
 

 بهادر
 یباسمه تعال

 

 مقدمه
 ماست هنرمندي یکتاي صحنه زندگي

 رود صحنه از و خواند خود نغمه کسي هر
 جاست به پیوسته صحنه

 یاد به بسپارند مردم که نغمه آن خرم
 

 اول فصل
 

 گهدی اما بود، بار چندمین دونسدت  نمي. شدد بلند دوباره موبایل زنگ صدداي
 و برداشددت  داشددرورد روي از رو گوشددي. اعصدداب رو رفت مي داشددت ک  ک 

س  به نگاهي شت ، مي جواب بي ه  رو یکي این اگه. انداخت  مخاطب ا  گذا
شین سرعت از. بود شکونده رکورد دفعه این دهمي؛ کال میس شد مي  ک  ما

 .دادم فشار رو تماس ي دکمه و کردم
_ .... 

 داري؟ صدامو الددددو....  رییس الو....  الو....  الو _
 :گفت  حوصله بي و گوش  به چسروندم بیشتر رو گوشي

 .بگو دارمش، آره _
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 منتظر پا، لنگه یه معطلی ، ول رسددما جا این سددداعته چند رییس؟ کجایي _
 .سرکار
 .شد مي پررو داشت باز! سرکار

به _  بودم گفته ِبت. نکن زیاد روتو گ ، نمي چي هي چي هر حاال ،دیگه خو
 بودم؟ نگفته فروشي، طال رم مي سر یه نمایشگاه بعد

 :گفت و آورد تر پایین رو صداش
 .بودي نگفته که خانوما خانوم این به ولي داداش، بودي گفته من به _

 :گفت  و زدم راهنما بریدگي به نرسیده
. ارشک پي ره مي گیره، مي پولشو سوبله دوبله که اون هستي؟ چي نگران تو _

 .کنه مي حساب روش ساعت  دو این ي هزینه باش مطمئن
 :گفت و خندید

. هشد دیرم خیلي گه مي هي کنه، مي نگاه ساعتشو هي. دوني نمي که تو آخه _
 .داره ِدیت نکن  غلط

 !کوفتیه؟ چه دیگه دیت! دیت؟ _
 .دیگه اس عاشقانه قراره همون منظورم بابا _

 :گفت  و ترمز رو زدم قرمز، چراغ پشت
 .قرار گفتي مي ُمردي مي حاال _
صیر داداش، آخه _ ضافه معلوماتت به کلوم دو ري نمي چیه من تق  ليو کني، ا

 .خودش واسه هست آلرالویي داداش، برینیش باید
 آلرالو؟ چرا! آلرالو _

 :گفت خندش بین ما و خندید آروم
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 .ترشه ه  قرمزه، ه  چون _
 :غریدم و دادم حرکت رو ماشین پشتي، ماشین بوق با
 بافي؟ مي چرت مردم زن سر پشت کشي نمي خجالت تو آرش _
 .نزدند نام به سندشو هنوز بود؟ کجا مردم زن _
 فهمیدي؟ کجا از تو وقت اون _
 .نداشتش ي حلقه از _
 مادرشون، دون ، مي چه خواهرشون، دخترشون، نه، مردم زن کل، عقل آخه _

 .نیومده عمل که بوته زیر
 :گفت دلخور و کرد مکثي

 جواب باید خودت وگرنه نکرده چپ لقمه یه منو تا بدو فقط رییس، چشدد  _
 ردنگ خون  کني دیر نیومده، عمل بوته زیر که داداشددت  بدي، پس خانمو حاج

 .خودته
 .بود برخورده بهش چه! پسر این دست از
 .رسیدم کن، قطع...  حددددداال _

 سدداختمون به نگاهي ماشددین پنجره از. داشددت  نگه مجتمع جلوي رو ماشددین
 رانیتيگ هاي سددنگ و شددیشدده از ترکیري با طرقه، شددونزده آپارتمان یه. انداخت 

شنگي نماي رفته ه  روي. اي قهوه شت ق شین از که همین. دا  شدم، پیاده ما
 :گفت معترضانه صدایي

 .یدبد حرکت ماشینو کنید، لطف. کنید پارک جا این تونید نمي شما آقا، _
 :گفت  و انداخت  صدا صاحب به نگاهي. بست  رو ماشین در توجه، بي
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 مجتمعید؟ نگهران شما _
 :گفت و کرد برانداز منو کمي شک، با
 .آقا بله _
 چیه؟ فامیلیت _
 .آقا نعمتي _

 .دستش دادم رو ماشین سوییچ
 واحد جدید مالک سددپهرتاج، بهادر هسددت ؛ سددپهرتاج من نعمتي، برین _

 رامب ماشددینو زحمت، بي. بود شددیفت دیگه یکي اومدم که قرل دفعه. نوزده 
 .پارکینگ تو بذار

 :گفت کرد، مي نگاه ماشین سوییچ به که طور همین
 .برم مي اساعه. آقا نگفتید تر زود چرا _

 و اطراف به نگاهي داد، حرکت پارکینگ سددمت به رو ماشددین که این از بعد
 سددر دو. وزید مي سددردي باد و بود ابري هوا. کردم مجتمع اطراف ي محوطه

 معروف از یکي مجتمع این. شددددم سددداختمون وارد و آوردم ه  روي رو کت 
 خریده پیش ماه. بود شددهر شددمال مسددکوني هاي مجتمع ترین شددیک و ترین

 نه  ي طرقه ي دکمه. بودم کرده خرج جایي خوب رو پول  انصددافا و بودمش
سور سان سور دیوار به رو بدن . زدم رو آ سان سروندم آ شمام و چ شت  رو چ  گذا

 خودم به جیغي و نازک صدددداي با که بود نگذشددته لحظه چند اما ه ، روي
 .اومدم

 شید؟ پیاده خواید نمي آقا _
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مام، کردن باز با گام چشدد تاد ن ندام خوش دختر به اف رارویي و ا  نبیرو که زی
 :گفت عشوه با و کرد قشنگي ي خنده. بود ایستاده مقابل  آسانسور،

 .نهمه طرقه جا این _
نداخت من پاي تا سددر به نگاهي دختر. اومدم بیرون دختر، به توجه بي  و ا

 :پرسید
 هستین؟ طرقه این مال _

 :دادم پاسخ و کت  جیب تو بردم فرو رو دستام
 .بله _

 :پرسید مشکوک و باال داد ابروهاشو دختره که برم واحدم سمت به خواست 
 مطمئنید؟ _

 :دادم جواب حوصله بي
 .بله _
 ندیدمتون؟ حاال تا چرا پس _

 .کرد مي فضولي داشت دیگه. رفت ه  تو ابروهام اراده بي
 امرتون؟ حاال هست ، طرقه همین مال من کردم عرض محترم، خانوم _

 :گفت و ه  تو کرد اخماشو دختره
 دهاوم اشددتراه رو طرقه شدداید گفت  بودمتون، ندیده حاال تا آخه. آقا هیچي _

 .باشید
 :گفت  محک  و برگشت  بود، داده که گیري از عصري

 اید؟ طرقه این ي کاره چي وقت اون شما باش ، اومده اشتراه گیری  _
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 :گفت من، لحن از شوکه
 .خوش روزتون. نداشت  بدي قصد شي؟ مي ناراحت چرا آقا، هیچي _

. دادم ونبیر صدا با رو نفس  شد، بسته که در. آسانسور تو پرید سریع ه  بعد
 !بود؟ کي دیگه این

 .خورد گوش  به خونه داخل از بیداد و داد صداي شدم، آپارتمان وارد که همین
. نی  و هفت سدداعت سدداعتي؟ چه بود؟ سدداعتي چه قرارمون ما! عزیز آقاي _

 نشناسي وقت خاطر به مهممو قرار یه من! نی  و نه ساعت چنده؟ ساعت االن
 .دادم دست از شما

سه سپهرتاج آقاي گفت  شما به که من عزیز، خانوم _  نخودتو شما. دارند جل
 .داشتید اصرار ساعت این براي

 :زد جیغ عصرانیت با دختر
 مي طول چقدر جلسدده یه مگه. دارند جلسدده پنج سدداعت گفتید من به شددما _

 کشه؟
شت ک  ک  صداش شت واقعا. گرفت خندم. شد مي دهنده آزار دا  رو آرش دا

 آرش ک  یه نمیومد بدم بود، اي دیگه وقت اگر. داد مي قورت هیکلش اون با
 شآر از زودتر خودم بود، انداخته راه که صدایي و سر اون با ولي کن ، اذیت رو

 ونهخ ي نقشه. شدم خونه داخل و جیر  توي گذاشت  رو کلید. شدم مي کالفه
 یيپذیرا سالن وارد تا کردي، مي رد رو باریک راهروي یه اول که بود شکلي به

 دفهمی شد مي ه  سرش پشت همون از و بود ایستاده من به پشت آرش. بشي
صله چقدر صراني چنان اون دختره. م*س*تا ست که بود ع  خسر صورتش پو

 لتويپا. خودش واسه آلرالوییه گفت، مي چي براي آرش فهمیدم تازه. بود شده
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سروني رنگ آلرالویي شیده چ ست و قرمز شال اون با. بود پو  از دهش قرمز پو
 ومد؛می بهش واقعا بود، داده نسرت بهش آرش که صفتي خورد، مي که حرصي

 .ترش و قرمز
 .شد من متوجه آرش از زودتر بود، ایستاده ورودي روي به رو که دختر

 .سپهرتاج آقاي سالم _
 من، دیدن با. بود شددده ها مرده مادر شددریه قیافش. شددد من متوجه تازه آرش

 من فطر به و کرد نازک براش چشمي پشت دختر. داد بیرون صدا با را نفسش
 .اومد

. رنب فرستادم رو ها بچه. شده تموم نی  و شش ساعت ما کار سپهرتاج، آقاي _
 .عالف  جا این ساعته سه نزدیِک  االن من خود

.  انداخت بود، داده تکیه اپن به که آرش به نگاهي نی  و دادم رو سالمش جواب
 :گفت  و دختر به کردم رو. کرد مي نگاه من به داشت پهن لرخند یه با
شب گفت  اول همون که من _  ظهر، از بعد فردا براي بندازید شلوغه، سرم ام

 که جعفري آقاي نرودم، من درضددمن،. داشددتید اصددرار امشددب براي خودتون
 .کردین مي تسویه ایشون با بودن،

 وابخ اتاق خصوص به خونه، کل دکور مورد در نهایي نظر گفتن ایشون ولي _
 .بدید باید شما خود رو

 داخل رفت و انداخت باال هاشددو شددونه من، دیدن با. آرش طرف به برگشددت 
شپزخونه سر این چقدر. "آ ست پ شتني دو ست عقب، دادم رو کت ." بود دا  امود

 .کمر به گرفت 
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شتر بهتره پس _ شید مطمئن. نکنی  تلف وقتتونو این از بی  طور هر رو یرمتاخ با
 .رادمنش خانوم سرکار کن ، مي جرران شده

 از خترد رفتن کنار با. چرخید پذیرایي طرف به و شد بازتر کمي دختر ي چهره
 وردک. بود کرده کار عالي واقعا شدم؛ پذیرایي نماي متوجه تازه چشم ، جلوي

 کوسددن اب سددفید مرلمان سددت کرم، و سددفید هاي رنگ از بود ترکیري پذیرایي،
 گيخان سینماي یک. بود شده چیده کرم و سفید میان، در یکي که بزرگ هاي

 بار یک ه ، آشپزخونه اپن به نزدیک. بود داده قرار پذیرایي شمالي ضلع در ه 
شته شیک خیلي و کوچیک  یيپذیرا ي گوشه چند در ه  گلدون چند. بود گذا

 کابینت تمامي. بود کرده آویزون دیوارها از ه  نقاشددي تابلوي چند و داده قرار
. دبودن کرده نصددب اف دي ام کابینت و برداشددته ه  رو آشددپزخونه قرلي هاي

ضایت صورت  به نگاهي با که دختر  شتريبی نفس به اعتماد با خوند، رو من ر
 :گفت

 وشددنر رنگاي از بیشددتر تا کردم سددعي و کردم کار کالسددیک رو پذیرایي من _
 .باشه اومده خوشتون امیدوارم. کن  استفاده

 .کرد اشاره خواب اتاق سمت به. دادم تکون رضایت با رو سرم
 .بدم نشونتون ه  رو اتاقا تا بیاید سپهرتاج آقاي _

 يحدودا. رسید مي نظر به محکمي دختر. افتاد راه به من از جلوتر خودش بعد
 برمي قدم صددالبت با و جدي خیلي. زد مي رو سددال شددش یا پنج و بیسددت
شت شتنش، قدم با جورایي یه. دا شید مي رخ به رو اقتدارش بردا  مینه تو. ک

 از عرور اجازه که دختراییه سددرک اون از که فهمید شددد مي ه  برخورد اولین
 .ده نمي کسي هیچ به ه  رو آبي خط از شدن رد جرات هیچ که قرمز خط
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 اتاق المپ شدددن روشددن با. شدددی  اتاق اولین وارد پذیرایي، دکور از راضددي
 تا دادم فشددار ه  رو چشددمامو دوبار یکي. برد مات  لحظه چند براي خواب،
شت واقعیت انگار نه، ولي کن ، باور دیدم، مي که چیزیو ! ودب واقعي واقعِي ! دا

 .رفت  خواب اتاق وسط تا حیرت، از شده گرد چشماي با
تاق رالویي کامال خواب ا رالویِي ! بود آل رالویي آل رالو همگي دیوارها! آل  یيآل
 شمالي ضلع در ه  رنگ سفید تختخواب کامل ست یک. بودند خورده رنگ
 و یدسددف بزرگ بالش دو! بود آلرالویي رنگ به ه  تختي رو. بود شددده داده قرار

شته تخت باالي در ردیف، به ه  آلرالویي کوچک بالش چهار  هر در. بود گذا
 ادهد قرار کوچک رنگ آلرالویي آباژور دو ها، پاتختي روي بر تخت، طرف دو

 رو سددرم که اون بدون. بود خورده رنگ آلرالویي ه  ها دیواري کمد حتي. بود
شمام بگیرم، باال شون که این مثل نه، چرخوندم؛ سقف طرف به رو چ ست  هب د
گاه. بود مونده سددفید هنوز سددقف. بود نرسددیده باال اون  ه  در ابروهام ناخودآ

. ودب شده داده قرار اتاق از اي گوشه در ه  سفید آرایشي میز ست یک. کشید
 اب،تختخو باالي و دیواري کمد روي! بود آلرالویي میز، صددندلي روکش حتي

 در آب لیوان یه با که شدددم آرش متوجه. بود شددده نقاشددي سددفید هاي پیچک
ستش، صلیش منظور تازه. خندید مي ریز ریز و بود داده تکیه در کنار د  از ور ا

له یه" ي جم رالوی ثارش اي غره چشدد . گرفت " خودش واسددده آل  با و کردم ن
 :گفت  دختره به رو عصرانیت

 !آلرالویه؟ سر تا سر که اتاق این محترم، خانوم _
 :گفت و داد تکان سري دختر
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 !چطور؟. عنابیه قرمز نه، آلرالویي الرته درسته، بله _
صال صله ا شت  دختر این با رو کردن جواب و سوال ي حو ست. ندا شیدم د  ک
 :گفت  و پیشونی  روي

سي رنگ از نه من محترم، خانوم برینید _  دکوراتوري، از نه میارم، در سر شنا
 وت چیزي یه باشددده، بخش آرامش باید خواب اتاق رنگ که دون  مي اینو فقط
 .آبي دون  مي چه کرمي، سفید، هاي مایه

 :گفت محک  و وایساد من جلوي سینه، به دست
 . بزن طرح داماد و عروس تازه یه مناسب رو خونه گفتند من به شما منشي اما _
 !منشي؟ _
شاره سر با شش حاال که آرش به اي ا سته یهو نی  به هتوج بي. کرد بود، شده ب

 :گفت  و دادم تکون رو سرم آرش، مورد در دختره اشتراه
 .گفته درست ایشون _
 .کردم کارو همین من  خب _
 !بگید؟ تر واضح رو منظورتون شه مي! کردید کارو همین _

 :گفت و ایستاد سینه به دست
 عشق رنشانگ گرمیه، خیلي رنگ قرمز، رنگ شناسي، رنگ عل  نظر از برینید _
 خواب اتاق طراحي براي ما کل در. هسددت انرژي و حرارت و احسدداسددات و

 براي رنگ این بگ ، جور چه کنی ، مي اسددتفاده رنگ این از جوان هاي زوج
تاق مادا و عروس تازه خواب ا یک جورایي یه دا نده تحر  حاال هسددتش؛ کن

 !شدید؟ متوجه منظورمو
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یدن با نه منظورش، فهم باورا گاش نا عد و کردم ن گاهي ب عت به ن . کردم سدددا
شون رو ده عدد اتاق، آلرالویي و سفید ساعت  و دل چه با دختر این. داد مي ن
 محرکاي از خالي، ي خونه یه تو غریره، مرد تا دو با شدددب موقع این جراتي،

 جور این شددنیدن. ه  تو شددد کشددیده اخمام اراده بي!زد؟ مي حرف جنسددي
 در ه  امرفیق با حتي که مني. بود هض  غیرقابل برام دختر، یه زبون از مسایل،

 در ردخت یه با بشددین  که بود مونده همین  حاال کردم، نمي صددحرتي موردا این
 .بزن  حرف جنسي هاي کننده تحریک مورد

 تفاوت بي و کرد سددداعتش به نگاه یه بعد و انداخت صددورت  اخ  به نگاه یه
 :گفت

سندتون مورد اگه حال هر به _ ست، پ شکلي نی ست، م  عوض رو طرح این نی
 .بدم نشونتون ه  رو بچه اتاق تا بیاین. کنی  مي

عد تاق از بود، شددوک تو هنوز که آرش و من از جلوتر ب  وقتي. شدددد خارج ا
  ه قدرها این انداخت ، اتاق داخل به دیگه نگاه یه برندم، رو اتاق در خواسددت 

 ندلرخ یه بفهم  که اون بدون شدددم که اتاق آخرین وارد. رسددید نمي نظر به بد
شوند رو صورت  کل ست ه  آرش متعجب نگاه حتي. پو   ک ازش چیزي نتون
 گيرن هاي پروانه با ه  دیوار کل و بود رنگ ک  خیلي صددورتي اتاق رنگ. کنه

 زرد و آبي و صددورتي رنگ به بوفه و تختخواب و کمد یک. بود شددده پوشددونده
 ختت کنار ه  آبي کوچک پاتختي یه. بود گذاشددته اتاق تو ه  رنگ ک  خیلي

 هاي گل با بلند پرز رنگ ک  سددرز فرش یه ه  رو اتاق کف. بود نهاده بچه
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سکاي از پر ه  بوفه توي. بود کرده پهن کوچک رنگي  کنم با جورواجور عرو
 .بود کرده

 رحط دون  نمي رو جنسددیتش که اي بچه براي حال به تا من سددپهرتاج، آقاي _
 بچه جنسددیت که بارداري چهارم ماه از بعد من هاي مشددتري معموال. نزدم

 که این براي شددما، اصددرار به توجه با. گیرن مي تماس من با شدده مي معلوم
ستن سیت ندون شکلي بچه جن  نگر چند ترکیب از کردم سعي نکنه، ایجاد م

 .کن  استفاده بچه اتاق براي شاد
 :گفت باشه جدي کرد مي سعي که صورتي در آرش

 پسددنده دختر ه  نکردید؟ آلرالویي قرمز ه  رو اتاق این چرا رادمنش خان  _
 .پسندند مي پسرا ه 

 :گفت کرد، مي نازک براش چشمي پشت که حالي در دختر
سري رنگ بچه اتاق براي قرمز عزیز، آقاي _ ست، منا صوص به نی  چهب اگر خ

 .باشه خطرناک ه  خیلي تونه مي باشه، فعال بیش
 به هينگا تعجب با چک، مرلغ به نگاه با. کشددیدم رو چک ي برگه رضددایت با

 :گفت و کرد من
 !هست توافقمون مورد مرلغ از بیشتر این اما _

 :گفت  کت ، جیب توي گردوندم برمي را چک دسته که حالي در
 .باش  کرده جرران تاخیرمو جوري این امیدوارم _

 :گفت  آرش به رو
 .برسون خونه تا رو خان  وقته، دیر _

 :گفت ذاشت، مي کیفش توي رو چک ي برگه که حالي در
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ست نیازي _ ستند منتظرم پایین سپهرتاج، آقاي نی  به ور شرکت کارت من. ه
 .باشی  خدمتتون در دوباره اگه شی  مي خوشحال. دادم منشیتون

 :گفت  لرخندي با و کردم ذوقش تو بود خورده دوباره که آرش به نگاهي
 .خان  سرکار س بنده افتخار باعث _

 :گفت و خندید آرش رفتنش بعد
 .بده قورت درسته منو بود مونده ک  دور، به خدا _

 :گفت وار لوتي و زد ورزیدش بازوي به دستي
 داداش؟ باشه منشي میاد هیکل این به خداییش! منشي _

 تداش قد هفت و هشتاد و صد آرش. کردم نگاه بلندش قامت به. گرفت خندم
هار فقط و نت چ تاه من از سدددا  ولي بود، الغرتر من از ه  ک  یه. بود تر کو

 کارا کج کشتي به بیشتر باشه، منشي نمیومد بهش گفت، مي راست خداییش
باره و آوردم در رو کت . خورد مي ندم نظر از رو پذیرایي کل دو  الحق. گذرو

 .نداشت حرف کارش
 رییس؟ امشب اي کاره چي _

 :گفت  و کردم باز سینه راست تا رو بلوزم هاي دکمه
 اي؟ کاره چي خودت. مون  مي جا همین شب خست ، خیلي _

 :گفت و چرخوند دست تو رو سوییچش
 .بزنی  ِشِل  صرح تا قراره جمعی ؛ جالل ي خونه بچ برو با امشب _
 ظهر از بعد فردا تا من شددي، انگور درخت سددوار صددرح تا نري آرش برین _

 .هوا رو فرستادي نمایشگاهو برین  نیام نیست ،
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 .انگور آب بي انگور آب یعني بزنی ، ِشِل  فرمودم عرض جان، رییس _
 :داد ادامه و انداخت باال ابرو پهني ي خنده با
 .بخره پاچه کله بره بفرستی  رو بازنده قراره صرح  _

 .کشیدم دراز مرل روي
 .بیا زود فردا. خودت جون آره _

 :گفت خنده با و برگشت که بره اومد
 شي؟ مي جگري چه خندي مي وقتي دونستي مي رییس، راستي _

 .طرفش انداخت  کوسن یه و نشست 
 .پررو بچه کن ک  شرتو_
 

**** 
 

سمون به نگاهي شت آفتاب کردم، آ سمون نیمه به دا سید، مي آ  سرد هوا اما ر
شک برگاي. بود سرد  همه ناو بین از بتون  تا زدم کنار قرر سنگ روي از رو خ
 .اوجي بهار بهار، برین ، واضح رو اس  یه زرد، برگ

 رو یيها گل. شست  گالب با قررو سر تا سر و کردم باز رو گالب ي شیشه در
 پرپر قرر سددنگ روي رو بقیه یکي، جز به بودم، خریده گورسددتان ورودي که

 :گفت  لب زیر و زده یخ سنگ روي کشیدم دست. کردم
 بهشددت بوي مادر دعاي گن مي گیراسددت، اوالدش براي مادر دعاي گن مي _

 .کنه مي زنده ُمردشو بچه مادر، دعاي گن مي حتي ده، مي
 :گفت  و کشیدم بلندي نفس
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 .محتاج  خیرت دعاي به خیلي که کن دعا برام باالها باال همون از _
 .شد ِسر سنگ، سردي از دستام قرر، روي گذاشت  دستمو

 ،چشددماش اون با. من مادر برینیش باید. بیارم عروس برات روزا همین قراره _
 چادر اون خواسدددت مي دل  چقدر دوني نمي مونه، مي آفتاب ي پنجه مث

ضا امام حرم بوي که سیاهتو ستگاري بري برام و کني سر داد، مي رو ر  .خوا
 نهمی. باباش پیش رفت  و کردم کاله و شدددال خودم که مادري بي از بگ  چي
 کنار درسدددت عقد، مجلس باالي اون خالیه خیلي جات. عقدمونه ه  روزا

 .عروست
  ه دیگه سال یک. ماه آذر سوم وفات، تاریخ کردم، قرر روي تاریخ به نگاهي

 ه  به ور پالتوم سر دو. شدم بلند قرر کنار از گل، آخرین کردن پرپر با گذشت،
 حسابي ه  اي جمعه روز قررستون. کردم برم و دور محیط به نگاهي و رسوندم

 .سرده مرده خاک که گفتند مي راست. بود کور و سوت
 

 دوم فصل
 

شین سجد نزدیک رو ما  قدر اون ها کوچه بعد به جا این از. کردم پارک محله م
ست مي موتوري فقط که شد مي باریک شه رد تون  رايب دل  که نرودم آدمي. ب

 میلیون چند و صددد وارداتي پیکر غول مورانوي یه خب، اما بسددوزه، دنیا مال
ش  تو زیادي جا اون تومني،  امنگ بچه، تا چند صداي و سر شنیدن با. بود چ

 .کردند مي بازي توپ تر ور اون کمي که بچه پسر دو سمت رفت
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 در این همیشدده. بودم اومده جا این که باري چند. انداخت  خونه در به نگاهي
شه درشون که بود همین قدیمي هاي خونه این عیب. بود باز  رس و بود باز همی
 هجعر که این از مطمئن کت ؛ جیب به رفت دسددت . داخلش ناکسددي و کس هر

 اول. بود قدیمي زیادي خونه. شدددم داخل آوردم، همراه  رو مخملي کوچک
 داالن از عرور بعد برسددي، تاریک داالن یه به تا کردي مي رد رو هشددتي یه باید

 طحیا وارد تازه داد، مي نفت بوي سددر تا سددر و بود نفت هاي بشددکه از پر که
شتن پا با. شدي مي خونه  به رو سرم معمول، عادت طرق حیاط، داخل به گذا

شمام گرفت ، باال رو سرم وقتي. گفت  اللهي یا و انداخت  زیر  تا چند هب افتاد چ
 خیره ها اتاق از یکي به و بودند شدددده جمع حیاط ي گوشددده یه که مرد و زن

 يیک از دختر یه فریاداي و جیغ صداي که بودم نچرخونده رو سرم هنوز. بودند
 پي در پي که مردي هاي نعره صددداي دنرالش به و خورد گوشدد  به ها اتاق از

 سرم. اومد آشنا گوش  به لحظه یه براي دختر هاي ضجه صداي. داد مي فحش
شون طرف به رو ستام اختیار بي بود، خودش صداي. چرخوندم اتاق شت د  م

 هب بودن، ایسددتاده حیاط تو مجسددمه مثل که ها همسددایه به توجه بي و شدددند
 بر که بودم خورده جا جیغاش صددداي شددنیدن از قدر اون. دویدم اتاق سددمت
شه خالف  چنان اون شدم، مي اتاق این وارد گویان... یاا و زیر به سر که همی

شه از تا چند که زدم در به محکمي لگد  ریخت فرو چوبي در ي کهنه هاي شی
ستاي شدم، که اتاق داخل. شد باز بلندي صداي با در و  نم دیدن با پیرمرد د

 من به شوکه و داد قورت رو دهنش آب. آویزون کمربندش و شد خشک هوا تو
 و بود کرده جمع خودشو اتاق گوشه که دختري روي به چرخید چشمام. زد زل

 و رتصو بیشتر بازش، نیمه رنگ اي قهوه موهاي. کرد مي گریه بلند صداي با
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 از که رو کمربندي رد نشددده که قدري اون نه ولي بود، پوشددونده رو گردنش
 روي. ندید شددد، مي کشددیده بلوزش ي یقه زیر به و بود شددده شددرو  گردنش
ست ستش د ستین زیر تا کمربند جاي ه  را سش آ شت دنراله لرا  اون کمي. دا
سته کرود صورت با پیرزن ه  تر طرف ش  ستايد با. کرد مي گریه آروم و بود ن

شت  سریع ،بود سکته به رو من، دیدن با که پیرمرد. پیرمرد سمت رفت  کرده م
 :گفت و گرفت پایین رو کمربندش کرد، جور و جمع رو خودش

! کردین سددرفرازمون عجب، چه خان، بهادر جاسدددت؟ این کي برین به، به _
 .برینی  نهار تدارک دادین، مي اطال 

 :گفت و زن به کرد رو بعد
 باید حتما نهارو دفعه این بهادر، آقا. بنداز راه نهارو بسدداط پاشددو سددهیال، _

 .پاشو ه  تو بابا، سمانه،. بمونید پیشمون
 :زدم فریاد و کردم بلندش زمین از سانتیمتري چند و گرفت  یقشو دستام تا دو با
 کني؟ مي بلند دختر این و زن رو دست کشي نمي خجالت مرتیکه _
 خان؟ بهادر شي مي عصراني چرا _

 :گفت کنه، جدا یقش از دستامو کرد مي سعي عجز با که حالي در
 .زنی  مي حرف ه  با اتاق، یکي اون بیار تشریف اصال _
 آوردي؟ روزشون به چي کن نگاه حرفي، چه _
 .اتاق اون بیا لحظه یه. دم مي توضیح برات من بهادرخان، باش آروم شما _

س  شو و بیرون دادم صدا با رو نف شو که سمانه به نگاهي. کردم ول یق  وت پاها
 ه  تو به! َمرد بهت لعنت. انداخت  کرد، مي گریه و بود کرده جمع ب*غ*لش



 21 بهادر

شیده ه  گلوش زیر تا کمربند رد حتي پدر؟ گفت شه مي  لوترج. بود شده ک
سدا. شدم مهمون اتاق وارد صاحرخونه از شت... ا  قرل و شد وارد من سر پ

 :زد داد در، بستن
 .بیار چایي بهادر آقا براي سهیال، _

 االب رو دماغش دسددتمال، با. کردم نگاش عصددرانیت با و ایسددتادم اتاق وسددط
 .کرد اشاره مهمان اتاق ي کهنه هاي پشتي به دست، با و کشید

 .پسرم بشین بفرما _
 .شد چندش  آدم، این دهن از پسرم لفظ شنیدن از
 زدیش؟ چي واسه. بشین  جا این نیومدم من _
 .بگ  بهت تا بشین اول. خان بهادر باش داشته حوصله _

شیدم بلندي پوف ست  و ک ش شید رو نفتي چراغ. ن  به ور خودش، و من کنار ک
 آب که همزمان و زد آتیش چراغ ي شددعله با سددیگارشددو. نشددسددت من روي

 :گفت باال کشید مي رو دماغش
 .اومدي خوش خیلي _
 خرره؟ چه جا این بگو. نرو حاشیه _
 .بگ  بت چي دون  نمي... وا به. شرمندت  _

 :گفت  قرل از تر حوصله بي
 .مطلب اصل سر برو _
 آقایي و خوبي همه اون از بعد. بگ  جوري چه دون  نمي. سیاهه روم خدا به _

 .بگ  کش  مي خجالت کردي، حقمون در که
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 کاناست یه. شد وارد چاي سیني یه با سمانه، مادر. شد بلند در جیرجیر صداي
 حالي در... اسدا. نشست در به نزدیک خودش و گذاشت من جلوي رو چاي

ست  مي خوب. افتاد ِمن ِمن به مالید، مي رو بازوش که  دوباره. چیه دردش دون
ستمال با شو آب کثیفش د شت دیگه. گرفت صدا با دماغ  مي ه  به حالمو دا

 :گفت  و باال بردم صدامو. زد
 .نیوردي باال رومو اون تا بگو دِ  _
ش  _ ش  خان، بهادر چ ش  ي دختره این. آخه بگ  بت چجوري موندم. چ  چ

شناس، نمک سفیِد  شو ن شو یه تو کرده پا  یاههس روم....  گه مي....  گه مي کف
 .بودم شده عقی  مینداخت ، پس ننگو لکه این که این از قرل کاش آقا،

 .نکردي دیوون  تا بگو گه؟ مي چي _
 .خوام نمي خانو بهادر گه مي....  گه مي. خدا به تقصیرم بي آقا _
ش  حرف، این شنیدن با شید سوت گو  ينم منو کي. ه  تو رفت صورت . ک

....  که مني. خواسددت نمي منو... اسدددا دختر سددمانه! سددمانه؟! خواسددت؟
 ...استغفرا

 گذشددت که لحظه چند. بمون  آروم تا کشددیدم بلندي نفس و بسددت  چشددمامو
 :پرسیدم

 !شد؟ عوض نظرش یهویي چطور چیه؟ حسابش حرف _
 .آزمایش قرِل  حتي گفت، مي همینو اول  همون از. سیاهه روم آقا؟ بگ  چي _

 اما شددما؟ از بهتر کي آخه. دخترونشدده ناز فیلمشدده، کردم مي فکر احمق مِن 
 دیگه من . کشدد  مي خودمو بدید، شددوهرم زور به اگه گه، مي برگشددته امروز
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 د،خر گردن . نراشدده غمت اما شددرمندت . بیني مي که شددد ایني نیوردم، طاقت
 .کن  مي راضیش خودم

 :زدم داد ناباورانه
ضي نگفتي من به اول همون چرا _ ست؟ را ستي مي کي تا نی  ني؟ک پنهون خوا

 خوام؟ مي شده که زورم به دخترو بودم گفته کي من
 مي چه کنه، مي ناز کردی  مي فکر مادرش منو که گفت  خدا به خان، بهادر _

 ات. ردیفه چي همه بشددي، نگران خواد نمي ولي افتاده، لج ي دنده رو دونسددت 
 .کن  مي راضیش عقد روز

ش  زیر. انداخت  پیرزن ي چهره به نگاهي  سگک رد. بود شده کرود چپش چ
ند،  پیرمرد از ترس. بود نشددونده خون به رو طرفش همون ي گونه زیر کمرب

 برسدده چه بود، گرفته ازش ه  چشددماشددو تو اشددک ي حلقه ریختن جرات
 مي رو موشدکا قای  همه اون معني تازه کردم؟ مي چه باید من. کردن مخالفت

 دِل  سدداده من و کرد مي پنهون من از خودشددو همیشدده مدت، این تو. فهمیدم
شق، ساب به اینو عا شته دخترونش حیاي و شرم ح  از مکرد مي فکر. بودم گذا

 اما بودم، رفته حیاش و حجب اون ي صددددقه قربون کلي دل  تو. خجالتشددده
 .... حاال
 من همپاي زنش، و پیرمرد. شدددم بلند جام از بزن ، چایي به لب که اون بدون
 :گفت  بهش و کردم مرتب رو پالتوم. شدند بلند

 این به اصراري من  نیست، راضي خودش اگه. خوام نمي زور به رو دختر من _
 .ندارم وصلت

 :گفت لکنت با... اسدا که برم اومدم
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 شه؟ مي چیزي همچي مگه خان؟ بهادر چیه حرفا این _
 شه؟ نمي چرا _
 .بکشي پس پا توني نمي گذاشتي، دخترم رو اس  که حاال _
 .خوام نمي ناراضي دخترو فقط کش ، نمي پس پا _

 .گذاشت نمایش به سیاهشو دندوناي خندش با همزمان و خندید
 سهیال؟ نه مگه. کنی  مي راضیش مادرش و من. نازشه بود؟ کجا ناراضي _

 :ادد ادامه و کشید باال دماغشو پیرمرد. نگفت چیزي و کرد نگامون ساکت زن
 دختر براي که حاال. خان بهادر شددناسددي مي رو رسددوما و رسدد  که خودت _

 دونن مي همه محل این تو. بزني جا جوري همین توني نمي آوردي، انگشددتر
شي تو شي، پس پا کافیه. نومزد شت شهر یه وقت اون بک  در رفح دختر سر پ

 .میارن
 .گفت مي راست پیرمرد. کردم نگاشون ساکت

شمام شت  رو چ شتنش به دل . کن  فکر بهتر تا ه  روي گذا ضایت ندا  مين ر
 دلرسددتش بدجوري گرفت، مي من از که اي فاصددله وجود با مدت این تو. داد

 .بودم شده
 .کن  مي راضیش خودم که گفت . نراشه خیالت _
 :گفت  عصرانیت با
 کمربند؟ با چجوري؟ _

 :گفت  و کشیدم بلندي نفس. کرد نگام ساکت پیرمرد
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 مين زور به دخترو من. باشه داشته رضایت باید خودش سمانه گ ، مي بازم _
 .کرد باید چه برین  تا دار نگه دست االن . خوام

 .طرفش به گرفت  اشارمو انگشت
ست دوباره بفهم  اگه حالت به واي بدون، اینو فقط _  هچ کردي؛ بلند روش د

ستت بفهم  اگه علي، والي به. مادرش چه سمانه،  زن  مي رفته، هرز دوباره د
 .چیز همه زیر
 و انداخت لرزه به رو پیرمرد بدن که قدر اون بود، رفته باال صددددام اختیار بي

 تو از سددمانه ي گریه صددداي. زدم بیرون اتاق از. کرد روون رو پیرزن اشددک
ستوي ست. اومد مي اتاق پ شت تومني پنجاه تا سه و جیر  تو کردم د  کف  گذا
ست ست  مي خوب. پیرمرد د  زا که بود این از بهتر ولي شه مي چي خرج دون

شاش پول، دیدن با. پیرزن این و سمانه جون به بیفته خماري درد  و زد برقي چ
 :گفت

 .سرمپ بگي شما چي هر چش ، چش ،. پسرم بریني جوونیت از خیر... ایشاا _
 توي میز یه پیش، روز سدده از باشدد ، سددمانه با ناهارو که این هواي به که من

 ارموک نهار، براي پیرمرد تعارفاي مقابل در بودم، کرده رزرو معروفي رسددتوران
 تا زد بیرون اتاق از من از جلوتر پیرمرد که فرصددتي توي. نمون  تا کردم بهونه

