقدم لیدل نیبه هم دمید یو ساشا مناسب مصحبت در مورد سفر دلسا  یرو برا فرصت

 که زدم مانع از خروج راشا و بسته شدن در شدم.

 

 راشا؟ -

 

 داد که گفتم: یا"بله"سمتم و جوابم رو با  برگشتم

 

 م؟یبا هم صحبت کن قهیلطفا چند دق شهیم -

 

واکنشش نداشتم که از تعجب در رابطه با  حیتشر یبه عالمت مثبت تکون داد. وقت برا یو سر دیباال پر ابروهاش

 .یا گهید زیچ ای رهیگ یلحن آروم و مودبانم نشات م



 از جنس عشق یسرقت

 
427 

 

 

از پشت سر به ساشا و دلسا  یمنتظرش بهم زل زد. نگاه یدو قدم خودش رو به داخل اتاق رسوند و با چشما با

منتظرش  یگذشت. نگاهمو به چشما یبهشون خوش م یلیودن و ظاهرا خنشسته ب قیآالچ زیانداختم که دور م

 دوختم و گفتم:

 

 .میخوام در رابطه با سفر دلسا و ساشا صحبت کن یم -

 

 کرد، گفت: یشلوارش فرو م بیدستاشو تو ج کهیتکون داد و درحال یسر

 

 بپرس. یدار یهر سوال -

 

 میکه با هم در تماس یدر طول مدت زمان ادینم ادمیمن بود که از شدت تعجب باال بپرند.  یدفعه نوبت ابروها نیا

 کرده بود. قیاون هم تزر یمن، آرامش رو به تن صدا میشده باشه. ظاهرا لحن مال نیلحنمون انقدر موقر و مت

 

 .نیریگیساشا پرستار م یدلسا بهم گفت که برا -

 

 ن داد و گفت:تکو "آره" یسرشو به نشونه  راشا

 

 .رهیاز ساشا رو به عهده بگ یپرستار تیمدت مسئول نیدلسا قراره تو ا یکرد یدرسته. نکنه فکر م -
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 جواب دادم: صادقانه

 

 .دمید یسفر نم نیحضور دلسا تو ا یبرا یا گهید لیچون دل دیرس یبود که به ذهنم م یآره. تنها حدس -

 

 یساشا رو پر کنه. من خودم به خاطر مسئله  ییتنها میدم که بتونه تابو یمن دنبال کس یول دمیبهت حق م -راشا

احساس  ایسفر بهش بد بگذره و  نیخواست تو ا یتونستم همراهش برم و دلم نم یاداره نم یاردوگاه بچه ها و کارها

با ساشا داشته باشه دلسا بود چون ساشا به  یخوب ی طهکنم که راب دایرو هم که تونستم پ یکنه. تنها کس ییتنها

 نداره. یادیز یاومده، دوستا شیواسش پ یخاطر مشکل

 

 حرفم کرده بودم، گفتم: یکه حرکت دستامو چاشن یتکون دادم و درحال یحرفاش سر دیتائ در

 

سفر مربوط  نیاکه به  یشن، زمان برگشتشون و ... هر چ یکه مستقر م ییبدونم. جا طشیخوام در مورد شرا یم -

 .شهیم

 

 شیواسشون اتاق رزرو شده که البته ساشا ب مارستانیب کیهتل خوب نزد هی یبهت گفته باشه. تو دیدلسا با -راشا

ه و هر وقت هم که خست مارستانهیتونه بره ب ی. دلسا هر وقت که دلش خواست ممارستانهیو تو ب ستیتر مدت اونجا ن

دو  ادی. زمان برگشتشون هم به احتمال زادیب شیپ یشکلندارن که بخواد م یادیز یشد، برگرده به هتل چون فاصله 

 به نظر پزشک ساشا داره. یباشه، باز بستگ گهید یهفته 

 

باره که بدون حرص دادن و برج  نیاول یکه برا کردمیموضوع فکر م نیکه به ا یتکون دادم و درحال یسر متفکر

ت رف رونیدر رابطه با فردا، از اتاق ب دیازش کردم و اون هم بعد تاک یتشکر ده،یم حیموضوع رو توض هیزهرمار بودن 

 و در رو بست.
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 ترشیکنه، ب یم یتیو چه فعال سهیبودم راشا پل دهیکه فهم نیراحت شده بود. ا یادیاز بابت دلسا تا حد ز المیخ

 یرو یادیز یریانسان ها، تاث یاجتماع تیتونستم اعتماد کنم. به هرحال موقع یازش راحت شده بود و م المیخ

 طرف مقابلشون داره. نانیافکار و اطم

 

خواد حول و  یاز آسودگش خاطر از جانب دلسا برگشتم سمت پنجره و فکرم رو آزاد گذاشتم تا هر چقدر دلش م بعد

ه برس انیپا به ییجا هی دیبا یو دل بستگ یآزاد نیفکر که باالخره ا نیا یفردامون بچرخه ول داریحوش سامان و د

 .ردمک یبا سامان رو برام زهر م یاهایرو یداد و خوش یآزارم م

 

 یاز حماقت و جهالت ناشکر یکاف یپنج سال به اندازه  نیآدم هاست. تو ا ی هیبق یو عاشق شدنمون هم سوا عشق

 زبون دلم رونده نشه. یجمله رو نیبشم که ا نیتونستم مانع از ا یباز هم نم یکرده بودم ول

 

 من؟ چرا

 

****************************** 

 

سرعت  نیرفت. تو بهت ا نییو از پله ها پا دشیقاپ نیزم یگذاشتم که بالفاصله راشا از رو نیزم یرو رو چمدونم

چشمام نقش بست. به خودم اومدم  یبود، جلو ستادهیپله ها ا نییدلسا که پا یبودم که چهره  زشیعمل شگفت انگ

 رفتم. نییپانداختم از پله ها  یشونم م یشالم رو رو یکه لبه  یو در حال
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به  . رورهیگ ینشات م گشیاردوگاه، شنگول تر بود که از سفر چند روز د میکه قرار بود بر یاول یبه دفعه  نسبت

 دادم، گفتم: یصورتش تکون م یکه انگشت سبابه ام رو جلو یو در حال سادمیروش وا

 

 ... گهیدلسا د -

 

 آوردش. نییپا د،یخند یکه م یمشتش جا داد و در حال نیاشارمو ب گشتان

 

 دو روز. نیتو ا یباشه بابا. مغزمو خورد -

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 .یایب یبترکون یترسم بر ی. مگهیشناسم د یجنس خرابتو م -

 

 داشت، گفت: یقدم بر م یو همونطور که همراهم تا در ورود دیخند

 

 دنگ به نام خودت زدم. شیانهداما رو ش ینترس خواهر. همه  -

 

 خندونش قفل کردم. یو در نگاهمو تو چشما دمیبه نگاهم پاش تیجد یرنگ و رو کمی
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 ماله بکشه. اتویکه خرابکار ستین یاونجا کس گهیحواست باشه ها. د گم،یدارم بهت م یدلسا جد -

 

ه، لبخندش بش یرفت تا به تلخ یکرد و همونطور که طعم نگاهش م ستادنیمن رو هم مجبور به ا شیتوقف ناگهان با

 گفت:

 

 !یمامان شد هیچقد شب -

 

و رو شد و به سمت آغوش  ریز هیاز ثان یبدنم رو از کار انداخت. حالم تو کسر یها ستمیس یحرفش همه  نیا با

کرد که آسمون  یو مطمئن بودم که اون هم داشت تقال م میمحکم بغل کرده بود گرویدلسا پرتابم کرد. هم د

 چشماش نباره.

 

 یسال صدا ۱۵. یشگیهم یها، همون گوشزد کردن ها یمامان شده بودم. با همون دل نگرون هیگفت. شب یم راست

 کنن. یسفر م رونیمهربونش مهمون گوش هام بود و االن دارن از راه زبونم، به ب

 

 .شهیدلم برات تنگ م -

 

 و مثل خودش آروم زمزمه کردم: دمیبه کمرش کش یدست

 

 . مواظب خودت باش.نطوریمنم هم -
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 .نطوریتو هم هم -

 

و در  ستادی. کنارمون امیشد، از هم جدا شد یآب به دست از آشپزخونه خارج م یجون که کاسه  روزهیف یصدا با

 چرخوند، گفت: یغم زدمون م ی افهیق نیکه نگاهشو ب یحال

 

 .نینشده ماتم گرفت یچیه هنوز -

 

 یلوج مون،یکه پاترول جنگل میرفت رونیکرد. از خونه ب میسکوت همراه نینگفتم که دلسا هم تو ا یزیو چ دمیخند

که واسشون دست  یجون و دلسا رو در آغوش گرفتم و در حال روزهیبار ف نیآخر یپارک بود. برا وونیا یپله ها

که مهمونشون کرد، به  یو تک بوق یمنیشدم. راشا هم بعد بستن کمربند ا نیدادم، همراه راشا سوار ماش یتکون م

 راه افتاد.

 

کردن تو دلم.  ییحال تلخ شروع کرد به خودنما نیدر ع یول نیریش جانیدوباره اون حس ه ن،یمحض حرکت ماش به

 شهیهم یزدم تا برا یم یبه کدوم در دیدونم با یسامان بود و من نم یدوباره  دنیکه منشاش د یجانیهمون ه

 خواد متوجه بشه؟ یم. چرا دلم نرممکنهیو غ دیبع زیچ هیکنش کنم. سامان واسه من  شهیر

 

شد و  یم کیرفت. هوا کم کم داشت تار یضربان قلب من هم باالتر م م،یشد یم کیچقدر که به اردوگاه نزد هر

 که همراه سامان یبار نیاول ادی. میشدن هوا به اردوگاه برس کیبه محض تار شهیکه هم میانگار ما قرارداد بسته بود

 شنهادویخوام اون پ یبگم نم ،یهمه چ ریاون زمان و بزنم ز هخواد برگردم ب یافتادم. دلم م م،یجا اومد نیو راشا به ا

که اون موقع ازش  یزیفهمم چ یمکه با راشا کردم. حاال  یمعامله ا یپا نمیبرم به قبل تر. نش یحت ایقبول کنم. 

 مهزندان و بعدش  میرفت ینبود. فوقش چند سال م یچیکه االن تو دلم رخنه کرده ه یهراس داشتم، در مقابل ترس

ن، اال یچند سال بود ول ی. ترسش فقط برامیگرفت یم شیسخت گذشتمون رو در پ یو دوباره زندگ میشد یآزاد م

 یتقاص دوست داشتن سامان رو بدم. م دیبدوونه، چقدر با شهیحس نوپا تو وجودم قد بکشه و ر نیدونم اگه ا ینم
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توش وجود نخواهد  یکه سامان یا ندهیاز آ رسمت یکنه. م یدونم حس االنم نابودش م یکه م یا ندهیترسم از آ

 خواهم کرد. یداشت و من با خاطراتش، زندگ

 

و  دیکه تو محوطه مشغول کارشون بودن. چشمام چرخ دمیبچه ها رو د حواسم جمع اطراف شد و نیتوقف ماش با

شدم و خواستم  ادهیپ نی. همراه راشا از ماشدینکرد، دست از کنکاش کش دایاز سامان پ یخبر یوقت یول دیچرخ

 سمتمون اومد و زودتر از من اقدام کرد. هاز بچه ها که متوجه حضورمون شد، ب یکیکه  رمیچمدونم رو از دستش بگ

 

بود. پشت سر راشا و پسره به سمت محوطه راه  دهیفا یب یقلبم رو منظم کنم ول تمیر یقیکردم با نفس عم یسع

کردم با حوصله و بدون  یم یو من هم سع یمن و راشا شروع کردن به سالم و احوال پرس دنیافتادم. بچه ها با د

 جوابشون رو بدم. یبداخالق

 

 یم یبود، مقابلمون خوش صحبت دهید یخال ختنیرو واسه زبون ر دونیکه باز هم م برزیبودم و فر ستادهیراشا ا کنار

 یعنی نیسامان بود و ا یصدا دنیگوش کردن به حرفاشو نداشتم. گوشام منتظر شن یمثل قبل حوصله  گهیکرد. د

 اشتباه محض!

 

 آوردن. فیعه جناب سرگرد هم تشر -

 

پرت شدم و تازه متوجهش شدم که با لبخند داشت به پشت  ایدن نیبه ا یا گهید یایانگار از دن برزیحرف فر نیا با

 دونم چرا؟ ینم د،یکوب یم نمیس ی وارهیکردم. استرس گرفته بودم و قلبم خودشو به د یسرمون نگاه م

 

 یچقدر ب دمیچقدر دلم براش تنگ شده بود، تازه فهم دمیسامان تازه فهم دنیراشا به عقب برگشتم که با د همراه

 تابش بودم.
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و محکم و  یجد یهمون قدم ها ،یشگیهم لیچند قدم خودش رو بهمون رسوند و با راشا دست داد. با همون استا با

 بود. یابروهاش دائم نیکه ب یفیهمون اخم ظر

 

خواستم ازش  یم ی. من چطوردمیفهم یشد نم یل مرد و بد نشونیکه ب ییاز حرفا یزیچهرش بود و چ خیم نگاهم

خورد  یچهرش چرخ م یاجزا یصورت خوش تراشش، تو همه  شش،یش، ته ر یجد یچشما یدل بکنم؟ نگاهم رو

 نشست. یشد تو گلوم م یم یبغض تیو در نها

 

از لرزش صدام، بهش سالم  یریکردم با جلوگ ینگاهمو ازش گرفتم و سع عینگاهش که قفل شد تو چشمام، سر با

 کنم.

 

 سالم. -

 

که مخاطبش  دمیشن یکردم جوابم رو داد. صداش رو در حال یحس م شوینیکه سنگ یلحظه مکث کرد و با نگاه چند

 راشا بود.

 

 ؟یکرد سیکارها رو راست و ر -

 

 درسته. یآره همه چ -راشا

 



 از جنس عشق یسرقت

 
435 

 

 ؟یساشا چ یماجرا -سامان

 

 حل شد خدارو شکر. راشاـ

 

به  یاهنگ نیبدون ا "دیببخش" هیچمدونم رو کنارم بود گرفتم و با  یخواستم تو جمعشون بمونم. دسته  ینم گهید

 گذشتم و به سمت چادرم رفتم. نشونیکدومشون بندازم، از ب چیه

 

 نیبودم، قبل از رفتنم از اردوگاه و دور شدن از سامان. ا دهیحسو نچش نی. قبال ادمیکردم دارم جون م یم احساس

 یم هیگر ریدل س هیمثل غمباد گرفتن داشتم. دلم  یحس هیبه سر من و احساسم آورده بود؟  یچند روزه چ یدور

 فضا دورم کنه. نیکه از ا ،یخواب طوالن هیخواست و 

 

 شدن اشکام. یجار یشد برا یتلنگر هیچادر گذاشتم و خودمو رو تخت پرت کردم. پرشم  یرو کنار ورود چمدونم

 

 اهامیتو رو یزیچ هیقبل،  یو رو شدم که انگار اون درسا ریز یهفته طور هی نیتو ا ومد؟یاشت سرم مد ییبال چه

به  دیکه با یگذشته م و تقاص یهم واسم زود بود، هم ناعادالنه. عذاب کارها یهمه سخت نیبود. زود بود واسم، ا

واسم شده که تحملش از توانم خارجه.  یدرد هی مانهم سا یکنه، از طرف یذره ذره آبم م یپس بدم از طرف یزود

 یب نیباشم که دردش از درد االنم کم تره. ا ابونیشم، تو همون چادر وسط ب یبلند م یخواست بخوابم و وقت یدلم م

 پرسه خواهد زد... میزندگ یقدم به قدم تو لحظه ها یدونم تا ک ینم شه،یتازه داره متولد م یتاب

 

**************************** 
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 اریتا هوش دیطول کش هیچشم باز کردم. چند ثان دم،یشن یکه م یمبهم یخوابم برده بود که با صدا یدونم ک ینم

ضرب رو تخت نشستم و شالم رو که به  هیکرد.  یچادر بود و صدام م رونی. سامان بهیبشم و بفهمم صدا متعلق به ک

 ارمکیکردم که چ یفکر م نیکه به ا ی. در حالنداختمرم اس یشد، باز کردم و مرتب رو دهیچیدور سرم پ یعیطرز فج

شلوارش بود و پشت بهم، داشت با  بیرفتم. دستاش تو ج رونیاومده اونجا، پرده رو کنار زدم و ب یداره و واسه چ

 یبه هم خوردن چادر، برگشت عقب و وقت یصدا دنیداد. با شن یم یرو باز نیزم یرو ی زهینوک کفشش سنگر

تابم حفظ  یرو برخالف قلب ب میجد یکردم چهره  یم یکه سع یچند قدم جلوتر اومد. در حال د،نگاهش بهم خور

 کنم، گفتم:

 

 بله؟ -

 

 اشاره کرد و گفت: یسر به چادر غذاخور با

 

 بخور. یزیچ هیبرو  -

 

بود که االن ساعت  نیومد اا شیکه واسم پ یسوال نیو چادر خاموش بچه ها انداختم و اول یخال یبه محوطه  ینگاه

 چنده؟

 

 اعتنا باشم، گفتم: یب کردمیم یسع کهیدهنم رو قورت دادم و درحال آب

 

 .ستیگرسنم ن -
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 برگردم داخل چادر که صداش به گوشم خورد. خواستم

 

 . تو آشپزخونه شام هست، برو بخور.ینخورد یزیچند ساعته چ ست؟یگرسنم ن یچ یعنی -

 

 گفتم: یسمتش و عصب برگشتم

 

 ؟یکن فیتکل نییبرام تع دیتو با نمیخورم. در مورد ا ینم -

 

 ابروهاش رو کورتر کرد. یتو چشمام نگاه کرد و گره  یتندم، چند لحظه ا یعکس العمل نیا دنید با

 

 تو چت شده درسا؟ -

 

که  یع به حرفراج یفکر چیکه ه نیکردم؟ بدون ا یم یشدم؟ چرا همش باهاش تند یچرا انقدر عصب دمیفهم ینم

 کرده، گفتم: یچه گناه چارهیفکر کنم که اون ب نیآوردم بکنم و به ا یبه زبون م

 

 خوام غذا بخورم. دست از سرم بردار. یبشه؟ نم یزیمگه قراره چ -

 

 دنی. با شننیو پرت کردم رو زم دمیمتعجب سامان، برگشتم داخل چادر و شال رو از سرم کش یدر برابر چشم ها و

 شد. یزدم و اشکام جار یچه گند دمیشد، تازه فهم یسامان که هر لحظه داشت دورتر م یقدم ها یصدا
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. دمیکوب یتخت م یدادم، با مشت رو یکه صورتم رو به بالش فشار م یتخت پرت کردم و در حال یرو دمر رو خودم

 زدم: غیخفه ج ییبا صدا

 

 چرا من؟ بسه خدا. چرا من؟ -

 

 یچشمام نقش م یسامان جلو ریشدم. هر بار هم که تصو یخت غلت خوردم و پهلو به پهلو مت یدم صبح مدام رو تا

 ینداشتم و فقط هق م ختنیواسه ر یاشک چیبودم که ه دهیرس ییبه جا گهیشد. د یم یبست اشک از چشمام جار

 زدم.

 

د. بو نمیشلوار ج بیهنوز تو ج میاشکامو با کف دست پاک کردم و رو تخت نشستم. گوش میزنگ گوش یصدا با

 اومدم. نییکنم، خاموش کردم و از تخت پا رفعالیرفته بود کال غ ادمیآالرمشو که 

 

 ییوس دنی. حس برگشتن به چادر و پوشفتهیبه تنم ب یرفتم. هوا سردتر شده بود و باعث شد رعشه ا رونیچادر ب از

. ناچارن دستامو تو هم قالب کردم و رنینداشت که دستام اونجا پناه بگ یبیج چیشرتم رو نداشتم. مانتوم هم ه

م تا ه دمیمشت آب سرد به صورتم پاش چندکرد.  یم میسوخت و سوزشش عصب ی. چشمام مییرفتم سمت دستشو

 .امیپف چشمام بخوابه و هم سرحال ب

 

برخورد زشتم با سامان افتادم و  ادی. دوباره یمانتوم خشک کردم و رفتم سمت چادر غذاخور نیبا آست صورتمو

 مانع شدم. عیدم مشکم خواستن تو چشمام حلقه ببندن که سر یاشکا
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وقت  نیشد. ا یچادر، سامان جلوم ظاهر داشت که برخالف من، داشت از چادر خارج م یمحض کنار زدن پرده  به

و نگاهش ،یتوجه نیمان بدون کوچک ترنگاهمون تو هم قفل شد که سا هیچند ثان یکرد؟ برا یم کاریجا چ نیصبح ا

خواستم باز هم مثل قبل  یبود اگه ازش م یادیزاز کنارم گذشت. انتظار  اعتنایازم گرفت و از چادر خارج شد و ب

باز هم دلم گرفت. اشتهام کور بود، کورتر هم شد. خواستم راه  یرو فراموش کنه ول شبیباهام صحبت کنه و اتفاق د

 .دمیرو شن دیآقاس یرفته رو برگردم که صدا

 

 .ارمیصبحونتون رو ب دییسالم خانوم. بفرما -

 

 لبم نشوندم و جواب دادم: یرو یکیکوچ لبخند

 

 .ستیگرسنم ن یول دیدستتون درد نکنه آقاس -

 

 .ارمی. اال صبحانتون رو مدینخورد یزیکه خانوم، شب هم چ شهینم -

 

به اشپزخونه  یصندل کیبده، وارد آشپزخونه شد و من به ناچار، به سمت نزد یکه بهم فرصت صحبت نیبدون ا و

پرت کنم که سمت  یا گهید زیحواسم را به چ دیکردم تا اومدن آقاس یو سع دمیکش یقیحرکت کردم. نفس عم

 ر من و سامان بهم گره خورده بودن.انگار فک شد؟یمگه م یسامان نره ول

 

 لیمشغول خوردن شد. م دیصبحانه که جلوم قرار گرفت به خودم و اومدم و بعد از تشکر از آقا س کیکوچ ینیس با

 اومدم. رونیاز چادر ب د،یبعد چند لقمه بلند شدم و بعد از تشکر دوباره از آقاس نیبه غذا نداشتم واسه هم یادیز
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 ی"ریصبح بخ"از سامان نبود. خواستم از کنار راشا رد شم که  یاومدن و خبر یها داشتن به سمت چادر م بچه

شد.  یشد، با راشا بهتر م یکرد. انگار هر چه قدر رابطم با سامان خراب تر م افتیگفت و جوابش رو هم از من در

 بود. نرممکیکه غ فیح یموضوع عکسش درست باشه ول نیخواست ا یچقدر دلم م

 

 یکه قبال کم ینکردم. سخت بود سامان افتینگاه هم از جانب سامان در میگوشه چشم و ن هی یحت نیطول تمر در

دونستم اگه  یکه م یلعنت به من یخواست ول یبهم نگاه هم نکنه. دلم توجهش رو م یحت گهیهوام رو داشت، د

صابم از اع یو فوق العاده متشنج شده بود. حت دبو ختهیرباز هم ممکنه برخوردم زشت باشه. اعصابم بهم  ادیب کمینزد

ه بود ک زینبود، متما هی. البته سامان بقهیشه، چه برسه به بق یشد خرد م یگونم روون م یکه رو ییدست اشک ها

 کرده. زیمتما شهیاالن حال من رو از هم

 

 یمن رو با بهروز تماشا م یبود و مبارزه  ستادهیکنارمون ا شیجد لیلحظه حواسم پرت سامان شد که با استا هی

 بخورم. نیزم یداد که باعث شد محکم با کمر رو جیکرد. بهروز هم از فرصت کمال استفاده رو کرد و پاشو دور پام پ

 

 ریشدم، تصو زیر یبهم وارد شد. پشت چشما یادیدرد ز یتو هم رفت ول نیبا زم میلحظه چهرم از برخورد ناگهان هی

اون سامان تنگ  یبهم وارد بشه افتادم. چقدر دلم برا یبیافتاد و نذاشت آس نیزم یمن رو یامان جاکه س یروز

 شده.

 

 یب تیبلند شدم. نگاهم به سامان افتاد که در نها نیزم یبه خودم اومد و از رو دیپرس یبهروز که حالم رو م یصدا با

بود که  ینون یبه راشا گفت. دلم از برخورد سردش گرفت ول یزینگاهش رو ازم گرفت و چ ییاعتنا یو ب یتوجه

 خودم تو دامن خودم گذاشته بودم.
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 یهم تو چادر غذاخور گهیساعت د میو تا ن هیدوباره که راشا اعالم کرد کاف یمبارزه  یشدم برا یآماده م داشتم

طاقت آورده بودم. بدون توجه به  رو هم با زور نیچند ساعت تمر نیخبرش. هم نیحاضر باشن. خوش حال شدم از ا

 تخت ولو شدم. یچادرم کج کردم و رو سمترفتن، راهم رو به  یکه به سمت چادر م ییحرف راشا و بچه ها

 

دنبالم. دستم رو تو موهام فرو کردم و با تمام قدرت  ادیموندم تا سامان ب یمسخره بود اگه باز هم منتظر م یلیخ

 .هیگر ریچشمام پر اشک شد و زدم ز دیچیکه کف سرم پ یاد. از دردبه زق زق افت ششونیکه ر دمیکش

 

 یکردم صدا یحس م یشد، صدا کم بود ول ینشستم. باورم نم خیچادر س رونیاز ب یمردونه ا یصدا دنیشن با

 یاز تالطم وجودم رو کم کنم. شالم رو رو یکردم کم یسع قینفس عم هیگونم پاک کردم با  یسامانه. اشکام رو از رو

خش دار  هیدونم به خاطر گر یکه م ییکه صدا ردمک یبرم تک سرفه ا رونیکه از چادر ب نیسرم انداختم و قبل از ا

 شده بود، صاف شه.

 

که داشتم دود شد  یتصورات یشد. همه  ریچشمام تصو یراشا جلو ی دهیورز کلیچادر رو کنار زدم که با ه ی پرده

 قدم شه؟ شیانتظار داشتم سامان با اون همه غرورش دوباره پ یرفت هوا. آخه من احمق رو چه حساب

 

 ؟یغذا بخور یومدیچرا ن -راشا

 

 گفتم: ومدیکه از ته چاه در م ییو صدا ییاعتنا یبه چادر انداختم و با ب ینگاه

 

 ندارم. لیم -
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 .ینخورد یزیهم چ شبید -راشا

 

 .واریخواست سرمو بکوبم تو د یدلم م شبید یادآوری با

 

 گرسنم نبود. -

 

 کرده بود، گفت: زیکه چشماشو ر یشد و در حال کیبهم نزد یقدم

 

 نکنه بخاطر سفر ساشا و دلساست؟ -

 

 دادم، گفتم: یتکون م یکه سرمو به نشونه منف یکردم و در حال یکوتاه تصنع ی خنده

 

 نه بابا. -

 

 گفت: د،یکه کش یقیشلوارش فرو برد و بعد نفس عم بیتو ج دستاشو

 

 تهران. یمونده رو برگرد یچند روز باق نیا یتون یم شه،یخواهرت تنگ م یدلت برا یکن یبه هر حال اگه حس م -

 

 گفتم و ادامه دادم: یا"نه" عیحرفش سر نیا با
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 .گهیگردن د یبرم گهید یدو سه هفته  ؟یدل تنگ چ -

 

اون  قتیکه حالم گرفتس؟ کاش حق شهیدلسا تنگ م یکرد دلم برا یتکون داد و ازم دور شد. فکر م یسر راشا

تونستم قبول کنم که دوباره از سامان دور باشم و برگردم تهران؟  یم یکرد. من چطور یبود که راشا فکر م یطور

 ضیضد و نق نیارش بمون، بود. همکه کن فتگ یکن و دلم که م یگفت ازش دور یعقلم که م نیب یادیز ضیضد و نق

 کردن. یها هم بودن که داشتن لحظه به لحظه حالم رو بدتر م

 

 لبهام نقش بسته بود، رفتم داخل چادر و پرده رو انداختم. یکه رو یلبخند تلخ با

 

************************** 

 

مثل قبل بود، بچه ها  ی. همه چمیموندن ادیاز خاطرات به  یکی یتداع یعنی میداشت یراندازیت یبرنامه  عصر

و  یرعادیکه اون وسط غ یزیهاشون رو داشتن؛ تنها چ نیرو داشتن، خنده هاشون رو داشتن، تمر اشونیشوخ

 هیقبال  گمیافتاده بود، بود. نم نمونیکه ب یسر من و سامان و فاصله ا یبود، رابطه  شیپ یها یمتفاوت تر از سر

 چند روز نبود. نیا یفاصلمون به بزرگ یول م،یشد یاز هم جدا نم و میبود دهیسره بهم چسب

 

آموزش هم که  یو حداقل برا ادیاز موضعش کوتاه م یسامان کم یبرنامه آموزش نیکردم که حداقل تو ا یم فکر

 .شهینم دهیفراموش و بخش ایراحت نیظاهرا کار زشت اون شبم به ا یول شهیم کیشده، بهم نزد

 



 از جنس عشق یسرقت

 
444 

 

 تشرفیبهتر شده و پ یلیاول خ یزد و معتقد بود کارم نسبت به دفعه ها یبهم سر م یسامان، راشا گه گاه یجا به

 رو. یا گهیکس د چیخواستم نه ه یسامان رو م دیمن تائ یداشتم ول

 

 نراشا و ساما نیبچه ها، ب یاول و جلو فی. تو ردمیو عزم برگشت کرد میرو جمع کرد لمونیشدن هوا وسا کیتار با

رو  میهاش هست لیحس کنم که قند کینزد یفاصله  نیسامان رو از ا یکردم واسم سخت بود سرد یحرکت م

 داد. یخراش م

 

. با سرعت به دنبال عکس العمل راشا و ستادمیباال و سر جام ا دمیکه از پشت سرمون اومد، پر یوحشتناک یصدا با

واسه  ایحد بلند و وحشتناک بود  نیدونم صدا در ا یم. نمسامان که به سمت بچه ها برگشته بودن، به عقب برگشت

 کرد. یجلوه م نیکه تو خودم غرق شده بودم، سهمگ یمن

 

صف ها رفت و راشا هم چند لحظه بعد به دنبالش. من هم  یبچه ها رو شکافت و به سمت انتها تیجمع عیسر سامان

بعد سامان و راشا در  قهیبود. چند دق یصدا چ نیمنشا ا نمیبودم و منتظر بودم بب ستادهیا یسرجام بدون حرکت

سالح  هیبزرگ بچه ها که نسبت به بق یها کاز سا یکیبه بچه ها اعالم کردن که  ومدن،یکه به سمتم م یحال

 افتاده. نیداشته، رو زم یشتریب

 

 ایدن نیدا و حواس من که تو ابودن ص یبخاطر ناگهان یعنی نیکدوم از بچه ها مثل من هراسون نبود و ا چیه ی افهیق

 نبود، وحشت کردم.

 

 شدم. خکوبیبلند سامان سرجام م یبرگردم که با صدا خواستم

 

 برنگرد. -
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 درشت شده برگشتم سمتش. با من بود؟ یو با چشما متعجب

 

 شد، بعد از چند روز تو چشمام نگاه کرد و گفت: یم کیکه آروم بهم نزد یحال در

 

 . تکون نخور.سایسرجات وا -

 

عقب تر رفتن و فقط من و  یچه خبره. بچه ها کم نمیراشا و سامان و بچه ها چرخوندم که بب نیمبهوتم رو ب نگاه

کار  نیشده بود. ا خکوبیپام م ریز نیزم ی. نگاه سامان رومیبودن، وسط موند ستادهیسامان و راشا که با فاصله ازم ا

پام چشمام  ریموجود ز دنیپام دوختم، که با د ریو به ز ماز سامان گرفت سردرگمم کرده بود. نگاهم رو بشونیعج

 تا از دهنم خارج شه، با قرار دادن دستم رو دهنم، تو نطفه خفه شد. ومدیکه م یغیدرشت شد و ج

 

 بایتقر یجثه  نینبود و هم یکیتر خودش رو دور پاهام تاب بده. مار کوچ شیرفت تا ب یپام بود م ریکه ز یمار

م تو اون که تونست یبزنه. تنها کار شمیتکون بخورم وگرنه ممکن بود ن دیدونستم نبا یترسوند. م یزرگش من رو مب

مار  کرد. با بدن یدستش م یکه داشت دستکش یسامان بهو بدوزم  رمیبود که نگاهم رو ازش بگ نیلحظه انجام بدم ا

 کنه. یتر داره افت م شیبدنم هر لحظه ب یبه تنم افتاد و احساس کردم دما یکرد، رعشه ا دایکه با پام تماس پ

 

مار کرد. من هم که حالم  یشده شروع به بررس زیر یشد، خم شد و با چشما یم کیکه آروم بهم نزد یدر حال سامان

عد سامان صاف باشه. چند لحظه ب خیدادم نگاهم فقط رو سامان م حیخورد ترج یپام بهم م ریز یصحنه  دنیاز د

 مار بود، گفت: یکه نگاهش هنوز رو یو در حال ستادیا
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 میکن کشینداره و قطعا اگه تحر یحرکت کند نیا یکنند ول یکند حرکت م یلیخ یسم ی. مارهاستین یسم -

 یو نازک دارن، چشما کیو دم بار دهیو کش کیبار یکه چشما یسم یکنه. برخالف مارها یتر م شیسرعتش رو ب

 هم داره. یتکه ا کیگرده و بدن  نیا

 

مار شدم  نیا یطعمه  نجایسامان شدم. من ا ی رهیگرد شده خ یرو فراموش کردم و با چشما تمیلحظه موقع چند

 اون وقت اون کالس درس برگزار کرده؟

 

 تی. موقعستادیدر دستش بود، خودش رو بهم رسوند و سمت چپم ا یکه تکه چوب یآروم و کوتاه، در حال یقدم ها با

سمت چپ من بود. سامان کنارم  مشیمستق ریکرد، مس یبود که سرش سمت چپ بدنم بود و اگه حرکت م یمار طور

شه ب وونهیمار د دمیترس یتونستم بزنم. م ینم یحرف چینشست و آروم دستشو به سمت مار دراز کرد. ه نیزم یرو

 کرد. یبود و ترسم رو کم تر م میهم حضور سامان باعث دلگرم یبهم بزنه. از طرف یبیو آس

 

سر مار قرار داد که باعث شد چشمام رو ببندم و منتظر باشم هر لحظه مار به سمتم  یچوبش رو محکم رو یانتها

 .دمیاز چشمام رو باز کردم و سامان رو در حال سر و کله زدن با مار د یکی ینشد، آروم ال یخبر یوقت یبپره ول

 

سر مار گذاشت و شروع کرد به فشار دادن. همونطور که انگشتش رو  یرو محکم رودست راستش  یاشاره  انگشت

انگشت اشاره ش قرار داد. انگشت  یو انگش شصت دست چپش رو جا دیخودش رو جلو کش یداد کم یفشار م

ز ود اگرفت. با دست راسشتش که آزاد ب اریفک مار گذاشت و کامال کنترل مار رو در اخت ریدست چپش رو ز یاشاره 

رو پوشونده  رمونیکه اطراف مس یی. ازمون دور شد و به سمت درختادشیکش رونیپام ب ریدم مار گرفت و از ز

 بودن، حرکت کرد.

 

 بلند شد. برزیخندون فر یپا و اون پا شدم که صدا نیو ا دمیکش یراحت نفس
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 نه؟ دیبود قهیتو مض یلیخ -

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 .یلیخ -

 

درختا رها  نیب ییجا هیبشم. سامان که مار رو  دهیبودم و هر لحظه امکان داشت توسط مار گز قهیهم تو مض واقعا

 به بچه ها انداخت و بلند گفت: یبود، نگاه ستادهیکرده بود و کنارم با فاصله ا

 

 .دیتو اردوگاه باش دیبا گهیربع د هیشده بچه ها. تا  کیهوا تار -

 

ار . انگمیراشا کنارم، به سمت اردوگاه به راه افتاد سادنین، بچه ها دوباره مرتب شدن و با واحرف ساما نیدنبال ا به

 یبره و حال دلم رو انقدر خراب کرده. نم یکمکاش دل م نیا یکه همه  یباشه. ناج یسامان فقط زاده شده که ناج

تشکر کردن  یبود که به بهونه یرصت خوبنه؟ ف ایکار رو بکنم  نیتونم ا یدونم اگه دنبال جبران کمک هاش باشم، م

جز من، با  کردینگاه م یبهم نده. به هر سمت یبرم سمتش و جواب دمیبود که ترس اعتنایاما انقدر نسبت ب ششیبرم پ

 و اون مبش دهیممکن بود توسط مار گز شیانگار فراموش کرده بود تا چند لحظه پ یجز من، حت زدیحرف م یهر کس

 نجاتم داد.

 

 یو صحنه  دیچیپ یدرختا م نیکه ب یباد یشده و صدا کیکه کامال تار ییکه همراه بچه ها تو هوا یحال در

 دیکردم که با اومدن دلسا حتما با یفکر م نیکردم و به ا یآورد، به سمت اردوگاه حرکت م یم دیرو پد یترسناک
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 نیپشت گوش انداخت، تو ا شهی. نممبذار ونیرو که ذهنمو به خودش مشغول کرده باهاش در م یموضوع مهم

تونه از سامان دورم بکنه و مجبورم  یباشه که م یتنها راه ده،یکه بهم م ییترس ها یبا همه  دیاالن هم شا تیوضع

 به کنده شدن بشه. یدل راض نیبکنه به دل کندن. البته اگه ا

 

********************** 

 

اومد کم مونده تا مرز سکته  یم رونیکه از ب یوحشتناک یتخت نشستم. صداها یاسترس بلند شدم و رو با

سابقه بود. بارون و تگرگ و رعد و برق همراه با هم  یب یبارون نیجا بودم هم چ نیکه ا یماه هی نیبکشونتم. تو ا

ا تگرگ این کنه رعد و برق بزنه خشکمو ایکردن و سنگ تموم گذاشته بودن. هر لحظه منتظر بودم  یم ییخودنما

 رفتم. رونیشالم گذاشتم و از چادر ب یرو هم رو میو کاله مشک دمیرو پوش ممیشرت ضخ ییچادر رو پاره کنن. سو

 

کردن.  یم ینکرده بود؛ اکثر بچه ها تو محوطه بودن و چادرها رو بررس ریفقط من رو درگ تیوضع نیاسترس ا ظاهرا

کرد. رفتم  یم یبود و داشت همراه بچه ها چادرها رو بررس ریول درگبه گشتن دنبال سامان نبود. طبق معم ازین

ه پام نگا یصدا دنیو مشغول صحبت بود. با شن بود ستادهیاز بچه ها ا گهیو چندتا د برزیفر شیسمت راشا که پ

 و گفتم: ستادمیهمشون برگشت روم که کنار راشا ا

 

 شد؟ ینطوریا هویچرا  -

 

به آسمون انداخت که هجوم قطرات بارون باعث شد  یبود، نگاه دهیسرش کش یکه کاله کاپشنشو رو یدر حال راشا

 به حالت قبل برگرده. عیچشماش رو ببنده و سر

 

 گاهش. یگاه و ب یشماله و بارون ها -راشا
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 کردم، گفتم: یکه به چادرا نگاه م یشرتم مشت کردم و در حال ییسو بیتو ج دستامو

 

 زنه. یخسارت م ادی. اگه بند نستین یجالب تیوضع یول -

 

 گفت: برزیبگه، فر یزیکه راشا چ نیاز ا قبل

 

اومده  شیتا حاال پ یتیواال هر وضع د؟یکن ییرو نما تونیاز اون پناهگاه مخف ستیبله جناب سروان. بهتر ن -

 یدست و پا م لیتو س میهممون داشت شیکه شما، سال پ دیدون ینبوده. ) برگشت سمت من و گفت( نم یاضطرار

 یک یاضطرار تیکه وضع نیتو خمار ملت هینبود. واال  یاضطرار تیهم چنان وضع یول میخوند یو اشهد م میزد

 .ادیم شیپ

 

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: راشا

 

 اونجا، نه؟ یکه بر یفرصت هیتوام که فقط دنبال  -

 

 که خنده ش گرفته بود، گفت: یدر حال برزیفر

 

 گم فقط. یمن؟ نه. بخاطر خودتون م -
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گفت و به سمت  یا"بله"کاره بمونه. راشا  مهیسامان که راشا رو مخاطب قرار داده بود باعث شد بحثشون ن یصدا

تمرکز و  یدر همش نشونه  یدونم اخم ها یسامان برگشت که سامان با چند قدم بلند خودش رو بهمون رسوند. نم

 که به وجود اومده بود. یتیاز وضع یتینارضا ایدقتش بود 

 

 .میر یکه به پناهگاه م دی. اعالم کنادیبارون حاال حاالها بند نم -سامان

 

ه تو ک یاز بچه ها حرکت کرد. با سوال یکیاومده رو برگشت و به سمت  ریبندازه، مس یبه کس یکه نگاه نیبدون ا و

 :دمیذهنم نقش بسته بود برگشتم سمت راشا و پرس

 

 ؟یچادرامون چ شه؟یم یاردوگاه چ میه ما براگ -

 

 ازم دور شده بود دوباره به سمتم برگشت و جواب داد: یکه قدم راشا

 

شده. رفتنمون هم به  دهیمخصوص پوش یکایجنس چادرها در مقابل بارون و تگرگ مقاومه. کفشون هم با پالست -

 که ممکنه رخ بده. یخاطر حوادث احتمال

 

و  یمثل گوش ازمیتکون دادم. به سمت چادرم رفتم و لوازم مورد ن دیرو به عالمت تائ گفتم و سرم ی"آهان"

کولم انداختم و از چادر خارج شدم.  یکنم رو تو دایپ ازیکه احتمال داشت بهشون ن گهید لهیو چندتا وس یهندزفر

آب شد. ظاهرا  سیخ قهیدر عرض چند دق باسامو ل دنیکوب یرحمانه خودشون رو به سر و شونم م یقطرات بارون ب

شد به خودم بلرزم و احساس  یباعث م دیوز یکه م یشد. باد سرد یشد که کم نم یقصد بند اومدن نداشت، تند م

 ببنده. خیکنم االنه که خون تو رگ هام 
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 رو بهم رسوند و که خودش ستادمیاومد، سرجام ا یبلند به سمتم م یکه کاپشن به دست با قدم ها برزیفر دنید با

 گرفت، گفت: یکه کاپشن رو به سمتم م یدر حال

 

 .دیرو بپوش نی. اارهیبارون دووم نم نیا ریشرت ز ییشده. سو سیهمه لباساتون خ -

 

 ی. همه رفتم رونیشرت و کاپشن ب ییسو ضیکردم و کاپشن رو ازش گرفتم. برگشتم به چادرم و بعد از تعو یتشکر

 مینیدوشم انداختم و به سمتشون رفتم تا بب یحرکت بودن. کولم رو رو یدن و آماده بچه ها کنار جمع شده بو

 .هیبود، چجور دنشید یتو خمار نقدریا برزیکه فر یپناهگاه

 

بود و رعد و برق هم  یچنان به قوت خودش باق. بارون همداشتمیسامان و راشا به سمت داخل جنگل قدم برم کنار

کاپشن  یتو شدیو باعث م نداختیلرز به تن آدم م دیچیپیهم که م ی. باد سردکردیم ییخودنما یهر از گاه

 دوست داشتم، لذت بخش بود. وبارون ر شهیکه هم یمن یبرا ینبود ول یجالب تیوضع ـیمچاله بش

 

 تیبمنکر جذا تونستمیبه سامان انداختم. تو اون کاپشن چرمش نم ینگاه یرچشمیفرو بردم و ز قمیرو تو  صورتم

رو تو حافظم  میتلخ زندگ قتیسرم آوار بشه و حق یدوباره غم عالم رو شدیکه باعث م یتیش بشم. جذابالعادهفوق

 پررنگ کنه.

 

شدن کفشام، قابل تحمل تر از  یتند و بلندم دوختم. نگاه کردن بدون اندوه به گل یازش گرفتم و به قدما نگاهمو

 .مهیزندگ یطاقت فرسا یسخت یادآوری
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 یول شهیمیسرنوشت چادرهامون چ دونستمی. نمدادیدرخت رو تکون م یهاشده بود و به شدت شاخه دیشد باد

 .ادین شیپ یبودم اتفاق دواریام

 

 ها.بچه دیباش ترعیسر -

 

 ریکنه. چند لحظه بعد، سامان به سمت راست مس دایپ شیهامون افزاراشا بود که باعث شد سرعت قدم یصدا

نگاهم رو به اطراف  یبا کنجکاو کهیها شد. به دنبالش من هم وارد شدم و درحالها و شاخهرد انبوه درختو وا دیچیپ

 .میمونده برس گهیکه چقدر د کردمیفکر م چرخوندم،یم

 

 نیکه مقابلش قرار داشت و کنار زد و ازش عبور کرد. من هم متقابال هم یبزرگ درخت یبعد سامان شاخه قهیدق چند

ه جلوتر رفتم و ب یهام نقش بست. قدملب یرو یکه مقابلم قرار داشت، لبخند یزیچ دنیکار رو تکرار کردم که با د

 کی یمحاصره شده بود، نگاه کردم. کلبه کیبزرگ و کوچ یهاکه با درخت یهموار نیکه تو زم ینسبتا بزرگ یکلبه

قطرات بارون در هم  یبا صدا خت،یریم نییاز ناودونش پاکه  یفاصله داشت و آب نیکه دو پله با زم یچوب یطبقه

 شده بود. ختهیآم

 

ها به بچه یکه وارد بشه نگاه نیبازش کرد. قبل از ا یدیخودش رو با چند قدم بلند به در رسوند و با کل سامان

به  یلیتما چیگاهش همن بودم که ن نیاز حضور همشون، جلوتر از همه وارد شد و باز هم ا نانیانداخت و بعد از اطم

 مکث روم نداشت. هیثان هی یحت

 

سمت چپ قرار داشت  یکیکوچ یباز رو کامال باز کردم و وارد شدم. آشپزخونه مهیکردم و در ن یجلوم رو ط یپله دو

قرار داشت  یورود یهم که رو به رو یداده شده بود. در نتیز نهیدست مبل و شوم کیو سمت راست با فرش و 

 باشه. یبهداشت سیسرو دیبا کنمیفکر م
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 یبه سامان رهیمن در سکوت خ یول گفتنیم یزیخودشون چ یو هر کدوم به نوبه شدنیپشت سر هم وارد م هابچه

 بود. شیزانو زده بود و مشغول راه انداز نهیشوم یبودم که جلو

 

 نیدونستم که ا ینشون دادم. مزدن بچه ها  دینگاهم رو ازش گرفتم و خودم رو مشغول د عیحرکت سرش، سر با

 رو میو ن کیانداختم که  میبه ساعت مچ یخواستم. نگاه یرو نم نیو من ا دهینگاه سرکشم باالخره کار دستم م

 هدیم تیرضا یک یطوفان یهوا نیا ستیگذره و معلوم ن یساعت از شدت گرفتن بارون م کی کیداد. نزد ینشون م

 کنه. یم هیرو داره به دل من هد شیدل تنگ یکنم ابرها یاحساس م ه؛ی. انگار مسررهیگ یآروم م یو کم

 

 .ستادهیکنارم ا دمیکه د دمیبه ست صدا چرخ کم،ینزد یراشا از فاصله  یصدا دنیشن با

 

 ؟یستادیجا ا نیچرا ا -

 

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

 

 .یطور نیهم -

 

 شکر الزمه. یکه سجده  یبارون رحمت هی گنیم نی! به استین یخبر نایخب فردا هم که از تمر -
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ره مبل تک نف یرو یحرف چی. بدون ه"نیبش" یعنیتکون داد و با دست به مبال اشاره کرد که  یبا لبخند سر راشا

شد، خطاب به  یبلند م نهیشوم یکه از جلو یسامان به گوشم خورد. در حال یجد یبود نشستم که صدا یکه خال یا

 جوابش رو داد. برزیفر

 

 .نیبسنج دیبا یتیموقع نیهم چ یهاتون رو تو یی. تواناادیم شیکه پ ییاز معدود فرصت ها یکیاتفاقا فردا  -

 

 گرد شده، گفت: یحرف سامان، بهروز با چشما نیا با

 

 ن؟یفردا هم تمر یعنی -

 

 ابروش رو باال انداخت و گفت: یتا کیحرف  نیبا ا سامان

 

 ؟یاردوگاه آموزش ایتفرجگاه  دیاومد -

 

مهلک  یکه ضربه ها دنیخند زیر زینگفت و فقط چندنفر ر یزیچ یکس گهیسامان د یجواب کوبنده  نیا بعد

تا  نهی. درش آوردم و رفتم سمت شومدمیبود کش سیکاپشنم که خ یرو یو بهروز نثارشون شد. دست برزیفر

ازش  دیکه با یعطر همونرو حس کردم.  ییشناعطر آ یبو نه،یشوم یرو به رو ستادنیخشکش کنم که به محض ا

 یقیانداخت و ازم دور شد. نفس عم نهیداخل شوم یزمیبهش انداختم که بدون توجه بهم، ه یکندم. نگاه یدل م

 یبهم با آگاه ییاعتنا یب ،یبود ول یقرار دادم. ظاهرا برخوردش باهام تصادف نهیشوم یو کاپشنم رو گوشه  دمیکش

 کامل.
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 هیکلبه برداشتن  یگوشه  لیاز انبوه وسا ییکه سامان صادر کرد، هر کدوم از بچه ها بالش و پتو یدستور خاموش با

کلبه که از همه فاصله  ینقطه  نیتر یبرداشتم و خواستم برم سمت گوشه ا ییور ولو شدن. من هم بالش و پتو

پاهام رو مجبور به  یحس هی یدست خودم نبودم ولرفت قفل شد.  یم رونیسامان که از کلبه ب یداشت، که نگاهم رو

 یداخل کلبه، نم ی. با خاموش شدن چراغ هاستمیکلبه که کنار در قرار داشت با یحرکت کرد تا پشت پنجره 

 که در حرکاتش مشخص یو با کالفگ ستادیپله ها ا ینه. سامان باال ای شهیمتوجه حضورم م رونیدونستم سامان از ب

انگشتاش قفل شد و رفت داخل انبوه موهاش.  یرو داخل موهاش فرو کرد. نگاه من هم ال به ال تشبود، هر دو دس

تم دونس یو همونجا نگه داشت. نگاهش به سمت آسمون بود و نم دیکش نییچندلحظه بعد دستش رو از تا چونش پا

چرا  قراره؟یب کردمیرا حس م. چدنیکوب یم نیمهابا خودشون رو به زم یکه ب یقطرات ایکنه  یرو تماشا م شیرگیت

حاال  یشونیپر نیو ا شونهیپر کردمیچرا حس م کنه؟یم تشیاذ یزیچ هی زنهیکارش داره داد م نیا کردمیحس م

 ی. دلم مشدیم دهیصورتش کش یکه رو یموهاش، با دست یال رفتیکه م ییاز پشت سر هم مشهود بود؟ با انگشتا

ر ت شیکردم ازش دور باشم، قلبم ب یم یسع شتریب یبود واسم. انگار هر چ ختس یدور نیخواست کنارش بودم. ا

ارغ و ف ستمیکه کنارش با نیتاب ا یبودم. ب یم دیتاب بودم، هم نبا یزد. هم ب یم وندهیخودش رو به عشق سامان پ

قرار  یب یها هیه ربودم چون عطر سامان، متعلق ب یتاب م یب دیهام کنم و نبا هیر یعطرشو حواله  ا،یدن یاز همه 

لب رو زمزمه کردم که همراه با  ریداشت و ز یبه شدت هم خون میابر یاز موالنا که با حال و هوا ی. مصرعستیمن ن

 چشم و چونم نقش زد. نیما ب یگونم سر خورد و خط یلجوجانه رو یاشک یاون، قطره ا

 

 صبر کجاست؟ یتر از عاشق ب چارهیب -

 

که  یداد. سردرگم یم یسردرگم یکه بو یچشماش آروم گرفت. نگاه یتو میسامان، نگاه اشک یبرگشتن ناگهان با

 .هیدونستم منشاش چ ینم

 

 تونستم یرو لو دادن. نه م یسرتقم همه چ یدونستم اشکا یم یول میبود رهیدونم چند لحظه بود که به هم خ ینم

 نیب یاز سر چشماش برداره. سامان که حاال اخمداد که دست  یم تیو نه نگاهم رضا رمیرو بگ زششونیر یجلو

به سمت پنجره برداشت که باالخره به خودم اومدم و مغزم فرمان دور شدن داد.  یابروهاش گره انداخته بود، قدم

 گوشه دور از همه هیاومدن، بالش و پتوم رو  یم نییگونم پا یمهابا رو یکه ب ییپشتم رو به پنجره کردم و با اشکا
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گاه از  یکه گاه و ب یهق هق یکه صدا نیا یتو خودم جمع شده بودم و برا نیجن هیپتو. مثل  ریز دمیو خز انداختم

 یواقعا داشتم کم م گهیدادم. د یدهنم فشار م یهمه رسوام نکنه، دستم رو محکم رو شیشد پ یم رجگلوم خا

 که قبال یاتفاقات یهمه  دمیفهم یشدت حس نکرده بودم و حاال م نیبه ا میوقت تو زندگ چیآوردم، حس باخت رو ه

بودن.  کیدر مقابل درد االنم کوچ چقدرکم نداره،  یآسمون یاز بال یزیکردم چ یداد و من فکر م یرخ م میتو زندگ

 یحس یب هیمبهمم رو. دلم  ی ندهیآ ایعشق سامان  ایگذشتم رو بخورم  یدونستم غصه  ی. نمدیترک یدلم داشت م

 همه تنش دورم کنه. نیداشت تا از ا یو خال دائم م

 

به  یکه نگاه نیمن، سامان وارد کلبه شد. بدون ا یپف کرده  یساعت بعد در باز شد و در مقابل چشما مین حدود

جز ساعد دستش که  نمیتونستم بب ینم یادیز زی. چدیرفت و روش دراز کش یخال یبندازه، به سمت کاناپه  ییجا

 کرد. یم وونمیچشم بودناش داشت د یجلو نیقرار گرفته بود. ا شیشونیپ یرو

 

حالم  یکردن و نشون از گرفتگ یم ییخودنما یزیر یکردم بخوابم. هنوز هم هق هق ها یرو بستم و سع چشمام

حضورش کلبه رو تحت شعاع قرار  یشد؟ جلوم بود و گرما یکردم بدون فکر به سامان بخوابم اما مگه م یبودن. سع

 داده بود.

 

〰〰〰〰〰〰〰 

 

 رونیاز کلبه ب دیآقاس یشدن و بعد خوردن صبحونه  داریب شهیمثل هم یو ارفاق ریتاخ چیروز بعد همه بدون ه صبح

بود و  ینیدل نش یگرفته  یگل شده بود. هوا یحساب شبید دیبخاطر بارون شد نیبود و زم یزدن. هوا هنوز ابر

شدت به حضورش رو اعالم  نیکردم سرما با ا ینم رزمستون بود و فک یکرد. اوال یسرماش تا عمق وجود آدم نفوذ م

 کنه.
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کنم. هر چقدر هم  تیفعال ادیداد ز یراشا به من اجازه نم یو مبارزه بودن ول نیها طبق معمول مشغول تمر بچه

 ی. من هم از فرصت استفاده کردم ومشغول تماشادمیشن ینمازش  یجواب قانع کننده ا دمیپرس یرو م لشیدل

 یکه خودش هم مشغول بود و متوجه نم نیبهتر از ا یداد شدم. چه فرصت یکه به بچه ها م یسخت ینایسامان و تمر

 .شهیتابم شکار م یشد هر لحظه توسط نگاه ب

 

داد و وقت استراحت اعالم  تیکردن اونم از نوع طاقت فرساش، سامان رضا نیبعد از دو ساعت بکوب تمر باالخره

 یمن کامال درکشون م یپنهون کنن ول شونیجد یکردن حال زارشون رو پشت چهره  یم یسع یلیکرد. بچه ها خ

 بود. دهیجا ند نیاومده بودم ا یرو از وقت نایتمر نیا ریکردن. نظ

 

 

 

 

 

 زد تا بدنش رو هم چنان گرم نگه داره، گفت: یم یزیر یکه در جاها یدر حال برزیفر

 

 جناب سرگرد؟ گمیم -

 

 ادامه داد. برزیبرگشت و بدون حرف نگاهش کرد که فر سامان

 

 پندار رو ببره؟ کیخوب خانم ن ی جهینت هینتونسته با  یتا حاال کس نیدونست یم -
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 یرییکه تغ نینگه داشتم که جوابش رو بشنوم. بدون اسامان  یو نگاهم رو رو دیابروهام باال پر بشیسوال عج نیا با

 گفت: شیبکنه با لحن جد جادیتو حالتش ا

 

 کنن. یم تیفعال یرزم یورزش ها ی نهیوقته تو زم یلیخ شونیا -

 

 داشت به بهروز انداخت و بعد چند لحظه گفت: طنتیاز ش ینگاهش رو که برق برزیفر

 

 د؟یچطوره شما طلسمشون رو بشکن گمیم -

 

 بود؟ یشنهادیچه پ گهید نی. ادمیبه سرحد تعجب و بهت رس برزیحرف فر نیا با

 

 من بکنه، رو به همه گفت: ایو  برزیبه حرف فر ییاعتنا کهنیبدون ا سامان

 

 .شهیاز سر گرفته م نایتمر گهید قهیدق ۱۰ -

 

 گفت: زد،یدرش موج م طنتیکه ش یبار بهروز شهامت به خرج داد و با لحن نیا

 

 .هیمبارزه کاف هی یبرا -
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 بود، گفت: ستادهیرو به روشون ا کهیدر حال دارن،یدست از سرش بر نم دیکه د سامان

 

 ها.بچه ستیاالن وقتش ن -

 

 استراحته؟ مگه نه جناب سروان؟ میتا -برزیفر

 

 فت.نگ یزیتکون داد و چ یش گرفته سرمشخص بود، خنده کهینگاهشو به راشا دوخت. راشا درحال و

 

 یکه بخوان نظر شدمینم دهیو من هم که ظاهرا اصال د رنیسامان رو بگ تیتونستن رضا قهیبعد از چند دق باالخره

 ازم بپرسن.