 تا ت خواس ازش و پیرزن دستاي کف گذاشت  پول مقداري کنه، جفت کفشامو
 ولپ سریع شوهرش، ترس از و داد تکون رو سرش زن. بگیره دارو سمانه براي

 .کرد پنهون لراسش آستین تو رو
 مرکز حیاط هاي قدیمي خونه اون از. انداخت  حیاط به نگاهي ایوون باالي از

 داشددتهبر رو محله کل فاضددالبش بوي که اتاق تا چند با کلنگي خونه یه. بود
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. کردند مي نگاه من به خیره همگي که همسایه زناي سمت به رفت چشام. بود
شون ضیا شون و تعجب با بع ضیا شون اهمیتي که اون بي. غیظ با بع  از بدم، به

 این اچر که کردم مي فکر این به داشددت  ماشددین، به برسدد  تا. زدم بیرون خونه
 .ناراضیه دختر

شن دزدگیر ست  تا و زدم رو ما شین سوار خوا ش ، ما سر تا دو ب  هب رو بچه، پ
ش  باش آماده روم، شون پاک. به  دوختند چ ش  دادم رو کت . بودم کرده فرامو

 المث زدم، چرخي ماشین دور تا دور. شلوارم جیب تو کردم فرو دستامو و عقب
 ات دو گرفتن با. بودند داده انجام خوبي به کارشددونو. کن  مي بازرسددي دارم

سکناس شحالي با تومني، ده ا شون سمت دویدند خو  بچگي که واقعا. درواز
 .داشت عالمي ه 

سجد سمت چرخوندم سرمو اذون، صداي شدن بلند با  جایي همون. محل م
 دياعتقا عاشددقي و عشددق به که مني. بودم باخته دینمو و دل پیش، ماه یک که

 ي آواره شدم اول، نگاه همون تو و خوردم رق  بد رو ایمونی  بي چوب نداشت ،
 ماا نکرد من به ه  نگاهي نی  حتي اگرچه که چشمایي. عسلي چش  جفت یه
 .رفت و کشوند آتیش به وجودمو دور، همون از
 

 خونه، بودم رسددیده که شددب از. ها جعره باقي روي گذاشددت  رو کارتن آخرین
گه راه کار، به بودم داده رو خودم لد کردن فراموش براي اي دی  به. نرودم ب

 با اي دیگه ي وسددیله یادگاري، تا چند و لراسدددام از غیر. کردم نگاه چمدونا
. کنه جمع رو اسددرابا باقي و بیاد سددمسدددار یه فردا بود قرار. بردم نمي خودم
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شون شته یادگار بود، یادگاري خیلیا شون اومد نمي دل . ها گذ ش  جدا از  ماا ب
 متس رفت نگام. کنار ذاشت  مي و ب*و*سیدم مي رو گذشته بود وقتش دیگه

چه تاق ي طاق نده جا اون هنوز قرآنش با مادرم عکس. ا  رو قرآن. بود مو
 روش خاک الیه یه. برداشددت  رو عکسددش. کیف  تو گذاشددت  و ب*و*سددیدم

 این. شد تر پررنگ خوشگلش چشماي. قاب رو کشیدم آستین  با. بود نشسته
 بیست همش. بود نرسیده سي به رفت، وقتي. شد مي ساله هفده رفتنش پاییز،

 هسال دوازده یازده، ي بچه پسر یه ها موقع اون من . بود دیده رو بهار تا هشت و
 آسددمون تا زمین پدري، بي درد با مادري بي درد فهمیدم نمي هنوز که بودم

 :گفت  و ب*و*سیدم عکسشو. توفیرشه
 هک اوني براي خاک حیف. بودي حیف خاک براي تو اما گلچینه خدا گن مي _

 .گذاشت بختي سیاه داغ پیشونیت رو
 چشدد  حیاط ته به و پنجره ي زده یخ ي شددیشدده به دادم تکیه رو داغ  صددورت

 اکخوفن ه  حاال همین. کشیده فلک به سر درختاي با بزرگ حیاط یه. دوخت 
 ستمود توي سیگار. ساله سیزده ي بچه پسر یه براي برسه چه اومد مي نظر به

 ونایيا از بود، کشي زحمت مرد. بود ارتشي بابام. زدم دیگه پک یه و آوردم باال
 اون اومد، مي ماموریتاش از وقتي. داشدددت ماموریت رو هفته روز هفت که

 ناچاري، روي از من . مادرم نه داشت رو من ي حوصله نه که بود خسته قدري
ستراحتش و خواب مزاح  که این براي ش ، ا شت  برمي رو توپ  ن  دمز مي و دا

 که این تا. زیاد خیلي کردم، مي افتخار بهش زیاد اما دیدمش مي ک . کوچه به

.... 
 .دیگه پک یه باز و انداخت  سیگار به نگاهي
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. بود شده تا دو شلوارش بابام. گرفته دوم زن که اومد در تِقش روز یه که این تا
 ههم از پنهون که رفت لو ناشددناس زن یه تلفِن  با. بود فیل  همه ماموریتاش

 وقت هیچ که ناشددناسددي زن. کرده عقد رو جووني زن مادرش، و پدر حتي
 .بود کي نشد معلوم

: گفت  و زدم پوزخندي. کشیدم دست سیگار قرمز نوک به. بود خوبي سیاست
 يتو انداخت  و کردم خاموش رو شددارژي سددیگار." سددیگار ترک روش بهترین"

 و بودم گذاشددته کنار سددیگارو که شدددد مي روزي چهارمین امروز، با. کیف 
 ايج به دادم ترجیح. داشت  دوبارش کشیدن براي شدیدي میل امشب عجیب
ستفاده ستن جلوي تلخ قهوه لیوان یه با شارژي سیگار از ا . گیرمب رو ارادم شک
 شددد يم که بود این ماکروویوا خوبي بهترین. ماکروویو تو گذاشددت  رو فنجون

 هوهق اسددمشددو شددد مي اگه الرته کني، درسددت ثانیه سددي تو رو قهوه فنجون یه
 .بذاري
 .نرود تلخ خیلي. کردم مزه مزه قهوه از کمي. ایستادم پنجره جلوي دوباره
 پیشددوني تو بخوره طالق ي بچه مهر خواسدددت نمي. نرود طالق اهل مادرم
ست مي. بچش سوزه خوا سازه، و ب شت از ماه مثل حاال که بابام زن اما ب  رااب پ
 ربونم مه باباي." اون یا من یا" گفت و کفش یه تو کرد پاشددو بود، اومده بیرون

 به مادرم، دسددت کف گذاشددت رو طالقنامه و کرد براومدش شددک  به نگاه یه
. ودنر کشي شکایت و دادگاه اهل بیچارم مادر. راحتي همین به و سادگي همین
 یه و خیانتکار شوهر یه با شدن درگیر با خودشو ارزش خواست نمي ه  شاید

 شتهدا پسرشو تا گذشت حقوقش و حق همه از. بیاره پایین کن خراب خونه زن
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. شددهب بزرگ بابا، زن دسددت زیر بچش خواسددت نمي. بود باغیرتي زن. باشدده
 ه،باش پسرش پشت خواست مي. گرفت بابام از مهرش عوض رو من حضانت

 .ودندب منتظرش کشیده، صف باال اون ها فرشته که این از غافل. شیر یه عین
 شدددده قرلي ي جرعه از تر تلخ اش مزه عجیب. خوردم قهوه از دیگه جرعه یه

 .ماهش قرص صورت رو کشیدم دست عکس قاب سرد ي شیشه پشت از. بود
 یرمردپ یه بزرگ  بابا. پیرش پدر پیش خونه این برگشدددت مادر طالق، از بعد

 از .داشددت بیایي برو خودش واسدده نایب خان ي زورخونه تو قدیما. بود افلیج
 بوده، مرشد زورخونه توي سال چند گفت مي. بود خودش زمون پهلووناي اون

س  شت رسمي و ا سه دا سمش هنوزه که هنوز. خودش وا شت محل این تو ا  پ
 بهادر گن؛ مي به  کسددره، تا گرفته محل هاي قدیمي از محل این تو. اسددممه

 .ارسالن حاج ي نوه
 ندهمو دیوار رو هنوز حاجي جوونیاي عکس تابلوي. کردم اتاق دیوار به نگاه یه

 کهنه، قاب اون تو هنوزم. بذارمش جا و کن  فراموشددش بود نمونده چیزي. بود
: گفت مي. گذاشت روم خودش ه  رو بهادر اس . خودش واسه داشت هیرتي

 نیاد به وقتي که پسددري. پسددرم رو بذارم روزي یه خواسددت  مي که بود اسددمي"
 :گفت مي." نکشدده نفس هوا این از و نکنه باز چشددماشددو تا داد ترجیح اومد،

. نوم رو گذاشت  ه  حاال. بهادر و بهار بیان؛ ه  به هام بچه اس  خواست  مي"
 خودش به شددکر رو خدا هیکلم  و قد." بهادر و بهار بازم. کنه مي فرقي چه

 وخودشدد و گرفت ازش رو زنش که تصددادف اون از قرل تا. بابام به نه کشددید
شین ویلچر سه بود یلي کرد، ن سالن، حاج دختر. خودش وا  هک چیزي تنها ار

 خونه از خودش با نزدن دم و سددوختن و قناعت و صددرر سددال همه اون از بعد
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شت. بودم من آورد، شوهر سي بي و پدري بي بفهم  نگذا  ینا تا. چي یعني ک
 تا بازار بود رفته که صددرحي یه روزي، همچین تو پیش سددال هفده روز، یه که

 ور ماشددینش خرر، بي خدا از ي راننده یه بخره، ورزشددي کفش پسددرش براي
 وت کشددید پر. نداد خودش به ه  رو ترمز نیش یه زحمت حتي و بهش کوبوند
 .داشت رو لیاقتش که جایي همون. ها فرشته باقي پیش رفت و آسمونا

. ونگرفتش مادرم آه گفت یکي. زد مي زار نه، که گریه. اومد بابام  مراسماش تو
 مادرم زد، حرفو این که کسي اون. بود اومده دنیا به افتاده عقب بابام زن ي بچه

 همچین اون  نرود، نفرین  اهل اما بود سوخته بد دلش. شناخت نمي خوب رو
 اومدند، بعد. نشستند دوره مادرم عموهاي کردند، جمع که رو مراس . نفریني
 من و" .بابات پیش میري بعد به این از. کن جمع وسددایالتو جان بهادر: "گفتند

 رو حاجي سدداک اما بسددت  خودم رو سدداک  بابا؟ کدوم کردم، فکر خودم با
 رده،م دخترش که حاال. ناتوون و پیره حاجي گفتند مي. غیرتش بي داداشدداي

 معج بتونه که نداره رو تنش ه  کسددي بیاد، بر کاراش پس از تونه نمي خودش
. ندانسالم خونه فرستادنش و بستند ساکشو. نامرد روزگار اي. بکنه جورش و

 هاي شددونه. نرفته یادم پاشددید، صددورت  به خونه این تو که آخرشددو لرخند هنوز
 ماا فرزنده داغه اثرات از گفتند مي. بود شددده افتاده ه  ویلچر همون تو پهنش

 گ ب بهتره نه، که خ  رو کمرش که بود بریاش و دور غیرتي بي و نامردي این
 .شکوند

 مد،او پیشددوازم به که بود اي تیله چشدد  جفت یه شدددم، که بابام ي خونه وارد
 زمین روي هنوز اما بود، نیمش و سددال یک من، خواهر و بود بابام دختر مهناز
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ست چهار) گاگله  متش،س رفت . بود شیریني ي بچه. کرد مي( رفتن راه پا و د
 اب و کرد بلندش زمین رو از دسدددت یه بگیرمش، ب*غ*ل که این از قرل ولي
شت  سن قدرا این. کرد دورش من از غیظ ستانه برخورد بین فرق که دا  از ور دو

 که نکشددید زحمت واسدد  قدري اون بابام زن شددکر رو خدا. بفهم  خصددمانه
ش  مدیونش االن سش من. با  ازمهن به دلخوشی . دید نمي منو بودم، نامرئي وا
 مي. دش مي معلوم بیشتر عادیش غیر رفتاراي شد، مي تر بزرگ چي هر که بود

 باهاش وارد تازه مِن  رو، رفتن راه. توجه ارزن یه از دریغ اما پذیره، تربیت گفتند
 زن. خودم ب*غ*ل تو اومد صدداف افتاد، راه که باري اولین و کردم مي تمرین

شو که اوني از زودتر بابا سه کردم، مي فکر  بابام ايپ زیر. شد لرریز صررش کا
ست ش شش تو و ن سرت" خوند، گو شه، موقع بدیه، سال و سن تو پ  نم بلوغ

ستین خونه تو ندارم جرات حتي ش ، کوتاه آ  از و "منه زدن دید حال در دای  بپو
 .مزخرفات این
لپ یه گه ق گه حاال که اي قهوه خوردم، قهوه از دی  زهر تلخي به تلخیش، دی

 .بود شده شریه
 توي ردمبرگ تا کردم التماس افتادم، پاش به خوردم، بابام از که رو کتک اولین

ضي خونه، این ضیش بابا زن اما شد، نمي را سش زحمتي. کرد را شت، وا  ندا
شوه اون از کمي فقط شناکش هاي ع  زندگي که همونایي از کرد، خرج رو چند

 .کشید آتیش به رو مادرم
 ي واسدده حاال که اي خونه خونه، این تو برگشددت  دوباره که شددد این خالصدده

 کرد، مي گریه سددرم پشددت مهناز رفت ، مي وقتي. بود شددده بهشددتي خودش
 :گفت  گوشش زیر و ب*و*سیدمش کردم، ب*غ*لش
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 نبی جا این جات دون  مي کردي، گ  رو بهشت راه دون  مي کوچولو، فرشته _
 شپی باال اون برنت مي و دنرالت میان ها فرشددته روزي یه ه  تو. نیسددت آدما
 باهاشددون اومدند اگه اما هسددت، من  مادر که جایي همون همجنسددات، باقي
 .نداره رو کسي من غیر بهادرم داداش بگو بهشون نرو،

 .ب*و*سیدم رو پیشونیش و
 دص بود، شده تحمل قابل غیر تلخیش. شدم قهوه باقیمونده خوردن خیال بي

 همه این تا کشیدم سر و برداشت  آب لیوان یه شارژي، سیگار همون به رحمت
 و حیاط گوشدده به افتاد نگام پنجره، پشددت ایسددتادم دوباره. بررم فرو رو تلخي
 دگاریا. بودند کیلویي پونزده کدومشددون هر که میالیي. حاجي میالي و کراده
شدي دوره سالن حاج مر سایلي همون جزو ه  اینا. ار ست  نمي که بود و  تون

شون مي مدت یه نرود، اي چاره بکن ، دل ازشون شتم شگاه انرار تو گذا  تا نمای
 .انداخت  اتاق دیواري سدداعت به نگاهي. کن  پیدا براشددون مناسددب جاي یه

 تادنایس. بودم ایستاده پا سر که شد مي ساعتي دو. بود شب نیمه دوي ساعت
 کردم رو ش. بودم ایستاده ه  این از بیشتر بود، عادت  ها گذشته به کردن فکر و

 نمیومد دل . بود خونه این تو اقامت  شدددب آخرین این. خونه توي زدن قدم به
 روزه چند بود قرار. برلع  وجود تمام با هواشددو آخرین خواسددت  مي بخواب ،

 سددرمایه یه کمک با خواسددت  مي. بشدده تخریب ب*غ*لي خونه با همراه دیگه
 این زمین. ذهني معلول هاي بچه براي بسدددازم مدرن مدرسددده یه دیگه، گذار
 قیمت یه با رو همسددایه کلنگي ي خونه شدددم ناچار نرود، بزرگ قدرا اون خونه
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 اسددتثنایي کودکان مدرسدده" بودم کرده انتخاب ه  رو مدرسدده اسدد . بخرم باال
 ".اوجي ارسالن حاج مرحوم

 
 سوم فصل

 
صراني. شد باز یهو اتاق در  بدون که هکی بین  تا برگردوندم رو سرم قرل از تر ع
 .ایستاده در چوب چهار تو آرش دیدم که شده وارد زدن در
 باز؟ شده چي _
ستمو یه ست و کردم دیوار حایل د شت  و دیگ  د  و فت نگ چیزي جیر ، تو گذا

 .نمایشگاه حیاط به شدم خیره
 .جان رییس شمام با _

_ .... 
 !شدي رو اون به رو این از هفته یه این تو داداش؟ چته معلومه اصال _

 :غریدم لب زیر
 .بیرون برو _
 .بردارم زمین رو از رو اینا بذار قرلش ولي قربان، چش  چش ، _

 .کرد مي تحریک نداشتمو اعصاب داشت دوباره کاغذا خش خش صداي
 بیرون؟ کن  پرتت یا ري مي _

 .شد خیره من به بهت با و ایستاد
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ستي انگار! بابا نه _ ستي را  چرا درک، هب سالت  پونزده رفیق که من چیزیته، یه را
 پرت قراردادشددو شدداگردش جلو چي واسدده انداختي؟ راه دعوا شددکوري این با

 سینش؟ تو کردي
 :گفت  و ساییدم ه  رو دندونامو

 .کن ک  شرتو آرش، _
 بفرمایید،. نداشت دم مادرزادي من بدبخت خر داداش، دوني مي اصال! اکي _

 .رفت 
 رومآ و کشدیدم عمیقي نفس. پنجره سدمت چرخیدم دوباره در، شددن بسدته با

 صدددابون. نرودم خودم اي هفته یه این گفت، مي راسدددت آرش. بیرون دادمش
 بهونه هی منتظر. مشددتریا تا گرفته کارگرا از. بود خورده همه تن به گندم اخالق
 رو هوام و حال بود نتونسدته ه  جدید ي خونه حتي. بودم همه به پریدن واسده
ضر وقت تا هفته سه. بودم کرده گیر جایي بد. کنه عوض شتر مح  بود موندهن بی

 این از تون  نمي دونسددت  مي فقط. دونسددت  نمي رو خودم تکلیف هنوز من و
 من که قدري اون نه خواسددت ، مي. زور به نه اما خواسددتمش مي. بگذرم دختر

 ريقد اون بودم، دلتنگش جور بد. بخواد منو کمترش ک  یه بلکه خوامش مي
 .سپ راه نه و داشت  پیش راه نه لعنتي. ذاشت نمي راحت  لحظه یه فکرش که

ستي شیدم صورت  به د شت از. ک  داشت که آرش به افتاد نگام دفتر، ي پنجره پ
 یه به دی ،بو گرفته تحویل کارخونه از تازه که رو کامیونایي نمایشددگاه حیاط تو

 .داد مي نشون مشتري
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 قول به. بود خوب شانس . بودم خریده رو نمایشگاه این که شد مي سالي پنج
 قدیمي خونه یه حاجي، ي خونه. شد مي طال زدم، مي دست آهن به اگه آرش،

 با ب،ش نیمه هر که بود بزرگ قدرا اون ساله، سیزده مِن  براي. بود متري پونصد
 تو موندن تنها از. نذارم ه  رو پلک صددرح تا و کن  کز گوشدده یه صدددایي، هر

 ،شدم مي انتخاب به مجرور اگر اما اشراح، و ارواح و جنا از ترسیدم، مي خونه
 لو رو مدرسدده. دادم مي ترجیح بابام زن با کردن زندگي به رو همونا با زندگي

 زن چش  جلو نداشت  دوست. بیارم در خودم خودمو خرج خواست  مي. کردم
 رفت . ودب کامیون راننده مادرم عموهاي از یکي. باشه دراز بابام پیش دست  بابا،

شش ست  ازش و پی  ردشاگ شدم. گرفت بابام از اجازمو اون . بده کار به  خوا
 اوسام واسه حمالي جور همه و کردم شرو  شوفر شاگردي از. رفیقاش از یکي
 باباش. بود شددوفر شدداگرد من مثل. شدددم آشددنا ها موقع همون آرشدد  با. کردم

ستگ فرط از جاده تو سفرا، از یکي تو که بود اي اجاره کامیون یه راننده  یه يخ
 مادرش. ابدي خواب شدده مي واسددش کوتاه چرت همون و گیرتش مي چرت

 از. ودب باغیرتي پسددر. بده کامیونو تاوون تا فروخت رو سددرشددون باالي سددقف
 مدرسدده یه. داد مي رو خونوادش خرج االن، همین تا سددالگیش سددیزده دوازده
 رو ها درس از خیلي. برم رو کالسددا رسددیدم نمي. نوشددت  اسدد  روزي شددرانه

 واسدده جدید نظام تازه موقع اون. دادم مي امتحان و خوندم مي غیرحضددوري
سه سرت خوبیش بهترین. بود اومده روزي شرانه هاي مدر  ینا قدی  نظام به ن

 .گرفتند مي امتحان بار دو فقط سال، طول در که بود
شت  بابامو خرر دورادور ضع هنوز. بود حامله دوباره بابام زن. دا  دهنکر حمل و

 ایي،استثن هاي بچه از نگهداري مرکز یه فرستادند رو مهناز شدم خرردار که بود
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 کرده راحت معلول بچه یه کردن بزرگ زحمت از خودشونو. همیشه واسه اون 
سه که رو کادویي. بودند شت  بودم، گرفته سالگیش سه تولد وا  اون رفت  و بردا

شته. دیدنش جا  النس یه تو. بود کرده کز دار نرده تخت یه تو من کوچولوي فر
 و بودند کرده گ  خونشددونو راه همشددون که کوچیک هاي فرشددته عال  یه میون
 منو. کردم ب*غ*لش و خوردم بغضددمو. بودند آورده در خاکي کره این از سددر

شید طول خیلي اما کرد مي غریرگي اول. اومد نمي یادش  مهربون باهام که نک
 براي دل . آورد مي در صدددا خودش از و کشددید مي دسددت صددورت  به. شددد

ش  بزرگ زود که کردم عهد باخودم. سوخت مظلومیتش  وقت اون پولدار، و ب
 با تایي سه بعد سالمندان، ازخونه رو حاجي و آوردم مي در جا اون از رو مهناز

 .خونواده یه شدی  مي ه 
 براي. ودب شیریني عاشق مهناز. حاجي یا مهناز پیش رفت  مي یا بیکاری  وقتاي

 عاشق پیرش اتاقیاي ه  اما داشت قند خودش. خریدم مي شیریني ه  حاجي
 و نم از غیر ه  حاجي به. نداشتند مالقاتي حاجي اتاقیاي ه . بودند شیریني

 یه اب بقیه از پنهون گاهي از هر که برادري. زد نمي سددر کسددي برادراش از یکي
 جانب از تا کنه امضددا زیرشددو خواسددت مي حاجي از و اومد مي وکالتنامه

 ارسالن حاج. نشن میل و حیف وقت یه چي؟ که باشه اموالش مراقب حاجي
 زیرکي زیر بقیه از پنهون عاقرت . بود زرنگ خیلي خیلي اما بود ویلچرنشددین

 .کرد خودشو کار
 يم حرکت حیاط تو ویلچرشددو که موقعي حاجي، دیدن رفت  مي که وقتایي

خار با دادم، فت مي و داد مي پیرزنا و پیرمردا باقي نشددون منو افت مه: "گ  ،نو
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 یزوچ بهترین بابا، بهادر،: "گفت به  اتاقش تو روز یه حاجي که یادمه." بهادر
یا تو یه؟ اون: "گفت ." خوام مي برات خدا از دن فت" چ رت: "گ " .بخیري عاق

 هتريب چیز چه: "گفت." بخواه برام بهتر چیز یه خدا از بابا،: "گفت  و خندیدم
 روزي یه کن دعا: "گفت  و خندیدم من " کن ؟ دعا برات تا هسدددت دنیا این تو

 تا ندچ که موتي به رو پیرمرد. شون  رو گذاشت دست و خندید." بش  میلیونر
خت تاده دراز ورتر اون ت یل حتي و بود اف نده نظر ازش عزرای  ور بود برگردو

 چیزو همه. شددهره این میلیاردراي از بیني؟ مي رو آدم اون: "گفت و داد نشددون 
 ".بخیري عاقرت اون  چیز، یه اال بخره پولش با تونست مي

ست شیدم د شتر رو ک سید ازت یکي اگه بابا،: "گفت مي. حاجي انگ  خرآ پر
ست، دنیا . اس زنده امید با آدمي: "گفت مي." بده بهش رو جا این آدرس کجا

شون خونواده روز یه که این امید امید؛ یه اون . دارند امید ه  جا این آدماي  ها
 رايب چشددماشددونو وقتي حتي که امیدي. بررنشددون جا این از و دنرالشددون بیان

 ".بخوني دنیا این به آخرشون نگاه از توني مي بندن، مي همیشه
 بیارمش جا اون از و ش  بزرگ زود که دادم قول حاجي به. کشیدم عمیقي نفس

 فکفا حاجي عمر. شدددم بدقول پاک و کن  عمل قول  به نتونسددت  اما بیرون،
 همون از. کرد تموم جا همون که بود شده سال  هفده تازه. نداد رو قول  به عمل

 و قد ونا ي همه قرر، تو گذاشتنش وقتي. بچش و زن پیش رفت و کشید پر جا
 تشدصد جمع سددر بود، آورده مکه از که تررکي کفن پارچه احتسدداب با هیکل

س . شد نمي کیلو ص دنرال رفتند حاجي برادراي کردند، جمع که رو مرا  ارانح
 با ماا دختري، ي نوه یه با بود ساله هشتاد کور مادر یه الموت، حین ورثه. ورثه
 دانسالمن خونه تو مرحومشون برادر شد معلوم وکیل، یه ي کله و سر شدن پیدا
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 ريمقدا از غیر به فهمیدند کردند، باز که رو وصددیت. کرده تنظی  وصددیت یه
 ي نوه تنها به داده رو اموالش تمام گذاشته، ارث به پیرش مادر براي که نقد پول

 رفتند. چیز همه زیر زدند و انداختند راه بیداد و داد حاجي برادراي. دختریش
 وصیت انعقاد زمان در ارسالن، حاج مرحوم که گفتند اومدند و دیدند وکیل یه

 این از تر زرنگ ارسددالن حاج اما باطله، نامه وصددیت و داشددته ادواري جنون
 ي نامه و بود رسددمي نامه وصددیت. بود کرده رو جاش همه فکر. بود حرفا

 هر .ضمیمش ه  روز همون به مربوط عقلیش سالمت بر مرني قانوني پزشکي
سته ه  آخر. نکرد اي فایده دویدند چي شون پي رفتند و شدند خ  نم. زندگی

 هحاشی تو مرغوب، زمین متري هزار قواره تا دو و متري پونصد خونه یه و موندم
شتر با شهر، غربي شمال سي شرف انگ  خودش از وقت هیچ حاجي که شم

قدي پول. کرد نمي دور ته ارث مادرش براي که ه  ن  زود خیلي بود، گذاشدد
 .شد پیرزن دفن و کفن خرج

 .گرفت  فاصله پنجره از در، صداي با
 .تو بیا _

 .داخل داد رو سرش آرش
 .من دعوت رستوران؟ بری . ناهاره وقت _

 .باال رفت ابروم تاي یه اراده بي
 !کردي؟ نمي ناپرهیزیا این از داداش؟ شده چي _

 :خندید بلند
 .هیچه که ناهار یه. بسازمت که سوزم مي. رفیق تریاکت  _
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 يبرا راه بهترین و کن  عوض گندمو حال خواسددت  مي. انداخت  منو به نگاهي

 خرج ولپ تو دوستي، تو معرفتش همه با. بود آرش گذاشتن سر به سر کار، این
شو. داد مي خرج به احتیاط خیلي کردن شت  خرر  بازي وت پیش، ي هفته که دا
 اش،غذ ترین گرون اما بود شددیکي رسددتوران. داده پاچه کله ایل یه به و باخته
 ابکر چلو خودشدد ! خب ولي نرودم میگو اهل خیلي. بود پفکي میگوي شدداه
 شیدک سر جا یه رو آب لیوان یه دادی ، که رو سفارشا. داد سفارش تومني شش

 :گفت و
 خررا؟ چه داداش، خب _

 .فضولي از مرد مي داشت چیه؛ دردش فهمید شد مي
 کنجکاوي از اون  شدددنه، تلف حال در جا این یکي که این جز خرري؟ چه _

 .زیاد
 :گفت و خندید

 تا که تو بیرون؟ کردي پرت رو شکوري جوري اون که شد چي. حالدددددددددا _
 کردي؟ مي رعایتشو حاال
 :گفت  و صندلي به دادم رو تکی 

 یه با بود اومده امروز انداخته، عقب قسددطشددو تا چند داري خرر که خودت _
 ندارم آورده، باال خرج خریدم، ازت که ماشددینایي گه مي. دراز و طول لیسددت

سط سا که کرده تعریف امیر براي شاگردش. بدم برج  این ق  داده رو اتوب*و*
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 ماشددینات از یکي گه، مي اومده شددده پا وقت اون. تومن چهار برجي اجاره،
 .کردم خرجش داشت  که چي هر بوده، معیوب

 یزهچ یه داره امکان اگه. شده تمام میگومون گن مي آشپزخونه از آقا، برخشید _
 .بدید سفارش دیگه

سون به نگاهي شي دل  تو و کردم گار ستوران صاحب به فح  گهدی این. دادم ر
 :گفت  لب زیر و انداخت  منو به نگاهي دوباره. بود رستوراني جور چه

 .برند نیشتو _
 و دبو ظهر از بعد ي سدده سدداعت که بود این خوبیش. افتاد قهقهه به دفعه این

 .نداشتند تومن بیست از تر گرون لعنتیا. خلوت رستوران
 .گوشت الري زحمت بي _

 .آرش به کردم رو رفت که گارسون
 ر،تاخی بار سدده با قراردادش طرق. بیارن رو اتوب*و*سددا بفرسددت رو ها بچه _

 چقدر رو ماشینا شو مطمئن. شده بار شش االن خورن، مي فسخ حق قسطاش
ساب ماه نه این اجاره بابت همونو. داده اجاره ش  باقي کن، ح  بهش کن رد پول

 کالنتري ي حوصله. نندازن راه درگیري بسپار ها بچه به فقط. کنه گ  گورشو تا
 .ندارم

شو غذا، شدن تمام از بعد شونه به ابرومو. داد تعارف و زد آتیش سیگار  نه ي ن
 امروز. ردمک نگاه دستش توي سیگار به. صندلي به دادم باز رو تکی  و باال دادم

 :گفت و زد سیگارش به محکمي پک. بود لعنتي این ترک روز یازدهمین
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 ارواح و اجنه به اگه. شدددي دیگه آدم یه. داداش شدددي عوض اس هفته یه _
 .گیره جن یه دواش . کردن تسخیرت گفت  مي داشت ، اعتقاد خریثه
 .کردم نگاش و آوردم باال رو سرم

 .کن  کمکي تونست  شاید شده، چي بگو دوني، مي محرم منو اگه _
 دچن هر. نرود دوسددت تنها برام آرش. سددیگارش قرمز نوک به شددد ثابت نگام

 روبراد حک  برام دونسددتند مي همه اما زد مي صدددام رییس کارکنا، بقیه جلوي
 :گفت و زد سیگارش به دیگه پک یه. بودم مونده نگفتنش و گفتن بین. داره

 .داداش نیست حرفي دوني، نمي محرم ه  منو اگه _
 .دریا به زدم دلمو ولي داشت افت برام چند هر
 .اس سمانه به مربوط راستش _

 .کشیدم بلندي نفس
 .نیست رضا وصلت این به فهمیدم. خونشون رفت  پیش ي هفته _

 .شبشقاب تو کرد خاموشش ه  بعد و کشید سیگارش از تري محک  پک آرش
 خب؟ _

گاش یب. کردم ن جب عج گار. نخورد جا هیچ . نکرد تع رل از که ان  مي ق
 گلدون به ساکت و نیاوردم خودم روي به. زد مي مشکوک جورایي یه. دونست

 :پرسید دید، رو سکوت  که لحظه چند از بعد. کردم نگاه میز روي
 چي؟ واسه نفهمیدي _

 .کشیدم صورت  روي به دستي
 دهکنن قانع دلیلشدد . دلیل با اون  گفت، رو حقیقت. زدی  حرف ه  با چرا، _

 .بش  خیالش بي گرفت  تصمی  همین واسه. بود



wWw.Roman4u.iR  42 

 

 :گفت خوشحال و خندید
نه که الحق. داداش کني مي خوبي کار _ مل عاقال ته. کردي ع  بودم من  الر

 يزندگ درد به بازیه، رفیق دنرال نیومده، هنوز که کسددي. کردم مي کارو همین
 .... خودمون امیني حاج همین. بره بذاري که بهتر همون. خوره نمي کردن
 .بافت مي ه  سر پشت داشت جوري همین! کردم نگاش شوکه! بازي؟ رفیق

 حتي. دختراش از یکي واسدده بذاري زبون منتظره که زنه مي داد چشدداش .... _
 خو رس بره کنه شوهر باید تره بزرگ اول گه نمي. نمیاره نه بخواي ه  دومي اگه

.... 
 کجا هبمون یادم که بود اوني از تر سدنگین بودم، شدنیده گوشدام با که رو چیزي

 :زدم داد سرش و دستام تو اومد آرش ي یقه چطور نفهمیدم. نشست 
 !زدي؟ زري چه _
 .کرد نگام زده مات و زد خشکش لحظه یه تو
 !بگو دیگه بار یه! زدي؟ زري چه گفتمت _
شو. بر و دور به نگاه یه و کرد کتش ي یقه به نگاه یه ستا شت د  و ست د رو گذا

 :گفت یواش
 !کنن مي نگامون دارن همه. نزن داد. داداش باش آروم _

 . دست داد رو کت  و شد بلند. کردم ول کتشو. نشستی  کجا اومد یادم تازه
 حرف بیرون اون. میام سددریع و کن  مي حسدداب. باش منتظر بیرون داداش، _

 .زنی  مي
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سیدم چطور نفهمیدم شین کنار ر  ات هزار. چرخید مي سرم تو آرش حرفاي. ما
: نتیجه یه به رسددیدن مي همشددون آخرش و رفت مي و اومد مي سددرم تو فکر

 ".اس دیگه یکي ي رفیقه بود، من نامزد که دختري"
 :گفت  بلند. کرد نگاه به  مردد رسید، که آرش

 .جزییات ي همه با بگو، زود _
 :گفت م*س*تاصل

 از کردم فکر سددرم خیر. زدي حرف باهاش گفتي که تو آخه؟ بگ  چي من -
 !داري خرر چي همه

 .یقش سمت رفت دست  دوباره
 .زدم دستي یه داري، کیسه تو چیزي یه فهمیدم _
 .خواستي خودت. نشو دلگیر من از ولي باشه، باشه، _
 نه؟ یا گي مي _
 .بده امون باشه، _

 :گفت و کرد مرتب رو کتش. کردم ول یقشو
شه ي هفته نقل _ سر. پی سي مي داییمو پ  هک هموني گ ، مي رو علي که؟ شنا

. اس... اسدددا ي خونه طرفاي دکونشددون. کنه مي کار غدیر اوس با. مکانیکه
 اومد؟ یادت
 .دادم تکون رو سرم

 روسيع و عقد تعریف گذشت، که ساعتي یه. دکونش در رفت  پیش ي هفته _
 اون که شرفیق یهو ،...اسدا دختر با کنونته عقد دیگه ماه یه تا گفت  من . شد تو

 تانداخ ابرو. دادم نشونیشو من  ؟...اسدا کدوم پرسید، ازم تعجب با بود، جا
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 اول. ارند خرر خیلیا عاشقیشون  و عشق نقل. داره رفیق که اون که گفت و باال
 دیدم شددددم که پیگیر گ ، مي رو علي رفیق همین محسددن، با اما نکردم باور

 .گفته راست
. بود هشد خون دل . نشد ریش دل  زبریش از بار این. کشیدم صورت  به دستي

 مي عاشددقانه روز و شدددب و بودم سددداخته بت یه ازش وجودم تو که دختري
 .بود اومده در آب از دیگه یکي ي معشوقه پرستیدمش،

 مطمئنه؟ کیه؟ گي مي که پسره این _
 .خوبیه ي بچه. نمیاد بدي پسر نظر به _
 که ريجو همین. باشدده گرفته اشددتراه دیگه کس با شددایدم. گفته دروغ شدداید _

 .کني باور کیو هر حرف شه نمي
 دیگه کس با کردم فکر من . نکردم باور جوري همین من . داداش باش آروم _

 .... که این تا گرفته اشتراه
 !دیدیشون؟ ه  با نکنه چي؟ که این تا _

 .آورد در کتش جیب تو از سیگارشو پاکت و کرد من به نگاه یه شرمنده
 آرش؟ _
 .اس کهنه بازار پشت که هموني موال، مسجد نزدیک اون  بار، یه داداش، آره _

 .زد آتیش رو سیگارش
 .بگ  بت چطوري بودم مونده خداییش _

 مي معج فکرامو باید. ماشین به دادم تکیه رو سرم. بودم شده غافلگیر حسابي
 .دستش دادم رو سوییچ گذشت، که لحظه چند. کردم
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 .خونه برو. برون خودت _
 انگشتر اون نگران نرود الزم دیگه. صورت  به بخوره باد تا پایین کشیدم رو پنجره
 .بود شده تموم چي همه. باش 

 کیه؟ طرف _
سمش _ شیده ا سته کهنه بازار تو باباش. جم سگرا را ش . داره عطاري م  خود

 دورادور محسددن. وایمیسدده باباش دکون ه  گهگاهي. زنه مي واکس بادمجون
 .شناختش مي

 برداره؟ آمار تونه مي اس؟ کاره چي گي مي که محسن این _
 چهارم فصل

 
 از ودب پر نمایشددگاه حیاط تو. کردم روشددن سددیگارمو و ایسددتادم پنجره پشددت

شیناي ش  بزرگ، و کوچیک سنگین ما شتر ساي بی  بلند اب. وارداتي اتوب*و*
 .چرخوندم میز سمت به رو سرم دفتر، تلفن صداي شدن