 

به سامان  تونستمیچون بدون واهمه م دیرو داده تو دلم بلبشو به پا شده بود. شا شنهادیپ نیا برزیفر یوقت از

 کرده بود. دایبهونه رو پ نیبهون بود تا به سمتش پر بکشه، االن ا هیدلم که فقط منتظر  ایبشم  کینزد

 

یدر برابر سرما ازم محافظت م قیعا هیهم که بهم دست داده بود مثل  یجانیبا کاپشن مبارزه کنم. ه تونستمینم

 حسش کنم. دیدیو اجازه نم کرد

 

 یتپش داشت، به سمت سامان که رو به رو وار وونهیکه د یکلبه انداختم و با قلب یجلو یسکو یرو رو کاپشنم

 بود، رفتم. ستادهیکرده بودن ا جادیکه ا یباز طیها تو محبچه
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 شد؟یمگه م یکنم ول یقلبم رو عاد تمیکردم ر یو سع دمیکش یقیعم نفس

 

 یاذره شب،یبا وجود اتفاق د یرو باال آوردم و نگاهم تو نگاه سامان قفل شد. هم چنان مملو از اخم بود و حت سرم

 .شدیتو طرز نگاهش حس نم رییتغ

 

 برداشتم و مبارزمون شروع شد. زیبه سمتش خ نی. بخاطر همشدمیرسوا م کردم،یتعلل م نیاز ا ترشیب اگه

 

 یسامان خبر یهامتیاز مال گهید دمیپهلوم فرود اومد نفسم گرفت. اونجا بود که فهم یمشتش که رو نیاول با

 تر کردم.تر و محکم عیو من هم حرکات و ضرباتم رو سر دمی. اخمامو تو هم کشتهیکه هست، جد یو هر چ ستین

 

به سمت عقب برداشت. سرشو بلند کرد و نگاه  یزدم که قدم نشیس یبه قفسه یمحکم یرو آوردم باال و ضربه پام

کمش رو به سمتم نشونه گرفت مح یهاور شد و مشتمملو از اخمش رو بهم دوخت. بدون فوت وقت به سمتم حمله

حرکت  هی یبروم امکان داره ببازم، ط شیپ هیور نیاگه با ا دمید یکه من هم بدون درنگ شروع به دفاع کردم. وقت

پام مملو از گله و امکان سر  ریز نیکه زم نیو پامو باال آوردم که به گردنش ضربه بزنم، غافل از ا دمیچرخ یناگهان

 خوردنم وجود داره.

 

هوا معلق شدم. چشمام درشت شده بود و  نیزم نیشد و ب یپام خال ریضربم با گردن سامان اصابت کنه ز کهنیا قبل

 نجاتم داد. میناج یکه طبق معمول، دستا ومدیازم در نم ییصدا
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و  مستادیو هوا نجاتم داد. صاف ا نیزم نیشد و ب دهیسامان دور کمرم تن یو هوا معلق بودم که دستا نیزم نیب

 ایکه واکنش  نیسامان رو چنگ زده بود، رها کردم و بدون ا نیحفظ تعادلم آست یبرا یرارادیغ یلیدستم رو که خ

ه، م رو بشکاف نهیبود کم مونده بود س شیپ لحظهچند  یکیکه به خاطر نزد یو با قلب دمیبزنم، چرخ یحرف اضاف

پام  دم،یچرا تو رفتارش د دونمیکه نم یبار به خاطر عدم تمرکز نیهمون فن رو دوباره روش اجرا کردم که ا

دوز  کنم،یتر از قبل دارم تالش م شیکردم و ب شتریقدرتم رو ب دید یبا گردنش اصابت کرد. سامان هم وقت مایمستق

 نستم ازتو یو هر وقت هم که م دمیسامان رو چش یربع فقط طعم مشت و لگدها هی کیباال برد. نزد روهاش  کیتکن

 دادم. یدستش در برم، جوابش رو م ریز

 

خواست ادامه داشته باشه  یها و از نفس افتادناش دلم م یسخت یمبارزه تموم بشه. با همه  نیخواست ا ینم دلم

 یعقلم بزنم و به دلم اجازه بدم هر چقدر که م یلب ها یتونستم مهر سکوت رو یبود که م تیموقع نیچون فقط تو ا

مواقع  بشم و در کیتونستم به سامان نزد یبهونه م هیبود که با  تیموقع نیسامان پرسه بزنه. فقط تو ا یاخواد تو هو

شده که دل خواه دلم بود و عقلم  لیتحم یبهونه  هیبه سامان با  یکیبا عقل و منطقم. نزد ریمغا یکیهر نزد گه،ید

 تونست بکنه. ینم یهم مخالفت

 

به من بکنه رو کرد سمت  یکه نگاه نیو بدون ا دیکش یقیکه نفس عم ستادمیسامان، من هم سرجام ا ستادنیا با

 بچه ها و گفت:

 

 .دیگذره. شروع کن یم نتونیتمر یاز موقع مقرر برا قهیدق ۵ -

 

 گفت: د،ید یاکشن م لمیبود و داشت ف نمایکه انگار تو س برزیفر

 

 مبارزه که تموم نشده! یول -



 از جنس عشق یسرقت

 
462 

 

 

 کرد و جواب داد: برزیفر یرو حواله  شیحرف نگاه جد نیا اب سامان

 

 کشه؟یربع طول م هیاز  شیب یکدوم مبارزه ا -

 

که همه  یکه سامان بلند طور ستادنیبچه ها بلند شدن و به صف ا ش،یجد یرو دنیو د برزیحرف فر نیاز ا بعد

 بشنون، گفت:

 

 .دیخوام. شروع کن یها رو دونه دونه ازتون م کیتکن نیا ی. همه دیدیپندار رو د کیخانم ن یبیترک یها کیتکن -

 

کار  نیکه سامان در ح یتی. جدمیکرد یها بالفاصله مشغول شدن و من و سامان و راشا هم به کارشون نظارت م بچه

البت، ص ت،یترسوند. جد یوقت ها من رو هم م یگاه چ،یکه بچه ها که ه یتیداشت رو فوق العاده دوست داشتم. جد

کنه  یتونست تخط یاز بچه ها نم یو معتمد، که کس ودکه قابل احترام ب ساختیرو ازش م یفرد نایا یاقتدار؛ همه 

ها  یژگیو نیرو با ا یکردن. کم تر کس یدادن و همه رو اطاعت م یحرفش گوش م نیو همه با هم، به کوچک تر

 تونستم از دلم انتظار عاشق شدن نداشته باشم؟ یبرد و من چطور م یدل م یکه به راحت ییها یژگیبودم. و دهید

 

〰〰〰〰〰 

 

به  گهیهمراه سامان بود بهش اطالع دادن که جو هوا هم چنان تا چند روز د شهیکه هم یمیس یب قیناهار از طر موقع

 وزریکه سرنوشتش از دهم  یتو پناهگاه باشن. اردوگاه تیوضع نیا انیتا پا دیمونه و بچه ها با یم یوضع باق نیا
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 بیاستحکام و آس یالزم برا یشده بود و کارها منیاکه فرستاده بودن  یمخصوص یروهاینامعلوم بود، توسط ن

 انجام شده بود. نشونیند

 

الزم رو برنامه  یکردن، آمادگ یکه از خودشون م ییرایعصر هم چنان پا برجا بود و بچه ها با پذ یراندازیت ی برنامه

کلبه به صف و آماده  رونیعصر، سامان اعالم کرد که همه ب یها نیکردن. راس ساعت مقرر تمر یعصر کسب م ی

هوا هم چنان سرد بود و  ینبود ول روزیو بارون د باداز  ی. خبرمیبر یراندازیمخصوص ت یباشن تا به سمت محوطه 

 کرد. یم یبدقلق

 

 یر از قبل هماهنگ شده بودن، بالفاصله شروع کردن از کوله هابه محوطه چند نفر از بچه ها که انگا دنیرس با

 یبودم و کارهاشون رو تماشا م ستادهیکنار راشا ا یلباس و تفنگ مخصوص در آوردن. گوشه ا یسر هیبزرگشون، 

 و کنار رفتن. دنیطرف چ کیهم  یآب ی قهیجل یسر هیطرف و  هی دیسف ی قهیجل یسر هیکردن که 

 

کاو . کنجمیبودن و من و سامان و راشا و البته لباس ها و تفنگ ها مقابلشون قرار گرفته بود ستادهیها به صف ا بچه

 فرق داره. شهیکه لوازمش با هم دنیتدارک د یبودم که امروز چه برنامه ا

 

 که برداشت خودش رو از من و راشا جدا کرد و رو به همه گفت: یبا قدم بلند سامان

 

 امروز متفاوته! یواهر امر مشخصه، برنامه طور که از ظ نیخب هم -

 

 به جمع انداخت و ادامه داد: یکل ینگاه
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 نیپندار. ا کی. گروه من و گروه سروان ارجمند و خانم ندیشد یباله. در دو گروه، گروه بند نتیامروز پ یبرنامه  -

که هر  دیه است. دقت کنگسترد یها یریاشخاص و درگ یریباالبردن تمرکز و دقتتون در هدف گ یبرا نیتمر

 در انتظارشه. یسخت هیکه بازنده باشه، تنب یگروه

 

که  یکیکاغذ کوچ یو از رو ستادیبه سمت سامان اومد و کنارش ا عیاز بچه ها اشاره کرد که سر یکیبه دنبالش به  و

و سامان هم  میبود مشیت هیکه من و راشا سرگروه  یها. گروه بند یدر دست داشت، شروع کرد به اعالم گروه بند

ه ک یراندازیرو در ت شرفتمیبود که پ تیموقع نیو بهتر میستادیا یهم م یرو در رو دیمقابلمون. با میسرگروه ت

 داد، به رخش بکشم. ینشون م ییاعتنا یسامان بهش ب

 

 از بشه.مسابقه آغ عیخواست سر یداشتم و دلم م جانیو تفنگم رو در دست گرفتم. ه دمیرو پوش میآب ی قهیجل

م لب یرو یبا اعضا بود. لبخند یو مشغول هماهنگ دیدرخش یم دشیسف ی قهیبه سامان انداختم که تو جل ینگاه

از حضور  یکه نشونه ا یزیرو که سامان هم درش حضور داره رو دوست دارم. هر کار و چ ینقش بست. کار مشترک

 سامان داشته باشه دل چسبه.

 

خوندن  یمشغول کر گهیو چند نفر د برزیو فر ستادنیاعالم آماده باش سامان، هر دو گروه به صف مقابل هم ا با

که شروع مسابقه رو اعالم کنه  نیو قبل از ا ستادیهم شدن که با اومدن سامان سکوت کردن. سامان مقابلم ا یبرا

 بندازم. نییضربان قلبم سر به فلک بکشه و سرم رو پا شدکه نافذ و اخم آلود بود و باعث  یبهم انداخت. نگاه ینگاه

 

خودش گشت. خودم  یمخصوص برا یجا هیدنبال  یدرخت ها پراکنده شدن و هر کس نیشروع مسابقه، بچه ها ب با

 یسک نمیبب دمیبوته ها سرک کش یپنهان شدم. آروم از باال یبزرگ یدرخت ها گم و گور کردم و پشت بوته  نیرو ب

 .دمیخودم رو ند یمیجز هم ت ینه که کس ای شهیم تیابل رومق میاز ت
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جا به جا شدم و پشت درخت  یمقابل درش حضور نداشت. کم میاز ت یبود چون کس دهیفایتو اون قسمت ب موندن

لبهام نقش بست و سر تفنگم رو به  یرو یثیمقابل، لبخند خب میت یاز اعضا یکی دنیسنگر گرفتم. با د یقطور

که با دقت  یکنه. در حال دایفش رو پیتا حر دیگشیدرختها سرک م نیسمتش نشونه رفتم. حواسش بهم نبود و ب

 لب گفتم: ریدادمش، ز یهدف قرار م

 

 شاگرد محترم! یارباقیبرو به د -

 

یمیپشت درخت پنهان شدم که اگه از هم ت عیبه جا موند. سر قشیجل ینهیس یکه کردم رد گلوله، رو یکیبا شل و

 اون اطراف حضور داشتن، متوجه من نشن. هاش

 

با  که رمیها قرار بگاز بچه یکی کیبود هدف شل کیکردم که همون لحظه نزد ییشروع به جا به جا قهیچند دق بعد

از اون قسمت  یاون اطراف نبود. کم یکس گهیگذشت. د ریروم برداشتم، به خ شیپ یکه به سمت بوته یبلند زیخ

 ها رو صاف کنم.بچه یهیدور تر شدم که حساب بق

 

یم ادیحضورم رو فر کردن،یم جادیکه ا ییپام هم با صدا ریز یهاو علف داشتمیها قدم برمدرخت نیب اطیاحت با

 .زدن

 

 یزیر یکردم. صدا زیهام رو توشو گ دمیمتوقفم کرد. ابروهام رو درهم کش ییجلوتر برم که صدا یقدم خواستم

 .هیچ یمتوجه بشم صدا تونستمیو نم شدیفضا پخش م یتو

 



 از جنس عشق یسرقت

 
466 

 

نبود. تفنگم رو تو دست راستم نگه داشته  رممکنیغ یبود ول یفیضع یکه صدا نی. با ارمیکردم رد صدا رو بگ یسع

دردناک رو به روم افتاد.  یمقابلم، نگاهم به صحنه یکه با کنار زدن شاخه داشتمیبودم و به سمت صدا قدم برم

 بدوم. تشرها کنم و به سم نیزم یکه باعث شد تفنگم رو رو یاصحنه

 

 گفتم: دم،یکشیبدنش م یدستم رو نوازش وار رو کهینشستم و درحال نیزم یرو کنارش

 

 نجا؟یا یافتاد ری! گزمیعز -

 

 دندوناش گرفته بود، انداختم. نیرو ب دیخرگوش سف یکه پا یبه دام آهن ینگاه

 

 !تشونیآزار و اذ نیخدا خفشون کنه با ا -

 

که من رو  ییهمون صدا کرد؛یم دیاز خودش تول یزیر یصدا یبود و هر از گاه ستادهیسرجاش ا حرکتیب خرگوش

بودم دردناک بود  نندهیکه فقط ب یمن یصحنه برا نیا دنی. دکنهیداره ناله م کردمیکشونده بود. حس م جانیبه ا

 دام گرفتار شده؟ یکه تو یکیچه برسه به خرگوش کوچ

 

 که داشتم، نجات یاکه تو سرم بود و دغدغه یبرده بودم. االن تنها فکر ادیبال رو از  نتیکل موضوع مسابقه و پ به

 خرگوش ملوس بود. نیدادن ا

 

ط فق یزور زدم ول ی! کلیلیمحکم بود، خ یلیخ یکردم از هم بازشون کنم ول یطرف دام رو در دستم گرفتم و سع دو

 خورد؟یها از هم فاصله گرفتن که اون فاصله به چه دردم مسانت دهانه هیبه اندازه 
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 به خرگوش آروم مقابلم که بهم چشم دوختت بود، انداختم و گفتم: یدرمونده نگاه یافهیو با ق دمیاز تقال کش دست

 

 .خورهیسفته، اصال تکون نم یلیخ م؟یکن کاریحاال چ -

 

یتو بغلم م خواستیدلم م یلی. خزدیو پلک م کردیفقط مظلومانه نگاهم م یجواب گرفتن ازش نداشتم وقت انتظار

 .دادمیتله نجاتش م نیاز شر ا دیاول با یول فشردمشیو م گرفتم

 

ر اون ور تر و کنا یکه کم یچوب یم که روکه بتونه کمکم کنه تو اطراف چرخوند یکردن جسم دایپ دیرو به ام نگاهم

 درخت افتاده بود، ثابت موند. هی

 

 به خرگوش انداختم و با لبخند گفتم: ینگاه

 

 .دمیکردم. االن نجاتت م دایپ -

 

نداشت. سر  یامتحانش ضرر یمقاوم نبود ول ادیبهش وارد کردم. ز یدو به سمت چوب رفتم و برش داشتم. فشار با

که به خرگوش منتظرم زدم، شروع کردم به فشار وارد کردن به چوب  یها گذاشتم و بعد لبخنددندونه نیچوب رو ب

 شدن چوب، آه از نهادم برخاست. هشکست یکنم که با صدا جادیها ادندونه نیب یاتا بتونم فاصله

 

 گفتم: زونیآو یرهصورتم گرفتم و خطاب به خرگوش با چه یچوب رو که از وسط نصف شده بودن جلو یتکه دو
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 شکست.-

 

 و گفتم: دمیکش دشیبدن نرم و سف یرو ینشستم. دست نیزم یپرتاب کردم و کنارش رو یرو به سمت هاچوب

 

 چاره نداشته باشه. ستیمرگ که ن یمحکم و مقاومه ول یلی. درسته خدمی! خودم باالخره نجاتت مایغصه نخور -

 

چشمام نقش  یبه سمت صدا برگشتم که قامت سامان جلو عیسر ،شدیم کیکه نزد ییهاقدم یصدا دنیشن با

 بست.

 

 یبدنش ثابت مونده بود، اخم ینشسته بودم و دستم که رو نیزم یکه کنار خرگوش رو تیمن تو اون وضع دنید با

 کرد و گفت:

 

 ؟یکنیکار م یچ نجایا -

 

به  یهمه و همه رو کنار گذاشتم و نگاه دنش،ید جانینفسام، ه تمیدل خودم، ضربان باالش، تند شدن ر یبدقلق

تر بود. مهم مینابسامان من و زندگ شهیهم تیخرگوش از وضع نیا تیخرگوشم انداختم. چه زود شد خرگوشم! وضع

 نجاتش بدم. هک نیا دیبه ام کردیشرک نگاهم م یکه فقط مثل گربه یخرگوش ملوس

 

 بود، انداختم و جواب دادم: ستادهیا میدو قدم یرو به سامان که حاال تو فاصله نگاهم
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 تونمیسفت و محکمه و نم یلیموفق نشدم. خ ارمشیب رونیکردم ب یکرده. هر چقدر سع ریپاش تو تله گ -

 هاش رو از هم باز کنم.دندونه

 

پس . سدیبه سر خرگوش کش ینشست و دست نیزم یکنارم رو حاتم،یدقت به حرفم گوش داد و بعد از اتمام توض با

باز  ترشیب یکه نسبت به من داشت، تله کم یترشیکرد از هم جدا کنه که بخاطر زور ب یتله رو تو دست گرفت و سع

 .خواستمیرو نم نیو من ا ادیب رونیازش ب یبیآس چیخرگوش بدون ه یمناسب نبود که پا یباز هم انقدر یشد ول

 

 به تله انداختم و گفتم: ینگاه

 

 حرکتش داد. شهیگفتم که! نم -

 

 نگاهم کرد و گفت: رهینگاهش سرم رو باال آوردم که چشمام تو نگاه نافذش گره خورد. چند لحظه خ ینیحس سنگ با

 

 به شکست؟ یو اعتراف کن یزود پا پس بکش شهیهم یعادت دار -

 

م بلند شد و به رو بهم بده از کنار یجواب ایحرف و  چیفرصت ه کهنیحرفش چهرم رنگ تعجب گرفت. بدون ا نیا با

 پشت سرم قدم برداشت. ریسمت مس
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پا پس  یبود؟ من ک یچ شهیکنم. منظورش از هم یداشتم حرفش رو حالج یبودم و سع رهیخ شیخال یبه جا هنوز

 تونستمینم کردمی. هر چقدر که فکر مشدیسرم اکو م یکجا اعتراف به شکست کردم؟ صداش مدام تو دم؟یکش

که انقدر ذهنم رو به خودش  تداش یجملش چه حس نیا دونمیبوده؟ نم یجمله چ نیمتوجه بشم منظورش از ا

 یدختر ادیم ادمیکه  ییو اعتراف کردم به شکست؟ تا جا دمیزود پا پس کش یکرده بود. من ک ریمشغول و درگ

 بودم پس سامان... یمقاوم

 

که  یت راستم نشسته بود و داشت چوبخوردم. سم یبه خودم اومدم و تکون کمینزد یصداش از فاصله دنیشن با

 بود. دهیفایکه من امتحانش کردم و ب ی. روشکردمیم میها تنظدندونه یدستش بود رو ال به ال یتو

 

 تر باشه و گفتم:ازش فاصله گرفتم تا راحت یکم

 

 بود. دهیفایب یکار رو کردم ول نیقبال ا -

 

 .شدیم یزبونم جار یرو "بود؟ یمنظورت چ "حرف، سوال  نیا یدوست داشتم به جا چقدر

 

 انجام کارش گفت: نیکه نگاهم کنه در ح نیا بدون

 

 چرا؟-

 

 مقاومه. چوب شکست. یلیخ -
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 شد جواب داد: یکه بلند م یحال در

 

 استحکام چوب ها متفاوته! -

 

خرگوش سکوت  زیر یه امتحان کنه؟ صدادار یرادینگفتم. اگه انقدر مطمئنه چه ا یزیانداختم و چ ییباال شونه

 نبود و معلوم نبود در چه حالن. یشکست. از بچه ها هم خبر یجنگل رو م

 

 نیا دنیخرگوش باز شد. با د یضخامت پا یبه اندازه  بایبه چوب وارد کرد که تو حرکت اول تقر یفشار سامان

 تم و گفتم:نگاهم رو اول به به تله و بعد به خرگوش دوخ یصحنه با خوش حال

 

 .شهیداره باز م -

 

 که دوباره حرکتش رو تکرار کنه، گفت: نیحرفم بگه، قبل از ا نیدر جواب ا یزیکه چ نیبدون ا سامان

 

 ونریخرگوش رو ب یکه بشه پا یدندونه ها به اندازه ا نیکه ب نی. به محض ادمیکار رو انجام م نیا گهیبار د هیمن  -

 .اریدرش ب عیآورد، سر

 

 یبه چوب وارد کرد که دهانه  یتکون دادم. سامان فشار "باشه"و سرم رو به عالمت  دمیخودم رو جلوتر کش یکم

 آوردم. رونشیبهش وارد نشه، ب یبیوقت آس هیدقت که  تیخرگوش رو گرفتم و با نها یپا عیتله باز شد. سر
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 کردم، گفتم: ینوازشش م که بغل کرده بودم و یزدم و در حال یاومدن پاش، لبخند بزرگ رونیب با

 

 تموم شد. یهمه چ دم؟یگفتم نجاتت م یدید -

 

 دیبه لباساش کش یبرگشتم سمتش که دست ادیاز سامان در نم ییصدا دمید یزدم. وقت شینیبه ب یآروم یضربه  و

 گفت: تیو با جد

 

 بچه ها. شیپ میبر دی. بایکرد رید یکاف یبه اندازه  -

 

که به لباسام خورده بود، شدم.  یبلند شدم. تازه متوجه گند نیزم یگفتم و خرگوش به بغل از رو یا "باشه"

 یالیخیکردم. نگاهم رو با ب یم ییشلوارم هنرنما یمشک ی نهیرنگ، قشنگ تو زم یبود و گل قهوه ا یشلوارم گل

اول برش  تینم االن به وضعتو ینم رمکه شده، هر چقدر هم حرص بخو هیازش گرفتم و به سامان دوختم. کار

 گردونم.

 

 ابروهاش گفت: نیقصد ندارم خرگوش رو رها کنم، با اخم ب دیکه د سامان

 

 ؟یکن یچرا ولش نم -

 

 :دمیرو واسش باال انداختم و با تعجب پرس ابروهام
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 رو؟ یچ -

 

 گفتم و ادامه دادم: ی"آهان"اطراف بود، اشاره کرد.  یکه تو بغلم آروم گرفته بود و مشغول تماشا یسر به خرگوش با

 

 خوام ولش کنم. ینم -

 

 به سمتم برداشت و گفت: یقدم

 

 ؟یچ یعنی -

 

 کردم و گفتم: یمتقابال اخم کمرنگ منم

 

 جا بمونه؟ نیچطور بذارم ا تیوضع نیبا ا ومد؟یداشت سرش م ییامروز چه بال یدیند -

 

 بهم نگاه کرد و گفت: یلحظه با ناباور چند

 

 جداش شیو از محل زندگ یبد رییموضوع رو تغ نیا یتون یجنگله. تو نم یتو شیزندگ عتش،یطب وونیح نیا -

 .یکن
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 گهیممکن بود فردا د دمشید یمن اگه امروز نم فته؟یشکار بشه و تو تله ب یکه به دست هر کس نهیا عتشیطب -

 بمونه. نجایتونم بذارم ا یزنه. نم یم خی نجایسرما و باد و بارون ا نیطفلک تو ا نیوجود نداشت. بعدشم ا

 

 ؟یخوا یرو م نی. تو اننیب یم بیاونا منتظرشن. بدون مادرشون آس ؟یاگه بچه داشته باشه چ -

 

 گفتم: یانداختم و با تخس دمیخرگوش سف یبه قد و قواره  ینگاه

 

 کنم. یرگش مهنوز خودش بچه ست. بچه نداره. من خودم بز نیا -

 

 تکون داد و گفت: یسر ام،یاز که گرفتم کوتاه ب یمیقصد ندارم از تصم دیکه د سامان

 

 بچه ها. شیپ میبر فتیخب. حاال راه ب یلیخ -

 

 کردم، به دنبالش راه افتادم. یکه خرگوشم رو نوازش م یخودش جلوتر از من حرکت کرد و من هم در حال و

 

 یاز جواب یحت ای دمیترس یداد م یکه بهم م ینه. از جواب ایدونستم مطرح کنم  یرفت و نم یذهنم رژه م یتو یسوال

 لب باز کردم: ق،ینفس عم هیزدم و با  ایدلم رو به در یکنه. ول ییاعتنا یکه ممکن نده و به حرفم ب
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 ؟یکرد یکار م یجا چ نیتو ا -

 

 گفت: نشون بده، چند لحظه مکث کرد و یالعملعکس کهنیا بدون

 

 کردم؟یم دیبا کاریچ -

 

 یاگهیوقت منظور د چیکه ازش متنفر بودم و ه یزی. جواب سر باال؛ چدیجوابش ته کش نیا دنیبا شن میانرژ یهمه

 شخص مقابلت نداره. چوندنیجز پ

 

 که دوباره عود کرده بود، لب زدم: یرو به خرگوشم دوختم و با ناراحت نگاهم

 

 .رمیمیمنه. دارم م ریهمش تقص -

 

بود که هر وقت  یچه حکمت دونمی. نمکردمیم یرو ط رشیمحکم و استوار مس یهابهش انداختم که با قدم ینگاه

 .اومدیباال م ییبغضم تا لب مرز خودنما فتاد،ینگاهم بهش م

 

یب نیبود و چه قدر ا اعتنایهام نقش بست. چقدر برو لب ی. لبخند تلخدیهام رو دافتادم که اشک شبید ادی

 .دمیکشیم شیرو به آت امیدن شییاعتنا
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اشکات رو پاک کنه و بشه مرهم دلت؟  ادیب یانتظار دار ؟یازش دار یاز اعماق وجودم تشر زد: چه انتظار ییصدا هی

تو واکنش نشون بده؟ مگه  یمقابل ناراحت یازش انتظار دار یدیکنه؟ به چه ام متیتقد یدلش رو دو دست ادیب

. اون که یزنیتو درد دست و پا م یو االن دار ترف یرو داد جنبتیکه دل ب ییتو نیا ؟یعاشقته؟ مگه واسش مهم

اره و بهت ند یکنه؟ به دلت بفهمون که اون حس رییتغ دینکرده. اصال چرا با یرییبود و تغ شهیکه هم یزیخودشه، چ

 بهت نداره که بنا بر اون احساس، به حاالتت واکنش نشون بده. یحس چین هانتظاراتش رو کنترل کنه. ساما

 

. دمیشنیم دیو با زدیم ادیبود که عقلم فر یزیمنطقم بود. چ یهام باال اومد. حرفاپلک یتا پشت پرده اشک

کنم که جور عاشق شدن اون رو  یحال یدل لعنت نیبه ا دیتلخ بوده و هست. با قتینبود و از ازل، حق نیجز ا قتیحق

فقط به  شی. که عاشقستیمهم ن یکس یداره برا یااستهو هر خو زنهیم ی. که هر سازدهیپس بده و نم دیسامان نبا

 و بس. نی. همکشوندشیم یتباه

 

تر به ی. چذاشتمیم ونیکه داشتم باهاش در م یو هر درد زدمیرو تو بغلم فشردم. تو دلم باهاش حرف م خرگوشم

که در  نهی. مهم اوانیح ایاون گوش متعلق به انسان باشه  ستیگوش شنوا که به حرفات گوش بده. مهم ن هیاز 

راحت حرفات رو بهش  الیبا خ یتونی. که مینکن شونو انبار یاریدلت رو به زبون ب یهاتا نگفته دهیسکوت اجازه م

 .یمنیا اد،یکه ممکنه به دنبال حرفات ب یسرزنش ایو از تمسخر بعدش و  یبزن

 

 بهم عطا شده. یکه گرفتارش شدم، چه نعمت بزرگ یارهیت یایدن نیسر خرگوش زدم. تو ا یرو یزیر یبوسه

 

 .دمیگوشه نشسته بودن، د هیبه تن که هر کدوم  قهیها رو جلبچه میدیکه رس نیمحوطه مربوط به تمر به

 

 .کردمیم یاصال چند وقته وقتم رو با خرگوشم سپر دونستمیو من نممسابقشون تموم شده بود  ظاهرا
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از  یحرف چیهی. من و سامان هم بستادنیا شونیکنار هم به صف و طبق گروه بند عیمن و سامان سر دنیبا د هابچه

 .میستادیو مقابلشون ا میصفشون گذشت نیب

 

 بود و گفت: ستادهیرو کرد سمت راشا که سمت راستش ا سامان

 

 جه؟یخب نت -

 

 ها انداخت و گفت:به بچه ینگاه راشا

 

 بازنده. یگروه آب -

 

 سامان به گوشم خورد. یکه گل کاشته بودن و باخته بودن انداختم که صدا مونیبه ت یچپ نگاه چپ

 

 اول، کالغ پر. هیتنب -

 

ط وس نیانداختن و ازشون جدا شدن. ا یآب میبه ت ینگاه روزمندانهیبا حالت پ دیحرف سامان گروه سف نیمحض ا به

 .ختیریاز همه کرم م ترشیکه تو گروه سامان بود ب برزیفر

 

ورتر قرار داشت نشستم و سرگرم ور اون یکه کم یدرخت یکنده یها ازشون فاصله گرفتم و روبچه هیشروع تنب با

 رفتن با خرگوشم شدم.
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*** 

 

یم شهیو پشت سر هم خودشون رو به تن ش عیطرات بارون که سرو ق نهیداخل شوم یهازمیسوختن ه یصدا

 .دادینم هیبهت هد یاگهید زیرو خلق کرده بود که جز آرامش چ یناب یسمفون کوبوندن،

 

عصر  یگرفته و طوفان یبه هوا یرو کاناپه نشسته بودم و خرگوشم رو تو بغل گرفته بودم، از پنجره نگاه کهیدرحال

 انداخته بودم که برناممون رو کنسل کرده.

 

 شدیو م دیشنیم دیبا گهید یکه چند لحظه ییو آروم و قرار نداشت. هراس داشت از حرفا دیترسی. مدیلرزیم دلم

 نیچنان تو اواسم نمونده بود که بخوام هم یجون گهیبس بود هر چقدر تعلل کرده بودم. د گهیهاش. دکابوس لحظه

حالم رو  تونستینم یفیبالتکل یبه انداره زیچ چیه کردم،یرو روشن م فمیتکل دیکنم. با ریس یفیبالتکل تیوضع

، حالت داشت هیرو به رو بشم. فقط  میتلخ زندگ قتیبدم و با حق انیپا تیوضع نیبه ا خواستمیخراب کنه و من، م

 ات دمیفهمیرو م ندمیآ دینبود. با زیجا گهیتعلل د دونستمشیم ینبود و وقت یزیچ نیخبر ناگوار. جز ا هی دنیشن

 .کردمیدلم رو روشن م یعاشق فیتا طبق اون تکل گرفتم،یم میاسفناکم تصم تیوضع یطبق اون برا

 

 یبودن، چرخوندم. سامان و راشا تو یها مشغول انجام کاررو دور تا دور کلبه که تو هر قسمتش، بچه نگاهم

 که از جمع دورشون کرده. هیموضوع صحبتشون چ دونستمیآشپزخونه با هم مشغول صحبت بودن و من نم

 

 سمت آشپزخونه به راه افتادم.چنان در آغوشم نگه داشته بودم، بهخرگوشم رو هم کهیدرحال
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و  رهیربان قلبم باال مموضوع عادت کرده بودم که هر چقدر فاصلم با سامان کم باشه، همون اندازه ض نیبه ا گهید

 کرد. بشیجهان بود که قلب من تصو یقانون نانوشته ن،یا

 

 هام، حرفشون قطع شد و نگاه هردوشون برگشت روم.قدم یآشپزخونه شدم که با صدا وارد

 

 به بودن سامان نکنم رو به راشا گفتم: ییاعتنا کردمیم یسع کهیدهانم رو قورت دادم و درحال آب

 

 رم؟یچند لحظه وقتت رو بگ تونمیم -

 

رفت و  رونیاز آشپزخونه ب "خب اریبس" گفتیم کهیبه سامان و انداخت و بعد در حال یحرفم نگاه دنیبا شن راشا

 من هم به دنبالش.

 

 ازیکلبه واسم خفقان آور بود و ن نیاما ا شدیهوا حماقت محض محسوب م نیبودن تو ا رونیهوا سرد بود و ب دونمیم

 .ارمیبه زبون ب یچطور دونستمیکه هنوز نم ییگفتن حرفام داشتم. حرفا یآزاد برا یابه هو

 

راهش رو به سمت در کج کرد و من  م،یکلبه با هم حرف بزن رونیکه ازش خواستم ب ممیبدون مخالفت با تصم راشا

 هم در سکوت، پشت سرش از کلبه خارج شدم.

 

بود که از حرفا و  یالرز به خاطر سوز سرد هوا نبود، به خاطر واهمه نی. اما اافتادیو لرز به تنم م دیوزیم یسرد باد

و هشت  شیچنان شرو حس نکنم و قلبم هم رونیسرد ب یو هوا شدیبود که باعث م نیراشا داشتم. ا یهاجواب

 بزنه.
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حرفام رو از کجا  نستمدویخرگوش بود نم دینگاهم قفل تن سف کهیبودم و درحال ستادهیتر ااز راشا عقب یقدم

 شروع کنم.

 

 سمتم برگشت و گفت:به د،یشده بود د یسکوتم رو که حاال طوالن یوقت راشا

 

 ؟یحرف بزن یخواینم -

 

سواال رو از سامان  نیکه هم یروز ریراشا، تصو یچشما یدهانم رو قورت دادم و نگاهم رو بهش دوختم اما به جا آب

بود و  ایتر از حرف زدن با کل دنهام نقش بست. کاش هنوز هم اون بود، حرف زدن با اون راحتچشم یجلو دمیپرس

 .ایمردم دن نیاز حرف معتمدتر ترنانیحرفاش، قابل اطم

 

 شروع کنم. دیچطور و از کجا با دونستمینم کردمیفکر م یهر چ یراشا دوختم ول یرو به چشما نگاهم

 

 :تعللم گفت دنیبا د راشا

 

 شده؟ یزیچ -

 

 رو. یهمه دودل نیکه گفتم تمومش کردم ا یازدم و با جمله ایرو به در دلم
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 ه؟یچ یحکم سه سال دزد -

 

 یچند لحظه بعد دوباره به حالت عاد ینگاهش اول رنگ تعجب گرفت ول میناگهان بیعج یجمله نیا دنیشن با

 ابروهاش شکل گرفت. ایکه ب یاخم یبرگشت، به عالوه

 

 ؟یدیپرسیسوال م نیچچرا هم -

 

درد  نیا دنیتحمل صبرکردن و به جون خر گهیچون د دی. شاختمیچرا دوباره بهم ر دونمینم یول دینپرس یبد سوال

 رو نداشتم.

 

 که آروم نبود، جواب دادم. یلحن با

 

 باهاش رو به رو بشم؟ دیکه بدونم؟ نبا ستیچرا نداره. حق من ن -

 

 تکون داد و گفت: دیرو به عالمت تائ سرش

 

 .یچرا، حق دار -

 

 :دمیپرس کردم،یکه بهش نگاه م ی. درحالستادمیشدم و رو به روش ا کیبهش نزد یقدم
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 شه؟یمیحکمش چ -

 

 به نوع سرقتش داره. یبستگ -راشا

 

 تکون دادم و گفتم: یرو با کالفگ سرم

 

 .یریتعز -

 

 چند بار؟ -راشا

 

 ردم و گفتم:مکث ک یالحظه

 

 دوازده. -

 

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

 

 نه؟ ایشب؟ مسلحانه بوده  ایداره روز بوده  یخب بستگ -
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 تکون دادم و گفتم: یرو به عالمت منف سرم

 

 مسلحانه نبود و تو شب. -

 

 گفت: یچند لحظه نگاهم کرد و با لحن مستاصل راشا

 

 ...یفریسابقه ک -

 

 .دمیحرفش پر نیرو تکون دادم و ب سرم

 

 نه. -

 

 کرد و گفت: نییرو باال پا سرش

 

 ها پشت سرهم بوده؟سرقت -

 

 فاصله افتاده. نشونیب ینه، چند ماه -

 

 :دمیپرس یقراریبا ب دمیسکوتش رو د یوقت
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 شه؟یم یخب؟ چ -

 

 رو تکون داد و گفت: سرش

 

 .زنمیکه من حدس م یزیاصله نه چ یحکم قاض -

 

 گفتم: یمشهود یتابیب با

 

 ازش بدونم. یحدود هی خوامیاالن م یباشه ول -

 

 تو چشماش زل زده بودم که باالخره لب باز کرد: قرارمینگاه ب با

 

 و مدارک پرونده داره. یبه نظر قاض یو بستگ هیحدس احتمال نیسه سال اما ا -

 

دفعه خارج شد. نگاهم رو از راشا گرفتم و آب دهانم  کیحس تو بدنم بود  یحرف احساس کردم هر چ نیا دنیشن با

 کردمیکردم تعادلم رو حفظ کنم. احساس م یکلبه گرفتم و سع یرو قورت دادم. دستم رو نامحسوس به ستون جلو

 و به خوردم بده. کنهحرف راشا رو هضم  تونهیو مغزم نم شمیم یاز درون دارم متالش
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 ؟یآزاد دنیسامان؟ سه سال ند دنیسه سال نداز سامان؟  یسال؟ سه سال دور سه

 

. من قبال کنهیم رونیرو و امیداره دن طیشرا نیحقمه و قبولشون دارم و واسشون آماده بودم اما ا نایا یهمه حقمه،

چون احساسم مال خودم بود، چوت فقط  زد،یو هشت نم شیوجود نداشت، چون دلم ش یآماده بودم چون سامان

که االن نسبت  یکار کنم؟ من با سامان یندارم چ روشیکه تحمل دور یمن با سامان ؟یم اما االن چخودم بودم و خود

 کنم؟ کاریچ زنهیم ونیدر م یکیسامان،  دنیکه به محض ند یداره چه کار کنم؟ من با قلب تیارجع امیدن یبه همه

 

کمرنگ راشا و نگاه نافذش دوختم.  یها. نگاه گنگم رو باال آوردم و به اخمکنهیم خیبدنم داره  کردمیم احساس

 متوجه نگاهم شد، گفت: یوفت

 

 ...ینظر قاض ،یکه داشتم گفتم. نظر اصل یا. من بنابر تجربههیگفتم که سه سال احتمال -

 

 ش ظاهر شد.درهم یهاباز شدن در، نگاه دردناکم رو به قاب در دوختم که سامان با اخم یصدا با

 

 تا ازش جدا بشم. دمیجنگیبا قلبم م دیکه با یغمناک بود و سامان هم، کس یقیموس هیبارون مثل  یصدا

 

 من و راشا چرخوند. نیجلوتر اومد و نگاهش رو ب یقدم

 

و  فشردیقلبم رو تو مشتش م یترکش کنم. انگار کس دیحاال با نیهم کردمیاحساس م کردم،یم یتنگدل احساس

 .ومدیداشت بهم فشار م طورنیکه ا کردیتر مرو تنگ امیدن
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 بار متوجه اشکام شد. نیدوم یکه برا یشدن و سامان زیکه از اشک لبر ییسامان شد چشما یحضور ناگهان یجهینت

 

در  رهیدستگ یانداختم و خواستم از کنارش رد شم و برم داخل کلبه که دستش رو از رو نییسرم رو پا عیسر

 ت.برنداش

 

 گفتم: شد،یم شتریلرزش صدام ب یکه برا یو تالش شدیتر مکه هر لحظه بزرگ یبغض با

 

 برم داخل. خوامیم -

 

 یبه چشما میجا زار بزنم. سرمو باال آوردم و مستقهمون خواستینخورد. دلم م یتکوت یگذشت ول چندلحظه

 نافذش که بهم دوخته شده بود، نگاه کرد و محکم گفتم:

 

 برم داخل. وامخیم -

 

د بلن یو راه رو واسم باز کرد. با قدما دیمکث کرد و بعد، کنار کش یادر هم رفت. لحظه ترشیچهرم ب دنیبا د اخماش

 شه. یرو به روم، کم مونده بود اشکم جار تیها و وضعبچه دنیوارد کلبه شدم که با د

 

 کنم؟ کاریحاکم چ تیبا وضع خوام،یآروم م طیمح هی من
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 شد،یکه به سمت پشت کلبه باز م یرو به رو به در ورود یبندازم، رفتم و پشت پنجره یبه کس ینگاه کهنیا بدون

 .ستادمیا

 

 .ستادمیپنجره گذاشتم و خودم کنارش ا یلبه یرو رو خرگوشم

 

 لبم نشست. یرو یلبخند تلخ شیآروم و دوست داشتن یچهره دنیبهش انداختم که با د ینگاه

 

 .کندمیدل م دیچندروزم هم با یدوست کوچولو نیا از

 

 دوختم. کرد،یترش مرو به جنگل رو به روم که بارون پاک نگاهم

 

 شه؛یهم واست دردناک م تیزندگ زیچ نیترکیاز کوچ ییجدا یفهمیاون وقت م یمن که باش تیموقع تو

 دل بکنم؟ مهیزندگ ی! اون وقت من چطور از سامان که همهنیترکوچک

 

 یشه، فاصله ترشیفاصله ب خوامیم ی. هر چکنمیازش فراموشش م یبا دور کردمیبودم که فکر م الیخوش خ چه

 شکنجه رو داره. هیدار بود، االن واسم حکم که قبال واسم مضحک و خنده یاطرفه هی. عشق شهیتر مدلم کم

 

درهم سامان  ی. اخمادمیا رو درحال وارد شدن دباز شدن در، ناخوداگاه به سمتش برگشتم که سامان و راش یصدا با

 .کردیم ییصورتش هنرنما یبدجور رو صفحه
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 ازش رو گرفتم و به سمت پنجره برگشتم. عیکرد که سر ینگاهم با نگاهش تالق یالحظه یبرا

 

بره تا  یباختگدل چیبدون ه تونهی. خوش به حال دلسا. میک دونمیاما نم کردمیرو تمومش م تیوضع نیا دیبا

 ؟یمن چ یرو جبران کنه ول اهشیس یگذشته

 

 .رهیمطلق فرو م یاهیتو س ندمیآ یول کنمیرو جبران م گذشتم

 

بودم و تو  ستادهیپنجره ا نیچقدر بود که پشت ا دونمیکرد. نم فیبساط شام رو رد دیشدن هوا، آقا س کیتار با

 کرده بود. غیدر نیاز زم ف،یپرتوهاش رو هر چند ضع دیخورش یول زنمیپرسه م ندمیگذشته و آ

 

 شه. دهیکار رو گرفتن تا سفره چ یگوشه هیها پهن شد و هر کدوم از بچه نیزم یشام رو لیطو یسفره

 

 یگذاشتم که صدا زیم یپشت بهشون نشستم و خرگوشم رو رو یاکاناپه یبه خوردن غذا نداشتم. رو یلیم چیه

 .به گوشم خورد دیآقاس

 

 سر سفره. دییپندار، بفرما کیخانم ن -

 

 نباشه و به سمتش برگردم. یلبم زورک یرو کردم تا لبخند رو میسع تمام

 

 ندارم. لیم رم،ی! سدیدستتون دردنکنه آقاس -
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 .شهیکه نم ینجوریا یول -دیآقاس

 

 تموم کردن بحث گفتم: یبرا

 

 .خورمیچرا. هر وقت گرسنم شد م -

 

 گفت و مشغول غذا شد. ی"نیهر طور راحت"رو راحت کرد که  الشیحرفم خ انگار

 

 نشسته بود و مشغول غذاش بود، افتاد. برزیبه سامان که کنار فر نگاهم

 

 بخاطر از دست دادنش. دمی. جون مدمیمن دارم جون م کهیدر حال الهیخیراحت و ب چقدر

 

**** 

 

 .کردمیوشم رو که مشغول آب خوردن بود تماشا مخرگ نهیداده بودم و دست به س هیتک نتیرو به کاب کمرم

 

حواسم رو  یکم تونستیبود که م یزیتنها چ ن،یبخش بود و احرکاتش واسم لذت دنید داد،یبهم آرامش م کارهاش

 سامان و عشقش دور کنه. یاز واد
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 روم دوختم. شیپ یچوب واریو نگاهم رو به د دمیکش یقیعم نفس

 

ه گذاشته بود ک ریمخشون تاث یبند اومده بود ظاهرا رو یکه به تازگ یسرما و بارون نیدن. ااز کلبه بو رونیب هابچه

 از کلبه دور هم جمع شده بودن. رونیب ش،یآت یگرما دیبودن و به ام دهیسرما رو به جون خر نیا

 

جمع شلوغ رو نداشتم.  هیبودن تو  یحوصله یو لذت بخش ول هیمیداشتم کنارشون باشم. جمعشون صم دوست

 .دادیم ییخودنما یاجازه ترشی. سکوت واست حکم آرامش مطلق رو داشت و به افکارم بدادمیم حیرو ترج ییتنها

 

 .دمید گذروندیرو از نظر مداخل کلبه کهیحالکه سامان رو در دمیکش یسرک یاپن یدر، از باال یصدا دنیشن با

 

 که فقط من و اون رو در خودش جا داده بود. یاو کلبه ییاز تنها شد، مخصوصا جنبهیدلم ب دوباره

 

 .داشتیسمت آشپزخونه قدم برم به

 

 ظاهر شد. یآشپزخونه عقب گرد کردم که سامان تو ورود یبرداشتم و به سمت ورود نتیکاب یرو از باال خرگوشم

 

 یحرکت نیترانداختم و خواستم از کنارش رد شم که کوچک نیی. سرم رو پازدیو دست و پا م دیکوبیمحکم م قلبم

 نکرد.

 



 از جنس عشق یسرقت

 
491 

 

 .دمیرو شن شیجد یبهم بده، صدا یفرصت اعتراض کهنیاز ا قبل

 

 منتظرتن. رونیها ببچه -

 

 به حالش نداشت. یها منتظرم بودن و بودن و نبودنم فرقواسم زجرآور بود که فقط بچه چقدر

 

 گفتم: کرد،یم ییبا سامان خودنما ییارویع روچرا موق دونمیکه نم یلحن تلخ با

 

 بگو منتظر نباشن. -

 

 گفت: کرد،یابروهاش خط انداخت و همونطور که نگاهم م نیب یپررنگ اخم

 

 در اون حضور داشته باشن؟ دیهمه با شهیم لیتشک یجمع یوقت یهنوز متوجه نشد -

 

 لونه کرده تو قلبم داشت. یتابیبا ب یبیلبام نقش بست تضاد عج یکه رو یپوزخند

 

 اردوگاهتونه؟ نیجز قوان نمیچرا اون وقت؟ ا -

 

 چشمام کرد و بعد گفت: یفقط نگاه نافذش رو حواله یاچندلحظه
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 ؟یکنیلج م یدار یبا ک -

 

 . با اخم گفتم:کردیم میو نداشتنش عصب دنشیکرد. د میعصب حرفش

 

 ؟یبذار یباز من رو لج یکارها یاسم همه یچرا اصرار دار -

 

 ده؟یم یکارات چه معن نیپس ا -سامان

 

 فوت کردم. یو نفسم رو با کالفگ دمیبه صورتم کش یدست

 

 رو بهش دوختم و گفتم: میبعد نگاه وحش چندلحظه

 

 ؟یبشنو یخواستیرو م نی. خوب شد؟ همکنمیآره، آره دارم لج م -

 

 ؟یکنیلج م یدار یبا ک -سامان

 

 باال رفت و اعصاب متشنجم خودشون رو در قالب کلمات نشون دادن. یرارادیبه صورت غ صدام
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که  ییبا تو ،یکه حرف اول و آخر ییبزنه، با تو یرو حرفت حرف دینبا یکه کس یی. با توکنمیبا تو. دارم با تو لج م -

 دیمو به مو با یبد یهر دستور ،یبزن یهر حرف یکنیکه فکر م ییبا تو ،یبه همه دستور بد یتونیم یکنیفکر م

غالم حلقه به گوش  هیمن مثل بق ؟یدیو خودت. فهم ینیبیرو م تکه فقط خود کنمیم یبازانجام شه. دارم با تو لج

 . من ...ستمیتو ن

 

 متوقف کردنم باال رفته بود، ساکت شدم. یبلندش که برا بایتقر یصدا دنیگرفتار شدن بازوم تو دستش و شن با

 

 تو چت شده؟ -

 

 کنن رو پس زدم. ییتا خودنما ومدنیکه م ییو اشکا دمیکش رونیرو با خشونت از دستش ب بازوم

 

 دست به من نزن. -

 

 رسوندم. یکه مملو از اشک شد، از کنارش گذاشتم و با دو خودم رو به در ورود ییچشما با

 

ها ل فشردم و بدون توجه به بچهسرد به سمتم هجوم آورد. خرگوشم رو تو بغ یاز هوا یمحض باز کردن هوا موج به

 به سمت راست کلبه راه افتادم. خوردن،یم یشیداغ آت یحلقه زده بودن و چا شیکه دور آت

 

 دادم. دنیترک یبابت فاصلم با کلبه راحت شد، به بغضم اجازه المیخ یدرختا گم و گور کردم و وقت نیرو ب خودم
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بشه.  یاشک بشه و از چشمام جار یهابه گوله لیبغض بزرگ کنج گلوم فقط منتظر چراغ سبز از من بود تا تبد انگار

که توش حرکت  یریو متوجه مس دمیدیرو نم ییشب جا یاهی. تو سزدمیدهنم گرفته بودم و زار م یدستم رو جلو

 نبودم. کردم،یم

 

دهنم  ی. نفس کم آورده بودم. دستم رو از رودیچکیم رهنمیپ یو رو شدیم یدستم جار یاشکم از رو البیس

 هق هق محصور شده تو گلوم، سکوت فضا رو شکست. یبرداشتم که صدا

 

 من؟ یها یکرده که شده هدف بدخلق کاریچم شده؟ سامان طفلک چ یلعنت من

 

 تازه به خودم اومده بودم و متوجه رفتار زشتم شده بودم. انگار

 

 .دادمیم صیرو به روم تشخ یناآشنا ریپام رو تو مس یماه، جلو یسوو با نور کم رفتمیدرختا راه م نیب

 

. از سامان و ندازهیاون م ادیمن رو  ی. از سامان و هر چشهیبه اون مربوط م یفرار کنم. از سامان و هر چ خواستمیم

 .کنهیم یکه بودنش رو واسم تداع ییهرجا

 

 زدم. هیدادم. به سمتش رفتم و نشستم و بهش تک صیرو تشخ یاشک، درخت قطور یپشت پرده از

 

 نشونیکه ب یاز درختا قرار داشتم و باد یانبوه نیرو به خودم فشردم و نگاهم رو به اطراف چرخوندم. ب خرگوشم

 .افتادمیترسناک م یهالمیف ادی. کردیم دیتول یخوفناک یصدا د،یوزیم
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 جاشو گرفتم. یاگهید یپشت دست اشکم رو پاک کردم و که قطره با

 

 که توش قرار داشتم واسم مهم نبود. ییناآشنا طیمح

 

ازش  یاگهید ینسخه چیجا مونده بود و ه یچوب ی. آرامش من تو اون کلبهکردمینم دایکه پ خواستمیم آرامش

 وجود نداشت.

 

 شروع کردم به حرف زدن باهاش. هیو گرو با هق هق  دمیسر خرگوشم کش یرو یدست

 

رو جز تو  یکنم؟ کس کاریچ یول یکالفه شد میشگیهم یهاو غصه یتکرار یحرفا دنیاز شن دونمیحالم بده. م -

 ندارم که بشه گوش شنوام.

 

 و گفتم: دمیرو باال کش مینیب آب

 

. ارمیدارم کم م یباشم ول ینجوریا خوامیآدم بداخالق. بخدا من نم هی ،یآدم روان هیشدم. شدم  وونهید ؟ینیبیم -

وقته شدم هدف  یلیکنم؟ من که خ کاریچ یدل لعنت نیمن با ا ست؟ی. بسم نشکنمیهمه غم دارم م نیبار ا ریز

 کنه؟یپس چرا تمومش نم ایدن یهایبدبخت

 

 .دیچک دشیسف یهاپنبه یرو یاشک
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، بدون خرگوش باشم هیرو بدم و  می. حاضرم کل زندگیدونیآدما نم یایاز دن یزی. که چیوونیح هیبحالت که خوش -

اتفاق  هی ،یدیبه ته خط رس یکنی. هر وقت فکر میلی. آدم بودن درد داره، خایدن نیا یهایمشکالت و سخت

به اون ته  دمیرس کنمیم من االن حس یدارم ول چنتههم در  یبدتر انیخط پا اینه، دن ینیبیو م فتهیم یناگوارتر

 باشه. کیتصور کنم که حال االنم جلوش کوچ تونمیرو نم یاگهید یبدبخت چیکه همه ازش هراس دارن. ه یخط

 

 .دیجوشیاشکم م یو چشمه سوختیسرم دوختم. چشمام م یرو به آسمون باال نگاهم

 

 کنهیم یکار هی گرفت،یکاش م ی. ولرهینفسم رو بگ خوادیدستشو دور گردنم حلقه کرده و م ایدن کنمیاحساس م -

 .یچقدر سخته که به دست احساست کشته بش یدونیرو تجربه کنم، که ذره ذره جون بدم و تو نم یجیکه مرگ تدر

 

 گفتم: یرو دوباره بهش دوختم و با هق هق و درموندگ نگاهم

 

. مثل شهیتموم نم یرو ول یکابوس لعنت نیتمومش کنم ا خوامیطاقت ندارم. م گهیکنم؟ تو بهم بگو. بخدا د کاریچ-

 بلبشو دستم نیتو ا یکمک بخوام؟ ک یکنم؟ از ک کاریشده. چ نیداره، با بند بند وجودم عج انیهام جرخون تو رگ

 ره؟یمیروحم داره م فهمهیم یک ره؟یگیرو م

 

کنه  دایپ یاتا چاره زدیم یو ذهنم به هر در کردمیم هیشد. بلند بلند گر ختهیباد آم یبا هوهو میبلند گر یصدا و

 .کنهینم دایوقت تحقق پ چیکه ه هییایباتالق رو نیاومدن از ا رونیاما انگار ب

 

 بهت کمک کنه! تونهیکس جز خودت نم چیه -
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 رو باور نداشتم. اون... دمیشنیکه م یزیکه به گوشم خورد، هق هقم قطع شد. چ ییصدا با

 

 یو دستم رو رو دمیکش یخفه ا غیفرو رفته بود، ج یکیاز تار یکه در هاله ا یکس دنیرو باال آوردم که با د سرم

ضربان قلبم رفته بود رو هزار و هق هقم قطع شده بود اما چشمام هم چنان  شیحضورش ناگهان نیدهنم گذاشتم. از ا

 لقه بزنه.ح شاز قطرات اشک در یشد دوباره انبوه یسوزش داشت و باعث م

 

 رخ سمت میشلوارش فرو برد و نگاهش رو بهم دوخت. نور ماه ن بیج یبگه دستش رو تو یا گهید زیکه چ نیا بدون

 شد متوجه نگاه نافذش بشم. یکرد و باعث م یراستش رو روشن م

 

. اخمام رو ادمستیگذاشتم، ا نیزم یکه خرگوشم رو نیگونه هام پاک کردم و بعد از ا یپشت دست اشکام رو از رو با

 گفتم: یخش دار یو با صدا دمیتو هم کش

 

 ؟یکرد بمیتعق یواسه چ -

 

 صورتش بده، گفت: کیمیدر م یرییتغ نکهیاون، بدون ا یدوباره تند شده بود ول لحنم

 

 ؟یکن دایراه برگشت به کلبه رو پ یتونست یهم م ییکه تنها نهیمنظورت ا -
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کرد. ظاهرا  ینم یادآوریاومدنم رو بهم  ریاز مس یزیکه چ ییناآشنا یاطرافم انداختم. فضا اهیس یبه فضا ینگاه

موضوع رو  نیهمه مدت تالش نکردم ا نی. من ادادیبود آزارم م دهیکه حرف هام رو شن نیفکر ا یحق با اون بود ول

 بشه. میروح طیمتوجه شرا طیشرا نینگه دارم که حاال و تو ا یازش مخف

 

 که به حق بودن حرفش اعتراف بکنم، گفتم: نیرو بهش دوختم و بدون ا نگاهم

 

 تونستم؟ ینم یدون یاز کجا م -

 

 به سمتم برداشت و گفت: یقدم

 

 کنه؟ یم تتیاذ یزی. چیشد یعصب ؟یختیبهم ر نقدریتو چت شده درسا؟ چرا چند وقته ا -

 

 یکه تازه از دستش راحت شده بودم دوباره شکست و گوله ها یبغضم داشت. بغض یخالص رو برا ریحکم ت حرفش

که انتظار  ییکه از سر گرفته بودم اخماش تو هم رفت و با چشما یا هیگر دنیاشک رو مهمون گونه هام کرد. با د

 شد. رهیکرد، بهم خ یم دادیدرش ب

 

 لیوسش دارم؟ بشنوه که دلازش بشنوه؟ بشنوه که عاشقشم؟ بشنوه که د یگفتم؟ انتظار داشت چ یبهش م یچ

 رو داغون کرده عشق اونه؟ امیکه دن یزیحال بدم اونه؟ بشنوه که چ

 

 گفتم: هیگر با
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 ؟یدیم ری. چرا انقدر بهم گستین میزیچ -

 

و چشمام رو با درد بستم.  ستادمیشد. سر جام ا ریقدرتمندش اس یخواستم راهم رو بکشم و برم که بازوم تو دستا و

 رم؟یذاره به درد خودم بم یخواست آخه؟ چرا نم یاز جونم م یچ

 

 :دمیرو از کنار گوشم شن صداش

 

ا ت یکن میتقس گرانیکنه رو با د یم تتیکه اذ یزیچ یخوا یچرا نم ؟یزیرو تو خودت بر یهمه چ یخوا یم یتا ک -

 ؟یمشکل دست و پا بزن نیتو ا ییخودت تنها یبتونن کمکت کنه؟ چرا اصرار دار

 

 کرد. با هق هق گفتم: یسمتش. اخماش تو هم بود و نگاهم م برگشتم

 

رد، د نیا ؟یفهم ی. مامیبتونن بهم کمک کنن تا از پسش بر ب هیکه بق ستین یزی. چون چشهینم میچون تقس -

مکم کنه. تونه ک یکس نم چیبکنه. پس اصرار نکن به گفتنش. ه دایپ امیالت گرانیکه با گفتنش به د ستین یدرد

 کس! چیه

 

 به چشمام دوخته شده بود، گفت: میکه نگاهش مستق یبه بازوم وارد کرد و در حال یفشار
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نداشته باشه پس فرصت بهبودش رو از  یکه مرهم ستین یدرد چی. هیبخوا دیتو با یدرسا. منته شهیم میتقس -

. شهیمکه ن ینیب یم یول یکرد یکار رو م نیمدت ا نیتو ا یایاز پسش برب ییتنها یتونست ی. تو اگه مریخودت نگ

 جهیفر نتن هیتر از عقل  شی. عقل دو نفر باست اریدست بس ی. دست باالستیاز لطف ن یخال گهینفر د هیگفتنش به 

به  ؟ینیب یشه. م یدوشت برداشته م یبار از رو نیا ،یشیدرصد هم نتونه کمکت کنه باز سبک م هیاگه  یده. حت یم

 نفعته.

 

 تونم بگم؟ چرا یخواست بفهمه که نم یشد. چرا نم سیاشکام خ لیصورتم گذاشتم که بر اثر س یآزادم رو رو دست

 ازم بشنوه؟ یکنه؟ انتظار داره چ یم تمیاذ نهیب یانقدر اصرار داره؟ مگه نم

 

 بلند گفتم: یبود، با صدا رهیخ شیجد یچشما یتو سمیخ یکه چشما یرو بلند کردم و در حال سرم

 

 هم ششیافزا یکنه ول یکه تمومش نم یجز سکوت نداره. سکوت یدرد درمان نیا ؟یبفهم یخوا ی. چرا نمشهینم -

 یکه تو دام ینه وقت ،یدیرس یکه به ته خط زندگ ینه وقت یاست؟ آره ول اریدست بس یدست باال یگی. مدهینم

 .شهیداره خاکستر م تیکه زندگ ینداره. نه وقت یکه آزاد یافتاد

 

 ه دادم:گرفتم و ادام ینفس

 

 معمول حل بشه سامان. یکه با روش ها ستین یدرد عاد نیا -

 

 زدم و گفتم: نمیبه قفسه س یدست ضربه ا با
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 مسکوت بمونه بهتره. هم به نفعه منه، هم به نفع ... نجایدرد اگه ا نیا -

 

گفتم هم به  یگفتم؟ م یم یسبقت گرفتن از هم رو دادم. چ یسکوت کردم و به اشکام اجازه  دمیجا که رس نیا به

 یم یچ ؟یریگ ینم یریزنه؟ که اگه قرار باشه عذاب وجدان بگ یداره واست پرپر م یکی یفهم ینفع تو که نم

 گفتم؟

 

 زدم: غیکه برم که رهام نکرد. برگشتم سمتش و ج دمیرو از دستش کش بازوم

 

 ولم کن. دست از سرم بردار، اه. -

 

 هم متقابال صداش رو باال برد و گفت: اون

 

 چت شده ا... ؟یکن یم یخودخور یچرا دار ؟یزن یچته درسا؟ چرا حرف نم -

 

 گفتم: غیو با ج دمیحرفش پر وسط

 

 دوست دارم. -
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رو  سمیخ ی. چشمادیکشیهق هق دردناک من روش خط م یبر فضا حاکم شد که فقط صدا یوحشتناک سکوت

بود که به  یزیچ نی. شوکه شده بود و اکردیگره خورده بهم نگاه م یبود و با همون ابروها بهش دوختم. سکوت کرده

 انتطارش رو داشتم. یخوب

 

 پاک کردم و با عجز گفتم: رواشکام

 

نگفتنش از برمال شدنش بهتر بود؟ حاال  ی. حاال متوجه شدیبشنو یخواستیبود که م یزیچ نیا ؟یدیفهم -

 نگهش دارم؟ یتا مخف زدمینم یخودیزور ب یدیفهم

 

 زدم و ادامه دادم: یمن لبخند تلخ ینگفت ول یزیچ

 

 الی. فراموش کن و با خیدیشن یزدم و چ یپس تو هم فراموش کن. فراموش کن که چه حرف کنمیمن فراموش م -

 برس. فراموش کن که من ... تیراحت به زندگ

 

نداشت که به نگاه  یجواب چیو اون ه کردمیبهش نگاه م یوقت دمیکشیدادن بهم نداد. درد م یادامه یاجازه هیگر

یبهم بگه. درد م تونهینم یاکلمه یکه حت ارزشمیانقدر واسش ب دمیفهمیم یوقت دمیکشیبده. درد م میبارون

 و سکوت کرد. دیدردم رو شن یوقت دمیکش

 

سر در گمش  یرو از چشما میاز حصار انگشتاش خارج شد. نگاه بارون یحرف و واکنش چیکه بدون ه دمیرو کش بازوم

 گرفتم. شیدر پ شهیم یبه کلبه منته کردمیکه فکر م یگرفتم و پشتم رو بهش کردم و راه
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 .دیچکیگونم م یرو یاشک داشتمیکه برم یهر قدم با

 

 ی. لعنت به من! لعنت به مندهیقلبم رو در یچوب یریدوشم برداشته و در عوض، شمش یاز رو یبار کردمیم احساس

 هام نگه دارم.لب یکه نتونستم مهر سکوت رو رو یشدم و درد دلم رو بهش گفتم! لعنت به من میکه تسل

 

 شد. دتریشد میالعمل سامان، گرعکس یادآوری با

 

هست از  یهر چ دونستمیمن که م ه؟یبهم نداره پس چرا االن حالم انقدر طوفان یحس چیاون ه دونستمیکه م من

پس چرا االن  کردمیم ینیب شیمن که پ ختم؟یپس چرا االن انقدر بهم ر تفاوتهیسمت دل منه و سامان بهم ب

 داغونم؟

 

نه به  یتصوراتم انقدر واسم دردناک باشه. فکرش هم درد داشت ول دنیکه د کردمیوقت فکرش رو هم نم چیه

 لمسش کردم. تیو در واقع دمیهام دکه با چشم یزیچ یاندازه

 

ختم بشه.  نجایکه االن به ا کردمی. کاش امشب باهاش بحث نمذاشتمینم یجنگل لعنت نیا یامشب پام رو تو کاش

 .رمیخودم رو بگ یمن احمق چرا انقدر سست اراده بودم که نتونستم جلو

 

 .رفتیچشمام کنار نم ینگاه گنگ و سردرگم سامان از جلو ریتصو

 



 از جنس عشق یسرقت

 
504 

 

که نتونستم افسار دلم رو نگه دارم؟  یشده از دست من یداره. عذاب وجدان داره؟ کفر یاالن چه حس دونمینم

که چرا  کنهیخودش رو سرزنش م ای د؟یاون رو وسط کش یدل باخت و پا عیکه سر یشده از دست دختر لوس یعصب

 شد؟ چمیپا پ

 

که  یالعملترسم از عکس یپابرجا بمونه. م خوادیم دلم یو از طرف دهیهم زجرم م یندونستن از طرف نیو ا دونمینم

 کنه. رونیرو و امیممکنه نشون بده و بدتر دن

 

گلوم رو  خواستی. دلم مشدمیرو باال آوردم و گلوم رو چنگ زدم. از شدت هق هق و سکسکه داشتم خفه م دستم

 بکشم. رونینداره رو ازش ب یکه تموم یبغض نیپاره کنم و ا

 

 یشد و تو جا دهیدور تنم تن یزیشدن دستم از پشت سر، با ترس متوقف شدم و به محض برگشتن، چ دهیکش با

 فرو رفتم. یگرم

 

که دورم  یزیمطلق بود و جز چ یاهیچشمام فقط س یصدا شد. جلو دیزدم که همون جسم نرم مانع تول یاخفه غیج

 .دمیفهمینم یچیحلقه شده بود، ه

 

 .دیچیتو گوشم پ ییآشنا یبکشم که صدا غی. خواستم دوباره جمکردیترس داشتم سکته م از

 

 نترس درسا، منم. سیه -
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رو که باهاش رو به رو  یزیلحظه ذهنم نتونست چ هی یصداش، صدام تو گلو خفه شد. هنگ کردم و برا دنیشن با

 کرد؟یم کاریچ نجایا یشدم، پردازش کنه. اون... اون لعنت

 

اومدم که باعث شد حصار دستاش از دورم  رونیستبرش گذاشتم و با خشونت از آغوش گرمش ب ینهیرو س دستامو

 باز بشه.

 

 نداشت، گفتم: ادیکه کم از فر ییصدا با

 

 ؟یبه حال خودم باشم؟ چرا دنبالم راه افتاد یذاریچرا نم ؟یکنیچرا ولم نم ؟یلعنت یخوایم یاز جونم چ -

 

شده بودم و  رهیبهش خ سیخ یو با چشما دنیچکیگونم م یرو انیبند ب خوانیم یک دونستمیکه نم ییاشکا

 همه عذاب. نیا لیمنتظر جواب بودم. منتظر دل

 

 گفت: لرزوند،یش که دلم رو ممردونه یتن صدا با

 

 درسا من ... -

 

یکه م یقهمون اتفا زدم،یکه حدس م یزیازش دور شدم. چ یلبم نقش بست و قدم یرو یسکوتش، تلخ خند با

 چقدر سخته. دنشیو د فتهیم دونستم
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 لبم گفتم: یهمون لبخند تلخ رو با

 

و  اریخودت ن ی. به رواریخودت ن یپس تو هم به رو کنمیمن که گفتم فراموشش کن، نگفتم؟ گفتم من فراموش م -

 ؟یینجایادامه بده. پس االن چرا ا تیزندگ یبه روال قبل

 

 که به جلو برداشت، جبران کرد و گفت: یکه من عقب رفته بودم رو با قدم یقدم

 

 نه. من .. -

 

 :و گفتم دمیحرفش پر نیب

 

از دست تو  یمن دوست دارم و کار کهنیاز ا ینه؟ عذاب وجدان گرفت یسامان؟ عذاب وجدان گرفت یتو چ -

 لیتو توش دخ ادیکه سرم ب ییو هر بال فتهیب یتفاقمشکل، عاملش فقط منم. هر ا نیدرد، درد منه و ا نیا اد؟یبرنم

 رمیگیرو گردن م رای. من خودم همه تقصبروراحت  الیپس با خ ادیب شیپ یزیچ نیکه چن یچون تو نخواست یستین

 پس به وجدانت بگو آسودن باشه. ستین نیجز ا قتیو حق

 

مدت تو دلم انبار شده بود، سر باز  نیکه تو ا ییحرفا یممکن نبود. همه یهق هقم رو کنترل کنم ول کردمیم یسع

انفجار مناسب  یگلوم نگه داشته بودم، فرصت رو برا یهمه مدت گوشه نیکه ا ی. بغضکردیکرده بود و فوران م

 .ارهیهام رو بند ببارون اشک خواستیعنوان نم چیبود و به ه دهید

 

 و گفت: دیو خوش حالتش کشپر  یتو موها یمشهود تو رفتارش، دست یبا کالفگ سامان
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 !یکنیاشتباه م یدرسا تو دار -

 

 گفتم: سوزوند،یکه دل خودم رو هم م یتیزدم و با مظلوم هق

 

 نیمن به اشتباه بنا شد. من آدم ا یزندگ ه؟یچ یدونی. اصال مکنمیعمره دارم اشتباه م هیآره اشتباه کردم. من  -

کدوم از  چیه یول دمیبودنم رو م یزاده شدم و االن چندساله دارم تاوان اشتباه ینبودم سامان! من اشتباه ایدن

دو  یکه فاصلش با تو به اندازه یدل بستن به آدم یدونی. مدرو لرزون میزندگ یهاهیمثل تو پا م،یاشتباهات زندگ

 یچه فاجعه خورهینم وندیوقت باهات پ چیکه ه ییایبه دن اتیگره زدن دن یدونیم ؟یچ یعنیمتفاوته  یایدن

 نیجنگ ب یدونیم ه؟یچه درد ادیکوتاه ب ستیو قلبت حاضر ن یکنیاشتباه م یدار یمتوجه یوقت یدونیم ه؟یبزرگ

 به جدا شدن نباشه. یدلت راض یو قلب چقدر دردناکه؟ که عقلت بگه دل بکن ول عقل

 

 :دمیاشکام نال لیس نیبهش نگاه کردم و ب عاجزانه

 

 رو خراش ندن. اتیکه دن یوقت لمسشون نکن چیه کنمیو آرزو م یدونیرو نم نایکدوم از ا چیسامان. ه یدونینم -

 

 گفتم: دهیبر دهیبر ه،یهمه جسارت رو از کجا به دست آورده بودم که وسط گر نیا دونستمینم

 

آوار نداشتنت دارم  ریکه حوا رو از بهش روند. ز یسرخ بی. مثل همون سیابرام ممنوعه یسامان ول خوامتیم -

 سامان. دمیجون م
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 نیرو پر کرد و بعد، احساس کردم از زم نمونیب یکه با دو قدم بلند فاصله دمیاشک، سامان رو د یپشت پرده از

 کنده شدم.

 

سامان  ینم. دستارو درک ک تمونیموقع تونستمیدرشت شده بود. نم یرعادیغ یلیخشکم زده و چشمام خ سرجام

با حرکت نرم لبش  یول کردینم ی. ابتدا حرکتدیکشیم شیلباش، لبام رو به آت یدو طرف صورتم قرار داشت و گرم

هاش آروم سامان و بوسه یشده بود ول رشتچنگ زدم. چشمام از شدت تعجب د رهنشیپ نییبه خودم اومدم و به پا

 بودن و پرحرارت.

 

 گرفته بودشون. یو به باز دیلغزیلبام م یسامان بود که رو یلبا نیسامان بود؟ ا نیا

 

یم رنگرو کم شمیلحظات پ یسامان بود که تلخ یهابوسه نیریناخوداگاه بسته شدن و بعدش فقط طعم ش چشمام

 .کرد

 

لبم متوقف شد. چشمام رو باز کردم و به  یشد و در انتها، لباش رو زیسامان ر یهابوسه یچقدر گذشت ول دونمینم

لوش گ بیشدن س نییفاصله نگرفت. باال و پا یبستش نگاه کردم. چشماش رو باز کرد و نرم ازم جدا شد ول یچشما

 آب دهانش بود. دنینشون از بلع

 

. شدیباعث هجوم خون به صورتم م شد،یصورتم پخش م یداغش که رو یچسبوند. نفسا میشونیرو به پ شیشونیپ

 زمزمه کرد: رلبیآروم ز

 

 ؟یکردیاشتباه م یدید -
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 وار گفت:زد و با همون حالت زمزمه یامردونه لبخند

 

بگه که حسش با  یکه به طرف مقابلتم اجازه بد ؟یرفتنو ترک کن یطرف به قاض هیعادت  نیکنم که ا کاریچ -

 !زنهیحست مو نم

 

 تونستمیهضمش کنه. نم تونستی... منظور سامان از اشتباه کردم ... ذهنم نمیعنی. اشتباه کردم؟ کردمینم باور

 ...یعنیبفهممش. 

 

 نیخوابم و ا کردمی. احساس میحالبار نه از غصه و درد، از خوش نیپر از اشک شد اما ا هیاز ثان یدر کسر چشمام

یمن نم یدهیبود و قلب رنج کش تی. واقعنبود ایوقت تموم شه اما رو چیه خوامیکه نم هیدوست داشتن یایرو هی

 .ادیباهاش کنار ب یراحت نیبه ا تونست

 

نگاه  دنیداشت. با د یاز مهربون یبار رنگ نیقفل شد تو نگاه سامان که ا میاشک یرو عقب بردم که چشما سرم

از آرامش  یلیلپم حرکت داد. هر حرکتش س یگونه روزد و انگشت شصت دست راستش رو نوازش یلبخند سم،یخ

 .کردیم قیآرامش بودم، تزر نیکه محتاج ا یرو به من

 

 گفتم: ی. با ناباوردیاز چشمم چک یزدم که اشک یپلک

 

 !شهیباورم نم -
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و با دست  دیچیدستش رو دور کمرم پ هیگذاشت.  نشینگفت. لبخندش رو پررنگ کرد و سرم رو آروم س یزیچ

 کرد.زده بود،  رونیشونم ب یادن شالم روشروع به نوازش موهام که دراثر افت گه،ید

 

 ممکنه؟ یزیچ نی. مگه چندارمیرو ابرا قدم برم کردمیم احساس

 

بود و چقدر  امیدن یکه همه یکس ینهیپنهان کردم. تو س نشیرو دور کمرش حلقه کردم و صورتم رو تو س دستام

 بود. یحال و هوام به خاطر نداشتنش ابر

 

 قلبش. یهاآغوشش، عطر تنش و تپش یتر کرد و من موندم و گرمادستش رو تنگ یحرکتم حلقه نیا دنید با

 

 خوام؟یاز خدا م یچ گهی. دیهمه بدبخت نیمطلق بعد ا آرامش

 

سامان به گوشم بخوره. ازم جدا شد و  یخنده یکه باعث شد صدا دمیاز ترس باال پر ،یدیرعد و برق شد ییصدا با

 به آسمون بود، گفت: نگاهش کهیدرحال

 

 گرفت! یچه بارون -

 

 آورد و نگاهم کرد. نیینکرد، سرش رو پا افتیازم در یجواب یراستش هنوز دور کمرم حلقه بود. وقت دست
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ه ک یداشت. مهربون یبودم و واسم تازگ دهیکه تا حاال ازش ند ینگاهش رو دوست داشتم. مهربون یتو یمهربون چقدر

 .کردیم یش لونه کرده بود و با دلم بازپشت لبخند مردونه

 

 و گفت: دیچشمام کش ریسرم انداخت و هر دو انگشت شصتش رو ز یرو رو شالم

 

 ببارن؟ خوانیم یچشما تا ک نی. اگهیبسه د -

 

 و سرم رو تکون دادم. دمیخند

 

و رنج.  یتنگدل ینه بو داد،یعشق و شعف م یبار متفاوت بود. بو نیاما بارون اشکم ا دن؟یباریم یچشما از ک نیا

حجم از  نیباورش کنم. انقدر ا تونستمیو دور از ذهن بود که نم دیاتفاق واسم بع نی، انقدر ادست خودم نبود

ها رو دوست داشتم چون اشک نی. اشدیم یجار مو از چشما شدیبود که اشک م یادیواسه دلم ز یبختخوش

 بود. دهیدل بودن سامان با دلم خوابشتش همپ

 

 .شهیم دتریبارون داره شد م؟یبر -

 

شرت به تن  یی. هر دومون سوترسیما هر لحظه خ یهاو لباس شدیم دتری. بارون هر لحظه شدگفتیم درست

 .شدیسرد زمستون واسمون درس عبرت نم یو انگار هوا میداشت

 

که از ترس گرد شده  ییکجاست. با چشما دونستمیخرگوشم افتادم. همراهم نبود و نم ادیکه  "میبر"بگم  خواستم

 بود، نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:
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 سامان... یوا -

 

 و گفت: دیحالتم ابروهاش باال پر نیا دنید با

 

 شده؟ یزیچ -

 

 گفتم: گذروندم،یاطراف رو از نظر م کهیحالو در دمیجام باال پر از

 

 .اوردمشی. همراهم نستین خرگوشم -

 

جا نگه داشت و زل زد تو چشمام. با  هیبه اطراف بودم رو  دنیکه مشغول سرک کش یشد و من کیبهم نزد یقدم

 گفت: یبخش نانیلحن اطم

 

 .میکنیم داشیخب، آروم باش. پ یلیخ -

 

 بود، نگاهم رو به اطراف چرخوندم و گفتم: ریسامان اس یکه بازوهام تو دستا همونطور

 

 .رهیمیسرما م نینکنه رفته باشه؟ تو ا -
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 و بهش بدوزم. رمیاطراف بگ طیصداش باعث شد نگاهم رو از مح دنیشن

 

 بار کنار اون درخت باهات بود، درسته؟ نیآخر -

 

نداشت و حواسم جمع  یفیحالم اون موقع تعر کهنیفکر کردم و بعد سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. با ا یکم

 بار کنار درخت داشتمش. نیمطمئن بودم آخر ینبود ول

 

 دست چپم رو تو دستش گرفت و گفت: سامان

 

 .مشیاریم میریم -

 

سامان به سمت اون درخت حرکت کردم. صورتم رو به سمت آسمون گرفتم که هجوم قطرات بارون به سمت  کنار

که بخواو دنبال  دیدیرو نم ییجا یچشمام به خوب یکیبندازم. تو اون تار نییپا عیم رو سرچشمام، باعث شد سر

 کنم. داشیبلکه پ دمیکشیهم به اطراف م یسرک داشتمیکه قدم برم ینیدر ح یخرگوشم بگردم ول

 

هنوز هم  کردمی. خدا خدا مدمیو به سمتش دو دمیکش رونیدرخت موردنظرمون، دستم رو از دست سامان ب دنید با

 خیسرما  نیممکن بود تو ا شدیهم اگه گم م یکنم. از طرف داشیامکانش کم بود که بتونم پ یلیاونجا باشه وگرنه خ

 .رهیاز کمبود غذا بم ایبزنه 
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چشمام  ،یرنگ دیسف یتوده دنیکه با د دمیکشیقطور درخت گرفته بودم و به اطرافش سرک م یدستم رو به تنه هی

 .دیدرخش

 

 ینشسته و تو خودش جمع شده بود، لبخند بزرگ نیخرگوشم که رو زم دنیبه سمتش رفتم که با د یحالخوش با

 هام رو از هم باز کرد.لب

 

 با لبخند گفتم: کرد،یبدنش رو نوازش م کهیبرش داشتم و تو بغلم گرفتم. درحال نیاز رو زم عیسر

 

 کنم. داتیپ تونستمیوگرنه نم یکه فراموشت کردم. چه خوب شد که نرفت دیببخش -

 

 تو بغلم جمع شد. ترشینشون بده، ب یالعملعکس کهنیا بدون

 

 یلبخندش دوباره همه دنی. با ددمید کردیبهمون نگاه م کهیرو آوردم باال که سامان رو لبخند به لب درحال سرم

خوش  یکه از موها یبارون، لبخند رو لب و قطرات ریز ب،یتو اون حالت، دست به ج دنشیوجودم غرق لذت شد. د

 ضربان قلبم سر به هوا بکشه. شدیباعث م کردیفرمش چکه م

 

 گفتم: گرفت،یکه از حس خوب حضورش نشات م یسمتش رفتم و با لبخند به

 

 م؟یبر -
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 گفت: رلبیرو به عالمت مثبت تکون داد و ز سرش

 

 .میبر -

 

بارون،  ریقدم زدن ز نی. طعم اختیریو آسمون هم نقل و نباتش رو سرمون م اشتمدیبه سمت کلبه قدم برم کنارش

 .دیچسبیبه دلم م بیبود و عج ینیریتر از طعم هر اتفاق شعسل

 

 یبه حالت جد دم،یرسیکه من تا شونش م یبه قد ش،دهیورز کلیباصالبتش، به ه یبهش انداختم. به قدما ینگاه

و  یمردونه و محکمش، مهربون تینشسته بود. به شخص نایا یکه پشت همه ینینشو دل نیریش تیصورتش و شخص

کرد و به  بمیممنوعه رو نص یوهیم نیکه ا نونمبودنش، سامان واقعا واسه من ممنوعه بود و من چقدر از خدا مم یناج

 عشقم کرد. نی، وارد سرزمروندن از بهشت یجا

 

 لی. با تعجب به سمتش برگشتم تا دلستادمیازش ا تیو من هم به تبع ستادیسامان ا میدیکه رس یدوراه هی به

 ابروش رو واسم باال انداخت و گفت: هیتوقفش رو بدونم که 

 

 خب خانوم، از کدوم طرف؟ -

 

 انداختم و گفتم: اومدنیکه واسم ناآشنا م ریبه هر دو مس ینگاه جمیگ یبا چهره ش،یاز سوال ناگهان متعجب

 

 .دونمیاومممم نم -
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 بودم، گفت: دهیکه تا حاال ازش ند یطنتیفرو برد و با ش بشیرو تو ج دستاش

 

 ؟یدونستیکه راه برگشت رو م ینبود یمگه شما همون -

 

 متوجه منظورش سدم، چشمام رو درشت کردم و گفتم: یوقت

 

 ه؟یریسامان!!!! مچ گ -

 

به  کهیکرد و درحال یالحن بانمکم خنده دنیبود صدا کردن اسمش بدون ترس و واهمه. با شن ینیحس دلنش چه

 گفت: رفت،یسمت راست م ریسمت مس

 

 .تهیباز! نشون دادن لجستین یریگمچ -

 

 چشم نگاهش کردم و گفتم: یگوشه از

 

 ؟یبهم بچسبون یبازبرچسب لج یعادت دار -

 

 ابروش گفت: یدهیباال پر یتا کیبا رو به سمتم برگردوند و  نگاهش
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 !یبودن بهم بچسبون کتاتوریبرچسب د یهمونطور که تو اصرار دار -

 

 ۰رو باال انداختم و گفتم: ابروهام

 

 مگه؟ یستین -

 

 چشمام قفل شد و گفت: یتو هیچندثان نگاهش

 

 درمورد تو، چرا. -

 

 .دیاز تعجب درشت شد و ابروهام باالتر پر چشمام

 

ها نبود و از بچه ی. خبرکردیفضا رو روشن م شد،یکه از پنجره به محوطه وارد م یو نور میبود دهیبه کلبه رس گهید

 نبود. دیبع یزیچ نیامشب، همچ یبارون یبا هوا

 

ون بلند به سمتم یهابا قدم دنمونیاومد. با د رونیدر کلبه باز شد و راشا ب "چرا"فرصت کنم بپرسم  کهنیاز ا قبل

 .ستادیاومد و مقابلمون ا
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 بهمون انداخت و رو به سامان گفت: ی. نگاهخوردیصورتش به چشم م کیمیتو م یحالت آشفتگ هی

 

 .میبا هم صحبت کن دیبا -

 

 دونمیبه سامان انداختم که اخماش تو هم رفته بود. نم یکه به دلم افتاد. نگاه یاشورهشد با دل یحرفش مساو نیا

 دلشوره گرفتم. بیعج یچرا ول

 

 در جواب حرف راشا، نگاهش رو ازم گرفت و به اون دوخت. یشد ول رهیبهم خ یالحظه چند

 

 لب گفتم: ریدادم و ز رییبود تغ دهیخواب نیزم ینگاهم رو به خرگوشم که رو ریمس

 

 زنه؟ یچرا دلم شور م -

 

*** 

 

 یخورد ول یها از پشت سرم به گوشم مبچه یشدم. صدا رهیخکه  نهیدادم و به آتش شوم رونیب نیرو سنگ نفسم

 قیاز اون حس خوب تزر یاالن خبر گمیبود. نم داریچقدر ناپا شمیچندلحظه پ یکردم که خوش یفکر م نیمن به ا

چرا انقدر اصرار داره بهم  دونستمیشده بود و من نم وونهیشوره کم رنگش کرده. دلم ددل یول ستیشده به دلم ن

که اون هم بهم داره. هنوز هم  هیحسم به سامان، حس مشترک دمیکه فهم نیبعد از ا یقیخبر بد بده. اون هم دقا

اتفاق  نیفهمم ا یم فتمیبارون م ریجنگل، ز یآغوش گرمش تو ادی یوقت یول استیخواب و رو هیکنم  یاحساس م

 بود. و دور از ذهن چقدر واسم ملموس دیبع
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 رییساعت حالم صد و هشتاد درجه تغ کیکرد در عرض  یفکرش رو م یلبم نقش بست. ک یرو یلبخند ناخوداگاه

 هام بشه؟اشک، لبخند مهمون لب یبکنه و به جا

 

از  دادم که صشیها تشخبچه نیاومدم و به پشت سرم برگشتم. از ب رونیاز عالم هپروت ب دیآقاس یصدا دنیشن با

 کارم داشت؟ یچ یعنیاومد.  یشد و به سمتم م یرج مآشپرخونه خا

 

 ت:و گف ستادیاز جام بلند شدم و پتورو از دور تنم باز کردم و رو ساعد دست راستم انداختم. مقابلم ا یکنجکاو با

 

 .فتادهیتا از دهن ن دی. واستون تو آشپزخونه سفره انداختم. بردیشما و جناب سرگرد شام نخور -

 

ه کردم و ب یناخنک زدن به ناهار و صبحانه بود. ازش تشکر ی جهیافتادم که نت میگرسنگ ادیحرفش تازه  نیا با

 بکنم، گفت: یکه حرکت نیسمت خرگوشم برگشتم که متوجه شد و قبل از ا

 

 ذارمش سرجاش. یمن م دیشما بر -

 

به سمت آشپزخونه قدم  د،یکش یکه دلم واسه بودن با سامان پر م یزدم و مجددا ازش تشکر کردم. در حال یلبخند

 برداشتم.
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 نیخرگوشم که ظاهرا از ا یشده بود به خونه  لیسبد نسبتا بزرگ رو با چندتا حوله پوشونده بودم و تبد هی داخل

 کرد. یم ریتو عالم خواب س دمش،ید یسبد م یبود چون هر وقت تو یاتفاق راض

 

. رو به روش کنار سفره نشستم که باعث دمیکه کنار سفره نشسته بود د یدم و سامان رو در حالآشپزخونه ش وارد

 و به من بدوزه. رهیشد نگاهش رو از بشقاب پر از برنج بگ

 

نگاهم رو ازش گرفتم و قاشق کنار بشقابم رو برداشتم. اون هم مشغول غذاش شد.  گه،ینم یزیچ دمید یوقت

نقطه از بشقابش زل زده بود  هی. به کردینم ریس ایدن نیش متفکر بود و انگار اصال تو انگاهش کردم. چهره یرچشمیز

 با غذاش بود. یو مشغول باز

 

. در رمیبا راشا قرار بگ شیاون بحث خصوص انیهرطور شده در جر خواستمیرو کنترل کنم. م میکنجکاو تونستمینم

 گفتم: دادم،یم یبرنج تو بشقابم رو باز یبا نوک قاشق، دونه کهیحال

 

 سامان؟ -

 

. دوباره نگاهم رو به کنهیشده و منتظر نگاهم م رهیبهم خ دمیبه گوشم نخورد. سرم رو باال آوردم که د ییصدا

 بشقابم دوختم و گفتم:

 

 ؟یخورینم یزیچرا چ -

 

 که به سوالم داد. یو بعد جواب دمیرو شن قشیبازدم عم یصدا
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 .خورمیم -

 

زبونش حرف بکشم. البته اگه نم پس  ریشدم از ز بیترغ ترشیکه بهم داد، ب یاکلمه کیو جواب  یکم حرف نیا با

 :دمی، پرسلحن و حرکاتم بروز ندم یرو تو میکنجکاو کردمیم یسع کهی! درحالدادیم

 

 گفت؟یم یراشا چ -

 

 یکه باعث شد من هم نگاهم رو به چشما کردمیخودم حس م ینگاهش رو رو ینیمکث کرد. سنگ یاچندلحظه

 بدوزم. شیجد

 

 ؟یبدون یچرا انقدر مشتاق -

 

 گفتم: صادقانه

 

 شوره.مثل دل یحس هیدارم؛  یحس بد یچرا ول دونمینم -

 

 تکون داد و گفت: دنیرو به عالمت فهم سرش
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 ره؟یگیحس از کجا نشات م نیخب ا -

 

 دستم گرفتم و مشغول تکون دادنش شدم. یرو تو قاشقم

 

 به ساشا و دلسا بود.بحث راجع کنمیخب حس م -

 

 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش

 

 داره؟ ینگرانت کنه؟ مگه بحث در مورد ساشا و دلسا چه مشکل دیحس چرا با نیخب ا -

 

حدس  نیا دونمینم یزیچ یوقت دونمیافتاده. م یندیاتفاق ناخوشا گهیبهم م یحس هی ینداره ول یمشکل -

 حس رو بهم منتقل کرد. نیحالت راشا ا یس ولمسخره

 

 یهاش نقش بست، همهلب یکه رو یآرنجش کرد. لبخند گاههیبشقابش گذاشت و زانوهاش رو تک یرو تو قاشقش

 !رفتیکه دلم واسش م ینشوند. مهربون یش رو کنار زد و جاش مهربونور در چهرهغوطه تیاون جد

 

 پر از محبت گفت: یو چشما میمال یلحن با

 

 یلهمسئ چیبرگشتن ه سیکه از انگل شیماه پ هی. از فتادهیواسه ساشا و دلسا ن یاتفاق چی.هینگران شد خودیب -

 .نیبود، هم یما اتفاق ناگوار یکه پشت حرفا یکنیم نیبه خودت تلق ی. تو فقط دارومدهین شیپ یجد
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و  نهیکه باعث شد حرفش به دلم بش زدیدرش موج م نانیکه صداقت و اطم یلحن اینگاه مهربونش بود  دونمینم

ینم شد،یجز سامان گفته م یحرف از زبون هرکس نیکه اگه ا نهیکه ازش مطمئنم ا یزیچ یراحت بشه ول المیخ

برتر از معت ی، چه حرفبهش اعتماد کرد و حاال شهیقبولش کنم. سامان بهم ثابت کرده بود که م یراحت نیبه ا تونستم

 حرف اون؟

 

 میشونیپ یشیرو با انگشت اشاره به خالت نما نیبشه. از ا رفعالیغ میکه کنجکاو شدیباعث نم میرفتن نگران نیب از

 رو خاروندم و گفتم:

 

 بود؟ ینبود پس چ نیخب اگه موضوع ا -

 

 گفت: داشت،یقاشقش رو برم کهیکرد و درحال یاحرفم خنده نیا دنیشن با

 

 کنجکاوت کرده! یلیموضوع خ نیظاهرا ا -

 

که انعکاس  ینشدم و با لبخند الیخیب یول دهیخواب "یکنیم یچقدر فضول" هیحرفش  نیپشت ا دونستمیم

 هاش بود، گفتم:خنده

 

رو  نایکه ا هی. کیدونفره، بدون آدم اضاف یراشا، بحث خصوص یحالت آشفته ؟یشدیکنجکاو نم یخب تو بود -

 نشه؟ کیتحر شیو کنجکاو نهیبب
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 کرد،یقاشق غذاش رو پر م کهیچشمش مشخص بود. درحال یگوشه زیر یهانیاثر خنده از حالت صورتش و چ هنوز

 گفت:

 

 .گفتمیموضوع انقدر کنجکاوت کرده زودتر م نیا دونستمیاگه م -

 

 شدم و گفتم: لیتمابه سمتش م یکم مشتاقانه

 

 خب حاال بگو. -

 

 با نگاهش به سفره اشاره کرد و گفت: زنه،یدوساله حرف م یرو واسم باال انداخت و انگار که با بچه ابروهاش

 

 وسط غذا؟ کار بد؟ -

 

 چشمام رو درشت کردم و با اعتراض گفتم: داد،یم طنتیش یکه بو یحرفش و لحن نیا دنیشن با

 

 نکن، بگو. تیسامان!!! اذ -

 

 گفت: طونیاز خودم با لبخند ش دیرو قورت داد و به تقل لقمش
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 کردنت ملسه! تیاذ گهیبهم م یحس هی یچرا ول دونمینم -

 

رو نکرده  طونشیبعد ش نیتنگ شد. تا حاال ا کنه،یچشم آدم رو کور م تشیکه جد یمواقع یبار دلم برا نیاول یبرا

 .ادیکوتاه ب طونشیاز موضع ش خوادیچرا نم دونستمیبود و نم

 

پر آبم رو برداشتم. لبخند  وانیواسش ابرو باال انداختم و ل نتیکنه، با شط تمیچنان اذقصد داره هم دمید یوقت

کنم که با خنده دستاش رو جلوش  ادهیصورتش پ یرو رو اتشیرو عقب بردم تا محتو وانیبهش زدم و ل یژکوند

 .دیگرفت و خودش رو عقب کش

 

 .گمیاشه، باشه. آروم باش بهت مب -

 

 ابروم که باغرور باال رفته بود، گفتم: یتا کیآوردم و با  نییرو پا وانیبه هدف خورده، ل رمیت کهنیاز ا حالخوش

 

 .شنومیخب، م -

 

 حالت قبلش برگشت و گفت: به

 

 بود. یبحث کار -

 

 گفتم: زونیآو یشد و با چهره یحرفش بادم خال دنیشن با
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 ن؟یهم -

 

 لبخند گفت: با

 

 !نیهم -

 

 ؟یخواستیم یلفظ ریجمله ز هی نیواسه گفتن هم -

 

 انداخت و گفت: ییباال شونه

 

 .یبدون یخواستیخودت م -

 

 چپ نگاهش کردم و قاشقم رو از تو بشقابم چنگ زدم. چپ

 

من  یبحث کار هیخاطر به ؟یزدم تا بهم موضوع از چه قراره. آخه بحث کار شیرو بگو چقدر خودم رو به آب و آت من

 حرص بخورم؟ دیانقدر با
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بعد پنهان از  هیست؛ هر بار سامانه که تازه کشفش کردم. انگار مرد هزار چهره یکننده وونعیاز ابعاد د یکی نمیا

 .کردیم انیرو نما تشیشخص

 

 توجهم رو به خودش جلب کرد. صداش

 

 نه ناهار. ،یخورد یغذاتو بخور. نه صبحانه درست و حساب -

 

 تو اشتهام رو کور کرده بود. یبگم غصه تونستمیمشغول غذاشه. نم دمیکردم که د نگاهش

 

 خب گرسنم نبود. -

 

 گفت: هانهیرو بهم دوخت و عاقل اندر سف نگاهش

 

 دو ماه گرسنش نباشه؟ یکیآدم  شهیم -

 

حواسش بهم  کهنیحس بهتر از ا شد. ریهست به دلم سراز ایحس خوب تو دن یحرفش احساس کردم هر چ نیا با

 کنه؟یبهم فکر نم یاذره یحت کردمیفکر م کهیبود درحال

 

*** 



 از جنس عشق یسرقت

 
528 

 

 

کردن  دایپ دیبسته ابروهام رو تو هم گره زدم و دستم رو به ام یبدجور رو مخم بود. با چشما لمیآالرم موبا یصدا

دم و ز یباز آالرم رو قطع کردم. غلت مهین یبرش داشتم و با چشما ،ی. با لمس جسم سختدمیکش نیزم یرو لمیموبا

 یخبر دمید یوقت یمنتظر شدم ول قهیشده بود. چند دق هانگار خواب از چشمام ربود یکردم دوباره بخوابم ول یسع

 .دمیتو موهام فرو بردم و کش یهام رو با کالفگضرب سرجام نشستم و پنجه هی ست،یاز خواب ن

 

 .دمیکش یها که دراز به دراز افتاده بودن انداختم و پوفبه بچه ینگاه

 

ساعت قبل موعد  میکردم که حداقل ن میساعت زودتر تنظ کی یرو برا میخواب بودنم آالرم گوشخاطر خوش به

 .دیامروز از شانس گندم با همون هشدار اول خواب از سرم پر یباشم ول داریمقرر ب

 

بود،  دهیبه سبد کنار تشکم که خرگوشم توش خواب یدم و از جام بلند شدم. نگاهسرم مرتب کر یرو رو شالم

 انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم.

 

پارچ آب رو درآوردم.  خچالیبرداشتم و از تو  یوانیل صدایها رو لگد نکنم. ببچه یحواسم بود که تو حالت منگ یلیخ

 رو برطرف کرد. میاز کسل ی. آب خنک کمدمیکه تو دستم بود رو سر کش یآب وانیدادم و ل هیبه اپن تک

 

و  لبم نقش بست یرو یبود. لبخند دهیاپن خواب ریبرم که نگاهم به سامان افتاد که ز ییبه سمت ظرفشو خواستم

 شدم. لیاپن به سمتش متما نوریاز ا یکم
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صورتش نبود. در اثر خواب، چند  کیمیم تیاز جد یرخب گهیالعاده آروم و مظلوم شده بود. دتو خواب فوق شچهره

 .زدیموهاش رو بهم م یشگیبود و نظم هم ختهیر شیشونیپ یتار مو رو

 

که تو  یشد. از فکر لیسامان متما یدستم افتاد و بعد به چهره یتو وانیکه نگاهم به ل رمیاز اپن فاصله بگ خواستم

 لبم ظاهر شد. یرو ی، لبخند شرورصورم نقش بست

 

 .گهیشه د داریب دیخواب داره و با یزمان برا گهیساعت د میفقط ن فوقش

 

ها انداختم تا از خواب بودنشون مطمئن به بچه ینگاه زد،یموج م طنتیکه توش ش ییشدم و با چشما زونیاپن آو از

 برام فراهمه. یبشم. راشا هم که کنار سامان غرق خواب بود. ظاهرا شراط

 

 وانیل یکشون کشون خودش رو به لبه یآب یکردم و خم کردم. قطره میصورتش تنظ یآب رو درست باال وانیل

 رسوند و بعد تو صورت سامان فرود اومد.

 

و به  سهیچرا حواسم نبود پل یباز سامان برق از کلم پروند. وا یفرصت کنم استتار کنم، چشما کهنیاز ا قبل

 .دهیواکنش نشون م یاتفاق نیترکوچک

 

ابروهاش که  نیبودم و سرجام خشکم زده بود. کم کم اخم ب رهیدرشت شده بهش خ یو چشما بهت زده یچهره با

 .دیرسیخطر به مشامم م ی. بودیابروش باال پر هیرفت و  نیبود از ب شیشدن ناگهان داریبخاطر ب

 

 رفتم؟یکجا م دی. خندم گرفته بود. حاال بادمیجاش که بلند شد به خودم اومد و عقب پر از
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. ابروهاش رو واسم باال انداخت و حرکت لباش، نگاهم رو به سمت خودشون دادیم طنتیش یرنگ و بو نگاهش

 بد نبود. با لبخند لب زد: می. خدارو شکر لب خوندنیکش

 

 ؟یکنیم تیمنو اذ -

 

خندم رو  کردمیم یسع کهیبگم. درحال یزیچ دادیخنده بهم اجازه نم همیتو سر داره و از طرف یانقشه دونستمیم

هم ب یتو موها یرو پررنگ کرد و دست طونشیاون فقط لبخند ش ینه ول یعنیمثل کالغ بال بال زدم که  کنترل کنم

 .دیکش ختشیر

 

 برداشت. یزیسرش چ یها رفت و از باالاز بچه یکیثابت موند. به سمت  یارو به اطراف چرخوند که رو نقطه نگاهش

 

 خیزد و نگاهم م رونیپر آب تو دستش قفل شد. چشمام از حدقه ب وانیل ینگاهم رو دیبه سمتم چرخ نکهیا محضبه

بار انداخت و چند ییاون، واسم ابرو باال یکنه ول بیکه تو ذهنم نقش بسته بود رو تکذ یسامان شد تا احتمال یچهره

 چشمم تکون دادـ یرو جلو وانیل

 

 .نهیشیلباسم م یرو وانیاون ل اتیمحتو گهید یتا چندلحظه دونستمیم

 

سنگر گرفتن  یبرا ییو من هم با خنده دنبال جا شدیم کیآشپزخونه نزد یقدم به قدم به ورود دکنانیتهد سامان

 کرد. خکوبیکه به گوشمون خورد، هر دومون رو سرجا م ییبودم که صدا

 



 از جنس عشق یسرقت

 
531 

 

 سامان! -

 

شده بود و داشتم فکر  خیسامان م ی! نگاهم به چشمادیفکر کنم فهم ی. وامیستادیراشا هر دو سرجامون ا یصدا با

 !ادیقراره به بار ب یزیکه چه آبرور کردمیم

 

یرو به چهره زد و در حال تشیو شوکه شدن از خودش نشون بده، نقاب جد یاز دستپاچگ یحالت کهنیبدون ا سامان

 جوابش رو داد. لکسیر یلیخ داد،یراهش رو به سمت آشپزخونه ادامه م که

 

 بله؟ -

 

 جادیا مونیریگم که به خاطر مچکردم از خنده یآب دهنم رو قورت دادم و سع اد،یاز راشا در نم ییصدا دمید یوقت

 لبش گره خورد. ی، به سمت راشا برگشتم که نگاهم به لبخند روکنم یریشده بود جلوگ

 

که  یخنده ا کیکردم از شل یدهنم گذاشتم سع یبود. دستم رو رو ستادهیپشتم رو بهش کردم که پشت اپن ا عیرس

لب هاش نقش بست  یرو یلبخند محو د،یحرکتم رو د نیا یچشم ریکنه. سامان که ز یریتا رسوام کنه جلوگ ومدیم

 گفت: دهیباال پر یو با ابروها به سمت راشا برگشت یعاد یلیخ نک،یرو س وانیبعد از گذاشتن ل یول

 

 !ینگفت -

 

د لحن بدم و بع صیراشا رو تشخ یلب ها یتونستم لبخند رو یم یبود ول ستادهیبه راشا بود و سامان مقابلم ا پشتم

 با لبخندش داشت. یبیعج یصداش که همخون
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 !یشد زیسحرخ -

 

 نگاهش رو گرفت و دوباره به راشا دوخت. عیسرخ شده از خندم، سر یچهره  دنیبهم انداخت که با د ینگاه سامان

 

 کن لطفا. دارشونیشن. ب داریبچه ها ب دیبا گهید -

 

م که به خود نیراشا رها کرد و رفت. بعد از ا رینگاه مچ گ یرفت. نامرد من رو جلو رونیاز آشپرخونه و بعد از کلبه ب و

به راشا بندازم به سمت خرگوشم رفتم و مشغول ور رفتن باهاش شدم که راشا هم  یکه نگاه نیمسلط شدم، بدون ا

که سامان ازش خواسته بود  ینداد و مشغول کار یگربه رقصون یاجازه  ثشیخب ی هیبه اون روح ادیخداروشکر ز

 شد.

 

 یصبحونمون رو مبزرگ صبحونه نشسته بودن و دور هم  یبچه ها آماده و سرحال سر سفره  یساعت بعد همه  مین

 سفره نشسته بود، توجه هممون رو به سمت خودش، جلب کرد. یسامان که باال یکه صدا میخورد

 

 به اردوگاه. میگرد یبر م د،یبعد از صبحانه آماده باش -

 

 یصبحانشون شدن. من هم دست کم یبهم انداختن و مشغول ادامه  ینگاه یناگهان میتصم نیها به خاطر ا بچه

رفت. ما فقط به  نیتعجبم از ب نجا،یحضورمون در ا لیدل یادآوریبعد با  یشتم و چهرم متعجب بود ولازشون ندا

ه ب دیو با ستین شیچند روز پ دیاز باد و بارون شد یخبر گهیکه د میبود نجایآب و هوا ا تیبودن وضع میخاطر وخ

 .میاردوگاه برگرد



 از جنس عشق یسرقت

 
533 

 

 

متوجه نشدن، با  هیکه بق یسامان توقف کرد که نگاهمون بهم گره خورده. نامحسوس و طور یچشمام رو مردمک

 یبهم منتقل م یخوب یلیکه حواسش بهم بود حس خ نیابرو به سفره اشاره کرد و خودش مشغول خوردن شد. ا

 .ممحروم بود دنشیکه چندسال از چش یشدن و مورد توجه بودن. حس دهیکرد؛ حس د

 

**** 

 

مونده بود.  یمثل روز اولش دست نخورده باق یبه داخلش انداختم که خدارو شکر همه چ یچادرم شدم و نگاه وارد

اردوگاه به  یکجا چیدر ه یدگید بیو آس یرانیاز و یشده بود چون اثر منیاردوگاه ا یسامان همه  یطبق گفته 

 خورد. یچشم نم

 

ه ک یلبم اومد، حس مستقل بودن یرو یتخت نرمم نشستم. لبخند یگذاشتم و رو نیزم یرو کنار تختم رو کولم

 !ستیمکان، اصال راحت ن هیجمع پسرونه تو  هیمختص به اتاق خودم بود، بهم دست داد. سه روز بودن با 

 

تنم  یکرد، مانع شد. دوباره تو یچادر خطابم م رونیکه از ب برزیفر یبکشم که صدا رونیکاپشنم رو از تنم ب خواستم

م که گفت یا"بله"بود  ستادهیکه رو به روم ا برزیچادر رفتم و کنارش زدم. رو به فر یرتبش کردم و به سمت پرده م

 جواب داد:

 

 دارن. یجناب سرگرد گفتن که همه تو محوطه باشن، کار مهم -

 



 از جنس عشق یسرقت

 
534 

 

ر موضوع فک نیا که به یگفتم که رفت و من هم در حال یا"باشه"کرد،  یم انینما یرو به خوب میجیکه گ یحالت با

 هام شدم. یکتون دنیتونه داشته باشه، مشغول پوش یم یکردم که سامان چه کار مهم یم

 

. سامان از ستادمیبچه ها داخل محوطه دور هم جمع شدن و منم کنار راشا، مقابل بچه ها ا یبعد همه  قهیدق چند

 بلند و محکم خودش رو بهمون رسوند. یاومد و با قدم ها رونیآشپزخونه ب

 

 حکم فرما شد. طیو سکوت محض تو مح دیباره خواب کیسرو صداها به  یسامان همه دنید با

 

 که فقط مختص به خودش بود، گفت: یو لحن تیو با جد ستادیبچه ها ا یبه رو رو

 

قابل  نیکه همتون به دست آورد یرفتشیو خدارو شکر، پ میحضور دار یآموزش یاردو نیتو ا یاز اول مهرماه همگ -

 نی. امروز آخررسهیسه روز زودتر از موعد مقرر به اتمام م ،یلیبار به خاطر دال نیا ی. اردورهیو چشمگ نیتحس

و سودمند بود.  دیهممون مف یبرا م،یبا هم بود کهینکه مدت زما کنمیو خدا رو شکر م میکه کنار هم هست هیروز

 یو چند روز نیگردیبه تهران برم یو همگ رسنیم نجایبعداز ظهر به ا ۴ها ساعت اتوبوس م،یندار ینیامروز تمر

نداره،  یباشه کمال سر حد ادتونی شهیکه هم نهیتره، امهم ینیکه از هر تمر یزیاما چ دیاستراحت دار یفرصت برا

 میکشیو نفس م میازنده یپس تا وقتوجود نداره که متوقفمون کنه  یلیدل چیو ه میدار شرفتیپ یجا برا شهیما هم

 یکاف یبه اندازه کهنیا الیوقت خودمون رو با خ چیو ه میو کمال تالش بکن شرفتیپ یهابه قله دنیرس یبرا دیبا

 هیکار به چشم  نیوقت به ا چیالعاده حساس و مهمه. هکار فوق هی. کار شما، مینکش رونیب ریمس نیاز ا م،یرشد کرد

یموفقتون بکنه. شما آموزش م تونهیعشق به کار و حرفتون نم یبه اندازه زیچ چی. هدیشغل و منبع درآمد فکر نکن

 ورتونعاشق مردم و کش دیاول، با یپس در وهله دیاریبه ارمغان ب نتونیتک تک مردم سرزم یرو برا تیتا امن دینیب

 !یاعلی. دیباش روزی. موفق و پنمیبب یعال یهاگاهینه چندان همتون رو در مدارج و جا یاندهیدر آ دوارمی. امدیباش
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ها، احترام بچه یسکوت فضا رو شکست. سامان و راشا هم در جواب ادا ،یبرخورد پاها به هم و احترام نظام یصدا

 مت چادرشون برگشتن.ها متفرق شدن و هر کدوم به سبعد، بچه قهیگذاشتن و چند دق یبهشون احترام نظام

 

که قراره اردو به اتمام برسه زده  یزمان ایاردو و  انیاز پا یبود و شوکم کرده بود. تا حاال حرف یارمنتظرهیغ اتفاق

 باره مطرحش کردن، شوکم کرد. کیکه  نینشده بود و هم

 

 .دمیچشم دنبال سامان گشتم که صداش رو از پشت سرم شن با

 

 پندار؟ کیخانم ن -

 

 ابروهاش به سمتم اومد و گفت: نیو اخم ب یجد لیسمتش برگشتم که با همون استا به

 

 .میباهم حرف بزن دیبا -

 

 گفتم و دنبالش به سمت چادرش رفتم. یا"باشه"بود،  دهیکالمش باال پر تیابروهام بخاطر جد کهیدرحال

 

امروز  تیکجا و جد شبید طنتیتا آسمون فرق داشت. ش نیزم یبا سامان تو جمع خصوص ،یتو جمع عموم سامان

 کجا؟

 

 گفت: ش،یو با حفظ حالت جد ستادیچادرش ا کنار
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 . برو آماده شو.میگردیبرم هیما زودتر از بق -

 

رو  رفتیکه تو ذهنم رژه م یتکون دادم و سوال "باشه"عجب هنوز همون دوم شخص مفردم! سرم رو به عالمت  چه

 .دمیپرس

 

 ؟یادفعه هی نقدریچرا ا -

 

 شلوارش فرو برد و گفت: بیرو تو ج دستش

 

 .رسهیم انیبود که چند روز زودتر به پا ید انیهم نشد. مدت اردو از اول مهرماه تا پا یادفعه هی -

 

 چرا چند روز زودتر؟ -

 

 زمان؟ کیداشت. دو حالت در  شیشونیپ یبا اخم کمرنگ رو یبیلبش نشست که تضاد عج یرو یمحو لبخند

 

 !یکنجکاو شد یلیچند روزه خ -

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه



 از جنس عشق یسرقت

 
537 

 

 

 !نیشد بیمبهم و عج یلیچون چندروزه خ -

 

 گفت: گشت،یبه سمت چادرش برم کهیدرحال

 

 ندارن نکن! یکه وجود خارج یمسائل ریذهنت رو درگ یخودی! بیکن انقدر از کاه کوه نساز یسع -

 

. من ستادمیبهم بده، داخل شد. نفسم رو فوت کردم و پشت به چادرش ا یافرصت سوال دوباره کهنیاز ا قبل و

 .ارمیباالخره سر از کارشون درم یاهلل اعلم. ول ان؟یچرا مقر نم یمشکوکن ول نایمطمئنم ا

 

ان نبود که مرتب کردنش چادرم نابسام تیرو داخل چمدونم مرتب کردم. وضع لمیها و وساچادرم برگشتم و لباس به

طه به محو یو نگاه دمیساعت بعد، کشون کشون چمدونم رو مقابل چادر کش مین نیخاطر همباشه به ریگبخواد وقت

 انداختم.

 

 .ستادیرو به سمتم کج کرد و کنارم ا رشیمس دنمیاومد. با د رونیهمراه چمدونش از چادرش ب راشا

 

 ؟یاآماده -
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 نیپارک ماش یچمدونم رو همراه چمدون خودش برداشت و به سمت پشت چادرها که جا حرفیگفتم که ب یا"آره"

دو تا چمدون رو چطور با هم برداشت، دنبالش حرکت کردم. سامان  کهنیبود به راه افتاد و من مات و مبهوت از ا

 بود. دیمشغول صحبت با آقاس ن،یزودتر ما اومده بود و کنار ماش

 

و  میها، همراه سامان سوار شدو بچه دیبا آقاس یسامان تموم شد، بعد از خداحافظ یهالحظه بعد که سفارش چند

 .میجا گرفت نیعقب ماش یمن رو صندل

 

 شروع به حرکت کرد. نیاستارت زد و ماش سامان

 

یرک مت نجارویا میجنگل و اردوگاه که آروم تو سبد کنارم خواب بود انداختم. حاال که داشت نیا یادگاریبه  ینگاه

 شدم. نجایچقدر وابسته ا دمیفهمیم میکرد

 

ابراز عالقم به سامان،  ختنام،یهامون، اشک رو آموزش هانیتمر ،گاهشیگاه و ب یگرفتش، بارون ها شهیهم یهوا

که  یکه کس هییجنگل جا نی. اشهیوقت از ذهنم پاک نم چیکدوم ه چی، خرگوش ملوسم، هابراز عالقش به من

 .رممکنهیغ شیعاشقانه دوستش دارم، بهم ابراز عالقه کرد پس فراموش

 

 کرده بود. دایشدت پ د،یباریهم که نم نم م یو بارون دیرسیداشت به وسط آسمون م دیخورش

 

 بودم. رهیرو به رو خ ریبه مس داد،یبارون بهم م یکه صدا یجلو نشسته بودم و با لذت یهایصندل نیب
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سامان لبخند  زیگره خورد، چشمک ر نیوسط ماش ینهیخودم حس کردم. نگاهم که به آ یرو رو ینگاه ینیسنگ

 لبم نشوند. یرو

 

 .چسبهیبهم م یاگهیجور د هیهم  ریمس نیا مودنیوجود سامان و عشقش پ با

 

 یغی، ججاده عبور کرد و با سرعت به سمتمون اومد چیکه از پ یونیکام دنیجلو دوختم که با د یشهیرو به ش نگاهم

 مخلوط شد... غمیج یبا صدا زد،یراشا که اسم سامان رو صدا م ادیزدم که فر

 

. قلبم دیچیهم متقابال به سمت چپ پ ونیکام یفرمون رو به سمت راست چرخوند ول عایما، سر یبا صدا سامان

هم  ونیکه کام چوندی. سامان فرمون رو به سمت چپ پمیصله داشتمتر باهم فا ۶زد. کمتر از  یدهنم م یداشت تو

 زدم: غی. جدیچیبالفاصله به سمت راست پ

 

 کنه؟ یم نیچرا همچن نیا -

 

جلو گرفته بودم و از شدت ترس چشمام رو بسته بودم و هر لحظه منتظر شاخ به شاخ شدن  یها یرو به صندل دستم

 زد: ادیکنه، فر یریتا از برخوردمون جلوگ دیچیپ یها بودم. سامان همونطور که به چپ و راست م نیماش

 

 راشا پالک. -
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که  نیچشم هام نقش بست. قبل از ا یجلو ونیکام ریرو باز کردم که به محض باال رفتن پلک هام، تصو چشمام

محکم به سمت چپ سپر  نیکه ماش چوندیکنم، سامان فرمون رو به سمت راست پ دایپ یعکس العمل چیفرصت ه

 .میسمت راستمون پرت شد یبیبرخورد کرد و بعد، به سراش ونیکام

 

 نیو آخر دیچیتو سرم پ یدیبرخورد کردم. درد شد نیزدم و به سمت راست پرتاب شدم که محکم با در ماش یغیج

 رو کنترل کنه و بعد، پلک نیکه تالش داشت ماش دمیسامان رو د ریتصو م،دیکه قبل بسته شدن چشمام د یریتصو

 مطلق همه جا رو فرا گرفت. یاهیهم افتاد و س یهام رو

 

*** 

 

بودم. با انگشت شصت و اشاره  جیو گ دمیدیو چشمام رو باز کردم. تار م دمیصورتم از جا پر یرو یسیحس خ با

دردناک  یهیاون ناح ی. دستم رو روکردیچشمام رو ماساژ دادم و بعد دوباره بازشون کردم. سرم درد م یکم

 سامان توجهم رو به خودش جلب کرد. یگذاشتم که صدا

 

 ؟ینیمنو بب یتونیدرسا؟ م یخوب -

 

به اطرافمون  یچشمام نقش بست. نگاه یپرده یسامان رو یغرق در نگران یروبه رو نگاه کردم که چشما به

 انداختم.

 

جام . سرمیبزرگ بود یبیسراش هی یداده بود. انگار ابتدا نتیسبز بود و چند درخت هم بهش ز بایاطراف تقر طیمح

 داده شدم. هیتک نینشستم و ماش نیزم یخوردم که متوجه شدم رو یتکون
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 ؟یدرسا؟ خوب -

 

 بهش چشم دوختم و گفتم: کرد،یسامان که مجددا صدام م یصدا با

 

 افتاده؟ یکجاست؟ چه اتفاق نجایا -

 

قرار  گشیقائم د یزانو یرو کرد،یم ییتوش خودنما یآب یزانوش نشسته بود و دستش که بطر هی یرو مقابلم

 جواب سوالم رو بده، سواالتش رو تکرار کرد. کهنیداشت. بدون ا

 

 ؟یکه ندار یمشکل خاص کنه؟یسرت درد م -

 

به دستم انداخت و  یشده بود. سامان نگاه یخون یسرم برداشتم و نگاهم رو بهش دوختم که کم یرو از رو دستم

 اخماش تو هم رفت.