 بله؟ _
 .چرخید تلفن توي منشي صداي

 .اومدند شکوري آقاي سپهرتاج، آقاي برخشید _
 .بره کن ردش _

 ارمسددیگ از محک  پک یه. ایسددتادم پنجره پشددت دوباره و گذاشددت  رو گوشددي
شیدم شگاه،. ک صد ي سوله یه با بود متري هزار دو زمین یه نمای  یه و متري پون

شگاه دفتر که طرقه دو ساختمون صد و هزار دو جمع سر. بود نمای  يمتر هفت
 يخوب سود کل در. نقد ه  گهگاهي و بود اقساطي فروشامون بیشتر. شد مي
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شت شتریاي اگه الرته دا ساب خوش م ستمون به ح  ايصد دوباره. خورد مي پ
 .شد بلند تلفن

 بله؟ _
 .اومدن اتوب*و*سا براي گن مي سپهرتاج، آقاي برخشید _
 بره؟ بفرستش نگفت  من مگه _
بت. دن نمي گوش ولي چرا _ مده کردین فسددخ که قراردادي با  گه مي. او

 اومده. خورده مشددکل به م*س*تاجرا با حاال بوده، داده اجاره رو اتوب*و*سددا
 .کنه پرداخت رو افتاده عقب قسطاي

 .باز دودره ي مرتیکه. زدم پوزخندي
 بعد به این از من بگو، بهش این  ره؟ مي اجاره معیوب  ماشین مگه بگو بهش _

ستش نقده، پولش اگه. کن  مي معامله نقد فقط باهاش  نه، گها حیدر، پیش بفر
 .سالمت به

 لندب موبایل صداي که بودم نگذاشته زمین رو گوشي هنوز. گذاشت  رو گوشي
 .شد

 .آرش بگو _
 .مشیر سراي خوره مي که کهنه بازار سر اون برسون خودتو فوري داداش، الو _

 .بیرون دادم شدمو حرس نفس و ه  روي گذاشت  چشمامو
 .جام اون دیگه ساعت نی  تا _

شینو شت  برمي آروم رو قدمام. کردم پارک بازار به نرسیده ما  یزيچ دیدن از. دا
شت  هراس بودم، منتظرش تمام هفته یه که شت  اعتماد آرش به. دا  مين ولي دا
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 بهتر ایدش. کن  باور رو کسي حرف برین ، خودم چش  با که این بدون تونست 
 ود،ب بت همون ذهن  تو هنوزم. کن  باور راحتي این به خواسددت  نمي بگ ، بود

 رو جمشید آمار ه  که محسن به سپردم. بشه عوض جاش ذره یه که این بدون
 لد و عقل جدال تو....  که امروز تا بگیره نظر زیر هردوشددونو ه  بیاره، در برام

 ازسدد صدداحاب، بي دل اما برین و برو گفت مي عقل . بودم مونده بالتکلیف
 .زد مي اي دیگه

 کجایي؟ آرش الو، _
 .جا اون بیا وایمیس ، سرا ورودي جلوي من داداش _

 اطحی یه با قدیمي کاروانسددراي یه. سددرا تو بری  کرد اشدداره دیدم، که رو آرش
 زیور و دسددتي صددنایع از پر ه  همگي بود، حجره دورش تا دور که مرکزي
 وننش بود، وایساده پناه ها حجره از یکي دیوار پشت که رو پسري آرش،. آالت

 :گفت و داد
 .علي رفیق محسنه، _
 .شونش رو گذاشت دست آرش رسیدی ، که محسن به
 داداش؟ خرر چه _

 :گفت و کرد سالمي من دیدن با و چرخوند سرشو محسن
 .حجره اون تو رفتن شه مي ربعي یه _

شتش که اي حجره سمت چرخید نگام  چرا دون  نمي. گرفت سمتش رو انگ
 چرا دیدم؟ مي خودم چش  به چیزو همه باید چرا بودم؟ وایساده منتظر جا اون

 نزدم؟ چیز همه زیر و... اسدا پیش نرفت  اول ي لحظه همون
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 ت،گذش که اي لحظه چند. کردم روشن و آوردم بیرون پالتوم جیب از سیگارمو
 یه با ود،ب اندام الغر کوتاه، نه بود، بلند نه. شددد تیزتر چشددام پسددره، یه دیدن با

صرف ي نتیجه زد، مي داد دور همون از که بزرگ شک   نه ارزونه، جوي آب م
 جوجه عین بود، زده فشددن رو موهاش. نداشددت بدي ي قیافه. زیادي پرخوري

 د،ز بیرون حجره از سرش پشت که دختري دیدن از....  ه  سرش پشت. تیغي
س  ستام. اومد بند نف شت اختیار بي د شمامو. شد م ست  چ ست نمي. ب   خوا
 یگارس. آوردم باال دستمو سوزش، احساس با. کن  باور بین ، مي که رو چیزي

ست  توي شارژي ست  کف. بود شده خرد د  تسوخ مي و بود افتاده خون به د
 یزيچ کردم، مي احساس سین  ي قفسه تو که سوزشي برابر در سوزشش ولي
. کردم نگاشون دوباره. کشیدم صورت  به دستي بود؟ شده چ  من لعنتي،. نرود

 برمي قدم دیگه یکي ي شددونه به شددونه که بود من بت اون شددد، نمي باورم
 کيی روي به حاال بود، نکرده مهمون  لرخند یه بارم یه حتي که کسددي. داشددت

 نمهربو رو دیگه یکي عسددلیش، چشددماي اون با و پاشددید مي لرخندشددو دیگه
 يم مشدکي سدراپا که وقت چند این برخالف. کردم نگاش دقیق. کرد مي نگاه

 انداخته یدمسف شال یه آبي، جین شلوار یه با بود پوشیده کرم مانتوي یه پوشید،
 و زدند قدم ه  ي شونه به شونه بازار، هاي حجره تو ساعتي ربع. سرش بود
 اطي،بس یه از و کرد دست پسره در، به نرسیده. رفتند خروجي در طرف به بعد

 ذوق با که صورتش سمت رفت چشام. سمانه دست داد و برداشت گردنرند یه
ستش از رو گردنرند شحالي. کرد نگاش و گرفت د . زد مي داد صورتش تو خو

ضي رفتنش به دل . کردم بدرقش نگام با سرا، خروجي تا  سمتق ولي نرود را
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 مي خواسددت ، نمي جسددمشددو من. بود کرده رو انتخابش سددمانه. نرود من 
 مي کامل رو چي همه همیشدده بود؛ عادت . باشدده من مال روحشدد  خواسددت 

 .خواست 
 قیمته؟ چند گردنرندا این آقا _

 .کرد آرش دست به نگاهي پیرمرد
 .تومنه دو _

 .زمین گذاشت گردنرندو آرش
 !حاجي؟ ارزونه انقده که چیه جنسشون مگه _
. دارم ه  نقره بخواي، بهتر جنس اگه. چینیه پالسددتیکیه، همش گردنرندا این _

 .جان اون که اونایي
 .زیاد عزت. نیست ما کار راس حاجي، نه _

 .آرش سمت انداخت  رو سوییچ و زدم دزدگیرو
 .برون تو _
 :گفت و گرفتش هوا تو
 .بیاره محسن بدم ماشینو تا بشین لحظه یه _

 نده،خ اون ولي کردم، مي فکر بهش دیگه نراید. صددندلي به دادم تکیه رو سددرم
ش  تا دو اون به سلي چ ش لرخن حتي بار یه که مني. بود داده دیگه رنگ یه ع  د

 دهشد دیگه یکي پیشدکش که قشدنگش ي خنده اون تصدویر حاال بودم، ندیده
 که موقع اون آخر، ي لحظه تو خوشددحالش ي چهره. رفت نمي ذهن  از بود،
 روردداش در. کرد مي ذوق چنان اون تومني، هزار دو پالستیکي گردنرند یه براي

شین شت  رو مخملي آبي ي جعره و کردم باز رو ما  م،کرد باز رو جعره در. بردا
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 تینال حروف با خودش و خودم اس  که طال از پالک یه پالک، یه با گردنرند یه
 .بود خورده نقش روش

 بری ؟ _
 ستنش آرش. داشرورد تو گذاشتمش دوباره و جاش سر برگردوندم رو گردنرند

 .فرمون پشت
 برم؟ کجا _
 .خونه سمت برو _

 .آورد در پارک از ماشینو و زد راهنما
 آوردي؟ در رو پسره این آمار _
 مارک الرته. آوردی  در خشددکشددو شددیر مارک تا محسددن با هفته یه این آره، _

 .کرده مي استفاده کهنه از مامانش گویا نیوردی ، گیر پوشکشو
 .داشرورد رو زدم محک  دستمو

 شوخیه؟ وقت االن نظرت به _
 .کرد پارک خیابون کنار ماشینو زده، مات آرش من، فریاد با

 یه. شدده عوض هوات و حال کن  شددوخي گفت  من؟ رییس زني مي داد چرا _
 .کني مي داغون خودتو داري بکن، خودت به نگاه

 .بیرون دادم شدت با نفسمو
سرس این به مربوط چیو هر گفت  بت من _ ست  بگو، به  پ  واموه و حال نخوا

 .کني عوض
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شه، _ شه، با شون که هفته یه این توي تویي، رییس با  آمارشو مامت بودی ، دنرال
شتی  شتر. بردا سن رو کارا بی سمش .شناختش مي دورادور که گفت  کرد، مح  ا

شیده، شید جم شت الرته برزگر؛ جم شید گن مي بهش سرش پ  پیله .پیله جم
 ويجل میاره اجدادشددو کنه، پیله یکي به بیاد خوشددش نکنه خدا که اینه واسدده

 .داره عطاري ي حجره کهنه بازار تو باباش. پسددره تک که این مثل. چشددمش
ستگیرم که جور این. ردیه دیپل  گویا  يخیل. نامرده هاي چوله آدم اون از شد د

ست سرش موهاي قد گن مي. کرده اعترار بي رو ها  که قدر اون داره، دختر دو
 خواستگاري اس  به اول که اینه شگردش . رفته در خودش  دست از آمارشون

 يیک دنرال ره مي و کنه مي ولشون بود، گرم سرش که مدت یه جلو، ذاره مي پا
 .دیگه

 چطوریه؟ مالیش وضع _
 :گفت و خندید

 ي ابهآفت. صافه بچه ماتحت عین دستش کف شد، دستگیرم من که جور این _
شو شته گرو نن ش  دکون. بدهکاره همه به. گذا  دراق اون ولي خوبیه، جاي بابا

 .شه مي پسر دونه یه همین الواتي خرج بیشترش  نداره، درآمدي
 دم،سددنجی مي رو مثرتش نکات ذهن  تو چي هر. خیابون به برگردوندم نگامو
 یه اب مردني الغر هیکل یه بدهکار، باز، دختر رسددیدم، مي اي نتیجه به کمتر
 .گنده شک 

 ي،برین باید خودت اما دیدی ، دور از که ما. روزگاره بازاي زبون اون از گن مي _
 هسددمان. ندیده محرت دختراي این به برسدده چه بیرون، کشدده مي لونه از رو مار
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شه دو یکي سرگرمي ه  شو مطمئن . روز ستفاد  مونا به کنه مي ولش کرد که ا
 .خدا

 ؟محرت. روزه دو یکي سرگرمي. ندیده محرت دختراي. ندیده محرت دختراي
 .بریزم دختر این پاي به و بیارم در سینه تو از قلرمو خواست  مي که من

 
**** 

 
 قهوه فنجون از جرعه یه. بود شددب یازده سدداعت. انداخت  سدداعت  به نگاهي
 دفنش مادرم کنار ُمرد که حاجي. ها گذشددته به کشددید پر ذهن  دوباره. خوردم
 ناو. دخترش کنار درست بود، خریده قرر یه مادرم مرگ از بعد خودش. کردی 

 کفني وت پاهاشدو ناچار به شدد، نمي جا سداخته پیش قرراي تو که بود بلند قدر
 زیر تو رفت  و خونه اومدم حاجي دفن از بعد. روش ریختن خاک و کردند خ 

 حاجي ي زورخونه ي دوره هاي یادگاري همه پرت، و خرت همه اون تو. زمین
 اون با هک بودن سنگین قدر اون. خونه زور سنگاي تا کراده از بیرون، کشیدم رو

 و یرونب کشیدم رو حاجي وسایالي. حیاط تو کشوندمشون بدبختي به هیکل 
 شدم و شون  رو گذاشت  و باال بردم رو میال از یکي. کردم تمیزشون یک به یک

شد مرید آخرین شته در مر سالن حاج. نایب خان ي زورخونه ي گذ س  ار  وا
 .مرید من  و مرشد شد. شاگرد من  و استاد شد. رهرو من  و رهرر شد
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. ارک ي سرمایه کردمش. فروخت  ارثیمو زمیناي از قواره یه شد، که سال  هجده
 کت شر تا کشید طول ماهي دو. دهنه دو مغازه یه و خریدم قسطي کامیون تا پنج
 "پیشرو آریامهر نقل و حمل شرکت" کن  ثرت رو
 به هک اي جذبه و بزرگ  ي جثه اما بود، ک  سددن . بودم آشددنا کار فن و فوت به

ست شد مي باعث دادم، مي خرج ش ، گرفته ک  د  سال چند این ي تجربه ن
 کامیون ه  تایي چند راننده، دست دادم رو کامیونا. کنارش ه  شوفري شاگرد

 ندچ از بعد. میومد در ازشددون خوبي نسددرتا مرلغ ماهیانه کردم، اجاره تریلي و
 شددهر باال جزو حاال شددهر، گسددترش با. فروخت  ارثیمو ي دیگه زمین سددال،

 و  انداخت راه رو نمایشددگاه این پولش با. برابر چند قیمتش و شددد مي حسدداب
شیناي فروش و خرید کار تو زدم  ات گرفته اتوب*و*س نوعش، همه از بزرگ، ما

 کلي اب رو مهناز قیمومیت. بابام سددراغ رفت  شددد، قرص پشددت  وقتي. تریلي
شت شرط. گرفت  ازش بدبختي سر مهناز از بعد. نفهمن بَچش و زن گذا  دارپ

شون بود، شده شون زندگي به سر  بي و تنهایي به بود یادش کي بود، گرم خود
 .مهناز کسي
 کلي و گرفت تست ازش مشهور، روانپزشک یه پیش بردم رو ساله دوازده مهناز

 یرپذ آموزش معلولین جزو پنجه، و هفتاد هوشددیش ي بهره گفت بعد. آزمایش
شي مرکز یه آدرس. شه مي بندي رده صي توانرخ صو   به شهر شمال تو رو خ
 یشپ بیارمش بود آرزوم. بدن یادش رو چیزا خیلي تونن مي جا اون گفت و داد

 .يراض من  و بود افتاده درست روال رو زندگی . کردم مي صرر باید اما خودم،
 روز، اون که این تا رفت، مي پیش خوب داشددت سددال چند این تو چي همه

 !عسلي چشماي تا دو اون موال، مسجد نزدیک
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. ودمب ایستاده خواب اتاق پنجره روي به رو ساعت سه بفهم  که اون بي دوباره
 به نگاهي .بود کرده ترم خواب بي اتاق آلرالویي رنگ. فکر و فکر و فکر دوباره
 .دادم فشار رو تماس دکمه و کردم آرش شماره

 نرودي؟ که خواب الو_
ست شب سر تازه بود، کجا خواب رییس، نه_  مي شل  داری  ها بچه با. التا

 .زنی 
 :گفت  و خندیدم

 بدي؟ پاچه کله صرح  فردا قراره _
. ردهبرگ تا دارند نگه دست سپرد مي ها بچه به که اومد صداش گوشي پشت از

 .پیچید گوشي تو صداش گذشت که ثانیه چند
 .شامه سر دفعه این شرط. نزن بد نفوس قدر این داداش قربونت _

 هداشت میگو شاه رن، مي که رستوراني هر دفعه این کنه خدا. دادم قورت خندمو
 .باشه

 کردي؟ رزرو بلیط کرمي واسه برین  _
 !دنرالش رم مي فردا. نه _
 .رم مي قرارداد بستن برا خودم دفعه این. بگیر خودم اس  به رو بلیط _
 !چي؟ واسه _
 .باش  دور جا این از مدت یه خوام مي _
 چیزي، یه راسددتي. دوني مي صددالح خودت جور هر داداش، باشدده آهان، _

 .محسنه راجب
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 !شده؟ چي محسن؟ _
بداري دیپل  فوق. بودم نگفته بهت _  ورج براش کار یه توني مي. داره حسدددا

 .کنه نمي فرقي نمایشگاه یا شرکت کني؟
 داره؟ کار سابقه _
 ازگیات همین گفت، مي دایی  پسر که جوري این. شده تموم سربازیش تازه نه، _

 يافسددردگ باباهه مرگ از بعد خواهرشدد  کرده، سددکته گویا شددده، فوت باباش
 در به در اربیک و پول بي خودش . کردن بستریش آسایشگاه که این مثل گرفته،

 مي که تو. کنه مي تضددمینش جوره همه گفت مي علي گي؟ مي چي. کاره یه
 بیاد؟ بگ . بره کني رد رو شرفي خواي
 .کشیدم پیشونی  به دستي

 جاي هب بود، خوب کارش اگه برند، باهاش ماهه سه قرارداد یه. بیاد بگو باشه _
 .باشه نداشته شیشه خرده اون، مثل کنه خدا فقط بمونه؛ شرفي

 .باش مطمئن لحاظ  اون از باشه، _
 آورد؟ گیر تنها شه مي کجا و جمشید پسره این دیگه، چیز یه _
 خواي؟ مي چي واسه _
 !...استغفرا....  قررِ  سر واسه _
 مي ول محل تو که ساعتایي اون از غیر شي؟ مي عصراني چرا داداش، باشه _

با، دم چرخه،  موقع باباش آخه وایمیسددده، دکون تو باباش جا نماز، وقت غرو
 .مسجد ره مي مغرب، نماز

 
**** 
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 مغازه وارد که گفت مي رو الفالح علي حي موذن بود، شددلوغ حسدددابي بازار

 ردم،ک شکافیش کالرد دوباره چشمام با. بست درو من سر پشت آرش. شدی 
سر این تو مثرتي نکته چه صورتش، زیرایي از غیر به شت؟ وجود پ  تو رشس دا

شیش شت از و آورد باال رو سرش ما، ورود با اما بود، گو  بلند عطاري دخل پ
 که آرش پي رفت حواسش بالفاصله ولي کرد، برانداز منو چشماش با اول. شد

 .کرد مي عکس بر رو دکون است باز تابلوي
 برگردوندي؟ رو تابلو چي واسه پسر، گل آهاي _
 .اومد بیرون دخل پشت از
 بستي؟ دکونو در چرا اصال _

 رسرت من از که داشت اي دیگه چیز چه چرب، زبون از غیر به. کردم نگاش باز
 سمانه یدشا. بودم رسیده نتیجه یه به و بودم کرده فکرامو روز چند این تو باشه؟

سمت ست  نمي اما نرود، من ق سرت تون سي همچین با اون  آیندش، به ن  بي ک
ش  تفاوت ست  مي. با ستفاده سوء دختر این از که این قرل خوا شه ا  یه مثل و ب

 رفتن حاشددیه به عادت. کن  محافظت ازش بشددده، ریخته دور آشددغال تیک
 :گفت  و بهش کردم رو نداشت ،

ست یه _ صل سر رم مي را سر جوجه تو کن  فکر. بهادرم من مطلب، ا  باید پ
 باشي؟ شنیده اسممو

 سریع عدب اما کرد، تعجب اول. برین  صورتش تو حرفامو بازتاب تا کردم صرر
 .خطاست هفت اون از بود معلوم. کرد جمع خودشو



 57 بهادر

 امرتون؟ باش ، شنیده که گیرم _
 .... جز نیست عرضي _

 .کردم بلندش زمین از کمي دستامو تو گرفت  پیرهنشو
 داري؟ سمانه با صنمي چه ریقو بچه توي _

 .بیاره در دستام تو از پیرهنشو کرد سعي. بود شده غافلگیر حسابي
 طرخا زندگیمون، تو بذاري پاتو که این قرل خیلي سددمانه و من صددنمي؟ چه _

 .خواستی  مي همو
 افتادي؟ دنرالش منه، نامزد سمانه دونستي مي پس _
 آزمایش اومد باهات اگرم نروده، رضددا که گفت من به سددمانه نامزد؟ کدوم _

نده کمر زور به خون  اگه. ترسددده مي ازت گفت من به خودش بوده، باباش ب
 .من برادر فهمیدي مي اینا از زودتر خیلي کردي مي باز چشاتو

 .کشیدم فریاد
 .زدي گولش و پاش زیر نشستي عوضي توِي  دون  مي رو، گاله اون برند _
 .بپرس خودش از برو داري، شک اگه منه، عاشق سمانه گول؟ کدوم _

ست  اختیار بي شو فوري شد، شل د ست  از پیرهن شید د  که اليح در و بیرون ک
 :گفت رفت، مي عقب قدم چند

 مادرم  با بودم، کرده خواسددتگاري ازش حتي من همی ، با ماهه سدده االن _
شی  بود قرار بودم، زده حرف شون بری  پا ستگاري، برا خون  ون د نمي اما خوا

 اون با رو تریاکي... اسدددا دل. ما وسددط افتادي و شددد پیدات کجا از یهویي
 کني، خام پوالت اون با توني نمي رو سددمانه باش مطمئن اما بردي، پوالت
 .مونه مي من  عاشق منه، عاشق سمانه
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 روح هب که بود تازیانه مث ه ، سر پشت حرفاش. شد مشت اختیار بي دستام
شت که آرش. زد مي ضربه روان  و ساده من سر پ شو بود، وای  انداخت خود

 .جلو
 الک دارم، خودت از بهتر آمارتو سدددایتت، تو رفت  اس هفته یه جوجه، برین _

 يم محلتون بچه کردي؟ خواسددتگاري نفر چند از حاال تا خداییش. شددگردته
 .نکردي خواستگاري بزرگش ننه از فقط محل تو گفت مي و خندید

 یعني عاشددقشدد ، گفت  ه  سددمانه مورد در. مفته زر همش شددنیدي که اینا _
 .برید و بکشید راهتونو بهتره پس همی ، عاشق
ته گارد آرش  عمیقي نفس. کردم بهش اي اشددداره درگیري، ي واسددده بود گرف

 از و بودن اومده مشددتري تا چند ه  فاصددله همین تو. بود ک  وقت. کشددیدم
 گیريدر بدون باید. صندلي روي نشست . کردند مي نگاه رو داخل دکون شیشه
ضیه صله رو ق سر این. دادم مي فی شت پ  هی باید ه  من پس. کرد مي بازي دا
 همین به تونسددت  نمي و بودم عاشددق من . کردم مي شددرو  باهاش رو بازي

 بود، من طالع تو سددمانه اگه. کن  رها کسددي همچین دسددت رو عشددق  راحتي
 .بگیره من از رو اون تونست نمي ه  بازي این تو باختن

 همید؟ عاشق که گفتي _
 .داد تکون رو سرش

 ازدواجه؟ قصدت که گفتي این  _
 .... قرار که گفت  _
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 خواسددتگاري، واسدده... اسدددا خونه خواسددتگاري بفرسددتي رو ننت بوده قرار _
 درسته؟

 .درسته خب، آره _
صدت اگه خب _ سط اومدم من گفتي، که طور همون و بوده ازدواج ق  شما و
 .... تا دو

 .داد تکون لراش روي پوزخند یه با سرشو
 .کنار رم مي من باشه، _
 :گفت شده گرد چشاي با
 چي؟ _
 .کش  مي پس پا تو نفع به من که گفت  _

 .درخشید چشماش تو پیروزي برق
 !درسته کارت هستي، منطقي با آدم اومد، خوش  _

سته لرش روي که اي خنده جواب در و بهش زدم زل ش  و زدم پوزخندي بود، ن
 :گفت 

 .... اما _
 چي؟ اما....  اما _
 .داره شرط یه اما _

 .باال رفت ابرواش
 هب رو سددفارشددت خودم کني قرول اگه. نیسددت سددختي خیلي شددرط نترس _

سدا شي مي پاتو نه، اگرم. بده دختر بهت تا کن  مي... ا  مي  ک شرتو و کنار ک
 .کني
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 :گفت تردید با
ست بخواي اگه ولي چیه، برین  تا بگو شرطو _ ش ، سمانه از د  راهتو رهبهت بک

 .بري و بکشي
 .میاورد در قشنگ چاکو سینه عاشقاي این اداي دادم، قورت سختي به خندمو

 ومس شه مي داری ، محضر وقت دیگه هفته دو براي ما که دوني مي اینو البد _
 .دي برج

 .شتدا چیزو همه اخرار که بهش لعنت کشیدم، عمیقي نفس. داد تکون سرشو
 نمي تو؛ به دمش مي بودم، گرفته محضددر برا که رو وقتي من اینه؛ شددرط  _

 بعدشدد  و خون آزمایش دنرال بري که داري وقت قدرا اون. شددي هول خواد
. خرم مي برات خوب مارک یه از من، با ه  دومادیت شلوار و کت. عقد خرید
 .شده حساب قرال کني، حساب خواد نمي محضرم هزینه

شماش با  هک طوري همون دقیقا کرد، نگام نعلرکي، یه قد بود شده حاال که چ
 .کرد مي نگاه آرش

 چیه؟ نظرت خب _
 :گفت لکنت با
 ؟...اسدا....  ما....  ام _
 هست؟ حرفي بازم. کن  مي راضیش خودم نراش، اون نگران که گفت  _

 ور پالتوم ي لره دو. شدددم بلند. بود آرش که طوري همون بود، شددوک تو هنوز
 .ه  رو آوردم
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 تا سددوئد، رم مي دارم دیگه روزه سدده آخر، حرف جز به نمونده حرفي پس _
 هک دي نه  تا اگه. محضددر تاریخ از بعد روز شددش یعني نیسددت ، روزم بیسددت

 وپات بودي، نکرده عقد اگه اما هیچ، که بودي کرده عقد رو دختر گردم، برمي
 ودب جوون خال  پسر که این. کني مي گ  گورتو و کنار کشي مي همیشه واسه

 فهمیدي؟ نداری ، ه  رفت خدا رحمت عموم یا ُمرد و
 .داد قورت دهنشو آب

 !کني؟ مي کارو این چي واسه _
 برسددون ، ه  به رو سددوخته دل ي خسددته دل عاشددق تا دو خوام مي کن فکر _

 .کن  جمع توشه آخرت  واسه خوام مي. ثوابش محض
 .دیوار به چسروندمش محک  و گرفت  پیرهنشو دوباره

لت به واي بدون، اینو فقط _ گه حا قت اون نکردي، خوشددرختش ا  من با و
 !...اسدا نه طرفي،

شاره با. بود نمونده حرفي دیگه  شلوغي تو آرش. شدم خارج در از آرش، به ا
 :گفت و رسوند من به خودشو بازار

 .... همچي چي واسه _
 .حرفش تو پریدم

 .کن  رو نامردو یه دست خواست  مي _
 ذاري؟ مي شرط روش چقدر _

 :گفت  مطمئن
 همه که وقتي قمار، میز سددر قماربازا که اصددطالحي) .all in .... چیزمو همه _

 (.برند مي کار به گذارند مي وسط رو داراییشون
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 ادند سامون و سر مشغول رو گذشته روز دو. گرفت  تحویل مربیش از رو مهناز

شگاه کاراي به ست  مي حاال و بودم شرکت و نمای  وقت رمقدا یه رفتن  قرل خوا
شحالي با. بگذرون  کوچولوم خواهر با  قغر صورتمو و پرید ب*غ*ل  تو خو

 .کرد نمي خیس رو صورت  هاش ب*و*سه قرل مثل دیگه حاال. کرد ب*و*سه
یده جا این به آوردنش تاراش از خیلي. بود اي عالي ي ا . بود شدددده بهتر رف

 يتفاوت هیچ ه  ظاهري نظر از. کرد مي ادا ابتدایي خیلي رو کلمات از بعضي
 .نداشت عادي ي ساله پونزده دختر یه با
 بره؟ کجا داره دوست من پرنسس امروز خب _

شونده رو شاپ کافي دیوار طرف یک که پیچکایي به نگاهي . اخت اند بود، پو
 رنگ من، ي عالقه مورد رنگ و چوب طرح دکور با بود، شددیکي شدداپ کافي

 داده تغییر رنگ همین به دفترو دکور پیش ماه چند. سددوخته اي قهوه چوب،
شق مهناز. بود مهناز و من پاتوق جا این گفت شد مي. بودم  هب بود، جا این عا

 .شکالتیش نوشیدني خصوص
صله این با سمانه که بود باري اولین این سته روم به رو ک  ي فا ش  غیر به ؛بود ن

 ارکن از ه  سدددانتیمتر یک و بودی  رفته خون آزمایش براي که اي دفعه اون از
 صددورت. بود ننشددسددته من به نزدیک قدر این حاال تا بود، نخورده ج  مادرش
 با چیککو بیني گلي، گل سددرخ لپاي و سددفید پوسددت داشددت، ترکیري خوش
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 آبي نجی شلوار یه با مشکي مانتو یه. عسلي درشت چش  تا دو و اي قلوه لراي
 هاي مهره اب گردنرند یه. بود کرده قاب مشکي شال یه تو صورتشو. بود پوشیده
. ردمک گردنش به نگاهي. بود زده بیرون شددالش زیر از پالسددتیکي رنگ سددفید
 رفت نگام. بود تومني دو گردنرند همون. نشددسدددت لر  روي تلخي ي خنده

ستاش سمت ستمال و د شت که کاغذیایي د ضطراب. شد مي ریز ریز دا  رو ا
 .خوند حرکاتش همه از شد مي

 خوري؟ مي چي _
 :گفت بگیره، باال رو سرش که اون بدون

 .ندارم میل چیزي. هیچي _
 .کردم صدا رو گارسون. دلنشین و ملیح داشت، نازکي صداي

 .شکالتي نوشیدني یه با تلخ ي قهوه یه _
 هسددمان به نگاهي. بود کرده کمک  خیلي سددیگار ترک تو تلخ هاي قهوه این

 راهي یه ه  عاشقي ترک براي کاش. همش تو کرده گره ابروهاي اون و انداخت 
 زچی.شارژي سیگار یا تلخ ي قهوه همین هاي مایه تو چیزي یه شد، مي پیدا

 اهنگ پاش زیر شده خرد دستماالي حج  به. بود نمونده دستمالش از اي دیگه
 برداشددتن ي بهونه به و کاغذي دسددتمال ي جعره سددمت رفت دسددت . کردم

 شدددن تموم از بعد برین  خواسددت  مي. خودم سددمت کشددیدمش دسددتمال،
 رو سددفارشددا گارسددون. کنه مي مهار رو اضددطراب همه این چي با دسددتمالش

 :پرسیدم و کردم اي سرفه رفتنش از بعد. میز روي گذاشت
 گفت؟ بهت چي... اسدا _
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 نم مال اخمش لعنتي،. ه  تو کرد بیشتر رو اخماش. پایین انداخت رو سرش
 وجود با هنوزم که داشددت حکمتي چه دون  نمي. دیگه یکي مال خندش و بود
ستني صورتش، تو اخ  همه اون ست. بود خوا  دلت حوا، سرخ سیب مثل در
 .بیرون شدي مي پرت بهشت از اگه حتي بچینیش، خواست مي

 .دارید حرف باهام گفت آقام _
شت  پرواز شب نیمه. بود طع  خوش کردم، مزه رو قهوه از کمي  رفت نگام. دا

 شددهر یه تو شدداپ، کافي عریض ي پنجره پشددت از خورشددید؛ غروب سددمت
 .بود قشنگ هنوزم پیکر، و در بي و شلوغ

 نگفت؟ بهت اي دیگه چیز _
 یه با. مشد منصرف بودم گفته... اسدا به.داد تکون راست و چپ به سرشو فقط

 زور هب رو نیسددت رضددا که دختري گفت  دسددتش، کف گذاشددت  که پول مقدار
 .میز روي گذاشت  رو قهوه فنجون. خوام نمي

شد فرصت ماه دو این تو _ سي منو ن شیه اهل من. بشنا ست ، رفتن حا  افص نی
 جمشیدي؟ با وقته چند. مطلب اصل سر رم مي

 انداخت رو سددرش و شددد سددفید گچ عین صددورتش رنگ بعد کرد، نگام مات
 .بود انگشتري و نشوني هر از خالي که کردم دستش به نگاه. زیر

 درسته؟ شه، مي ماهي سه فهمیدم که جوري این _
_ ... 