 

 ؟یدرد دار یلیفکر کنم سرت شکسته. خ -

 

 تکون دادم و گفتم: یرو به عالمت نف سرم
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 م؟یینجایچرا ا یدرد ندارم. فکر نکنم شکسته باشه. نگفت ادینه، ز -

 

 یدردناک سرم رو لمس کرد که باعث شد کم یهیو دستش رو به سمتم دراز کرد. ناح دیرو به سمتم کش خودش

 گفت: کرد،یم یاخمام تو هم بره. همونطور که سرم رو بررس

 

 ؟ی. درد دارمیبرخورد کن یونیکم مونده بود با کام ست؟ین ادتی -

 

اخ ش یونیکه با کام میبود نیسوق بدم. تو ماش ریکردم ذهنم رو به سمت اتفاقات اخ یو سع دمیرو تو هم کش اخمام

 زی. چنیبا در برخورد کردم. هم دایو من شد دیچیپ یکه سامان به سمت می. کم مونده باهاش برخورد کنمیتو شاخ شد

 .ومدینم ادمی یاگهید

 

ه ک نمونیماش دنیبه پشت سرم انداختم که با د ی. نگاهدیتکون دادم که سامان عقب کش یرو به عالمت منف سرم

 کرده بودم، چشمام از تعجب درشت شد و رو کردم سمت سامان. هیواژگون شده بود و من به سقفش تک

 

 شده؟ ینجوریچرا ا نیا -

 

 داد و گفت: یداخل دستش رو تکون یبطر سامان

 

 نبود. رممکنیشکرخدا غ یسخت بود ول یبیکنترلش تو سراش -
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 .شدیم کیبه دست از سمت چپمون نزد یراشا نگاه هر دومون به سمتش برگشت که گوش یصدا با

 

 .شهیم یریگیپ عایسر -

 

 بلند شد و رو به راشا گفت: سامان

 

 بشه. ریدستگ دیش بارها بشه و خودشون فرار کنن. راننده ییجا نیگشت بفرستن؟ ممکنه ماش یگفت -

 

 . راشا جواب داد:دمیرو تو هم کش اخمام

 

 چند درصد احتمال داره که به پرونده مربوط باشه؟ -

 

 ابروهاش جواب داد: نیبه اطراف انداخت و با اخم ماب ینگاه سامان

 

 یانهدام ما بود. به هر سمت یتمرکز راننده رو ترشینبود و ب یبرخورد تصادف هی یدی. همونطور که دادهیاحتمالش ز -

 خارجمون کرد. یبیتا از جاده به سمت سراش دادیم ریمس رییاون هم به همون سمت تغ میدیچیپیکه م

 

ت به سمتم برداش یقدم دنمیگاه قرار دادم و از جا بلند شدم که نگاه راشا به سمتم برگشت. با د هیچپم رو تک دست

 که باعث شد سامان هم به سمتم برگرده.
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 ؟یخوب -

 

 :دمیثبت تکون دادم و پرسبه عالمت م یجواب سوالش سر در

 

 ه؟یموضوع چ -

 

 ؟یچه موضوع -راشا

 

 :دمیتعادلم رو حفظ کردم و پرس یدارم ول جهیسرگ یکم کردمیم احساس

 

 تصادف و پرونده. نیهم -

 

 کنه، جواب داد: رمیدرگ خوادیکه مشخص بود نم یبا لحن سامان

 

 .ستین یمهم زیحدسه و چ هی -

 

 بپرسم، گفت: یفرصت کنم سوال کهنیاز ا قبل
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 داخل سبدشه. برش دار. نیخرگوشت کنار ماش -

 

 راشا و سامان رو فراموش کردم. بیعج یهاتصادف و بحث یخرگوشم افتادم و ماجرا ادیحرفش تازه  نیا با

 

 .زدیبه هممون م یبد یضربه نده،یکه در آ کردمیم یروش پافشار ترشیکاش ب یا یول

 

. خدارو شکر که سالم دمیسرش کش یرو یو داخل سبدش بود. با لبخند برش داشتم و دست نیکنار ماش خرگوشم

 کرد. یبود وگرنه عذاب وجدان کشتنش ولم نم

 

 پشت سرم که سامان و راشا مشغول صحبت بودن برگشتم و همونطور که خرگوشم رو در آغوشم داشتم، گفتم: به

 

 م؟یبر میخوا یخب حاال چطور م -

 

 حرفم نگاهشون به سمتم برگشت که راشا جواب داد: نیا با

 

 رسه. یم گهید قهیبفرستن. تا چند دق نیقراره از اداره ماش -

 

 دور شدم. نیرو تکون دادم و دو قدم از ماش سرم
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بهمون رحم  یلیبود. خدا خ ستادهیدر کمک راننده ا یاسفناکش انداختم که چپ شده بود و رو تیبه وضع ینگاه

 .دهید کیکوچ بیآس هیو فقط سر من  میدیند یجد بیکرد که آس

 

 یشد انداختم. قطعا اگه به داخلش سقوط م یتندتر م ،یرفت یجلوتر م یکه هر چ یبیپام و سراش ریبه ز ینگاه

 در انتظارمون نبود. یاتفاقات خوب م،یکرد

 

 اومدم و نگاهم رو بهش دوختم. سامان که من رو مخاطب قرار داده بود، به خودم یصدا با

 

 .دیرس نیماش ایب -

 

 دنمونیبا د ی۴۰۵به جاده انداختم و پشت سرشون به سمت جاده حرکت کردم. پژو  یحرف کنجکاوانه نگاه نیا با

احترام کرد. هر سه نفر به  یو به سامان و راشا ادا ستادیشد. مقابلمون ا ادهیکنار جاده توقف کرد و راننده ازش پ

 هیرو به حالت اول نیتونستن ماش یکردن. نم ارجاز صندوق عقب خ یرفتن و چمدونامون رو به سخت نیسمت ماش

 که داشت امکان داشت سقوط کنه. یحساس تیش برگردونن چون به خاطر موقع

 

 یحرف رو یشد و راشا هم ب نیکه چمدون ها رو داخل صندوق عقب پژو جا دادن، راننده سوار ماش نیاز ا بعد

 به حرکت در اومد. نیو ماش میکمک راننده نشست. من و سامان هم سوار شد یصندل

 

هوش بودم چون موقع تصادف،  یب یساعت کیداد، انداختم. ظاهرا  یکه دو رو نشون م نیبه ساعت ماش ینگاه

 بود. کی ای میت حول حوش دوازده و نساع
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 یآروم یسامان کنار گوشم به خودم اومدم و نگاهم رو بهش دوختم که سمت راستم نشسته بود. با صدا یصدا با

 :دیپرس

 

 ؟یخوب -

 

 خودش جواب داد: یبهش زدم و به آروم ی. لبخندهیچ شیهمه نگران نیا لیدونستم دل ینم

 

 .ستین میزیآره خوبم. چ -

 

 جلو به جاده دوخته بود، گفت: یشهینگاهش رو از ش کهیتکون داد و درحال دیرو به عالمت تائ سرش

 

 .مارستانیب یبر دیتهران با میکه برس نی. به محض ایبش نهیمعا دیبا -

 

 رفته. نیهم داشتم از ب یذره درد هینه سامان من خوبم. االن اون  -

 

 چشمام جا به جا کرد و گفت: نیچشمام بخونه، نگاهش رو برو از  نانیخواست اطم یکه انگار م سامان

 

 ؟یمطمئن -
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 که زد باعث خنده م شد. یگفتم و سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که حرف ی"اوهوم"

 

 نداره. یضرر نهیمعا هیحاال  -

 

 دکتر.و حالم خوبه؟ انگار عهد کرده بود که حتما ببرتم  دمیند یبیخواست قبول کنه که آس ینم چرا

 

 متوجه نشن، گفتم: هیکردم خنده م رو کنترل کنم تا بق یم یکه سع یحال در

 

 االنم نبودم. یوقت به خوب چیخوبم بخدا. ه -

 

 حرف بهم دوخت. شونه هام رو باال انداختم و گفتم: یرو از رو به رو گرفت و ب نگاهش

 

 .گمیراس م -

 

گفت. نگاهش رو مجددا به روبه رو دوخت و من هم به اجبار، نگاهم رو ازش  رلبیز یا"باشه"و  دیکش یقیعم نفس

 کنارم شدم. ی شهیسبز اطراف جاده از ش عتیطب یگرفتم و مشغول تماشا

 

هست  یکیشد دوباره حس کنم  یزد، باعث م یکه تو چشماش موج م یهاش رو دوست داشتم. نگران ینگران طعم

رم پدر و ماد یها رو تو چشما ینگران نیبار ا نیداشته باشه. آخر تیودنم براش اهمنب ایکه بود و نبودم، سالم بودن 

 منع بودم. رشیطعم دلپذ دنیوقت بود که از چش یلیو خ دمید
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**** 

 

 واسم ناآشنا بود و میکه توش قرار داشت ییانداختم. جا ابونیبه خ یصاف سر جام نشستم و نگاه ن،یتوقف ماش با

 که اصال به چشمم آشنا نبود. میبود یطیاالن تو مح م،یر یراشا م یکردم به خونه  یبرخالف تصورم که فکر م

 

شد، خطاب به من  یم ادهیپ نیکه از ماش یسامان نگاه کنجکاوم رو از اطراف گرفتم و بهش دوختم. در حال یصدا با

 گفت:

 

 .نییپا ایب -

 

 ادهیپ نیخرگوشم رو برداشتم و به دنبال سامان از ماش م،یت کنجکاو بودم تا بدونم کجا هستکه به شد یحال در

 مقابلش، سنگ فرش بود. نیقرار داشت که زم ییالیو یمقابل خونه  نیشدم. ماش

 

 کرد، گفت: یبازش م دیکه با کل یبه سمت در خونه رفت و در حال سامان

 

 ؟یستادیدرسا. چرا اونجا ا ایب -

 

که از  یبدون گل یرنگ و بوته ها یبزرگ مشک یدروازه  یکه نگاهم رو رو یشدم و در حال کشینزد یردرگمس با

 چرخوندم، گفتم: یم د،یبخش یبهش م ییبایز یشده بود و چهره  زونیدروازه آو
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 کجاست؟ نجایا -

 

 .ستادیدر رو به داخل هل داد و کنار ا سامان

 

 ما. یخونه  -

 

 :دمیشدم، پرس یکه از جلوش رد م ینیبا ابرو بهم اشاره کرد که وارد شم. در ح و

 

 کار؟یچ میاومد نجایا -

 

داشت، دستش رو با فاصله پشتم قرار  یکه شونه به شونه م قدم برم یدر رو نبست. در حال یسرم وارد شد ول پشت

 کرد. تمیداد و به سمت داخل هدا

 

 .یونبم نجایا دیرو با یچند ساعت -

 

سنگفرش شده سقف  یجاده  یقرار داشتن و توسط نرده باال یماسه ا یکه اطراف جاده  یگل ییرو از بوته ها نگاهم

 مشهود بود، گفتم: یکه از حالت صورتم به خوب یدرست کرده بودن، گرفتم و به سامان دوختم. با تعجب ییبایز
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 چرا؟ -

 

داشت  رو به رومون قرار ی. استخر نسبتا بزرگمیدیرس اطینسبتا بزرگ ح یو به فضا میاومد رونیها که بتونل بوته از

 شده بود. دهیکنارش چ یو چند صندل زیم هیکه 

 

که مقابلمون قرارداشت  یتیگران یبا نما یدوطبقه ا یخونه  یتا به ورود میزد یکه استخر رو دور م یدر حال سامان

 گفت: م،یبرس

 

 راشا. یبرمت خونه  یم میو هر وقت ما برگشت یمون یم نجایاداره. تو ا میبر دیما با -

 

کرد و خودش پشت سرم وارد شد و در رو  تمیو سامان در رو باز کرد. به داخل هدا میخونه باال رفت یجلو یدو پله  از

 بست.

 

بود و  نشسته ونیزیمقابل تلو یکه رو کاناپه  یازش بپرسم، نگاهم رو زن یا گهیکه فرصت کنم و سوال د نیاز ا قبل

 قهوه بود، ثابت موند. دنیمشغول نوش

 

گذاشت و از جاش بلند شد. سامان زودتر  زیم یما، فنجون قهوه ش رو رو دنیدر به سمتمون برگشت و با د یصدا با

 شد، گفت: یم کیکه بهش نزد ینیبه سمتش قدم برداشت و در ح

 

 سالم مامان جان، احوال شما؟ -
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از لحن صحبتش کامال  یو شاد کردیکه پشت سامان رو نوازش م ی. مادرش درحالدیمادرش رو در آغوش کش و

 مشخص بود، گفت:

 

 خبر؟ یسالم گل پسر. چه ب -

 

کردم. سامان از مادرش جدا  یبودم و ابراز احساسات سامان و مادرش رو تماشا م ستادهیکنار در ا ایبچه سر راه مثل

 جواب داد:لبش داشت،  یکه رو یشد و با لبخند جذاب

 

 که اطالع ندادم. دیشد. ببخش یدفعه ا هی -

 

 بودم و گفت: ستادهیرو کرد سمت من که ساکت و صامت ا و

 

 درسا. ایب -

 

 ایدونستم جلوتر برم  یشده بودم و نم خکوبیمن برگشت. سرجام م یحرف سامان نگاه مادرش با تعجب رو نیا با

که با پسرش وارد خونه شده  یهم از منتظر بودم عکس العمل مادر سامان رو در مقابل دختر ی. از طرفسمیهمونجا وا

 .نمیبود، بب

 

 بود، گفت: انیصروتش نما یکه در اجزا ینگاه متعجش رو از من گرفت و رو به سامان با همون بهت مادرش
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 ...نیا -

 

 اب داد:خنده جو ونیکرد و م یمادرش خنده ا رتیبهت و ح دنیبا د سامان

 

 بله مامان. خودشه! -

 

شد،  یرد و بدل م نشونیکه ب یبیعج یها الوگیکردم از د یم یکردم و سع یو واج به سامان و مادرش نگاه م هاج

 .ارمیسر در ب

 

ا ب ومد،یکه به سمتم م یمادر سامان نشست، باعث شد چشمام از تعجب گرد بشه. در حال یلب ها یکه رو یلبخند

 گفت: یلبخند و لحن مهربون و نسبتا شاد

 

 خانوم. نمتیخواستم بب یچقدر دلم م یدون ی. نمزدلمیعز یبه سالم گل دختر. خوش اومد -

 

 یکنم در آغوشش فرو رفتم. من رو محکم به خودش فشرد و در حال دایپ یعکس العمل چیکه فرصت ه نیقبل از ا و

 بهش بدم. یجواب چیتونستم ه یاما من از شدت بهت و تعجب نم دیپرس یکرد، حالم رو م یکه پشتم رو نوازش م

 

 ،دیخودش د ینگاه مبهوتم رو رو یشده بود. وقت رهیشونش به سامان افتاد که با لبخند بهمون خ یاز باال نگاهم

 خنده خطاب به مادر گفت: یخنده ش بلند شد و ال به ال یصدا
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 .دایفرصت بده به خودش ب کمیمامان جان  -

 

صورتم رو از نظر  یکه تک به تک اجزا یشونه هام قفل کرد. در حال یبا خنده ازم جدا شد و دستاش رو رو مادرش

 گذروند، گفت: یم

 

 تامرزیهم که به پدر خدا ب قتی. ماشااهلل ماشااهلل سلنمشیکنجکاو شدم بب یکرد فیخب مادر از بس ازش تعر -

 رفته.

 

 تکون داد. یو سر دیچشمام رو گردتر کنم. سامان خند ایحرفش ندونستم بخندم  نیا با

 

 کنترلم رو به دست آوردم و گفتم: یبدبخت با

 

 سالم. -

 

 زد و گفت: یقیصدام لبخند عم دنیبا شن مادرش

 

 ؟ی. خوبزمیماهت عز یسالم به رو -
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 زدم و گفتم: یهمه مهربون نیبه ا یلبخند متقابال

 

 خوبم، ممنون. -

 

که به سمت در قدم  یو نگاهش رو بهش بدوزه. در حال ستهیشد که باعث شد مادرش کنارم با کیبهمون نزد سامان

 داشت، گفت: یبر م

 

 رم اداره. یمن م نیبرس تونیاحوال پرس یخب مامان جان، تا شما به ادامه  -

 

 برد، جواب داد: یکه به سمت مبل ها م یدستم رو گرفت و در حال مادرش

 

 .ایب یبرو هر وقت خواست -

 

 یخالص رو داشت و باعث همه  ریسامان حکم ت یقهقهه  یصدا یکردم خنده م رو کنترل کنم ول یسع یلیخ

 از خونه خارج شد. یخنده و سامان بعد از خداحافظ ریما زد ز یخنده  دنیتالشم به هدر بره. مادر سامان هم با د

 

 زیم یپر قهوه رو از رو مهیدراز شد و فنجون ن یکه قبال مادر سامان روش نشسته بود نشستم که دست یکاناپه ا یرو

پشت سرم  یکه به سمت آشپزخونه  یبهم زد و در حال یبرداشت. نگاهم رو به صورت مادر سامان دوختم که لبخند

 رفت، گفت: یم
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 دارم. باهات حرف یکه حساب امیو ب ارمیبذار برم دو تا قهوه ب -

 

رده بود ک فیمادرش تعر شیسامان قبال از من پ یعنیباال انداختم.  یرو خاروندم و شونه ا میشونیپ یتعجب گوشه  با

ه لج اگه راجع ب ره؟یمخ راه م یکه رو یاون وجنات ایخوبم گفته  یها یژگیاز و نمتم؟یگفت کنجکاو بوده تا بب یکه م

 فرض کنم. ختهیر دیرو با و دردسرام گفته باشه که آبروم یو لجباز

 

رار ق یونیزیخونه چرخوندم. مقابلم تلو یبایگرم و ز یداخل فضا یکردم چشم دایپ یمادر سامان برگرده فرصت تا

وجود داشت که  ییبایاپن ز یشده بود. پشت سرم هم آشپزخونه  دهیدست مبل چرم مقابلش چ هیداشت که 

 شده بود. دهیچ ینسبتا بزرگ یزناهارخوریتر م نییپا یمقابلش و کم

 

 یوکه ر یسینف ییخونه رو مجسمه ها و تابلو و فرش ها ییبایشده بود که ز دهیسمت چپ چ یدست مبل سلطنت هی

 داشت. یمیو صم نیدل نش یفضا یکرد. نسبت به عمارت راشا کوچک تر بود ول یم لیقاب بودن تکم وارید

 

که  یچپم به خودم اومدم و نگاهم رو بهش سوق دادم. لبخند مهربون سمت ینشستن مادر سامان رو مبل دونفره  با

 هیمبل تک یلبش بود، همچنان تو صورتش جا خوش کرده بود. فنجون قهوه م رو مقابلم گذاشت و به پشت یاز اول رو

 کرد.

 

 .یرفته بود یآموزش یاردو یبرا نایبا سامان ا دمیشن ؟یکن یم کارایخب خانم خانما چ -

 

 گفت: یطونیگفتم که با لبخند ش یا"بله"
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 .ایکرد تیپسر منم خوب اذ -

 

و دست گذاشته بود ر قایقرار گرفت و چشمام از تعجب گرد شد. فکر کنم سامان دق نیحرفش فکم مماس با زم نیا با

 گفت. یم دیکه نبا ییاون قسمت ها

 

 و گفت: دیبگم که خند یزیتکون دادم و خواستم چ یرو تند تند به عالمت منف سرم

 

تونست بهش  ینم یاز بس کس میداشت. خسته شده بود ازین یتنوع نیهمچ هیپسر به  نی. ازمیعز یخوب کرد -

 کرد. یم یبگه و واسه خودش پادشاه یزیچ

 

 ش رو برداشت و ادامه داد:شد و فنجون قهوه خم

 

بتونه  که یمعتقد بودم کس شهی. همهیک دهیبه چالش کش نقدریکه سامان رو ا یکس نمیخواست بب یدلم م یلیخ-

که سامان ازت کرد،  ییها فینخواهد بود که از تعر یآدم عاد هیکنه، قطعا  جادیدرون سامان ا یانقالب نیهمچ

 حدسم کامال درست بوده. دمیفهم

 

خواستم از  یباز هم م یکرد ول یم تیداد و برعکس داشت ازم حما یسرزنش و دعوا نم یکه حرفاش اصال بو نیا با

 لب هام نشوندم و گفتم: یرو یعیلبخند ضا لیدل نیخودم دفاع کنم و به هم

 

 نکردم... تینه، من اذ -
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 کننده بود، گفت: ریشد و متح یکه ازش ساطع م یطنتیو با ش دیحرفم پر نیهاس دور کرد. برو از لب فنجون

 

 کردن نذاشت. تیالبته اگه بشه اسم مشت و لگدا رو اذ -

 

بگم. سامان  یزیتونم چ یشده که نم لیچوب خشک تبد هیحبس شده و زبونم به  نمیکردم نفسم تو س یم حس

راشا  یکه تو خونه  یبه مبارزات و کتک زدنامون رو شرح داده بود؟ از همون اول زیر زیگفته؟ ر یراجع به من چ

 ؟کرد یم فیمادرش تعر شیاز من پ دیبا یچ یمبارزمون تو جنگل؟ اصال... اصال سامان برا نیشکستش دادم تا آخر

 

زنگ تلفن  یبگه که صدا یزیسر داد و خواست چ یبلند یم خنده  دهیمبهوت و خشک یچهره  دنیسامان با د مادر

 مانع شد. از جاش بلند شد و با خنده به سمت تلفن رفت.

 

 .کنم لیو تحل هیسامان رو تجز مادر یداشتم اتفاقات و حرف ها یبودم و سع رهیگرد شده به بخار قهوه خ یچشما با

 

 دمیرسه. آخ که من دستم به سامان برسه نشونش م یبه مشامم نم یخوب یطور که از حرف هاش مشخصه بو نیا

 داره. یملت رو آب چه عواقب یپته  ختنیر

 

سل من ع هیبود، انداختم. برخالف سامان که با  یبه مادر سامان که با خنده مشغول صحبت با فرد پشت گوش ینگاه

که  یطنتیها به کنار، ش نیا یداره. همه  یشد خوردش، مادر خوش مشرب و خوش صحبت و خوش خنده ا یهم نم

 یها یژگیاز و ی. البته حاله ارهمثل سامان دا یشک کنم که پسر شهیتک تک صحبت هاش داره باعث م یتو
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ه به پدرش رفت شتریب ینم از نظر رفتارز یحدس م یول شهیم دهید شهیفعال م طونشیش ی هیکه روح یمادرش زمان

 باشه تا مادرش.

 

 .نیخونه برسه، هم نیپاش به ا هیکاف فقط

 

*** 

 

 هایرفتن از دست شوخ سهیبود با ر یمساو جونرهیشده بود. نشستن کنار ن بمیبودم که دل درد نص دهیخند انقدر

رو به دنبال داره اما االن متوجه  یدر پ یفقط انهدامات پ جونرهیبا ن یصحبتهم کردمیهاش. ابتدا فکر مو خنده

 .برمیکه از صحبت باهاشون لذت م هییهاشدم جز آدم

 

 به ساعت بندازم. یجون از جاش بلند شد و به سمتش رفت. تازه وقت کردم نگاه رهین فون،یبه صدا در اومدن آ با

 

که  میغرق صحبت یاز ک کردمیبودم به ساعت و فکر مشده  رهیزمان، خ عیشب بود و من متعجب از گذر سر ۸:۳۰

 شدن هوا نشدم. کیمتوجه تار

 

 .دمیبه پانسمان سرم کش یگذاشتم و دست زیم یرو رو میچا فنجون

 

. با هزار نهیواسه معا مارستانیجون تماس گرفته بود و خواسته بود که ببرتم ب رهیبعداز رفتنش با ن قهیچند دق سامان

دادن،  حیو توض ختنیزبون ر یس. اون هم بعد کلزخم ساده هیو فقط  ستین یزیکردم که چ شیضزور و مکافات را

 به پانسمان سرم قانع شد و دست از سرم برداشت.
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 گرفتم و به قامت سامان که تو قاب در نقش بسته بود، دوختم. زیباز شدن در، نگاهم رو از م با

 

 جوابم رو داد و به سمت مبل اومد. یاکردم که با لبخند مردونه ی"سالم"جام بلند شدم و  از

 

 کاناپه نشست. یبا فاصله رو یگذاشت و کنارم ول زیم یرو رو شیدست فیک

 

 گفت: رفت،یبه سمت آشپزخونه م کهیبهمون زد و درحال یجون لبخند رهین

 

 قهوه گل پسر؟ ای یچا -

 

 سرش رو به عقب چرخوند و بلند گفت: یبود، کم کرده لکسیکاناپه ر یرو کهیدر حال سامان

 

 .زحمتیآب ب وانیل هی -

 

 :دیلب داشت، پرس یکه رو یبه سمتم برگشت و با لبخند سپس

 

 مارستان؟یب نیرفت ؟یخوب -
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 کردمیم یکه سع ییشدم و با صدا زیافتاده بودم، با اعتراض تو چشماش ت هاشیچغول ادی دنشیمحض دکه به من

 بلند نباشه، گفتم:

 

 سامان!!!!!!!! -

 

 و گفت: دیابروهاش باال پر بم،یبرخورد عج نیاز ا متعجب

 

 جانم؟ -

 

شد و دلم  قیکه به وجودم تزر یمنکر حس خوب تونمیو من نم دادیکلمه جوابم رو م نیبار که بود که با ا نیاول یبرا

 پرت کردم و با لحن معترض قبل گفت:گفتنش  "جانم"کردم حواسم رو از  یرو لرزوند، بشم. سع

 

 ؟یکنیم یچغول یکشیخجالت نم -

 

 بود. رهیخ نمیزبیگرد شده به نگاه ت یو با چشما رفتیباالتر نم نیاز ا ابروهاش

 

 اشارش رو به سمت خودش گرفت و گفت: انگشت

 

 من؟ -
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 کردم و گفتم: زیرو ر چشمام

 

 جون؟رهیکف دست ن یاون قسمت کتک خوردنت رو گذاشت ینه پس من! چرا صاف رفت -

 

 ش سکوت خونه رو درهم شکست.قهقهه یسکوت کرد و بعد، صدا یاحرفم لحظه نیا دنیشن با

 

اونجا بود، انداختم که مبادا متوجه شده  جونروزهیسرجام نشستم و نگاهم رو به آشپزخونه که ف خیگرفته س برق

 بود. دیبع یزیچ نیمستانه سامان چن یباشه که البته با خنده

 

 به سامان تشر زدم: رو

 

 ؟یخندیحرف من خنده دار بود که م یکجا -

 

 گفت: دهیبر دهیش رو کنترل کنه، برخنده کردیم یسع کهیدرحال

 

 .نهیحواسم نبود منظورت ا -

 

 .دیو عقب پر دیبرداشتم که خند زیحرص به سمتش خ با
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 .گهیکردم د فیبشناستت من هم ازت تعر خوادیخب مامان گفت م -

 

 یلحظه از جواب دادن عاجز شدم. چشما هیدادم.  رونیگرد شده لپام رو پر از باد کردم و چند لحظه بعد ب یچشما با

 گفت: کنه،یش رو کنترل ممشخص بود خنده کهیم رو بهش دوختم که درحالگشاد شده

 

 ه؟یچ -

 

 گفت: زد،یتوش موج م یکه ناباور یلحن با

 

 فیمامانت تعر شیاز من پ دیبا یاصال... تو واسه چ ؟یکرد فیتعر نارویا قایتو دق یژگیهمه و نیا نیسامان!!! از ب -

 ؟یکرده باش

 

 .رمیجون باعث شد ازش فاصله بگ رهین یهاقدم یبگه صدا یزیچ کهنیقبل ا یشد ول رهیتو چشمام خ یالحظه چند

 

 .گهیوقت د هی یاعتراضاتم رو نگه دارم برا یهیکردم بق یلبم نشوندم و سع یرو یجون لبخند رهیحضور ن با

 

 جواب سامان گذاشت. یدست سامان داد که با لبخند ازش تشکر گرفت و من رو هم تو خمار یآب وانیل
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 گفتم: جونرهیبه ساعت انداختم و رو به ن یکه نگاه میو دور هم نشسته بود گذشتیربع از اومدن سامان م هی

 

 د؟یریآژانس بگ هیواسه من  شهیجون م رهین -

 

 نگاهم کرد و گفت: متعجب

 

 زم؟یعز یآژانس واسه چ -

 

 به روش زدم و گفتم: یقدرشناس لبخند

 

 مزاحمتون شدم. یلیرفع زحمت کنم. خ خوامیم -

 

 گفت: داد،یم هیمبل تک یبه پشت کهیو درحال دیحرفم اخماش رو تو هم کش نیا با

 

 ؟یبر یزود نیحاال بذارم به ا نمت؟یمنتظر موندم بب یاز ک یدونی. مهاگهینشنوم د -

 

 انداختم و گفتم: کرد،یبه سامان که در سکوت نگاهمون م ینگاه

 

 ...یول -
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 نکنه. دایجون از مبل سمت چپم باعث شد حرفم ادامه پ روزهیف یصدا

 

 .میدور هم باش یو همگ نجایا انیکه ب رهیگیا تماس م. االن هم سامان با راشزمیو اما نداره عز یول -

 

 بار رو به سامان گفت: نیا و

 

 باهاشون. ریسامان تماس بگ -

 

گفت. من هم که  ی"به چشم یا"برداشت و  زیم یرو از رو لشیموبا یهم به دنبال حرف مادرش گوش سامان

 نشست. یجون به کرس رهین یبزنم و خواسته یگرفتار شده بودم، نتونستم حرف نشونیب

 

 ترعیبودم و کنجکاو بودم سر دهیند شیهم ساشا رو بعد عمل جراح یدلسا تنگ شد. از طرف یبرا یلیخ دلم

 .نمشیبب

 

 به خودم اومدم و توجهم بهش جلب شد. رفت،یجون که به سمت آشپزخونه م رهین یصدا با

 

 .نیایو ب نیریمقدار تنقالت بگ هی نیها تا مهمونا برسن بربچه -
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 شد و گفت: لیبه عقب متما یکم سامان

 

 مگه؟ میندار -

 

 جون از آشپزخونه به گوشمون خورد. رهین یصدا

 

 شما رو بده، نه. یکه کفاف دورهم یدر حد -

 

رو به من که هنوز  شد،یاز جاش بلند م کهیرد کرد و درحال یرلبیز "خب یلیخ "حرف  نیا دنیبا شن سامان

 :نشسته بودم، گفت

 

 م؟یبر -

 

 نگاهم دور نموند. ررسیلبش نقش بست، از ت یکه رو یواسش نازک کردم که لبخند یچشم پشت

 

 .میرفت رونیجون از خونه ب رهیاز ن یجام بلند شدم و بعداز خداحافظ از

 

 کاپشنم رو تنم کردم. اط،یبه تنم انداخت که باعث شد به محض پا گذاشتنمون به ح یلرز سوزهوا
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 بون پارک شده بود، رو به رو شدم. هیسا ریکه ز ینیرفتم که با ماش اطیدنبال سامان به سمت راست ح به

 

سوار شدم. به محض جا گرفتنمون داخل  عیسوار شدن سامان من هم در سمت کمک راننده رو باز کردم و سر با

 .رهیبگ یلبم جا یرو یگرم به سمتمون باعث لبخند یرو روشن کرد که هجوم هوا یسامان بخار ن،یماش

 

 گفت: کرد،یدر رو باز م موتیبا ر کهیزد و در حال یالبم، لبخند مردونه یلبخند رو دنیبا د سامان

 

 ؟یرو از رو بست رتیهنوز شمش -

 

فتم گ ی"سامان"برگشتم سمتش و با لحن معترض  عیبود، سر ختهیکه ازم ر ییآبرو یادآوریحرف و  نیا دنیشن با

 نگفتم و سکوت کردم. یزیچ یم گرفته بود ولخارج شد. خودم هم خنده اطیو از ح دیکه خند

 

 نگاهش به رو به رو بود، گفت: کهیحال در

 

 ؟یبذار جوابیسواال رو ب یعادت دار -

 

 به سمتش برگشتم و گفت: متعجب

 

 من؟ چرا؟ -



 از جنس عشق یسرقت

 
568 

 

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 

 مارستان؟یب یرفت -

 

 درک کنم. تونستمیرو نم بشیعج یپافشار نیکنم. ا هیگر ایموندم که بخندم  یدوراه نیبسواالت  نیا دنیشن با

 

 بود، گفتم: انیکه اثرات خنده هم توش نما یزار یافهیق با

 

 زخم ساده بود. هیفقط  ست،ین میزیسامان من چ یوا-

 

 بغل انداخت و گفت: ینهیبه آ ینگاه

 

 !یپس نرفت -

 

 گفتم که ادامه داد: ی"نچ"

 

 .یجد یدگید بیآس ایکه زخم بود  شهیخب. مشخص م یلیخ -
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رک پا ابونیرو کنار خ نیبده، ماش حیبگم و ازش بخوام منظورش رو از حرفش توض یزیکه فرصت کنم چ نیاز ا قبل

 رو باز کرد. شیمنیکرد و کمربند ا

 

 سامان باعث شد نگاهم رو بهش بدوزم. یه صداانداختم ک میکه داخلش بود یابونیکنجکاوم رو به خ نگاه

 

 .نمیبب ایب -

 

د و باعث ش دیبگم، که دستم رو به سمت خودش کش ی"هان"به سمتش برگشتم و خواستم  دهیباالپر یابروها با

 بشم. کیبهش نزد

 

 بود کنار زد و با اخم مشغول ور رفتن با پانسمانش شد. دهید بیاز سرم که آس یرو از قسمت شالم

 

 گذاشتم و خواستم ازش دور شم که اجازه نداد و گفت: نشیس یرو رو دستم

 

 درسا. ریآروم بگ قهیدق هی -

 

 بهم نداد. یاگهیحرکت و ممانعت د یاجازه حرفش

 

 .کردیش مشامم رو نوازش معطر خنک و مردونه یپهن و ستبرش قرار داشت و بو ینهیس یرو به رو صورتم
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رو بهم  یبخشحس لذت شدیم دهیشن کینزد یهاش که از فاصلهنفس یموهام و صدا یانگشتاش البه ال حرکت

 .کردیم هیهد

 

 .کردیم یسرسره باز شیخاکستر یمردونه رهنیپ یهادکمه یرو نگاهم

 

قرار  شد،یم نییهاش باال و پانفس تمیکه با ر شنهیس یتا سرم رو رو کردیم بمیبود که ترغ یچه حس دونمینم

 بدم.

 

 موهام متوقف شد. یانگشتاش ال به ال یگونهکه حرکت نوازش هامهیر یخنکش رو راه عطر

 

و تو چشماش بدوزم. اخم  ارمیم نشست و باعث شد، نگاهم رو باال بگونه یموهام سر خورد و رو نیاز ب انگشتاش

 .دبریدل م بیکه عاشقش بودم و عج ی. همون اخمکردیم ییابروهاش خودنما نیب یفیظر

 

 گونم برنداشت. یدستش رو از رو یکرد ول تیصورتم پخش شده بود، پشت گوشام هدا یرو که رو موهام

 

 .شکستیم ابونیاز خ هانیعبور ماش یرو صدا نیو نه اون. سکوت داخل ماش گفتمیم یزیمن چ نه

 

 گونم حرکت داد و گفت: یگونه روشصتش رو نوازش انگشت
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 س.زخم ساده هیخداروشکر فقط  -

 

 رو باز کرد. نیگونم برداشت ودر ماش یدستش رو از رو د،یکش یقیبدم که نفس عم یجواب خواستم

 

 خطاب به من گفت: شد،یم ادهیپ کهیدرحال

 

 .نییپا ایب -

 

 بود. رهیبه در سمت راننده که بسته شد خ بش،یحرکت عج نینگاه من، مات و مبهوت از ا اما

 

 هیافتاد که فقط  یبه سامان شهیشم که نگاهم از پشت ش ادهیپ نیم اومدم و خواستم از ماشلحظه بعد به خود چند

 بود. ستادهیو پشت به من منتظرم ا نیماش یجلو ب،یبه تن داشت و دست به ج رهنیپ

 

 یعقب برگشتم تا کاپشن یبه سمت صندل شد،یم دیسامان تول یهاکه از نفس یو بخار رونیب یسوز هوا یادآوری با

 که موقع اومدن دستش بود رو براش ببرم.

 

 شدم. ادهیپ نیچنگ زدم و از ماش یچرمش رو از رو صندل کاپشن

 

و به سمتش قدم برداشتم. مقابلش  دمیبه صورتش پاش یبسته شدن در به سمتم برگشت که لبخند یصدا با

 سمتش گرفتم.کاپشنش رو به حرفیو ب ستادمیا
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 گفت: یبهم زد و با لحن کشدار ینینشدل لبخند

 

 خانوم. یمرس -

 

 یبار دستم تو دستش جا گرفت و به سمت فروشگاه نیاول یبرا ن،ی. بعد از قفل کردن ماشدیاز دستم گرفت و پوش و

 ..میجلوتر واقع شده بود، قدم برداشت یکه کم

 

بود که  ینیدلنش ینداختم. چه گرفتار، اسامان گرفتار شده بود یکه تو حصار دست مردونه فمیبه دست ظر ینگاه

 .رسوندیدلم رو به اوج م

 

 .میها کج کردراهمون رو به سمت قفسه هایاز چرخ دست یکیو بعداز برداشتن  میفروشگاه شد وارد

 

و فکر  میانداختیم یداخل چرخ دست ومدیدم دستمون م یشباهت داشت که هر چ حیبه تفر ترشیکردنمون ب دیخر

 م؟یکنیم نیآذوقه تام یلشکر زره هی یبرا میکه مگه دار میکردیرو نم نجایا

 

فروشنده حساب کنه که سامان سرش رو به سمتم برگردوند و با همون  میها منتظر بودکردن قفسه یخال بعداز

 لبش گفت: یلبخند جذاب جا خوش کرده رو

 

 تموم؟ -
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 کج کردم و با لبخند جواب دادم: سرمو

 

 تموم -

 

و  میزد رونیاز فروشگاه ب ،یآورد. بعداز حساب کردن و بسته بند رونیرو از چرخ ب هایرم کرد و خوراکنثا یچشمک

 .میبه راه افتاد نیسمت ماشبه

 

 هوا سوار شدم. یدر امان موندن از سرما یعقب جا داد و من زودتر برا یرو رو صندل دیخر یهاکیپالست سامان

 

تو  کهیدر داخل اومد. برگشتم سمتش که درحال یسامان بودم که در سمت راننده باز شد و سر سامان از ال منتظر

 بود، گفت: رهیچشمام خ

 

 .امیاالن م رمیلحظه م هیمن  -

 

اهم نگ ررسیرد عبور و از ت ابونیکه بپرسم کجا در رو بست و رفت. با تعجب نگاهش کردم که از عرض خ نیقبل ا و

 نسبتا پرتردد شدم. ابونیخ یانداختم و مشغول تماشا ییخارج شد. شونه باال

 

 .دادنیم راژیو هاابونیبودن که تو خ ییهانیهمچنان ماش یده بود ول کینزد ساعت
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 نیا زد. قبل از یچشمام برق ن،یباقال تو ماش یبو دنیچیبعد در باز شد و بالفاصله سامان سوار شد. با پ قهیدق چند

مصرف رو از دستش گرفتم و لبخند  بارکیجلوم ظاهر شد. ظرف  ییکه فرصت کنم برگردم سمت سامان، ظرف باقال

 نثارش کردم و گفتم: یقیعم

 

 .یمرس-

 

 گفت: کرد،یرو روشن م نیماش کهیداد و درحال یرو با لبخند جذاب جوابم

 

 .تمونذاریمامان خونه نم میکن ریکه اگه د میبر -

 

یو دهن رو آب م پروندیسرد هوش از سر آدم م یهوا نیدور زد و به سمت خونه حرکت کرد. بخار باقال تو ا و

 .انداخت

 

ه با بهم انداخت ک یحرکتم نگاه نیکردم. با ا کیبود، نزد یدستم گرفتم و به دهن سامان که مشغول رانندگ ییباقال

 لبخندم گفت: دنید

 

 الت؟خج ای میباقال بخور -

 

 گفتم: یو با لحن سرخوش دمیخند
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 باقال! -

 

انگشتم  یحرکت دندوناش رو هیکردم که با  کیبهم زد و دهنشو باز کرد. باقال رو به شکاف لباش نزد یچشمک

 نشست.

 

 بکشه و دستم رو ول کنه. رونیانگشتام ب نیزدم که باعث شد با خنده باقال رو از ب یاخفه غیج

 

 با اخم گفتم: دم،یمالیانگشتم رو م کهیخندونش انداختم و در حال یبه چهره ینگاه

 

 ت!بابت تشکر شرمنده کننده یمرس -

 

 یاهکرد. بوس کیدستم رو داخل دستش گرفت و به لباش نزد ام،یکرد و تا به خودم ب یاخنده میلحن شاک دنیشن با

 گفت: د،یکشیم گونه پشت دستمشصتش رو نوازش کهیانگشتم نشوند و درحال یرو

 

 ترن.خوشمزه نایا گفت،یبهم م یحس هی -

 

 :لبش گفت ینداشتم بدم که به سمتم برگشت و با لبخند رو یجواب ششیپ یهم مات و مبهوت از کار چند لحظه من

 

 شدم؟ میتحر ای یدیبازم باقال بهم م -
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از داخل  گهید یکیو  دمیکش رونیتش بدس یسرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و دستم رو از داخل گرما حرفیب

 ظرف برداشتم.

 

باقال رو جلوش  یمقابل درب خونه. ظرف خال نیشد با توقف ماش یآخر باقال رو که داخل دهنم گذاشتم مساو یدونه

 گرفتم و با لبخند گفتم:

 

 !دیچسب یلیسامان، خ یمرس -

 

 بهم انداخت و گفت: یرو خاموش کرد و نگاه نیماش سامان

 

 .دمیرس نیقیاالن به  یول شهیچسب مبا تو دل یطعم همه چ دونستمی. مشتریبه من ب -

 

 کرد و گفت: مدهیباال پر ینثار ابروها یلبخند

 

 م؟یبر -

 

 شدم، سرش رو تکون داد و گفت: رهیفقط با تعجب بهش خ دید یداد و وقت راژیو مدهیباال پر یابروها یرو نگاهش
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 ه؟یچ -

 

 و گفتم: دمیکش ردندونیرو ز نمییپا لب

 

 !یاوم مهربون شد -

 

 گفت: زد،یم هیبه در سمت راننده تک نهیدست به س کهیو درحال دیتو هم کش یشیرو به حالت نما ابروهاش

 

 نبودم مگه؟ -

 

 تکون دادم. "ینگ ،یبگ یه "و سرم رو به عالمت  دمیتو هم کش طنتیرو با ش چهرم

 

باال و  دنیکه به حالت فهم یشد و با سر رهیبهم خ آوردیکه خنده رو لبم م یصنوعبا همون اخم م یالحظه چند

 گفت: شد،یم نییپا

 

 !نطوریکه ا -

 

 گفت: کرد،یدرو باز م کهیداد و درحال رونینگفتم که نفسش رو ب یزیانداختم و چ ییلبخند شونه باال با
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 !ینشونت بدم حض کن یمهربون هیشو،  ادهیباشه درسا خانوم. فعال پ -

 

 بپرسم: یحرفش باعث شد با کنجکاو نیا دنیشن

 

 چطور؟ -

 

 گفت: شد،یم ادهیمتعجبم کرد و همونطور که پ یافهینثار ق یچشمک

 

 !دن؟یبود مانند د یک دنیشن -

 

شدم  ادهیپ نیاز ماش کردمیم لشیو تحل هیتو کف حرفش بودم و تو ذهنم تجز کهیشد و در رو بست. درحال ادهیپ و

 .داشتیعقب برم یرو از صندل دیخر یهاکیکه پالست یو رفتم سمت سامان

 

 و با لبخند به در اشاره کرد و گفت: دیعقب کش یکه دستش رو به عالمت نف رمیرو از دستش بگ شیکی خواستم

 

 .دییشما بفرما -

 

رفتم و دکمش رو فشردم. در چند لحظه بعد باز شد که کامل بازش  فونیدادم و زودتر به سمت آ لشیتحو یلبخند

 کردم و منتظر شدم سامان داخل بشه.
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 گونم کاشت و وارد شد. یرو یاناگهان سرش به سمتم اومد و بوسه شدیکه از مقابلم رد م همونطور

 

سامان؟ جلل  ابون؟یو خگونم گذاشتم. ت یبهش انداختم و دستم رو رو یاز زور تعجب گرد شدن. نگاه چشمام

 .نهیشیبه دل م تربیعج شیمهربون نیمهربون شده و هم بیالخالق! امروز عج

 

 سرش وارد شدم و در رو بستم. پشت

 

 .میو خودمون رو به خونه برسون میکن یرو ط اطیو بلند ح عیسر یهوا باعث شد با قدما یسرما

 

 واریسمتم برگشت. اون هم طوطبه عیاش کردم که سرصد یحالمبل نشسته بود با خوش یدلسا که رو دنید با

 .میاسمم رو صدا زد و تو آغوش هم فرو رفت

 

 چقد دلم برات تنگ شده بود! یدر یوا -

 

 گفتم: کردمیبا لبخند نگاهش م کهیجدا شدم و درحال ازش

 

 مکه! یحاج یحاج یخوب رفت -
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 داد. امیباهات تماس گرفت نه پ شهی. نه مگهید ارهیس هی یتو رفت -دلسا

 

ن بود و با لبخند نگاهمو ستادهیافتاد که به سمتمون ا ییشونش به ساشا یجوابش رو بدم که نگاهم از باال خواستم

 .کردیم

 

 شه،یبه سمتش رفتم که متوجه شدم برخالف هم شدیتر مکه هر لحظه پررنگ یرو رها کردم و با لبخند دلسا

 نگاهش تو چشمام قفل شد.

 

 . با ذوق و لبخند گفتم:ستادمیرو دور زدم و مقابلش ا مبل

 

 سالم -

 

 صورتش بود، جوابم رو داد. نفکیکه جز ال یلبخند با

 

 ؟یسالم درسا. خوب -

 

 رو به عالمت مثبت دادم و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 .ینیرو بب ایدن یهاییبایفقط ز دوارمیحالم که حالت خوبه. امخوش یلیممنون، خ -
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 ازم کرد. یتر و تشکررو پررنگ لبخندش

 

 گفت. کیدر آغوش گرفتن و سامان هم مثل من تبر گرویساشا همدمن رو گرفت و مردونه با  یجا سامان

 

 توجهمون رو به خودش جلب کرد. جونرهین یکه صدا میبود ستادهیسرپا ا یهمگ هنوز

 

 نه شام. میبخور یسحر دیکم کم با گهی. دزیسرم نیایها ببچه -

 

 انداختم. دادیرو نشون م ۱۰به ساعت که  یزدم و نگاه یلبخند

 

 زیپشت م رفتن،یم شیپ ی. پسرا هم که طبق حکومت مردساالرمیشد زیم دنیو مشغول چ میدلسا به سمتش رفت با

 نشسته بودن و مشغول خوش و بش بودن.

 

 .میمشغول شدسامان نشستم و  یرو به رو یصندل رو

 

سفر  یبه ماجرا م،یمقابلمون پر از تنقالت بود زیم کهیو درحال میساعت بعداز شام همه دور هم نشسته بود مین

 .میدادیساشا و دلسا گوش م
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ه ب یچنگ زد. نگاه زیم یرو از رو شیدستش رو پاک کرد و گوش یسامان که بلند شد، با دستمال یگوش یصدا با

 رفت. یانتها یجمعمون رو ترک کرد و به سمت راهرو ی"دیببخش "صفحش انداخت و با 

 

که بعداز باز کردن  گفتیم سیتو انگل طنتشیدادم که با خنده داشت از ش ییرو ازش گرفتم و به دلسا نگاهم

 ساشا چطور سر به سرش گذاشته بود. یچشما

 

. با اخم ازم دیتو جاش پر دهیورقلمب یتو اتاقش که با چشما دمی. پرشناسهیتا حرف نزنم منو نم دونستمیم -

 ی. هم عصبنیدیدیو حالتش رو م نی. کاش بودشدمیم کیبا لبخند ژکوند بهش نزد یمن ه یبرم ول رونیخواست ب

 .هیرفتن نداره ک رونیو قصد ب اتاقشتو  دهیدفه پر هیکه  یریزنج وونهید نیبود که ا دهیشده هم ترس

 

 گفت: د،یخندیاون روز م یادآوریبا  کهیدر حال ساشا

 

کم مونده بود خودم  ارهیخودش هم نم یبه رو دمید ی. وقتشدیم کیفقط با لبخند بهم نزد گفتمیبهش م یهر چ -

 از اتاق فرار کنم.

 

 رو جلوم نگه داشته بودم، گفتم: میپفک یهاانگشت کهیو درحال دمیخند

 

 جونت، نه؟ یباشه و شد بالمثال اومده بود مراقبت  -

 

 به دلسا انداخت و گفت: یبا خنده نگاه ساشا
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 بهم کمک کرد. یلیمدت خ نیدلسا تو ا ه؟یچه حرف نینه ا -

 

 جون رو که کنارم نشسته بود، مخاطب قرار دادم. رهیتکون دادم و ن یسر

 

 کجاست؟ ستونیجون سرو رهین -

 

 سالن اشاره کرد و گفت: یانتها یراهرو به

 

 .زمیاونجاست عز -

 

باشه باز  سیسرو زدمیکه حدس م یدر نیجام بلند شدم و به سمت راهرو حرکت کردم. وارد راهرو شدم و اول از

 کردم که درست بود.

 

 اومدم که سامان مقابلم سبز شد. رونیب سیشستن دستام و درست کردن شالم از سرو بعداز

 

 داد. هیپشت سرش تک واریو دستمو رو قلبم گذاشتم که با لبخند به د دمیکش ی"نیه"ترس  از

 

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه چپ بستم،یدر رو م کهیدرحال
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 ؟یشیآدم ظاهر م یچرا مث جن جلو -

 

 شلوارش فرو برد و گفت: بیرو داخل ج دستش

 

 بخش.ظاهر شدن لذت هی -

 

 جواب دادم: طنتیبا ش ه،یبق شیتا برم پ کردمیاز جلوش عبور م کهیدرحال

 

 ؟یکشیخودت زحمتش رو م ایها رو من باز کنم نوشابه هیبق -

 

یم میقدم هیتو  کهیگرفت و درحال واریرو از د شیشدن دستم از پشت، متعجب به سمتش برگشتم که تک دهیکش با

 گفت: ستاد،یا

 

 .ادهیوقت واسه نوشابه باز کردن ز یول نهیشیبه دل م بیاز دست تو که عج -

 

و راهر یکه انتها یو دنبال خودش به سمت در دیدستم رو کش "؟یچ"که فرصت کنم با تعجب بپرسم نیاز ا قبل

 قرار داشت برد.
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 :دمیبا تعجب پرس داشتمیدنبالش قدم برم کهیدرحال

 

 منو؟ یبریسامان؟ کجا م -

 

دستش رو  ریو من هم وادار به توقف شدم. در رو باز کرد و مس ستادیدر ا نیبهم بده، مقابل آخر یجواب کهنیا بدون

 گفت: کرد،یم تمیبه داخل هدا کهیداد و درحال رییبه پشت کمرم تغ

 

 برو داخل. -

 

 نیزایبا د یمتعلق به سامان باشه. اتاق زدمیشدم که حدس م یبود، داخل اتاق دهیکه از تعجب باال پر ییابروها با

 .دیو سف یاسورمه

 

 واقع شده بود. یکیبزرگ و ش یو کتابخونه واریسمت چپ اتاق قرار داشت و کنارش هم، کمد د یادونفره تخت

 

مقابلش  یادست مبل چرم سورمه هینصب شده بود و  واریبه د یونیزیراست اتاق و درست مقابل تخت، تلو سمت

 قرار داشت.

 

 فتم:سمت سامان برگشتم و با تعجب گ به

 

 کار؟یچ میاومد نجایا -
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نگاهش تا عمق نگاهم رو  کهیو درحال ستادیرو از قاب در گرفت و بعد از بستن در به سمتم اومد. رو به روم ا شیتک

 گفت: ،کردیو خاکستر م سوزوندیم

 

 بهت بدم. زنهیرو که دلم واسش دل دل م یزیچ میاومد -

 

هاش شکل رو لب یاومد که باعث شد لبخند رونیهام بلب ونیاز م یی"ها"و ناخودآگاه  دیاز تعجب باال پر ابروهام

 .رهیبگ

 

 کرد. تمیاتاقش که با فاصله از در قرار داشت، هدا یقد نهیرو داخل دست مردونش گرفت و به سمت آ دستم

 

شدم که  رهیبهش خ نهیمتعجب از درون آ ینگهم داشت. با چشما نهیشونم گذاشت و مقابل آ یرو رو دستاش

 وار گفت:بود، خم شد و در گوشم زمزمه ستادهیپشتم ا کهیدرحال

 

 .زمیصبر کن عز -

 

مد آورد. به سمتم او رونیاز داخلش ب یزیو چ دیکش رونیرو ب ییازم فاصله گرفت و به سمت کتابخونش رفت. کشو و

 .ستادیو دوباره پشت سرم ا

 

 لبش زوم بود. یرو یلبخند جذاب و مردونه یرو نهیهنوز از آ نگاهم
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 ه؟یکارهاش چ نیا یشونم انداخت. تعجب نگاهم چند برابر شد. معن یموهام برداشت و رو یرو از رو شالم

 

 راستم انداخت. یشونه یبسته بودم تو دست گرفت و رو یبلندم که دم اسب یموها آبشار

 

 کنه. کاریچ خوادیم دمیفهمیبود. نم شیکنجکاو شده بودم و هم ضربان قلبم درحال افزا هم

 

 رو مقابل صورتم گرفتن. یزیاز دو طرف صورتم جلو اومدن و چ دستاش

 

 بود، قفل شد. زونیآو دیطالسف فیظر ریکه از زنج یو توپر کیقلب کوچ یرو نگاهم

 

 آورد و دور گردنم بست. نییرو پا گردنبند

 

یشده بودم و احساس م ریازش نداشتم. غافلگ ویزیچ نیبگم. انتظار همچ یزیچ تونستمینم رتیشدت بهت و ح از

 .دیکوبیم نمیس واریقدرت تکلمم رو از دستم دادم. قلبم خودش رو به در و د کردم

 

 گردبند رو تو دستم گرفتم و با بهت زمزمه کردم: قلب

 

 سامان! -
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 همه عشق؟ نیبگم در برابر ا تونستمیم ی. چدمیداخل قلب کش فیظر دیمروار یرو نوازشگونه رو انگشتم

 

 . مثل خودم زمزمه وار گفت:دیکش شیهاش کنار گوشم، وجودم رو به آتنفس هرم

 

 یایکه دن یاقلبم. فرشته یرو تحت شعاع قرار داد و شد ملکه امیدن یکه درخششش همه یدرسا، مانند درّ. کس -

 کرد. یزیرو به رنگ عشق رنگ آم میخاکستر

 

 داشتن سامان. یبو داد،یعشق م یکه بو یچشمام حلقه زد. اشک یشوق تو اشک

 

 .دیمهربونش بودم که خم شد و نرم، گردنم رو بوس یبه چشما رهیخ نهیتو آ از

 

اتفاق به  نیفرا برسه؟ ا یروز نیروز چن هی کردیتصورش رو م ی. کشدیم ترشیاشک تو چشمم هرلحظه ب یحلقه

 نیبگم جز ا تونستمینم یزیکنه؟ چ دایپ یبهم ح یکه سامان سر سوزن دیگنجیهم م یکس یلهیتو مخ یکنار، حت

 که در حقم کرده بود. یلطف بزرگ نیکه خدارو شکر کنم بخاطر ا

 

کف دستم رو  شاشیگذاشتم. ته رگونش  ی. دستم رو بلند کردم و رودمیدیتار م نهیسامان رو از درون آ ریتصو

 .دادیقلقلک م

 

 گردنم گذاشت. یرو دور شکمم حلقه کرد و چونش رو تو گود دستش



 از جنس عشق یسرقت

 
589 

 

 

 گفت: برد،یفرو م ینیریش یکه منو تو خلسه ییوار، با اون تن صداگوشم زمزمه دم

 

زنه من قدم ب یایقلبم جا باز کنه؛ که بهش اجازه بدم تو دن یتو نقدریبشه که ا دایپ یکس کردمیوقت فکر نم چیه -

داشت  ییرویچشمات چه ن ؟یختیرو بهم ر میمعادالت زندگ یکه همه یداشت یدرسا،چ یکنه ول رمیو کم کم تسخ

من؟ از همون  یزندگ یقیموس نینوازترگوشکه قلبم رو به سمت خودش جذب کرد؟ تن صدات چطور بود که شد 

 یهمه یبزنه. که تحمل کرد نتیزم ایدن یو نذاشت یکرد ی. که مردونه زندگیزیمتما هیاز بق دمیفهم دمتیابتدا که د

جز  یانبوده و تو چاره تیخواست قلب دونمیکه م زیاز همه چ یدرسا. سوا کنمیرو. بهت افتخار م تیمشکالت زندگ

 .یمن مثل الماس بدرخش یتو آسمون زندگ شهیهم یبرا دوارمیو ام کنمی. به داشتنت افتخار میداشتن رفتنشیپذ

 

هاش گونش ثابت مونده بود، به دست گرفت و به سمت لب یدستش رو از دور کمرم برداشت و دستم رو که رو هی

 قطره اشک از چشمام. نیکف دستم نشوند که همزمان شد با سقوط اول یاکرد. بوسه تیهدا

 

 .و به سمتش برگشتم دمیحصار دستاش چرخ ونیم

 

 تر شد و گفت:. لبخند مهربونش پررنگکردیصورتم دنبال م یدور کمرم حلقه بود و نگاهش رد اشک رو رو دستاش

 

 زدلم؟یاشک چرا عز -

 

 بشه. یگونم جار یرو یاگهیبودکه اشک د یرخالصیت زد،یکه توش عشق و محبت موج م یلحن دنیشن
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 نش پنهون.رو تو گردرو دور گردنش حلقه کردم و صورتم دستام

 

گرمش گوشم رو  یهاموهام نشست. هرم نفس یوار رودستش نوازش هیتر شد و دستش دور کمرم تنگ یحلقه

 .کردینوازش م

 

 احساسم گفتم: یگوشش با همه دم

 

 دوست دارم سامان. یلیخ-

 

 تر کرد و دم گوشم زمزمه کرد:دستش رو دور کمرم تنگ یحلقه

 

 .زمیاز من عز ترشینه ب -

 

 و نگاه مهربونش رو تو نگاهم قفل کرد. دیازش فاصله گرفتم که سرش رو عقب کش یکم

 

گونم  یکه رو یمونده بود به قطره اشک رهیگونم گذاشت. نگاهش خ یچپش رو از دور کمرم باز کرد و رو دست

 زد.حرکت انگشت، ردش رو از رو صورتم پاک کرد و دستش رو به گونم گره  هیکرد و با  یبازسرهسر

 

 فقط بخنده. دیبه بعد لبات با نیاشک نه، از ا -
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رو به  قتیحق خواستیقلم سرنوشت م ایببرن،  نیکرده بودن تا حس خوبم رو از ب یگذشته و حال تبان دونمینم

 گذشتم رو طرح زد. رینگاه سامان، تصو یمهربون یایرخم بکشه که تو در

 

 داره. یکه تاوان بد ییروزا ریمجلل و متعدد، تصو یهاعمارت ریتصو ،یسر تا پا مشک یهادو تا دختر با لباس ریتصو

 

 غم رو به دلم حس کردم. زشیکه ر دنیچند وقته انگار بال درآوردن و از وجودم پر کش نیا یهایخوش یهمه

 

یدلش مثل دل من دل دل م دونمیخورده، م وندیاز سامان رو ندارم. حاال که وجودم با وجودش پ یطاقت دور من

عشق، چطور ازش دل بکنم؟ چطور دلم رو بردارم و برم سمت  نیاون هم مثل من افتاده تو دام ا دونمیم زنه،

 .شهیکه گذشتم بهش ختم م یمقصد

 

 که دلم رو تحت شعاع قرار داده بود. ی. از حسینه از خوش گهیکرد اما د دنیشروع به بار یترشیبا شدت ب هاماشک

 

 گفت: گرفت،یصورتم رو با دستاش قاب م کهیو درحال دیهاش رو تو هم کشواکنشم، اخم نیا دنیبا د سامان

 

 ؟یکنیم هیگر یدرسا؟ چرا دار -

 

 مردونه دل بکنم؟ یتن صدا نیچطور از ا من
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 شیداره که من اول پ یبرم. چه فرق شیدلم پ یطبق خواسته خواستمیرو از عقلم گرفتم و سپردم به دلم. م ارمیاخت

 .رهیگیکه آرامش م قرارمهیاون، مهم دل ب ایقدم بشم 

 

 .دیگونم چک یزدم که چند دونه اشک رو یرو داخل موهاش فرو بردم و پلک انگشتام

 

 یشده بود برا زمیسامان هم ه یهاو هرم نفس کردیم یتابیکردم. دلم ب کیرو به صورت سامان نزد صورتم

 .ششیآت

 

 داشت، گرفتم و چشمام رو بستم. رنظرمیسامان که با نگاه نافذش ز یهاو از اخمر نگاهم

 

 لباش نشست. یلبام رو یتموم شد وقت فاصله

 

از طوفان، همون آرامش قبل از طوفان ور شدم. همون آرامش قبلاز آرامش غوطه ییایتموم شد و انگار، تو در فاصله

 ...یدلتنگ

 

 .کردیم قیتصد حرکتشیب یموضوع رو، لبا نیو ا میحرکت ناگهان نیتعجب کرده از ا دونستمیم

 

که حرارتش فقط عشق رو  ییهاو بوسه میبعد به خودش اومد و اون هم دلش رو قفل دلم کرد و ما موند هیثان چند

 .زدیم ادیفر
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 .کشوندیم یبوسه رو برام به شور نیریو طعم ش شدیلبامون گم م یتو باز اشکام

 

 پرپشتش گرفتار بود. یمن، تو انبوه موها یسامان صورتم رو قاب گرفته و دستا یدونهمر یدستا

 

مونده بود، ثابت  تحرکیوقت ب یلیلبام که خ یسامان رو یبه خودم اومد که لبا یوقت یچقدر گذشت ول دونمینم

 شد.

 

مردونش  یلباس خاکستر یقهیبه  رو از صورتم فاصله داد که باعث شد چشمام رو از هم باز کنم و نگاهم رو صورتش

 بدوزم.

 

پهن و  ینهیو چند لحظه بعد، تو آغوش گرمش فرو رفتم و گونم رو به س کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

 .دیچسب شیعضالن

 

 :دیداد. صداش به گوشم رس هیو صورتش رو به سرم تک دیچیرو دور کمرم پ گشیدستش رو دور شونم و دست د هی

 

 اشکات رو. لیدل فهممینم -

 

 مردونش نشست. به کمرش چنگ زدم و با بغض گفتم: رهنیپ یبه رو اشکم

 

 .شهیدلم برات تنگ م -
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 گفت: داد،یم نانیاطم یکه بو یموهام کرد و با لحن یوار حوالهرو نوازش انگشتاش

 

 .میاز هم جدا ش ستیما که قرار ن زدلم؟یچرا عز یدل تنگ -

 

رو گرفته بود، لعنت به  بانمیکه االن گر یفشردم. لعنت به حس نشیورتم رو به سرو با درد بستم و ص چشمام

 شد. یواسم تداع تیموقع نیکه تو ا یاگذشته

 

 .دمیرو شن قشینفس عم یو صداش نزنم. صدا رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 

 .رمیجدا شد که باعث شد فاصله بگ ازم

 

یچشمام دوخت و انگار م یرو تو شیخم شد تا هم قدم بشه. نگاه جد یرو با دستاش قاب گرفت و کم صورتم

 بده. نانیمادرش اطم یشگیبچه از بودن هم هیبه  خواست

 

دلمو از دلت جدا کنم و  تونمیچون من نم یریبدون من نم یبر یبخوا ییهستم خب؟ هر جا شهیدرسا، من هم -

تو  تونمیمن بدون تو نم ،یزنیم یرنگ خوشبخت میت به زندگهستم چون تو با بودن شهی. من همفتهیفاصله ب نمونیب

 ریو حاال که طعم خوش بودنت ز دمیرو چش تنتهستم چون طعم داش شهیبکنم. من هم یو تار زندگ رهیت یایدن هی

 ،یرو متحمل شد یادیز یهایسخت یتو زندگ دونمیدندونم رفته، محاله ممکنه بخوام و بتونم ازت جدا بشم. من م

 رونیکه تو دلت رخنه کرده رو ب یحس ترس نیا یول یبود تیمحبوب زندگ یاز آدما یلیشاهد از دست دادن خ

 . باشه درسا؟یابد وندیپ هیخورده،  وندیبا هم پ امونینداره چون دن ییجا چیمن و تو ه یایترس تو دن نی. ازیبر
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 .کردیم یمن داشتم و حرفاش رو خنث که ینه با وجود حس یول یگرمدل یبو داد،یم یزندگ یبو حرفاش

 

 یتنگکه طعم تلخ دل یو من متنفرم از اجبار هیاجبار ست؛ین یاریکه هراس به دل من انداخته اخت یراه نیا مودنیپ

 .ارهیرو واسم به ارمغان م

 

از غم  زیکام اون هم مثل من به زهر آغشته بشه. دل من لبر خواستمیحرف دلم رو بهش بزنم اما نم تونستمیم کاش

 سامان هم بخوام. یرو برا یزیچ نیچن تونمینم یشد ول

 

 تکون دادم. "باشه"لبم نشوندم و سرم رو به عالمت  یهر چند تلخ رو یلبخند

 

 و گفت: دیبه صورتم پاش یلبخند

 

 اشکات! زنینر گهید -

 

 دستش گذاشتم و زمزمه کردم: یرو رو دستم

 

 باشه. -

 



 از جنس عشق یسرقت

 
596 

 

 .ستادیصورتم پاک کرد و صاف ا یلبش رد اشک رو از رو یرو یلبخند مردونه با

 

 گفت: نداخت،یسرم م یرو کهیشونم برداشت و درحال یرو از رو میمشک شال

 

 شدن تا اومدنمون رو شکار کنن. زیت رونیچندتا چشم اون ب ستیمعلوم ن -

 

 گفتم و ادامه دادم: ی"یه"بودن،  رونیجون که ب رهیها و نبچه یادآوری با

 

 نکنه فکر بد بکنن؟ یوا -

 

 گفت: یطونیشونم مرتب کرد و با لحن ش یشالم رو رو یلبه

 

 در اون صورت. کننیفکر نم راهیب میلیخ -

 

 خندون رو یو با چشما شلوارش فرو برد بیو ازم فاصله گرفت. دستش رو تو ج دیگفتن من خند "سامان" یصدا با

 گفت: کردم،یبه من که چپ چپ نگاهش م

 

 .شهیکه به موقعش اخبار به اونا هم مخابره م دوننینم یزیفقط ساشا و دلسا چ -
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 :دمیرو باال انداختم و با تعجب پرس ابروهام

 

 دونه؟یمگه راشا م -

 

 گفت: کرد،یرو مرتب م رهنشیپ کهیکه مجبور شدم به سمتش برگردم. در حال ستادیا یقد ینهیآ یبه رو رو

 

 نفهمه. یزیهاست که چحرف نیاز ا زتریآره، راشا ت -

 

 گرفت و به چشمام دوخت. نهیکه نگاهش رو از آ ستادمیجلوش ا زد،یآروم کردنم م یکه برا ییهاحرف یادآوری با

 

 سامان؟ -

 

 جواب داد: رو باال انداخت و ابروهاش

 

 جانم؟ -

 

 اومد. رونیلباش ب نیکلمه که از ب هی نیداشت ا یچسبحس دل چه

 

 بهتون نگفته بودم. یزیرو از دست دادم؟ من که چ میزندگ یاز آدما یلیمن خ یدونستیتو از کجا م -
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 و گفت: دیکش قشیبه  یدست

 

 .دوننینه فقط من، بلکه ساشا و راشا هم م -

 

 .دیحرف سامان، چشمام درشت شد و ابروهام باال پر نیاز ا متعجب

 

 از کجا؟ -

 

 برداشت و رو بهم گفت: قشیاز سر  دست

 

 .میکرد رید یلیبدم؟ خ حیبعدا برات توض -

 

دست شستن ساده به  هیسمت در رفتم. گفتم و همراهش به یا"باشه" یکه به شدت کنجکاو شده بودم ول نیا با

 !دیکجا رس

 

قابلم م دهیباال پر یراهرو. با ابروها واریپشت د دمشیدست سامان رو گرفتم و کش م،یبش ییرایوارد پذ کهنیاز ا قبل

 و گفت: ستادیا
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 شد؟ یچ -

 

 گفتم: کردم،یاشاره م ییرایبا انگشت شصت به پذ کهیرو ول کردم و در حال دستش

 

 که. فهمنیهمه م میخب اگه ما با هم بر -

 

 رو برد و گفت:شلوارش ف بیتو ج دستاشو

 

 گه؟یساشا و دلسا د یعنیهمه  -

 

 .ایبعد ب قهیتو دو دق رم،ی. من اول میحاال چه ساشا و دلسا چه هر ک -

 

 به خودش گرفت و گفت: یمتفکر یچهره

 

 ؟یهمه مدت کجا بود نیخب بعد تو ا -

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه

 

 !گهید سیخب سرو -
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 داره! دید سیبه سرو ییرایخانوم کاراگاه، پذ -

 

 گفتم: زد،یکه اضطراب توش موج م یرو درشت کردم و با لحن چشمام

 

 اومدم؟ رونیوقته ب یلیمن خ دنیفهم یعنی ؟یجد یوا -

 

 نگاهم رو به اطراف چرخوندم. یگفتم و با کالفگ ی"اه"انداخت که  ییباال شونه

 

همه مدت کجا  نیاومدم، ا رونیوقته ب یلیباشه و متوجه شده باشن خ دید سیبه سرو ییرایبد! اگه پذ میشد رسوا

 بودم؟

 

 دوختم و گفتم: کرد،یباال رفته نگاهم م یرو به سامان که با ابروها نگاهم

 

 . هرایبعد تو ب قهیدو دق رم،ی. من مگهیو احداث شده د یزیرمواقع برنامه نیهم یحاشا برا وارینداره، د یبیخب ع -

 دروازه. یکیگوش دره و اون  هیهم گفتن  یچ

 

 از جلوش رد بشم که صداش به گوشم خورد: خواستم
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 فاجعه رو تحمل کننا! نیا توننیدو نفر بهتر با هم م -

 

گفتم که با خنده واسم شونه باال  ی"سامان"برگشتم که نگاهم تو نگاه خندونش قفل شد. با حرص  سمتشبه

 اشاره کرد ییرایانداخت و با ابرو به پذ

 

موقعبت که من نگرانم نکنه دستمون واسه همه رو شده باشه،  نیفوت کردم و ازش رو گرفتم. تو ا رونیرو به ب نفسم

 نیو قطعا با ا میهمه مدت نبود نیمن و سامان ا ؟یدرصد متوجه رابطمون شده باشن چ هیگرفته. اگه  شیشوخ

 .لکمارمو ی. مخصوصا اون دلسازنهیبه سرشون نم یخوب یفکرا تیوضع

 

خودم  یها رو رونگاه ینیشدم. سنگ ییرایوارد پذ یعاد یلیزدم و خ یالیخیتوجه به سامان خودم رو به ب بدون

 دلسا به گوشم خورد. یقبلم برم که صدا یسمت جابهشون خواستم به اعتنای. بکردمیحس م

 

 چرا؟ یتنها اومد -

 

 چشم دوختم. طونشیش یبه چشماسرم رو باال آوردم و  متعجب

 

 اومدم؟یم دیبا یپس با ک -

 

 !گهید تگهید یمهیبا ن -
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 رهین یبگم که صدا یزیدوتا توپ گرد شده بودم. خودم رو جمع و جور کردم و خواستم چ یاز تعجب اندازه چشمام

 جون مانع شد.

 

 راحت باش. دونن،یهمه م زمیعز -

 

 باشه. دیکه نبا هیزیفکر کنم که منظورش همون چ خواستینم دلم

 

 لبام نشوندم و گفتم: یرو یزورک لبخند

 

 رو؟ یچ -

 

 لبش گفت: یجون با همون لبخند رو رهین

 

 گلم. گهیتو و سامان رو د یرابطه -

 

 از خودم نشون بدم. تونستمینم یالعملعکس چیو مبهوت سرجام خشک شده بودم و ه مات

 

 وسط؟ نیشده ا یس یب یب ینداشتن. ک یساشا و دلسا که خبر دونن؟یهمه از کجا م ح؟یانقدر صر چرا
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پشت سرم رو نشونه گرفته  ییو مردمک چشماش که جا طونیلبخند ش یدلسا به خودم اومدم و نگاهم رو یصدا با

 .دیبود، چرخ

 

 !نایآقا سامان خوب مخ خواهرم رو زد -

 

حرف دلسا  نی. با ااومدیسمت مت سرم انداختم که سامان لبخند به لب داشتم بهبه پش ینگاه دهیباال پر یابروها با

 و سرش رو تکون داد. دیبهش بده، خند یجواب کهنیبدون ا

 

 شدم. ریکه نشست به خودم اومدم و کنار دلسا جا گ شیقبل یجا سر

 

 گفت: یشینما سمتم برگشت و با اخممحض نشستنم دلسا به به

 

 موضوع رو؟ نیا دیپنهون کن نیخواستیم یتا ک گفتیجون بهمون نم رهیاگه ن -

 

 !دهیجون زحمت مخابره اخبار رو کش رهیدرست حدس زده بودم. ن پس

 

رو بندازم گردن  یهمه چ کهنینداشتم جز ا یاچاره نیواسه هم شهینم الیخیدلسا تا منو کچل نکنه ب دونستمیم

 خباثت! تیسامان. نها

 

 انداختم و گفتم: ییباال شونه
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 سامان بود. ریهمش تقص -

 

 سامان که چشماش گرد شده بود کرد و گفت: یش رو حوالهحرف نگاه موشکافانه نیبا ا دلسا

 

 س.پشت پرده یدست هی دونستمیکنه. م یرو از من مخف یزی. درسا امکان نداره چزدمیم یحدس نیچهم -

 

 گرفته بود. طفلک سامان! مخنده

 

 بگه، راشا گفت: یزیسامان چ کهنیاز ا قبل

 

 سامان نذار! یخواهرت رو پا یکم کار -

 

 ؟یکنیسامان رو م یکه االن طرفدار یدونستیم یزیتو خودت چ -دلسا

 

 گفت: یاانهیابروش رو باال انداخت و با لبخند موذ هی راشا

 

 کنه! یرو از من مخف یزیبله. سامان عادت نداره چ -
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ن اونم با لح ؟یصحبت کردن با کس یطورنیبه کف سرم. راشا و لبخند؟ راشا و ا دیواکنش راشا ابروهام چسب نیا با

 طون؟یش

 

 بلند گفت: یحرف به سمتم برگشت و با صدا نیبا ا دلسا

 

 درسا!!!!! -

 

م تو چهره دونستمیکه م یابا کنترل خنده دمیکشیعقب م یخودم رو کم کهی. درحالدیگرفته بود شد مخنده

 مشهوده گفتم:

 

 .همونیکردن عل ی. تباننیرو بب ثشونیخب یهاافهینه دلسا. ق -

 

 قرار داد. انیاول من رو در جر یسامان همون لحظه ه؟یچ یتبان -راشا

 

 راشا زد و گفت: یبه بازو یاضربه دیخندیم کهیدرحال سامان

 

 معرکه! اریب شیراشا، آت یدوونیخوب موش م -

 

 ا خنده برگشت سمت سامان و گفت:ب راشا
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 .گهید کنمیرو آشکار م قیدارم حقا -

 

 به راشا گفتم: رو

 

 ؟یبند یخال ای قتهیحق نیا -

 

 صدام برگشت سمتم و گفت: دنیمحض شنبه دلسا

 

 بفهمم؟ دیماله نکش. من االن با نیاز ا ترشیدرسا ب -

 

و به دست  کردمیم یباهاشون خداحافظ دیسرم که کم کم با یبه خودم گرفتم و با فکر به موها یمظلوم یافهیق

 گفتم: سپردمیدلسا م

 

 !دمیباور کن منم تازه فهم -

 

 رو واسم درشت کرد و گفت: چشماش

 

 رو؟ یچ -
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 .گهیخودم و سامانم رو د نیب یرابطه -

 

 هامون رفت رو هوا.خنده یخونه با صدا هیاز ثان یکسر در

 

و دلسا دست از سرم  یها شد ناجحرف و خنده نیخدارو شکر هم یکه بزنم ول دیرسینم نمبه ذه یاگهیحرف د چیه

 برداشت.

 

 .میراشا به راه افتاد یسمت خونهو به میزد رونیب نایسامان ا یاز خونه یساعت بعد، بعد از خداحافظ مین

 

خاطرات رو تلخ  نیا ینیریکه انگار دست به دست هم داده بودن تا ش ییشب هم تموم شد و شروع شدن روزا اون

رو  یو دور از ذهن بودنش، صفحات سخت زندگ دیبع نیو هم دیگنجیکدوممون نم چیکه تو باور ه ییکنن. روزا

 واسمون ورق زد.

 

*** 

 

 تلخ. یحال کم نیو در ع نیریش ی. دو هفتهگذرهیم زیانگدو هفته از اون شب خاطره کینزد

 

جز لبخند  یزیخوب بود و چ یلی. حالمون کنار هم خهیکه مختص به همه بود؛ چه من، چه دلسا، چه بق ینیریش

 جوالن دادن تو چهرمون رو نداشت. یاجازه
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 فقط مختص به من بود. میلعنت یکه فقط مختص من بود چون گذشته یاما تلخ و

 

 یتنگروم بود، از دل شیکه پ یمبهم یندهیاز آ شدیذهنم پر م شدمیکه تنها م نیمحض ابودم و سردرگم. به جیگ

 ازش ندارم. یراه فرار دونستمیکه م ییفرساطافت ییاز جدا شه،یم رمیگبانیگر دونستمیکه م یریگنفس

 

اگه  دونستمیبرم سمتش. م دمیترسیم یبودم ول رفتهیکه با گذشتم گره کور خورده بود رو پذ یاندهیو آ گذشتم

 یفیبالتکل نیا تونستمی. نمخواستمیرو نم نیو من ا مونهیم یمبهم و خاکستر ندمیجبرانش برندارم آ یبرا یقدم

 .شدیگروه تموم م مواس انشیبدم اما پا انشیپا خواستیرو تحمل کنم و دلم م

 

 .دادیرو تحت شعاع قرار م میزندگ یکه لحظه به لحظه ییهایدلتنگ متیاز سامان، به ق ییجدا متیبه ق یانیپا

 

وضع  نیتونستم به انمژ یگزافش رو ندارم ول یهانهیبا اون و تحمل هز ییارویتوان رو دونستمیچون م دمیترسیم

 باشم. یهم راض

 

 .زدمیازش دست و پا م ییرها یبود و داشتم برا یریگسخت و نفس یراه دو

 

و از ظواهر امر مشخص بود که  شدیم یوقتشون تو اداره سپر ترشی. بمیدیدیمدت کم م نیو راشا رو تو ا سامان

 سرشون به شدت شلوغه.
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 زشیبرانگسفارش تعجب نیا دونستمیاز خونه دور نشم. نم ادینرم و ز ییجا خبریبهم گوشزد کرده بود که ب سامان

راه و  نیکه ا هیکسان یمختص به همه اطیاحت نیکه داره و ا هیابخاطر شغل و حرفه گفتیخودش م یبود ول یچ یبرا

 .کننیشغل رو انتخاب م نیا

 

 بدم. شیرو افزا میعصب یهاخودم تنش ینیبا بدب خواستیبودم چون دلم نم رفتهیهم حرفش رو پذ من

 

 م.رفت رونیرو از رو تخت چنگ زدم و از اتاق ب لمیموبا یفاصله گرفتم. گوش نهیسرم مرتب کردم و از آ یرو رو شالم

 

 چیبه در اتاق ساشا زدم که ه یاکنم، تقه دایاز ساشا و دلسا پ یتا اثر دمیکشیبه سالن باال سرک م کهیدرحال

 بهم داده نشد. یجواب

 

ها پله یاومدم. از باال نییها کج کردم و ازش پاسمت پلهکنم، راهم رو به داشونیپ تونمیباال نم یطبقه دمید یوقت

 بلند صداش کردم.

 

 دلسا؟ -

 

 جانم؟-

 

 کاریچ یوقت روز تو سالن غذاخور نیکه ا کردمیفکر م نیبه ا کهیبه گوشم خورد. درحال یاز سالن غذاخور صداش

 اومدم. نییسالن پا یها رو دور زدم و از دو پلهپله کنه،یم
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ه قابلشون ثابت بود. چظرف پاپ کرن م یهم جلوشون باز بود. نگاهم رو ینشسته بودن و لپ تاپ زیساشا پشت م با

 !کردنیهم از خودشون م ییرایپذ

 

 سمتم برگشت و گفت:کنجکاو به رون،یب یهامن حاضر و آماده و با لباس دنیبا د دلسا

 

 رون؟یب یریکجا درسا؟ م -

 

 حرف دلسا توجه ساشا هم بهم جلب شد و نگاهش رو از پشت سر دلسا بهم دوخت. نیا با

 

 گفتم: دادم،یمنهدم شدم رو بهشون نشون م یگوش کهیشدم و درحال ترکیبهشون نزد یقدم

 

 درست کنم. برمینابود شده. م میآره. گوش -

 

 و گفت: دیاخماشو تو هم کش میگوش یخوردهترک یآشفته و صفحه تیوضع دنیبا د دلسا

 

 باهاش؟ یگرفت یکشت -

 

 نه بابا. از دستم افتاد داغون شد. -
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 نگاهم رو بهش بدوزم. ساشا باعث شد یصدا

 

 د؟یو باهم بر ادیسامان ب یصبر کن ستیبهتر ن -

 

 پالتوم انداختم و گفتم: بیج یرو تو یگوش یالیخیب با

 

 .گردمیبرم عیسر رمیشلوغه. م یروزا که سرشم حساب نیمخصوصا ا اد،یب یک ستیسامان که معلوم ن -

 

 کرد و گفت: نییباال و پا یگذاشته بود سر ریکه انگار حرف ساشا روش تاث دلسا

 

 !ینر ییکه نرفته گفته بود تنها جا ادتی. یبا سامان بر ینظر منم بهتره صبر کنبه -

 

 .امیم عیسر شم،یاز خونه دور نم ادی. زینگران خودیب -

 

 تکون دادم و گفتم: یبه نشونه خداحافظ یدست شدم،یاز سالن خارج م کهیو درحال برگشتم

 

 ها.فعال بچه -
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 .دمیبسالمت گفتنشون رو شن یصدا

 

سمتم هجوم آورد و باعث شد لرز به تنم سرد به یاز هوا یگذشتن پام، موج رونیخونه خارج شدم که به محض ب از

 .نهیبش

 

 اطیح یاومدم. برف امروز صبح باعث شده بود باغچه نییها پاو به حالت دو از پله دمیپالتوم رو باالتر کش یقهی

 به خونه ببخشه. ییبایز یبشه و جلوه دپوشیسف

 

واسم  یمطبوع و گرم خونه، از برف باز یبارش برف از پشت پنجره و در معرض هوا یعاشق برف بودم. تماشا شهیهم

 بخشه.و لذت ریپذخودش دل یاندازهبارش برف هم، به ریتر بود اما قدم زدن زچسبدل

 

 کردیبزرگ مقابل خونه عبور م ابونیاز خ ییم بستم. تک و توک خودرواومدم و دروازه رو پشت سر رونیب اطیح از

 نبود. ادهیاز عابر پ یوگرنه خبر

 

 ثابت موند. روادهیپ یپارک شده بود گذشت و رو یاکه مقابل خونه یرنگ یمشک یاز پژو نگاهم

 

 گرفتم. شیپ که درنظر داشتم رو یبلند راه مقصد یپالتوم فرو بردم و با قدما بیرو تو ج دستام

 

 کردم. ترشیبزرگ مدنظرم ب یسمت مغازهو سرعت قدمام رو به دمیرس یاصل ابونیخ به
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 روششیبود و سرش گرم لپ تاپ پ ستادهیا خوانشیکه پشت پ یجوون یمغازه شدم و رفتم سمت فروشنده وارد

 بود.

 

 .رهیشکل بگ میهالب یرو یتیباعث شد لبخند رضا نیبود و هم نینشداخل مغازه گرم و دل یهوا

 

 لپ تاپ گرفت. یرفتم و صداش کردم که توجهش بهم جلب شد و نگاهش رو از صفحه سمتشبه

 

 ازم خواست منتظر باشم تا مشکلش رو حل کنه. یکل یبررس هیرو بهش گفتم و بعد  میگوش مشکل

 

دم. بسنده کر رشیبه تعم نیرو نداشتم، بخاطر هم میگوش ضیتعو طیفعال شرا یترک خورده بود ول یگوش یصفحه

 و بشه باهاش کار کرد. ادیرو فرم ب دیفعال با اده،یز ضیتعو یوقت برا

 

 رو تماشا کنم. هانیها و ماشرفت و آمد آدم شهیدادم از پشت ش حیچرم مغازه، ترج یهایصندل ینشستن رو یجابه

 

یکه ب ییهانیسرد نگه دارن و ماش یتر در معرض هواداشتن خودشون رو کم یسع عیبلند و سر یکه با قدما ییآدما

 .کردنیتردد م ابونیجا داخل خاز همه خبر

 

سرد زمستون  ینگهداشتنمون رو از هوا منیا ییکه توانا ی. چادرمیافتاد مونیصادق، چادر قبل ایقبل  یخونه ادی

 یبخار هیکه با  یی. زمستونابرمینم ادیال گذشته رو از زمستون سه س یهایوقت دردسرها و سخت چینداشت. ه

یم ضیبذاره. اگه مر ریرومون تاث نیترکم هوا، یتا سرما میلباس گرم بپوش یکل میومجبور بود شدیسر م یبرق

که  ی. دردیبهبود یفکر آسوده برا هینه  م،یاستراحت داشت یبرا یگرم طی. نه محشدینور م یهم که نور عل میشد



 از جنس عشق یسرقت

 
614 

 

مجلل  یو بخار نهیوجودشون به هزار تا شوم یبود که گرما یهم نبودن پدر و مادر کردیم ییخودنما ترشیاز همه ب

 .دیچربیو گرم م

 

فروشنده به خودم  یصدا دنیشده بودم که با شن میکه پشت سر گذاشته بود یسخت یخاطرات گذشته و روزا غرق

گذاشت و گفت که مشکلش حل شده و  خوانشیپ یرو رو میدوختم. گوشگرفتم و بهش  شهیاومدم و نگاهم رو از ش

 .ومدما رونیاز مغازه ب نه،یازش کردم و بعداز پرداخت هز یکارش تمومه. تشکر

 

 دادیعصر رو نشون م ۵انداختم که ساعت  یگوش یبه صفحه ینگاه داشتم،یسمت خونه قدم برمکه به ینیدرح

 من اصال گذر زمان رو حس نکردم. کهیدرحال گذشتیاومدن من از خونه م رونیساعت از ب کی یعنی

 

 صفحه، مانعم شد. یباال امیبذارم که عالمت پ بمیرو داخل ج یگوش خواستم

 

 صفحه نقش بست. یبازش کردم که اسم سامان باال یکنجکاو با

 

 ؟ییکجا -

 

 بود. شیپ قهیده دق یبه ساعت ارسالش انداختم. برا ینگاه

 

نقش  "رونمیسالم. ب " یو جمله دنیلغز دیصفحه کل یانگشتام رو ش،یادفعه هیو  یاکلمه هی امیپ نیاز ا عجبمت

 بست.
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رو  یخواستم گوش ه،یسامان چ ییهویسامان  امیسوال و پ نیا لیدل کردمیفکر م کهیو درحال دمیکش یقیعم نفس

 بذارم که لرزشش متوقفم کرد. بمیداخل ج

 

 شیپ یواقعا کنجکاو شدم که چه خبره و مشکل گهیرو مقابل صورتم گرفتم. تماس از طرف سامان بود. د یگوش

 اومده؟

 

 .دیچیسامان داخل گوشم پ یداشتم که صدارو مماس با گوشم نگه یوصل تماس رو لمس کردم و گوش یدکمه

 

 ؟ییسالم درسا. کجا -

 

 .رونمیسالم. ب -

 

 کجا؟ یعنی رونیب -

 

 .شدیو مضطرب شدنم م یبودن ناخواسته باعث نگران یجد نیبود و هم یصداش جد لحن

 

 کردن. رشیاز دستم افتاد و داغون شد. دادم تعم میگوش -
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 کالفه بود. لحنش

 

 ابون؟یدرسا؟ کدوم خ ییکجا -

 

 گفت: گرفت،یبه خودش م یکه کم کم داشت رنگ نگران یو با دل دیباال پر ابروهام

 

 اومده؟ شیپ یشده سامان؟ مشکل یزی... چابونیخ-

 

 .دمیشن یرو پشت گوش قشینفس عم یصدا

 

 نشده. یزینه چ -

 

 ؟یمطمئن -

 

 . فعال.نمتیبیآره. م -

 

 آوردم و داخل دستم فشردم. نییرو از دم گوشم پا لی. موبادیچیپ یبوق ممتد داخل گوش یصدا و
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. یلحن خشک و جد نیتا حاال سابقه نداشت که سامان زنگ بزنه و فقط ازم بپرسه کجام؟ اون هم با ا یاتفاق نیچهم

 یاتفاق ایشده و  یخبر هی کنمی. احساس مدهیبد بهم م دیو کوتاه نو یتماس ناگهان نیدلم با ا یچرا ول دونمینم

 کرده. یکار نیچافتاده که سامان هم

 

خونه که چند متر جلوتر قرار داشت،  ابونیسمت خو بلند، به عیسر یهاگذاشتم و با قدم بمیرو داخل ج یگوش

 نه. ایشده  یزیدلسا بدونن چ ایساشا  دیحرکت کردم. شا

 

از ترس  یغیپرت شدم. ج ابونیمجاور خ یشد و به کوچه دهیبرسم که ناگهان دستم کش ابونیمونده بود به خ یکم

 که رو دهانم قرار گرفت، خفه شد. یپشت دست غمیج یزدم که صدا

 

 .دمیشنیوضوح متند و محکم قلبم رو به یهاتپش یاز فرط ترس گرد شده بود و صذدا چشمام

 

پارک شده داخل کوچه نگهم داشته  یهانیاز ماش یکیدهنم گذاشته بود و پشت  یسامان که دستش رو رو دنید با

که تو صورتم مشهود بود،  یزیچ نیترشیب یول دیلرزیبود، ترسم جاش رو به تعجب داد. هنوز هم از ترس کل بدنم م

 بود. تیوضع نیسامان و به وجود اومدن ا دنیتعجب د

 

دهانم  یروم دستش رو از روزدن ندارم، آ غیقصد ج گهیو د کنمیگرد شده نگاهش م یفقط با چشما دیکه د سامان

 و پشت گردنش نگه داشت. دیحالتش کشپرپشت و خوش یهاش رو محکم داخل موهابرداشت و پنجه

 

 نداشته باشه، گفتم: یلرزش کردمیم یکه سع ییدهانم رو قورت دادم و با صدا آب
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 چه خبره سامان؟ نجایا -

 

چشمام در  نیب شینگاه جد کهیهام گذاشت و درحالشونه یبه سوالم بکنه دستاش رو رو یتوجه کهنیا بدون

 گردش بود، گفت:

 

 .ییجا میبر دیبا ا،ینپرس درسا. با من ب یزیفعال چ -

 

 هیاون هم  ه؟یچ نجایحضور سامان ا لیدل ه؟یچ انیجر دمیفهمیکنه. نم خیباعث شده بود بدنم  یو نگران اضطراب

 !یتیوضع نیبا همچ مقدمهیو ب یادفعه

 

 شدم. دهیشد و به دنبالش به داخل کوچه کش ریدستم تو دست سامان اس "چرا؟"بتونم بپرسم  کهنیاز ا قبل

 

بلند و محکم سامان هماهنگ  یخودم رو با قدما کردمیم یهام حالت دو به خودش گرفته بود و سعقدم کهیدرحال

 فتم و گفتم:انگشتام گر نیکنم، با دست آزادم ساعد دستش رو که دستم رو گرفته، ب

 

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیچ م؟یریم میسامان کجا دار -

 

و من هم  دادیبلند، به راهش ادامه م یهادرهم و قدم یخا. فقط با اخمدیشنیمن رو نم یاون انگار اصال صدا یول

 .شدمیم دهیدنبالش کش
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 سمتم برگشت و گفت:به زدم،یلحن نگرانم که اسمش رو صدا م دنیشن با

 

 .گمیرو بهت م ینپرس درسا. به موقع همه چ یزیفعال چ -

 

به جواب  خواستیکه م میدرون لینپرسم. برخالف م یسوال گهیباعث شد د کردیم ییکه تو لحنش خودنما یتحکم

 هاش برسه.سوال یهمه

 

 .کردیم ترششیب شیو جد بیعج یهاسامان و واکنش یبرخوردها نینگران بود که ا دلم

 

رو  یبه آپارتمان ناآشنا ینگاه یاز واحدها رو زد. با کنجکاو یکیو زنگ  ستادیا یسامان مقابل آپارتمان یمدت از پس

 نجا؟یا میاومد یچ یبه روم انداختم. برا

 

 تا داخل شم. ستادیحرکت بازش کرد و کنار ا هیباز شد و سامان با  یبا صدا در

 

بزرگ رو به مقصد  نگیبلند پارک یهابا قدم کهیشدم که بالفاصله در پشت سرم بسته شد و سامان درحال وارد

 خطاب به من گفت: کرد،یم یآسانسور ط

 

 .ایدنبالم ب -

 

 توسط سامان فشرده شد و آسانسور شروع به حرکت کرد. ۴ یآسانسور شدم که دکمه وارد
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آروم و  یبود، انداختم. با تن صدا ستادهیا شیشگیهم یجد لیمون استابا ه بیبه سامان که دست به ج ینگاه

 سمتم برگشت و منتظر بهم چشم دوخت.نامطمئن صداش زدم که به

 

 دهانم رو قورت دادم و گفتم: آب

 

 نگرانم. -

 

 گفت: یمی. نگاهش رو بهم دوخت و با لحن مالدیبه پشت گردنش کش یداد و دست رونیرو ب نفسش

 

 چرا؟ ینگران -

 

 یچ گمیو هر چقدر هم م نجایا یاریداخل کوچه، بعد م میکشیم ،یشیمقابلم ظاهر م یادفه هیکه تو  نیخب هم -

 نداره؟ ینگران یجا نیسوال نپرس. خب ا یگیشده م

 

و نگاه نگران من  زدیتو نگاهش موج م تیحال جد نیو در ع یموند. کالفگ رهینگاهش در سکوت بهم خ چندلحظه

 خارجم کنه. یبگه و از نگران یزیمنتظر روش قفل شده بود تا چ

 

یم یبه زود یبهت بگم ول یزیچ تونمیدرسا. نم ستیبه موقع. االن وقتش ن یول دمیسواالتت رو م یجواب همه -

 رو. یهمه چ یفهم
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 داشته باشم آسانسور متوقف شد و درش گشوده شد. یاگهیفرصت سوال د کهنیاز ا قبل

 

 یرنگ یااومد. مقابل درب قهوه رونیبهم اشاره کرد که خارج شم و خودش هم پشت سرم از آسانسور ب سامان

 بعد در گشوده شد. یو زنگ رو زد که لحظات ستادیا

 

 بعد صداش به گوشم خورد. یاهیدرش نقش بست و ثان ینگاه کنجکاوم به در چشم دوخته بودم که قامت مرد با

 

 سالم جناب سرگرد. -

 

 جوابش رو داد. دم،یدیکه فقط موقع کار ازش م یو مقتدر یتکون داد و با لحن جد یسر سامان

 

 سر ازم خواست وارد شم. یو سامان با اشاره دیبه من بندازه، کنار کش ینگاه کهنیبدون ا مرد

 

 یتعجب و نگران وارد خونه شدم. سامان هم پشت سرم وارد شد و در توسط فردم یارو درآوردم و با چهره هامکفش

 که بازش کرده بود، بسته شد.

 

 جا تعجبم هزار برابر شد.حاکم بر اون تیوضع دنیکه با د میشد ییرایو وارد پذ میگذشت کیکوچ یراهرو از
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ا و کار ب یشت و چند نفر هم مشغول بررسمقابل مبل قرار دا زیم یرو نیدستگاه مختلف و لپ تاپ و دورب یسر هی

دست سامان دعوت به  یگذاشتن که اشاره یو احترام نظام ستادنیمحض حس حضورمون ااونها بودن که به

 نشستنشون کرد.

 

ر ه یبلکه به قسمت دمیبود کاو روهایبه ن رهیرو که خ شیمتعجب و مبهوتم رو به سامان دوختم و صورت جد نگاه

 بود. دهیفایب یاز سواالتم پاسخ بده ول کیچند کوچ

 

 .طیو شرا تیوضع نیدرک کنم؛ مخصوصا با ا تونستمیرو اصال نم جانیحضورمون در ا لیدل

 

و خودش  نمیازم خواست بش کرد،یاشاره م یخال یبه مبل تک نفره کهیرو حوالم کرد و درحال شینگاه جد سامان

 لپ تاپ بود، رفتـکه مشغول کار با  یسمت فردزودتر، به

 

 شیپ تینبود که معرف وضع یزیچ یول کردمیبود و با نگاه سرگردونم خونه رو متر م ستادهیسرجام ا فیبالتکل

 اومده باشه.

 

بلند  یاومد و با قدما رونیسمت چپ خونه خورد که راشا ازش ب یسمت راهرونگاهم به یباز شدن در یصدا با

 خودش رو به سامان رسوند.

 

بود، نگران بود، مردمکش  یسمتم برگشت. نگاهش عصبکرد و به یمکث دنمیبا د شدیداشت از مقابلم رد م یوقت

منشاش  دونستمیو من نم شدیافزوده م هامیبه نگران ترشیبودمش. هرلحظه ب دهیند یحالت نی. تا حاال ازدیدودو م

 ه؟یچ
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 گفتم: یبرداشتم و با لحن نگران سمت راشابه یقدم ده،یبهم نم یسامان جواب دمید یوقت

 

 چه خبره؟ جانیراشا ا -

 

 کرد. تیسمت سامان هداازم گرفت و به یحرف چیه یرو ب نگاهش

 

 .شدیکم م جیبدنم به تدر یدما زدیتو دهنم م گهید قلبم

 

 گه؟یبهم نم یزیچرا چ ه؟ینگاه نگران راشا چ نیا لیدل

 

 سامان باعث شده نگاهم بهش قفل بشه. یصدا

 

 .ستیاالن وقتش ن -

 

 گفتم: یقراریسمتش برداشتم و با ببه یقدم

 

 ن؟یندار حیتوض یهم وقت برا هیچند ثان یاندازهشده؟ به یچ نیگیکلمه بهم نم هیوقتشه؟ چرا  یپس ک -
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 سمت سامان رفت.که از کنارم رد شد و به دمیراشا رو شن قینفس عم یصدا

 

 شدم. رهیبه سامان خ زنهیدرش موج م یتابیب دونستمیکه م ییرو از راشا گرفتم و با چشما نگاهم

 

لپ تاپ  یصفحه یو نگاهش رو دادیتکون م نیسرش رو به طرف کهیو درحال دیبه صورتش کش یدست یکالفگ با

 ثابت بود، گفت:

 

 .گمی. بهت مگهید قهیچند دق-

 

 عرق کردم رو بهم چسبوندم و مقابل دهانم گرفتم. یهادست کف

 

 .یحس منف ،یخبریب ،یگرفتم، از شدت نگران چهیدل پ کردمیم احساس

 

به موقعش بهت  "گفتیقبلش که م یبا جمله یحرف چه فرق نیبعد. خب ا قهیچند دق یول گهیگفت بهم م سامان

که من الاقل بفهمم  کنهیبهش نم کیکوچ یاشاره هی یچرا حت ره؟یجواب دادن طفره م داره؟ چرا انقدر از "گمیم

 افتاده؟ یاتفاق بد یکس یداره؟ برا ینگران یجا ه؟یموضوع چ

 

بهش  دایدوختم که سامان از بدو ورودمون روش زوم کرده بود و راشا هم جد زیم ینگرانم رو به لپ تاپ رو نگاه

لپ تاپ  یرهیگوش داشت و مثل سامان و راشا خ یرو یهم کنارشون بود که هدفون یاگهیملحق شده بود. فرد د

 .دادیم حیآروم بهشون توض یرو با صدا یزیشده بود و گاها چ
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درهم مشغول  یهاگوشش گذاشت. با اخم یبرداشت و رو زیرو از رو م یاگهیدست دراز کرد و هدفون د سامان

 مشخص بود. شیفوق جد لیکه داشت از استا یاز حد شیبود و تمرکز ب دنید

 

 داد. ریمس رییهر سه نفر تغ یهالپ تاپ ثابت موند و بعد به چهره یرو نگاهم

 

 بود. دهیسر به فلک کش یو نگران جانیقلبم از شدت ه ضربان

 

واب غرق خودش کنه. اون لپ تاپ ج قدرنیکه هست داخل اون لپ تاپه که تونسته سامان و راشا رو ا یچ هر

 .زنهیکه سامان ازش سرباز م یزیمنه، چ یسواال

 

 سمت پشت مبل قدم برداشتم.به د،یلرزیم یکه از شدت ترس و نگران ییدهانم رو با استرس قورت دادم و با پاها آب

 

 مجهول داخل لپ تاپ بود و راشا هم غرق اون شده بود. ریاون تصاو دنیکه مشغول د سامان

 

یبد بهم م دینو ترشیدلم ب شد،یتر مفاصلم با لپ تاپ کم یمبل گذاشتم و جلوتر رفتم. هر چ یپشت یرو رو دستم

 چرا؟ دونستمیلپ تاپ هراس داشتم و نم یصفحه دنی. از دداد

 

 لپ تاپ کردم. یو نگاه لرزونم رو حواله ستادمیمبل و پشت سر سامان و راشا ا پشت
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 تمرکز کنم. ریتصاو یردم روک یدهانم رو مضطرب قورت دادم و سع آب

 

 و احساس کردم سرم به دوران افتاد. دمیکش یبلند "نیه"پخش شده از لپ تاپ،  لمیف دنید با

 

ا دهانم گذاشته بودم و ب یکه دستم رو رو یشد به من رهیمضطرب خ یسمتم برگشت و با چشمابا سرعت برق به راشا

 شده بودم. رهیش خکننده ریتصور و متح رقابلیغ یهالپ تاپ و صحنه یدرشت شده به صفحه یچشما

 

من در اون حالت، اخماش تو هم رفت و هدفون  دنیسمتم برگشت و با دراشا به یادفعه هیالعمل عکس نیبا ا سامان

 گوشش برداشت. یرو از رو

 

 درسا؟ -

 

 یس رو از دست و پاهام فراراش حلپ تاپ دوخته بودم که هر صحنه لمیبهش بدم نگاهم رو به ف یجواب کهنیا بدون

 .کردیم یطبل برابر دنیاالن ضربانش با کوب ینداره ول یضربان گهیلحظه حس کردم قلبم د هی ی. برادادیم

 

 ...ریهضمش کنم. باورش برام سخت بود. اون تصاو تونستمینم

 

دارم لرزونم ثابت نگه یهاپا یکردم وزن بدنم رو رو ی. دستم رو به مبل گرفتم و سعکنمیکردم دارم سقوط م حس

 ؟یو آروم باش ینیرو بب یزیچ نیچن شد؟یمگه م یول
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 .رفتیم شیو تا مرز انجماد پ گردیم خی ترشیو هر لحظه بدنم ب شدینگاهم با لپ تاپ قطع نم تماس

 

 رنگش ثابت شد. یکت چرم مشک یقهی یسد شدن قامت سامان برابر نگاهم، نگاهم رو با

 

 .فتادین یاگهیاتفاق د چیهام هجز تکون لب یبگم ول یزیکردم چ یمبهوت و لرزونم رو باال آوردم و سع نگاه

 

 رو به چشمام دوخت. شیپسش بزنم که دستم رو گرفت و نگاه جد خواستم

 

 درسا؟ آروم باش. -

 

 لرزون اسم رو صدا زدم. یو با صدا دیاشکم جوش یکلمه بودم که چشمه هی نیمنتظر هم انگار

 

 سامان اون... -

 

بود که سامان سکوت کرده بود؟ اون  نیبلند نشه. پس بخاطر هم میگر یدهنم گرفتم تا صدا یرو جلو دستم

 ... اون...ریتصاو

 

 .شدیصدام پشت سد دستام خفه م یول زدمیم زار
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که دست آزادم رو گرفت و خواست از پشت مبل ببرتم که دستم رو از داخلش  دمیاشک سامان رو د یپشت پرده از

 و با هق هق گفت: دمیکش

 

 سامان اون... سامان... -

 

 و با هق هق گفتم: دمیکه خودم رو عقب کش رهیهق هق فرصت حرف زدن بهم نداد. دوباره خواست دستم رو بگ و

 

 شده؟ چرا اونا... یجا... اونجا چه خبره؟ چ. اونبودن؟ اونا.. یچه خبره سامان؟ اونا ک جانیا -

 

 آرام بخشش گفت: یتن صدا یدرهم ول یهاشد و با اخم کیبهم نزد یقدم سامان

 

 بدم. حیبهت توض میبر ایدرسا، ب ایب -

 

 زدم: زار

 

 سامان اونا... -

 

 گفت: شد،یباعث سرباز کردن دلم م ترشیکه ب یمتیرو گرفت و با مال دستم
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 .ایدنبالم ب -

 

 ازش خارج شد. شیپ قهیرفت که راشا چند دق ییسمت راهروبه و

 

یرو نم یزیلپ تاپ پشت به من قرار داده شده بود و چ یول دیرو کاو زیکردن لپ تاپ م دایپ یدوباره برا نگاهم

 .دمید

 

 :گفتم دم،یلرزیبود و از ترس م سیصورتم از اشک خ کهیراشا دوختم و درحال یرو به چشما نگاهم

 

 راشا اون... -

 

 گفت: زد،یدرش موج م ترشیب یبار ناراحت نیکه ا ییو با صدا دیکش یقیعم نفس

 

 بده. حیبرو تا سامان بهت توض -

 

 سمتش رفتم.ناموزون و لرزون به یاشک به راهرو دوختم و با قدما یرو از پشت پرده نگاهم

 

دستش رو به کمر زده بود  هیبود و  ستادهیکه پشت به در ا دمیسامان رو د اتاق سمت راست باز بود. وارد که شدم در

 انبوه موهاش ثابت مونده بود. یال گشیو دست د
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 سامان.. -

 

. در سمتم قدم برداشتمکث کرد و بعد به یالحظه دنمیسمتم برگشت و با دصدام که کم از ناله نداشت به دنیشن با

 .دیدر آغوش کش کردمیو هق هق م دمیلرزیگنجشک سرما م هیحرکت، من رو که مثل  هیرو پشت سرم بست و با 

 

چنگ  رهنشیبه پ یتابیبا ب هیگر یهق هقم سکوت اتاق رو شکافت. ال به ال یصدا نشیتماس صورتم با س محضبه

 زدم و گفتم:

 

 چه خبره؟ جانیبودن؟ ا یسامان توروخدا بگو. اونا چ -

 

 وار کنار گوشم گفت:تر کرد و زمزمهدستاش رو دورم محکم یحلقه

 

 . آروم باش.دمیم حیرو برات توض یهمه چ زم،یآروم باش عز -

 

 پراشکم رو بهش دوختم و با هق هق و ترس گفتم: یفاصله گرفتم وچشما ازش

 

 شده؟ یدارن؟ چ کارشونیسامان توروخدا بگو اونا چ -
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 پر کردن. یاگهیبالفاصله جاش رو قطرات د یرد ولصورتم پاک ک یرو از رو اشکام

 

 .دمیم حیبرات توض نی. بشزمیباشه عز -

 

 به تخت گوشه اتاق اشاره کرد. و

 

 گفتم: یقراریتخت نشستم. با پشت دست اشکام رو پاک کردم و با ب یبازوهام پس زدم و رو یرو از رو دستاش

 

 ن؟یخب حاال بگو. اونا ک -

 

خوند.  شدینگاه ساده به چشماش م هیکه بود که با  ییزایچ ت،یتنش، جد ،یلحظه نگاهش رو بهم دوخت. نگران چند

 .ادیم رونیسامان ب یلبا نیاز ب یچ گهید یتا چند لحظه تونستمیو نم دمیترسینگاه م نیاز ا ترسم،یم

 

 :دمیزد. نال خیفرط ترس گرفت و دست و پام از  یترشیها اشکام شدت باون صحنه یادآوری با

 

 سامان! -

 

منتظر  صبرانهیتخت نشست که برگشتم سمتش و نگاهم رو بهش دوختم. ب یو کنارم رو دیکش یقیعم نفس

 چشمام دوخت و باالخره لب باز کرد: یرو تو شیبودم که نگاه جد حشیتوض
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 م؟یتصادف کن ونیکام هیمونده با  یکم میاومدیاز اردوگاه م کهیزمان ادتهی -

 

 کردم که ادامه داد: نییرو باال پا سرم

 

بود که  نینبود! قصد اون راننده از رو به رو شدن با ما فقط ا یهست که اون برخورد اتفاق ادتیرو هم  نیو حتما ا -

 رو برامون رقم بزنه که نشد. یسخت یاز جاده منحرفمون کنه و حادثه

 

 گفتم: یقراریکرد که با ب سکوت

 

 به االن داره سامان؟ االن... یموضوع چه ربط نیخب؟ ا -

 

 رو به عالمت سکوت باال گرفت که ناچارا سکوت کردم و ادامه داد: دستش

 

. هیسرقت ونیمشخص شد اون کام میاستعالم گرفت یرو برداشته بود. وقت ونیراشا شماره پالک اون کام -

 هیالبته بعد از  کننیم رشیرش ما تو جاده متوقف و دستگطبق گزا یو رانندگ ییراهنما یروهایبختانه نخوش

 .یحساب زیو گر بیتعق

 

 ادامه بده. ترعیرو بهش دوختم تا سر نگاهم
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 ما. یپرونده نیاز مظنون یکیشد و شد  ریاون راننده دستگ -

 

 م رو تو هم قالب کردم و گفتم:کرده خی یدستا

 

 پرونده؟ -

 

 رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت: سرش

 

 نیکه ا میبود دهیهم رس یخوب یلیخ یها. به سرنخمیکردیکار م ییآدم ربا یپرونده یمن و راشا اون زمان رو -

 نیاز ا ترشیگرفته بودن ما رو از پرونده خط بزنن تا ب میتصم نیهم ی. برااومدیها خوش نمموضوع قطعا به مذاق اون

با ما، از  یداشت که با تصادف سخت تیافراد مسئول نیا فمشون برمال نشه. اون راننده هم از طرشو یهانقشه

 رخ نداد. یزیچ نیببره که چن نمونیب

 

 گفتم: ومدیکه از ته چاه درم ییبا صدا زدم،یهق م هیاز شدت ترس و گر کهینگاهش کردم و درحال یناباور با

 

 ما رو بکشن؟ خواستنی.. میعنی... یعنی -

 

 گفت: رلبیبه عالمت مثبت تکون داد و ز یبا اخم سر سامان

 

 متاسفانه. -
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 و گفتم: دمیسمتش کشخودم رو به یتابیزانوهاش قرار داشت. با ب یهاش روپامون بود و آرنج ریفرش ز خیم نگاهش

 

 االن... یسامان؟ اون موضوع گذشته ول یاالن چ -

 

 گفت: لرزوندیکه تنم رو م یرو بهم دوخت و با لحن نگاهش

 

 دو موضوع به هم ربط دارن درسا! نیا-

 

هق هقم، سکوت اتاق  یصورت سختش ثابت موند. مغزم شروع به کنکاش کرده بود و صدا یمات و مبهوت رو نگاهم

 .شکستیرو م

 

 ...یعنیا هم مرتبط باشن، دو موضوع ب نیکه باور کنم. اگه ا دمیترسیباور کنم، م تونستمینم

 

 که از شدت ترس لکنت گرفته بود، گفتم: یزبون با

 

 .. اونا...یعنی -

 

 داد و گفت: رونیب قیرو عم نفسش
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 آره. -

 

ی. گلوم خشک شده بود و احساس مدمیترسیم یلیخ دم،یترسیداشتم. م جهی. احساس سرگدیلرزیو پام م دست

 بدنم لمسه. یهمه کردم

 

 شد. یهام به لب زدن منتهتالش یهمه یبگم ول یزیکردم چ یقورت دادم و سع یدهانم رو به سخت آب

 

 چرا؟ -

 

 دوباره نگاهش رو به فرش دوخت و گفت: سامان

 

 .ارنیب رونیب میکشونیم میکه ما دار یمنجالب نیمتوقفمون کنن و خودشون رو از ا یطور هی دیواضحه درسا. اونا با -

 

 زدم: زار

 

 پرونده ندارن. نیتو ا یاونا که نقش کارن؟یچرا اونا؟ آخه مگه اونا چ یول -

 

 تکون داد و گفت: نیرو به طرف سرش
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چه کار  کنهینم یواست فرق گهید ی. از راه درست که خارج بششناسهینم گناهیکار و بماجراها گناه نیدرسا ا -

 شنه تنها اونا بلکه عموباقر و خانواده زن،یو منافع خودت. ساشا و دلسا واسه ما عز ی. فقط خودت مهمیکنیم یدار

کنه چون  دمونیتهد توننیاونا م قیاز طر دوننیاونا م نا؟بهتر از او یاارزش دارن. چه طعمه یهم واسه ما کل

 .میکنینجات جونشون م یبرا یهرکار

 

 شد. سیم خاشکا لیرو با دستام پوشوندم که از س صورتم

 

 شد. رمونیگبانیگر هویبود که  یچه بدبخت نیا دونستمیو نم دیلرزیم هامشونه

 

موضوع  نینبودن و ا لیماجرا دخ نیکه در ا ییبشن؟ کسا گرانید یروابط خصمانه یقربان دیچرا با گناهیتا آدم ب دو

 بهشون ارتباط نداره. یاذره

 

 دستاش گرفته بود. نیکه سرش رو ب یزل زدم به سامان سیخ یرو از صورتم برداشتم و با چشما دستام

 

 آخه چطور وارد شدن؟ یول -

 

 مکث کرد و بعد صاف سرجاش نشست. یاصدام لحظه دنیشن با
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و متاسفانه مسلح هستن؛ به  ستیاز کار انداختن و تونستن وارد بشن. تعدادشون کم ن یالحظه یرو برا هانیدورب -

 ه هدفشون برسن.موفق شدن ب قیطر نیا

 

 گفتم: رلبیزده نگاهم رو به سامان دوختم و زوحشت "مسلح" یکلمه دنیشن با

 

 مسلح؟ -

 

 درهم سرش رو به عالمت مثبت تکون داد. یهابرگشت و با اخم سمتشبه

 

 ؟نیبدتر از ا یخالفکار مسلح گرفتار شدن. چ یسر هی نیشد. دلسا و ساشا ب رونیسرم و یرو ایکردم دن احساس

 

خفه  نشیس یهق هقم رو یصدا نش،یس یکه با قرار گرفتن سرم رو شدیلحظه به لحظه بلندتر م هامهیگر یصدا

 شد.

 

 :دمی. تو آغوشش نالکنمیکم بدنم رو حس م ی. مطمئن بودم دمازدمیو هق م دمیلرزیم

 

 ؟یچ ارنیسرشون ب ییاگه بال -

 

 در آرام کردنم داشت، گفت: یکه سع یداد و با لحن آرام بخش هیرو به سرم تک صورتش
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 درسا. کننیکارو نم نیا -

 

 داره که اونا رو... یلیندارن پس چه دل یمسلحن؟ از شما هم که دل خوش یگیچرا؟ مگه نم -

 

 .دیبه گوشم رس مشیحرفم شد. لحن مال یمانع از ادامه هیگر

 

اونا به خواستشون  قیاز طر توننیپوئن مثبتن که م هیچون درحال حاضر اونا واسشون  ارنیسرشون نم ییبال -

 بکنن. یکار دهینداره بدون فکر و نسنج یلیبرسن. اونا هم واسه ما و هم واسه اونا با ارزشن پس دل

 

ممکنه بکشنشون؟ خواهر من و برادر  گفتمیم گفتم؟یم یبزنم. چ یحرف تونستمیبگم. اصال نم یچ دونستمینم

 یخوب زندگ یمزه میتازه داشت یافتاد؟ اون هم وقت یاتفاق نیچچرا هم یهربون عموباقر رو؟ لعنتم یراشا و خانواده

 .میدیچشیرو م

 

 نییسامان باال و پا "دییبفرما"دوختم که با  رهیهام رو پاک کردم و نگاهم رو به دستگکه به در خورد اشک یاتقه با

 شد.