سته _ شتري اون در ستت آوردم، برات که رو انگ س  ماه یه این اما نکردي، د  ا
 .داشتي مي نگه اسممو حرمت الاقل بود، باهات من
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 و ستشک مي یکي یکي انگشتاشو بنداي داشت حاال. ه  به گرفت دستاشو
 .میاورد در رو تقشون تق صداي

 نزدیکت میلت خالف بر که داشددت  رو حرمتت قدر اون حتي که مني اسدد  _
 .نش 

 .بود زیر سرش هنوزم
 هدیگ یکي ي رفیقه نامزدت بشددنوي، یکي زبون از سددخته چقدر دوني مي _

 اس؟
 .چشام تو زد زل و آورد باال سرشو

 کي هیچ نامزد من ضمن در خواستگارمه، جمشید نیست، پسرم دوست اون _
 .نیست 

ست مي دختر این پس! نه شتر تون  به دادم رو ام تکیه. کنه ادا رو کلمه چند از بی
 .صندلي

 ازدواجه؟ قصدش پسره اون که مطمئني چقدر _
 ... که این تا خونمون بفرسته مادرشو بود قرار جمشید _

 .ه  تو رفت باز اخماش. شد ساکت
س افتاد صاف و شد پیدا مزاح  یه ي کله و سر که این تا چي؟ که این تا _  طو

 عشقوالنتون؟ ي رابطه
 ینا از چقدر. جویدن به کرد شرو  و دهنش سمت برد شستشو ناخن دفعه این
 هرق به آخرش  داشت ، درگیري موضو  این سر مهناز با همیشه. میومد بدم کار

 .من نازکشي و شد مي خت  مهناز
 نذاشته؟ جلو پا مدت این تو چرا. همید با ماهه سه که شما _
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ش  تو _ شتي پول تو. کردي کور پوالت اون با آقامو چ شید که دا ش جم  ت،ندا
 .بذاره جلو قدم ترسید جمشید همین واسه

هه یه من _ بات با که ما گه ماه دو اون زدم، حرف با  نمي یعني چي؟ رو دی
 .خونتون بفرسته ننشو ماه دو اون تو تونست

 مشیدج. بشن ورشکست که بود نزدیک بود، اومده پیش مشکل باباش واسه _
 .بود حاجي کاراي دنرال همش

 ساساتاح خروار یه با نوجوون دختر یه دیگه سالته، نوزده االن تو دختر، برین _
 .نیستي عاشقانه
 يا دیگه جور باید. لجرازه زیادي که بود معلوم. ه  تو کرد بیشددتر رو اخماش

 .کردم مي توجیهش
 جواب داري؟ اعتماد جمشددید عشددق به چقدر. بپرسدد  ازت سددوال یه بذار _

 .بده درصد با سوالمو
 .صد در صد _

 :گفت  و کشیدم بلندي نفس. نکرد مکث  حتي جمشید، بهت لعنت
 دص نگو مطمئن قدر این وقت هیچ. کوچولو خان  کن  مي بهت نصیحت یه _
 هب اعتماد پاي وقتي خصددوص به. بگیر نظر در رو احتماالت همیشدده. صددد در

 .باشه وسط دیگه یکي
 .شد قرل از تر غلیظ اخماش

 دردش موقع اون. خوري مي بد بخوري، ضربه ازش اگه چون چرا؟ دوني مي _
 .وایسي پا سر نتوني دیگه ممکنه حتي که قدر اون. بیشتره خیلي



 67 بهادر

 این با توني نمي ه  تو. خوبیه آدم جمشددید. دارم اعتماد جمشددید به من اما _
 .کني عوض نظرمو حرفا

ساس ش  ک  ک  کردم اح ست از رو آرام  فکر که بود اوني از لجرازتر. دم مي د
 یه و کردم سددداعت  به نگاهي. کن  تمام رو بحث این بود بهتر دیگه. کردم مي

 .خوردم رو قهوم از دیگه قلوپ
 .جمشید دیدن رفت  پیش روز سه _

 :گفت عصرانیت با و شد مشت خوشگلش دستاي. خورد تکون یهو
 ني؟ک منصرفش خواستي مي داشتي؟ کارش چي پیشش؟ رفتي چي واسه _

 .میز روي گذاشت  آرنجمو و گرفت  صندلي از تکیمو
 ه  وت بهتره که گذاشددتی  ه  با قراري یه. وسددطش نپر نشددده تموم حرفام تا _

ست من. بدوني سه اروپا، رم مي روزي بی ستن وا شگا جدید قرارداداي ب . هنمای
 دمب محضرو نوبت من که شد این قرار. داشتی  محضر وقت سوم که دوني مي

 .جمشید به
 .کرد نگام زده شوک

 چي؟ یعني _
قا که این یعني _ ید آ یاد داره فرصدددت هفته دو فقط جمشدد  رسددما خونتون ب

 شما اب عقد سفره سر بیاد بعدش  بخره، حلقه بده، خون آزمایش خواستگاري،
 .بشینه
شیدنیش سمت رفت نگام. بود شوک تو هنوز  زده بهت. بود نزده لر  یه که نو
 :گفت

 کني؟ مي کارو این چي واسه _
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 :گفت  و زدم پوزخندي
سر به _ شي عطار میرزا پ شه محض گفت ، ه  با شتر ثوابي چه. ثواب  این از بی

 ستايد با کن ، خیر کار گفت ! برسوني؟ ه  به رو معشوق و عاشق یه که هست
 گ ؟ مي چي که فهمي مي. دنیا اون نرم خالي

 :دادم ادامه و صورتش نزدیک بردم سرمو. کرد نگام ناباورانه
 .بذاری  خودمون بین کوچولو شرط یه بیا اما _

 .کرد نگام قرل از تر گیج
 سددر اومد خودش پاي با و بود ازدواج مرد اون گي، مي تو که طوري این اگه _

 هک ثوابي همین به وقت اون. بازم مي من و بري مي تو هیچي، که عقد ي سفره
 مي بزرگ خداي از خوشرختیتونو قلب صمی  از و ش  مي راضي شده نصیر 

 .... اما خوام
سا با شده، زده پس دختر یه با یعني. کردم نگاش دوباره. کردم مکث سا  تاح

 رسید؟ آرامش به و کرد زندگي شد مي سرخورده،
 امیونک یه به رفت نگام. خیابون به انداخت  چش  پنجره از. نشست  صاف مردد

ش شعر این عقرش در روي. بود شده پارک شاپ کافي نزدیک که قدیمي  تهنو
شق ورود نوشت  قلر  دیوار و در بر: "بود شده شق. ممنو  ع  نم: گفت و آمد ع

 ".سوادم بي
 چي؟ اما _

 به که همین چرا دون  نمي که عسلي چشماي اون تو شدم غرق و کردم نگاش
 .کرد مي عمل کهربا تا دو مثل رسید، مي من
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 مي که تویي این بیاد، در آب از قالبي عشددقش و بزنه جا شددادوماد اگه اما _
شتري اون وقت اون بازي، ستت آوردم، برات که رو انگ شیدو و کني مي د  جم

 .... و کني مي فراموش همیشه براي
 .کرد مي نگام ساکت

 .گیرم مي ه  با رو عروسي و عقد دفعه این _
 ي هلر از رو پالتوم. شد مي دیرم داشت انداخت ؛ شاپ کافي ساعت به نگاهي

 .پوشیدم و برداشت  صندلي
 .حله اون. نراش ه ... اسدا نگران. برسونمت شو بلند _

شت اخماش ي گره ک  ک  . گرفت مي شادي رنگ صورتش و شد مي باز دا
 مي ارقم یه مثل من  براي. نگرفته نظر در رو احتمالي هیچ باز که بودم مطمئن

 .نداشت وجود اي دیگه راه ولي بود باال ریسکش. عشق  روي قماري موند،
 

**** 
 

 .شدم سوار و عقب صندلي گذاشت  رو چمدون
 .شد دیر که بجنب باش، زود _

 .داد حرکت رو ماشینش آرش
 واجب اگه سددپردم بهش. اومده تازه که هموني مهناز، مربي به دادم شددمارتو _

هات شدددد، ماس با ظب دورادور. بگیره ت ناز موا گه. باش مه ماس مربیش ا  ت
 .آیدا پیش بررش دنرالش برو رفته، سر حوصلش گفت گرفت،

 هست؟ خوشگل جدیده مربي خان  این برین  اکي، _
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 :گفت  جدي
 .بریني چي تو خوشگلیو تا _
 اسددتخدام کارا همین براي ُچلمنو اون مگه بري؟ سددفرو این بود واجب حاال _

 نکردي؟
. ن ک فکر بهتر خوام مي. باش  دور جا این از مدت یه دم مي ترجیح که گفت  _
 .باشه جمشید مراقب دورادور بسپار محسن به
سن _ ستادم که رو مح شو و راه داره فعال. شرفي جاي شرکت، فر  مي یاد چاه

 .گیره
 ه،باش دنرالش رو ساعت چهار بیست خواد نمي نیست؟ محلشون بچه مگه _

 .بیاره آمارشو خوام مي فقط
 .سپارم مي بهش ُاکي، _
 یامن درک، به خودت جیب. کن ک  نشددینیاتو شددب نیسددت ، که مدت این تو _

 .هوا فرستادي شرکت با رو نمایشگاه برین 
 :گفت و کرد بلندي ي خنده

 .حالددددا _
ست یه که بود خوب چقدر شته آرش مثل دو شي دا  و آرش مهناز، مورد در. با

 .داشت  اعتماد بهشون که بودند کسایي تنها خونوادش
شت  رو چمدون رسیدی ، که فرودگاه  درق اون هوا و بود شب نیمه نزدیک. بردا

 .سوزوند مي رو استخونت مغز تا که بود سرد
 .سرده هوا. سالن تو بیاي خواد نمي. برگرد جا همین از تو _
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 :گفت و شون  رو گذاشت دستاشو
 روي به بنگر باورم، نداري گر جوش، به آمد تو بهر از من عشددق رادیاتور" _

 .داغ  داغ که من گي؟ مي رو سرما کدوم." آمپرم
 

 چهارم فصل
 

 شدت، اب بارون. ایستادم هتل اتاق ي پنجره پشت و جیرام تو بردم فرو دستامو
 اومد، مي بارون بودم، جا این که روزایي بیشددتر. بارید مي وقفه لحظه یه بدون

 شددهر یه داشددت ، اقامت درش من که شددهري. بود ابري روزش دو فقط شدداید
 فاصددله ترکیلوم سددي فقط اسددتکهل  با که سددودرتیلیا اسدد  با بود زیرا کوچیک
 و تانکر کامیون و اتوب*و*س تا صددد خرید قرارداد مسددافرت، این تو. داشددت
 شد مين جا هیچ شدید، بارون این با کوچیک شهر یه تو. بودم بسته رو کشنده

شتر. رفت شت رو بیکاری  وقتاي بی  به کردن رفک. بودم گذرونده پنجره همین پ
 راحت  هلحظ یه باشدده، افتاده ممکنه تر طرف اون کیلومترها اتفاقایي چه که این

شته ضا موقع حتي. بود نذا  تهفرش یه صورت به سمانه ذهن  توي ه  قرارداد ام
 گه مي لهب جمشید به عقد سفره سر داره که بود کرده پیدا تجس  سفیدپوش ي
ضا و شت ام ضا پ  سمانه اگه. دادم انجام کارو بهترین بودم مطمئن هنوزم. ام

سمت سمت ابد تا پس بود، من ق  ثلم که بارون رگرار به نگاهي. موند مي من ق
 گرفته رق  بد حالمو باروني دلگیر هواي و آب این. کردم اومد مي فرو شددالق

 صددداش آخر هاي دفعه. بودم زده حرف مهناز با باري چند مدت، این تو. بود
 فت،گ مي مربیش. بود کرده گوش ساکت فقط آخری  دفعه این. بود دار بغض
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 تدلتنگ یکي باشددي، غریب کشددور توي که این. تنگه من برا کوچولوش دل
 .خوبیه حس باشه،

 .اومدم خودم به در صداي با
_ come in. 

 رداف براي رو بلیط که بدم اطال  بهتون خواسددت  مي سددپهرتاج، آقاي سددالم _
 .بش  مرخص دیگه من ندارید، کاري اگر. کردم اکي شب

 بلد خوب کارشددو که الحق . بود جا این در من راهنماي و مترج  صددالحي،
 .بود

 
**** 

 
 .هِیر جا، این هِیر، آی  رییس، رییس، _
صال و بود صرح شش ساعت. دیدمش سختي به جمعیت همه اون میون از  ا

 .کرد ب*غ*ل  و دوید جمعیت همه اون بین. نداشت  رو دیدنش توقع
 .بود شده تنگ واست دل . رییس اومدي خوش _

 :گفت  و خندیدم
 بکش حاال. مرخصددي از نه هسددت، خرري وام از نه بدون، ولي کردم، باور _

 .نمیاد خوش  بازیا لوس این از که کنار
 .بزن حال آنتي همش ه  تو داداش بابا، اي _
 رس ؟ مي ساعت این فهمیدي کجا از _
 .صالحي زدم زنگ _
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شسته زمین رو برف متري سانتي ده نزدیک. بارید مي شدیدي برف  بعد. ودب ن
مه اون از یادي برفي هواي این بارون، ه  که حاال خواسدددت مي دل . بود ز

 از ريخر ه  باز روز، بیسددت این مثل اما برین  باال اون رو خورشددید برگشددت ،
 که طور همین. داد حرکت ماشینو و کرد روشن رو بخاري آرش. نرود خورشید

 :گفت  کردم، مي نگاه جلو مسیر به
 خرر؟ چه _
 .نیست خرري سالمتي، _

 .فهمید مي خوب اینو نامردم آرِش . باش  کننده شرو  خواست  نمي
 نخوردي؟ مشکل به که کارکنا با خرر؟ چه ها بچه از _
 .بودن خوب همه ،...الحمدا نه _
 اومد؟ بر کار پس از خوب چطور؟ محسن _

 .نشست لرش روي پهني لرخند
 .جیرش تو ذاره مي رو شرفي تاي دو. نداره حرف کارش اون  آره، _

شید اخمام  خونه رم مي ظهر قرِل  خودم درک، به. آرش روحت تو اي. ه  تو ک
 .میارم در تهشو تا و... اسدا ي

 .خیابون سمت چرخوندم سرمو
 مطلب؟ اصل سر ري نمي چرا من، داداش آخه _
 .نکن زیاد روتو خندیدم، بهت باز _
ش ، _ ش  چ  از خرر خواي مي دون  مي که من ولي شمایي رییس که فعال. چ

 .بگیري خانوم عروس و شادوماد
 .شد تموم چي همه پس. زد خشک  خان  عروس شنیدِن  با
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 کردن؟ عروسي _
 .نه که عروسي عروسِي  _
 .نپیچون قدر این حرفتو کني؟ مي بلغور چي معلومه _
 ي چله عروسددي، بدون که بود تند آتیشددش قدر این شددادوماد این بابا، اي _

 .شمال برد تشریف عسل ماه زم*س*تون،
شت  رو چیزي هر شنیدن انتظار. زدم یخ حرفاش شنیدن با  هسمان. این جز دا

 دسددتامو. بودم باخته رو شددرط که بودم من این و بود دیگه یکي همسددفر االن
 از عتسر به که چناري درختاي و خیابون به دوخت  نگامو و صورت  به کشیدم
 .شدند مي رد مقابل 

شت، که اي دقیقه چند ستاش با آرش گذ  عجیب. گرفت ضرب فرمون روي د
شحال شت، باري چند. بود خو ستي زیر و کرد نگاهي برگ  از مونگا. خندید پو

. دچرخون رو سدرش. کردم نگاش مشدکوک و در به دادم تکیمو. گرفت  خیابون
 :گفت خندش بین و خندید بلند من، ي قیافه دیدن با
 .زد جا شادوماد بابا. نیگا قیافشو _

 .کردم نگاش ناباوري با اول
 با و گذاشددت قال خانمو عروس شددادوماد،. کني مي نیگام جوري این چرا _

 .... خرده یه کن  شوخي گفت . چالوس جاده زد دوستاش
 .سمتش کردم پرت و برداشت  داشرورد روي از رو کاغذي دستمال جعره

 دارم؟ شوخي باهات من مگه _
 .گرفت هوا تو رو دستمال جعره
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 وت راحت، خیالت دیگه؟ بود شددرط یه فقط داداش؟ چسددروني مي آمپر چرا _
 .بردي

 نیومد؟ عقد سر یعني _
 ن اال. محضر برسه چه دختره، خونه نفرستاد ه  ننشو حتي. داداش نه! عقد؟ _
 هاست ولهچ اون از گفت  که من. الواتیش پي شمال رفته اس هفته یه رفیقاش با

 .بودم نرسته شرط باهات که شد خوب خودمونی ، ولي
ست  مي من که جور همون چي همه پس خب. شد آروم دل  ته  رفته پیش خوا

 .زد راهنما برگردون دور به نرسیده. بود زده جا راحت خیلي رقیب. بود
 .خونه برو ري؟ مي کجا _
نه بری  اول _ نازم ما، ي خو فت، مربیش. جاس اون مه ند گ یه چ  تو روز

 .آیدا پیش آوردمش روزه دو من . خودشه
 

**** 
 

 این. کردم ناز حریرشددو مثل موهاي و نشددسددت  کنارش. بود خواب هنوز مهناز
 ساعت تازه. بود کارم و کس همه ماهش، مثل صورت این با عقل، ساده دختر
شو. کن  بیدارش خواب از نیومد دل . بود شده هفت شونی سیدم پی  از و ب*و*
 ستهنش صرحونه میز سر و بود شده بیدار مهناز از زودتر آیدا. اومدم بیرون اتاق
 رو یتیمي درد نیومده، دنیا به هنوز. داشت رو سیزده حدوداي آرش خواهر. بود

شیده شیدن مي ه  با خوب ولي بود تر کوچک مهناز از سالي دو. بود چ . جو
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سه و بود جمعه روز شت راحت خیال با. تعطیل ها مدر . خورد مي صرحونه دا
 :گفت طلرکارانه که بودم ننشسته میز پشت هنوز. بود مهناز مثل برام

 کو؟ من سوغاتي بهادر، داداش _
 بهش اي غره چشدد  و من جلوي گذاشددت رو شددیرین چایي لیوان خان  حاج
 :گفت و رفت

 .مونه مي ها بچه عین گنده، دختر بکش خجالت _
 ستهب و برداشت  صندلي روي از رو پالتوم. زدم لرخندي و خوردم چایی  از کمي

شین تو که رو اي  ند،لرخ یه با بعد. آوردم در جیرش توي از بودم، کرده آماده ما
 به شرو  و گرفت ازم رو بسته و باال پرید جاش از خوشحالي با. سمتش گرفت 

سته شدن باز با. خوردم چایی  از کمي دوباره. کرد کردنش باز  یزيچ دیدن و ب
 آیدا .برینه بهتر تا آورد جلو سددرشددو آرش. ه  تو کشددید اخماش بود، توش که

 .هوا رفت آرش ي قهقهه صداي که بود نشده باز اخماش هنوز
 .گرفتي جفتمونو انتقام خوب. اومد خوش  داداش، ایول _
 :گفت  و زدم آیدا دماغ به اي ضربه انگشت با
 نداره؟ گله داره، عوض که چیزي گن، مي نشنیدي _
 :داد جواب کرده گره اخماي همون با
 .داشت معنوي ارزش من سوغاتي اما _
 .داشت معنوي ارزش من سوغاتي اما _
 :گفت  و زدم لرخندي. کرد اي اشاره بود دستش تو که خاکي بسته به
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 آب ور اون خودمونه، وطن همین خاک داره، معنوي ارزش من  سددوغاتي _
 .داشت اثر عجیر  کردم، مي بوش شدم، مي دلتنگ که همین

ستوني آیدا شون با که اي هفته یه اردوي از تاب س  آرش و من براي بود، رفته مدر
 .دیگه خب حاال و بود آورده خاک کیسه یه
 دل . ودب نشسته سینه به دست اخ ، با هنوز آیدا. خوردم چایی  از دیگه قلپ یه

 دادم و برداشددت  میز روي از رو آرش سددوییچ. کن  اذیتش این از بیشددتر نیومد
 .دستش

 .ایه قهوه چمدون عقب، صندوق _
 ان خ حاج. دوید حیاط طرف به و گرفت دست  از رو سوییچ و شد بلند جیغ با
 :گفت و داد تکون سري آیدا رفتن با
 .شدم عروس که بودم این همسن من! برینش خدا رو تو _

 :پرسید باشه اومده یادش چیزي یهو انگار بعد
 گیري؟ مي عقدتونو کي برگشتي، که حاال راستي مادر، بهادر، _

گاهي آرش لپ یه و کرد من به ن لپ یه من  خورد، چاییش از ق  چایی  از ق
 :گفت  و خوردم

 برا رمحض برین  باید دیگه، روز چند همین ایشاال سوخت، که قرلیمون وقت _
 .ده مي وقت کي

 اشتد و گلوش تو بود پریده چایي برگردوندم، رو سرم آرش ي سرفه صداي با
 .کرد مي نگام اومده در حدقه از چشماي با
 .تر آروم مادر، وا _
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 دسددت تا دو سددر، پشددت از یهو که بزن  آرش کمر به تا شدددم خیز نی  جام از
شگل، سید رو صورت  و شد حلقه گردن  دور جلو، اومد خرر بي خو . ب*و*

  ب*غ*ل تو کشیدم مهنازو. نشست  آرش ي شده گرد چشماي به اهمیت بدون
 .ب*و*سیدم پیشونیشو و
 

**** 
 

باره باره خورده، پیج راهروي همون دو باره و فاضددالب گند بوي همون دو  دو
 زا فرار براي تالشد  همه روز بیسدت این تو. مرکز حیاط قدیمي ي خونه همون

 خالف بر رو، آرش دیروز. چوبي در همین پشددت به بود رسددیده عشددق این
سطه میلش، سدا پیش فرستادم وا سدا هماهنگي با امروزم ،...ا  بودم اومده... ا

 .آخر حرفاي واسه
! الاستقر اولین. کرد باز درو خودش سمانه پیش، هاي دفعه خالف بر دفعه این

 دیدنش با. آبي جین شلوار یه و بود پوشیده سفید بلوز یه با مشکي سارافون یه
یدم تازه قدر فهم ند این تو مزخرف  حال این و بودم دلتنگش چ  هیچ روز، چ

 آوردم در رو کت  بشین ، که این از قرل. نداشت آسمون باروناي و برف به ربطي
 .پام روي گذاشت  و

 .بیارم چایي براتون برم _
 .ندارم وقت خیلي. خورم نمي چیزي _
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 سددمت رفت نگاه . نشددسدددت اتاق در نزدیک من، از دورتر فاصددله یه تو
 .داشت پف و بود قرمز چشماش،

 قرل هبهتر مونده، حرفي هنوز نظرت به اگه. زدی  حرفامونو برم، که این از قرل _
 .بزني مراس ، کاراي دنرال و خرید بری  که این از

 .پایین انداخت سرشو
 نداري؟ انتظاري اي، خواسته عقد واسه _

 .بودم نگفته منظورمو خوب انگار کرد، نگام گنگ
ته _ گه دختراي که چیزایي دون  مي چه توقعي، اي، خواسدد قت دی قد و  از ع

 .چیزا این از و کار حق و مسکن حق مهریه، مثل. خوان مي شوهراشون
 .پایین انداخت باز سرشو

 ای نرفته یادت که شددرطمون بزني، جا خواي مي نکنه زني، نمي حرف چیه؟ _
 .بیارم یادت باید

 .زد حلقه عسلیش چشماي تو اشک
 .قرول بردي، تو باشه بودم، من باخت که اوني دون  مي _
 .گرفت چشماشو اشک انگشتاش با
 .دارم شرط یه فقط من _
 !شرط؟ _

 .دستش توي کاغذي دستمال کردن تیکه تیکه به کرد شرو 
 .گ  مي بله عقد سر شرط یه به فقط من_
 .ذاريب شروط و شرط که نیستي موقعیتي تو پس بودي، تو باخت که اوني _

 .چشما این به لعنت. کرد نگام بگیره، باال سرشو که اون بدون
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صفي آدم کن  مي سعي که جا اون از اما _ ش ، من  اگرم. شنوم مي شرطتو با
 .کن  مي قرولش بود، منطقي

 :گفت و شد خیره چشمام تو و آورد باال رو سرش بار این
 .شرط این به فقط ساده، محضري عقد یه فقط خوام، نمي عروسي جشن من _
 چرا؟ _
 نمي ه  مهریه. عروسددي جشددن نه خوام مي عروس لراس نه. ندارم جوابي _

 زندگیمونمو وضددع. کافیه محضددر تو عقد همون فقط. خوام نمي هیچي. خوام
 .ندارم ام جهیزیه تن ، لراس همین با هست  خودم بیني، مي که
 .بیار کننده قانع دلیل یه _
 .... که کن فکر. بپوش  عروس لراس خوام نمي. ندارم دلیلي _
 چي؟ کن  فکر _

 .شد سرازیر اشکاش باز
 .عزادارم کن فکر....  کن فکر _

 .کردم نگاش مات
 عزادار؟ _

_ .... 
 کي؟ عزادار _

_ .... 
 عزاداري؟ کي واسه گ  مي دختر، توام با _

 زا رو آرامشدد  تا کشددیدم بلندي نفس. نداد جوابي و پایین انداخت رو سددرش
 .شد بلند من همپاي اون  شدم، بلند که جا از. ندم دست
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 شادي واسه عروسي جشن گن مي. داري دوست خودت که جور هر باشه، _
 .... اما نیست، خیالي خواي، نمي خودت که حاال. دختراست دل

ستامو و ایستادم جلوش ستمو صورتش، طرف دو گرفت  د  وير دادم حرکت ش
 :گفت  و هاش شقیقه

سخره عزاداري این بهتره _ شید اون عقد، روز تا خوام مي کني، تموم رو م  جم
 .بکشي بیرون جا این از همیشه واسه رو نامرد

 .برداشت  رو دستام دردش، از رفته ه  تو صورت دیدن با
 به طفق و فقط نذار، غیرتی  بي حسدداب به دادم فرصددت بهش که بارم یه اون _

... اسدددا با. باشددي داشددته بهونه دیگه روز دو خواسددت  نمي. بود خودت خاطر
 جشددن از من  نداره، اشددکالي خواي، نمي عروسددي که حاال. زن  مي حرف

 .خودم ي خونه میاي کنون عقد بعد....  اما گذرم، مي دومادی 
 .لراش روي گذاشت  انگشتمو که بزنه حرفي خواست

 .يوایس پاش آخر تا باید زني، مي حرفي وقتي بدون، این . خواستي خودت _
 

**** 
 

 مامت. افتادم تخت روي بیارم، در رو کت  که اون بدون که بودم خسددته قدر اون
 فردا واسدده محضددر نوبت. بودم کارام کردن جور و جمع درگیر رو هفته یه این

. داشتن خرر سمانه. بودم گرفته کیش بلیط ه  شب فردا پس واسه. بود عصر
 و دمآور در جیر  از رو گوشددی . کن  غافلگیرش بلیطا این با خواسددت مي دل 

 که رستهد. بودم شماره این گرفتن درگیر حاال تا صرح از. شماره یه به شدم خیره
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س  ست مي دل  اما نکرد، پدري وا شن تو خوا شه عقدم ج ست. با شت  دو  دا
شن کنارم فامیل  کنون، عقد سر دومادا، باقي مثل شام. با ست  رو چ  ست د و ب

 .شماره روي رفت
 .پیچید گوشي تو صداش تا، چهار بوق، تا سه بوق، تا دو بوق، یه
 .بفرمایید الو _

_ .... 
 .الو _

_ .... 
 زني؟ نمي حرف چرا الو، _

 :گفت  و دادم قورت رو دهن  آب
 .من  بابا، سالم _
 بابا؟ تویي بهادر _
 خوبي؟ خودم ، آره _
 زني؟ نمي ما به سري چطوري؟ تو بابا، خوب  _
 .نمایشگام درگیر خوب ، من  _
 کردي؟ عوض شمارتو _
 چطور؟ قرلیست، همون نه، شمارمو؟ _
 .تویي نفهمیدم بود، افتاده شماره فقط. بابا هیچي _
 ره؟ مي پیش خوب بار و کار کني؟ مي چکار. خیال بي _
 لکتریکيا لوازم مغاره یه شریکي، رفیقش، کمک با بود، شده بازنشسته وقتي از
 .بودن انداخته راه
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ست، بدک اي _  شدم، مي رد حاجي قدیمي ي خونه کنار از روز اون. شکر نی
سر، آفرین کوبوندیش، دیدم  ناال نداره، سود ساز و ساخت اندازه به هیچي پ

 کجایي؟
صله شت  حو سش هام ایده از ندا ضیح وا شون بودم مطمئن بدم، تو  اره،ند قرول

 .شدم خیالش بي پس
 .خریدم ارم تو متري دویست آپارتمان یه _
 .بابا خریدي خوبي جاي متري؟ دویست ارم؟ _
ستي _ صر فردا بگ  بهت زدم زنگ را ض تو پنج، ساعت کنونمه، عقد ع  ر،مح

 .بیار خودت با حتما مهردادم و بابا زن
 یهویي؟ قدر این چرا کنونه؟ عقد فردا چي؟ _
 

ست لر  روي تلخي لرخند ش  هنگرفت خرري مهناز و من از سال سه نزدیک. ن
 !یهویي گفت مي حاال و نداشت سیو رو من ي شماره حتي. بود

 .ماهه چند َنقِل  نیست، یهویي همچین  _
 ودشخ ارزه؟ مي تنشون به سرشون کارن؟ چي ننش بابا حاال. باشه مرارکت _

 .نره کاله سرت وقتي یه بابا، کني تحقیق خوب خواستي مي چي؟
شه مهمه، که اوني ندارم، طایفش و ایل به کاري من _ . بابا نره یادت فردا. خود

 نداري؟ کاري
 مییاریش؟ مهنازم. صررکن _
 !دوماده خواهر که این مثل مهناز؟ _
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 به قیامت شدي، َقِیمش تو بفهمه اگه نداره، خرر هنوز مرضیه دوني مي که تو _
 .کنه عزلت دادگاه، ره مي شه مي پا فردا همین. کنه مي پا

 .نشست  و شدم بلند تخت روي از. ه  تو رفت ابروهام اختیار بي
 گي؟ مي داري چي کنه؟ مي عزل منو کي _
 .... اگه. شناسیش مي خودت بابا _
 ونهخ دیوونه اون تو گذاشت سالشو دو بچه که کسي یعني بابا؟ گي مي چي _
 کنه؟ مي عزل منو مییاد خوشیش، پي رفت و

 .مادرشه اون  باالخره ، بهادرجان _
 برید شدددید پا بار یه اصددال زني؟ مي حرف مادر کدوم از مادري؟ چه مادر؟ _

ید چاره دختر اون که برین ندگي جهنمي چه تو بی  آوردمش وقتي. کرده مي ز
 آورده در تنش از لراساشو وقتي. گفتن چي مربیاش دوني مي جدیدش، مدرسه
شق با بدنش جاي چند شد معلوم تازه بودن،  ي همه با. شده سوزونده داغ قا

 لحظه اون تا احمق  من. بود نداده نشددون من به و بود کرده تحمل ذهنیش، ک 
 آخرش تا داري خرر کردم؟ شددکایت همشددون از دوني مي. نفهمیدم هیچي
 حاال. نکردم ولشددون نکردن، اخراجش و نکردم پیدا رو عوضددي اون تا رفت ؟

 ترسوني؟ مي ازش داري رو کي کنه؟ مي شکایت من از مرضیه گي مي اومدي
 هموند ته میومد دلش اگه زنت که نیسددت  پیش سددال هفده بهادر اون دیگه من

 !...استغفرا....  براش غذاشو سیني
 باز.  بکشدد نفس بهتر تا کردم باز لراسددمو ي یقه. زدم مي نفس نفس داشددت 

 .کردم مي زنده رو کذایي گذشته اون داشت 



 85 بهادر

 ي؟بد تشددخیص دختر همه اون بین از مهنازو توني مي برین اومدید که فردا _
 .بشناسینش اگه... وا. شده خانمي خودش واسه

 یه که گ  مي خودتون واسدده. شددناسددي نمي خوب رو مرضددیه که تو بابا آخه _
 .... وقت

 .پیشونی  رو کشیدم دست با
 نداري؟ کاري. کن  مي مسیج برات محضرو آدرس _
 .سالمت به برو بابا، نه _

 پشیموني؟ و اون کردم، مي خیال من شاید یا بود شده شرمنده صداش
. کردم تر سددفت کمي رو کراوات  گره. پنج به دقیقه ده کردم، سدداعت  به نگاهي
 آمد خوش بهشون مهمونا، از یک هر اومدن با و بودم ایستاده محضر در مقابل

 خودشددو ه ... اسدددا. مادرش و سددمانه پي بودم فرسددتاده رو آرش. گفت  مي
سونده زودتر سه بود، ر سفندي دود بوي. مهموناش به گویي آمد خوش وا  که ا
 .بود پیچیده خیابون توي بود، انداخته راه خانوم حاج

 .هرس نمي دست  بلندي، که بس ماشاال. بچرخون  سرت دور تا مادر شو خ  _
. داد مي رو مادرم بوي چادرش ب*و*سددیدم، چادرشددو ي گوشدده و شدددم خ 

 :خوند و منقل روي ریخت اسفند کمي
 چش  هبترک حسود، چش  بترکه دونه، سي و صد اسفند دونه، اسفند و اسفند _

 ادر،م بشي خوشرخت که ایشاال. بگردون بال و درد مردون، شاه حق به بخیل،
 .کن  مي دعات همیشه که من

 رفتن؟ کجا آیدا و مهناز خان ، حاج ممنون _
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 يآبرو زلزله تا دو این تا مادر برم. سددوزونن مي آتیش تایي دو دارن باال اون _
 .نرردن دومادو قوم
 .رفت باال رو محضر هاي پله یکي یکي دردش، پا اون با بعد

 !داماد شاه به به _
 .برگردوندم رو سرم

 .خوردی  ه  رو تو شیریني و نمردی  عجب چه _
 کاراي اون، بر عالوه و بود شددرکت وکیل. وکیل  ه  و رفیق  ه  بود، هومان
 .بود درست کار انصافا بود، خودش با ه  نمایشگاه حقوقي

 .شادوماد بکش، ه  ما سر رو راستتو دست _
 کنار سددفید موي نخ چند به اي اشدداره و کشددیدم سددرش به دسددتي و خندیدم
 .کردم شقیقش

 .رفت شدي، پیر هومان _
 :گفت و هام شونه پشت گذاشت دستشو و کرد بلندي ي خنده

شه، _ شب همین شاید دیدي؟ چه رو خدا توئه، دور دور، که فعال بپرون، با  ام
 .شد باز من  بخت

 ارکپ ماشین محضر جلوي قدر اون. رسید آرش که بود مونده پنج به دقیقه پنج
شین کنار رفت . کرد پارک دوبل ناچار به که بود شده  باز سمانه براي درو و ما
. ودب کرده تن بودم، فرسددتاده براش که رو سددفیدي چادر و پیراهن همون. کردم

 برخالف. بود کرده سر ه  سفید شال یه. بود دوخته براش خان  حاج چادرو
 با و بود گرفته پایین رو سددرش. نداشددت آرایشددي چنان آن دیگه، عروسدداي
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 یادهپ ماشددین از کن  کمک تا سددمتش گرفت  دسددتمو. کرد مي بازي انگشددتاش
 .کرد نگام و گرفت باال رو سرش و انداخت دست  به نگاهي بشه،

 هک بود متري صد حدودا سالن یه. شدی  عقد سالن وارد مهمونا سوت و ِکل با
 قرار سددالن شددمالي ضددلع داماد و عروس جایگاه. بود شددده دکور مدرن خیلي
. ودب شددده گذاشددته جایگاه جلوي ه  زیرا خیلي عقد ي خنچه یه. بود گرفته

 از مهمونا بیشددتر. بودند نشددسددته سددالن ورودي تا خنچه طرف دو از مهمونا
نه ي خونواده ما ند سدد نا از بعضددي فقط خودم، طرف از. بود طه که کارک  راب
 افهاض به بودم، کرده دعوت هاشون خونواده با رو داشت  باهاشون تري صمیمي

 ي خونواده مثل که آرشد  ي خونواده. هاشدون خونواده با دوسدتام از تا چند ي
شو تا کرد سعي بار چندمین براي باز سمانه. بودند خودم ست ست تو از د  در  د
 وقتي .برداشددت  قدم جایگاه طرف به و گرفت  قرل از تر محک  دسددتشددو بیاره،

. نشددسددت لرام روي تلخي لرخند. گذروندم نظر از رو سددالن دوباره نشددسددتی 
 .نرود بابام از خرري ولي بود، شده شلوغ حسابي سالن

 .بیارید رو ها شناسنامه گه مي دفتردار _
 .آرش به دادم کاغذ یه همراه رو ها شناسنامه و جیب توي کردم دست

 .دفتردار به بده کاغذو این _
 تيصددور مانتوي یه بود، نشددسددته خان  حاج و آیدا کنار که مهناز پي رفت نگام

 به شتربی خوشگلي، همه اون با. سفید شال و شلوار یه با بود، پوشیده کمرنگ
سکا ست مي عرو  سالم یه صداي با. بود عقد خنچه طالیي گالي محو. مون

 !اومد باالخره. در سمت برگردوندم رومو آشنا
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 سالم، ي نشونه به سرمو دید، منو که همین. بود تنها. بیاد دیگه کردم نمي فکر
 کمي با صددندلي، روي و داد جور همون رو سددالم  جواب دادم، تکون آروم

صله، ست مهناز روي به رو فا ش ست، که اولي همون. ن ش ش  ن  بین گردوند چ
مه گاش حتي دخترا، ه نازم رو ن تاد، مه نازم اف ما دید، مه گاش ا ید ن  رو چرخ

شو دختر دیگه، دختراي شناخت خود ستم یه بازم کردم، نگاه سمانه به. ن  الد
 .چادرش زیر از کردن ریز حال در و بود دستش تو کاغذي

 صددلوات و شددددند بلند جاشددون از همه عاقد، اومدن با بعد، سددداعت ربع
ستادن ست صندلي یه رو سمانه، و من نزدیک جایي یه. فر ش  هی خان  حاج. ن

 ات چند و آورد در کیفش تو از رو قند کله تا دو با شددده دوزي مهره تور ي پارچه
 و مهناز دست داد رو تور سمت یه. بود جزوشون مهنازم. کرد بلند رو دخترا از

شو سمت ست داد دیگ  هب کرد شرو  سرمون باال ه  دیگه یکي دیگه، یکي د
 .کرد صاف صداشو اي سرفه با عاقد. سابیدن قند

 هستند؟ حاضر نکاح عقد ي صیغه خواندن براي داماد، آقا و خان  عرس _
شونه به رو سرم ستمال حاال که سمانه اما دادم، تکون موافقت ن  يتو کاغذي د

 .انگشتاش سراغ رفت بود، شده تموم دستش
کاُح  _ ِتی، الِنِّ تي َعن َرِغَب  َفَمن ُسَنِّ ي َفَلیَس  ُسَنِّ  .... ي مکرمه ي دوشیزه. ِمنِّ
 .کنید صرر لحظه یه آقا حاج _

 ،کرد باز شالش گره سمانه، کنار اومد و شد بلند صندلیش روي از خان  حاج
 :گفت و شونش رو انداخت رو شال سر یه
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 رهگ زندگیش تو گن مي باشه، گره عروس لراس تو عقد سر نداره شگون مادر _
 .بفرمایید شما شرمنده، آقا حاج. میفته
 :داد ادامه و کرد اي سرفه دوباره عاقد

 عسکریان، سمانه خانوم سرکار باکره، ي عاقله ي مخدره ي مکرمه ي دوشیزه _
 .... ایحال علي معلوم ي مهریه با رو شما وکیل  بنده آیا

 :خوند و باال آورد آرش، به بودم داده که رو کاغذي
ست یک مجید، قرآن جلد یک _ صد نرات، شاخه یک شمعدان، و آینه د  هفت

 نیت به آزادي بهار سددکه چهارده مری ، گل شدداخه هفتصددد رز، گل شدداخه
صوم، چهارده صد مع ضمام به آزادي، بهار سکه هفت  قواره یک دانِگ  شش ان

 عقد به عندالمطالره، همگي حج، سددفر یک و متري دویسددت مسددکونِي  زمین
 وکیل ؟ بنده آیا. بیاورم در سپهرتاج بهادر آقاي

 .... که بگه رو بله بودم منتظر. کرد سکوت و تر پایین گرفت رو سرش
 !بچینه گل رفته عروس _

 قاآ حاج. نرود قسددمتش این به یادم بیرون، دادم آروم و کشددیدم بلندي نفس
 .کرد تازه نفسي

 .... ي دوشیزه _
 زن هب که مادرم به افتاد یادم بود، خورده گره ه  تو که دستاش به خورد چشمام
سایه ستامو کردن، شوهر ترس از عقدم، سر چون:"گفت مي هم  تو کردم گره د

ست."خورد گره زندگی  ه ، ست و بردم د ست د ست  تو گرفت  رو سمانه را  ،د
 !بود عقل شرط احتیاط خب، اما نرودم، خرافاتي آدم

 وکیل ؟ سوم بار براي خانوم، عروس _
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 !خواد مي لفظي زیر عروس _
 باال که بود مهناز حاال کرد، عوض مهناز با جاشددو سددابید مي قند که دختري

 رد مخملي ي جعره یه و کت  داخل جیب تو کردم دسددت.سددابید مي قند سددرم
 :گفت و کرد تازه نفسي عاقد. سمانه دست یکي اون تو گذاشت  و آوردم

 وکیل ؟ بنده آیا چهارم، بار براي _
  نفس. کردن مي نگامون داشتن ساکت همه. شد مي طوالني داشت سکوتش

 .شد حرس سینه تو که بود
 ستشد و رفت ه  تو ک  یه صورتش. دادم دستش به محکمي فشار اختیار بي
 :تگف آروم خیلي و گرفت تر پایین رو سرش. آورد بیرون دست  از آهسته رو
 .بله بزرگترا، اجازه با _

 محضدر سددالن تو که بود دسددت و کل صددداي. بیرون دادم شدددمو حرس نفس
 :گفت و کشید ریشش به دستي عاقد. پیچید

 .مرارکه _
شو دوباره ست سه یه بار این و گرفت  د شوندم ب*و*  ردنک بدل و رد با. روش ن
ضاها، شدن تموم و ها حلقه  هنوز مهناز. گفتن ترریک به کردن شرو  همه ام

کت سددرم پشدددت تاده سدددا  و ب*غ*ل  تو کشددیدمش پشدددت از. بود ایسدد
 وندوش هر. سمانه به نگاه یه و کردم بابا به نگاه یه چشمي زیر. ب*و*سیدمش

جب با گامون تع ند، ن با بیشددترم کرد ن و خودم بین. زد بهتش که با ما  هسدد
 :گفت  و دادم نشون مهناز به رو سمانه. نشوندمش
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شگله خان  این _ شت زن امروز از بیني، مي که خو  بگي بهش باید. شده دادا
 .داداش زن چي؟

 .سمانه به کردم رو. کرد نگاه رو سمانه ساکت
 .خوامش مي دنیا همه قد که خواهرمه بیني، مي که رو پرنسس این _