 

 رو به سامان گفت: عیبه من بندازه، سر ینگاه کهنیراشا تو چهارچوب در نقش بست. بدون ا قامت

 

 لطفا. رونیب ایسامان ب -
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 سمتش برداشت و گفت:به ی. قدمستادیو ا دیچیسامان بهم پ یلحن راشا اخما نیا با

 

 شده؟ یچ -

 

 و گفت: دیدر کنار کش یاز جلو راشا

 

 .ایب -

 

 بهم انداخت و از اتاق خارج شد. راشا هم به دنبالش. ینگاه سامان

 

 خواستیتند و محکمش م یهاقلبم گذاشتم که تپش ی. دستم رو روستادمیبعداز رفتنشون سرجام ا بالفاصله

 رو بشکافه. نمیس

 

 رسوندم. ییرایکنترل کنم، خودم رو به پذ مهیکر کردمیم یسع کهیسمت در برداشتم و درحالبه یقدم

 

 م هزار برابر شد.شورهکار راشا دل نیچرا با ا دونمیمن

 

 بود. زیم یسامان، مقابلشون رو لیموبا یمبل نشسته بودن و گوش یو راشا کنار هم رو سامان



 از جنس عشق یسرقت

 
640 

 

 

 خونه رو درهم شکست. بیسکوت عج ییوحشتناک سامان ثابت موند که چند لحظه بعد صدا یهااخم یرو نگاهم

 

 !نیشد دایقربان. کم پ داریبه به جناب سرگرد. مشتاق د -

 

 یزیر یهاشده در اتاق تنم رو به لرزه درآورد. آب دهانم رو قورت دادم و با سکسه دهیچیپ یناآشنا یصدا دنیشن

 شدم که جواب داد: رهیبود، به سامان خ دمیشد یهیاز گر یکه ناش

 

 !یکه زنگ نزد ییگو اوهی یبرا -

 

 .دیمرد قبل از حرفش به گوش رس یخنده یصندا

 

سعادت  نیکه چرا تو تماس اول ا کردمی! داشتم گله میستین خبریاومده ب شیو شما هم قطعا از مسائل پ -

 !مینشد که صداتون رو بشنو مونینصب

 

 یبهم قالب شده و چهره یش، انگشتاگره خورده یسامان رو حس کردم، از ابروها یاومدن نفس عصب رونیب

 .یلحنش آروم بود و جد یبرافروختش. ول

 

 ندارم! ییگوبزله یکه حوصله یدونیم -
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 و تمسخر گرفت. دیفرد ناشناس رنگ تهد یصدا

 

 . مگه نه؟یتحملم کن دیبا یو چه نخوا یکه چه بخوا یدونیرو م نیو شما هم ا -

 

 جواب داد: حوصلهیب سامان

 

 زن.رو ب تیحرف اصل -

 

اصرار به  یلیخب، من هم خ یسر اصل مطلب ول یبر یخوایزود م یلیو خ یهست یاحوصلهینه، ظاهرا آدم واقعا ب -

 ندارم. یپرداز هیو حاش ینیمقدمه چ

 

 یبود برا زمیتاک ساعت رو مخم بود و ه کیت یو نه اون فرد پشت خط. صدا زدیم یکرد. نه سامان حرف سکوت

 نفرت داشت. یکه بو ییمرد شکست. صدا یو حساس خونه رو، صدا نیدلم. جو سنگ یبرپا شده شیآت

 

 .کنمیرو مختل م تیبزن سرگرد. مختلش کن وگرنه زندگ ششیاون پرونده رو آت -

 

 گفت: ی. سامان با همون لحن جددیهمه نفرت جا گرفته تو لحنش لرز نیاز ا تنم

 

 !؟یبهم بد یمضحک شنهادیپ نیباعث شد چن یچ -
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اومده. و قطعا، بهتر از هر  شیپ یتیچه وضع یدونیجناب رادمنش. بهتر از من، خود تو م یخودتو نزن به جاده خاک -

 یآدما نیتر! چندنفر از مهمیبر شیپ تیشگیبا موضع قدرت هم یتونینم گهیکه د یفهمیو م یکنیدرک م یکس

 یسرشون کنده شه چه برسه به کنده شدن رشته زمو ا هی یخوایتو و سروان ارجمند دست منن؛ قطعا نم یزندگ

 !یزندگ نیاتصالشون به ا

 

مبل کنارم گرفتم تا  ی. دستم رو به دستهستادیاز حرکت ا یالحظه یو قلبم برا دیچیکردم دلم بهم پ احساس

 "!یندگاتصالشون به ز یکنده شدن رشته ". خوردیبشم. صداش تو سرم زنگ م نیباعث نشه پخش زم جهیسرگ

 ...یعنی

 

 سمت خودش کشوند.سامان نگاه مبهوتم رو به یصدا

 

 از سالم بودنشون مطمئن بشم. دیبا -

 

 لپ تاپ کنار دستش دوخت. ینگاهش رو به صفحه و

 

 .دیچیمرد تو خونه پ هیکر یخنده یصدا

 

 ؟یذاریواسه من شرط م یتو دار -
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 کن. رشیتعب یلیهر طور ما -

 

 گفت و ادامه داد: ی"نچ" مرد

 

رو فراموش  گاهمونیشرط بذاره منم نه تو، ظاهرا جا دیکه با یچه خبره سرگرد. اون نجایا یدینچ، ظاهرا هنوز نفهم -

 !یکرد

 

 گفت: داد،یم دیتهد یهم بو یکه کم یهم فشرد و بعد، با لحن جد یچشماش رو رو یالحظه یبرا سامان

 

 یتو رو لبه یعنی نیو ا کنهیم یرو ط یانیاون پرونده داره مرحله پا ،یدونیم. خودت که یایبه نفعته که راه ب -

 !یپرتگاه

 

 :دیچیداخل خونه پ یفرد پشت گوش یها و لحن عصبنفس یصدا

 

 تونمیمنن و من هر لحظه م یتو دستا تیزندگ یآدما نیترمهم یاون هم وقت ؟یکنیم دیمنو تهد یتو دار -

 !رم؟یجونشون رو بگ

 

 لرز به تنم انداخت. ترس

 

 ست؟ین طورنیکه واسه هر دو طرف سودمنده، ا یشنهادی! پشنهادهیپ هی ست،ین دیتهد -
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 .دیلپ تاپ رو کاو ینگاهش صفحه و

 

 ریاس یعموباقر تو دست اون عوض ی. دلسا و ساشا و خانوادههیهمه اصرار خطرناک سامان چ نیا لیدل دونستمینم

که  نیاز ا دمیترسیاون فرد داشت. م دیبهشون بزنه، اون وقت سامان اصرار به تهد یبیهر آس تونستیبودن و م

 ترس نبرده بود. نیا از ییظاهرا سامان بو یبده ول هیاون مرد و خشونتش کار دست بق

 

 نفرت و خشم داشت. یمرد بو لحن

 

 به پشت! نیز یو گه نیپشت به ز یباشه، گه ادتی نویا یخب ول اریبس -

 

 منو لرزوند. یدست و پا بیعج یآخرش نکرد ول یبه لحن گزنده و جمله یتوجه یکس

 

برم و  تونستمیثابت موند. کاش م لیموبا یگوش یرو زدن،یم دیمن برخالف سامان و راشا که لپ تاپ رو د نگاه

 .شدیم مانع مزده خیلمس و  یدست و پا یچه خبره ول یاون لپ تاپ لعنت یصفحه یرو نمیبب

 

 سامان -

 

تا دوباره مملو از اشک بشه به  رفتیکه م ییمبل جلو بکشم و با چشما یساشا بود که باعث شد خودم رو رو یصدا

 شدم. رهیخ یگوش
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 دوخت و گفت: یساشا نگاهش رو به گوش یصدا دنیبا شن سامان

 

 اوضاع چطوره اونجا؟ ؟یساشا خوب -

 

 .شهیساشا آروم بود، مثل هم یصدا

 

 خوبه، همه سالمن. -

 

 و گفت: دیبار راشا خودش رو جلو کش نیا

 

 که بهتون نزدن؟ یبیآس -

 

 .نینه نگران نباش -ساشا

 

 من رو به زبون آورد. یقلب یمکث کرد و خواسته یالحظه راشا

 

 دلسا رو بشنوم. یصدا خوامیم -
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خواهر دوقلوم  یصدا دنیرو هدف گرفته بودم و منتطر شن یگوش قرارمیقلبم تندتر شده بود و با نگاه ب ضربان

 بودم.

 

 آروم گفت: هیبعد چند ثان ساشا

 

 باشه. -

 

 از سالم بودنش بود. نانیدلسا و اطم یصدا دنیشن تابیکش اومده بودن. ب هاهیثان انگار

 

 راشا. -

 

. چشام پر اشک شد. تو اون خونهرمیبگ مبل یدلسا بود که باعث شد از از جا بپرم و دستم رو محکم به دسته یصدا

 فته؟یممکن بود ب یچه اتفاقات یلعنت ی

 

 :دیبود، پرس یگوش یصفحه یرهیهمونطور که نگاهش خ راشا

 

 اونجا؟ فتادهیکه ن یاتفاق ؟یخوب -

 

نگاه سامان شدم. نگاهم رو  ینیرو چند برابر کرده. متوجه سنگ میگفت که نگران یا"نه"گرفتش  یبا صدا دلسا

 خورد. لب زد: وندیپ شیها و نگاه جداشک به اخم یکردم که از پشت پرده تیسمتش هدابه
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 .نجایا ایب -

 

ستن نش یشد که جا برا ترکیبه راشا نزد یسمتش رفتم. کمو به دمیبه چشمام کش یبگم دست یزیچ کهنیا بدون

 دیبا دونستمیکرد. نم تیسمتم هدابه زیم یرو رو یمتوجه اومدن من شد، گوش کهنیمحض امن باز شد. راشا به

 رو ازم گرفته بود. سامان کنار گوشم آروم گفت: یو اضطراب توان هر حرکت و فکر یکنم، اصال نگران کاریچ

 

 .ستیاصال جالب و مناسب ن تشونیکوتاه لطفا. االن وضع -

 

به  یقرار گرفتم. نگاه یدوختم که لپ تاپ درست کنار گوش لیموبا یدهانم رو قورت دادم و نگاهم رو به صفحه آب

 .دادیم شیخونه رو نما یشدم که فضا رهیلپ تاپ خ یسامان انداختم و بعد به صفحه

 

عموباقر هم با فاصله ازشون  ینشسته بودن و خانواده نیزم یبسته و زانو زده کنار هم رو یهاو ساشا با دست دلسا

 رو کنار گوش دلسا نگه داشته بودم. یگوش یقرار داشتن. مرد

 

 گفتم: ومد،یکه از ته چاه درم یلرزون یعزممو جمع کردم و با صدا یهمه

 

 دلسا. -

 

 .دیچیدارش تو خونه پبغض یمکث کرد و بعد صدا یالحظه
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 ؟ییدرسا؟ تو -

 

 ده بودن.اشکام راه خودشون رو باز کر گهید

 

 .فتهیممکنه ب یاتفاق نیهمچ دونستمیکه تنهاتون گذاشتم. نم دیآره. ببخش -

 

صورتم  یرو از کنار گوشش برداشت و در گوش خودش گذاشت. دستام رو رو یبگه مرد گوش یزیچ کهنیاز ا قبل

 رو خفه کنم. میگر یکردم صدا یگذاشتم و سع

 

اسناد و  یهمه ای گم،یبار بهت م نیآخر ی! برانیاشتباه گرفت یخانوادگ نگیتیم هیرو با  جانیخب سرگرد، ظاهرا ا -

 شد؟ رفهمیش فته،یخونه نم نینگات به افراد داخل ا گهید ای یکنیمدارک موجود رو نابود م

 

 سامان دوختم. یسخت و منقبض شده یرو برداشتم و با ترس نگاهم رو به چهره دستام

 

 داره. یبه هماهنگ ازین یصبر کن دیبا -

 

 سر داد و گفت: یعصب یخنده مرد
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 ....دیاالن با نیهم ؟یبا هالو طرف یفکر کرد ؟یآش چ ؟یکشک چ ؟یصبر چ -

 

 سامان با ولوم باالتر از حد معمول به گوشم خورد. یصدا

 

 بردن اون پرونده. نیاز ب یبرا خوامیوقت م ست،یکه ن یبچه باز -

 

 بود. ستادهیا نیمقابل دورب قایکنار گوشش بود و دق ی. گوشدمشیدیلپ تاپ م یسکوت کرد. از صفحه یالحظه مرد

 داخل دستش رعشه به تنم انداخت. یموند. اسلحه رهیکه به کمرش زده بود خ یدست ینگاهم رو

 

تا آخر  کنمیم ی. کاریبر یرآبیز یفعال بشه و بخوا تیسیبه حالت اگه اون شم پل یفقط دو ساعت. وا یباشه ول -

تو دست من  یاز جونش بخاطر کارا زتریکه برادر عز یسروان شیخودت، بلکه پ شی. نه پیباش مونیعمرت پش

 . افتاد؟رهیاس

 

 رونیاز داخل اتاق ب روهایاز ن یکیمحض قطع شدن تماس، . بهدیچیبوق آزاد در فضا پ ینداد که صدا یجواب سامان

بلند خودش رو به سامان رسوند و که آرنج هاش رو به زانوهاش  یدستش بود، با قدما یمیسیب کهیاومد و در حال

 .دیسمت خودش کشنگاه هممون رو به هک ستادیفرش بود. مقابلش ا یرهیخ شیداده و نگاه جد هیتک

 

 وقته آماده باشن، منتظر دستور شمان. یلیخ روهایقربان ن -

 

لحظه مکث کرد و بعد، نگاهش رو به راشا دوخت که راشا هم متقابال  به سامان دوختم. چند یجیرو با گ نگاهم

 بکنن؟ خواستنیم کاریسمتش برگشت. چبه
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سمتمون برگشت و به زد،یم دیرو د رونیب یفضا یبود و گه گاه ستادهیپشت پنجره ا نیکه با دورب روهایاز ن یکی

 گفت:

 

 .زننشونیها با دستور شما بالفاصله از راه کنار متظر گرفتن که بچه ریاطراف رو ز یفکر کنم دونفر خونه و محوطه -

 

 دهیکه باعث شد نگاه من هم همراهش باال کش ستادیباعث شده بود ترسم فراموش بشه. سامان سرجا ا یکنجکاو

 اومده بود، گفت: رونیکه از اتاق ب یبشه. رو به فرد اول

 

 .دیهماهنگ کن یبانیتپش یمزدک بگو شروع کنن. با مرکز هم برا -

 

 بود و گفت: ستادهیکه کنار پنجره ا یکرد به سمت کس رو

 

 ها وارد عمل بشن.سرشون رو گرمم کنن تا بچه نیبگ -

 

 که دستشون داشتن مشغول شدن. یمیسیگفتن و با ب یدو اطاعت هر

 

 یشد. راشا هم از رو رونیب یزدن فضا دیمشغول د تیپرده رو کنار زد و با جد یسمت پنجره رفت و گوشهبه سامان

 وسط فقط من بودم نیکه مسئول بود تا دستور شروع سامان رو به مرکز بده رفت. ا یسمت کسبلند شد و به نیزم

 .کردمینگاهشون م یکه هاج و واج و با نگران
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 ی. گاهکردمینگاه م روهایسامان و راشا و ن یو فقط در سکوت به گفت و گو دمینپرس یزیچ میباطن لیم برخالف

یهم مخابره م یرو برا یها اخبار میسیبا ب یگاه زدن،یم دیرو د رونیب یفضا نیو با دورب رفتنیسمت پنجره مبه

 دهیورودمون تا االن ند یهم که از ابتدا یدی. فرد جدکردنیم افتیدر ایرو صادر کرده و  دیو دستورات جد کردن

به سمت سامان که مشغول گفت و گو با مزدک بود، رفت و  مایرفت و مستق رونیببودمش، لپ تاپ به دست از اتاق 

و  هانیرو متوجه شدم که مربوط به هک دورب نیهاشون فقط اهمه حرف نیداد و من از ب حیرو واسش توض یزیچ

 درب ها بود. خودکارقفل  ستمیس

 

طرابم و اض یانگشتام بهم و دست و پنجه نرم کردن با نگران چوندنیجز پ یگذشته بود و من کار یساعت مین کینزد

 و با ترس نگاهم رو به سامان دوختم. دمینداشتم که زنگ در به صدا در اومد. از جا پر

 

ا سمت سامان و راش. ابتدا بهستمیوارد شد که ناچارم کرد به احترامش با یسالانیم بایدر رو باز کرد و فرد تقر مزدک

سمتم برگشت. آب دهانم رو قورت دادم و سرم رو به عالمت سالم تکون باهاشون به یکوتاه یت و گورفت و بعد گف

 گفت: داد،یو اعتماد م نانیاطم یکه بو یجد یشد و با صدا کیبهم نزد یدادم. چند قدم

 

. نگران فتهیمخواهرتون ن یبرا یکه اتفاق دمیقول رو بهتون م نیاومده متاسفم و ا شیپ اناتیخانم بخاطر جر -

 .نینباش

 

 ؟یتو دل خطر باشه و تو آروم باش تگهید یمهین شهینگران نشد؟ مگه م شدیمگه م یلب گفتم ول ریز ی"ممنون"

 

 همون مرد به خودم اومدم. یبودم که با صدا ستادهیسرپا ا همونطور
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 سرگرد؟ نیاآماده -

 

؟ . آمادهستادیمقابلش ا "بله"به سمتش رفت و با گفتن  تیشدم که با جد رهیگرد شده به سامان خ یهاچشم با

 ؟یچ یبرا

 

 جانیگفت که ه یارو مقابل دهانش گرفت و جمله مشیسیتکون داد و ب دیبه عالمت تائ یسر انسالیمرد م همون

 برابر کنن. نیوجودم رو چند

 

 محاصر بشه. دیطور کامل با. خونه بهنیشروع کن -

 

بزرگ سمت راستم رسوند و با کنار زدن گوشه یآورد و با گذر از کنار سامان خودش رو به پنجره نییرو پا میسیب و

 شد. رونیزدن ب دیپنجره مشغول د ی

 

 قفل شد. شینگاه جد یسمت سامان حرکت کردن و نگاهم توبه یرارادیناخودآگاه و غ هامقدم

 

 درسته؟ د،یها رو آزاد کنبچه نیخوایم -

 

 کیبهش نزد یقدم زد،یدرش دو دو م یکه نگران یگفت. با نگاه یا"آره"به عالمت مثبت تکون داد و  یسر سامان

 شدم و گفتم:
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 اونا مسلحن. یول -

 

 شلوارش فروبرد و گفت: بیرو داخل ج دستش

 

 م؟یتونیم م،یدست بذار یدست رو میتونیما که نم -

 

 .سوزهینم یکم ازت نفرت نداره و دلش به حال کس ارویاون  ؟یبهشون وارد بشه چ یبیاگه آس ینه ول -

 

 جواب داد. کرد،یم دادیدرش ب نانیکه اعتماد و اطم ینگاهش رو تو چشمام دوخت و با لحن سامان

 

 یروهایببره. به ن شیاز پ یکار تونهینم سیپل یروهایداشته باشه باز هم در مقابل ن ییاون هر چقدر هم که توانا -

 هم بخوان شکست بخورن. یکه به راحت دنیکه هستن نرس ییجا نیبه ا یداشته باش، به راحت مانیا مونیتیامن

 

 تونستیکه هر لحظه م یبکنم؟ خواهرم بود و تفنگ تونستمیم کاری. چدمیترسیم یحرفاش موافق بودم ول یهمه با

 بود؟ یزیستمش نشونه بره. کم چبه

 

بشه. منتها نگاه من  تیسمتش هدامرد باعث شد نگاه هر دومون به همون یبگم، صدا یزیفرصت کنم چ کهنیا قبل

 و صالبت. تیو نگاه سامان با جد با ترس و اضطراب

 

 گفت: داشت،یسمت سامان قدم برمبه کهیحال در
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 وارد عمل بشن. دیبا روهاین یباق گهید قهیسرگرد. تا چند دق نیآماده باش -

 

 کنن؟ کاریچ خوانیعمل بشن؟ کدوم عمل؟ م وارد

 

داد و  ریمس ریینشسته بود، تغ زیسمت مزدک که پشت لپ تاپ و مدوختم که به انسالیرو به مرد ناشناس م نگاهم

 و گو باهاش شد.مشغول گفت

 

به دست ازش خارج شد. سامان  میسیاز اتاقا باز شد و راشا ب یکیبگم، در  یزیمن فرصت کنم چ کهنیاز ا قبل

 .ستادیسمتش رفت و مقابلش اهراشا ب دنیمحض دبه

 

 مرتبه؟ یهمه چ -

 

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت: یسر راشا

 

 ما هستن. اریطور کامل در اختهک شدن و االن به یبه درست هانیقفل خودکار و دورب ستمیآره. س -

 

ملم باعث شد نگاه هر ع نیکه خودم رو بهشون رسوندم و هم رهیتکون داد و خواست از راشا فاصله بگ یسر سامان

 سمتم برگرده.دو به
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 ن؟یکن کاریچ نیخوایشما م -

 

 جواب داد. یبا همون لحن جد سامان

 

 تموم بشه. دیماجرا با نیا -

 

 کردم و گفتم: نییرو تند تند باال پا سرم

 

 و محاصره و ... یقفل مرکز ؟یچطور یول دونمیم-

 

رو به  نیتو نگاهم در حال تالطمه و سامان ا یاز نگران ییایدر دونستمیشدم تا جوابم رو بده. م رهیمنتظر بهش خ و

 .کنهیدرک م یخوب

 

 .شهیتموم م یبه زود -

 

 گفتم: میکردن نگران ترشیاز حرف نزدن و ب کالفه

 

چنگال اون  نیاز ب نیخوایچطور م د؟یاونا رو از اون خونه خارج کن نیخوایچطور م ؟یگفتم چطور ،ینگفتم ک -

 د؟یاریب رونشونیافراد مسلح ب
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بهم منتقل  یتعللش حس خوب نیمکث کرد. از ا یاشد. چند لحظه کیبهم نزد یو قدم دیکش یقینفس عم سامان

 کنه؟ کاریچ خوادینشد. اون م

 

 جواب داد: کرد،یچشمام م ینگاه نافذش رو حواله کهیدرحال

 

 نیتو ا یبهم قول بد دیدلسا کنارته. توهم با گهیتا دو ساعت د تایبدون نها نویا یباره نپرس درسا ول نیدر ا یزیچ -

 .ششونیپ متیببر روهایتا بعداز تموم شدن کار ن یو منتظر باش یدو ساعت آروم باش

 

 . منتظر باشم؟دمیرو تو هم کش هاماخم

 

 کردم و گفتم: تیسمت سامان هدارو اول به راشا و بعد به نگاهم

 

 درسته؟ ،یبر یاخویتو م -

 

 دونستمیکه م یالعملاز عکس یبگم مطمئن بودم ول خواستمیکه م یزیرو به عالمت مثبت تکون داد. از چ سرش

نشوندن  یراه به کرس شدیو همون باعث م کردمیم ینیبشی. واکنشش رو پومدیسامان ممکنه نشون بده خوشم نم

 حرفم در نظرم سخت جلوه کنه.

 

 نگاهم بکنم. نگاهم رو به چشماش دوختم و قاطعانه گفتم: یترس و نگران نیگزیرو جا تیکردم جد یسع
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 .امیمنم باهات م -

 

 شد. کیبهم نزد یو قدم دیرو درهم کش ابروهاش

 

 کجا؟ -

 

 همون نگاه قاطعم گفتم: با

 

 دلسا و ساشا. شیپ -

 

 .رفتمیم دیمن با یول خوندمیرو تک تک حرکاتش م یچشماش رو بست و دوباره باز کرد. کالفگ یالحظه یبرا

 

 ؟یگیم یچ یدرسا خودت متوجه -

 

 .امیمنم م یآره متوجهم. هر جا تو بر -

 

به سامان  یبگه نگاه یزیچ کهنیشد. بدون ا تیستمش هداسامان زد، نگاهم به یکه راشا به شونه یآروم یضربه با

 انداخت و از کنارمون رد شد.
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 و گفت: دیپشت گردنش کش یسامان دوباره روم متوقف شد. دست نگاه

 

 .یایدلسا و ساشا ب دنید یبرا یتونیمن بگم. هر وقت کارمون تموم شد م یتا وقت یمونیم جانیا -

 

 تیو سد راهش شدم. با جد دمیخودم رو جلوش کش یرو کج کرد و خواست از کنارم عبور کنه که با قدم راهش

 گفتم:

 

ربط داشته باشه منم  هیو به دلسا و بق یبر ی. هرجا قرار بشیدارنگه جانیمنو ا یتونی. تو نمامین باهات مم یول -

 هستم.

 

 بهم دوخت و گفت: یرو با کالفگ نگاهش

 

 یراجع بهش فکر کن تا متوجه بش نیبش ؟یخوایاز من م یچ یفهمیدرسا؟ م اتهیبازاز همون لج یکی نمیا -

 .رممکنهیو غ دیخواستت چقدر بع

 

 :دمیباالتر بردم و غر یرو کم صدام

 

 سامان. امیمن م -
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 یبمونم و دست رو جانیا تونستمینم یول نمیم شیدارم عصب دونستمی. مدیبه مرز برافروخته شدن رس شچهره

 دست بذارم.

 

تو وجود  یبرا ییجا تیبهت بدم. اونجا و تو اون وضع یااجازه نیچهم تونمیوجه نم چیتمومش کن درسا. به ه -

 نداره.

 

 و گفتم: دمیرو تو هم کش اخمام

 

 یول امیاز پنجره م ی! اگه در رو روم ببندکنمیکار رو م نیکه ا یدونی. مامیخودم م یمن رو ببر یاگه تو نخوا یحت -

 !امیم

 

 .دیسمت خودش کشنگاه هردومون رو به ییبهم بده، صدا یفرصت کنه جواب گهنیا ازقبل

 

 شده سرگرد؟ یزیچ -

 

 بهم انداخت و جواب داد. ینگاه می. سامان نمیبرگشت انسالیسمت همون مرد مدو به هر

 

 .ستین یمهم زیچ ر،یخ -

 

 ست؟یکه سامان بعدش برگرده بگه مهم ن زنمیم شیهمه خودم رو به آب و آت یکرد. من ا میکفر جوابش
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که به سامان زده بودم رو واسه  ییرو حفظ کردم و حرفا می. لحن جدکردیبه مرد دوختم که حاال بهم نگاه م رو نگاهم

 اون هم تکرار کردم.

 

که مربوط به اونا و  ی. هر اتفاقامیمن هم همراهتون م دیها رو نجات بدو بچه دی. اگه قراره برامیمن باهاتون م -

 .دیاریبمونم و چشم به در بدوزم تا شما واسم خبر ب نجایکه ا نیلطفا ازم نخواپس  شهیخواهرم هست به منم مربوط م

 

 کرد و گفت: تیسمت من هدانگاهش رو به ریبه سامان انداخت. دوباره مس یو نگاه دیمرد باال پر یابروها

 

 .ستین ریامکان پذ یزیچ نیکه چن دیبدون دیخودتون هم با یول -

 

 کنمیبودم و آموزششون رو به عهده داشتم. فکر نم یآموزش یتو اردو یانتظام یرویها نچرا؟ من چند ماه با بچه -

رو دارم که از خودم محافظت کنم و  نیا ییحضورم تو اونجا. من توانا یازشون کم داشته باشم و مانع باشه برا یزیچ

 بهم وارد بشه. یبینذارم آس

 

 ب داد:و جوا دیکش یقیعم نفس

 

شما  یبرا یمناسب یخطرناکه و جا اتیعمل هیموضوع فرق داره.  نیا یحضورتون در اردو هستم ول انیبله در جر -

 .ستین
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 جانیکه بتونه ا ستین یزی. من به سرگرد رادمنش هم گفتم، چرهیخواهر من بخاطر شما و کار شما تو اون خونه اس -

. من ادیممکنه به سرش ب ییچه بال ستیست و معلوم نمن االن تو اون خونه گهید یمهیکنه. خواهر من، ن بندمیپا

 .امیمن هم ب دی. لطفا بذارگردمیوجه هم ازش برنم چیخودم رو گرفتم و به ه میتصم

 

 یادبیب یتر از خودم بکنم و باهاش تند حرف بزنم. ازش خواهش کردم که لحنم بوبه بزرگ یاحترامیب خواستمینم

 .کردمیم دایحضور در اونجا پ یراه برا هیدر صورت مخالفتشون هم باز  یحت دونستمیم یول رهینگ

 

 بود به حرف اومد. ریگکه واسم نفس هیشد و بعد چند ثان رهیبه سامان خ یالحظه مرد

 

 شرطه. نی. حضورتون اونجا در گرو قبول کردن ادیشیو وارد معرکه نم دیمونیم روهاین شیخب. اما پ اریبس -

 

 رو لبام نقش بست. یگفتم و لبخند ی"چشم "بگه  یزیچ کهنیقبل ا یول دمیمعترض سامان رو د نگاه

 

 معترض سامان باعث شد ابروهام به هم گره بخوره. یصدا

 

 حضور داشته باشن. اتیدر عمل توننی. افراد متفرقه نمستین یریپذامکان یزیچ نیقربان، چن یول -

 

 خته رو کردم سمت سامان و گفتم:برافرو یاچهره با
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 نیشما بود نیکه نرفته ا ادتونی. نیندار میدر قبال من و سالمت یتیمسئول چیندارم، شما هم ه یمن با شما کار -

 !ن؟یکرد تونیآموزش یوارد اردو یمن رو به عنوان مرب میرزم یهابخاطر مهارت

 

 گفت: تیبشه، نگاهش رو بهم دوخت و با جد یشراب تیتا از شدت عصبان رفتیکه م ییبا چشما سامان

 

جوانب و عواقب  یکه همه دیسیبرگه بنو هیاگه تو  یشما حت د؟یکنیم سهیمقا اتیرو با عمل یآموزش یشما اردو -

 وجه! چیبه ه م،یدیبهتون نم یااجازه نیباز هم ما چن دیخودتونه و پاش رو هم مهر و امضا کن یکار پا نیا

 

به تنش به  حرفیسامان رو بدم، همون مرد که ب دیشد یالعمالعکس نیمن فرصت کنم و جواب اکه  نیاز ا قبل

 گفت: کرد،یمن و سامان نگاه م نیوجود اومده ب

 

 . با شما هم هستم سرگرد.دیبهتره تمومش کن -

 

 نگاهش رو ازم گرفت و به اون دوخت. سامان

 

 خانوم وجود نداره. نیا یبرا ییجا نهیکه در کم ییو خطرها اتیاون عمل نیقربان. ب نهیخالف قوان نیا یول -

 

سفت و  یپافشار نیو واقعا ا خوردیو کالفم کرده بود. خون خونم رو م یسامان به شدت عصب یهاو مخالفت حرفا

 کدومشون. چیبا اون نداشتم، با ه ی. من که کارکردمیمخالفتش درک نم یسختش رو رو
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 گفت: تیبا جدرو کرد سمت سامان و  مرد

 

 یهابچه شینشده و پ اتیکه دادن وارد عمل یو طبق قول انیخانوم همراهمون م نی. انیسرگرد! بهتره آروم باش -

 .موننیم یبانیپشت

 

لبم نقش بسته بود و حرف اون مرد  یرو یبرعکس من که لبخند دم؛یدیسامان م یو مخالفت رو تو چشما اعتراض

 رو راحت کرده بود. المیخ

 

مبادله شد که باعث شد سامان نفس  نشونیب یتماس چسم نیتو هم یچه حرف دونمیبهم زل زدن و نم هیثان چند

 داخل موهاش چنگ بزنه. یمشهود یبکشه و با کالفگ یقیعم

 

ترسناک بود،  دم،یکه ازش ترس شمینم نی. منکر ادیاخماش رو تو هم کش ترشیکه به لبخندم افتاد، ب نگاهش

 نداشت. متیمال یاکه ذره یبرافروخته و نگاه سرخ یون چهرهمخصوصا با ا

 

بود و با  ستادهیسمت خودش برگردوند. وسط سالن اهمون مرد نگاه هممون رو به یدهانم رو قورت دادم که صدا آب

 گفت: هیبلند رو به بق یصدا

 

سمت راشا که پشت . بهدیریگیم رنظریو از دور خونه رو ز نیمونیم نجایا یس. مزدک و محسنخونه تحت محاصره -

 لپ تاپ نشسته بود و اخماش تو هم بود برگشت و گفت:

 

 به عمارت. میریسروان ارجمند و ) نگاهش رو به سامان دوخت( سرگرد رادمنش. م -
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 داشتم. دستام از شدت اضطراب عرق کرده جانیحرف بلند شد و به سمتمون اومد. ه نیبالفاصله به دنبال ا راشا

ابت ب یدرش حضور داشته باشم. نگران کهنیبودم چه برسه به ا دهیند کیرو از نزد یسیپل اتیعمل هیبود. تا حاال 

 بهش فکر کنم. یامکان نداشت حت یحالت عاد رکنم که د یپافشار یکرده بود که واسه عمل یاوضاع دلسا کار

 

دلخور شده  دونستمیکرده بود. م غیکه ازم در یاز تک تک حرکات سامان مشخص بود، مخصوصا از نگاه یتینارضا

 دست بذارم. یبمونم و دست رو جانیتونستم ابکنم؟ نمژ تونستمیم کاریچ یگرفتن خواستش ول دهیبابت ند

 

. از خونه میحرکت کرد شد،یختم م یکه به در خروج یکیکوچ ییبه سمت راهرو انسالیسر همون مرد م پشت

و  دیبعد آسانسور رس هی. چند ثانمیگرفت شیساختمون، راه آسانسور رو در پ کینسبتا کوچ یخارج شدم تو راهرو

 .میسوار شد یهمگ

 

جنس نگاه سامان فرق داشت.  نیب نیدر ا یمنتظر توقف اسانسور بودن ول یجد یبالاستثنا با اخم و چهره همشون

 خشم. ت،یجد ،ینگران ،یکالفگ

 

سرد بود و سوز  رونیب ی. هوامیمجلل ساختمون ازش خارج شد یو بدون توجه به فضا میاومد رونیآسانسور ب از

 هوا نشون نداد. یبه سرما یواکنش چیداشتم که بدنم ه جانیاسترس و ه یبه حد یدار. ول

 

به  میسیب دونستمیاسمش رو هم نم یکه حت ی. همون مردیمشک یایمقابل در پارک بود. دو تا پرش نیتا ماش دو

 حرکت کرد و راشا هم به دنبالش. هانیاز ماش یکیسمت دست به
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 سوارشو. -

 

ثابت  کرد،یحرکت م گهید نیسمت ماشحرف به نیبهم بعداز زدن ا یتوجه نیترسامان که بدون کوچک یرو نگاهم

 رو به حرکت درآورد. نیجلو جا گرفت و بعداز سوار شدن من، راننده ماش یموند. رو صندل

 

داده بود و پشت دستش رو مقابل لباش  هیتک شهیلرزونم رو به سامان دوختم که آرنج دست راستش رو به ش نگاه

 عبوس و اخم آلودش. یچهره یاما نه به اندازه کردیم ییتو دستش بدجود خودنما میسینگه داشته بود. ب

 

بزرگ عمارت راشا، اضطراب و  یدروازه دنیدوختم. با د رونیب یبه خودم اومدم و نگاهم رو به فضا نیتوقف ماش با

 تپش قلم چند برابر شد.

 

ر با د یصدا دنیمحض شنشدن و من هم با عجله به دنبالشون که باعث شد سامان به ادهیبالفاصله پ هیو بق سامان

 سمتم برگرده و بگه:به یاخم وحشتناک

 

 !؟یایب یخوایداخل هم م -

 

 و گفتم: دمیرو تو هم کش اخمام

 

 سم؟یوا جانیا یانتظار دار -
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 :دیش غرشده دیبهم کل یدندونا یشد و از ال کیبهم نزد یقدم

 

 موقعتیب یها یبازلج نیبا ا گهیدارم، تو د تیتنش و مشغول یکاف یانقدر رو مخم راه نرو درسا. به اندازه -

 نکن. دشیتشد

 

مشت آدم  هی نیو دم نزنمـ بابا خواهر من اون تو ب سمیوا جانیدرخت ا هیصم و بکم مثل  تونمیمن نم فهمهینم چرا

 کنم؟ لکسیر جانیگرفتار شده، من چطور خونسرد باشم و ا یریو زنج یوحش

 

 ... تو... نم!ین... م ؟یفهمیم سمیوا جانیا تونمیسامان من نم -

 

و به اون  رمیبم همون مرد به گوشم خورد و باعث شد نگاهم رو از سامان بگ یبگه صدا یزیسامان چ کهنیاز ا قبل

 بود، بدوزم. ستادهیکه مقابل دروازه و کنار راشا ا

 

یخارج نم نیبهتون نگفتم از ماش یزیمن چ یو تا وقت دینیشیم نی. خانوم شما هم داخل ماشدیسرگرد عجله کن -

 .دیریگیفاصله نم هارویو از ن دیش

 

مون که با فاصله از سیپل نیپوش که کنار ماش اهیس یاز سربازها یکیبکنم که بالفاصله رو به  یاعتراض ستمخوا

 بود، گفت: ستادهیپارک شده بود ا

 

 حواست به خانوم باشه. -
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 یداخل بره. پا هیپرحرصم بندازه و همراه بق یبه چهره ینیگفت و باعث شد سامان نگاه خشمگ ی"چشم" سرباز

که بهم داده شده بود خواستم به سمت در برم  یبه تذکر توجهیگفتم. ب ی"اه"و  دمیکوب نیراستم رو محکم به زم

 سرجام مسخکوب شم. دهیو ترس دهگرد ش یکه همون سرباز بالفاصله جلوم ظاهر شد باعث شد با چشما

 

 یهمون نوع نگاه و چشمدرست  ،یجفت چشم وحش هیهاش مشخص بود. رنگش فقط چشم یپشت نقاب مشک از

 داره. یلباس همخون نیکه با ا

 

 .دیبش کیبه ساختمون نزد دیشما اجازه ندار -

 

 پهنش به دروازه دوختم. یشونه یآلودم رو از باالفوت کردم و نگاه اخم رونیبه ب نفسمو

 

حس  چیکه قطعا ه شهیعمارت بلند م نیاز ا ییسر و صدا گهید ی. مطمئن بودم تا چند لحظهدیچیپیبهم م دلم

از  خبریاون تو بودن و من ب یعموباقر همگ ی. سامان، دلسا، راشا، ساشا و خانوادهکنهیرو بهم منتقل نم یخوب

 .دمیچیپیبه هم م یو از شدت نگران زدمیمتشنجشون فقط جوش م تیوضع

 

 نیو ا ومدینم ییصدا چی. هوختمدیبا استرس نگاهم رو به ساختمون م یو هراز گاه رفتمیرو مقدم نیماش کنار

 . اون داخل چه خبر بود؟زدیدامن م میموضوع بدتر به نگران

 

دلم طاقت  یعنی سمیوا جانیا تونستمیبود، دوختم. من نم ستادهیا نیکه حاال دوباره کنار ماش یرو به سرباز نگاهم

 برم به داخل عمارت؟ تونمیکه شش دونگ حواسش متمرکز شده به من چطور م نیبا وجود ا یول آوردینم
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و آب دهانم رو با استرس قورت دادم. حدود سه متر با دروازه فاصله داشتم و اون سرباز هم با  ستادمیبه عمارت ا رو

 بود. ستادهیسمت چپم ا میدومتر بایتقر یفاصله

 

 .رسوندمیشده خودم رو به داخل عمارت م یهرطور دیبا

 

هم  جانیواقعا نگران بودم اما در کنار اون ه ،کردمینم یرو گرفتم. نقش باز شمیو مضطرب چند لحظه پ یعاد حالت

حالت متشنجم رو نشون  یدرد به خوب یو باز و بسته کردن مداوم چشمام از رو دادمیم چیداشتم. انگشتام رو بهم پ

گفتم و بالفاصله با  ی"بسم اهلل" رلبیرو بستم و ز شمامچ دم،یمورد نظرم با عمارت که رس ی. به فاصلهدادیم

 .دمیکه از خودم سراغ داشتم، به طرف عمارت دو یسرعت نیشتریب

 

د که ممکن بو یبدون اعتنا به اون و اتفاق یول دمیاون سرباز رو شن "صبر کن " یتند و دنبالش صدا یهاقدم یصدا

 .دمیسرعت، به سمت ساختمون دو نیوارد عمارت شدم و با آخر فتهیواسم ب

 

 که مبادا بهم برسه و برم گردونه. رمیاسترس بگ شدیباعث م نیو هم دمیشنیهاش رو مقدم یصدا

 

ها رو باال اومدم و نفس نفس زنان خودم رو به داخل عمارت پرت پله عی. در باز بود. سردمیعمارت رس یهاپله به

 حبس شد. نهیمقابلم نفسم تو س یصحنه دنیکردم که با د
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دست و پاهام کرخت  کردمیو احساس م دیلرزینشسته بودن. بدنم م نیزم یهم کت بسته روو دلسا کنار  ساشا

ها نشونه رفته سمت بچهکه به یسامان، سر تفنگ یو عصب نیاز نگاه خشمگ ترشیشده و االنه که از حال برم. ب

 .دادیروحمو خراش م

 

ون سمتشبود و اسلحش رو به ستادهیلسا و ساشا اداشت پشت د یو بزرگ دهیالعاده ورزفوق کلیکه ه یقد بلند مرد

بودن که کامال مشخص  ستادهیمختلف خونه ا یهاتو قسمت کلیبا همون قد و ه گهینشونه رفته بود. چند تا مرد د

 همون مرد هستن. یهابود نوچه

 

بود و دو نفر از افراد همون مرد کنارش  ستادهیازشون ا ادیز یلیخ یبا فاصله یساشا و دلسا ول یروهم رو به سامان

 قدعلم کرده بودن.

 

 دیسمتم برگشت. نگاه لرزون و هراسون دلسا و ساشا، نگاه تهدها بهنگاه یپرت شدن من به داخل خونه همه با

 یبا چشما یحرکت چیمن بدون ه یسامان. ول یو توام با نگران نیکننده و بدجنس مرد پشت سرشون، نگاه خشمگ

یکه حاال م کردمینگاه م یو پسر اهرمفقط به خو دیلرزیکه از شدت تنش م یشده از فرط وحشت و بدن درشت

 برادر دوسش دارم. هی یاندازه دمیفهم

 

 ها گرفتم.م رو از بچهزدهانداز شد، نگاه مبهوت و وحشت نیخونه طن یکه تو فضا یخشن و خش دار یصدا با

 

 ؟یلشکر دنبالت راه انداخت یاهینبود سرگرد! س نی! قرارمون امیرکه مهمون ناخونده دا نمیبیم -

 

 حرف رو زد، دوخت. نیپشت دلسا و ساشا که ا کریرو ازم گرفت و به مرد غول پ شیقرمز و نگاه عصب یچشما سامان
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 یاهیکه بشه اسمش رو س هیاز اون آزارتریمسلح. ب ریدختره و غ هیکه، اون  ینیبی! مستیلشکر در کار ن یاهیس -

 لشکر گذاشت.

 

 زد: ادیفر تیبا عصبان مرد

 

 یزیدونفر واست پش نی! ظاهرا جون ایایتنها ب دیبهت هشدار داده بودم که با یداره وقت یو باآزار چه فرق آزاریب -

 !یکرد یباز نیو وارد ا یدخترو دنبالت راه انداخت هیارزش نداره که 

 

یکه احساس م یو خشم تیبه سامان چشم دوختم که با وجود عصبان شیموضع ناگهان رییتغ نیو مبهوت از ا مات

 گفت: یآروم و جد یفاصله هم قابل لمسه، با صدا نیهاش از اشعله کردم

 

 من. یبرا یشما داره و نه سود یبرا یگفتم که، اون نه خطر -

 

 گفت: یدارخش یبرگشت و با صدا سمتمبه

 

 .رونیبرو ب -
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بدنم مخابره  یهارو به اندام یدستور چیشدم. مغزم ه رهیبهش خ یالعملعکس چیرو قورت دادم و بدون ه دهانم آب

حاضر در اون خونه چرخ  یاعضا نیزده و مبهوتم برو نداشتم. فقط نگاه وحشت یگونه حرکت چی. قدرت هکردینم

 .خوردیم

 

 .فتهیبه تنم ب یبود باعث شد از شدت انزجار لرزدرش مشهود  تیعصبان یهابلند اون مرد که رگه یخنده یصدا

 

 یخونه بذارن و دوباره برن س نیپا تو ا توننیهمه م یراحت نیبه هم یسرگرد! فکر کرد ینه بابا؟ خوشگل زرنگ -

 خودشون؟

 

 ادامه داد: یهیکرد و با لبخند کر ینچ

 

سرگرد و ) نگاهش رو بهم دوخت  یتو مونه،چهیبشه تا تهش با ما م یباز نیکه وارد ا ی. کسستیخبرا ن نینه ، از ا -

 .ونیدختر شاه پر نیو گفت( چه ا

 

انداخت، مغزم به  شیکه به مرد کنار یکنم که با نگاه یداشتم حرفش رو حالج یشده بودم و سع رهیبهش خ شوکه

 چه خبره. دمیتکاپو افتاد و فهم

 

 نهیشد که باعث شد نفسم از فرط ترس تو س دهیدور بازوم تن یزیبدم، چ نشون یالعملبتونم عکس کهنیا ازقبل

 حبس بشه.
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 یکه بازوم رو در دست داشت قلبم برا یمرد هیکر یچهره دنیزده نگاهم رو به سمت چپم دوختم که با د وحشت

 .دمیترسیکه تو ذهنم نقش بسته بود م ی. از فکرستادیا یالحظه

 

 بلندتر از حد معمول گفت: یحرکت بالفاصله با صدا نیا دنیبا د سامان

 

 با اون نداشته باش کامران. طرف حساب تو منم نه اون دختر. یکار -

 

 کرد و گفت: یااسمش کامرانه، خنده دمیبود و حاال فهم ستادهیها اکه پشت سر بچه یمرد

 

هشدارم رو  م؟یو ما واست برقص یتا تو ساز بزن میجمع شد جانیهمه ا یسرگرد. نکنه فکر کرد یچه انتظارا دار -

 ؟یدار یاز من چه انتظار یکنینم ییخودت اعتنا یوقت یهمون اول بهت داده بودم ول

 

 بود دوخت و گفت: ستادهیکه کنارم ا یرو به مرد نگاهش

 

 .ارشیب -

 

اونا  شیبرسم پ دونستمیبدم. مبه بدنم  یشدن بازوم توسط اون مرد تازه به خودم اومدم و تونستم تکون دهیکش با

 دونستم. ستادنیرو سودمندتر از صم بکم ا ییرها یتالش برا نیمثل ساشا و دلسا بنابرا یکی شمیم
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گفت و دست  ی"آخ"شکمش زدم که چون انتظارش رو نداشت  ریبه ز یمحکم یرو آوردم باال و با زانو ضربه پام

از  ترشیکه بازوم رو گرفته بود، باعث شدم ب یدست چوندنیآزادش رو به دلش گرفت. از فرصت استفاده کردم و با پ

 .چهیبه خودش بپ شیپ

 

 کامران خونه رو لرزوند. ادیفر یکردم صدا احساس

 

 ن؟یکنیچرا منو نگاه م نش،یریبگ -

 

 نیاز کجا ا تیوضع نیتو ا دونستمینثار صورتش کردم. نم یپشت سرم برگشتم و لگد محکم یحس حضور کس با

 و قدرت رو به دست آوردم. یانرژ

 

 کنم. تیسمتش هداسامان باعث شد نگاهم رو به ادیفر

 

 درسا. رونیبرو ب -

 

سمت به دنمیبغلم رو گرفتن و شروع کردن به کش ریخاطر سامان پرت شده بود، دو نفر زکه به یحواس خاطربه

زور اون دونفر بهم  یمانع از حرکت دادنم بشم ول ستادنیجا ا هیبا منقبض کردن بدنم و  کردمیم یسع کامران.

 لحظه همه درجا خشک بشن. هی یشد برا عثبا ییبازوم رو از دستشون خارج کنم که صدا کردمیم ی. سعدیچرب

 

 .دیش میتسل ترعی. هرچه سرسهیپل یساختمون تحت محاصره -
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ترس مفرط،  ،یسمتم هجوم آورد. نگرانحس متفاوت به نیزمان چندبزنه. هم رونیاز کاسه ب خواستیم چشمام

چهره یبودن، رد شد و رو ستادهیا حرکتیدو مرد کنارم که حاال ب یزدهوحشت یوحشت. نگاهم از چهره ،یکرخت

 وونهید هیبا  کردمیداشتم. حس موحشت  ملشالعکامران متوقف شد. دروغ نگفتم اگه بگم از عکس یبرافروخته ی

 نابو کنه. مونویمنفجر بشه و ارتعاشاتش زندگ یطرفم که هر لحظه ممکنه مثل بمب ساعت

 

خونه رو به  یهاکامران ستون یعربده یشد که صدا خیزده و مبهوت ساشا و دلسا موحشت یهاچهره یرو نگاهم

 لرزه انداخت.

 

 .نشیاریب ن؟یپس چرا معطل -

 

دو  ویدو د نیاز دست ا ییرها یگفتم و شروع کردم به دست و پا زدن برا ی"دیولم کن"بازوهام  ریحس فشار ز با

 یترشیوارد عمل بشه، جسارت ب تونهیحضورش رو علنا اعالم کرده و هر لحظه م سیپل دونستمیسر. حاال که م

 کردم. دایپ

 

 سامان به گوشم خورد: یصدا

 

 بشه. ترنیکه هست سنگ ینیان. نذار جرمت از اکامر یبش میبهتره تسل -

 

 زور اون دو تا غول و تشن و من؟ یتا مانع از حرکتم بشم ول داشتمیرو سفت سرجام نگه م خودم
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 زد: ادیفر داد،ینم یتمسخر و سرخوش یبو گهیکه د یبا لحن کامران

 

 به هیثان هیاگه  یحت یاز دست دادن ندارم ول یبرا یزیبه جهنم. من چ یبهت اعتماد کرد ول شهینم زدمیحدس م -

که پا برهنه  ییتو م،یزندگ یبه همه یکه گند زد یی. تورمیگیم یلعنت یعمرم مونده باشه، انتقامم رو از تو انیپا

که عمرا بدون  یکردیرو م جانیفکر ا دی. بایرو بهم زد هامیزیرمعادالت و برنامه یو همه میوسط زندگ یدیپر

 .شمین انتقام ازت نابود نمگرفت

 

ن او یدستا نی. حس از پاهام رفت. اگه بازوم بدیسمت دلسا و ساشا نشونه رفته بود، کشاسلحه رو که به یماشه و

شده بود. فقط نگاه  حسیبودن. بدنم شل و ب ستادهیا حرکتی. همه بشدنیم نیدونفر محصور نبود پخش زم

 ساشا و دلسا مات مونده بود. یم روزدهوحشت

 

 داشت با لحن آرومش، کامران رو آروم کنه. یکه سع دمیسامان رو شن یصدا

 

 یسع .ارهیرو برات به ارمغان م یمونیپش نیترازت سر بزنه بعدا بزرگ یحرکت نیترکوچک ؟یبکن یخوایم کاریچ -

 بشه. ترنیکه هست سنگ ینی. نذار جرمت از ایباش یکن منطق

 

داره  جانی. ادیسمت خودش کشم رو بهشده از پشت پنجره عبور کرد، نگاه خشک عیسر یلیکه خ یاهیس یهیسا

 افته؟یم یچه اتفاق

 

 زد: ادیشد و فر کیها نزدبه بچه یببر زخم خورده نبود، قدم هیبه  شباهتیکه ب کامران
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 .یحرومت نکردم عوض ریت هیخفه شو. خفه شو تا تا  -

 

 گفت: د،یلرزیکه از شدت خشم م ییها دوخت و با صدارو به بچه نگاهش

 

 دختره رو؟ نیا ایبرادر سروان ارجمند  ا؟یکدومو اول بفرستم اون دن -

 

 رو به سامان دوخت و گفت: شیبرزخ نگاه

 

 هان؟ کدومش؟ -

 

پاهام از وسط تا گلوله باعث شد  کیشل یشد که صدا کیبه کامران نزد یدستاش رو جلوش گرفت و قدم سامان

 .دیچرخیدور سرم م ایبشم. دن زونیاون دونفر آو یبشه و از دستا

 

 ش رو از سقف گرفت و رو به سامان نعره زد:سر اسلحه کامران

 

 آشغال! کنمینابود م تویزندگ ،ینابود کرد مویرو تو سرشون نزدم. زندگ یبعد ریاز جات تکون نخور تا ت -

 

 کامران... -
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ن و بلند م غیج یصدا ت،یسمت دلسا نشونه رفت و در نهابه سامان بده، اسلحه رو به یحرف چیفرصت ه کهنیا بدون

 گلوله تو هم گم شد. کیشل

 

از  یبود برا یخالص ریت غیخودم سوت بکشه. انگار همون ج یهابلند بود که باعث شد گوش یبه قدر غمیج یصدا

یجز لرزش ب یزیهام منقطع. چکه برام مونده بود. چشمام از فرط وحشت گرد شده بود و نفس یدست دادن رمق

 دنیکه داخل سالن بودن مانع از د یافرادتحرک  یشده بود ول خی. نگاهم به رو به رو مکردمیبدنم حس نم امان

یو گاه به هم م دنیدویکه گاه م یتیجمع نیتا خودش رو از ب زدیروم بودن. نگاه لرزونم دست و پا م شیپ یفاجعه

 سمت دلسا و ساشا بکشه.به دن،یچیپ

 

 یروهای. سالن پر بود از نخوردیو دندونام بهم م دمیلرزی. مفتمیب نیزم یشدن بازوهام باعث شد با زانو رو رها

 یترشیتو پاهام نبود که دوباره با شدت ب یانگار جون یگرفتم تا بلند شم ول نیو افراد کامران. دستامو به زم سیپل

 که خودمم هم متوجهش نشدم، لب زدم: ییو با صدا کردمهام رو به زحمت از هم باز افتادم. لب نیزم یرو

 

 دلسا... -

 

. نگاهم شدیدلسا و ساشا م دنیمانع از د هیبق یریافتاده بودم و درگ نیزم یمتوجهم نبود. وسط سالن رو یکس انگار

 از افراد کامران بود، دوختم و گفتم: یکیکه مشغول دستبند زدن به  یپوشاهیالتماس به سرباز س رو با

 

 اون... توروخدا... من -

 

 بهم نشون نده. یبود که واگنش یعیطب ومد،یمن که از ته چاه درم یکه باهام داشت و صدا یادیز یبا فاصله یول
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 قلبم ضربان نداره. دلسا.... خواهر من... کردمیم احساس

 

آور بود و تعجب دیلرزیکه به شدت م ییزانوها یرو ستادم،یپا ا یرو یگرفتم و به سخت نیرو به زم مزدهخی یدستا

 تحمل وزن من.

 

داشت خودش رو به  ینگاهم زودتر از خودم سع کهیو درحال دمیکش نیزم ی. پاهام رو رورفتمیابرا را م یرو انگار

 جلوتر رفتم. یدلسا برسونه، قدم

 

 .رهیهم که تو بدنم مونده در م یهمون مقدار جون شم،یم ترکینزد یهرچ کردمیم احساس

 

که وسط اون  یزیاز چ دمیترسیاطراف دلسا و ساشا رو احاطه کرده بودن. وحشت داشتم. م سیپل یروینفر ن چند

 .کردمیسرم خراب م یرو رو ایکابوس که دن هیکابوس بود،  هی. فکرش دیکشیجمع انتظارم رو م

 

به همون  یبود، گذاشتم ول ستادهیکه اطراف حلقه ا ییهاسیاز پل یکی یبازو یلرزونم رو باال آوردم و رو دست

 که باال اومد، دوباره کنار بدنم سقوط کرد. یسرعت

 

 . افسوس!خوندمیحس نگاهش رو م کردمیبرگشت و نگاه مملو از اخمش رو بهم دوخت. احساس م مرد
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 یخال یبه سمت جا یشده بود. قدم دهیچسب نیچرا پاهام به زم ی. جا برام باز شد ولدیکنار کش یرو کم خودش

 رفت. یاهیبود، چشمام س دهیها خوابخون نیکه ب یو فرد نیزم یخون رو دنیبرداشتم که با د

 

 شدم. رهیبهش خ انیاز گلوم باال نم ترشیردم بکه حس ک ییهابه سرم گرفتم با نفس دستمو

 

 ... اون... چطور ممکنه؟اون

 

اون  یمن رو یزندگ یهاهیتاسف تکون داد، انگار پا یاطرافم واسم گنگ بودن. دکتر که سرش رو به نشونه یصداها

 .دنیسر لرز

 

 یو من نداشتم، باعث شد همه خواستیم ریکه جنازه گفتنش دل ش یسر اون فرد یراشا باال یظاهر شدن ناگهان با

 سمتش برگرده.ها بهنگاه

 

. احساس شدیجا به جا نم نیزم یهم از رو یلیم کیمثل من. نگاهش  لرزه،یکه م دمیدیگرد شده بود. م چشماش

 .کنمیرو حس م اشیشدن دن رانیو کردمیم

 

بهت وحشتناک  هیهم  یاز راشا نداشت. ته چشما یسامان که کنار راشا قرار گرفت ثابت موند. دست کم یرو نگاهم

 .زدیموج م

 

 متاسفم سروان. تموم کردن، درجا. -
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بلند  نیزانو زد و جنازه رو از رو زم نیزم ی. رودیچیبهم پ یراشا به طرز وحشتناک یتموم شدن حرف دکتر، اخما با

 کرد. جنازه...