 رت خواستني چشمام به تلخیش، همه این با چرا دون  نمي. ه  تو کرد اخماشو
 از پنهون. نشددوندم روش کوتاه اي ب*و*سدده و گرفت  رو دسددتش باز. اومد مي

 :گفت  و زدم چشمکي جمعیت
 .خوام مي دنیا همون قد ه  رو تو. خوشگله خان  کني حسودي خواد نمي _

 .دش قرل از تر غلیظ اخماش و بیرون کشید دست  توي از دستشو دوباره
 

**** 
 

 .ب*و*سید رو پیشونی  و کرد حلقه هام شونه دور دستشو بابا
 .بابا باشه مرارکت _
 !نیاوردي؟ رو ها بچه چرا. بابا ممنون _
 .بیاد نتونست بود، خورده سرما ه  مرضیه. داشت مدرسه که مهرداد _

 ي خنده. گرفت مي عکس عقد ي خنچه کنار آیدا با که کرد مهناز به نگاهي
 .نشست لرش روي تلخي

 .نشناخت  خودمو دختر اصال بابا، گفتي مي راست _
 :گفت گوش  کنار و اومد آرش بود؟ پشیمون  یعني. کردم نگاش خاموش

 .نیمه و شش ساعت رستوران؟ بفرست  رو مهمونا _
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 در و سددمانه کنار بود اومده که دختري پي رفت حواسدد  اما آرش به کردم رو
 .خودش سال و سن ه  زیرا دختر یه. زد مي حرف گوشش

 .شده هشت جا، اون بشن جمع تا. بفرستشون آره _
 مي کردن عرق به داشددت ک  ک  که... اسدددا به اي اشدداره بابا رفت، که آرش
 :گفت و کرد افتاد،

 !راسته؟! اس دختره باباي گن مي _
 چطور؟ آره، _
 همون تو رسدده، مي را از کي هر. خماره نرسددیده، هنوز. کن نگاش بابا، آخه _

 .... که فهمه مي اول نگاه
 مشچش ي گوشه اشِک  دختره، با صحرت حال در حاال که سمانه به افتاد نگام

 .گرفت مي رو
 .باباش نه اس، سمانه مهمه که اوني من برا _
 که اي ادهخونو یه از دختر یه الاقل داشت ، بیشتري توقع برات من بابا، بهادر، _

 بابایي؟ همچین دختر چرا. برسه دهنشون به دستشون
 .بیرون کردم فوت نفسمو. بود کرده شرو  رو کردن سرزنش نرسیده، هنوز

 از یچ،ه که دختر هشتا هفت بین از خودشو دختر ولي معتاده بابا این درسته _
 .ده مي تشخیص دخترم میلیون هشت هفت بین

 و داد تکون کمي سددرشددو. گرفت رو حرف  ي تیکه که بگه چیزي خواسدددت
ست رفت دلخور ش سته جایگاه تو هنوز سمانه. ن ش  خترد اون حرفاي به و بود ن
 :گفت دید، منو که همین دختره. سمانه کنار رفت . کرد مي گوش
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 .شید پیر ه  پاي به... ایشاا. سپهرتاج آقاي باشه مرارک _
 .ممنون  _

 :گفت و ب*و*سید رو سمانه صورت سریع
 .بشي خوشرخت... ایشاا. برم باید دیگه خب _
 :گفت  و کردم نگاه بود، توش قرمز هاي رگه حاال که سمانه چشماي به
 .بیارید تشریف شام براي _

 :گفت و کرد مرتب رو شالش
 .منتظرمه پایین داداش  ولي بمون ، خواد مي دل  خیلي _

 :پرسیدم رفت، که همین خداحافظي، از بعد
 کني؟ نمي معرفي _

_ .... 
 .سمانه توام با _

 .خودش دور پیچید بیشتر رو چادرش
 .پریسا بود، دوست  _

ضر، بیرون  هک این از قرل. اومد مي سردي باد و بود شده تاریک کامال هوا مح
 و ندمچرخو سر. کرد پر خیابونو موتور، یه گاز صداي بشه، ماشین سوار سمانه

سکت کاله یه با سوار موتور یه به خورد نگام شو که قرمز کا  تو و ودب گرفته گاز
 از داد، مي گاز بلند صددداي با که طور همین. داد مي ویراژ شددلوغ خیابون اون

 :گفت  لب زیر و دادم تکون سري. شد رد کنارمون
 .اي عقده -
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 کرده اجاره کامل شددهرو معروف رسددتوراناي از یکي دوم ي طرقه شددام، براي
 خوردن مشغول. مهمونا روي چرخید نگام و چنگال به زدم خیارو تیکه یه. بودم

 یاد،ن کوتاه سمانه اگه که نداشتن خرر اما کنون عقد شام حساب به اون  بودند،
سیه شام شام، این سته کنارم سمانه. عرو ش . خورد مي غذا آروم خیلي. بود ن

 خدا طفق فکري، چه. فکره تو که بود مشددخص. کرد مي بازي غذاش با تقریرا
ست مي سته خان  حاج کنار. کردم نگاه مهناز به. دون ش شنگ خیلي و بود ن  ق

 .بود حرکاتش تمام محو و بود نشسته روش به رو ه  بابا. خورد مي رو غذاش
 نگاه رو پنجره بیرون ذوق، با مهناز دیدم که بود نشددده تموم خوردن  غذا هنوز

. ودب برف عاشق مهناز. بارید مي برف داشت کردم؛ دنرال نگاهشو رد. کنه مي
شمام که برگردون  سرمو اومدم  وت خیابون، ور اون که سوار موتور یه به افتاد چ

 مي حرف تلفنش با و بود رستوران به نگاهش. بود نشسته موتور ترک برف، این
ضره جلوي سوارِ  موتور همون دیدم شدم، که تر دقیق. زد  نخش، تو رفت . مح

 اهنمایشگ هاي بچه با میز یه سر که آرش به کردم اشاره. زد مي مشکوک عجیب
سته ش شاره با. بود ن شو من، ي ا صفه غذا شش زیر یواش. اومد و کرد ول ن  گو

 :گفت 
ضر از. بیار در رو موتوریه یارو اون توي و ته برو امیر و حیدر با _  جا نای تا مح

 .نفهمه هیچکي باش مواظب فقط. دنرالمونه
گاهي پنجره از آرش خت بیرون به ن ندا فت کمي رو کراواتش. ا  و کرد تر سدد
شق سمانه. رفت ست، به قا شت هنوز د  دوغ لیوان. کرد مي بازي غذاش با دا

 کاله. سددوار موتور رو کردم زوم بفهمه، کسددي که این بدون و کشددیدم سددر رو
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 رسددتوران از نگاه و بود کرده آویزون موتور ي دسددته از رو قرمزش کاسددکت
 یدند با اما دعوا، باب خفن، صورت یه با داشت، درشتي هیکل. داشت برنمي

 مسددافتي یه تا امیر، و آرش. داد گاز و موتورش ترک نشددسددت سددریع ها بچه
 .نرسیدن بهش اما دویدن دنرالش

 
**** 

 
نه. کردم خداحافظي مهمونا تک تک از لرخند با  از مادرش کنار ه  سددما

 با و بود مهناز هاي شددونه دور چپ  دسددت. کرد مي خداحافظي فامیالشددون
ست ست د ستوران تقریرا. کردم مي خداحافظي مهمونا از را  دبو شده خالي ر

 .ب*و*سیدم رو صورتش و کردم ب*غ*لش. جلو اومد بابا که
 .پسر بشي خوشرخت... ایشاا _

 خودش. ترسید مهناز که بگیرتش ب*غ*ل خواست. مهناز سمت رفت نگاش
 .دیدم بابا چشاي تو اشکو. کرد نگاش مظلوم و کرد قای  من ب*غ*ل تو رو
 .کن حالل. نرودم خوبي باباي دون  مي _

 :ت گف گوشش زیر و شدم خ  فقط بکش ، پیش رو ها گذشته خواست  نمي
 .اس دیگه یکي نیست ، من کنه، حالل باید که اوني _
 

**** 
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ست سپردم مهنازو  در. بده مربیش تحویل صرح آرش شد قرار. خان  حاج د
 اما کرد، خداحافظي مادرش از اشددک با. کردم باز سددمانه براي رو ماشددین

سدا به اعتنایي شو مادرش. نکرد... ا شت ساک شین تو گذا  ردم،سپ امیر به. ما
 حرکت رو ماشین و زدم ماشینو استارت ي دکمه. برسونه رو سمانه مادر و پدر
 .دادم

ست ساکت ش ست. شد خیره بیرون به و ن شو د ست  تو گرفت  چپ  فوري اما د
 بخاري .خودش عین درست بود، یخ دستش. بیرون کشید دست  تو از دستشو

شن رو ستش سردي تا کردم رو  به راهي هیچ قلرش، سردي براي اما بگیره رو د
. کردم صددورتش به نگاهي. دهنش طرف به برد باز رو ناخنش. نرسددید ذهن 
 از راحتي به شدددد مي که بود ترس این نرود، اضددطراب از خرري دیگه حاال

شت  الیت موزیک یه جاش اما نگفت  چیزي. خوند چهرش  يکم شاید تا گذا
 .بشه تر آروم

 
**** 

 
شین شین در. کردم پارک پارکینگ تو رو ما . نکرد حرکتي. کردم باز براش رو ما

 رفت گ دست به رو ساکش. کرد رد دستمو اما شه پیاده تا کن  کمکش خواست 
شه پیاده خودش تا شدم منتظر و سور سوار. ب سان  ديق آینه تو از شدی ، که آ

سور، سان  این نيیع. بود شده سفید گچ مثل انداخت ؛ صورتش به نگاهي نی  آ
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 کن  باز رو خونه در اومدم و انداخت  کلید! ترسددید؟ مي قدر این چي از دختر
 .زد صدا رو اسم  یکي سر، پشت از یهو که
 .سپهرتاج آقاي سالم _
 هنوز اما بودم، شددده آشددنا ها همسددایه از بعضددي با بیش و ک  مدت، این تو

 با و  برگشددت. بیام کنار همسددایه فضددوِل  و نچسددب دختر این با بودم نتونسددته
 :گفت  تصنعي لرخندي

 هستید؟ خوب صحراییان، خان  ممنون _
 .ممنون  _

 :گفت و انداخت سمانه به گاهي نی  تعجب با بعد
 کنید؟ نمي معرفي _

 ونهش دور کردم حلقه رو دست . نشست صورت  روي واقعي لرخند یه دفعه این
 :گفت  و چسروندمش خودم به و سمانه هاي

 .خان  سمانه هستن، خانم  _
 اب و نموندم بعدش ي جمله منتظر. انداخت سمانه به نگاهي زده حیرت دختر
شنایي که مزیتي. کردم باز درو نگهدار خدا گفتن شت براش سمانه با آ  این ،دا

سفر نرود الزم دیگه که بود سوزونه ف شقانه ي نامه و ب سه عا شن و بنوی  از اسنا
 دمبو گرفته رو فضددول دختر این حال که این از. داخل بندازه آپارتمان در زیر

 ميک رو کراوات  ي گره و میز روي گذاشت  رو سوییچ. بودم سرخوش حسابي
شت . کردم تر شل س پذیرایي اول همون هنوز. کردم نگاه سمانه به و برگ  تادهای

 .بود
 .دیگه تو بیا _
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 ودب ایسددتاده که جایي از مترم سددانتي یه. مرل روي انداخت  آوردم، در رو کت 
 .نخورد تکون

 .دختر زده خشکت جا اون چرا _
 يپذیرای وسددط تا و گرفت  رو دسددتش و سددمتش رفت . نکرد حرکتي بازم

شوندمش ستادم روش به رو. ک شت، کوتاهي قد. ای ست تا ولي ندا سه را  ي قف
شماي تو شدم خیره و شدم خ . بود من سینه سلیش چ شو. ع  من از باز نگاه

 سرش از رو شالش و چادر و بردم دست. خونه کف پارکت به دوخت و گرفت
 ي یرهگ کردن باز با. باال بود داده کلیپس یه با موهاشددو. کشددیدم پایین آروم

 بلندي دیدن از دل . هاش شونه رو شد پخش ایش قهوه موهاي خرمن سرش،
ستام تا دو بین رو سرش. رفت ضعف موهاش شونیش اومدم و گرفت  د  ور پی

 تمی مثل صورتش. شد شل اراده بي دستام. چرخوند رو سرش که بب*و*س 
 :گفت  و جیرام تو کردم دستامو. بود شده رنگ بي
 !رهبخو رو کسي کسي، جا این نیست قرار خوشگله؟ خان  ترسي مي چي از _

 .ه  تو کشید اخماشو
 .ترس  نمي من _

شه. کردم نگاه بهش دوباره شتاش تو رو پیرهنش ي گو  مي شارف و بود گرفته م
صله. داد شت افتادن پس تا اي فا س  نمي گفت مي و ندا شوندمش. تر  وير ن

 .مرل
 .بیارم گرم نوشیدني یه برات تا بشین _
 .خورم نمي چیزي _
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 .میاره حالت سر گرم نوشیدني یه. کردي یخ _
 .مقابلش گذاشت  رو کاکائو شیر لیوان

 .بخورش داغه تا _
 .روش به رو مرل روي دادم ل  خودم 

 .کیش واسه گرفت ، هواپیما بلیط فردا براي _
_ .... 

 ه  و ری  مي کوچولو عسدددل ماه یه ه  گردی ، مي بر و ری  مي روزه چهار _
 .کنی  مي خرید

 .نمیام من _
 چي؟ _

 .پایین انداخت رو سرش. ه  تو رفت صورت 
 چرا؟ _

 :گفت و کرد فکر کمي
 .ترس  مي شدن هواپیما سوار از _

 .گرفت خندم
 خرري هیچ اما کردم، وصیتم  شدم سوار که اول ي دفعه من  که، نداره ترس _

 .نشد
 .خاروندم رو پیشونی  شست  انگشت پشت با. شد خیره به  ساکت

شکلي _ ست، م  نه،ک مي کار کیش خط تو که ها راننده از یکي زن  مي زنگ نی
 خوبه؟ داره، نگه برامون خوب جاي تا دو شب فردا برا گ  مي

 .زد زل چشام تو و کشید نفسي
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 .نمیام من _
 .کرد جمع دستاش تو بیشتر لراسشو

 .خوام نمي عسل ماه _
 .بود بسته رو از شمشیرو نیومده هنوز انگار نه،. کردم نگاش دقت با
 چرا؟ _

_ .... 
 :گفت  باشه، آروم کردم مي سعي که صدایي با و گذاشت  ه  روي چشمامو

 نمیایي؟ عسل ماه چرا پرسیدم ازت _
 نفس. کردم نگاش خاموش اي دقیقه چند. کرد سددکوت و زد چنگ پیرهنش به

 وقت االن. شدددم بلند جام از. بیارم دسددت به رو آرامشدد  تا کشددیدم بلندي
رازي . ت رف مي جلو خوش راه از که بود این کار بهترین. نرود دختر این با لج

 .میومدم راه باهاش باید
 سددر. راحتیت واسدده فقط گذرم، مي ه  یکي این از. میلته جور هر باشدده _

 باید حتما خریدو ولي حسددابي، عسددل ماه یه بهتر، جاي یه ری  مي فرصددت
 حاج به ذارم، مي برات بانکمو کارت. نمیارم در سر زنونه خریداي از من. بري

 .بیاد باهات سپارم مي خانم 
 .کرد مي کالف  داشت سکوتش

 !؟دختر توام با... استغفرا....  عین سرتو زن  مي حرف باهات وقتي سمانه _
 .کرد نگاه چشمام تو و باال آورد سرشو

 .ندارم الزم چیزي که گفت  _
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ستي بابات ي خونه دختر دیگه. بري باید دیگه خریدو _ ساي. نی  مي دیدج لرا
 مربوط که چیزي هر. زنونه خریداي....  دون  مي چه و کفش و کیف. خواي

 .برو مادرت با نرودي راحت خان  حاج با اگه. متاهال دنیاي به شه مي
 .بشه عوض بحث این بود بهتر. پایین بود انداخته سرشو دوباره

شو _ شونت رو خونه تا پا . توپ طراح یه دادمش پیش اي خورده و ماه یه. بدم ن
 نیومد خوشددت اگه تویي، خونه این خان  اما راضددی ، کارش از خیلي که من

 .کنن عوضش خودت سلیقه با بیان گیرم مي تماس
 .کشوندمش خودم طرف به و گرفت  دستشو

 .دیگه شو بلند _
 .کردم اشاره اپن ي آشپزخونه به شد پا وقتي

شپزخونه _ شتي سرویس. معلومه که آ  یه ه  جا این. طرفه اون حمام  و بهدا
 .خودمه مخصوص که کوچیکه بار

 .کشوندمش خودم دنرال و کشیدم رو دستش
 .بدم نشونت رو اتاقا تا بری  بیا _

. کردم روشددن رو خواب اتاق المپ.شددد کشددیده دنرال  قرل، از تر سددنگین
 اخ  اون بازم تختخواب، به رسددید تا اتاق دیواراي رو چرخوند چشددماشددو

 :گفت  و ب*و*سیدم سرشو. کردم ب*غ*لش سر پشت از آروم! خوردني
 مي .کنن مي استفاده دومادا عروس تازه براي رو رنگ این گفت مي دکوراتوره _

 .... آلرالویي رنگ گفت
ش  زدش، گره ابروهاي اون با همراه بار این. گردوندم برش  شده سرخ صورت
 !آلرالو عین بود،
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 .بدم نشونت رو خونمون جاي ترین خوشگل تا بیا اتاق، رنگ خیال بي _
 تا و کردم روشددن رو بچه اتاق چراغ. کشددیدمش خودم دنرال و گرفت  دسددتشددو

 .بردمش اتاق وسط
 چطوره؟ _

 .انداخت نگاهي سرسري خیلي
سیت اول بهتره گفت مي طراحه _ شخص بچه جن شه، م شو بعد ب  ه،بزن طرح

 یه شددد قرار همین ي واسدده کن ، صددرر موقع اون تا تونسددت  نمي من خب ولي
 .دخترا ه  باشه پسرا مناسب ه  که کنه طراحي جور

 .رفت  اتاق در سمت به
شه از که شیر گن مي _ شه نر کنه نمي فرقي بیاد، در بی  ودمخ من اما ماده، یا با

 ینج یه من باشددما، گفته بت خانوما خانوم راسددتي. دارم دوسددت بیشددتر دختر
 باال کول  و سددر از هام بچه خونه، میام که همین دارم دوسددت. خوام مي بچه
 .... من  و بپرن

سته صداي با ستادم جام سر کلید، چرخیدن و در شدن ب . شت برگ عقب به. ای
 .بود شده بسته بچه اتاق در. ماسید دهن  تو حرف ي بقیه

 .دادم تکون بار چند رو دستگیره و رفت  در طرف به
 شد؟ چي سمانه _

_ .... 
 سمانه؟ _

_ .... 
 .توام با کردي؟ قفل درو چي براي _
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_ .... 
 :زدم فریاد و کوبیدم در به مشتي

 کن ؟ بازش یا کني مي بازش _
 :زد داد بلند

 .بمیرم خودم حال تو بذار. بذار راحت  _
 چیه؟ حسابت حرف برین  کن باز درو حالي؟ چه _

 بچه اتاق در و شد شکسته در قفل دوم، لگد با. سکوت سکوت، سکوت، بازم
 مي یهگر و بود کرده کز بچه کمد کنار اتاق، ته. شدد باز وحشدتناکي صدداي با

 ک مح بازوهاشو. نرود کردن رفتار مالی  موقع اما لرزید وجودم دیدنش با. کرد
 .کردم بلندش زمین از و گرفت 

 چته؟ هست معلوم _
  ک بازوش دور از دستمو فشار کن ، ول بازوشو که اون بدون آخش، صداي با

 .کردم
 چیه؟ بازیات بچه این دلیل بگي شه مي _

 .دادم تکونش محک . شد مي ساییده ه  رو داشت دندونام
 نخواسددت  ازت. کن تمومش لعنتیتو اشددکاي اون. نگیر موني الل من واسدده _

 .بگو یکیشو فقط کني، ردیف هزارتاشو
_ .... 

 .لعنتي بگو دِ  _
 .ندارم دوِست من _
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 رو مدیگهه که این بدون نفر ها میلیون دنیا این تو. بیار تر کننده قانع دلیل یه _
 .میرن مي آخرش . کنن مي زندگي ه  با کنن، مي ازدواج باشن، داشته دوست

 .ه  تو کرد مشت دستاشو
 .نیستن متنفر ه  از ولي گي مي درست تو آره، _

 بود، تهانداخ سایه عسلیش چشماي اون توي که تنفري با و کشید بلندي نفس
 :داد ادامه

 وتصددورشد توني نمي که زیاد قدر اون. متنفر فهمي؟ مي. متنفرم ازت من اما _
 .بزني دست به  و باشي کنارم ه  ثانیه یه حتي خوام نمي. کني

ستام . نپایی افتاد و شد شل بازوش دور از بگیرن، اجازه من از که اون بدون د
ت گفت وقتي. بودم شددده گنگ  پِي  اول همون از. نکردم تعجب ندارم، دوسددِ
 دختر این از ه  عاشددقي و عشددق انتظار. بودم مالیده خودم به رو چي همه

 :گفت و کرد پاک دوباره اشکاشو. بود زیادي خیلي دیگه این اما نداشت 
 کتک اگه که زبون بي مریِض  بدبخِت  مادر یه و مفنگي باباي یه با زندگی  _

 مي تحمل اما بود جهنمي کافي ي اندازه به شد، نمي شب روزش خورد، نمي
. دشدد پیدات تو که دیدم مي خوشددرختیو رنگ داشددت  تازه....  که این تا کردم،
 .کشید عقب و شد منصرف من با ازدواج از جمشید که کردي کاري

 .... قرار یه ه  با ما....  ما _
 کردي کار چه دون  نمي. بیاري یادم رو کذایي قرار اون خواد نمي دون ، مي _
 .بخشمت نمي وقت هیچ. کرد ول منو جمشید که

 .دادم تکون محک  و گرفت  هاشو شونه. بود سنگین خیلي برام حرفاش
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 دور، انداخت رو تو نکرد، ولت فهمي؟ مي. نکرد ولت نامرد جمشددید اون _
 .خوشیش پي رفت بعدم آشغال، تیکه یه مثل

 :زد فریاد
 .کرد نمي ول منو راحتي این به وقت هیچ جمشید. گي مي دروغ _

 هک بودم احمق چقدر. بود کرده خیس صورتشو اشکاش. کردم نگاش خاموش
یدو تونه مي راحتي همین به کردم مي فکر نه فراموش جمشدد ظه یه. ک  از لح

 :زدم ادفری و دیوار به چسروندمش محک . گرفت  گر چرخید، سرم تو که فکري
 حرومزاده اون با رابطت. دي مي جواب راسددتشددو پرسدد ، مي ازت سددوال یه _

 داشتي؟ باهاش اي رابطه چه بود؟ چجوري
 :گفت و زد پوزخندي

. سدداک  تو گذاشددت گواهیمو مادرم. خان بهادر باشددي نگران نیسددت الزم _
شد روش خودش ستت بده ن  زا بعد شي، مطمئن و بخونیش بري توني مي. د

 .نذاشته کاله سرت کردي، خرج... اسدا باال که پول همه اون
 زیرا، خترد این. بیارم سرش بالیي ترسیدم مي. بود شده پر ظرفیت . کردم ولش
 گلدوني عصرانیت، شدت از. بود شده تر دردناک ه  مار نیش از زبونش حاال

 .دیوار تو کردم پرت بود، دست  دم که رو
 و مهر توقع من . نیسدددت حرفي میاد، بدت من از قدر این که حاال باشددده، _

 مي ،مني زن حاال تو کن؛ فرو پوکت کله اون تو اینو ولي کن  نمي ازت محرت
 .ذرمگ نمي دیگه یکي این از باش مطمئن. مسئولي شوهرت قرال در که، فهمي
 ات کردم باز رو بلوزم هاي دکمه. کوبیدم محک  درو کن ، نگاش که اون بدون
. یارمب دسددت به خودمو آرامش بلند، نفسدداي با کردم سددعي. بکشدد  نفس بهتر
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ست کاکائوي شیر لیوان شت  میز روي از رو نخورده د . دمنوشی جرعه یه و بردا
 .بار سمت چرخید نگام و موهام تو کردم فرو دستامو. نکرد آروم 
 پنج  فصل

 
شمامو. شد نمي متوقف ه  لحظه یه براي اتاق در شدن کوبیده صداي  به چ

صرانیت با. شد خیالش بي شد نمي دیگه. کردم باز ناچار  کلید .شدم بلند ع
 .کردم باز شدت با درو و چرخوندم قفل تو رو
 !.... که نگفت  من مگه _
 ونی پیشدد به دسددتمو. خوردم حرفمو باقي بود، وایسدداده نگران که آرش دیدن با

 .شد مي منفجر داشت سرم. دادم ماساژش کمي و بردم
 .شکوندنش واسه رفت  مي ک  ک ! زن  مي در دارم ساعته یه _
 .بود برده خواب  _
 خوابه؟ وقته چه! خواب؟ _

 دوباره و برگشددت . داد مي نشددون ظهرو از بعد یک که سدداعت رو رفت نگام
 رو امچشم. دستام روي سرمو و میز روي گذاشت  رو دستام. میز پشت نشست 

 بود؟ خواب وقته چه گفت، مي راست. بست  ه 
 .کردم تعجب کلي اومدي، گفت بهرامي خان  که صرح _
 نشه؟ مزاح  کسي سپردم بهش که نگفت اینو _

 .خندید
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 پرواز عصددر مگه. ظهره لنگ که حاال نه بود، صددرح اول مال اون ولي چرا، _
 نداري؟

 .کن  ک  سوزشش از تا معدم به گرفت  رو دست 
ستي خودت فکر خوري؟ مي خرخره تا چرا م*س*تي، دیر قدر این که تو _  ،نی
 .باش بدبختت ي معده اون فکر ک  یه

 .بشه ک  دردش از تا دادم تکون و گرفت  باال سرمو
 کني؟ مي پیدا عسل صمد، مش بساط تو برین برو موعظه، جاي به _
 

**** 
 

 .کشیدم سر جرعه یه رو عسل آب لیوان
 همراه کنه، مي وقت اگه. داشددت  براش زحمت یه بگو خانوم حاج به راسددتي _

 .خرید واسه بازار بره سر یه سمانه
 کنید؟ نمي خرید کیش مگه! چي؟ _

 .داشت خرر مسافرتمون از آرش فقط شکر رو خدا
 ش،مادر خاطر به نداشت، مسافرت آمادگي سمانه. کردم کنسل کیشو برنامه _
 .بهتر وقت یه براي بندازمش گفت  من . بود احوال مریض ک  یه
 .سپارم مي خانوم حاج به باشه. درسته کارت _

ستمو شون وار دایره و هام شقیقه به بردم د  چه. کن  ک  سردردم از تا دادم حرکت
گه کردم مي فکر که بودم احمق  دخترو این دیشدددب حرفاي بخورم، گلو تا ا
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صب. کن  مي فراموش  ضافها بدبختیا این ي بقیه به ه  لعنتي سردرد این الم
 .بود شده

 .خواستگاري براي اومده جلو یکي محضر تو گفت مي مادرم راستي، _
 .برداشت  سرم روي از رو دستام

 کي؟ خواستگاري! خواستگاري؟ _
 .مهناز خواستگاري _
 !مهناز؟! چددي؟ _

 بود؟ چي منظورش. ه  تو شد کشیده ابروهام
ضر تو دیروز. خودمون مهناز. بابا آره _  که مهنازو عروس، فامیالي از یکي مح

ستگاري مهناز از و خانوم حاج پیش اومده دیده، سه کرده، خوا سرش وا  مي پ
 .خواسته

 .کن  گریه یا باش  خوشحال باید دونست  نمي
 گفته؟ چي خانوم حاج _
ته، بهش فقط خانوم  حاج _ گاه قوارش و قد به گف نه ن چه هنوز. نک . اس ب

 گفته خانوم  حاج. کنه نمي ول اون  که این مثل. نشدددده پر سدددالش پونزده
 اجح. گرفته خونمونو شددماره اصددرارم به. بگ  اون به تا ترشدده، بزرگ داداشددش

 تهنگف دروغ که بده جواب چي زدن، زنگ اگه بگ  بهت سپرد صرحي خانوم 
 .باشه

گاه یه ند هنوز. کردم لیوان ته به ن نده توش اي قطره چ  روز یه یعني. بود مو
 دیدم؟ مي عروس لراس تو مهنازو
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 ".دم نمي َکسونش َکس به: "گفت داداشش بگه بسپار خان  حاج به _
سته شت  رو غذا هاي ب شپزخونه میز رو گذا  نگاه رو اتاق در زیر جا همون از. آ

راز، ي دختره. بود نزده بیرون زیرش از نوري هیچ کردم، مپ حتي لج تا ال  قا
 هب لب هیچ، که بود نیومده بیرون اتاق اون از روز، دو این تو. نکرده روشددن رو

ست  نمي دیگه. بود نزده ه  غذا ش  تفاوت بي تون . بود رفاح این از لجرازتر. با
 .کردم باز رو اتاق در
 .گرفت  شام بیرون، بیا _

. ودب تنش پیش روز دو پیرهن همون. بود نشددسددته ب*غ*ل به زانو تخت، کنار
 .نگردوند بر رو سرش حتي

 .... گ  مي دختر، توام با سمانه، _
 .نیست گرسن  _

 :گفت  آروم. کردم بلندش و گرفت  رو بازوش
 اون هب که کني ثابت کني؟ ثابت چیو که کني غذا اعتصدداب خواي مي مثال _

 .بخور غذاتو بیا... استغفرا.... 
شپزخونه تو که اي کوبیده بوي . کرد يم تحریک سیرو آدم حتي بود، پیچیده آ
. ودب نشسته ساکت جور همون هنوز. صندلي پشت گذاشت  و آوردم در رو کت 

 .دستش تو دادم جا زور به رو قاشق. آورد مي در کفرمو داشت دیگه
 .بخور نشده سرد تا _

شقو. خوردن به کردم شرو   قدر اون. جویدن به کرد شرو  و دهنش به برد قا
شقش سومین که جوید مي آروم صادف قا  فقط. من غذاي شدن تموم با شد م
 وسددرشدد. دهنش سددمت گرفت  و چنگال به زدم کراب تیکه یه. خورد مي برنج
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شت از دوغ لیوان یه با و شدم خیال بي. کرد نگاه رو میز و برگردوند  بلند زمی پ
 .شدم

 پایین باال رو ها شددرکه قدر اون. کردم روشددن تلویزیونو و مرل روي دادم ل 
شه تموم غذاش تا کردم  خونه این به اول باید. داد ادامه جوري این شد نمي. ب

 به قدم باید. کردم مي بیدار درش رو بودن خونه خانِ   حس و دادم مي عادتش
 هب داشدددت که دیدنش با. کرد مي عادت من به ک  ک  تا رفت  مي پیش قدم

 :گفت  رفت، مي اتاق سمت
 .دارم کارت بشین بیا _
 قدر اون. کردم نگاش. نشددسددت من به مرل دورترین روي و برگشددت اکراه با

 رفاح اون پیش روز دو که دختریه همون این که این باور که بود نشددسددته مظلوم
 .بود سخت زده، من مثل یکي به رو
 زن ناخواسددته یا خواسددته االن تو. بکن  وا اول همین از سددنگامونو خوام مي _

 نم برابر در تو که جور همون دارم، وظایفي تو قرال در من. شددوهرت  من  مني،
 .داري وظایفي

 :گفت  و زدم لرخندي. ه  تو رفت اخماش دوباره
 .نیست وظایفا اون از منظورم فعال. کوچولو نکن اخ  _
 :گفت  که بره شد پا. خندیدم شدش تر غلیظ اخماي اون به
 !نشده تموم حرف  کجا؟ _

باره. کرد گیجش خنده، اون از بعد من، جدي لحن  به زد زل و نشددسدددت دو
 .خونه کف پارکت
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 که؟ فهمي مي. زنه و مرد یه بین کار تقسی  همون وظایف، از منظورم _
 .بود فهمیده گمون . کرد نگام فقط

 خونه خرج که منه ي وظیفه این دیگه، مرداي خیلي مثل و مردم یه من خب _
 وقتي شددب دارم دوسددت من خب. اي خونه این خانوم که ه  تو. بیارم در رو

 ونهخ باقي مثل باشه، پیچیده خونه تو غذا بوي و باشه روشن چراغا خونه، میام
 موافقي؟ چطوره؟. کن آشپزي سرگرمي واسه. وظیفته که گ  نمي. ها

 وقعت شدرایط این تو که داشدت ، دوسدت ه  باز آغوش با همسدر اسدتقرال الرته
 رو سددکوت همه این تحمل. سددکوت ه  باز سددکوت، سددکوت،. بود زیادي

 .نداشت 
 یه ه . پدرت ي خونه ری  مي ه  با فردا. دارم ه  دیگه پیشددنهاد یه الرته _

 تو چطور پرسدد  مي... اسدددا از من ه  کنی ، مي مادرت و پدر به ادبي عرض
 مي عمل همون طرق گفت، اون که جور هر. کنه مي وظایف تقسددی  خونش

 چطوره؟. کنی 
 .کرد نگام ساکت باز
 که بهتر چه. زندگیمونه اول که ه  ما. شه مي بلند کنده از دود گفتن، قدی  از _
یات از فاده ترا بزرگ تجرب یککو گفتن، تري بزرگ باالخره. کنی  اسددت  تري چ

 چطوره؟ نظرت به. کردن پاره بیشتر تو و من از پیرهن تا دو باشه، چي هر. گفتن
 هوم؟

 .بود مونده دادن جواب تو. کردم قای  تفاوتي بي ماسک زیر خندمو
 دوم؟ یا اول ي گزینه نگفتي، باالخره _

 .سکوت سکوت، سکوت،
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 .... تا... اسدا ي خونه ری  مي ظهر فردا باشه، _
 .اول ي گزینه _
 .نشنیدم گفتي؟ چي _
 .نیست خوب آشپزی  باش ، گفته ولي اول ي گزینه گفت  _
 .داشت زبونشو اون هنوز! بابا نه
ند. نداره ایرادي _ یاد خانوم حاج فردا. میفتي راه کردي، خراب که بار چ  م

 .بخر ه  آشپزي کتاب یه. خرید براي دنرالت
 .... الزم چیزي من _

 .بده ادامه دیگه نذاشت 
 و رت شیک بقیه از زن  دارم دوست من. نکن شرو  دوباره. زدی  حرفشو قرال _

 از یکي. خرب اصل چرم. بردار پوتین با پالتو تا چند حتما. باشه تر لراس خوش
سالمتي. بگیر سفید رو پالتوها سي تازه نا شو فکر. عرو  به کارت وت. نکن پول

 .گرفتهن بو بدنت تا بگیري دوش یه بري بهتره ه  حاال. هست پول کافي اندازه
 .تو کردمش و گرفت  دستشو. ندادم بهش مخالفت فرصت

 .خودته مال. هست رختکن تو صورتي لراسي حوله یه _
 .نرود بد شرو  براي. بست  رو حموم در و
 
 .برداشت  رو گوشي تلفن زنگ صداي با
 بهرامي؟ خان  بله _
 .آوردن تشریف امیني آقا حاج سپهرتاج، آقاي _
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 .داخل بفرستینش! امیني؟ آقا حاج _
 .گذاشت  رو گوشي

 .امینیه حاج پاشو، آرش _
 :گفت و برداشت روزنامه روي از سرشو تعجب با آرش

 !بود جا این پیش هفته دو همین که اون! امیني؟ حاج _
شونه به هامو شونه  ت ک. شدم بلند صندلي روي از. دادم تکون خرري بي ي ن

 خوش و اصددلي هاي مشددتري از امیني حاج. در سددمت رفت  و کردم مرتب رو
ساب شگاه ح شت نقل و حمل شرکت یه. بود نمای صلِي  سهامداراي از و دا  ا

 .بود شهر بزرگ هاي ترمینال از یکي
 .حاجي سالم _

 :گفت و جلو آورد دستشو
 !گیري؟ مي زن ري مي یواشکي دیگه حاال. شادوماد به سالم! به به _
 .دادم تکون دستشو و زدم لرخندي زور به
 بود، خاموش همراهتون. نرود یواشددکي همچین . کني مي لطفي ک  حاجي، _

 .دارید تشریف قش  گفتن بگیرم، دعوت منزل زدم زنگ
 .بوده ما از سعادتي ک  پس _

 :گفت و زد چشمکي بعد
 .بعدي دفعه... ایشاا _

 .زدم لرخند زور به بازم
 .هستیما ه  ما حاجي، سالم _

 .دید رو آرش تازه و برگردوند سرشو
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 .خان آرش سالم! به به _
 .حاجي جلوي گرفت رو دستش آرش

 .حاجي ماست از سالم _
 .کرد دراز پاهاشو و نشست مرل روي

 .شدم خوشحال خیلي فهمیدم، وقتي. پسرم باشه مرارک _
 .حاجي داري لطف _
 آشناس؟ کیه؟ باباش کارس؟ چي دختِره حاال _
 .خوبیه دختر خودش . نیست آشنا حاجي نه _

 .نیومده خرر بي همچین  شدم مطمئن. زد لرخندي موذیانه
 مخود پسددر مثل بدون، اینو ولي شددی  فامیل ه  با ندونسددتي قابل چند هر _

 .دارم دوست
 .شمایی  کوچیک ما حاجي داري، اختیار _

 :گفت و انداخت اتاق به نگاهي
 ت؟شرک کدوم دست دادي. شده قرل از تر شیک خیلي. مرارک جدیدت  دکور _
 .جدیده شرکت یه _

شت که آرش به کردم رو شت و میز به بود داده تکیه حاجي به پ  ي امهروزن به دا
 .کرد مي نگاهي امروز

 پیشته؟ رادمنش خان  شرکت کارت آرش، _
 .بیرون کشید کارت یه پولش، کیف تو از و کتش جیب تو کرد دست

 .حاجي بفرما _
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 :گفت و کرد کارت به نگاهي حاجي
ست  مي بود وقت خیلي _  وبخ طراح یه دنرال. کن  عوض شرکتمو دکور خوا

نه. گشددت  مي  مي. نداره روح خونمون گن مي دخترا. طور همین ه  رو خو
 .بده تغییر بگ  رو همگي خوابا، اتاق تا گرفته پذیرایي از خوام

 .شرکت همین زدم زنگ خودم  خونه دکور واسه. نداره حرف کارشون _
شم  شش که آرش به افتاد چ شت. بود باز بناگوش تا نی  بود ستادهای حاجي به پ

سره. دیدش نمي حاجي و ش ....  ي پ  حاجي که حیف. رفت  بهش اي غره چ
 .بود نشسته

 .عالیه کارشون....  شرکت _
 .کرد کارت به نگاهي و گذروند نظر از دفترو دکور دوباره

 .معلومه اتاق همین دکور از _
 يم وقتي. بود عادتش. مالید ه  به رو دسددتاش و جیرش تو گذاشدددت کارتو

 .مالید مي ه  به دستاشو اول مطلب، اصل سر بره خواست
ستش _ سه را  دجدی اتوب*و*س تا سه که این یکیش. شدم مزاح  کار تا دو وا

 .خواست  مي
 باشه؟ کارخونه کدوم از. حاجي چش  روي به _
 -تهران خط تو بندازمشدون خوام مي. خوام مي اسدکانیا تاشدو سده دفعه این _

 .مشهد
 .کنه حاضرشون فردا تا سپارم مي آرش به. حاجي باشه _
 .میز روي گذاشت و آورد در پاکتي جیرش از
 .بیار خودت با خانمت . بیا حتمي. پسره گل عروسي هفته این آخر _
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شحال زبونش، از خانمت لفظ شنیدن از چرا دون  نمي شدم خو  جورایي یه. ن
 .داد مي کنایه بوي حرفش. موذي پیرمرد. گفت کشدار

 .رسی  مي خدمت بودی  قابل اگه حاجي، چش  _
 

**** 
 
 یک به یک. کردم مي نگاه بود، پهن ردیف به مرل رو که سددمانه خریداي به

 دادم آروم و کشددیدم بلندي نفس. بسددت  چشددمامو. گذروندم نظر از رو لراسددا
 .گرفت  رو آرش شماره و آوردم در جیر  از رو گوشي. بیرون

 .رییس سالم _
 خونه؟ رسیدي. سالم _
 مگه؟ چطور. رسیدم تازه. آره _
 .کن  تشکر ازش خوام مي خانوم، حاج بده گوشیو _
 .کن  مي صداش االن باشه! خان ؟ حاج _

 .پیچید گوشي تو صداش گذشت، که دقیقه چند
 سپرده. خوابیده و خورده قرص یه کرده، مي درد سرش خان  حاج گه مي آیدا _

 .نکنی  بیدارش شام  واسه
 .یدخر بره سمانه با خواست  مي ازش نراید. چیه از سردردش دونست  مي خوب

 .زن  مي زنگ بعد. هیچي پس _
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باره و کردم قطع رو تماس  هی با جین شددلوار یه انداخت ؛ خریدا به نگاهي دو
 حاضر هک شرت تي تا چند مشکي، و سفید اسپورت کفش یه مشکي، مانتوي

 .اهسی ژاکت یه با خریده، مردونه لراس ي مغازه از تاشو دو بخورم، قس  بودم
 روش به رو. بود کرده ب*غ*ل پاهاشددو و بود نشددسددته تخت کنار باز سددمانه
 :گفت  و ایستادم

 کو؟ خریدات باقي _
 .بود قرمز چشماش. آورد باال سرشو

 .همیناست همش _
 !اینا؟ فقط _
 .بخرم نداشت  الزم اي دیگه چیز _

 دهخری که رو سیاهي ژاکت. دیدم عمرم تو که آدمیه لجرازترین خوردم مي قس 
 .گرفت  جلوش و کشیدم بیرون بود،

 .پوشند نمي اینا از دیگه خانم  حاج سال و سن به زنایي! خریدي؟ چیه این _
 .آوردم در خریدا بین از مشکي شرت تي یه
 .شه مي من سایز که بندم مي شرط بیني؟ مي اینو _

 .کرد مي نگام ساکت فقط
 برندي؟ شرط حاضري _

 .باال انداخت هاشو شونه
 بندي؟ مي پس _

 هش بلند خواست. شد گرد چشماش. بلوزم هاي دکمه کردن باز به کردم شرو 
 .کردم سد راهشو که بره
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 کجا؟ _
 خودش جلوي رو شرت تي. دیوار سمت برگردوند روشو و تخت روي نشست
 .نداشت بر شکاف  یه اما چسرید بدن  به محک . پوشیدم

 گي؟ مي چي حاال بردم؟ شرطو دیدي. کن نگاه خوب _
 .انداخت باال دوباره هاشو شونه

شو خوام مي پرس ، مي ازت سوال یه _ ست شنوم را  ینا صروري ممکنه وگرنه ب
 .... وقت اون و بدم دست از اومده، کجا از دون  نمي که روزمو چند
 .کرد نگام فقط

 بهت سددلیقمو خوام نمي. نخریدي چي خریدي، چي که این به ندارم کاري _
 برداشتي؟ رو گشادي و تیرگي این به لراساي چرا ولي کن  تحمیل

_ .... 
 کردي؟ فکر خودت پیش چي _

_ .... 
 شنوه؟ نمي گوشات مگه دختر، توام با _
شه من _ ساي همی شاد لرا ش  مي گ  ایدنر دختر گفت مي میومد، بدش آقام. پو

 .بچسره بهش لراسش
 کن ؟ باور یعني! واقعا؟ _

 .آوردم در تن  از رو شرت تي. داد هاش شونه انداختن باال با جوابمو باز
 ان خ بشناسون  بهت خودمو ک  یه باید کن  مي فکر اما کن ، مي باور باشه، _

 .کوچولو
 .داد عقب صورتشو. کردم نوازش صورتشو دست  پشت با
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 ربراب در حتي. زیاده خیلي مقاومت  مخالف، جنس مقابل در من بدون، اینو _
 شاسي. ندادم وا ه  ترینشون اخالق خوش و ترین هیکل خوش خوشگلترین،

 .کوچولو خان  اي جوجه بینشون لجراز، توي که بلندایي
 .پیشونیش رو کوبیدم آروم اشارم، انگشت با
ستي فندقیت، مغز اون با تو اگه پس _ ش  پوشیدن اب که کردي فکر خودت با و ن

ساي شن، رنگ با اون  تنگ، لرا ش  تحریک من ممکنه رو  ایياتفاق یه بعد و ب
 .... هیچ نخوام، خودم تا باش مطمئن. اشتراهي در کامال بگ  باید بیفته،

 .... آقام اما _
سه قدر این _ شد عقلت قدر اون یعني. نکن آقام آقام من وا  بفهمي که نکرده ر

سدا سي و کس هر سر که پیکریه در بي ي خونه اون به منظورش... ا  شتو ناک
 خودت؟ و خودتي خانمش که خونه این به نه بازه،

شت تخت روي از بلوزمو. شد خیره کمد به و برگردوند رو سرش دوباره  و  بردا
 مي روي زیاده من اعصدداب کردن تحریک تو داشددت دیگه. زدم بیرون اتاق از

 .کرد
 ي ندازها به امروز. ایستادم آسانسور روي به رو. پارکینگ تو گذاشت  رو ماشین

 اون تا دمبو گرفته تصمی  همین واسه داشت ، اعصاب جنگ نمایشگاه تو کافي
شب شده، که ه  خودم آرامش براي شه، مي که جا ش  نزدیک سمانه به ام  ن

شام  به غذا بوي کردم، باز درو که همین ولي  ذاغ بوي بار اولین براي. خورد م
 از داشددت ارزش که اومد خوب نظرم به قدر اون. بود شددده پخش خونه این تو

 .برگردم تصمیم 
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. بود دهچی ساده خیلي رو میز. نشست  میز پشت و کردم خشک حوله با دستامو
 .کنارش لیوان یه با چنگال و قاشق یه و بشقاب یه
 خانما؟ خان  خجالت یا بخوری  شام! به به _

 انداخته راه که بویي برعکس. گوجه ي کته میز؛ روي گذاشدددت رو غذا دیس
شت جالري چندان ي قیافه بود، شق با. ندا  بین ما هک رنگي سیاه هاي تکه به قا
 .کردم اشاره بود، برنج هاي دونه

 !چین؟ اینا _
 .میز رو گذاشت رو آب پارچ

 .داغ پیاز _
 !نسیاه که اینا ولي طالییه هاي مایه تو داغ پیاز رنگ دون ، مي که جا اون تا _
 .بگیرم دوباره از نشد فرصت. سوخت نرود، حواس  _

 حرص غیرم*س*تقی  خواسددت مي کار این با. لجراز ي دختره! نشددد فرصددت
 پزخونهآش از اومد. کنار بزن  رو سوخته پیازاي کردم سعي قاشق با. بیاره در منو
 .گرفت  بازوشو که بیرون بره
 کجددا؟ _

 .بیاره در دست  از بازوشو تا کرد سعي
 .اتاق  تو برم خوام مي _
 چي؟ خودت پس _
 .ندارم میل _

 :گفت  و خندیدم
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 .کن  مي خوري تنها کني فکر اگه مدیوني _
 .سیرم من اما _
 .برداشت  کابینت از دیگه قاشق یه. میز پشت نشوندمش زور به
ست تا سیر آدم گفتن، قدی  از _ شقاب . داره جا لقمه بی  همین تو. خواد نمي ب

 .خوری  مي دیس
 .دستش دادم قاشقو

 کمتره؟ چیمون ما مگه. دومادا عروس تازه مثل درست _
 ها هسوخت پیاز. بود مردد خوردن غذا براي اما گرفت دست  از ناچار به رو قاشق

 تردیدشددو دلیل تازه دهن ، به قاشددق اولین بردن با. زدم کنار حوصددله با رو
شت ، عادت تند غذاي خوردن به که مني براي حتي. فهمیدم . ودب تند زیادي دا

 .بردم دهن به رو دوم قاشق و نیاوردم خودم روي به
 !خوري؟ نمي چرا _

 به" .خودم سمت کشیدم رو آب تنگ و بردم دست برد، دهن به که قاشقو اولین
 ه  رو سوم قاشق" زرنگي؟ خیلي کردي فکر. خان  سمانه نرم جنگ میگن این
شمي زیر و دادم فرو شو. کردم نگاش چ  سفید رنگ. جوید مي آروم آروم لقم

 با. نشست صورت  رو پهن لرخند یه. شد مي گلي گل ک  ک  داشت صورتش
شق شق به. زد کنار رو پیازا قا شید دوم قا  یوانل یه و سینک سمت دوید که نک

 دادم نون تکه یه کردم، مي قای  رو خندم که حالي در و شدددم بلند. خورد آب
 .دستش

 .پره مي تندیش زودتر بخوري نون _
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 که نبیرو بره آشددپزخونه از خواسددت و کرد پر دیگه لیوان یه اما نگرفت رو نون
 و پام وير نشوندمش تقالش به توجه بدون صندلي، رو نشست  گرفت ، دستشو

 تر رومآ که ک  یه. بکنه تقال خوب گذاشددت  اول. کردم قفلش بازوم تا دو بین
 :گفت  زدن، نفس نفس به کرد شرو  و شد

 بندازي، کل من با داري دوسددت اگه. کوچولو خان  بگ  بهت چیزي یه بذار _
 کل کل این شددامل خوراکي مواد بذاری ؛ براش قانون یه بیا اما پای  من  بنداز،

 تهشددو تا و کنارم بشددیني باید خودت کني، درسددتش جور هر چون شدده، نمي
 .بخوري

 .زدم دماغش به اي ضربه انگشت  سر با. کرد مي نگام خش  با
 .... ي دفعه اما گیرم مي ندید رو دفعه این _
 .نیست  تو آشپز که من. کن ول  _

 .گرفت  رو لپش
 .عشقمي خانممي، سرمي، تاج تو _

 .کنه آزاد خودشو تا کرد سعي باز و کرد گره مشتاشو
 مهموني مهمون ، یه جا این فقط من. باشدد  اینا کدوم هیچ خوام نمي من نه، _
 .ره مي زود یا دیر که

 دستامو. اتاق سمت دوید و کرد آزاد خودشو. شد شل بدنش دور دست  حلقه
. بودم نگشددته بر تصددمیم  از کاش. کردم نگاه غذا دیس به و موهام تو بردم

 !مهمون
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**** 
 
شت مي عقدمون از اي هفته یه  ه  ذره یه و بود سمانه همون هنوز سمانه. گذ

شده عوض سي تا روز دو فقط بود، ن سر عرو  فتنر بین. بود مونده امیني حاج پ
س ، به مونده روز یه. بودم مردد نرفتن و صمی  مرا  کلي از بعد. گرفت  خودمو ت

ست  دعوا و جنگ ضیش تون صله با کمي. بیاد خرید براي تا کن  را ساژ زا فا  پا
 .کردم پارک

 .رسیدی  شو، پیاده _
_ .... 
ساژ اول طرقه تمام شت قدم تفاوتي بي با رو پا  رو رشس. بود بچه خیلي. بردا
 از يبعض سنگین نگاه که داشت برمي آروم قدر اون هاشو قدم و بود گرفته زیر

ساس شدند، مي رد مقابلمون از که رو مردمي شو ناچار به. کردم مي اح ست  د
 .دادم فشار و گرفت  محک 

 .بندازي ویترینا به نگام یه الاقل بهتره. بزنی  قدم جا این نیومدی  _
 خیلي خترونهد لراس یه. برگردوند بوتیک یه ویترین سمت به میلي بي با سرشو
 کمکي هی. رسید مي زانو تا بلندیش که سفید لراس یه. کرد جلب نظرمو شیک

ستین ه  شت آ شه. دا شت چین طرقه چند لراس چپ سمت ي گو  لراس. دا
 .کرد مي غوغا سمانه هیکل روي و بود قشنگي

 چطوره؟ این _
 .انداخت باال هاشو شونه اون فقط من جواب در
 .کن پروش بری  بیا. نیست بد که من نظر به _
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 .مغازه پیشخون رو گذاشت رو لراس اومد، بیرون که پرو اتاق از
 بود؟ اندازت برینمش؟ تنت رو نذاشتي چرا شد؟ چي _

 .روسري زیر داد هل پیشوني رو از موهاشو
 .نیومد خوش  ولي بود اندازم _

صله خیلي سمانه با خرید ست مي حو  آخرش که بود خرید بد قدر اون. خوا
 بعد و دستش دادم مي و کردم مي انتخاب رگاال بین از رو لراسا که بودم من این
ستادمش مي ش . پرو داخل فر صلگي بي با آخر  تگف مي و بیرون میومد حو

 .نپسندیده
 فعهد این. منتظر اي دقیقه بیسددت و بودم ایسددتاده شددیک خیلي مزون یه توي

 ،بود خراب درش چون پرو، اتاق سددمت رفت نگام. بود مونده تو اون بیشددتر
 ي رهگی صدددا بي و آروم. بود کرده قفل درو بیرون از فروشددنده دختراي از یکي
. ودب گرم کارشددون به سددرشددون همه کردم، برم و دور به نگاه یه. برگردوندم درو
. کردم نگاش فقط. شددد شددوکه من دیدن از. بهش زدم زل و کردم باز درو یهو

 دنز حدس در خودم توانایي به باید. ایسددتاد صدداف و گرفت دیوار از تکیشددو
 قطف مرغش. بودمش شناخته خوب روز هفت این تو. گفت  مي آفرین رفتاراش

شت پا یه سا همه. بود لجراز زیادي. دا ستش تو رو لرا  داده یهتک و بود گرفته د
 .پرو اتاق دیوار به بود

 .کشیدم آرامش  حفظ براي بلندي نفس
 پوشیدي؟ رو یکي کدوم بگو فقط _
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**** 
 

سته با بودی ، دیده اول همون که سفیدي لراس ي جعره  و شکف و کیف هاي ب
شون خریده خودم سلیقه به که سفید پالتوي یه شت  رو بودم  یه. شینما تو گذا

شنهاد به ه  رو مارک آرایش لوازم کامل ست شنده پی شته فرو  ي راب. بودم بردا
 ردمک مي اعتراف باید. بودم گذاشددته وقت سدداعت پنج نزدیک قل  چند همین

 .بود تر آسون خیلي مراتب به مهناز با خرید که
 .کردم پارک چیني رستوران یه جلوي

 .شو پیاده _
 !چي؟ واسه _
 .کن  راحتت کردن آشپزي از خوام مي امشب _
 

**** 
 
 .کرد منو به نگاهي دوم بار براي. بود شده گیج غذا منوي دیدن با
 بدم؟ سفارش برات خودم ي سلیقه به خواي مي _

 :گفت  و بهش کردم رو گرفت، رو سفارشا گارسون که این از بعد
 .بگو خودت مورد در ک  یه _
 بگ ؟ چي _
 .بگو داري دوست چي هر _
 پرسي؟ مي چي واسه _
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 .بدون  ازت بیشتر دارم دوست. زنمي ناسالمتي! نداره چي واسه _
 .داري خرر من چي همه از که تو بدوني؟ خواي مي چي _
 چي خوندي؟ اي رشته چه خوندي؟ کجا تا مثال نه، که چي همه چِي  همه از _

 نداري؟ چي داري؟ دوست
 :گفت و پایین گرفت رو سرش

.. .اسددددا وگرنه بود مادرم التماس به همین  نخوندم، درس بیشددتر دیپل  تا _
ستان اول که موقع همون ست مي بودم، دبیر  محلمون بقال به بده شوهرم خوا

 گفت مي داره، دکون کوچمون سددر که هموني بود، داده طالق زنشددو تازه که
 يیک میوني در پا با من، هاي گریه و مادرم التماس به موقع اون. توپه وضددعش

 ضددرر کرد مي فکر زد، مي سددرکوفتمون ها مدت تا. اومد کوتاه ها همسددایه از
 .... ذاره مي بهترشو یکي خدا که نداشت غیب عل  کرده،

 .نداد ادامه دیگه و کرد سکوت
 چي؟ ذاره مي بهترشو یکي شدي؟ ساکت چرا _

 نای داشددت، حکمتي چه دون  نمي.دسددتش توي لیوان با بازي به کرد شددرو 
 .بود زهري مار نیش مثل زبونش گونه، فرشته ي چهره این با دختر

 
**** 

 
 رو ما تا گفت، مي آمد خوش مدعوین به و بود ایستاده تاالر ورودي دم حاجي

 :گفت بلند دید
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شریف کیا برینید به به _ . ردیدک سرفرازمون. خانوم عروس و شادوماد! آوردند ت
 خانوم؟ شما خوبید

 به کرد، مي پاره گلوشددو داشددت ما، از دورتر چندان نه اي فاصددله با خواننده
 .دادم فشار محک  رو امیني حاج دست. شنیدم مي رو حاجي صداي سختي

 .بود وظیفه انجام. نکنید شرمندمون. حاجي کن  مي خواهش _
ست به سمانه  این از. نکرد حرکتي و زد زل بود شده دراز جلوش که حاجي د
 .گرفت  دست  تو دستشو. اومد خوش  خیلي کارش

 .حساسن ک  یه من خانوم حقیقتش حاجي _
 و انداخت سمانه به جالب چندان نه نگاهي، نی  و کشید عقب دستشو پیرمرد
 :گفت

 !کماالتیه با خان  معلومه ،...ماشاا. نداشت  خرر شرمنده، _
 زن با کشددتگي پدر چه دون  نمي. مزخرف پیرمرد. گفت کشدددار رو... ماشدداا

 .داشت من
 نگام. نشددسددتی  ر*ق*ص جایگاه نزدیک میزا، از یکي سددر حاجي، هدایت با

 دختر ات دو وسط این. ر*ق*صیدن مي که جووني پسراي و دختر انروه بین رفت
 رتابلوت همه از غلیظشددون، آرایش اون و وجریشددون نی  لراسدداي اون با حاجي،

 یدسف لراس اون با اما نداشت، آرایش چند هر انداخت ، سمانه به نگاهي. بودن
 اش هشون طرف دو که موهاش و بود اومده باال زانوش زیر تا که سفید پوتیناي و

سکاي شریه بود، ریخته  تو تالمان سانتي دختراي اون از. بود شده باربي عرو
شت، ک  که هیچي مهموني  سفید شلوار و کت یه خودم . بود ه  سرتر ندا
شیده شکي بلوز یه با بودم، پو  با بیش و ک  بگي شد مي. سفید کراوات یه و م
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شماي اون با سمانه. بودی  ست ه  شگل چ سلیش، خو  اون با عروس محو ع
 .بود شده پفش دامن

 !بکني اشاره یه فقط کافیه _
 :گفت و برگردوند رو سرش

 چي؟ _
 بکني؟ اشاره یه فقط کافیه گفت  _

 .کرد نگام گنگ
 در وسيعر این که بگیرم برات عروسي یه تا کن اشاره یه فقط که اینه منظورم _

 .نیاد حساب به هیچ  برابرش
 .عروس به دوخت نگاشو دوباره و نگفت هیچي

 عروسددي تور دخترا ي بقیه عین خواد نمي دلت تو سددمانه، بگو راسددتشددو _
 بپوشي؟

 .انداخت باال هاشو شونه
 سمانه؟ _
 کنه؟ تنش عروسي لراس بیاد بدش که دختریه کدوم _
 ؟.... تو چرا پس _
 .ندارم رو پوشیدنش ي انگیزه من _
 چیه؟ منظورت اي؟ انگیزه چه! انگیزه؟_
 .خان بهادر سالم_
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 رو صددداحرش تا چرخوندم بود، گرفته قرار جلوم که دسددتي طرف به سددرمو
 .امیني حاج ي بزرگه دختر بود، شیوا. بدم تشخیص

 
 باشه، مواظرش بودم سپرده که خانمي از و نشست  کنارش تنقالت از انروهي با

شکر سب فیل . کردم ت ستاني کودکان منا  مي تلذ دیدنش از مهناز اما بود، دب
 به مانه،س از کندن دل. خیال و فکر تو رفت  و دادم تکیه صندلي به رو سرم. برد

ستن دل ي اندازه سون بهش ب   خت کردنش، فراموش در من سعي تمام نرود، آ
 .عسلي چش  تا دو به شد مي

 خنده. خندید مي مهنازم. بود کرده پر رو سددالن کل ها بچه ي خنده صددداي
ش  سودی . بود شده خانمانه ها  خالص لعنتي غ  این از من  کاش اي. شد ح

 .شدم مي
 .دادم دست و شدم بلند جا از
 هستید؟ خوب. خان  شیوا ماست از سالم _
 ندارید؟ کسر و ک  چیزي. اومدید خوش. ممنون _
 .هست چي همه تشکر، _

 .نشست کنارمون خالي صندلي روي
ستش _  به  ه و کن  عرض سالمي بیام ه  گفت  کردید، عقد شنیدم بابا از را

 .بگ  ترریک خانمتون و شما
ند که بگیرم دعوت زدم زنگ کردم، عرض حاجي به ممنون، _  تشددریف گفت

 .قش  بردید
 .عروسي خرید واسه کیش، رفتی  شراره و بابا همراه اي هفته یه آره، _
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 .کرد سمانه به اي اشاره
 کنید؟ نمي معرفي ه  به رو ما راستي _
 .چش  روي به _

 .گرفت  دست به رو سمانه دست
شون  خانوم، سمانه خانم  _ ستند امیني آقا حاج دختر خان ، شیوا ای  مد که ه
 .دیدیمشون در

 .داد تکون خوشرخت ، گفتن با رو سرش سمانه
 سالته؟ چند عزیزم راستي خوشرخت ، من  _
 .سالمه نوزده _
 دانشجویي؟ _

 .انداخت پایین سرشو سمانه
 .رم نمي دانشگاه _
 یادش .بیداري شب و کنکور و زدن تست ي دوره. هستي کنکوري پشت پس _

 .هست  بیهوشي شش ترم االن من. بود روزایي چه! بخیر
 به ردک رو دید رو سمانه سکوت وقتي. بود کرده سکوت فقط جوابش در سمانه

 .من
 هست؟ ِکي عروسیتون راستي _

 :گفت  و کردم سمانه به نگاهي
 .نکردی  معین تاریخشو هنوز _
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ستون، بندازید من نظر به _ سي با من باغ، تو اون  تاب  اون  زم*س*تون، تو عرو
 .مخالف  کامال تاالر داخل

 :گفت  و زدم لرخندي
 .مییاد پیش چي برینی  تا _

 :گفت و چرخوند سمانه و من بین رو نگاهش گذشت که لحظه چند
 ه  به خیلي اما کنین، مي فرق ه  با خیلي که وجودي با خانمتون و شددما _

 .دارید قشنگي تضاد نو  یه میاین،
 !واقعا؟ _
 .شد دقیق هامون چهره تو
شماي خانمتون! واقعا _ سلي چ شماي ولي داره، ع  خانمتون. ایه تیله شما چ

 روسکیه،ع گفت شه مي خانمتون بیني. هستید گندمي شما اما سفیده، پوستش
 تونجفت همه، شددریه حدودي تا لراتون. اس کشددیده و اسددتخوني شددما بیني اما

 .دارید اي قلوه لراي
 .چرخوند هوا تو وار بیضي رو دستش

 .یهکمون و پهن که دوتون  هر ابروهاي. اس کشیده طور، همین صورتتون  فرم _
 :گفت و شد تر دقیق سمانه ابروهاي تو یهو

 نزدي؟ دست ابروهاتو چرا...  اِ  _
 :گفت آهسته و انداخت جفتمون به نگاهي سمانه

 .بزنه دست ابروهاش به عروسي تا دختر نداری  رس  ما _
 !هست رسما این از هنوزم دونست  نمي من عقد؟ تو حتي! وا _
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 ابروي مقابل در گفت، مي راسددت. انداخت  سددمانه کموني ابروهاي به نگاهي
 .زد مي پهن شیوا، باریک

 .... اندام  نظر از گفت ، مي داشت  _
 .افتاد حاجي به نگام یهو. برد مي سر حوصلمو داشت جورایي یه
 .کنه مي اشاره شما به داره حاجي که این مثل خان ، شیوا _

 .برگردوند سرشو
ست واي _ سیله نرفته، یادم تا. برم دیگه من. گید مي را  آقایون، براي پذیرایي و

 .هست سالن غربیه ضلع
. ناسيش چهره یا خونه مي بیهوشي نرود معلوم. کردم بدرقش سر، دادن تکون با

 .انداخت  سمانه ابروهاي به نگاهي و برگشت 
 !دارید؟ رسمي همچین واقعا _

_ .... 
 !خواد؟ مي انگیزه ه  یکي این واسه و ندارید شایدم _

 بهترین. بررم لذت جشددن از و کن  سددکوت من  دادم ترجیح. سددکوت ه  باز
 .بود سالن غربي ضلع در کار این براي ه  وسیله

 
 شش  فصل

 
 تو مشددترک ي نقطه یه. دیدم مي رو عقد عکسددداي تاپ  لپ روي از داشددت 
 .شد بلند در صداي. عروس رغرتي بي و سردي بود؛ مشترک زیادي همشون



 133 بهادر

 !بله _
 .داخل اومد منشي

 .آوردن تشریف سرمدي آقاي سپهرتاج، آقاي _
 .کردم خاموش رو تاپ لپ

 .بیاره قهوه فنجون تا دو بگو صمدم مش به. داخل بفرستشون _
 .شدم بلند جام از هومان دیدن با
 !شادوماد سالم به به _

 :گفت  و خندیدم. نذاشت  که کنه ب*غ*ل  اومد
 .بشه پیدا اگه الرته طالرشه، که اوني واسه برر رو ب*غ*ال این _

 :گفت و خندید
 .شده پیدا خوبش  شده، پیدا _
 کار من راسددِت  دسددِت  این آخر پس کني؟ نمي رو شددده پیدا پس داداش، نه _

 .کرد خودشو
 .داد تکون سرشو و خندید بلند

 !گفتي اي _
 گیري؟ مي کي رو مراس . باشه مرارک_
 آب از فامیل  اصال شاید دیدي؟ چه رو خدا. مفصل اون  گیرم، مي مراسم _

 .اومدی  در
 !چي؟ _

 :گفت و خندید
 .کار وقت سر بری  همه از اول ولي شنیدي، که همین _
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 .آورد در کیفش تو از برگه تا چند
 اسددهو بررم خوام مي بگیره، کپي روشددون از بهرامي بده جدیدن، حکماي اینا _

شتي؛ چکاي تا دو اون بابت سیارن، جلب برگاي ه  تا دو این. اجرا  مینه برگ
 .نداره اعترار بیشتر روز پونزده رجري، بدشون امروز

 .بهش کردم رو منشي، رفتن بیرون با
 بود؟ چي اومدی  در فامیل از منظورت _
 .بود عروس فامیالي از گمون . دیدم محضر تو روز اون رو دختره _
 .نداشتن دختر فامیلشون تو خیلي یکي؟ کدوم محضر؟ _
 کنار مداو آهان،. بود پوشیده اي قهوه پوتین یه با مشکي پالتوي یه که هموني _

 .زد حرف باهاش و عروس
 .سمانه دوست پي رفت حواس 

 .نموند شام  _
 .سمانه همکالسي پریساست، اسمش. گي مي کیو بدون  کن  فکر _
 نيبری کني تحقیق یه شددده مي. میومد نظر به خوبي دختره! همکالسددیش؟ _

 چقدره؟ تحصیالتش چجورین؟ خانوادش
 .پرس  مي سمانه از باشه، _

 ذهن  تو که سدوالي نپرسدیدن یا پرسدیدن بین. خورد مي آروم رو قهوش هومان
  ه عمیق و بلند نفسدداي کشددیدن حتي دیگه روزا این. بودم مردد چرخید، مي

. ومدنمی کوتاه رقمه هیچ و بود دنده یه زیادي دختر این. کنه آروم  تونست نمي
 .شد مي رفتن آماده ک  ک . پاش روي گذاشت رو کیفش



 135 بهادر

 .دیگه برم من _
 .داشت  ازت سوال یه هومان راستي _
 .بفرما سوال؟ _
 .خوردن مشکل به انگار که شوهرن و زن یه _
 مشکلي؟ چه مشکل؟ _
 .خونوادگي مشکل دون ، مي چه _

 :گفت و خندید
 .دیگه شددوهرن و زن. کنن باور ابلهان کنن، دعوا شددوهر و زن قدیمیا، قول به _

 به صرح ات اتاق، یه تو بندازیشون شب یه کافیه باشه، دستشون تو طالق  حک 
 .ب*غ*لت تو ذارن مي کوچولو یه دیگه ماه نه هیچ، که گردن برمي ه 

 :گفت و زد چشمکي
 گ ؟ مي چي که فهمي مي _

 :گفت  خنده بین و خندیدم بلند
 نمي رقمه هیچ خانمه که این مثل ایناست، از تر جدي مشکلشون. داداش نه _

 .سازه
 .کنه نمي تمکین که اینه منظورت _
 هچ نکنه، تمکین شددوهرش از زني اگه برین  خوام مي گفتي؟ که همین آهان، _

 .کرد مجرورش قانوني شه مي جوري
 .کرد نگاه مشکوک

سه کني؟ مي نگاه جوري این چرا _  ه ب. پرسیدم شرکت هاي راننده از یکي وا
 .بپرس  ازت سپرده
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 .پرسي مي خودت واسه کردم فکر لحظه یه بگو منو آهان، _
ند همین که ما من؟ کي؟ _ قد پیش روز چ  و رسدد  از که خودت. کردی  ع

 عروسي؟ تا کو. داري خرر رسوما
 مي قانون شددوهره، از تمکین م*س*تلزم نفقه دریافت ما قانون در خب. آها _
ست ه  خرجي و نفقه م*س*تحق نکرد، تمکین زن اگه گه  ردنک قطع اگرم. نی

ست یه دادگاه بره تونه مي نداد، جواب نفقه  بازم هاگ. بده تمکین به الزام دادخوا
 ونهت مي تمکین، به الزام راي اساس بر نشد، تمکین به حاضر زن و نداد جواب

 .کنه اقدام دوم همسر کردن اختیار براي و دادگاه بره
 دوم؟ همسر _
 .دوم زن بله، _
 نداره؟ اي دیگه راه این غیر به _
 .قانوني غیر الرته هست، ه  دیگه راه یه چرا _
 قانوني؟ غیر _
 نه؟ یا هست قانون زدن دور اهل طرف اوهددددوم، _
 باشه؟ دوري جور چه تا زدن؟ دور _
 جاي به نیسددت، سددخت قدرام اون خانما دل آوردن دسددت به بگو رانندت به _

 شاخه یه کنه، ولو حک  یه واسه دادگاه، راهروهاي این تو خودشو الکي که این
 که ريتاثی باشدده مطمئن زنش، وقت سددر بره بگیره، کوچیک کادوي یه با گل،
 سددیسددت  کل ذاره، مي زنش روي تومني پونصدددد و هزار گل ي شددداخه اون

 .بذاره تونه نمي دنیا دادگستري
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 :داد ادامه و ایستاد
 .راهه بهترین همیشه مصالحه زناشویي، زندگي تو _

 :گفت  و خندیدم
 داري؟ تجربه خیلي که این مثل داداش، _

 :گفت و خندید
سته _ ست دیدی  ولي گندم، نون نخوردی  در سب بر رو اینا. مردم د  هتجرب ح

 .گفت  کاری 
 بعد وقت اون. دوم ازدواج و من ه ، تو کشددید صددورت . کردم بدرَقش در دم تا
 .بابام مثل یکي شدم مي تازه دري، به در و بدبختي همه این از
 

**** 
 

 مي عقدمون از روز بیسددت نزدیک. کن  غافلگیر رو سددمانه داشددت  تصددمی 
شت  ایلموب اي ساله پنج ي بچه هر که اي دوره تو که بود افتاده یادم تازه و گذ

 نزدیک. شدم کار به دست هومان، رفتن از بعد. نداره موبایل هنوز سمانه داره،
 .فروشي گل بعد و کردم پیدا رو دلخواه  گوشي تا کشید طول ساعت سه

 و سوت خونه. شدم خونه وارد آروم و کردم جا به جا دست  تو رو رز گل دست
 امش شب کرد، نمي لجرازي اگر شاید. نمیومد آشپزخونه از غذا بوي. بود کور

 زا خرري شدم، که پذیرایي وارد. خوردی  مي آروم و شیک رستوران یه توي رو
شکي پالتوي یه با دختر یه عوض در نرود، سمانه س پذیرایي توي م ش . بود تهن
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. کیه دختر این بیاد یادم تا بدم کردن فکر زحمت خودم به خیلي که نرود الزم
 .پرید جا از من دیدن با دختر. کردم مصلحتي ي سرفه یه پس

 .سالم _
 .برگشت سفیدي به سریع دختر روي و رنگ

 !خان....  بهادر سالم....  َس  _
 بود؟ ترسیده قدر این چي از دختر این. بود شده اضافه بهش ه  لکنت

 .خان  پریسا اومدید خوش _
 که همراهي تلفن گوشي و سمانه سمت چرخیدم اتاق، در شدن باز صداي با

 .بود دستش توي
 کرد سالم آروم. اومد خودش به زود اما شد، زده وحشت من دیدن با وضوح به
سا کنار رفت و ستش داد رو گوشي و پری شماش. د  که بود معلوم. بود خیس چ

 .کردم ودب پریسا دست توي که رنگي بنفش گوشي به نگاهي. کرده گریه تازه
 زدي؟ مي حرف کي با _

 .گوشش پشت فرستاد موهاشو
 .مادرم _
 !نکردي؟ استفاده خونه تلفن از چرا مادرت؟ _

 .شد بلند جا از یهو پریسا که بده جواب چي بود شک به دو
 .برم دیگه من _

 .بود نمونده صورتش به رنگ که پریسا به شدم خیره
 .باشید داشته تشریف شام خانوم؟ پریسا کجا _
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 .اش شونه رو انداخت و برداشت میز روي از سریع رو کیفش
 .برم زودتر باید شده، دیر االنش  همین بهادرخان، ش  نمي مزاح  _

 حس. ایسددتادم پذیرایي وسددط جا همون. رفت بدرقش براي در دم تا سددمانه
شت  خوبي سته صداي. نرود میزون جا این چیزي یه. ندا  ،اومد که در شدن ب
 ییچسو. میز روي گذاشت  گل دسته همراه رو موبایل ي شده پیچ کادو ي جعره

 :گفت  اتاق تو رفت مي داشت که سمانه به رو و چرخوندم دست  توي رو
شب معلومه که جور این _ . بگیرم غذا کوچه سر از رم مي من نداری ، شام ام

 خوري؟ مي چي
 :گفت آروم و برگشت

 .خورم نمي چیزي _
 ورآسانس اومدن باال منتظر هنوز پریسا. زدم بیرون خونه از اي دیگه حرف بدون

سور. بود سان شت اومد، باال که آ  َی تک. شد من متوجه تازه. شدم وارد سرش پ
 به رنگ من نگاه زیر بیچاره دختر. بهش زدم زل و آسددانسددور دیوار به دادم رو

 .گرفت  رو آرش ي شماره. شد مي رنگ
 کجایي؟ آرش الو _
 .بوعلي میدون طرفاي من؟ _
 .خونه بیا پا نوک یه حاال همین. نزدیکي پس _
 خرریه؟! جا؟ اون بیام _
 وجهج پرس دو خیابون، سددر بر بیرون از میاي، وقتي راسددتي خرري؟ چه نه، _

 .بگیر
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ماس یده همکف به کردم قطع که رو ت را دختر. بودی  رسدد  رو خودش تقری
 .کرد رفتن به شرو  عجله با و بیرون انداخت

 .خانوم پریسا _
 .ایستاد

 .داشت  باهاتون کوچولو عرض یه _
 .کرد نگام ترس با
 من؟ با _
 .شما با بله _
 .بفرمایید _

 .کردم البي توي آمد و رفت به اي اشاره
 صداتر؟ و سر بي جاي یه بری  بیاین شه مي. شه نمي که جا این _

 ارياضطر هاي پله طرف به. بخون  صورتش از تونست  مي رو تردید و وحشت
شت برمي قدم آروم. کردم هدایتش ساختمون  و سر روز کل بودم مطمئن. دا

سي ي کله سمت اون ک سیدی  که همین. شه نمي پیدا ق صله با ر  از رکمت ي فا
. دیوار هب چسروند خودشو که بود ترسیده قدر اون. ایستادم روش به رو متر نی 

 اون و گوشش کنار درست دیوار رو گذاشت  رو دست  یه. کرد مي نگام ترس با
 .گرفت  جلوش دستمو یکي

 .من به بدش _
_ .... 