 

 زد: ادیفر داد،یبه شدت تکونش م کهیدرحال

 

 بگو! یزیچ هینه؟ د  ینیبیساشا... منو م ؟یزنیچرا حرف نم ؟یشنویساشا بلند شو... صدامو م -

 

 کردمینقش بسته بود. احساس م شیشونیپ یکه رو یاگلوله یشد و بعد، جا خکوبیباز ساشا م یچشما یرو نگاهم

 نشسته بودم. یبریانگار تو س د،یلرزی. بدنم مچهیپیدلم بهم م

 

 گفت: ته،یکابوس رو به روم واقع فهموندیکه بهم م یاگرفته یراشا گذاشت و با صدا یشونه یتش رو رودس سامان

 

 راشا... -

 

روشن ساشا  یساشا رو تو دست گرفت. چشما یو چونه دیکش رونیدست سامان ب ریش رو از زبه شدت شونه راشا

 نداشت. یحس یترسناک بود، روشن بود ول

 

 ساشا منو نگاه کن... -
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 زد: ادیرو تکون داد و فر شچونه

 

 منو نگاه کن. گمیبهت م-

 

چه  دونستمیکردن از ساشا جداش کنن. نم یسمت راشا رفتن و سعاز سربازها داد و با هم به یکیبه  یعالمت سامان

 نیترکه فاجعه ییم به جاکه درش بودم کنده شدم، رفت یی. از جادیچرخیساشا م یصورت خون یخبره، نگاهم رو

 اونجا رخ داد. میزندگ یفاجعه

 

 نابود شد. مونیزندگ ینابود شد؛ وفت میزندگ یوقت ش،یسال پ ۴

 

 نه، من اونجا بودم. ایبودن،  نجای. انگار ایمامان و بابا رو، با سر و صورت خون دمیدیم

 

 یفقط چشما کردمیحس نم یچیبودم، ه ستادهینفس بکشم. رو هوا ا تونمینم کردمیگلوم چنگ زدم. احساس م به

 بود که غرق خون بود. ییبه ساشا رهیم خگرد شده

 

. دیرو صورت مامان و بابا کش دیسف یکه مالفه یهمون موقع شد،یم یدست مامور هالل احمر واسم تداع حرکت

 .دیکش میزندگ یرو رو شیمشک یکه سرنوشت مالفه یهمون موقع

 

 یاهویاز ه یزیروم بود. چ شیخون پ یایدر خیچنان مو نگاهم هم کردیخس خس م نمیبه عقب برداشتم. س یقدم

دلسا زار  دمیدیدارن آرومش کنن، م یسع گهینفر د هیو سامان و  زنهیم ادیراشا فر دمیدی. مکردمیاطرافم حس نم

 .کردنیمامان و باباشون رو صدا م هیکه با گر بوددو تا دختر  غیج یصدا دمیشنیکه م ییتنها صدا یول زنهیم
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 بود. دهیامونمو بر ومدیکه باال نم ییهانفس کرد،یداشت مغزمو سوراخ م غیج یصدا د،یچرخیدور سرم م خونه

 

بهم برسه،  کهنیقبل از ا یسمتم اومد ولآخر نگاهم به نگاه نگران سامان گره خورد که راشا رو رها کرد و به یلحظه

 .دمینفهم یزیچ گهیشد و د یخال پامریز

 

*** 

 

 یحالیهام بود. با باز هم جدا کردن پلک ایکار دن نیترانگار سخت یچشمامو باز کردم ول ی. الدمیلرزیبود. م سردم

 راشا. یتخت و تو اتاق خودمونم، تو خونه یبه اطرافم انداختم که متوجه شدم رو ینگاه

 

 بدم. صیصدا رو تشخ ریکردم مس یو سع دمی. ابروهامو تو هم کشومدیم یزیهق هق ر یصدا

 

 .شکستیتو خواب، سکوت اتاق رو م زشیهق هق ر یبود و صدا دهیتخت خواب یبود. کنارم رو دلسا

 

 تو بدنم نشست. ساشا... یاتفاقات عصر، لرز یادآوری با

 

گونم سر خوردن  یچند قطره اشک از رو هیاناز ث یو در کسر دیاشکم جوش یچشمه ستین گهید کهنیا یادآوری با

 بالش افتادن. یو رو

 



 از جنس عشق یسرقت

 
683 

 

 یول دیرسیم انیوحشتناک بودنش با باز شدن چشمام به پا یکه با همه بودیکابوس ترسناک م هی خواستیم دلم

 .گفتیم یاگهید زیهق هق دلسا چ

 

 یکه خون ییایگلوله روش مونده بود، در یکه جا یشونیبازش، پ یچشمم نقش بست. چشما یساشا جلو ریتصو

 بود. دهیاطرافش به وجود اومده بود و خودش که آروم خواب

 

از  ساشا ریکردم. تصو زونیبلند نشه. رو تخت نشستم و پاهامو ازش آو مهیگر یدهنم گرفتم تا صدا یجلو دستمو

م زار زدنم خفه یصدا یرو خفه کنم باز هم صدا میگر یصدا کردمی. هر چقدر تالش مرفتیچشمم کنار نم یجلو

 .شدیاتاق پخش م یتو فضا

 

 ستین گهیکه د نیتو دل همه جا باز کرده که باور ا یطور تشیو مظلوم اشینبودن ساشا سخته. خودش و مهربون باور

 مظلومانه حقش نبود. طورنیا ره،یبم طورنیکه ا نیحق ساشا نبود. ا نی. استیدر توانم ن

 

اق ات کیتار یتو فضا فشیچنگش زدم. نور ضع زیافتاد. دستمو دراز کردم و از رو م یپاتخت یرو میبه گوش نگاهم

 .کردیم ییبدجور خودنما

 

سامان شدم که  یصدا دنیمنتظر قطع شدن بوق تماس و شن زم،یر یهاهق هق نیرو دم گوشم گذاشتم و ب یگوش

 نشد. یانتظارم طوالن

 

 الو؟ درسا؟ -
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 خسته بود و گرفته. شصدا

 

 سامان... -

 

 ؟یجانم؟ خوب -

 

 گفتم: هیرو پاک کردم و وسط گر دیچکیکه پشت سر هم رو گونم م ییاشکا

 

 .نجایا ایسامان ب -

 

 گرفت. یرنگ نگران صداش

 

 ؟یشد داریب یک ؟یتو خوب یول امیم زمیباشه عز -

 

 ؟یایم ی( کدمیپرس طاقتیاالن ) ب -

 

 باز شدن در اومد. هیشب یزیچ یصدا

 

 .ییجا میریاونجام. لباس بپوش، م گهید قهیدق ستیتا ب -
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 کجا؟ -

 

 . آماده شو.یگرفته اونجا دور باش طیهر جا که مح -

 

 باشه، خداحافظ -

 

 فعال -

 

 تماس رو قطع کرد. و

 

 کردم؟ دارشیخواب بوده که من ب یعنی. قهیدق ۲:۴۵صفحه ثابت موند.  یساعت باال یرو نگاهم

 

خونه  نیکه شب رو تو ا کنمیفکر م یوقت یول ریو از جام بلند شدم. هر چقدر هم د دمیداخل موهام کش یدست

 .ترسمیاز تکرار حوادث بعدازظهر م ترسم،ی. مرسمیبه مرز انفجار م کنمیصبح کنم، احساس م

 

 بود. گناهیساشا دوباره اشکام شدت گرفت. اون ب یادآوری با
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بخ  توجهیرو تار کرده بود به سمت کمد رفتم. ب دمید یپرده اشک جلو کهیاتاق و درحال یکیکورمال تو تار کورمال

تن کردم.  رهنمیپ یبرداشتم و رو ییمانتو د،یچیپیکه تو کل وجودم م ییکه تو تنم رخنه کرده بود و سرما یلرز

که داشتم از  یااختم و بدون فکر به ظاهر آشفتهاند ودکه اطراف بدنم رو احاطه کرد ب شونمیپر یموها یرو یشال

 و بس. نیخونه بود، هم نیرفتن از ا رونیسرم بود ب یکه تو یزیرفتم. تنها چ رونیاتاق ب

 

 که ساشا... ییخونه، مخصوصا جا طیتا مح نهیپام رو بب یچشمام فقط جلو کردمیم یها رفتم. سعسروصدا از پله یب

 

م رو دور زدهوحشت یگم کنه. چشما تمیکه به گوشم خورد باعث شد قلبم از شدت ترس ر یزیر یهاصحبت یصدا

 که رو به روش نشسته بودن، ثابت موند. یروشن سمت چپم و دو مرد ینهیشوم یتا دور خونه چرخوندم که رو

 

پام سر  یصدا دنیا شنرو به سمت صدا کج کردم. ب رمیرفتم و مس نییها رو پاپله یدهانم رو قورت دادم و باق آب

 سامان به گوشم خورد. یبه سمتم برگشت و چند لحظه بعد صدا شویکی

 

 ؟یاآماده -

 

 چینشسته بود، چرخوندم. ه نهیراشا که پشت به من و رو به شوم یبهش بدم نگاهم رو رو یجواب کهنیا بدون

 .کردینم یحرکت

 

بهش  یزیراشا گذاشت و آروم چ یشونه یشده بود، از جا بلند شد و دستش رو رو دیجواب ناام دنیکه از شن سامان

 که باهاشون داشتم متوجه نشدم. یاخاطر فاصلهگفت که به
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 خطاب بهم گفت: کرد،یرو تو دستش جا به جا م چشیسوئ کهیسمتم اومد و درحالبه سامان

 

 م؟یبر -

 

 لب گفتم: ریرو از راشا گرفتم و بهش دوختم. ز نگاهم

 

 .میبر -

 

انقدر آشفته حال بود؟  یتا نگاهم رو از راشا جدا کنم چند قدم به عقب رفتم. راشا ک کردمیتقال م کهیدرحال

ی. درکش مزدیدستاش گرفته بود عمق حال بدش رو جار م نیکه ب یکه تو موهاش فرو رفته بود و سر ییهاپنجه

 یشیپ ایکشنده دن یزهرها یاز همه شزندهبودم. طعم تلخ و گ هدیاز جنس غم راشا رو چش ی. من هم غمکردم

 .یشیدرد آب م نیتو جهنم ا خیتکه  هیمثل  ،یگرفته. هر چقدر هم سنگ باش

 

که  خی یبلورها دنیپا تند کردم و از خونه خارج شدم. با د یسمت در خروجرو گرفتم و جلوتر از سامان به ازش

ها پله نییسامان که پا نیسمت ماشبهش، به توجهیب یتو تنم افتاد ول یارعشه نشستن،یم نیپشت سر هم رو زم

 یبسته شدن در خونه به دست سامان. با قدما اتوسط من همزمان شد ب نیبود، قدم برداشتم. بسته شدن در ماش

درهمش  یو اخما یرخ جد میبه ن یرسوند و بعداز سوار شدن، بالفاصله حرکت کرد. نگاه نیبلند خودش رو به ماش

. فکر هیاز گر ایاز فشار  ایبود  یخوابیاز ب دونمیکه نم یبدم. سرخ صیچشماش رو تشخ یسرخ تونستمیانداختم. م

 نیچدر مقابل هم تونهیم یخب ک یول میمرد زندگ نیترمحکم ختنیفکر اشک ر فشرد،یآخر قلبمو م دکردن به مور

 اره؟یخم به ابرو ن یدرد

 

 سمتم برگردوند.رو باالتر برد و نگاهش رو به یبخار یکه سامان درجه میاز خونه دور شده بود یکم
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 حالت خوبه؟ -

 

 بودنش شد. یکه فک کنم خود سامان هم متوجه تو خال یاگفتم. آره یرلبیز "آره"کردم و  نییآروم باال پا سرمو

 

 .ینخورد یزیچ یاز عصر که از حال رفت ست؟یت نگرسنه -

 

 یشد و بغض تو گلوم تا لب مرز انفجار رفت. بغضمو قورت دادم و با صدا یگونم جار یرو یعصر، اشک یادآوری با

 گفتم: یاخفه

 

 نه. -

 

 .کردمیخودم حس م ینگاه اون رو رو ینیبه رو به رو بود اما سنگ نگاهم

 

 به خودت باشه. شتریب دیحواست با ،یشد فیضع یکاف یبه اندازه ؟یدینپوش یزیچرا چ -

 

 گفتم: قتیو برخالف حق دمیکش یپردرد نفس

 

 .ستیسردم ن -



 از جنس عشق یسرقت

 
689 

 

 

 داد؟یبه سرما رو هم م ییخودنما یمگه اجازه یدرد بزرگ نیچهم یهایتکه پران یول یلیبود، خ سردم

 

کنار جاده  نی. ماشمیاز شهر خارج شد دمی، تازه حواسم جمع اطرافم شد و فهمبه سمت کناره جاده نیماش تیهدا با

رنگش رو از تنش  یرو بفهمم که کاپشن چرم مشک یتوقف ناگهان نیا لیمتوقف شد. برگشتم سمت سامان تا دل

 سمتم گرفت.و به دیکش رونیب

 

 پام گذاشت و گفت: یبه چشماش دوختم که به کاپشن رو رو یجیرو با گ نگاهم

 

 .یسرما بخور خوامیبپوش، نم -

 

 رو به حرکت درآورد. نیتارت ماشاس هیبه من با  توجهیب و

 

 ؟یخودت چ یول -

 

 . بپوشش.ستیمن سردم ن -

 

 ست؟یپام دوختم. عذاب وجدان گرفتم. خودش سردش ن یرو ازش گرفتم و به کاپشن رو نگاهم
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 .دادیعطر سامان رو م یدندونام بهم فرصت تعلل رو ازم گرفت و باعث شد کاپشن رو تنم کنم. گرم بود، بو برخورد

 

آسمون  رون،یب کیتار یرو به رومون دوختم. فضا یآوردم و نگاهم رو به جاده رونیب نشیرو از آست انگشتام

 . نگاهم رو به سامان دوختم و گفتم:نمونیب نیبرف، سکوت سنگ یبلورها ،ینارنج

 

 م؟یریکجا م -

 

 بهم انداخت و جواب داد: ینگاه

 

 که واسمون به وجود اومده. ییهاها و تنشدغدغه یدنج و آروم. دور از همه یجا هی -

 

 از دستشون رها شد. شدیکاش م -

 

 یشد. انگشتاشو ال قیبعداز تن پرحسرت صدام، دست سامان رو دستم نشست و گرماش به وجودم تزر بالفاصله

 مختص به خودش گفت: یانگشتام قفل کرد و با لحن مردونه

 

که تو طول عمرمون واسمون  ینیریتلخ و ش ک،یبزرگ و کوچ یاتفاقا یمثل همهدرسا،  موننیاز زندگ یاونا جزئ -

بشه و طعم خوش و  یزندگ ،یزندگ شنیو باعث م دنیرو شکل م مونیاتفاقا هستن که زندگ نی. همافتهیم

 .دهیرو معنا م یناخوششونه کنار هم زندگ
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 بود دوختم و گفتم: دهیخز فمیظر یانگشتا نیش که بمردونه یرو به انگشتا نگاهم

 

 ره؟یبگ یشیپ نشیریانصافه که طعم تلخش از طعم ش نیا یول -

 

 گفت: د،یکشیدستم م یانگشت شصتش رو نوازش وار رو کهیدنده گذاشت و درحال یدستش رو ریدستموز

 

و در  مینیرو بب اشیابعاد و زوا یهمه کهنیبدون ا م،یکنیرو قضاوت م یکه زندگ نیا ه؟یما آدما چ هیبد یدونیم -

فلش بک  هی ،یکه مواقع سخت ادیم شیکم پ یلی. خمیبکن ندمونیبه آ یفکر نیترکوچک کهنیبدون ا م،یرینظر بگ

ن که اگه م ست،ین یفقط تلخ یزندگ میکه بفهم م،یریبگ نظرو در مینیرو بب هاشینیریو ش ایو خوب میبه گذشته بزن

خودمونو غرق  ندهیبه آ یفکر چیبدون ه ای. دمیگنجیتو پوست خودم نم یادهم بوده که از ش یاالن حالم بده مواقع

 مطلق. یدیتو نا ام میکن

 

 بهم انداخت. یسمتم و نگاه برگشت

 

 ینبوده که فکر کن ییروزا ؟یحال نبودقبال خوش یاالن که ناراحت ره؟یم ره،ینم شیفرمون پ هیکه با  یزندگ -

 ؟ینیزم یفرد رو نیتربختخوش

 

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 

 یهاییبایز رسهیهم م یداده، قطعا روز یجاش رو به تلخ یاومده که خوش شیپ یتیموقع یقطعا بوده. پس وقت -

 ...زمیعز رهینم شیفرمون پ هیوقت با  چیه ی. زندگرهیاالن رو بگ یتلخ یجا یزندگ
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 کهنیمهمونم کرد. با ا یسمتم برگشت و لبخند گرمنگاهم به ینیدوختم. با حس سنگ شیرخ جد میرو به ن نگاهم

باز هم آرامش خودش رو داشت. معجزه کرد.  یهاش حس کرد وللب یغم رو از پشت انحنا شدیم کهنیکوتاه بود، با ا

 چطور بهم برش گردونه. دونستیسامان بود و اون خوب م اریآرامشم در اخت

 

 تم:بالفاصله گف یموضوع یادآوری با

 

 سامان؟ -

 

 جانم؟ -

 

 حالشون خوبه؟ دمشون؟یشدن؟ چرا من ند یچ نایجون ا روزهیف -

 

 .فتادین کدومشونچیواسه ه یآره اونا حالشون خوبه. خداروشکر اتفاق -

 

تحمل  گهید کنمیهم بهش تضافه بشه. احساس م یاگهی. غم ساشا کم نبود که غم ددمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 تحمل کردم خارج از توانم بوده. مویزندگ تیهم وضع نجایکه تا ا نیپر شده. هم تمیندارم، ظرف

 

که کل شهر تهران  ستادیا یبلند یتپه یو ناهموار، باال یسنگالخ ریمس هیبعداز گذشتن از  نیبعد، ماش هیثان چند

که تو هر نقطه سر به  یبلند یهاروشن، برج یهابه سطح شهر انداختم، برق یاز روش نظاره گر بود. نگاه شدیرو م



 از جنس عشق یسرقت

 
693 

 

 یبودن و سه تا جا دهیخواب نهیو شوم یبخار یگرما نارهاشون و کسقف خونه ریکه ز ییبودن، آدما دهیفلک کش

 مامان و بابا و ساشا... یخال ی. جاکردیم یکه بدجور بهم دهن کج یخال

 

 ها ثابت بود گفتم:برج ینگاهم هنوز رو کهیو درحال دمیکش یقیعم نفس

 

اتفاق دور از ذهن. چطور راشا تونست بهمون اعتماد  هیبود،  یباز هیمثل  م؟یدیرس جانیشد که به ا یسامان؟ چ -

 عمل کرد؟ دادیانجام م دیکه با ینیکه برخالف کار روت م؟یش بمونکنه و اجازه بده تو خونه

 

 به دستم وارد کرد و بعد از چند لحظه مکث گفت: یفشار

 

 .مییساشا ونیبودن رو مدبا هم  نیما ا -

 

 برگشتم. سمتشبه

 

 ساشا؟ -

 

 رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت: سرش

 

 .نیوارد بش نیبهش مهارت دار یآره، اون بود که راشا رو متقاعد کرد اجازه بده که تو کار -
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 راشا بوده. میتصم نیا کردمیفکر م شهیمن هم شه؟یچطور م -

 

 یول یبااستعداد و موفق باش یگریمرب یبرا یتونیفکر افتاده بود که م نیتو به ا یمبارزه دنیراشا با د -سامان

 کار بهتون بده رو ساشا بهش داده بود. شنهادیکه راشا به سببش حاضر شد پ ینانیاطم

 

 .اوردمیحرفاش سر در نم از

 

 :دمیپرس یجیگ با

 

 و اون از میاعتمادش رو جلب کن میکه بتون مینداشت یکرده؟ ما باهاش برخورد یکار نیخب ساشا چطور همچ یول -

 .مینداشت یچندان یبود که تازه با ساشا مکالمه هیبرخورد ما سر همون قض نیکارو کرده باشه. اول نیاون جهت ا

 

 برگشت و نگاهش رو به چشمام دوخت. سمتمبه

 

 ؟ینیبیرو متوجه خودت م نیدورب هیحداقل  یعمارت راشا که پا بذار یهر جا یدقت کرد -

 

ووضوع رو واسم باز  نیحرفش رو بزنه و گره ا یرو به عالمت مثبت تکون دادم و مشتاقانه منتظر شدم تا ادامه سرم

 کنه.
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 از راشا کرده بود. یدرخواست نیاون چن قیو ساشا از طر نهیجاها مجهز به دورب ریاون خونه هم مثل سا یانبار -

 

 نیو شروع کرد به چرخ خوردن ب شیاز فرط تمرکز تو هم گره خورد و ذهنم پرت شد به حدود شش ماه پ ابروهام

اوصاف ساسا  نی. با ادیچرخیراشا م یبرا دنیکه اکثرا حول و حوش خط و نشون کش یمکالماتم با دلسا. مکالمات

 کرده؟ یکار نیچطور چن

 

 سوال ذهنم رو خوند که ادامه داد: بپرسم انگار سامان یسوال کهنیاز ا قبل

 

بل گه ق یطیتون، از شراخانواده تی. از وضعدیقبلتون حرف زده بود یزندگ تیمکالماتتون ظاهرا از وضع وضع نیب -

 بود. دهیها رو شنحرف نیا ی. ساشا همهنیها داشتاز مرگ اون

 

 گفت: چرخوند،یمتعجبم م یچشما نینگاهش رو ب کهیو درحال دیکش یقیعم نفس

 

یاون بعداز مرگ پدر و مادرش بارز تر شده بود. نم یژگیو نیبود درسا. ا یالعاده مهربون و دل نرمساشا آدم فوق -

 یزیبه راشا داد و ازش خواست بهتون اعتماد کنه. چ یشنهادیپ نیچن نیداشت یغم مشترک ریتحت تاث دیشا دونم

داشت  یبود و سع ستادهیحرفش ا یو سخت رو فتبود که ساشا س نیبود ا زیمن و راشا تعجب برانگ یکه برا

بشونه که موفق هم شد. من و راشا بعداز چک کردن مشخصات و سوابق پدر و مادر و  یش رو به کرسخواسته

 .ومدیکوتاه ن مشیوقت از تصم چیتر شد اما ساشا هرنگمخالفتمون کم یکم تون،یخانوادگ

 

 ه رو به روش دوخت.و نگاهش رو ب دیکش یقیعم نفس

 



 از جنس عشق یسرقت

 
696 

 

 لیدال دیشا دادیم حیاگه ساشا بود و خودش توض یبوده ول بیعج دونمیرو گفتم، م دونستمیکه م ییهازیمن چ -

 .کردیم انیب کارنیرو از ا شیواقع تیو ن آوردیم یترتر و قابل قبول یمنطق

 

 گفت: کردم،یکه مات و مبهوت نگاهش م یبه من یسمتم برگشت و با لحن آرامش بخشبه دوباره

 

طعم خوش  تونستمیوقت نم چیاگه نبود ه م،یساشا هست ونیموضوع مطمئنم، ما با هم بودنمون رو مد هیاز  یول -

 .میبچش مونیتو زندگ گرویحضور همد

 

به  هم یاهیثان یبرا یکه حت یلیممکنه؟ تا دل یزیچ نیچاز اشک قاب گرفته بود. چطور هم ییایچشمام رو در رتیح

 ذهنم خطور نکرد!

 

 شدم و لب زدم: رهیمهربون غمناکش خ یبه چشما یناباور با

 

 .شهیباورم نم -

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 

 موضوع. نیهضم ا یداره. زمان الزمه برا قتیحق یول بهیعج -
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 هیفاجعه بود؛  هیکه مرگ ساشا  برمیم یموضوع پ نیبه ا ترشیب گذرهی. هر لحظه که مدیاز چشمم چک یاشک قطره

راتر ف یزیچ دیرو با میجا برس نیکه باعث شد من و دلسا به ا نشینشدل یایفاجعه به تمام معنا. مرگ اون و مهربون

که اگه ساشا جلوش قد  یاگلوله یداشت، که سپر شد برا امهکه تا دم آخر هم اد یکرد. مهربون ریفاجعه تعب هیاز 

 .دیدریخواهر منو م یشونیپ کرد،یعلم نم

 

دور شونم حلقه  یرو پر کرده بود. ناگهان دست نیماش یهق هقم فضا یو صدا دیچکیگونم م یرو محابایب اشکام

 سیرو خ رهنشیپ یمانع چیسامان فرود اومد. چشمامو بستم و اجازه دادم اشکام بدون ه یشونه یشد و سرم رو

 .کردیکنن. اون هم در سکوت موهام رو نوازش م

 

ساشا تو رو بهم داد، ساشا خواهرم رو بهم داد،  م،یاز دستش داد شیکه چند سال پ یساشا ما رو برگردوند به زندگ -

خودش رو  یبده و زندگ یزندگ هینباشه، که به بق گهیکه د هیانصافیب یلیبرگردوند. خ یبهم زندگ گهیبار د هیساشا 

و به  دیدیم دیبود که با ایقشنگ یلیخ زایچ یلیخ نه،یبب تونستیاز دست. اون تازه خوب شده بود، اون تاره م

انقدر زود از  دیخوب با یآدما شهی. چرا همزدیخودش رقم م یرو برا یزندگ نیش بهترسخت گذشته یجبران زندگ

 کشته شد. گناهیاون ب ه،یانصافیدندونمون بذارن برن. ب ریرو ز اشونیطعم مهربون دیجمعمون جدا شن، چرا با

 

داشتم رو بهم  اجیبهش احت یش فشار دادم و از ته دل زار زدم. چقدر ممنون بودم ازش که سکوتبه شونه صورتمو

 .دادیم

 

*** 

 

یکس نم چیاون چند ساعت بگم، کم گفتم. ه یساشا برگزار شد. هر چقدر از حس تلخ و گزنده نیتدف مراسم

 بود، االن نباشه. میو تو تک تک لحظاتمون سه دیکشینفس م روزیکه تا د ییباور کنه که ساشا تونست



 از جنس عشق یسرقت

 
698 

 

 

رم نظمراسم به نیا یندارن ول یادینفر. سامان بهم گفته بود اقوام ز یس تشینها دیاومده بودن. شا یکم یتیجمع

یراشا هم تو مراسم حضور داشتن که باعث م یو همکارها یانتظام یروهاینفر از ن نیبرگزار شد. چند بانهیغر یادیز

ذهنم  یکه اون چند روز از راشا تو یری. مطمئنم تصوشهب یدردناک اون روز هر لحظه برامون تداع یهاصحنه شود

حجم  ینبود که غمشو جار بزنه ول یشد و شکسته. آدم ریشبه پ هی. انگار شهیوقت فراموش نم چیحک شده، ه

 دادیم حیترج ترشیبود که بتونه پنهونش کنه. ب نیاز ا ترشیسختش پنهان کرده بود، ب یکه پشت چهره یانبوه

 نشیتسک تونهیم یکه کم یو آرامش ییتنها میکردیم یو سع میموضوع رو هممون درک کرده بود نیا وتنها باشه 

 .میبده رو بهش منتقل بکن

 

با ساشا داشت  یمیصم یرابطه دونستمینبود که چشماش سرخ نباشه. م یاهم حال و روزش داغون بود. لحظه دلسا

 حد روش اثر بذاره. نیدر ا تونهیچند وقت کنار هم بودنشون م نیا دونستمینم یول

 

تعجب داشت. راشا  یبود جا نیا ریکه البته اگه غ دادیمربوط به مراسم ساشا رو سامان انجام م یکارها ترشیب

حال و روز داغونش بار تدارکات رو هم به دوش  نیاجازه بده راشا با ا تونستیش بود و قطعا نمدوست نیتریمیصم

 هر چه بهتر مراسمه. یرگزارسامان دنبال ب یپا به پا دمیدیوجود، م نیبا ا یبکشه ول

 

. کردیمجلس بود پر م یصاحب عزا نیتریمادر راشا رو که اصل یخال یهمه. جا یجون هم کم از مادر نبود برا رهین

 یبا هم داشتن چون چند بار یخوب یتر راشا. ظاهرا رابطهحواسش به همه بود، من، دلسا، سامان و از مهم

 بودم. دهیهاشون رو ددرددل

 

 .کردیم ییسالن بدجور خودنما یگوشه زیم یدورش سنجاق شده بود. رو یبه قاب عکس ساشا و ربان مشک نگاهم
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با حس و حال  دایکرده بودن که شد جادیا یغمناک یو قطرات بارون سمفون نهیدرون شوم یهاسوختن چوب یصدا

 خونه تناسب داشت. یگرفته

 

جو خفقان آور خونه متنفر  نیها رفته بودن. از امهمون یبود که همه یساعت هیو  گذشتیروز از نبود ساشا م هفت

 .مونیزندگ ریکه به دنبال اون مانع شدن تو مس ییهایو بدبخت افتادمیمرگ پدر و مادرم م ادیبودم. 

 

 درسا؟-

 

معصوم ساشا گرفتم و دور تا دور سالن خلوت و بزرگ خونه  یسامان به خودم اومدم و نگاهم رو از چهره یصدا با

 چرخوندم.

 

ت از رفتن راشا و ساع میاز ن ترشیمطمئن بودم ب یچند وقته تو فکرم ول دونستمیاز دلسا و راشا نبود. نم یخبر

 .گذشتیدلسا م

 

 گه،یاز هر کس د ترشیواسش بود که ب یصحبت خوبحال خراب راشا که افتادم قلبم مچاله شد. ظاهرا دلسا هم ادی

کدوم از ما به وخامت حال  چیه تیقطعا وضع یکه باهاش صحبت کنه. هر دوشون متاثر بودن ول کردیراشا قبول م

 .ستیاز اومدنشون ن یو خبر گذرهیاز رفتنشون به طبقه باال م یتراشا نبود. االن هم که مد

 

 ؟یشنویدرسا؟ صدامو م -
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نگران منتظر جوابم  یمبل نشسته بود و با نگاه یسمتش برگشتم که کنارم روسامان به یصدا یدوباره دنیشن با

 بود.

 

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: یسر

 

 آره. -

 

 پاهام گذاشت و گفت: یرو رو پالتوم

 

 .رونیب میبر میخوایپاشو پالتوتو بپوش. م -

 

 رو از پالتوم گرفتم و گفتم: نگاهم

 

 کجا؟ -

 

 جاش بلند شد و گفت: از

 

 .گمیپاشو بپوش. بهت م -
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 رو برداشت. شیدست فیو ک چیمبل رفت و سوئ زیاز جانب من باشه، به سمت م یمنتظر حرف کهنیبدون ا و

 

 سمتش رفتم.و به دمیحرف و خواستش کنجکاوم کرده بود، پالتو رو پوش کهیدرحال

 

 م؟یریکجا م -

 

 گفت: کرد،یکاپشنش رو درست م یقهی کهیسمتم برگشت و درحالصدام به دنیشن با

 

 ؟یاآماده -

 

سمت آشپزخونه رفت و از پشت اپن . بهکردیکنجکاوم م ترشیموضوع ب نیکه قصد نداره جواب داره و هم دمیفهم

 جون که سخت مشغول حرف زدن بودن، گفت: روزهیجون و ف رهیبه ن

 

 . فعال.میریمامان جان ما م -

 

 کار سامان بوده. نیا انیجون بهش داد و متوجهم کرد که در جر رهیکه ن یجواب

 

 .نیمواظب باش -

 



 از جنس عشق یسرقت

 
702 

 

کردم و از خونه  یجون خداحافظ روزهیجون و ف رهیبهم کرد تا دنبالش برم. از ن یاگفت و اشاره ی"چشم" سامان

 رفتم. رونیب

 

 یلیبود که خبر مرگ ساشا رو بهش دادن. خ ومدهین رونیجون هنوز از شوک گروگان گرفته شدنش ب روزهیف چارهیب

 جون روزهیف م،یمتاثر شد نقدریماه اکرده بود. ما در عرض چند یخانواده زندگ نیاز ده سال با ا ترشی. بختیبهم ر

 خود داره. یکه جا

 

 رفت. رونیرو روشن کرد و اژ عمارت ب نیسامان شدم و اون هم بدون حرف، ماش نیماش سوار

 

 ومدهیکه چند شب بود خواب به چشمام ن یمن یبود برا ییمثل الال ن،یسقف ماش یبرخورد قطرات بارون رو یصدا

 بود.

 

 یس. تا قبل از مرگ ساشا تمام فکرم حول و حوش ماجراآشفته یلیخ میروح تیوضع کرذمیدرک م خودم

 بود. میدادیقانون م ریبه خاطر حرکت در خالف مس دیکه با یها و تقاصسرقت

 

که قطعا چند سال  یچه برسه به دور فشردیهم قلبمو م هیثان کی یبرا یاز سامان حت ییبود واسم، فکر جدا سخت

 .دیطول خواهد کش

 

 باال بره. یوحشت و آشفتگ نیشد تا دوز ا یساشا هم عامل مرگ
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 یکی ،یریگیو درد قرار م یاز هر طرف مورد هجوم سخت کهنی. اکنهیم رونیآدمو و یایچند تا درد با هم دن تحمل

 دهیهمه سال فوالد آبد نیبعد ا کردمی. فکر مکنهیم ییخودنما تیعامل حال بد بعد یبرنداشت تویاز موانع زندگ

 کنه. ورانف تونهیم یطیاحساسات تو هر شرا فهممیحاال م یشدم ول

 

 هیداشتن خودشون رو به  یدوختم که با عجله سع یدادم و نگاهم رو به مردم هیتک نیسرد ماش یشهیرو به ش سرم

جز  بودن یبختپر از لبخند و خوشسال  هیسال نو بودن و شروع  یبرا یآمادگ یسرپناه برسونن. همه مردم در تکاپو

 .فرورفته ینامعلومم تا چه حد تو تباه یندهیآ دونستمیکه نم یمن

 

بهم انداخت. نفس  یرو باالتر برد و نگاه یبخار ی. درجهدیدست سامان نگاهم رو به سمت خودش کش حرکت

 بود گفت: رهینگاهش به رو به رو خ کهیو درحال دیکش یقیعم

 

 ست.که دوست دارن، فاجعه ییکسا یت براحال گرفته دنید یول یکنیخودت درک نم -

 

که از  یقطرات شدمبهیم رهیو خ دادمیحرکت م نیبخار گرفته ماش یشهیش یرو هدفیم رو باشاره انگشت

 .شدیم ریسراز بمیغر بیعج یهانقش

 

 مثال؟ -

 

 قلبش گذاشت و گفت: یهش بدوزم. دستمو روو ب رمیبگ ابونیدستم باعث شد نگاهم رو از خ یدستش رو نشستن

 

 باشه. ایگو یکاف یفکر کنم به اندازه -
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 بهم. دادیم ی. زندگکردمیدستم حس م ریشد. ارتعاش ضربان قلبش رو ز قیبه وجودم تزر یخوب حس

 

 گفت: یتر دستمو گرفت و با لحن جدبکشم که محکم رونیدستم رو از دستش ب خواستم

 

خودمو قانع کنم  تونمینم یول یکه بابت مرگ ساشا ناراحت کنمی. درکت میاتوهم و گرفته یلیدرسا! چند روزه خ -

 تو فقط مربوط به نبودن ساشا باشه. یگرفتگ نیا لیکه دل

 

 انداخته بود به چشمام دوخت و گفت: هیاز اخم روش سا یارو که حاال هاله نگاهش

 

 ؟یباهام صحبت کن کنهیم تتیکه اذ یزیدر مورد چ یه نتونشدم برات ک بهیانقدر غر -

 

 تکون دادم و آهسته گفتم: یبه عالمت منف سرمو

 

 .ستین طورنینه ا -

 

 نم؟یبیقبل تو تو نم یاز درسا یاثر چیپس چطوره؟ چرا من ه -
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 ریمردونه سامان اس یانگشتا نیهم ب گمیگرفته بود. دست د یپالتوم رو به باز یرو به انگشتام دوختم که لبه نگاهم

 بود.

 

قراره  دانمیدارم؟ نم ندمیآ یبرا یاچه برنامه دونمینم ست؟یبا خودم مشخص ن فمیتکل گفتمیم گفتم؟یبهش م یچ

مجرم  هیقراره تا آخر عمر  دونمیهنوز نم گفتمیم اد؟یب شیپ خوادیم یابخوره و چه فاجعه میبه زندگ یچه گند

 بهش؟ گفتمیم یچ اشتباهم؟ یازت دل بکنم و برم سراغ تقاص کارها ایباشم  یفرار

 

 تکون دادم و گفتم: ی. سرامیکه به دستم وارد کرد باعث شد به خودم ب یفشار

 

 .ستیاصال قابل تحمل ن میقسمت از زندگ نیکه ا دونمیسامان، فقط م دونمینم -

 

 .میحل کن ییمشکل رو دوتا نی. بذار اکنهیم تتیاذ یبهم بگو چ زم؟یچرا عز -

 

 .کردیداشت نگاهم م یمهربوت یهیکه ته ما یتیرو به چشماش دوختم که با جد نگاهم

 

تره. که با سامان نصفش کنم کم یوقت هایسخت نی. که تحمل ارهیرو دا زهیدرداشو بر یکه همه شدیوسوسه م دلم

 کنم. داینجات پ یگشدگم نیاز ا دی. که شامیکن دایپ یراه حل میبتون دیشا

 

هام رو بهم فشرد مانع شد. دودل بودم. سامان هم ممکن بوذ بعد که لب یزبون باز کنه اما عامل خواستیم دلم

یکنه و نسبت بهش ب ینیبشیعشقشو پ یحاضره ناراحت یقطعا نه! ک خواستم؟یم نوی. من ازهیحرفام بهم بر دنیشن
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پس بدم فرار  دیکه با یاز تقاص تونستمیمن نم کنه؟یعشق فقط به خودش فکر م ریتو مس یباشه؟ کدوم عاشق اعتنا

 هم به دنبال داشت. یاگهید جهیکنم. پس گفتنش جز آشفته کردن سامان نت

 

. چقدر دلم کردیم دشیروزا هم دمم شده بود دوباره راه گلوم رو بست. انگار نگاه مهربون سامان تشد نیکه ا یبغض

 .خواستیم یدرددل حساب هی

 

 کردم: زمزمه

 

 م؟یریکجا م -

 

 نبود. نیبشنوه ا خواستیکه م یخوردن ابروهاش باعث شد بفهمم جواب گره

 

 خونه من. -

 

 .دمینگفتم و فقط نگاهم رو به رو به رو دوختم که صداش رو شن یزیچ

 

 !یکه سکوت کن میومدیدرسا! ن -

 

 چشماش دوختم و گفتم: تیرو به جد نگاهم
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 به خونه؟ میاول برس شهیم -

 

 گفت: دیکه کش یقیمکث کرد و همراه با نفس عم یاهیثان چند

 

 .میریباشه. تو فقط حرف بزن شده باشه تا قله قاف هم م -

 

که محل  ییلخت از برگ درختا یهاباز خونشون و شاخهدل اطیرو داخل برد. ح نیباز کرد و ماش موتیرو با ر در

 .دادیبهم م یرفته بودن حس خوبرو قاب گ نیماش نگیپارک

 

 گفت: داد،یم شگهیرو به دست د چیسوئ کهیرو خاموش کرد و درحال نیماش

 

 .میبر -

 

باالسرم  یهاشاخه یو قطرات آب از رو دیباریشد و من هم به دنبالش. بارون هنوز م ادهیپ نیخودش زودتر از ماش و

 .کردنیچکه م

 

حرکت کردم و بعد از گذشتن از کنار استخر  رفتیخونه م یبلند به سمت در ورود یسر سامان که با قدما پشت

باز شد و سامان  یکیت یبعد در با صدا هیتا سامان در رو باز کنه. چند ثان ستادمیا یدر ورود یخونه، رو به رو یخال

 .شمدر رو بازنگه داشته بود بهم اشاره کرد داخل  کهیدرحال
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 د شد و در رو بست.هم پشت سرم وار خودش

 

رفت، چشم دوخته بودم.  نهیها رو روشن کرد و بعد به سمت شومبودم و به سامان که اول چراغ ستادهیخونه ا وسط

 گفت: کرد،یترمشیرو ب نهیشوم شیآت کهیدرحال

 

 ست؟یکه سرد ن یلیخ -

 

وجودت جدا  یکه بخوام از گرما یزامان از رو یول ستیهم سرد ن یبریبا وجود تو س "نوک زبونم اومد که بگم  تا

 حرفم بغض شد و نشست کنج گلوم. هیاومد و بق رونیلبام ب نیاز ب یکوتاه "نه"اما فقط  "شم

 

 پشتش بهم بود گفت: کهیانداخت و درحال نهیداخل شوم یزمیه

 

 .میکنیاالن گرمش م یسرد شده ول یخونه کم یهوا میچون از صبح خونه نبود -

 

 یریبا بهم فشردنشون از لرزششون جلوگ کردمیم یو سع دیلرزیکه از شدت بغض م ییهاجلو رفتم و با لب یقدم

 کنم، گفتم:

 

 سامان... -
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شد با فرورفتن من تو  یسمتم برگشت که برگشتنش مساوبه "جانم" گفتیم کهیمکث کرد و درحال یالحظه

 که سکوت خونه رو شکافت. مهیگر یآغوشش و صدا

 

به خودش اومد دستاش  کهنیبه محض ا یشده بود ول میحرکت ناگهان نیبود که مطمئنا مبهوت ا حرکتیب هیثان چند

 :دیچیوار تو گوشم پشد و صداش زمزمه دهیدور تنم تن

 

 ؟یکنیم تیچرا انقدر خودتو اذ زم؟یشده عز یچ یگیدرسا؟ چرا نم -

 

 نبود. یشدن یخفه کنم ول نشیهق هقم رو با فشار دادن صورتم به س کردمیم ینشسته بود و من هم سع نیزم یرو

 

 سامان! -

 

 و گفت: دیوار رو کمرم کشرو نوازش دستش

 

 جانم؟ -

 

 گفتم: کردم،یمملو اشکم بهش نگاه م یبا چشما کهیجدا کردم و درحال نشیرو از س صورتم

 

 م.ادامه دادن رو ندار تیظرف کنمیخسته شدم. احساس م گهید -
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 ابروهاش خط انداخته بود، گفت: نیکه ب یدو طرف صورتم نشست و با اخم دستاش

 

 ؟یچ یعنی -

 

یسامان، دارم م ارمی. دارم کم مستیتحملش در توانم ن یعنی زنه،یداره حالم رو بهم م میقسمت زندگ نیا یعنی -

 .برم

 

 :کردیموهام نوازش م یرو کهیچسبوند و درحال نشیبه س سرمو

 

بگو تا با هم  زم،یهست بگو عز یدرونگرا بودنت. اگه مشکل نیبا ا یزنیم بیبه خودت آس یبگو به من درسا. دار -

 تونهیمجهول نم تیوضع نیا یتو تو دنیبدتر از د یچیکه بگو تا نصف بشه. ه یناراحت یزی. اگه هم از چمیحلش کن

 کنه. تمیاذ

 

دارم  کنمیم یعاشق یکه ادعا یمن کردم،یم تشیه. من داشتم اذببار یترشیباعث شد اشکام با شدت ب حرفاش

فقط خودمو خاکستر کنه، انقدر جربزه نداشتم  یدرد لعنت نی. منه احمق نتونستم خوددار باشم که اکنمیم تشیاذ

 . لعنت به من!منکن سوزمیکه خودم دارم توش م یشیآت نیرو وارد ا گهید یکه کس

 

رو بهت متتقل کنن؟ تا  ایبد دن یهاحس یکائنات دست به دست هم دادن تا همه یهمه یتا حاال شده حس کن -

 امیدن یحال و هوا یچرا ول دونمینم جهت؟یو ب لیدلیب ؟یاز چ یندون یول یحاال شده حالت بد باشه، گرفته باش

 .هیبدجور ابر
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 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 

سفر  هیبه نمونده. نظرت راجع دیتا ع ترشیزده. چند روز ب بیآس چند وقت بهت نیا یفشار عصب کنمیفکر م -

 .میریفضا فاصله بگ نیاز ا یکم میدار ازی. نه تنها تو، بلکه هممون نشهیآب و هوات عوض م ه؟یچ

 

و آب و  شهیکه آره، حس و حال بدم تموم م کردمیفکر م نیبه ا کردمیاشکام رو پاک م کهیجدا شدم و درحال ازش

 نه با سفر، با... یهوام عوض ول

 

 گفتم: الشیراحت کردن خ یهام نشوندم و برالب یجلوه کنه رو یواقع کردمیم یکه سع یلبخند

 

 سخت گذشت. مخصوصا راشا. یلیچند روز به هممون خ نیخوبه. ا یلیآره، خ -

 

که باعث شد ضربان قلبم از استرس باال  صورتم رو از نظر گذروند یشده کل اجزا زیر ینامطمئن و چشما ینگاه با

 .هایموشکاف نیو ا سهیکه گفتم ببره. به هر حال پل یو دروغ میبه حال درون یپ دمیبره. ترس

 

 تکون داد و گفت: یسر ریگنفس هیچند ثان بعداز

 

 .یبهم بگ هیتعلل نکن، فقط کاف یهست که بهم بزن یحرف یاگه فکر کرد گمیخب. باز هم بهت م اریبس -
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 گفت: شدیاز جاش بلند م کهیگفتم که درحال یا"باشه"لبم  یلبخند رو با

 

 ؟ی. با قهوه موافقچسبهیم یلیگرم خ یدنینوش هی خب -

 

 بود و گفتم: ستادهیسرم ا یرو به چشماش دوختم که باال نگاهم

 

 از عسله. ترنیری. کنار تو که باشم، شوکران هم شستیباشه مهم ن یهر چ -

 

از  یمطبوع وجودش بود که کم یحس کردم و گرما میشونیپ یلباش رو رو یچشم بهم زدن، گرم کیعرض  در

 رخنه کرده تو قلبم کم کرد. یسرما

 

ک که ت یمحکم و اقتدار تیبود. شخص یعمر پشتوانه بودن کاف کی یحضورش برا یگرمآرامش بود سامان. دل کوه

 یچیاز ه گهیکرد و بعدش د هیبهش تک یتو زندگ شهیکه م کردیرو ثابت م نیها و رفتارش داشت اتک حرف

 .دینترس

 

 جبران کنه. تونهینم ینیریش چیرو ه شیکه تلخ زنهیم یتو دفتر سرنوشت نقش ریوقتا قلم تقد یکه گاه فیح اما

 

 رهید. نگاهم هنوز بهش خسمت آشپزخونه حرکت کرلب داشت به یکه رو یاازم جدا شد و با لبخند مردونه سامان

 ش.مردونه کلیبود. به تک تک قدماش، راه رفتنش، ه
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و چونم رو روش گذاشتم. نگاهم به  دمیبرگشتم. زانوهام رو تو بغل کش نهیسمت شومو به دمیکش یقیعم نفس

از  ترشیتر باشه تا سامان بمحتاطانه دیکه رفتارم با کردمیفکر م نیآتش کوک خورده بود و داشتم به ا یهاشعله

و قبل از آغاز  کشهیطول م گهیچند روز د فقط یتیوضع نیشک نکنه و نگران نشه. مطمئن بودم چن یزیبه چ نیا

سال  یحس و حال نیچن ذاشتمیسودمند. مطمئنا نم یسخت و دردناک ول رییتغ هی. کنهیم رییتغ یسال نو همه چ

از  ییجدا یکه تلخ یمی. تصمکردمیبا دلسا صحبت م دیبا یینها میتصم یبرا یر کنه ولو تا رهیرو هم ت مندهیآ

 دنبال داشت. هسامان رو برام ب

 

 که جلوم قرار گرفت، به لحظه پرتاب شدم. یبودم که با فنجون نهیشوم شیرقص آت محو

 

هامون رو نشست و فنجون قهوه نیزم یرو از فنجون قهوه گرفتم و با لبخند به سامان دوختم که کنارم رو نگاهم

 گذاشت. نیزم یرو

 

 زوده؟ ایبرات باال بزنم  نی! آستیچه سرعت عمل -

 

 بهم انداخت و گفت: یخندون نگاه

 

 دنیخورده چموشه، راه رس هی میباال زد نیکه واسش آست یمنتها نه که کس م،یوقته باال زد یلیرو که ما خ نایآست -

 نداره. یبلند یبهش هم کم پست

 

 و گفتم: دمیخند
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 گذشته، سرنوشت ما زده تو کار دره و رشته کوه. یبلند یکار از پست -

 

 سمتش و گفتم: برگشتم

 

 تونستینم یتو اردوگاه کس یول یبهم باخت میبا هم مبارزه کرد نایسامان؟ تو چطور اون موقع که تو خونه راشا ا -

 رو دستت بزنه؟

 

 گفت: دهیباال پر یش خورد و با ابروهااز قهوه یاجرعه

 

وگرنه اگه قرار بود بهم  ؟یبه خاطر قدرت و مهارتت وارد اردوگاه شد ی! فراموش کردیستین "یکس"چون تو  -

 واسمون نداشت. یکه اومدنت سود یبباز

 

 شدم و موشکافانه گفتم: لیسمتش متمارو لبم نقش بسته بود، کمب به یلبخند کهیکردم و در حال زیر چشمامو

 

 راستشو بگو. -

 

 تخس گفت: یهاپسربچه مثل

 

 چپشو بگم. خوامیم-
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 گفتم: معترضانه

 

 سامان!!!! -

 

 همراه با خنده گفت: یلحن خودم ول با

 

 جانم؟-

 

 گفتم: داشتمیم رو برمفنجون قهوه کهیتکون دادم و درحال یگرفته بود. سر مخنده

 

 !هاکنهیگل م طنتیش ییهاتوام چه موقع -

 

 .تهیکه وسط مامور یبرم تو جلد سامان یخوایخب م -سامان

 

 گفتم: دادم،یتکون م یدستمو به عالمت منف کهیدرشت شده درحال یرو از لبام دور کردم و با چشما فنجون

 

 سرگرد رادمنش! یباشه بهتره تا بش ینیبشیپ رقابلی. رفتارات غینه، نه مرس-
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 :دیانداخت و پرس باال ابروهاشو

 

 وقت؟چرا اون -

 

 باد کردم و گفتم: لپامو

 

 خوردت. شهیمن عسل هم نم هیاون وقت با  یول ایناراحت نش -

 

 تکون داد و گفت: یسر دیخندیم کهیدرحال

 

 نکرده بود. ریتفس تمویگذار ابعاد شخص ریانقدر تاث یوقت کس چیه -

 

 گفتم: طنتیش با

 

 کنم. حیبعداشم واست تشر هیبق یخوایم-

 

 به خودش گرفت و چند لحظه بعد گفت: یمتفکر افهیق

 

 .هیخوب شنهادیپ -
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 قلبش گذاشت. نگاهشو به چشمام دوخت و با لحن مردونه مختص به خودش گفت: یتو دستش گرفت و رو دستمو

 

 کن. رشیتفس -

 

 هام شکللب یرو یشد باعث شد لبخند قیکه بهم تزر ینینشهم شوکه شدم، هم حس دل شیحرکت ناگهان نیا با

 به خودم گرفته بودم، گفتم: یمتفکر یافهیق کهیکنترلش کردم و درحال عیکه سر رهیبگ

 

 ها!اوضاعش خرابه -

 

 و گفت: دیسامان باال پر یابروها

 

 زنه؟یم ونیدر م یکیچرا؟  -

 

 کردم و ادامه دادم: ی"نچ" خاروندمیچونم رو م کهیگفتم و درحال ی"اومممم"

 

 زنندیتو؟ به به! هر چه بگندد نمکش م نیا یبه پا کرد یساز و دغله! بساط مطرب ست،ین ونیدر م یکینه برادر،  -

 که بگندد نمک! یبه روز یوا
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 گفت: طنتیکرد و مثل خودم باش یاشده بود و تک خنده طنتمیکه متوجه ش سامان

 

 وسط؟ ادین تیگشت و شکا یپا ست؟ین میوخ یلیحاال اوضاع که خ -

 

 انگشتاش فشرد. یال ترشیچپ نگاهش کردم و خواستم دستمو بکشم که اجازه نداد و ب چپ

 

 ؟یبه سرگرد ما رو باش! جا استغفار نگران گشت-

 

چند  یکرده بود، با فاصله خیخودش م یلبخندش نگاهم رو رو تیجذاب کهیکرد و درحال ترکیبهم نزد صورتشو

 از صورتم گفت: یسانت

 

 گن؟یم یاون تو؟ چ هیچ انی. جرالیخیرو ب نایحاال ا -

 

 یموها کرد،یم ییصورتش بدجور هنرنما یاجزا نیش که بلبخند مردونه خورد،ینفساش که به صورتم م عطر

بود، همه و همه  رهیحال مهربونش که بهم خ نیو در ع طونینگاه ش برد،یحالتش که بدجور دل مپرپشت و خوش

ظاهرم  کهنیرو حفظ کنم و بدون ا میسردکردم خون یهم حواس دلم و هم حواس خودم پرت بشه. سع شدیباعث م

 بگم که اجازه نداد. یزیرو لو بده، چ میحال درون

 

 وار گفت:تر کرد و زمزمهروم گذاشته که فاصلش رو کم یریچه تاث یکینزد نیبود ا دهیفهم ظاهرا
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 گه؟یم یمن بهت بگم چ یخوایم -

 

نزنم تو بغلش. عطر خنکش  رجهیکه ش کردمیداشتم خودمو کنترل م یلی. خخوردیتو صورتم م محابایب نفساش

 .کردیبدجور مستم م

 

ش کنار گوشم باعث شد چشمام به طور خودکار بسته کردم که زمزمه نییدهانم رو قورت دادم و سرمو باال پا آب

 بشه.

 

 در دل من، یا :گهیم -

 

 و تمنا، همه تو! لیم

 

 سر من، وندر

 

 سودا، همه تو! هیما

 

 نگرمیچند به روزگار در م هر

 

 ییهمه تو امروز
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 فردا همه تو و

 

 دستامو دور گردنش حلقه کردم که باعث شد با خنده بغلم کنه. دم گوشش گفتم: تعللیب

 

 آرامش لونه کرده؟ ایدن هی شهیم یکه از زبونت جار یاچطور تو هر کلمه -

 

 ،یبه آهنگ صدات گوش بد ،یبش رهیت خکننده وونهید ی. تو چشماینیخودت بش یرو به رو یتونستیکاش م -

 یدیفهمیاون وقت م ،یو با خودت قهوه بخور ینیبش نهیشوم یرو به رو ،یبارون قدم بزن ریو ز یریدست خودتو بگ

یکنارت نشستم و م یکم داره. وقت ییایدن داره،که تو رو ن یداره و کس یبختخوش ایدن هی یعنیکه تو رو داره  یکس

 یآرامش مطلق، که نه حسرت شمیجاست که مدارم. اون یهمه چ فهممیهات فقط مال منه، مکه عطر نفس دونم

 یعاشق باش یکه دارم. وقت ییزایبخاطر از دست دادن چ یاکه ندارم، و نه دغدغه ییزایدارم واسه به دست آوردن چ

 .شهیم فیچندتا جمله تعر نیهم اب یآرامش واقع

 

 ."سامان" گفتمیم ؟یچ یعنیآرامش  دیپرسیازم م یآرامش محض. مطمئنا اگه کس هیآرامش بود،  اوج

 

 تو گردنش فرو بردم و گفتم: صورتمو

 

 !یچه خوبه که هست -
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 تو گوشم که نه، تو دلم نشست. شزمزمه

 

 خوبه که دارمت!چه  -

 

*** 

 

ساعت من رو مسخ خودش نگه  میبخش بود، که نو لذت زیانگدل یاتاق به قدر یبارش برف از پشت پنجره یمنظره

 داشته بود.

 

رو گرفته بودم.  ممی. تصمدیکشیسرک م امیزندگ تیوضع یدرشت برف، ذهنم هم ال به ال یهافرود دونه یال البه

 یزیبود که ازش راه گر یزیچ یده، هر چند که تحملش از شوکران هم زهرتر بود ولهر چند سخت، هر چند کشن

سوخت و سوز نه. فقط مونده بود  یو زود داشت ول رید د،یخوابیدم خونم م دیبود که باالخره با ینداشتم. همون شتر

 مورد. هی نیشده بود جز ا یها طقدم یکه با دلسا مطرحش کنم. همه

 

با  حرف زدن یبود برا تیموقع نیو از پنجره فاصله گرفتم. حاال که سامان و راشا نبودن بهتر دمیکش یقیعم نفس

 دلسا.

 

اتاق ساشا  یدلسا تو زدمیتنم کردم. حدس م رفتم،یم رونیطور که از اتاق برو از داخل کمد برداشتم و همون پالتوم

ا ساش یهاستمیخودش رو با س شهیاز هم ترشی. بحضورش بود یرایپذ شهیاز هم ترشیروزها ب نیکه ا ییباشه. جا

از  ترشیدلسا به ساشا ب یبستگدل کردمیحس م یگاه ینه ول ایبود  بیفکر عج نیا دونمی. نمکردیسرگرم م

 حدس اشتباه باشه. نیبودم ا دواریدوست داشته باشه. البته ام هیبه  تونستیباشه که م یاحساس
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 دلسا به گوشم خورد. یبه در اتاق ساشا زدم که چند لحظه بود صدا یاتقه

 

 .دییبفرما -

 

سمتم رو چرخوند و به ینشسته بود که با ورودم، صندل ستمایاز س یکیدر رو باز کردم و رفتم داخل. پشت  آروم

 کنارش رفتم و نشستم. یسمت صندلبهش زدم و بعداز بستن در به یبرگشت.لبخند

 

 ؟ینیشیم ستمایس نیاز بس پشت ا یشیخسته نم -

 

 زد و گفت: یجونیب لبخند

 

 ها سر و کله بزنم تا حوصلم سر بره.برنامه نیبا ا دمیم حیندارم. ترج یاگهید حیتفر -

 

 به سر و وضعم انداخت و گفت: ینگاه

 

 ؟یتو چرا شال و کاله کرد -
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نشون دادم و  شدن،یم رونشیفضاب ب دنیش مانع دشده دهیکش یهامقابلش رو که پرده یانگشت شصت پنجره با

 گفتم:

 

 .رونیب می. اومدم برهیصحنه قشنگ یلی. خبارهیبرف م -

 

 گفت و بعداز رها کردن پرده گفت: ی"اوم"پرده رو کنار داد.  یسمت پنجره دراز شد و گوشهبه یکم

 

 .میباشه. بر -

 

 دنیرفتم و با د نییها پا. تا دلسا پالتوش رو از اتاق برداره از پلهمیترف رونیرو خاموش کرد و باهم از اتاق ب ستمیس

 عمارت. اطیگوشه از ح هیساختمون تو  هیجون تو خونشونه.  روزهیف دمیخونه فهم یخال یفضا

 

شت پ قیکه به سرمون زده بود، به سمت آالچ یوونگیو با وجود سرد هوا و کنار د میرفت رونیاومدن دلسا از خونه ب با

 .میعمارت حرکت کرد

 

 پالتوم مشت کرده بودم، گفتم: بیدستام رو تو ج کهیو من درحال مینشست قیآالچ یهایصندل یرو

 

 نه. ایعقلمون سالمه  کنهیشک م نمتونیبب یکی -

 

 و گفت: دیخند
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 .رونیب میکز کردن ما اومد هاشونیآره، ملت االن کنار بخار -

 

 بکشم. بعد از چند لحظه سکوت گفتم: شیبحث رو پ یچطور دونستمینم

 

رقم بخوره که االن به  یسرنوشت طور کردمیفکر م یک م؟یعمارت پا گذاشت نیکه تو ا یبار نیاول ادتهیدلسا  -

 .میبرس یتیوضع نیچن

 

 تکون داد و گفت: دیبه عالمت تائ یسر

 

 .کردمیفکر نم یتیوضع نیدرصد هم به چن هی یآره انقدر دور از ذهنه که اون موقع من حت -

 

 کردم و گفتم: یاخنده م،یکه از راشا داشت یاول تیبرخوردمون و ذهن یادآوری با

 

 تو ذهنمون. میکردیم تشیراشا. چقدر ترور شخص چارهیب -

 

 ش گرفته بود، گفت:اون موقعمون خنده یچیچپ اندر ق تیوضع یادآوریهم که انگار با  اون
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یم مخنده فتمیراشا م یهاتیتو و عصبان یهر وقت به فکر حرص خوردنا ی. وایتشنه بودش آره. تو که به خونه -

 .رهیگ

 

 تشیشخص کردمی. اصال فکر نمیآدم مغرور و از خود راض هیبود.  یآدم رو مخ یلیاون موقع خ شییخدا یول -

 انعطاف هم داشته باشه.

 

 فوت کرد و گفت: رونیرو به ب نفسش

 

سوءتفاهم بزرگه. هر چقدر ساشا  هیدونفر  نیخون بودن اهم کردمیمقابل ساشا بود. احساس م ینقطه قایدق -

 مهربون و خوش قلب بود، راشا سخت و مغرور بود.