 :گفت  و دادم تکون رو دست 
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 .من به بدش گ  مي _
 :گفت لکنت با و داد قورت رو دهنش آب

 رو؟ چي....  چي _
 .من به بدش موبایلتو، _
 !خواین؟ مي چي واسه موبایل ؟ _
 :غریدم شد، مي ساییده ه  رو که دندونام الي البه از
 .ديندی دیگمو روي اون تا کني، رد لعنتیو موبایل اون خوش زبون با بهتره _
 .دیوار به چسروند بیشتر خودشو و کرد نگام شده گرد چشماي با
 بگیرم؟ زور به باید شه؟ نمي حالیت خوش زبون دي؟ نمي پس _
 از ور گوشي. آورد در رو موبایل و پالتوش جیب تو کرد دست لرزون دستاي با

ستش سون سوني. کردم براندازش کمي. قاپیدم د شویي اریک شي. ک  باز ور گو
 تماس آخرین به خورد چشم . آوردم رو تماس آخرین ي صفحه سریع و کردم

 مادرش. کرده مي صددحرت مادرش با گفت سددمانه. بود موبایل شددماره یه که
شت، همراه شون حتي ندا شت ثابت خط کلنگي، خونه اون تو اتاق  ونا تا. ندا

ست  مي که جا ست صاحرخونه تلفن از سمانه، به تلفن براي مادرش دون  فادها
 خط ي شماره یه شماره، آخرین باید زد، مي حرف مادرش با اگه پس. کرد مي

 بود؟ کي مال لعنتي موبایل ي شماره این پس. بود مي ثابت
 یه هک نرسید دوم بوق به. دادم فشار رو تماس دکمه و پریسا چشماي تو زدم زل

 .پیچید گوشي تو صدا
 .جان  _

 .اومد بند نفس 
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 زني؟ نمي حرف چرا الو؟ سمانه؟! سمانه الو _
 .زد خشک  شد، مي پخش گوشي تو که صدایي شناختن با
 .... پ یا خودتي پریسا؟! پریسا؟....  یا خودتي سمانه! الو _

 قطع ي دکمه روي گذاشددت  رو دسددت  و کردم دور گوشدد  کنار از رو گوشددي
 ه  روي داشدددت دندونام. کردم نمي باور بودم شددنیده که رو چیزي. تماس

شي روي از رو نگاه . شد مي ساییده سا روي انداخت  گو شت. پری  زده وح
شت شکاش. کرد مي نگام دا شت ا ستام. میومد در ک  ک  دا شت اراده بي د  م

 جلوش تلفنشددو. شددکوندم مي رو گردنش بود، مرد اگر خورم مي قسدد . شددد
 .دادم تکون و گرفت 

 کني؟ مي و جمشید گرِي  واسطه من، ي خونه تو میاي دیگه حاال _
 .... مَ ....  مَ  _
 بگیري؟ رو سمانه و جمشید بین اومدي چي؟ تو _
 .... من خدا به _

 :زدم فریاد
 .بیارم پایین کثیفتو فک اون نزدم تا شو خفه شو، خفه_

 براي اي هوسیل هیچ. کردن گریه به کرد شرو  و دیوار به چسروند بیشتر خودشو
 و دیوار هب شدددنش کوبیده که نرود دسددت  دم موبایلش جز عصددرانیت  کردن ک 

 .نکرد آروم  ه  ذره یه شدنش زمین پخش
 داره؟ سمانه واسه اي نقشه چه جمشید _
 :گفت گریش میون و کرد نگاه شدش متالشي گوشي به
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 .دون  نمي چیزي من خدا به _
 .نگو دروغ_

_ .... 
 :کشیدم فریاد

 سرشه؟ تو اي نقشه چه نامرد اون بگو. نمردي تا بکن جون دِ  _
 .ندارم خرر من خدا به _

 رو گذاشددت  سددکوت عالمت به دسددتمو شددد، نمي باز جوري این دهنش قفل
 .دهن 

 هی که این بدون آخرشو تا اول از. گ  مي آخر ي دفعه براي. نکن گریه هیس، _
 .بگو بندازي جا کلمه
_ .... 

 گوشي. هکن باز زبون نرود حاضر سادگي این به. بود گریه فقط من تهدید جواب
. دهنش جلوي گرفت  سددکوت عالمت به رو انگشددت . آوردم در جیر  از رو

 هاي پله تو که بود هومان صدددداي. زدم رو بلندگو دکمه و گرفت  رو شددماره
 .پیچید بلند اضطراري

 .... امروز که شده ما نصیب سعادتي چه بهادر، داداش سالم _
 نه؟ یا شلوغه سرت اي؟ کاره چه خان، هومان سالم _
 .کش  مي نفسي یه و خلوته که فعال _
ستش _ شت ، دیگه سوال یه را س ، ازت صرحي رفت یادم دا  ازب شرمنده، بپر

 .شدم مزاحمت
 .بخواه جون تو داداش، مراحمي ایه؟ صیغه چه مزاحمت _
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 .کرد مي گوش داشت اشکي، چشماي با که کردم پریسا به نگاهي
 رو هغریر مرد یه با شددوهردار زن یه بین و بیاد نفر یه اگه بدون  خواسددت  مي _

 چیه؟ حکمش کنه، جمع
 باشه؟ کردني جمع جور چه تا کنه؟ جمع _
 .بگو رو تره سنگین که اوني. کنه نمي فرقي _
 پرسي؟ مي چي براي _
سه _ شناها از یکي وا س ، مي آ سته، زنش پاي زیر یکي که این مثل پر ش  يم ن

 گ ؟ مي چي که فهمي
 نهتو مي زنه شوهرِ . داره جزایي ي جنره حقوقي نظر از برین. شدم متوجه آره _
 کنه؟ جور شاهد تا دو

 .میفتاد پس داشت که انداخت  پریسا به نگاهي
 !بخواي که تا چند هر آره، شاهد؟ _
 هک این یعني قوادي، اسدد  به داری  مجرمانه عنوان یه مجازات قانون تو برین _

 .کني جمع نامشرو  ي رابطه براي رو نامحرم مرد و زن یه بین
 چیه؟ قوادي این مجازات وقت اون قوادي؟ _
 و  ک تونه نمي قاضي و شده تعیین شر  توسط مجازاتش یعني حدوده، جزو _

 رعید،ت سال یه تا ماه سه و شالق ضربه پنج و هفتاد باشه، مرد اگه. کنه زیادش
 .خوره مي رو شالق تا پنج و هفتاد همون فقط باشه، زن اگه

سا شو. زمین رو شد ولو بار این پری ست . زد مي زار و دهنش جلوي بود گرفته د
 .سوخت مي براش داشت دل  ک  ک 



 145 بهادر

 باري؟ کاري،. ممنون دنیا یه جان هومان _
 کردي؟ جو و پرس موضو  اون با رابطه در بپرس  خواست  مي راستي _
 موضو ؟ کدوم _
 .بودمش دیده محضر تو که دختره همون مورد در! بابا اي _

 رو سکته داشت و بود کرده ب*غ*ل زانوهاشو که پریسا رو چرخید دوباره نگام
 .زد مي

 .پرس  مي االن همین. چش  روي به نرود، یادم اصال آي، آي _
 .فعال درست، کارت _

 .دادم تکون رو گوشي و نشست  جلوش هومان، با خداحافظي از بعد
 چي همه حاال. شالق ي ضربه پنج و هفتاد گفت، چي شنیدي که خودت _
 گي؟ مي کاست و ک  بدون رو

_ .... 
 .شدم بلند

 مطمئن .کنه تنطی  رو نامه شکایت صرح فردا همین سپارم مي وکیل  به پس _
 .خونتون  در مامور یه با من  و گرفته جلرتو حک  نشده، ظهر فردا باش

 .برم که اومدم
 .خدا رو تو. کردم غلط خان، بهادر خدا به رو تو نه، _
 زا صددورتش. زدم زانو جلوش. آوردم در بود، گرفته دسددتش تو که پامو زور به

 .دستش دادم و آوردم در جیر  تو از دستمال یه. بود شده خیس اشک
تت بخوام نیسددت  مریض که من خان ، پریسدددا برین _ ث ه  تو کن ، اذی  لم

ستش که تو. خواهرم ستي، دو سي، من از بهتر باید رو سمانه ه شنا  ونيد مي ب
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 دجمشی اون بدون  خوام مي فقط. کشیده قد که اي بچه یه اس، بچه چقدر که
 برابر در سمانه از خوام مي فقط فهمي؟ مي. شوهرش  من. کلشه تو چي چوله

 .کن  حفاظت نامرد اون
شت که حالي در. بود کرده ترش آروم حرفام شکاش دا ستمالش با رو ا  پاک د

 :گفت هقش هق میون کرد، مي
 .بدید قول یه اول اما گ  مي چیزو همه باشه، _
 .بدم تون  نمي قولي هیچ چیه، ندون  تا! قول؟ _
 .نفهمه هیچي جمشید بدید قول _
 .دم نمي قولي همچین من _

 .اومد در اشکاش دوباره
شت  رو چي همه بدونه اگه خدا به _ ست کف گذا  مي سیاه روز به منو شما، د

 .کشونه
 ود ندادن و دادن قول بین. بگه دروغ نمیومد نظر به. کردم چشددماش به نگاهي

 .بودم شک به
 .دم مي قول باشه، _

 .گرفت دماغشو و کرد پاک اشکاشو
 تگف. راه  سر اومد جمشید گشت ، برمي کنکور کالس از که پیش روز سه _
 هب ندارم، ازش خرري کنونش عقد از بعد گفت  بهش چي هر. داره کار سمانه با

شش شت شمارمو و گرفت ازم زور به موبایلمو. نرفت گو ست نمي. بردا   خوا
 .گرفت ازم کتک زور به بدم، بهش
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 .بود شده سیاه چونش زیر انگشت تا سه رد جاي. کرد باز روسریشو گره
شام ترس از روزه سه این _ سري خونمون  تو دادا  بفهمن، اگه. کن  مي سر رو

یدم. کنن مي پا به خون  گوشددیمو. زد مي زنگ ریز یه. نرود کن ول جمشدد
 یداپ براش رو سمانه اگه زده پیام دیدم کردم، روشنش که دیشب. کردم خاموش

 نامزدم، باباي آخه. دخترشدد  دوسددت گه مي و نامزدم پدر پیش ره مي نکن ،
 خواست  نمي خدا به. داره فروشي پارچه مغازه جمشید، باباي ي مغازه نزدیک

 .ترسیدم آبروم از. بیام
 گفتي؟ سمانه به ه  رو اینا _
یده هیچ گفتنش _ نه. نداره اي فا ما نه مي باور رو چیزي اون فقط سدد  که ک

شید  اگه ه،روز گه مي روزه، بگه اگرم شره، گه مي شره، بگه اگه. بگه بهش جم
ستش. میره مي ه  بمیر بگه شید را سه جم  هی مونه، مي ناجي یه مثل سمانه وا

 .قهرمان
 .ه  تو کشید صورت  جمشید، وصف در قهرمان ي کلمه شنیدن از
 !قهرمان؟! چي؟ _
ستش. قهرمان آره، _ سره یه پیش، ماه پنج چهار همین را  انهسم خیلي که بود پ
 نای تا. بگه چیزي کرد نمي جرات باباش ترس از ه  سمانه. کرد مي اذیت رو
 اون شددر و رسددید راه از جمشددید بود، شددده مزاحمش محل تو که روز یه که

 که اولي همون. شد آشنا جمشید با سمانه که بود جوري این. کرد ک  مزاحمو
شید فهمیدم سره این گفت  بهش سمانه، وقت سر رفته جم  ورهخ نمي درد به پ

  اون به. بود دوست ه  ما ورترِ  اون کوچه تا دو دختر، یه با آخه. نکرد گوش اما
 .خوادش مي ازدواج واسه بود گفته
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 .شال زیر فرستاد موهاشو و گرفت دماغشو دوباره
 درد از همیشددده که باباش. اس ندیده محرت دختر یه سددمانه خان، بهادر _

 دنسابی و شستن و پختن جز مادرش  دختر، و مادر این جون به میفتاد خماري
ست نمي اي دیگه چیز شگل ه  که وجودي با. دون  تو ولي زرنگ ه  بود، خو

سي با کالس شه. جوشید نمي ک  دیپلمش معدل دونید مي. بود خودش تو همی
 .بود بیست کارنامش هاي نمره بیشتر. صدم بیست و نوزده بود؟ چند

 شد؟ دوست تو با چطوري پس بوده، گي مي که جور این سمانه اگه _
سدا _ شتر. بود تابلو محل تو... ا سمون هاي بچه بی شو کال . ختنشنا مي بابا

 مینداختن، تیکه بهش نداشددتن، شددعور و عقل که ها بچه از بعضددي گهگاهي
 نم با این  خاطر به. نداشت کاري کسي به شدن، مسخره ترس از همین  واسه

ست  که تفاوت این با معتاده، خودش باباي عین من  باباي فهمید چون شد دو
 بهش که بود کسددي اولین جمشددیدم. رسددید مي دهنش به دسددتش من باباي

رت عد حتي همین براي. کرد مح  کرد، حقش در که اي معرفتي بي اون از ب
 .کنه فراموشش نتونسته

 .اومد در موبایل  زنگ صداي که دادم مي گوش حرفاش به دقت با
 .البی  تو رییس، الو _
 .بیام تا باش جا همون _
 دادم ور کیفش. بود نی  و شش نزدیک ساعت. کردم موبایل ساعت به نگاه یه

 .دستش
 بزنه؟ حرف سمانه با خواست مي چي واسه جمشید نفهمیدي _
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 زمین روي از رو موبایلش هاي تکه. داد تکون ندونسددتن عالمت به رو سددرش
 .کردم جمع

 نمي جمع، خیالت بابت  اون از. شددده دیرت خیلي جوری  همین. شددو بلند _
 .بفهمه جمشید ذارم

 .... من تقصیر همش کنید باور چي؟ سمانه _
 رفشوح نذاشت . بودم گرفته سخت بیچاره دختر این به زیادي. کردم نگاه بهش
 .بده ادامه

سافرت رم مي روزي چند سمانه با کن  مي جور برنامه یه. نراش نگران _  وت. م
 دوباره جمشددید وقت هر من، کارت این . عسددل ماه رفتن بگو جمشددید به ه 

ستي. بگیر تماس باهام شد، مزاحمت  الزم وقت هر تا بگو ه  رو شمارت را
 .کن  پیدات بتون  شد،

 .شد بلند و گرفت دست  از رو کارت
 بود؟ چي موبایلت اس  راستي، _
 

**** 
 

 با .کرد نگاه پریسا ي کرده پف صورت و شده سرخ چشماي به زده بهت آرش
 .عدب براي بذاره گفت  اشاره با که شده خرر چه پرسید سرش، دادن حرکت

 .برسون خونه تا رو خانوم پریسا _
 .دست  داد رو غذا هاي بسته

 .بفرما امر چش ، _
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 .دستش دادم رو پریسا کارت سی 
شي موبایل یه میدون سر _ ست، فرو سون سوني" یه بپر سریع ه  لیودب اریک

 .بگیر خان  پریسا برا بنفش" آي بیست
 .بود یاسي _
 !نرود؟ بنفش یاسي؟ _

 .داد تکون منفي عالمت به رو سرش
 ینا از بیشددتر تا باش زود. بشددورن رو صددورتشددون تا بخر ه  آب بطري یه _

 .نشده دیرشون
 .... که بره خواست و داد تکون رو سرش آرش

 .آرش _
 بله؟ _
 هست؟ سیگار بساطت تو برین  _
 !سیگار؟! چي؟ _

 ي بسته هب افتاد نگام پذیرایي تو. آشپزخونه میز روي گذاشت  رو غذا هاي بسته
سته و موبایل ي شده کادوپیچ شت . گل د شپزخونه تو برگ  باز رو نتکابی در و آ

 پرت رو توماني پونصددد و هزار دو هاي گل شدداخه از پر گل ي دسددته یه. کردم
 .بست  محک  رو سطل در و زباله سطل تو کردم

 
**** 
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 وارهس زم*س*تون، سرماي این تو که آدمایي به و بودم ایستاده پنجره روي به رو
 هک سددیگاري نخ به نگاهي. کردم مي نگاه رفتن، مي ور اون و ور این پیاده، یا

 رل،ق از تر سددریع خیلي. گرفت  کام یه و کردم سددوخت مي انگشددتام الي البه
 .داوم نمي یادم پنجمي؟ یا بود چهارمي نخ نخ، این. شد مي تر کوتاه و کوتاه
ست رو انتظار. نرودم صروري آدم وقت هیچ شت  دو  چیز هیچ من نظر از. ندا

 ونا زندگي که بود این دلیل  نداشددت، رو کشددیدن انتظار و کردن صددرر ارزش
 .... داحال اما بشه، تلف کشیدن انتظار براي ه  وقتي که نیست طوالني قدرا

 وشددیدنين از قلپ یه و گرفت  دیگه کام یه. نکردم اعتنایي. شددد کوبیده اتاق در
 یه حتي وجود وقت هیچ. اومد نمي خوشدد  شددراکت از. خوردم دسددت  توي

 .... حالدا اما نکردم، قرول کارم تو رو شریک
 این .سیگار دود از بود شده پر اتاق. زدم آتیش رو بعدي سیگار. شد زده در باز
 نه ن ،ک ترک تونسددت  نمي که من به لعنت. داشددت  پاکي ماه دو حدود فقط بار
ستي و رک آدم. دخترو این نه سیگارو این  و کلک و دوز من قاموس تو. بودم را

 اما رفت ، مي باهاش خط ته تا دادم مي بله کي هر به. نداشددت وجود نامردي
 .... حالدا

 .شد باز در و خورد تکون در دستگیره
 .چیدم رو شام میز _

 .نگردوندم بر سر
 خان؟ بهادر _

ست  ستگیره به گرفت  محک  رو د سه برابر در تا پنجره ي د سو  کردن رتپ ي و
 .کن  خودداري طرفش، به دست  توي لیوان
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 .بخور خودت. ندارم میل _
 .ندارم میل من  _
 :گفت  بود، شده دار خش حاال که صدایي با
 .بیرون برو اتاق این از فقط بکن، خواي مي غلطي هر _

 ینا کشددیدن، ناز همه اون از بعد. برین  رو العملش عکس تا نگردوندم بر سددر
 .دید مي رو من روي این که بود باري اولین

 
 هفت  فصل

 
 این. ستامد گره به دادم تکیه رو پیشونی . میز روي گذاشت  و کردم گره رو دستام

 .نکردم باز در، کوبیدن صداي به توجه بدون رو چشمام بار
 الو؟ بیداري؟ رییس _

_ .... 
 داداش؟ الو _
 نداره؟ در طویله این مگه _
 !حرفیه؟ چه این! من داداش نسرت بال _

 .آوردم باال سرمو
 !.... چرا نیست طویله اگه _
 .شد گرد چشمام صورتش دیدن با
 !ریختیه؟ این صورتت چرا _
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 چي؟ اولي چراي اون. گفتي مي داشتي داداش، خب _
 ساختي؟ صورتت براي که وضعیه چه این. نیار در بازي مسخره _

 .بود شده پاره ه  لرش باالي. بود شده کرود چپش چش  زیر
 شدي؟ الل چرا نیست ؟ تو با مگه _
 فرعش؟ یا بگ  اصلشو _
 .جفتش _

 .مرل روي نشست
 برسددون ، رو خانوم پریسددا رفت  که دیشددب داداش، بگه برات جون  خب، _

ست به خوردی  . بیني مي که ایني شد ه  ما روز و حال. نفه  زبون آدم تا دو پ
 .شدم من که ایني بشه ه  خان  پریسا بود مونده ک 
 .نشست  روش به رو و شدم بلند میز پشت از
 بود؟ جمشید نکنه شناختیشون؟ بود؟ کي کار _
شید؟! کي؟ _ شید! جم شه؟ کي خر جم ستت با  يم فکر من، برادر نکنه درد د

 نمیام؟ بر تیغي جوجه اون پس از هیکل، این با من کني
 یکي تا ود نامردا نکنه نیومدي؟ بر پسشون از هیکل این با تو که بودن کیا پس _

 .کردن
یه همین تو چیزي یه هي _ ته. ها ما نا مالي نکني فکر الر  آرنولد این از. بود

شرده سي هاي ف شون یه بودن، فیتن  کن  هچ ولي هوا، رو رفتن مي کردم، مي فوت
 .بود کوتاه دست  که

 هی دسددت ، دم ي وسددیله ترین نزدیک. بازیش مسددخره دور رو بود افتاده دوباره
 .باال بردمش تهدید واسه که بود پانچ
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 کن ؟ ک  عزراییلو زحمت خودم یا گي مي دِ  _
شه، _ شه با شونت چرا. با شب من؟ داداش خ سا که دی سوندم، خانومو پری  ر

 ماشدینو .بره بذارم تنهایي عریض، و تاریک ي کوچه این تو نداره خوبیت گفت 
شت  صرار ه  چي هر خدا ي بنده. رفت  دنرالش کوچه، سر گذا  خودش کرد ا

 کردم مي حرکت سرش پشت از فاصله متر دو با خالصه. نرفت  بار زیر ره، مي
 سر پشت از جن عین ایکریري تا دو کجا، از نفهمیدم کوچشون وسطاي یهو که

 دومو مشت. شدم گیج رو اولي مشت خداییش. روم افتادن و شدن ظاهر جلوم
 مي و کردم رد سددومو مشدددت. بگیرم گارد باید که اومد یادم تازه خوردم، که

ست  ساده تر نزدیک که اوني گیجگاه براي برم خوا  داداش همتوج تازه که بود وای
سا گفتن داداش شاي اینا که داد آنتن دوزاری  تازه. شدم پری سان دادا  البد .پری

. بیام در خجالتشددون از نشدددد ناچارا. هسددت  چیزي مزاحمي من کردن فکر
شو شت ستام تو گرفت  م سا. بگیره مطلرو تا د سط این ه  پری  تا زد بال الب کلي و

 کوچه سددر گفت، بهشددون خدا بنده. نرودم اي کاره من کنه حالي داداشدداش به
 از و وسددط انداخت  خودمو سددوپرمنا این عین من  بعد و شددده مزاحمش یکي

شون شکر ازم بزرگه داداش بگه، برات جون . کردم دفا  ناموس  اداشد اما کرد ت
ما طال، دسددتت کردي، رد رو پریسدددا مزاح  اگه: "گفت آروم کوچیکه  اگه ا

 اولش که من ." ذارم نمي دوشددت رو جنازشددو که بدون اینو دنرالشددي، خودت
 .فتگ چي که افتاد دوزاری  تازه رفتن، که بعد ولي بود چي منطورش نفهمیدم
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 .خنده زیر زدم یهو داغونش، ي قیافه اون دیدن با حرفاش، شدددن تموم از بعد
 به کرد شددرو  لحظه چند از بعد اما گرفت رو دلخورا ي قیافه اول خودشدد 

 :گفت خندش میون. خندیدن
 .دیدی  رو شما ي خنده ماه دو بعد ما که عجب. بخند داداش، بخند _

 .بود تیز چه! بودم؟ نخندیده جور این که بود ماه دو من یعني! ماه؟ دو
 .شی  روشن ه  ما تا بگو شما حاال _
 !بگ ؟ چیو _
 یه هک بودي گرفته بیچاره دختر این از چشددمي زهر چه. دیگه رو دیشددب نقل _

 ونا با درگیري سر آوردی  شانس نکرد؟ پاک اشکاشو رد ه  معدني آب بطري
 .ردهک گریه سیر دل یه بود تابلو وگرنه اومد، در اشکاش کلفت، گردن تا دو

 و جمشددید ي مکالمه به اشدداره بدون دیشددرو جریان و کشددیدم عمیقي نفس
 .کردم تعریف براش سمانه،

 .نمونده روش به رنگ چرا بگو پس بیچاره، _
 .رفت  تند زیادي خورده یه دون ، مي _
 کني؟ کار چي خواي مي حاال. پیله جمشید گن مي بهش نرود خود بي _
 .کن  مي کوتاه دمشو نرود، کن ول اگه. کن  مي صرر روزي چند _
 !مدلي؟ چه دمشو؟ _
شتر مدلي چه برین  اول باید _ سن به. میاد بهش بی سپار مح شوآ دورادور ب  مار

 .باشه داشته
شت کارتوني فیل  یه. بودم شده خیره تلویزیون صفحه به  که کرد مي پخش دا

 شرانه لک رباط این. بود آهني هاي زباله از پر سرزمین یه تو تنها، رباط یه توش
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 آهني آشغاالي کردن جمع که رو کارش تا رفت مي ور اون به ور این از رو روز
 قعاش. شد عاشق ه  تنها رباط این که این تا. کار و کار و کار. بده انجام بود،

 .طرفه یه عشق دردناکش؛ نو  از عشق. احساس بي سرد، سفید، آهني آدم یه
 شددرکه تنها آوردمش، مي خونه وقت هر. بود کارتوني هاي برنامه عاشددق مهناز

شت، پخش ي اجازه که اي شی دراز مرل روي. بود کارتوني ي شرکه یه دا  دهک
شته رو سرش و بود صري. من زانوي روي بود گذا سه از ع  بودمش آورده مدر

 دسددتمو یه. بود اومده جا این که بود بار اولین این سددمانه، اومدن از بعد. خونه
 که این از همیشدده. کردم مي نوازش سددرشددو و سددیاهش موهاي تو بودم برده

ستامو شش بدم، حرکت موهاش تو د  ظرف یه با شب آخر سمانه. میومد خو
. ندادم محلش. ما جلوي گذاشت رو میوه ظرف. نشست نزدیکمون اومد میوه

شب از شت سیب یه و شد بلند مهناز. بودم شده سنگین سر باهاش دی  و بردا
 مهنازم. ب*و*سیدم رو پیشونیش و شدم خ . زانوم رو گذاشت سرشو دوباره

 کمش، عقل این با دختر این. ب*و*سددید و برداشددت سددرش روي از دسددتمو
 برعکس داد، مي جواب کرد، مي دریافت که محرتي و عشددق به قشددنگ خیلي

ست، هاي نمره از پر کارنامه یه با سمانه شت نعمت که بود ساده قدر اون بی  ندا
 .بود گرفته دومون هر از رو آروم زندگي یه
 .بخوابه بچتون اتاق تو امشب مهناز خواید مي _

 .بچتون اتاق
 .بخواب  مرل همین رو سالن تو تون  مي من _

 .گرفت  بچتون اتاق از منظورشو تازه
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 .خوابونمش مي خودم تخت رو. نیست الزم _
 .مادرم ي خونه برم خوام مي فردا من....  فردا من _

_ .... 
 .... غذا زود صرح ه ، فردا نهار براي _

 :کن  نگاش که اون بدون
شي ما نهار فکر خواد نمي _ سه، معدش مهناز. با سا  تونه نمي رو غذایي هر ح

 خودم شددر  بررت، آرش زن  مي زنگ صددرح مادرت ، ي خونه مورد در. بخوره
 .دنرالت میام

 خوشددش سددیگار بوي از. تخت رو خوابوندم بود، خواب غرق که رو مهناز
. نمونه هخون تو دود بوي که کردم باز رو پنجره و پذیرایي رفت  ناچار به. نمیومد

شیدم سیگار تا چند نفهمیدم که بودم افکارم درگیر قدر اون  که تهساع چند و ک
ستادم پا سر سا حرف. ای . سا ندیده محرت دختر این. چرخید مي سرم تو پری

 ه  اج این بدبختانه، که بود مدرسش دوران خصلتاي از یکي ه  گیري گوشه
 مقصددر دنرال و کردم مي چهارتا دوتا دو ذهن  تو. کرد مي حفظش شدددت به

 از بعد. من خود ه  شاید کالسیاش، ه  جمشید، ،...اسدا. گشت  مي اصلي
 لجراز دختر این به نداد اجازه غرورم روند، خودش از منو که اول شدددب اون

 .بش  نزدیک خیلي
 

**** 
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 وم،آر و سنتي رستورن توي خوب نهار یه. بودم گذرونده مهناز با رو خوبي روز
 چشددماش خسددتگي زور از دادمش، مربیش تحویل وقتي. بازي شددهر ه  بعد
 .شد نمي باز
 هک بود سرد قدر اون هوا. گفت  اللهي یا شدم، رد تاریک و باریک دالون اون از

. سددمانه ي خونواده اتاق سددمت رفت . شددد نمي دیده خونه حیاط تو کس هیچ
 سر. دپرسی کارم اوضا  از ک  یه. اتاق باالي نشوند منو احترام، کلي با... اسدا
سته شو ب ست  مي خوب. دادم جواب  هی با سمانه و شد باز در. خواد مي چي دون

 نزدیک بعد و جلوم گذاشت که رو چایي استکان. اتاق داخل اومد چاي سیني
 .داشت ورم چشماش. کردم نگاش نشست، در
 کجاس؟ سمانه مادر _

 :کشید مي باال رو دماغش که حالي در... اسدا
 .خوابیده اتاق یکي اون تو. بود احوال مریض خورده یه _
 .نده بد خدا _
ما این بود، دردي ک  قلرش درد. بگ  چي... وا _ تاده ه  سددر . جونش به اف

 .بشین شوهرت پیش برو بیا نشستي؟ گوشه اون چرا بابا، سمانه
شماي به شی کنارم که این از قرل. کردم نگاه کردش پف صورت و قرمز چ  نه،ب

 :گفت 
 .بیار برام نرات تیکه یه زحمت بي _
 . ...اسدا به کردم رو رفت، بیرون که اتاق از
 کرده؟ گریه سمانه چرا شده؟ خرري _
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 اومد، مسددجد از که این از بعد. نماز واسدده مسددجد رفت ظهري سددر امروز _
شاش سرم، دوني مي آخه. بود سرخ چ سجد اومده شیخي یه پ  همچین ما م

 .... که خونه مي نوحه
 .خوردم جا
 مسجد؟ رفت تنها خودش _
 !مگه؟ چطور. رفت تنهایي آره، _
 

**** 
 

 هشب و... اسدددا دسددتاي تو گذاشددت  تراول تا چند کردم، مي خداحافظي وقتي
 :گفت 

 .بشه این از بدتر نذار. دکتر برر رو زن این وقت اول فردا _
 .گرفت رو پول خوشحالي با
 .برمش مي فردا همین. پسرم چش  _

شم  چرخوندم، که رو سرم شماي به افتاد چ  هک پولي به نفرت با که سمانه چ
 .کرد مي نگاه بود،... اسدا دست تو
 

 هنوز سددمانه. کردم باز رو لراسدد  یقه ي دکمه و مرل روي انداخت  پالتومو
 .زدم صداش. بود گرفته پیش رو اتاقش راه نرسیده،

 .دارم کارت بشین، جا این بیا _
_ .... 
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 نیست ؟ تو با مگه _
 .نشست بودم، کرده اشاره که مرلي روي و برگشت اکراه با
 گذشت؟ خوش مادرت خونه _

_ .... 
 و کن نگاه چشددام تو بگیر، باال سددرتو زن ، مي حرف باهات وقتي سددمانه، _

 گذشت؟ خوش. بده جواب
 از براي. کشددیدم عمیقي نفس. نکرد نگاه چشددمام تو ولي داد تکون رو سددرش

 .بود زود هنوز خونسردی  دادن دست
 ادب قدر این چشمات چرا گذشته، خوش دي مي تکون سرتو که جور این اگه _

 کرده؟
 :گفت من حرف به توجه بي
 .بخواب  رم مي. خست  من _

 .بره که شد بلند
 .بشین. نشده تموم حرف  هنوز _

 ور لراسدد  ي دکمه از دیگه دوتا یکي. کرد میخکوبش جا سددر زدم، که فریادي
 .کردم باز
 بودي؟ رفته مسجد کدوم نماز واسه امروز _
 .نگفت چیزي و کرد نگام تعجب با
 بودي؟ رفته مسجد کدوم نگفتي، _
 .موال مسجد _
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 !موال؟ مسجد _
 .کهنه بازار پشت. خونمونه نزدیک که هموني _
 .بلدمش _

 راه تمام که منفي، افکار تمام کردم سددعي و دادم فشدددار ه  روي چشددمامو
 .بندازم دور چرخیدو مي ذهن  تو برگشت

 دیدمت؟ بار اولین براي که بود جا همون دوني مي _
 .ایستادم روش به رو. نگفت چیزي هیچ ولي کرد نگام خیره

 .... عا و باخت  بهت دلمو که بود جا همون دوني مي _
 .عقب کشید فوري رو صورتش. گونش روي کشیدم دستمو پشت

 .بخواب  برم خوام مي. خست  من _
 ب*غ*لش پشددت از و کردم حرکت شدددن، زده پس خیال بي. بره که برگشددت

تامو. کردم قه دورش دسدد ته آغوش در که بود باري اولین این. کردم حل  گرف
 :گفت  گوشش کنار و شدم غرورم خیال بي. بودمش

 ني؟ک فراموشش تا بکن  باید کار چي بگو فقط کن ؟ کار چي بگو من به _
 .افتاد تقال به
 زني؟ مي دست من به حقي چه به. کن ول  _
 .برگردوندمش! حقي؟ چه به
 حقي؟ چه به چیه منظورت _

_ .... 
 .دادم تکون محک  رو هاش شونه. کرد نگام نفرت با
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نه ندارمش؟ من که زني مي حرف حق کدوم از _  من نکردي باور هنوز نک
 شوهرت ؟

 .نیست  تو زن من . نیستي من شوهر تو. شوهر شوهر نگو قدر این _
سنامتو برم باید! گي؟ مي چي فهمي مي سمانه، _  نکنه ای بفهمي؟ تا بیارم شنا

 .شه حالیت احمق توي تا کن  حالیت اي دیگه طور باید
... اسدددا از منو تو. بکشددي من رخ به رو کذایي ي شددناسددنامه اون خواد نمي _

 .خریدي
 .بازوم به کوبید مشت با. میومد در داشت اشکاش

سطي منو تو _ شت  ارزش قدر اون حتي. خریدي ق . يکن پرداخت نقدي که ندا
 تا که هسددتي آدمي دروغگوترین تو. زدي گول  دروغات اون با اومدي بعدم
مام تو حاال یدم عمرم ت گه. کن ول . د غاي اون خوام نمي دی فت درو  رو کثی
 .گفتي دروغ تو چون. باطله من نظر از عقد اون. بشنوم

 هک قدر اون. گرفت  تر محک  بازوشددو بار این. بره که اومد. کرد آزاد بازوشددو
 .اومد در آخش صداي

 زني؟ مي حرف دروغ کدوم از! گي؟ مي که چیه پرتا و چرت این _
 .شکوندي دستمو آخ، _

 .کرد مي نگام نفرت با. کردم کمتر بازوش رو دستمو فشار
 .فهمیدم چیزو همه من _
 !زد؟ مي حرف چیز همه کدوم از. کردم نگاش ناباوري با
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 رديک مي فکر نکنه واشه؟ من پیش مشتت کردي نمي فکر خان؟ بهادر چیه _
 نمي هیچي کلکات و دوز همه اون از من  و مونه مي پنهون ابرا پشت ابد تا ماه

 فهم ؟
 گفت  تو به دروغي چه من کلک؟ و دوز کدوم زني؟ مي حرف داري چي از _
 ندارم؟ خرر خودم که
 هدیگ جور و پیچوندیش تو که واقعیتي همون زن ، مي حرف واقعیت از دارم _

 .دادي نشونش من به اي
 .کرد مي دیوون  داشت

 واقعیتي؟ چه _
 .گفت من به رو چي همه اون. مسجد تو دیدم، رو جمشید امروز من _

 .زد خشک 
ید _  خاطر به بگو احمقو من....  دسددت  آي گفت، به  واقعیتو همه جمشدد

 .دست  آخ،....  نکر موردش در که فکرایي چه حرفات
 .کنه خارج دستام از رو بازوش تا کرد سعي

 کردي؟ غلطي چه تو _
 .بهشون زدم چنگ و موهاش میون رفت دست 

 !کردي؟ کار چي تو سمانه _
 .موهام....  آي کردی ، مي باید قرل از که کاري زدی ، حرف ه  با ما _

شو  رفک که بود اوني از تر احمق دختر این. زمین روي شد پرت. کردم رها سر
 به کرد شددرو  بهاري ابر مثل اشددکاش. کشددید سددرش روي دسددتي. کردم مي

 هب گرفت  رو دسددتام. دادم مي دسددت از رو خودم کنترل داشددت  ک  ک . ریختن
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ست  مي که جایي تا و سرم شیدم موهامو تون صري قدر اون. ک  هک بودم شده ع
سیدم مي ست کار تر شپزخونه تو رفت . بدم خودش و خودم د  رو آب بطري و آ

 سددرد آب ي همه. نکرد آروم . خوردم قلپ چند. بیرون کشددیدم یخچال تو از
 .دیوار به کوبیدم رو خالي بطري و سرم روي کردم خالي رو توش

 ریشگ تا کردم صددرر. ها بچه دختر عین کرد، مي گریه و بود نشددسددته زمین رو
 هک ترسیدم مي نداشت ، اطمینان خودم به. شد مي آروم باید خودم . بشه تموم