 

 کرد. نیدوباره ساشا فضا رو سنگ یادآوری

 

 نه؟ نیبود یمیبا هم صم یلیخ -

 

 گفت و ادامه داد: یا"آره"غم  با

 

 تونستیرفتارها م یلیروش بود و خ شیپ هانهیگز یلیرو بهش گفتم خ میراز زندگ نیتربزرگ یوقت رهینم ادمی -

 گذاشت. شیسوزو دل یمهربون یکارها و حرفاش رو بر مبنا یهمه شهیاون مثل هم یبهم نشون بده ول
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 گفتم: یو با کنجکاو دمیرو درهم کش هاماخم

 

 دونم؟یراز؟ من م نیتربزرگ -

 

 هام دوخت و گفت:رو به چشم نگاهش

 

 نه. -

 

 :دمیپرس رتیبرابر شد. با ح نیچند تعجبم

 

 ؟یچه راز -

 

 زد و گفت: یلبخند

 

 .شدیاگه قرار بود همه بدونن که راز نم -

 

 و گفت: دیتر بشه، خنددرشت یچشمام از حد عاد کهنیاز ا قبل

 

 مسکوت بمونه. خواستمیم دمیشا دونمیکه بهت بگم. نم ومدین شیپ تشیکردم. موقع یشوخ -
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 و گفتم: دمیخودم رو جلو کش یکم یکنجکاو با

 

 خب؟ -

 

 صورتش حس کرد، گفت: یاز غم رو رو یاهاله یبه خوب شدیم کهیو درحال دیکش یقیعم نفس

 

 دوسش دارم. یاشتباه ول زیچ هیو  هیوونگید دیشا دونمیمن راشا رو دوست دارم درسا. نم -

 

 گفت؟ یرفتم. دلسا چ وا

 

 درشت شده بود، گفتم: رتیکه از شدت بهت و ح ییچشما با

 

 دلسا؟ یکنیم یشوخ یدار -

 

 گفت: یخورصورتم چرخوند و با لحن دل یرو تو کل اجزا نگاهش

 

 به؟یعاشق شدن ع -
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 گفتم: عیسرتکون دادم و  یمنظورم رو بد متوجه شده. سرم به عالمت منف دمیشدم و فهم شیخوردل متوجه

 

 ...تیوضع نیآخه راشا... اونم تو ا ؟یآش چ ؟یکشک چ ؟ی. جرم چوونهینه د -

 

 تونهیبسته باشه و راحت منداره که بهش دل یزیخوش بود که دلسا الاقل چ نیبگم. دلم به ا یچ دونستمینم واقعا

 توهم بود. هیفقط  اتمیظاهرا همه ذهن یول رهیآدما فاصله بگ نیاز ا

 

 و نگاهم رو بهش بدوزم. امیدلسا باعث شد به خودم ب یصدا

 

که  یخوبه خودتم عاشق سامان ت؟یوضع نیتو ا یگیداره که تو م یرادیچه ا تمونیراشا مگه چشه؟ بعدشم وضع -

 .یاونم زده رو دستت تو خاطرخواه چ،یه

 

 دلمو داشته باشم چطور از دلسا خودم نتونستم افسار ینگفتم. حق با اون بود. من وقت یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 عاشق نشده باشه؟! خواستمیم

 

 پس چرا من متوجه نشدم؟ -

 

 انداخت و گفت: ییباال شونه
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انقدر گرم  طور،نی. منم هممیخودت بود که مثل قبل ور دل هم نبود یخب تو از بس سرت گرم اردوگاه و کارا -

 گذشتیوقتم با اون م ترشیداشته باشم. ساشا هم چون ب یوقت اضاف ومدیم شیتر پکارام با ساشا شده بودم که کم

 بهش گفتم. ه،یبق یاهدردل یباشه برا یخوب یشنونده تونهیو ثابت کرده بود م

 

 و ادامه داد: دیکش ی"آه"

 

 یاز خودش نشون نده ول یحرف من واکنش خوب نیممکنه به دنبال ا کردمیهمش فکر م یچرا ول دونمینم -

کرد که تو  یدواریداد و در آخر هم اظهار ام میدارباهام حرف زد، دل یتصورات بهم ثابت شد. کل نیا یبرعکس همه

 رو حس کنم. یبختخوش میزندگ یهاهیهمه ثان

 

شده بود. کامال مشخص بود که غرق خاطرات  رهیخ ینامعلوم یو اون هم به نقطه کردمیتو سکوت به دلسا نگاه م من

 جا باز کنه؟ هیخودش تو دل بق یدر عرض چندماه انقدر برا تونهیم یه شده. واقعا ساشا فرشته بود وگرنه کو گذشت

 

 سمت جلو خم شدم و گفتم:به یگذاشتم. کم قیوسط آالچ زیم یرو تو هم قالب کردم و رو انگشتام

 

 .میبا هم صحبت کن یموضوع هیتا درمورد  رونیب یایدلسا؟ ازت خواستم ب -

 

 یآشکار یباال رفت و با کنجکاو یابروهاش کم م،یحالت جد دنیحرفم نگاهش رو بهم دوخت و با د نیا دنیشن با

 گفت:

 

 ؟یدر مورد چ -
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 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

 انقدر مبهوت شدم؟ یعاشق شد دمیشن یچرا وقت یدونیم -

 

 تکون داد که ادامه دادم: یرو به عالمت نف سرش

 

ودم تو ب دواریام یهاش داشته باشم. خودم رو نتونستم کنترل کنم ولآدم ایدن نیبه ا یبستگدل خواستمیچون نم -

 .ینشده باش یموضوع نیچگرفتار هم

 

 گفت: یکنجکاو با

 

 منظورتو. فهممینم ؟یواضح حرف بزن شهیم -

 

 م؟یکردیم کاریچ میعمارت بش نیوارد ا کهنیدلسا، من و تو قبل از ا -

 

 مکث کرد و گفت: یکم

 

 .یدزد -
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 تکون دادم و ادامه دادم: دیرو به عالمت تائ سرم

 

 ایآ یول میاز مجازات کار زشتمون فرار کن میهمه مدت تونست نیهم مجازات داره. ما ا یجرم. هر جرم یعنی. یدزد -

 م؟یبمون یحالت لنگ در هوا باق نیتا ابد تو هم شهیم

 

 م گفتم:بهش بد یحرف یاجازه نیا بدون

 

 تونهیعاشق شدن من و تو صرفا نم یول فتادیم دیافتاد که نبا یی. اتفاقامیرو تلف کرد یادیدلسا تا االن هم وقت ز -

 .میحفظ کن مونیشونیرو تا آخر عمر رو پ اهیلکه س نیا میتونیباشه. ما نم تمونیوضع نیا یادامه یبرا یموجه لیدل

 

 دهانش رو قورت داد و گفت: آب

 

 ...یعنی -

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

 .میکن یمعرف سیخودمون رو به پل دیما با یعنیآره  -
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چه  سترکنندهیهم سخت و متح دنشیشن دونستمیانداخت. م هیرو که رو آسمون چشماش سا یشیو تشو ینگران

 برسه به عمل کردن بهش.

 

 داشت، گفت: یفیکه لرزش خف ییصدا با

 

 ...درسا یول -

 

 تکون دادم که گفت: "هیچ"به نشونه  سرمو

 

 .ترسمیم -

 

 ؟یاز چ -

 

 کنن؟ دو سه تا سرقت ساده نبوده که. مونیزندان توننیچقدر م یدونیبدن؟ م یممکنه چه حکم یدونیم -

 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 

سه چهار سال  دنیکه م یحکم تیدلسا. نها میبمون یفیبالتکل تیوضع نیتو ا میتونیما نم یآره متوجهم ول -

 نه؟ ،یفیبودن و بالتکل یعمر فرار هیبه  ارزهیزندانه. م
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 کرد و گفت: یاخم

 

 ؟یزنیحرف م نانیبا اطم قدرنیسه چهار سال؟ چطور ا یاز کجا مطمئن -

 

 و گفتم: دمیکش یهوف

 

م که. بعدش ارهیسر در م کمیو بزرگ  کیهمه پرونده کوچ نیبعد ا گهی. دمیتو اردوگاه بود ی. وقتدمیاز راشا پرس -

راشا و سامان طاقتشون طاق بشه. از کجا معلوم االن هم  کهنیقبل از ا میخودمون دست به کار بش دیدلسا، ما با

داره. دو تا دزد تو خونه  یحد هیباالخره صبر آدم  ستن؟ینتحت فشار  کننیتحمل م تویوضع نیدارن ا کهنیبخاطر ا

 .دادیم لمونیاونا بود کت بسته همون اول تحو یاج یهر ک س؟یپل هی

 

دوخت. من هم نگاهمو به درخت لخت و  زیش رو مبهم گره خورده یو نگاهش رو با غم به انگشتا دیکش یقیعم نفس

 پر از برف سمت چپم دوختم.

 

 ازی. به زمان نزهیاگه اولش بهم بر دمیبود. بهش حق م نهیزم شیو بدون پ یناگهان یلیموضوع خ نیا دنیکش شیپ

 بشه. یطوالن دیزمان نبا نیا یول ادیمسئله رو هضم کنه و باهاش کنار ب نیداره تا بتونه ا

 

 آروم و محزون دلسا نگاهم رو به صورتش دوختم. یصدا با
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 درسا؟ -

 

 گفتم که ادامه داد: ی"جانم"

 

 شه؟یسامان تنگ نم یتو دلت برا -

 

. آب دهانم رو قورت دادم و شمیبودم، من بدون سامان نابود م چیمن بدون سامان ه شد؟یخوردم. دلم تنگ نم جا

 گفتم:

 

 چرا. -

 

 ؟یچند سال ازش جدا ش یخوایپس چطور م -

 

 رو لبم نشست. یتلخ پوزخند

 

ز ا یراحت جدا ش یکه بتون ینداشته باش یبستگدل یتو به کس خواستمیکه م نهیدارم؟ واسه هم یاگهید یچاره -

 آدما. نیا

 

که عاشقانه دوسش دارم منتظر  یکه بهش دچار شدم دو طرفه باشه که بدونم کس یعشق خواستیمن دلم م یول -

 .هیچ انشیپا دونمیطرفه که نم هیعشق  هیتا برگردم. نه  مونهیم
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 یهاهیسامان اعتراف نکرده بود داشتم. اشکا و گر یرو داره که من وقت یحس قایدق دونستمی. مدمشیفهمیم

و بهم  یدلسا ممکنه به اون درجه از افسردگ کنمیهم فکر م یفراموش کنم. وقت ستیوقت ممکن ن چیم رو هشبونه

 .شمیم وونهیمن برسه د یختگیر

 

 :دمیباالخره پرس یول دیسمتش خم شدم و سوالم رو با تردبه یکم

 

 بهت نداره؟ یحس چیدلسا، راشا ه -

 

ه بعد که ب هیدر موردش فکر نکرده بود. چند ثان ایبود  دهیسوال به ذهنش نرس نیسوالم جا خورد. انگار تا حاال ا از

 زد و گفت: یخودش اومد، پوزخند تلخ

 

 .یانگار هنوز اخالقش رو نشناخت یزنیحرف م یجور هیراشا به من حس داشته باشه؟  -

 

 نیکره زم یآدم رو نیتراحساسیچه ب کنه؛یلونه کنه، م یقلب هیبه اخالق داره؟ عشق اگه بخواد تو  یچه ربط -

 دلسا! یتا واسش کارت دعوت بفرست مونهی. عشق منتظر نمنیترباشه چه با احساس

 

 تکون داد و گفت: دیسرش رو به نشونه تائ رفت،یبا انگشتاش ور م کهیدرحال
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که با تو خصومت داشت اوال با من نداشت. با من  یقدراون یعنی ست،یون برخوردش با من ندرسا. ا دونمینم -

باهاش  شیماریخاطر موضوع ساشا و بوقتا به یلی. خکشهیشاخ و شونه نم ست،یخشک ن کنه،یدعوا نم ه،یمنطق

خوب بودنش باعث  نیا دیدرم آورد. شا یرگمرو بهم گفت و از سرد اتشیمشاور تجرب هیصحبت کردم و واقعا مثل 

 .باختمیداشت، دلمو بهش نم یبرخورد خشک و جد هیاگه مثل تو با منم  دیشده که دوسش داشته باشم، شا

 

بدم، نه با  یواه دیبهش ام تونستمیگفتن نداشتم. نه م یبرا یزیچ یعنینگفتم.  یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

که درش غرق  یسکوت کردم و دلسا رو با فکر نی. بنابرازمیریبهم م ترشیرو ب شهیم روحکننده دیناام یهاحرف

 شده بود تنها گذاشتم.

 

و بارش  کردیم ییخودنما ترشیشد. سوز هوا ب دهیسمتم کششدت گرفتن سرما از جام بلند شدم که نگاه دلسا به با

 دلسا گفتم: پالتوم فرو بردم و رو به بیقطع شدن نداشت. دستام رو تو ج الیبرف انگار خ

 

 .میسرد شد، پاشو تا سرما نخورد یلیپاشو دلسا. هوا خ -

 

 و نگاهش رو بهم دوخت. ستادیسرجاش ا میحرف بعد دنیاز جاش بلند شد اما با شن حرفیب

 

 تا آغاز سال نو. تاینها م،یندار یادی. وقت زیجواب بد عیکن سر یکه بهت گفتم فکر کن و سع یدر مورد موضوع -

 

 اومدم. رونیب قینگاهم رو ازش گرفتم و از آالچ یول دمیچشماش غم رو د تو

 

*** 
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نه  یبشه. زندگ ادآوریرو بهمون  یزندگ یها ینیریتو چنته داره که با رو کردنشون ارزش ش ییها یتلخ شهیهم ایدن

ها و  یها، زشت یها و بلند یها، پست ینیریها و ش یاز تلخ یمجموعه ا ی. زندگانیپا یب یمحضه و نه تلخ هینیریش

 ینیریش هیکه از درک  میریرو بپذ نیا دی. ما آدما باسمعنا بده و بالعک یهست تا به آسون یهاست. سخت ییبایز

 کنه. انیرو واسمون نما شیقیحق یباشه تا معنا یمکمل دیکه با م،یمحض عاجز

 

خودم برم تو  ی. امروز که قبول کردم با پامدیفهم دیو شا دیکه با یرو اون طور میخوب زندگ یقدر روزا امروز

 نیمدت با ا نیبود و دل من، چقدر تو ا یو دل چسب نیریعشق و کنار هم بودن چه طعم ش دمیفهم ،ییجدا البیس

 ندیعمل بپوشونم فهم یجامه  ماتمیتصم بهبود تا  دهیحس خوب انس گرفته و اخت شده بود. حاال که وقتش رس

. که یستیعملش هم مثل حرف زدنش با یکه پا هیمی. اما مهم تصمرهیو م ادیحرف زدن چقدر آسونه، مثل باد هوا م

 سادمی. امروز وایبزرگ رو ند یاجازه سر دادن حرف ها کت،یکوچ یو به اراده  یسپر نکن نهیموقع دم زدن ازش س

بدم. که پوست بندازم، همون پوسته  ییهنرنما ی وجودم اجازه یبه جوهره  گهیبار د هی تا سادمیحرفم، وا یپا

به اموال  یو دست دراز یمن، دروغ و سرکش هیما ریکردم. خم یو سال ها باهاش زندگ دمیرو که پوش ینیدروغ

بود.  ایدن یها یبها و خو یبد یبزرگ شده بودم که نقطه صقل همه  ینبود. من تو کانون خانواده ا گرانید

هم  یکه از چند فرسخ یشد و عشق و عاطفه ا یش م جهیو نت دنیرس یها به هم م ییبایها و ز یکه زشت ییهمونجا

اجازه ندادم تا باطنم،  اهیلکه س نیکرد. ظاهرم آلوده شد، خودم آلوده ش کردم اما خوش حالم که به ا یم ییهنرنما

ره، اما ب نیاز ب شهیهم یتا برا یبکش یاز پاک یدستمال یظاهر یه به آلودگیبکشونه. فقط کاف یاهیدلم رو هم به س

 یسخت ینزده که پا یواسه من دم از خوش شهیهم ایدن یتا پوست بندازم، سخته ول رمی. میباطن یامان از آلودگ

 باشه. امیخوام دن یرو که م ییایسازم دن یمونم و م ی. مارمیهاش کم ب

 

که تو  ییمهم حس ها ست،یبود از خاطره. خوب و بدش مهم ن زیکه لبر یرو دور تا دور اتاق چرخوندم. اتاق نگاهم

 آور شد. ادیکردن رو بهم  یحک کرد و زنده بودن و زندگ میدفتر زندگ
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خونه، معاملمون با  نیورودمون به ا یچشمام اکران شد. از ابتدا یو دل چسب جلو یرنگ لمیف هیخاطراتم مثل  تمام

م که سامان به یکه از کف دادم، دل یراشا، آشنا شدنم با سامان، مبارزه م باهاشون، رفتنم به اردوگاه، بهبود ساشا، دل

 شدن. دهیکش ریبه تصو مکه ترکمون کرد، همه و از همه واس ییداد، ساشا

 

دغه دغ چیبود. بدون ه دهیست. چه آروم خوابلب هام نقش ب یرو ینشستم. لبخند تلخ نیزم یتختم دو زانو رو کنار

خطاب به مخاطب کوچولوم  یو گوش هاش رو نوازش کردم. تو دلم ول دمیو نرمش کش دیبدن سف ی. دستمو رویا

 گفتم:

 

تر لحظاتم با حضور تو  شیشم که ب یانقدر بهت وابسته م یدونستم روز یکردم نم داتیوسط جنگل پ یوقت -

 یمنفس ن گهیاالن د دیبهت کمک کنه شا دیرس ینم یکرده بود. اگه کس ریتله گ یپات تو ادته؟یشه.  یم یسپر

رو  یا هگید یها یبلکه زندگ رهیگ یم روبزرگ که نه فقط نفس خودم  یتله  هیکرده.  ریمنم تو تله گ ی. پایدیکش

نه تونه بهم کمک ک ینم یکه کس نهیا ه؟یفرق من با تو چ یدون یکنه. م یو کدر م اهیمن در ارتباطن س یکه با زندگ

از پسش  یول یدرد داره و سخت یلیجدا کنه جز خودم. خ یلعنت یتله  نیتونه پام رو از ا ینم یجز خودم. کس

حق  ،ستیندازه کم ن یم ییجدا نمونیکه ب یخونه رو. زمان نیا ینه، تو رو، اهال ای نمتیب یم گهیدونم د ی. نمامیبرم

 .یکه کنارم بود ییباش. مثل همه روزها ادمیتو به  یول دیفراموشم کن دیدار

 

و پنج،  هیادیممکن بود فراموش بشم؟ سه، چهار سال زمان ز یعنی. دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک سمج قطره

 چهار ساله، شش ماه کنار هم بودن رو از حافظه همه پاک کنه؟ ییجدا نیممکنه ا یعنیکم.  یلیشش ماه زمان خ

 

تونستم فکرش رو بکنم که  یدرد من سامان بود. نم یصورتم پاک کردم. همه  یجام بلند شدم و رد اشک رو رو از

 نیبعد ا یفراموش یول ست،یمثل من ن یدختر یدونستم سهم سامان از زندگ یبشم. م بهیسامان غر یروز برا هی

 همه خاطره عادالنه است؟
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 گرفت و بهم نیصدام نگاهش رو از زم دنیانداختم. با شن یود نگاهتخت ب یو به دلسا که رو دمیکش یقیعم نفس

 دوخت:

 

 م؟یبر -

 

خت ت یداره. از رو اجیکردم بهش احت یکه فکر م یفرصت دنیرس انیزودتر از به پا یلیرو گرفته بود. خ مشیتصم

 بلند شد و لب زد:

 

 .میبر -

 

رفتم. دلسا هم به دنبالم.  رونیکندم و از اتاق ب جدا شدن نداشتن الیم رو که انگار خ دهیچسب نیبه زم یپاها

خواد  یعکس و خاطره م یهر چ یعکاس نیدورب هیرفتم به چشمام اجازه دادم مثل  یم نییهمونطور که از پله ها پا

 یمدت برا نینه اما تو ا ای نهیعمارت رو بب نیتونه ا یدوباره م ستیکنه. معلوم ن رهیخونه تو حافظه ش ذخ نیاز ا

 خواد؟ یخواد، نم یم یدلگرم یزندگ

 

به مادرم داره، هم  یچه شباهت دمیفهم یبود. حاال م یتو آشپزخونه مشغول آشپز شهیجون مثل هم روزهیف

 یحالش بد شد ول یلیخ یریگروگان گ ینکرد. بعد ماجرا غیوقت ازمون در چیکه ه ییها یهم مادرنگ اشیمهربون

آخرمونه  دارید نیکه بفهمه ا مکن یباهاش خداحافظ یخواستم طور ی. نمدیبهش نرس یجد بیخدارو شکر که آس

 داد. ینم تیرضا یخشک و خال یخداحافظ هیدلم هم به  یول

 

 یکردم و به سمت در م یپاهام خرد م ریدلم رو ز یرحم یب یکه با همه  یعقلم به دلم غلبه کرد و در حال باالخره

 رفتم، گفتم:
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 ن؟یندار ی. شما کاررونیب میر یساعت م مینجون من و دلسا  روزهیف -

 

سرک  ییرایکرد و از پشتش به پذ یم کیکه خودش رو به اپن نزد یو در حال دیصدام دست از کار کش دنیشن با

 گفت: دیکشیم

 

 ن؟یشه فردا بر یشه مادر. نم یم کیاالن که هوا داره تار -

 

 بهش زدم و گفتم: یبخش تیرضا لبخند

 

 .میگرد ی. زود برمنینگران نباش -

 

 تکون داد و گفت: یسر یتعلل و دودل با

 

 .دی. مواظب خودتون باشزمیباشه عز -

 

 چشم، خداحافظ. -
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پشت سرم.  یاومدم و دلسا هم بعداز خداحافظ رونیکه اشک هام راه خودشون رو باز کنن از خونه ب نیقبل از ا و

. کم تر یلیسرم انداختم. سوز هوا کم تر شده بود، خ یباال اهیبه آسمون س یمکث کردم و نگاه یپله ها کم یباال

خواست  یدلم م یلینه اسفنده و فردا اول بهار. خ و ستیوقتش شده بود جاش رو به طراوت بهار بده. امشب ب گهید

و خود کرده را  نهیقسمت ا یکرد وقت شهیچه م یباشه ول میزندگ یآدما نیکنار محبوب تر دیروز سال جد نیاول

نم م یمن. فردا به محض شروع سال نو، زندگ یخاکستر یشب زندگ نیشب ساله و آخر نی. امشب آخرستین ریتدب

 .ستین یاهیاز س یکه توش اثر یاون زندگ شهیم نمم ی. زندگشهینو م

 

سوار و  میگرفت یکالنتر نیتر کیبه مقصد نزد یتاکس هی. میرفت رونیو از خونه ب میاومد نییدلسا از پله ها پا همراه

 شم، قلبم یاز خونه دورتر م یکردم هر چ یو تلخ. احساس م نیریش یفیبالتکل هی. حالم هم خوب بود هم بد. میشد

 نیتموم کردن ا یشده بودم برا صیحر یبره. از طرف ادشیکه ضربان  ییکنه تا جا یتر تپش هاش رو گم م شیهم ب

 یگاه رو یکه گاه و ب ییها شده بود، اشک ها یریخوددرگ نیا یهمه  ی جهی. نتدیجد یزندگ هیو شروع  یزندگ

 زدنش وجود داشت. خیاحتمال  شتریکه هر لحظه ب یشد و دست یم یصورتم جار

 

ه ک یو نگاهم رو به سرباز ستادمیا ی. مقابل کالنترمیشد ادهیرو دادم و پ هیکرا یگنگ یبا همه  نیتوقف ماش با

خودم حس کردم. به سمتش برگشتم. اسمم رو لب زد.  ینگاه دلسا رو رو ینیداد دوختم. سنگ یم یجلوش نگهبان

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم

 

دلسا؟ تو  یهمراهم باش یخوا یکه م ی. مطمئنستیبرگشت ن یبرا یراه گهیپامون که از خط دروازه عبور کنه د -

 .رمیبگ میتصم تیزندگ یتونم برا یو من نم یخودت یمسئول زندگ

 

 گفت: یکرد و با لبخند محو مکث یا لحظه
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ه ب یعنیرو قبول کردم  شنهادتیپ ی. وقتشهیبه بعد هم نم نیقدم هامون تا حاال از هم جدا نشده، از ا مون،یزندگ -

 .میآوردم. بهتره وقت رو تلف نکن مانیراه ا نیا یدرست

 

جون، عموباقر و پسرش و  رهین جون، راشا، روزهیکردم. از همه، ف یبهش زدم و چشمام رو بستم. خداحافظ یلبخند

 .ریشد، کشنده و نفس گ یطور خاص تنگ م هینفر  نیآخر نیا یدر آخر سامان. دلم برا

 

 شدم. یبدم، همراه دلسا وارد کالنتر دنیلرز یبه دلم اجازه  نهیصدم ثا هیبه اندازه  هی یکه حت نیاز ا قبل

 

به در  یشهامت و جسارتمو جمع کردم و تقه ا ی. همه یدی. اتاق سرگرد حمستادمیا یپرس و جو مقابل اتاق یکم با

کث م یا نهیباعث شد در رو باز کنم و بعد از ثا د،یکه از اتاق به گوش رس ی"دییبفرما" یبعد صدا یزدم که لحظه ا

 تمامکار تازه داشت با  نیا یکرد و دندونام بهم برخورد کردن. انگار سخت دنیوارد بشم. تازه زانوهام شروع به لرز

 کرد. یم ییوجودش خودنما

 

 یمقابلش گرفت و به من که با دستان یبود، نگاهش رو از کاغذها یانسالیسکوت سرگرد که مرد م یلحظه ا بعداز

 بودم، دوخت. ستادهیلرزان مقابلش ا

 

 .دییبفرما -

 

به  یشد؟ نگاه یمگه م یول رمیتا کنترلم رو به دست بگ دمیکش یقیصداش به خودم اومدم و نفس عم دنیشن با

 کردم لرزشش رو کنترل کنم، گفتم: یم یکه سع ییبعد، با صدا یدلسا انداختم و لحظه ا
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 من اومدم اعتراف کنم. -

 

 سرگرد تو هم رفت. یها اخم

 

 ؟یاعتراف؟ به چ -

 

گاه ن سامان پشت پرده پلک هام نقش بست. با همون لبخند جذاب و ریبه جلو برداشتم و چشام رو بستم. تصو یقدم

 گفتم: د،یلرز یکه به شدت م ییکردم و صدا یکه تجمع اشک رو توش حس م ییمردونه. با چشما

 

 سرقت. -

 

 اشک بهش دوختم. یرو باز کردم و نگاهم رو از پشت هاله  چشمام

 

 سارقم. هیمن  -

 

 یواسه پنهان کار ییجا هگیبودم د جانیرو مو به مو براش شرح دادم. حاال که ا زیهمه چ د،یرو ازم پرس اتیجزئ همه

 از گذشته. یلکه ننگ نیتررو شروع کنم بدون کوچک دیجد یزندگ هیپاک بشم،  خواستمی. مموندینم یباق

 

 ری. تصورفتیچشمام رژه م یسامان جلو یهاخاطره اومد،یم رونیکه از دهنم ب یااگه بگم با هر جمله ستین دروغ

. رفتیچشمام کنار نم یپرده یاز رو یاهیثان یبرا یاش، حتمجذوب کننده یهااقتدارش، لبخندا و نگاه اش،یمهربون
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محصور کننده جدا شم؟ فراموش کردن من  یچشما نیا زعمر ا کیهم  دیشا ایسال  نیچند تونستمیمن چطور م

 گرفت؟یم گرفت،یمثل من به سامان خرده نم یبخاطر فراموش کردن دختر یحق سامان بود، کس

 

که دستامون رو در بر گرفت. انتخاب  یکارهامون، سهممون شد دستبند اتیاعترافات و جزئ یاز نوشتن همه بعد

 خودمون بود.

 

 ییبازداشتگاه تا زمان دادگاه فرا برسه. تا مدت زمان جدا میرفتی. ممیرفت رونیبا دو سرباز از اتاق سرگرد ب همراه

 بشه. نییتع دمیکشیهاش رو نفس مکه نفس یمن از کس

 

که پرونده به دست  شدنیم دایهم پ ییهامشغول کارشون بودن و آدم هاسینسبتا شلوغ بود. سربازها و پل سالن

 کدومشون به وخامت حال من نبود. چیمطمئنا حال ه یبه کارشون بودن ول یدگیمشغول رس

 

که  کردمیاز سالن عبور م دم،یکشیم دکیاز مردم هم رو  یبعض یهاگاهن کهیدستبند به دست در حال ه،یبق همراه

 یکه تو دست سرباز کنار دستش بود، برا یاپرونده یو مشغول بررس ستادهیکه چند متر جلوتر ا یفرد دنیبا د

 کرد؟یم کاریچ جانیا ونحبس. ا نهیبدنم لمس شد و نفسم تو س یحس کردم همه یالحظه

 

درشت شده  رتیکه از شدت بهت و ح ییزده با چشمابودم و وحشت ستادهیخودم متوجه بشم سرجام ا کهنیا بدون

 سرم آوار بشه. یرو ایسرباز باعث شد دن یکه صدا کردمیبود، به سامان نگاه م

 

 حرکت کن. -
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 یهاشدت تپشانداختم. قلبم از  نییو سرم رو پا اوردمیکنجکاو سامان سنجاق شد بهم. نگاهش رو تاب ن نگاه

 ینیسنگ یول آوردمیپاهام رو حرکت دادم. سرم رو باال نم یمحکمش کم مونده بود قلبم رو بشکافه. با هزار بدبخت

اومده  رونیمن شب ب کرد؟یم کاریچ جانیا مانم روان شد. ساگونه یهام رو. اشککردمینگاه سامان رو حس م

 ..االن. یول نهینب تمویوضع نیبودم تا سامان ا

 

 .دیسرباز کنار دستش به گوشم رس یصدا شدمیجلوش که رد م از

 

 جناب سرگرد؟ ببرم پرونده رو؟ جناب سرگرد؟ -

 

اشک  یازش به گوشم نخورد. سرم رو باال آوردم و از پشت پرده ییصدا چیه یصداش بودم ول دنیشن یتشنه

. با قفل شدن نگاهمون به هم انگار تازه به خودش کردیهاش دوختم که مات و مبهوت بهم نگاه منگاهم رو به چشم

عشق و احساسم  یجاش لب زدم، با همه بهمن  یول ومدین رونیازش ب ییصدا چیه یاومد که لباش تکون خورد ول

 "دوستت دارم  "لب زدم 

 

 ییهااشت و اخمسمتم بردکه به یمن. با قدم خیاون بود و نگاه اون م خیچنان منگاه من هم یول میجلوشون گذشت از

 .دهیداره کنترلشو از دست م دمیفهم رفت،یکه کم کم داشت تو هم م

 

 رو به سرباز کنار دستم گفتم: م،یمبادا رسوا بش کهنیوحشت ا با

 

 م؟یبر ترعیسر شهیم -
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 یسامان جا گذاشتم و با قدما شیدلم رو پ د،یباریم شهیاز هم ترشیکه ب ییهامتعجبش با اشک یدر مقابل چشما و

 بلند ازش دور شدم.

 

 دور شدم، میزندگ از

 

 ریز ترشیب رفت،یکه هر قدم جلوتر م ییروزها یهام دل کندم. آغوش باز کردم برارو جا گذاشتم و از نفس قلبم

 .شدمیهاش له مگام

 

*** 

 

 کپه مرگمو بذار. خوامیما رو. پاشو جمع کن خودتو م یجا یخوشگله! خوب غارت کرد یهو -

 

از تخت  وریزمخت ز یو صدا یدونیبه لحن چاله م توجهیب کنمیم یو سع دمیهم فشار م یخشم چشمامو رو با

لحن تمسخر  یول شمیاز کنارش رد م یالیخی. با بشمیتختش بلند م یو از رو پوشمیرو م هامیی. دمپاامیب نییپا

 رسه.یشده به گوشم م شیهم چاشن یپوزخند مزخرف دونمیکه م زشیآم

 

 خبرش. ای ادیخودش م ایغرق شده. نگران نباش،  اتیکشت نمیبیم -

 

خودشون رو به  یگریپس از د یکیم تند شده یهاو نفس شهیمشت م تیدستام از شدت عصبان ستمـیایم سرجام

 .کننیپرت م رونیب
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یتوش زبانه م شیاز شدت خشم آت دونمیکه م ینره و صورتباال  کنمیم یکه سع ییو با صدا گردمیبرم سمتشبه

 :گمیو م دمیمقابلش تکون م دواریانگشتم رو تهد ،کشه

 

سال با همه خزعبالت و  هی. یذاریبار آخرت باشه که چپ و راست پا رو دم من م کنم،ی، تکرار مبار آخرت باشه -

 واست جهنم بشه! ینکن دو سال بعد یچرت و پرتات کنار اومدم، کار

 

 یهاسمت برداشت و با اخمبه یقدم ومد،یور تو صدام اصال به مزاجش خوش نو هشدار غوطه دیکه انگار تهد وریز

 باال رفته گفت: یگره خورده و صدا

 

که بخواد واسه من هارت و پورت راه  یکس دهییمادر نزا ؟یکه واسه من شاخه شونه بکش یباش یفسقل بچه ک یتو -

 یتنگ اسمت هوا برت داشته فکر کرد میچسبوند ونیه و قمپز در کنه. سه چهارتا خوشگله و دختر شاه پربنداز

 افتاد؟ ،یریگیم لیش رو تحوقلم خرد شده ،یدراز کن متیپاتو از گل ینه جونم، بخوا ه؟یخبر

 

سرش درد  گرده،یدنبال شر م دونمیرو حفظ کنم. م میخونسرد کنمیم یو سع کنمیفوت م رونیکالفه به ب نفسمو

 ای "آخرش بدجور داغونم کرد.  یجمله یباهاش نداشتم ول یکردن. تا حاال برخورد جد یدردسر و قلدر یبرا کنهیم

 "خبرش ای ادیخودش م

 

 بده. لمیبخواد حرف مفت تحو یدونیزن چاله م هیسال تو فراغ سامان نسوختم که آخرش  هی من
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بهم زل زده و من هم با  بارهیکه ازش خون م ییبا چشما وریز شمیو متوجه م امیخودم ممضطرب دلسا به  یصدا با

 .کنمیتند شده نگاهش م یهانفس

 

 نجا؟یدرسا؟ چه خبره ا -

 

 وریز یبگم، صدا یزیمن فرصت کنم چ کهنیاما قبل ا گردونهیسمت خودش برم مو به رهیگیرو تو دستش م بازوم

 سمت اون منعطف بشه.نگاهش به شهیباعث م

 

 .نهیبیداشته باش بچه. دفعه بعد بخواد شاخ و شونه بکشه بد م ترشیب تویآبج یهوا -

 

 :گمیگرفته م ییبا صدا وریز یهابه چرت و پرت توجهیب

 

 .ستین یزیچ -

 

 .دوزمینگرانش م یکه نگاهم رو به چشما کنهیصدا م رلبیاسممو ز ینگران با

 

 رون؟یب میبر -

 

 ریبدجور روم تاث جانیگرفته ا طی. فکر کنم محشمیو همراهش از سلول خارج م دمیبه عالمت مثبت تکون م یسر

 سال از سامان نشده. کیکه بعداز  یخبر نیترهم کوچک دیشدم، شا یگذاشته که به شدت زودرنج و عصب
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یم بال،یوال یمشغول باز ایچند نفرن  یمشغول حرف زدن و بگو بخند تو جمعا ایکه  یتیدور از جمع اطیح یگوشه

 دلسا تو گوشم. یو صدا خورهیو جون چرخ م ریپ یزنا ی. نگاهم رومینیش

 

 کنه؟یم تتیاذ یزیچ ؟یزنیچرا حرف نم ؟یختیبهم ر یلیدرسا؟ چند وقته خ -

 

 آشنا بود.حرفا واسم  نیهام نقش بست. چقدر الب یرو یتلخ لبخند

 

 "؟یکنیم تیچرا انقدر خودتو اذ زم؟یشده عز یچ یگیدرسا؟ چرا نم - "

 

 هیچرت بود و عاشق شدن  زیچ هی! عشق میدیخندیجمله م نیدلسا؟ چقدر به ا ادتهی "هیبد درد یعاشق" -

 گانهیباهاش ب م،یو نه با بند بند وجودمون حسش کرده بود میبود دهیحماقت محض. اون وقتا که نه طعمشو چش

 یریقرار بگ تشونیتا موقع دیبا زایاز چ یلیدرک خ یبرا فهممی. حاال ممیکردیجمالت رو درک نم نیو طعم ا میبود

جا که رسد درد، ز همان "که  یبفهم یتونینم یتا عاشق نباش فهممی. حاال مهیچ شونیقیحق یمعن یتا بفهم

یوقتا انقدر تو تنگنا قرار م ی. گاهکنهیم تدهیکه فوالد آبد سکوره هیسخته، مثل  ی* عاشق"جاست دواهمان

یمن م کنن،یطرفه گله م هیهمه از درد عشق  "هم هست؟ یمگه درد بدتر از عاشق ایخدا" یزنیکه داد م یریگ

و  یبچش یکه عاشقانه دوسش دار یطعم محبت رو از کس ی. وقتترهعیفج یلیعشق دو طرفه خ هیبگم درد  خوام

، حرفاش یفهمیم فتهیب نتونیکه فاصله ب یوقت یول یفهمیهست نم ی. وقتیشیداغون م ،یمجبور به ترکش بش

 ییمجبور به جدا ی. وقتیشدیمعتادش م یمدت داشت نیلبخندهاش، کارهاش، همه و همه مخدر بودن و تو تو ا

 چیه ست،ین گهیمنبع آرامش که د هی سوزونهیکه دردش تا مغز استخونت رو م ریگنفس ادیاعت هی یمونیتو م یبش

 وقت.
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انداخته بود.  هیمن هم سا یاشک تو چشماش حلقه زده، همنطور که رو چشما دونستمیم یول کردمینم نگاهش

 رییتغ یعشق که بش ریوارد مس گه،ید نهیمبدل کرده بود. هم یخاص تیمظلوم هیسرکشش رو به  یعشق راشا خو

 .یکنیم

 

 مونده. گهیط دو سال ددرسا! فق -

 

 تو چشماش دوختم. نگاهمو

 

 ؟یدو سال مونده به چ -

 

 رو از هم باز کرد و گفت: دستاش

 

 ساما... دنیخراب شده، به د نیرفتن از ا رونیبه ب ،یبه آزاد -

 

 بود. یواه یو دلگرم دیرو تموم کنه که همش ام یاحرفش تموم بشه. نذاشتم جمله نذاشتم

 

 .شهیهم ی! دلسا راه من و سامان از هم جدا شد، براسیه -

 

 ...یول -



 از جنس عشق یسرقت

 
751 

 

 

ی. بهش حق میخبر نیترکوچک ؟یاز سامان نشده، متوجه یخبر نیترکوچک ی، حتسال گذشته هینداره!  یول -

ه ک یمردونگ یکل ایمرده  هیس، سامان اون رو ندارم، سامان پاکه، فرشته یایدن اقتیفراموشم کرده باشه. من ل دم

و سه سال قبلش رو صرف  گذرونمیزندان م یهالهیکه سه سال از عمرم رو پشت م ینه من. نه من ناسیبهتر قیال

 مردم کرده بودم. واریباال رفتن از د

 

یم دیبود که با یتیتر. واقعپ تحملش هر لحظه سخت شدیتر مبود به گلوم هر لحظه بزرگ دهیکه چسب یبغض

 هی دنیرس دیشد به ام یسال به انتظار سپر هی. کردمیمحال رو ممکن م هی دیبا کندم،یمنم دل م دی. بارفتمشیپذ

مدفون  یتو قبرستون فراموش کردمیکه فکر م یزیزودتر از چ یلیافسوس. انگار خ یکلمه ول هی یحرف، حت هیخبر، 

 شدم.

 

غصه خوردنا و تو خودش  اشو،یریگدل دمیدیدلسا هم هنوز نتونسته بود راشا رو فراموش کنه. م دونستمیم

برگرده اما ظاهرا  شیعاد یکمکش کنم تا فراموش کنه، تا حداقل اون بتونه به زندگ کردمیم یسع یلی. خختناشویر

دوشم داشتم،  یدرد رو ایدن هیبه اندازه  ودمکه خ یمن "ستیاندر مرض عشق، به جز عشق دوا ن" کردمیفراموش م

 .زدیم شیآت امویدن شیگرفتگ دنیکه د یزخم خواهر یمرهم بشم برا تونستمینم

 

 یساختمون زندان دوختم. وقت هواخور یسمت در ورودگرفتم و به نینگاهم رو از زم یخراشسوت گوش یصدا با

 نه؟ ست،ین یبیغر زیداره، چ میکه هواخوردنش هم تا یدختر ی! فراموشیتموم شده بود. هواخور

 

*** 

 

 تو درمان من است، داریو د تنگمدل"
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 "رنگ رخت زمانه زندان من است. یب

 

 هام رو پوشوند.لب یدستم حرکت دادم که لبخند تلخ ریکاغذ ز یوار رورو نوازش دستم

 

یبه کاغذ و قلم پناه م یکی. سازهیم دیجد "تو" هی "تو"از  ده،یم رتییتغ کنه،یکه از راه برسه، متحولت م عشق

یم لشیتبد شیزندگ یتنها مرد دوست داشتن یچهره یهم مثل من که جادو یکی شه،یم سندهینو ایو شاعر  بره

 ریکه دستم نه، دلم تصو دونمیرو هم م نیو ا اشتمند ینقاش یتو یاستعداد خوب ینقاش. از همون بچگ هیبه  کنه

دل که در  یکرد. کار دله، پا شمهیحضرت موالنا رو ضم تیب نیو ا دیبرگه کش یسامان رو رو یچهره دیو سف اهیس

سرباز زره  هیده و دست مثل  یدستت. خودش حکم م نیکنه و نه از قوان یم یرویذهنت پ نیباشه نه از قوان ونیم

 د مو به مو اجراش کنه.یپوش با

 

 .دمیوارد نشده، داخل ساکم جاش م یبیآس نیترمواظبم که به برگه کوچک کهیو درحال امیپروا به خودم م یبا صدا

 

و  دارمیتخت برم یبهم چشم دوخته. ساکم رو از رو یلبخند بزرگ هیو با  ستادهیکه پشتم ا گردمیپروا برم سمتبه

 .گهیکه م گردمیسمتش برمبا لبخند به

 

 شه؟یباورش م یباالخره تموم شد. ک -

 

 :گمیو م دمیم لشیتحو یقابال لبخندروز بود. مت نیا دنیدونم چقدر منتظر فرا رس یم
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 یندگز رون،یجا که ب نیگذشتمون تموم شد و از ا یزندگ میگذاشت نجایداره. پامون رو که تو ا یانیپا هی یهر شروع -

 شه. ینامعلوم شروع م ندهیآ هیبا  دمونیجد

 

 شد، سر خم کرد و گفت: یکه از صبح از چهره ش پاک نم ینیریلبخند ش با

 

 م؟یکه شروعش کن میبر -

 

 بهش زدم و گفتم: یچشمک

 

 .میبر -

 

 نیا یتو یو چشم به راه ما هستن. آدما ستادنیهمه کنار سلول هاشون ا میکه متوجه شد میرفت رونیسلول ب از

وجودشون  قتیتونن حق یباز هم آدمن. نم ،یرو خاکستر شونیزندان هر چقدر هم که کار خالف کرده باشن و زندگ

 بره. یبدجور دل م اشونیو هوادار ایمهربون نیا ین، پر از احساسن و گاهبد رییرو تغ

 

 نیمختص به خودشون. رابطم تو ا یمتفاوت و زندگ یساختمون پر از آدما نیروز حضورمون بود تو ا نیآخر امروز

سه سال  میکه ناچار میبود دهی. ظاهرا فهموریدوست، مخصوصا با ز هیخوب شده بود، مثل  یلیسه سال باهاشون خ

تر از همه شامل حال  شیب یسخت نیا م،یریسخت بگ میو هر چقدر که بخوا میاز عمرمون رو کنار هم بگذرون

 .شهیخودمون م
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 یامیپ ایبه بچه هاشون، بعض ایخواستن به خانواده شون سر بزنم، بعض یم ایازم داشتن. بعض یکدوم خواسته ا هر

تونستم ردشون  ینبود و من نم یرمعقولیغ یشون برسونم. خواسته هاخواستن به فرد موردنظر یداشتن که ازم م

 که یموند، دلم بود. دل یپا م ریز دیهاش با تهکه خواس یسه سال با هم بودن. تنها کس نیکنم، حداقل به حرمت ا

 پا له شدن رقم خواهد خورد. ریو ز ییاعتنا یبعد با ب نیسرنوشتش از ا

 

 گفت: شیشگیهم یو قلدر یبا همون زمخت ستادمیکه ا وریز یبه رو رو

 

 .یکن یشرتو از سرمون م یباالخره دار -

 

 خنده بغلش کردم و دم گوشش گفتم: با

 

 خانوم قلدر. وریز شهیبرات تنگ م یلیدلم خ -

 

 منو در آغوشش فشرد و متقابال دم گوشم جواب داد: یکمال ناباور در

 

 .شهیقلدر عمته بچه پررو. منم دلم برات تنگ م -

 

ه رو به من ک شیدونیاومدم که با لبخند و لحن چاله م رونی. از آغوشش بدمید یبود که ازش م یابراز احساسات نیاول

 کردم، گفت: یبا تعجب نگاهش م
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 !هیک یکرد یم شیاون پسر خوشگله که نقاش یآخر هم نگفت -

 

 و گفتم: دمیخند

 

 کشه. یکه دلم ازش دست نم یکس -

 

 گفت: یو با تک خنده ا دیباال پر ابروهاش

 

 کرده پس. رهیگ ییبه، قالب دلت خوب جا -

 

از همه برگشتم و نگاهم رو دور تا دور زندان چرخوندم. هم  یکردم و بعداز خداحافظ یو ازش خداحافظ دمیخند

 که محاله از خاطرم پاک شه. ینیریو ش ی. تلخینیریداشت و هم ش یتلخ

 

 یفوق العاده ا یمهربون تشیباهاش داشتم. درکنار جد یخوب ی. رابطه میرفت رونیاز زندان ب سیافسر پل همراه

 ازیدعا ن نی. به امیتو زندگ تیموفق یلبخند و آرزو برا هی. جوابم هم شد یداشت. هم ازش تشکر کردم هم عذرخواه

 .یلیداشتم؛ خ

 

مبهممون خورده بشه. قلبم محکم خودش رو  ی ندهیتا در باز شه و استارت آ میو منتظر بود میبود ستادهیدر ا پشت

واسه  ؟یداشت. واسه چ جانیزد؟ ه یقدر تند م نیا یچ ی. دستم روش مشت شد. برادیکوب یم نمیس ی وارهیبه د

 ییرساد یبرا ایشهر سرش گرمه؟  نیا یکه معلوم نبود کجا یسامان یبرا ای شه؟یبه کجا ختم م ستیمعلوم ن یزندگ

 وقت بود غرق شده بود؟ یلیخ یکه تو باتالق فراموش
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رو داشتم؟  نجایرفتن از ا رونیهم گذاشتم. جسارت ب یشروع به باز شدن کرد. چشمام رو رو یژیق یبا صدا در

 یانتخاب م دیرو چطور با میزندگ ریگذاشتم مس رونیب نجایپام رو از ا یوقت د؟یجد یزندگ هیاز شروع  یآمادگ

هر روز با خاطره هاش سر کنم؟ چطور  ستمخوا یکنم؟ چطور م یخواستم زندگ یکردم؟ من... بدون سامان چطور م

 نیا یجا هیخودش رو نداشته باشم؟ اگه تو  یچشمم باشه ول یجلو اشیمهربون ریهر روز تصو میکرد یعادت م دیبا

 اگه.... ؟یخوردم چ یشهر بزرگ بهش برم

 

 دیکرد. انگار پاهام االن متوجه شده بودن با یفوران مسه سال داشت  نیتازه به تالطم افتاده بود. فشار ا ذهنم

 کار کنم؟ یخواستم چ یبلرزن. من م

 

واکنشم به سمتم برگشت و نگاهش با نگاه  نیا دنیدلسا رو چنگ زد. دلسا با د یباال اومد و ناخواسته بازو دستم

 تر شد و گفت: کیبهم نزد یکرد. با تعجب قدم ینگرانم تالق

 

 درسا؟ یخوب -

 

م تونست یکردم به خودم مسلط بشم. آش کشک خاله بود. نم ی. سع دمیکش یقیلحظه مکث کردم و نفس عم چند

 دل شکسته... هیو  یاراده قو هیم. با  ندهیرفتم سمت آ یم دیکه دوباره برگردم تو زندان. با

 

ه دل از خدا خواستم دستم رو به خودم اومدم. چشمام رو بستم از ت رونیب میخواست بر یسرباز که ازمون م یصدا با

 واسم نمونده بود. یراه رها نکنه که جز اون کس نیتو ا
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در منتظرم باشه، با  نیخواست سامان پشت ا یکم رنگ کردن سامان باز هم دلم م یهام برا یریدرگ یوجود همه  با

 ...غیدر یلرزوند ول یدل م بیمختص به خودش که عج یاز همون لبخندا یکی

 

هر  یلو نیریش ایدونستم طعمش تلخ بود  یلبم نشست. نم یرو یگذاشتم ناخواسته لبخند رونیاز در ب رو که پام

دلسا به  یتهران. با صدا یو قدم زدن تو کوچه پس کوچه ها یلبخند از جنس آزاد هی دیبود لبخند بود. شا یچ

 سمتش برگشتم. نگاهش به رو به رو بود و حواسش به من.

 

 درسا؟ میحاال کجا بر -

 

رو از دست داده بودم.  میریگ میبود، پوک بود، قدرت تصم یگفتم؟ مغزم خال یم دیبا ی. چدمیکش یقیعم نفس

ه آلونک واس هیکه پامون به زندون باز شد. قبلش حداقل  یتر از وقتافتضاح یحت دیافتضاح بود، شا تمونیوضع

 م؟یکه بر میاالن کجا رو دار ؟یاالن چ یول میروزکردن شبامون داشت

 

 مشهود نباشه، گفتم: شیکردم شکستگ یکه سع یبا لحن یول یکسیهمه ب نیداشتم بابت ا بغض

 

 خونه. میبر دونم؛ینم -

 

 "لخته؟! واراشید یکه کفش به اندازه یاهمون خونه"زد  ادیته ذهنم فر ییصدا هی

 

 یعابرها دم،یدیشلوغ و پرتالطم تهران رو م یابونایو دلسا هم دنبالم. دوباره داشتم خ رفتمیراه م ابونیخ گوشه

 رییسه سال تغ نیکه تو ا ییها و پاساژهاو بزرگشون بودن، مغازه کیکوچ یهاکه هر کدوم مشغول مشغله ادهیپ
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دلم  گمینبودن! نم یجذاب باشن ول تونستنیمحروم بودم، م دنشونیکه سه سال از د یمن ینداشتن اما برا یادیز

حال غم  نیبا ا ینداشتم ول اهمونیس یشدن پرونده دیبابت سف یحالخوش چیه گمیشاد نبود، نم یآزاد نیبابت ا

 رو همشون. د،یکشینبودن سامان رو همشون خط م

 

 درسا؟ -

 

. منتظر شدم حرفش رو بزنه که رفتیراه م ابونیخ یهارو به دلسا دوختم که سمتم راستم و کنار جدول نگاهم

 گفت:

 

 سامان؟ شیپ یریخونه راشا؟ اصال تو چرا نم میریچرا نم -

 

 رو به رومون دوخته بودم، گفتم: ابونینگاهم رو به خ کهیو درحال دمیکش یقیعم نفس

 

که از اندازه  هیالقمه هیگذاشتم، قبول کردم که راهم از سامان جداست، که سامان  یپام رو تو کالنتر یمن وقت -

و فکر کنم  هیواسه فراموش یکه من دزد ندارم. سه سال زمان خوب خوادیم یاقتیلتره، که داشتن سامان دهنم بزرگ

لنگه پا بپرم وسط  هیدوباره  تونمیکنه، فراموشم کرده. نم مسامان فراموش کردمیآرزو م شهیدلم که هم لیبرخالف م

 که ازم کنده. یدل یو هم مزاحم خودش بشم، هم مزاحم شیزندگ

 

از سامان  یخبریسه سال ب نیهام نداره. اواسه حرف یجواب دونستمیداد وسکوت کرد. م رونیب نیرو سنگ نفسش

ینم استیدن ایکه دلم تا دن یم، توسط کسفراموش شده کهنیا یبود برا یکه ازش نشده بود، مدرک خوب یو خبر

 فراموشش کنه. تونه
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رو از  . نگاهممیو پر از کابوس بود یلعنت ابونیبخارج شهر، تو همون  قه،یدق یکه بعداز حدود س میگرفت یتاکس هی

کنم که توقف  دایپ مونیگذروندن زندگ یبرا یراه هی کردمیم یدوخته بودم و سع رونیب ابونیکنار دستم به ب نهیآ

که مقابل چشمام نقش بست،  یریتصو دنیبه سمت چپ جاده بندازم که با د یو نگاه امیباعث شد به خودم ب نیماش

 " گفتیدلسا به خودم اومدم که م یرو ازم گرفت. با صدا ینشوندن هر واکنش ییچند لحظه توانا یتعجب و بهت برا

 "خونمون کجاست؟"مثل  ییکردم آوا یم رو بهش دوختم و سعزدهنگاه وحشت "درسا، حواست کجاست؟ میدیرس

رست که د ییبایو نگاهم رو به ساختمون ز دمیپر رونیب نیه باشم. از ماشکه فکر نکنم موفق شد ارمیبرو به زبون 

رو  شهیراننده که کرا یباز. با صداو دل یرستوران سنت هیمثل  یخونمون بنا شده بود دوختم، ساختمون یجا

 ر شد.جاده رو دور زد و ازم دو هچندتا اسکناس بهش دادم ک میحواس پرت یبه خودم اومدم و با همه خواستیم

 

 درسا؟ هیچ گهید نیا -

 

 یبود و مثل من مات و مبهوت به صحنه ستادهیکه کنارم ا دمیمتعجب دلسا به سمت راست چرخ یصدا دنیشن با

 سمت اون مکان.به دمیگفتم و دو رلبیز ی"دونمینم"شده بود.  رهیمقابلش خ

 

که از  یسنگ فرش ریمس یرو ستادم،یخونمون رو گرفته بود، ا یدر زوار در رفته یکه جا ییبایز یدرب چوب مقابل

 ییاوارهیشده بودن و قابش گرفته بودن و د هیکه دو طرف در تعب ییهاشده بود. کنار مشعل دهیکنار جاده تا در کش

 .دنیکوبیشدن بهشون، عطرشون رو به مشامت م کیکه به محض نزد یاسی یهابود، گل اهیکه مملو از گل و گ

 

ه ک رتیبود انداختم. قدرت تکلمم رو از دست داده بودم، از شدت بهت و ح ستادهیبه دلسا که کنار دستم ا یگاهن

 کنه؟یم کاریچ ابونیب نیخونه ما وسط ا یجا بایمکان ز نیخونمون کجاست؟ که ا
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م جلوتر شل و وارفته یهابهش وارد که برخالف انتظارم باز شد. با قدم یبردم و فشار یسمت در چوبرو به دستم

رفتم و  نییدر رو پا یجلو یاز قبلم کرد. چند پله رتریرو به روم متح طیمح ییبایکه ز ستادمیرفتم و تو قاب در ا

 :دیتفاوت که پرس نیدلسا هم به دنبالم با ا

 

 درسا؟ یریکجا م -

 

 گفتم: رمیرو به روم بگ ینگاهم رو از منظره کهنیا بدون

 

 چه خبره، خونمون کجاست. جانیبفهمم ا دیبا -

 

سنگ  ی. جادهیو سنت بایز طیمح هی. بایز یهاداخل پر بود از گل و درخت طیکرد و پشت سرم راه افتاد. مح سکوت

 .کردیم مشیتقس میبود و به دون یهم از وسطش جار یکیبار باریشده بود که جو دهیاز مقابل در کش یافرش شده

 

آدم که حداقل جواب سوالم رو بده. نگاهم  هی دنید دینگاهم رو به اطراف چرخوندم به ام یزیر یصدا دنیشن با

بود،  رهیمقابلم خ نیبه زم کهیمبهوت دلسا نگاهم رو بهش دوختم که درحال یصدا دنیمشغول کنکاش بود که با شن

 گفت:

 

 ...نیا -
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 حس کردم یالحظه یبود، برا ستادهیام اپ یکه جلو یکیکوچ دیخرگوش سف دنینگاهش رو گرفتم که با د ریمس

جلوتر  یکه کم ییکه کنار آبنما یرنگ یهابود که ناگهان المپ ومدهین رونیب دنشیقلبم از تپش افتاد. هنوز از بهت د

 متر هم باالتر رفت. کیکه ارتفاش از  ییکرد تا جا دنیقرار داشت روشن شدن و آب آبنما شروع به جوش

 

دن که با فروکش کر میبود رهیخ بایلحظه ز نیو به ا میبود ستادهیتنها من بلکه دلسا هم مات و مبهوت سرجامون ا نه

یبود، احساس کردم دارم خواب م ستادهیکه با لبخند مردونه مختص به خودش پشتش ا یسامان دنیآب آبنما و د

 یکه ازش شاد یبودن و با لبخند و نگاه ستادهیشت اجون، همه و همه اون پ روزهیجون، ف رهی. سامان، راشا، ننمیب

 چه خبره؟ نجایا ایبودن. خدا رهیبهمون خ د،یباریم

 

رو آسمون اما با قرار گرفتن مقابل  ایقدم برداشتم  نیکردم، رو زم یرو ط نمونیچطور چند قدم فاصله ب دونمینم

 یبزنم نه کار یبزنم، نه حرف یحرف تونستمینم .ستمیخواب ن دمیسامان و نگاه مهربونش که تو چشمام نشست، فهم

 ی. نگاهم از پشت پردهدنیجوش یو ناباور یشدت شاد زکنم اما انگار اشکام تحت فرمان مغز بهت زدم نبودن که ا

مردونه و  یسامان با اون چهره یمثل قبل بشاشش، رو یجون نشست، با اون لبخند شاد و چهره روهین یاشک رو

که کنار من  ییکه نگاهش به جا ییراشا یجون با اون نگاه مادرونه و مهربونش و رو روزهیف یرو راش،یلبخند گ

نگاهش مثل سامان مملو  کردمیخواهرم که عاشقانه دوسش داشت. اما چرا حس م یدلسا، رو یرو بود،سنجاق شده 

بود  رهیبه دلسا خ یچرا طور و محبت داشت؟ یشاد یهاش اخم نداشت؟ چرا لبخندش رگهچرا چهره ه؟یاز مهربون

 شد؟یم رهیکه سامان به من خ

 

سامان که خطاب به من  یشد. جمله یاومد اشک از چشمام جار رونیکه همزمان از دهان سامان و راشا ب یاجمله با

 راشا که خطاب به دلسا. یبود و جمله

 

 !یخوش اومد دتیجد یبه زندگ -

 