 .شهب آروم تا گذشت اي دقیقه بیست. بدم دست از حرفاش با خودمو کنترل
. بگو بندازي جا الف  دونه یه که این بدون رو چي همه شددد، تموم گریت اگه _

 .خرره بي روحم  که کردم تا دو شما حق در نامردي چه بدون  تا کن تعریف
 .کشید باال دماغشو

 .گفت به  رو کنه ول  تا بودي زده بهش که رو حرفایي ي همه جمشید _
 حرفایي؟ چه _
فت _ ند با گ فت گردن تا چ ته کل غازشددون در بودي رف فت این . م  يم که گ

 .کردي تهدیدش نیست خریدني دیدي ه  وقتي بخریش؛ پول با خواستي
 !چدددي؟ _
 ولي بره، زور حرف بار زیر که نیست آدمي. شناس  مي خوب رو جمشید من _

ستي چطور شي سنگدل قدر این تون  ني؟ک تهدیدش بخواي خونوادش با که با
ستي چطور شي باردارشو خواهر پاي تون سط بک  شهب مجرور که کني کاري و و

 برافي؟ ه  به دروغ سرش پشت و من پیش بیاي بعدم کنه؟ ول منو
 :گفت و کرد بغض
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 متنفرم، ازت. نراشي که خوام مي. عاشقمي گي مي اومدي شدي پا ه  حاال _
 خونه این نه عشددقتو، نه پوالتو، نه خوام، نمي ازت هیچي. متنفر فهمي مي

 .زندگی  دنرال برم بذار فقط رو، زندگي
 فشرده  قلر جملش هر شنیدن با. کردن گریه به کرد شرو  و ترکید یهو بغضش

 داده شنشون رو قلر  و بودم کرده باز براش سینمو امشب که مني به. شد مي تر
 دناکدر قدر اون. باشن کرده تکش تکه خنجر با که مونست مي این مثل بودم،

شت که بود ش  دا سترم و زد مي آتی ستمو. کرد مي خاک س سمت و برد د  هقف
ست. سین  شیدم د  دش نمي باورم. کن  ک  سوزشش از کمي شاید تا روش ک

صله از و بودم ساخته که بتي از شنوم، مي سمانه از دارم رو حرفا این که  ي فا
 ور سددمانه که بودم کرده تحمل امید این به رو ماه یه این. پرسددتیدمش مي دور

 .... حاال اما کن ، خودم جذب
 چهی جمشددید مکر برابر در سددادگیش ي همه اما بود، سدداده بینهایت دختر این
 شره، هبگ اگه روزه، گه مي روزه، بگه جمشید اگه" افتادم پریسا حرفاي یاد. بود
 مي که مني کردم؟ مي چه باید من." میره مي ه  بمیر بگه اگه. شددره گه مي

 برام که جهنمي این وسددط داشددت  حاال کن ، بهشددت براش رو دنیا خواسددت 
 کردم؟ مي غلطي چه بود ساخته
 اون. کردم مي رفتار احتیاط با باید. نشددسددت  روش به رو شددد تموم که گریش

 تردخ این مقابل در شدن زور به توسل. داشت نفوذ دختر این روي زیادي نامرد
 خشددونت جز اي دیگه در از باید. نداشددت عکس ي نتیجه جز اي نتیجه هیچ
 .شدم مي وارد

 گفته؟ بهت رو حقیقت جمشید که مطمئني تو _
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 .داد تکون ها بچه دختر عین سرشو
 گفت ؟ دروغ بهت من مطمئني که قدر همون _
 .نگفته دروغ من به وقت هیچ جمشید _
 ه؟گفت دروغ بهت که بودم من این و گفته راسددتشددو جمشددید مطمئني چقدر _

 .بده درصد با جوابمو
 .صد در صد _

ست  مي  اي ایدهف هیچ بگیره، نظر در رو احتماالت  باید که این کردن تکرار دون
 .نداره

 رتصو به رو تو داشت  که مني که این اول بده؛ جواب من سوال تا دو به پس _
 يم معامله تو سددر جمشددید با رفت  مي باید چرا خریدم مي بابات از اقسدداطي

 که فرصتي اون تو جمشید چرا که این دوم دادم؟ مي پول پیشنهاد بهش و کردم
 اون تو نگو خوشددگذرونیش؟ پي شددمال رفت شددد پا دوسددتاش با دادم، بهش
 .کنه عقدت بیاد که نرفتي دنرالش داشتین، فرصت که مدتي

 .پاش روي کوبوند مشتشو ها بچه عین
شید _ شته بپا براش تو. کردي تهدیدش تو گفت جم  یه شده مجرور. بودي گذا

 .نکنید اذیت خونوادشو آدمات و تو تا کنه گور و گ  خودشو مدت
ست. بود شده تحمل قابل غیر دیگه شو و بردم د ست تو سر  کونت و گرفت  د
 .دادم
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 لزومي چه دیگه کردم، مي عقدت داشددت  که من کله، آشددغال ي دختره آخه _
 فهمیدن چرا کن ؟ تهدیدش و کثافت جمشددید اون سددراغ برم شدد  پا داشددت
 سخته؟ واست قدر این سادگي این به موضو 

 .دروغگویي یه تو. کن  نمي باور حرفاتو _
 .ودب سخت چقدر ساده دختر این به حقیقت فهموندن. کردم نگاش حیرت با
 

**** 
 

سا ست پری شید گفت، مي در شت، نفوذ سمانه روي شدت به جم  قدر اون دا
قت که نه حقی گاهي. دید نمي بود برابرش در که رو اي بره  بطري مارک به ن

 بود، نمونده تهش تا چیزي. باشه تقلري نمیومد نظر به انداخت ، م*ش*ر*و*ب
 به رفت نگاه . کشدیدم دراز تخت روي. شددم نمي م*س*ت چرا پس! لعنتي

. کرد مي دیوون  داشت دیگه رنگ این تختي، رو به کشیدم دست. اتاق دیواراي
صت، اولین در باید شون بیاد تا زدم مي زنگ دکوراتوره به فر ض  نگاهي .کنه عو

 سددمانه اتاق در پشددت و بیرون زدم اتاق از. بود صددرح چهار کردم، سدداعت به
ستادم شونیمو. ای سروندم پی شتن چرا. درش به چ سي اون دا شت که ک  در ینا پ

 بودم؟ ایستاده جا این من چرا اصال بود؟ شده آرزو برام بود،
 پري یه عین. بود شدددده خشدددک هاش گونه رو اشدددک رد. بود خواب خواِب 

ته خواب کوچولو فت مي ضددعف براش دل  هنوزم. بود رف نار. ر  تختش ک
 بذاره، اتاق این تو بودم خواسددته دکوراتور از مهناز نیت به که تختي. نشددسددت 

 خوب. گونش رو کشددیدم رو دسددت  پشددت. بود شددده سددمانه تختخواب حاال
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. ندنداشددت بقیشددون که داشددت چي دیگه دختراي بین دختر، این. کردم نگاش
گار یکي یب من به ان گه زد، مي نه گه نیسدددت، تو مال دختر این م قت م  ح

ست، شد، حاللت مگه نی شکي دزد، یه عین حاال چرا ن  تو اومدي شدي پا یوا
 بکني؟ نگاهش فقط تا اتاق این

 هپارچ ي کهنه خرس عروسدددک، یه به افتاد نگام. خورد غلت کمي تختش تو
 .بود گرفته آغوش در که اي
 

 هشت  فصل
 

نداخت  نمایشددگاه حیاط به نگاهي و ایسددتادم پنجره پشدددت  اول سددري. ا
 و*سااتوب* داشتن کارگرا و بود رسیده نمایشگاه به امروز جدید، اتوب*و*ساي

شو بودم، دنرالش که بود روزي سه. دادن مي جا سوله تو رو شون خود  نمي ن
 هشب پک یه و کردم نزدیک لر  به رو سددیگار. باباش دکون نه محل، تو نه داد،
 ردمسپ بهش و کردم ردیف مرخصیشو برنامه. محسن سراغ رفت  ناچار به. زدم

 .اومدم خودم به در صداي با. کنه پیداش باشه سنگ  زیر از تا
 .تو بیا _
 .آوردم امضا واسه رو رسید االن همین که ماشینایي لیست _
 .میز روي بذارشون _

 .ایستاد پنجره روي به رو من کنار
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 رو جدید اتوب*و*سدداي داره. کرده کوالک ماه این. کن نگاه رو امیني حاج _
 .کنه مي نگاه

 رسه؟ مي کي سفارشا باقي _
 مي ن؛بش آزاد فردا پس تا گمون . بندرن گمرک تو االن سریشون یه. زدم زنگ _

 .رسن مي دیگه هفته آخر تا کن  فکر که دیگه اتوب*و*س تا تا سي مونه
 يم تحویل شددرکت نماینده از باید خودم رو ماشددینا قرارداد، طرق! هفته؟ آخر

 .نرود اي دیگه چاره ولي شد، مي دیر. گرفت 
 .مسافرت رم مي دیگه ي هفته من _
 کجا؟ سالمتي، به مسافرت؟ _
 دوسددت سددمانه جا هر شددایدم کنه، نمي فرقي جنوب، شددمال،. دون  نمي _

 .داشت
 .پنجره به ادد تکیشو برگشت و کرد پا اون و پا این کمي برگشت، که بره خواست

 بگي؟ خواي مي چیزي _
 .هست چیزي یه راستش، خب _
گه _ باره خوام نمي بدم، تون  نمي خواي مي وام ا نا بین دو ته، چو کارک  بیف

 اام ده، مي وام تا چند تا، چند و کنه مي بازي پارتي رفیقش ي واسددده رییس
 خواي؟ مي چقدر. بدم بهت تون  مي دستي

 .بدهکارم بهت کلي جوریش  همین چیه؟ وام داداش، نه _
 چي؟ پس _
 .کردم فکرامو خوب و نشست  من راستش _
 فکرایي؟ چه _
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 .لرزمب بادا این با که نیست  بیدي که کن  ثابت بهشون باید من که این _
 کیا؟ به _
 .پریسا داداشاي به _
 کیا؟ گفتي _
ست  من برین _ ش سا این دیدم. کردم فکر خوب و ن س بدي دختر پری  ه  ت،نی

 دیدم. دیگه سددالمه هفت و بیسددت که من  خوشددگل؛ ه  و متین ه  خانومه،
 مي مزدوج ه  جوري این. بدم خودم زندگي به سدداموني و سددر ک  ک  بهتره
شو اون روي ه  ش ، شون. کن  مي ک  برادرا س ک  با که کن  مي ثابت به  يک

 چطوره؟. نیفتادند در
ست صورت  روي پهني لرخند ش ستي یه بود خوب چقدر. ن  تو ور آرش مثل دو

 .باشي داشته کنارت هایي لحظه همچین
 کني ک  رو ي واسدده یعني کن، صددرر اما خوبیه، دختر من  نظر از! پریسددا _

 اي؟ عالقه و عشق هیج بدون خواستگاریش؟ بري خواي مي پریسا داداشاي
شق به من داداش، دوني مي که تو _  من نظر از. ندارم اعتقادي ازدواج از قرل ع

 .عشقه میاد وجود به مرد و زن یه بین ازدواج، بعد که عشقي اون
 ماه هس همین تا من خود. نداشت تقصیري. کردم نگاش و پنجره به دادم تکیمو

شق به پیش شت ، اعتقادي ع  چه. ازدواجش از بعد چه و ازدواج از قرل چه ندا
شت  خرر شق دا ست ع شه، تلخ تلِخ  زهر جام یه مثل اگه و ه  خواي مي باز با
 .بشي سیراب شاید تا بنوشي و بنوشي قدر اون

 داداش؟ چیه نظرت _
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 .اومدم خودم به
 !چي؟ مورد در _
 ردخت خداییش. دیگه پریسددا مورد در مرد؟ یا بوده زن لیلي پرسددي مي تازه _

 .بود اومده خوش  ازش محضرم همون از جورایي یه نیست، بدي
 :گفت دلخور و شد متوجه. خندیدم بهش پوستي زیر

 فیضددي یه من  تا بگو بود؟ دار خنده کجاش خندي؟ مي داري چرا! چیه؟ _
 .بررم

 دون  مي من که جا اون تا ولي خوبیه، دختر بگي نظر هر از درست، حرفات _
 .سخته خیلي کارت

 !چي؟ واسه! سخته _
 .داري رقیب چون _
 !چددددي؟ _

 .اش شونه رو زدم
 .تر کلفت گردن دیگه یکي از یکي تا، دو یکي، نه اون  _
 کني؟ نمي که شوخي _
 دارم؟ شوخي تو با من مگه _
 گفته؟ خانوم سمانه نکنه مطمئنه؟ منرعش فهمیدي؟ کجا _
 .شنیدم پریسا خود از ه  دومي مطمئن، مطمئن رو اولي _

 کیشت. بود رفته ه  تو واضح صورتش اما باشه، جدي قدرا اون کردم نمي فکر
 .گرفت پنجره از رو
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ست  بیدي من که گفت  _ س کیا بگو فقط. بلرزم بادا این با که نی  از خودم تن؟ه
 .کن  مي درشون به میدون

 .گرفت  رو خندم جلوي سختي به
 .نه رو دومیش اما شناس ، مي رو اولیش خب، _
 .گیرم مي رو ردش خودم کني، ه  اشاره یه _
 .شناسیش مي خودت  که رو اولي _

 :گفت متعجب
 !نمایشگاست؟ هاي بچه از کیه؟! شناسمش؟ مي _
 .بیش و ک  _
 .نشدم لب به جون تا کیه بگو دِ  انداختي؟ راه سوالي بیست _

 .خندیدم بلند
 ازدواج از قرل عشددق به گفت  مي االن همین که بودم من البد لب؟ به جون _

 .ندارم اعتقادي
 از بعد که عشددقي. من داداش نیسددت هندي فیل  که زندگي. گ  مي هنوزم _

 .تره محک  بیاد، بوجود ازدواج
 .نرود هندي فیل  که زندگي. گفت مي راست! هندي فیل 

 .هومانه _
 نداری ؟ هومان نمایشگاه تو که ما! هومان! هومان _
 .دیگه گ  مي رو خودمون سرمدي همین. باال بکش رو کرکره بابا، اي _
 دیده؟ رو پریسا کجا از اون خودمون؟ سرمدي آقاي! نه _
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 ه  باري دو حاال تا. شددده گرفتارش ه  حسددابي. محضددر از خودت، مثل _
 .کن  تحقیق براش دادم قول من . بیارم در براش رو پریسا آمار تا کرده سفارش

 .خندید بلند و اومد در شوک از
 تا بگ  براش تحفه تا دو اون از کافیه. خودم ي عهده به بذارش. رییس ایول _

 .اولیش این خب. بره در و کولش رو بذاره دمشو
 .کشید عقب پاشو. بهش زدم زنگ پیش روز دو. اس شده حل که اون الرته _
 چي؟ ي واسه! کشید؟ عقب _
 .بذاره عقب پا دادم حق بهش من  الرته دوم، رقیب خاطر به _

 :گفت متعجب
 قدره؟ چقدر دیدیش؟ تو کیه؟ مگه رقیب یکي اون _

 .دادم قورت بدبختي هزار با خندمو
 میدون از رو تو تاي ده که داره قدرت قدرا این ولي دون ، نمي رو قوارش و قد _
 .کنه در به

 :گفت و خندید
 ها؟ ارنولده، گي مي که االنه حتمي. دون  مي دیگه؟ کني مي شوخي _
 ؟.... ي پسره دارم شوخي تو با من مگه آخه _
 زیاده؟ زورش قدر این که هست کي آخه _

 :گفت  و خندیدم
 !نامزدش _
 !کدددددددددي؟ _
 !ادهد دیگه یکي به تو، و هومان قرل رو بله. داره نامزد دختره زني؟ مي داد چرا _
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 !نامزد؟ _
 .نامزد آره، _
 .نرود دستش نشون که اون ولي _
 !نرود؟ واقعا؟ _
 .ما شانس این به تف _
 !چي؟ _
 نامزد که اوني برعکسدده؛ چي همه مملکت این تو چرا فهم  نمي من اصددال _

 یفتکل چرا سرشون خیر. پوشه نمي داره، نامزد که اوني پوشه، مي حلقه نداره،
 .کنن مي بازي آدم احساسات با جور این سرش  آخر. کنن نمي روشن آدمو

 کيی نشد، دختر این. نیست هندي فیل  که زندگي. کردي هنگ! داداش؟ چته_
شق به شکر رو خدا که ه  تو. دیگه شتي اعتقادي ازدواج از قرل ع  همین. ندا

 عروس که این بعد. خواسددتگاري بره ندید برات بسددپار خان  حاج به امشددب
 .دیگه میاد وجود به عشق  داد، بله سفره سر خانم 
 .بود محسن خورد، زنگ گوشی 

 بله؟ _
 .گرفت  پنجره از تکیمو

 .جام اون دیگه ساعت نی  تا. باشه _
 .بود لب تو حسابي آرش. برم که برداشت  رو پالتوم

 رميب دیگه ساعت یه تا بگو داشت، کارم کسي. گردم برمي و رم مي جایي تا _
 .گرده
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_ .... 
 .بنداز راه خودت ه  رو امیني حاج این _

_ .... 
 .توام با آرش _
 .چش  زني؟ مي داد چرا. شنیدم داداش، باشه _

 .هاش شونه رو گذاشت  دست. بود ناراحت هنوز
 که دون  مي اینو فقط. بزن  فیلسددوفانه حرفاي نیسددت  بلد من داداش، برین _

 شددتپ ه  تو و بخونه انکحُت  بیاد یکي تا مونه نمي منتظر میاد، عشددق وقتي
 .... و پایین میندازه چي بگ  عین رو سرش. قرلُت  بگي بندش

 .سین  به زدم شست  انگشت با
یا بولدزراي ي همه که وقته اون. کنه مي خونه جا این میاد _  جمع که ه  دن

 .بدن تکونش جا این از سانت  یه تونن نمي بشن،
 

**** 
 

صله شگاه بین فا ست رو بازار تا نمای  نی  و ارچه ساعت. کردم طي اي دقیقه بی
 .بود وایساده منتظر بازار اول محسن. خلوت بازار و بود

 .خان بهادر سالم _
 وایسادي؟ جا این چرا. سالم _
 .منتظرتون جا این اومدم خودم بپاد، دکونو گذاشت  دوستامو از یکي _
 اومد؟ کي _
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 اجيح. رفت و نموند رفیقش ولي اومد رفیقاش از یکي با اولش. سدداعتیه یه _
 .رسیده تازه ه 

 داره؟ برادر خواهر تا چند پسره این _
 .بودم گفته خاَن  آرش به. فرزنده تک. نداره برادر خواهر _
 .ش  مطمئن خواست  مي. بودم شنیده _

 :گفت محسن مغازه، به نرسیده
 نزدیک جا این دونید، مي آخه. شدد  مرخص من بدید اجازه اگه خان، بهادر _

 .... بگ  چجوري بفهمن، اگه نداره خوبیت محال بچه بین و محلمونه
 .رسونمت مي مسیري یه تا کن صرر شرکت، ري مي اگه. فهم  مي. باشه _
 .هست پرایدي نیمچه یه. ممنون _
 که؟ متوجهي بفهمه، چیزي کسي خوام نمي دیگه، موضو  یه فقط _
 .متوجه . خان بهادر چش  _
 

**** 
 

. ودب وایساده پیشخون جلو پیرمرد یه دفعه این. کردم باز آروم خیلي رو مغازه در
ست  رو در ه  آرومي همون به شید. ب شت و پیرمرد مقابل جم ساد من به پ  هوای

 .کشید مي فریاد و بود
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 چک من داري، خرر که تو رسدده؟ مي من کجاي به تومن شددصددت بابا، آخه _
ست  همین نمیاد؟ در ازش تومن صد بتکونیش که دخلیه چه این. دارم مردم د

 .شه مي خنک دلت موقع اون هلفدوني، تو بندازن  که فرداست
 :فتگ من به رو و کرد جمشید به اشاره دست با بود، شده من متوجه که پیرمرد

 خواستید؟ مي چیزي. آقا بفرمایید _
 .... تشري بعدا بفرمایید تعطیله، مغازه _
شماي به پوزخند با شید ي شده گرد چ شته که جم  من، هب بود زده زل بود برگ

 هک جمشددید به نگاهي یه پیرمرد. گرخید کلمه واقعي معناي به. کردم مي نگاه
 .انداخت بود، ماسیده دهنش تو حرف باقي

 شناسي؟ مي رو آقا بابا، جمشید _
 .کرد جمع خودشو کردم مي فکر که اوني از زودتر

 کردید؟ ما از یادي شد چي. خان بهادر جاست؛ این کي برین! به به _
 .چوله این نرود اي پیشه هنر ک 

شید کني مي لطفي ک  _ شه که ما. خان جم شت . هستی  شما یاد به همی  در دا
 ماهتون به پا خواهر از حالي یه ه  کن ، سددالمي یه ه  بیام گفت  شدددم، مي

 شدن؟ فارغ که سالمتي به. بپرس 
 اب کنه، جمع نجسشو فک اون که این از قرل خواست مي دل . موند باز دهنش

شت یه شته انتظار بودم مطمئن. برندمش خودم م شو همه سمانه که ندا  حرفا
 .دست  کف باشه گذاشته

 !ماه؟ به پا خواهر کدوم! چي؟ _
 .ماهه به پا دخترش کدوم نداشت خرر بیچاره، پیرمرد
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 .... آب به گلي دسته چه باز گن؟ مي چي آقا جمشید، _
 .پیرمرد حرف تو پرید

با، هیچي _ قا با ید خان، بهادر. کنن مي مزاح آ  شددداپ کافي یه بری ، بفرمای
 .شوخي و صحرت باب خلوت، و دنج هست، نزدیکي همین

 :گفت  و زدم لرخندي
ستش _ شید را شت  کوچولو صحرت یه فقط خان، جم  جا همین ترجیحا که دا

 .کن  مي عرض
 .داد قورت کثیفشو دهن اون آب

 .کنید صرر لحظه یه ولي، بفرمایید امر شما _
 .باباش سمت گرفت تومني ده یه دستش، تو پوالي از
 مهمونمون راب بستني کیلو یه اینا حمید فروشي بستني همین از برو شما بابا، _

 .بیا و بگیر
 .در سمت داد هلش و باباش کمر به گرفت دستشو بعد

 .بگیر ایشو خامه _
 !خوره؟ مي بستني سرما این تو کي بابا، آخه _

. بیرون ودب شده پرت محترمانه خیلي بگیره، جوابي که این قرِل  بیچاره، پیرمرد
 زد خنديلر. انگار نه که انگار بود، آروم آروم قیافش برگشت، وقتي و بست درو

 :گفت معمولي خیلي و
 .خان بهادر بفرمایید رو امرتون خب، _
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 ازب آسددتینامو جفت ي دکمه. پیشددخون رو گذاشددت  آروم و آوردم در رو پالتوم
 .ایستادم روش به رو و باال دادم تاشون یه و کردم

 .داشت  کوچیک عرض یه فقط دارید، اختیار! امر؟ _
ستمو شت د شت. صورتش تو کوبیدم و کردم م شه که شد مي پرت دا  ي گو

 وت کردم فرو ه  رو سددوم و دوم مشددت. گرفت  دسددت  یکي اون تو رو لراسددش
 .پیچید خودش به خورده زخ  سگ عین و شد ولو زمین روي. شکمش

 گفت ؟ دروغ من که _
 .باالتر کشیدم تا یه لراسمو آستیناي

 کردم؟ تهدیدت اومدم کلفت گردن تا چند با _
 .باال کشیدمش زمین رو از و یقش به بردم دست

 .دروغگو نامرد ماهتو؟ به پا خواهر خونوادتو؟ با خودتو _
 .شد زمین پخش. چونش زیر کوبیدم و کردم مشت دستمو

 اموسن دنرال میفتي بعد بکشددي، باال رو ُمِفت توني نمي بدبخت، آشددغال _
 اشددداره، یه با تون  مي دوني مي کی ؟ من دوني مي کي، ناموس اون  مردم؟

 پوالي اون  که اس دیه یه من واسه خرجش کن ؟ پاک زمین رو از رو نجاستت
 .جیرمه تو خرد

شو شید عقب خود شو. ک شک گل از پر گوني یه به داد تکی  گامن پوزخند با. خ
 .کرد

 دختر پس از نتونسددتي ادعا همه این با سددپهرتاج؟ خان بهادر جناب چیه _
 که ت گف این . منه عاشق گفت  بهت اول همون که من بیاي؟ بر تریاکي... اسدا



wWw.Roman4u.iR  180 

 

 سمو من دنرال زنت که چیه وسط این من تقصیر حاال. کنه فراموش منو محاله
 .... و کنه مي موس

شت حرفاش با ش  دا شو دوباره. زد مي آتی ست  تو یق  پرتش ربا این و گرفت  د
 .دیوار به خورد محک . دیوار سمت کردم

 .دنرالته که گي مي میاي بعد دنرالش، افتادي پیله توي. شو خفه _
 بلند و دسددت به گرفت رو بازوش. دیوار به داد تکیشددو و کرد جمع خودشددو

 .خندید
 .... فرستاد پیغام واس  خودش بدوني بهتره! من؟! کي؟! دنرالش ؟ من _
 .نرستمش تا برندي کثیفتو دهن اون بهتره _
 از کيی طریق از بود، فرسدتاده پیغام برام خودش کني؟ باورش سدخته! چیه؟ _

 خودت برو مردي، خیلي اگه تو. پریسدددا آها، بود؟ چي اسددمش دوسددتاش،
 .... تا کن جمعش

شت از خودم اگه که کرد مي بازي خوب قدر اون. گفت مي دروغ سگ عین  پ
 بود اج این بدبختي. کردم مي شک چي همه به بودم، نشنیده رو صداش تلفن

سا پاي شد نمي که سط رو پری ش  و  که دبو آمیز تحریک قدر اون حرفاش. بک
 ونخ غرق صددورتش اومدم، خودم به وقتي کن ، کنترل رو خودم باز نتونسددت 

شک، سرزي گوني تا دو و بود شده  اه دیوونه عین. زمین رو بود شده پخش خ
 .گرفت  رو کشیدش اتو موهاي اون و بردم دست. خندید مي

 .بردار من زن سر از دست اخطاره، آخرین این _
 .خندید بلندتر
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 راه از چرا کرد، حل رو چي همه شدده مي خوش زبون با وقتي من، برادر آخه _
 بري؟ پیش خواي مي زور

 هک دل  ساده دختر اون سادگِي  به من  کني مي فکر نکنه! خوش؟ زبون! چي؟ _
 کني؟ خامش دروغات اون با راحت بتوني

 راه از اگه که گ  مي فقط من. شددمایی  کوچیک ما خان، بهادر داري اختیار _
 .بهتره بشه، حل آمیز مسالمت

 آمیز؟ مسالمت راه اون و _
سه سر اون فقط کافیه _ . داره ينم بر هزینه برات زیاد نترس،. کني شل رو کی
ساب با. شه نمي جیرات  تو خرد پول که من مثل آدمي ي دیه تاي دو  اي دیه ح

 رد چطوره؟. میلیون دویست شه مي کنی ، رندش  که نی  و میلیون چهار و نود
 .نیاره منو اس  عمر آخر تا دیگه سمانه که کن  مي کاري عوضش

 .بود پست آدم این چقدر. کشید سوت کثیفي و وقاحت همه این از سرم
 ارزید؟ مي تومن دویست فقط عاشقي و عشق همه اون پس _

 .خندید
 تو براي سددمانه بدون  خواد مي دل  اما تومن میلیون دویسددت من، براي. آره _

 داره؟ ارزش چقدر
 من ي واسدده جون  ي اندازه به سددمانه. نیار کثیفت دهن اون با منو زن اسدد  _

 .داره ارزش
 .باالتر برری  رو نرخ باید یعني این راستي؟ _

 .نشست لرام رو پوزخندي
 چقدر؟ مثال _
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 .کرمته چقدر هر خودت، با _
شت ه  گردي دندوِن  حرومزاده ستینام. شدم بلند جا از. دا شیدم رو آ . پایین ک

 .کن  مرترشون تا موهام تو کشیدم دست
 به بفهمه اگه میاد سددرش وسددط این بالیي چه گي نمي چي؟ عشددقت پس _

 فروختیش؟ چندرغاز
شق؟ کدوم _ سدا اون دختر میام من که شده باورت ه  تو نکنه! ع  مي رو... ا

 و رت خوشددگل تا ده کن ، اشددداره یه کافیه. نرین جوري این منو بابا، نه گیرم؟
 .دن مي جون برام دارترش خونواده

 .بود قیافه خوش زیادي اما داشت الغري هیکل. کردم نگاش
ست چند؟ گفتي _ سه که دوني مي خودت  میلیون؟ دوی س پولي من ي وا  تنی

 .کنه مي سخت کارو که هست مشکل تا دو وسط این اما
 !مشکلي؟ چه _
 ولوپ وقتي که دي مي من به تضمیني چه کن ؟ اعتماد بهت چطور که این اول _

 کني؟ مي گ  گورتو و ري مي گرفتي،
 .خندید

 .مبد بهت تضمین برا مرلغ همون به تاریخ سفید چک یه تون  مي. حله _
 مینتض جهت نشه نوشته روش که این شرط به. خوبیه فکر تضمیني؟ چک _
 قرول؟. تاریخ سفید و

ضر. داد تکون رو سرش ستمال با چک فرق برندم، شرط بودم حا  ور کاغذي د
 .دونه نمي
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 .کنه مي تر سخت کارو که دوم مشکل به رسی  مي حاال خب، _
 :گفت خوشحال

 .من با کردنش حل بگو، ه  دومو مشکل شما _
. دمندا باج تراشدد  گنده تو از به عمرم تمام تو حاال تا من که اینه دوم مشددکل _

 خداییش. نمیاي حسدداب به ه  جوجه بینشددون نامرد توي که هایي گنده کله
یام که سددختمه خیلي  اون المث که بدم مفت پول بخوام تو مثل انگلي یه به ب
 بشه؟ چي وقت

 .پیشونیش رو کوبیدم شست انگشت با
 برداري؟ ناموس  سر از دست انگل توي _

 .کرد نگام کینه با و کرد پاک رو لرش پشت خون
شید گیرم مي ندید رو دفعه این _ س  ولي پیله جم  ینا بعد ي دفعه خورم مي ق

 دفعه گرنهو بیرون بکشي سمانه و من زندگي از پاتو نفعته به. نمیام مهربون قدر
 .بیفته ممکنه اتفاقي چه کن  نمي تضمین بعد ي

 .جلوش کردم پرت و آوردم در تومني صد تراول تا سه جیر  از و شدم بلند
 .دکون خسارت بابت این  _

 :گفت که بیرون بزن  خواست  و دست به گرفت  پالتومو
 داره؟ ارزش برات چقدر سمانه گفتي _

 .کردم نگاش حقارت با و برگشت 
 ه،زن مي حرفي وقتي که اونه مرد باشدده، یادت پس نه؟ جونت، اندازه گفتي _

 .وایسه پاش
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 من یاد رو بودن مرد خواسدددت مي کي. بیرون اومدم دکون از و زدم پوزخندي
 !بده

 
 نه  فصل

 
یک خونه  خونه چراغ زن گفت، مي جوک به که بود یکي. بود خاموش و تار

 تو که ما. زدم رو برق کلید. باشه چلچراغ که اي خونه اون حال به خوش و اس
 پذیرایي، شدددن روشددن با. بودی  مونده ه  چراغ دونه یه همین کردن روشددن

 راغچ روشنایي. ورودي به مرل ترین نزدیک روي بود نشسته که دیدم رو سمانه
 .ایستاد و چشماش جلوي برد رو دستش. کرد اذیتش

 نشستي؟ تاریکي تو چرا _
_ .... 

 .... یا گفت  چي شنیدي _
 کني؟ معامله من سر تونستي چطور _
 !چي؟ _

 .بود کرده گریه باز. برداشت چشماش جلوي از رو دستش
 کني؟ معامله من سر تونستي چطور گفت  _

 .اپن روي گذاشت  رو موبایل و سوییچ
 اي؟ معامله چه چیه؟ منظورت _
 .فهمیدم رو چي همه من _
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 :گفت  شمرده و آروم
 زني؟ مي حرف معامله کدوم از فهمیدي؟ رو چي بگي شه مي _
 .بخریش پول با خواستي و جمشید پیش بودي رفته عصر امروز که این _
 !بخرمش؟ من! چي؟ _
 .کنه شکایت ازت خواد مي حاجي. ریختي ه  به رو دکونشون تمام که این _

 .گرفت  محک  رو بازوش
 کردي؟ باور ه  احمق توي _
 کني؟ بلند روش دست تونستي چطور _
 .سین  به کوبید محک  و کرد مشت رو دستش. کرد آزاد رو بازوش یه
 بزنیش؟ تونستي چطور _

. دادم هلش و گرفت  هوا تو رو دسددتش. بود شددده پر که بود وقت خیلي ظرفیت 
شماي. مرل روي شد پرت  در .باریدن به کرد شرو  پاییزي ابر عین سمانه چ
 هب. شددد مشددت دسددتام. کردم نمي پیدا مناسددري لغت سددادگي، همه این برابر

 .دادم مي دست از رو خودم کنترل ک  ک  اما نداشت  اعتقادي خشونت
 .گرفت اشکاشو دستش پشت با و ایستاد شد، که آروم

 .برم بذار بده، طالقمو. خوام مي طالق من _
 !خواي؟ مي چي! چي؟ گفتي _

 .گرفت  دست تو محک  سرشو
 دختر؟ شدي دیوونه _

 :دادم ادامه گفتنش آخ به توجه بي
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 فهمي؟ مي. کردي جهن  زندگیمو که روزه سي تازه. شده ماه یه تازه! طالق؟ _
 خواي؟ مي طالق گي مي حاال و کردي سیرم زندگي از که روزه سي فقط

 .دادم تکون سرشو و موهاش تو کردم فرو دستامو
 مردا از خیلي مملکت این تو دوني مي کني؟ مي زندگي داري کجا دوني مي _

 به زدم خودمو من من، ولي کشددن؟ مي رو زنشددون شدددک، یه خاطر به فقط
 که این خاطر به فقط گرفت ، ندید و دیدم رو چیزا خیلي کري، به زدم کوري،
 فهمي؟ مي. عاشقت 

 .آورد در دستام میون از رو سرش تقال با
 عاشددق  که بود چي من تقصددیر بگو داري؟ دوسددت  که چیه من گ*ن*ا*ه _

 که مرداست شما احساس این همیشه چرا چي؟ من احساس وسط این شدي؟
 حتي ماها یعني کنین؟ مي انتخاب که هسددتین مردا شددما همیشدده چرا مهمه؟

 نداری ؟ انتخاب  حق
 .دز پست که نرودم من این بیارم یادت باید بازم یا خوبه؟ حالت سمانه، _
 .زدي گول  دروغیت شرط اون با تو. شد مجرور جمشید _
 

**** 
 

شیدم سر سره یه رو آب لیوان سیده باریک جاي به کار تا کردم سعي. ک  با ،نر
 غزمم اما کردم، مي پیدا رو راه بهترین باید. کن  آروم خودمو عمیق نفس تا چند
ست  مي چطور. بود کرده قفل شید کثیف ذات تون شون سمانه به رو جم  دم؟ب ن
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 رو به رو جمشددید با رو سددمانه که این. مواجهه رسددید؛ مي ذهن  به راه یه تنها
 محض دروغ براش من حرفاي همه که اي سددمانه. بود باال ریسددکش اما کن ،

 .کن  ریسک تونست  نمي. آسموني وحي جمشید حرفاي و بود
شکاش اما بود، اومده بند گریش. کردم نگاش  پر آب لیوان یه. بارید مي هنوز ا

 یه هب برگردوند رو سددرش گرفت ، طرفش که رو لیوان. کنارش نشددسددت  و کردم
 .دیگه سمت

 جا؟ اون رفت  امروز من که فهمیدي کجا از تو _
_ .... 

 .... روي اون تا توام، با _
 .زد تلفن _
 !نداري موبایل که تو! تلفن؟ _
 .زد زنگ خونه تلفن به _

 :زدم فریاد
 دادي؟ بهش تو نکنه آورده؟ کجا از رو خونه تلفن آشغال اون _
 .دون  نمي _

 .دادم تکون و گرفت  رو هاش شونه
 کرده؟ پیدا کجا از پس ندادي، بهش تو اگه نگو، دروغ _
 .ندادم بهش من _

شیدم نمي دیگه شید بهت لعنت. ک شیدم نمي دیگه. جم  ونهش که این بدون. ک
 :گفت  کن ، ول رو هاش
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 عوض پول با رو تو خواسددت مي که بود جمشددید این بگ  بهت اگه دون  مي _
 و ینتر شددرف بي جمشددید بگ  بهت اگه که دون  مي این . کني نمي باور کنه،

 اگه يحت. کني نمي باور بازم دیدم، عمرم تمام تو حاال تا که آدمیه ترین پسددت
 کني نمي باور بازم نداره، خواهري هیچ و فرزنده تک باز، حقه اون بگ  بهت

 باشدده، توش چیزي دون  مي بعید که کلت اون تو رو مطلب تا دو خوام مي اما
 .کني فرو

سته. داره اي اندازه من  صرر که این اول _  به زدم خودمو هي که این از شدم خ
 حتي هنوز اس، تجربه بي اس، بچه گفت . نادوني به زدم خودمو هي راه، اون

 سمانه، اما زناشویي، زندگي به برسه چه فهمه، نمي ه  رو عادي زندگي معني
 بخوام طفق که روزي از بترس. بشه لرریز صررم ي کاسه که روزي اون از بترس

 .کن  رفتار خودت با خودت عین
 .پیشونیش به کوبوندم اشارمو انگشت

 استينخو درسته کني، فرو کوچولوت ي کله اون تو اینو بهتره دوم؛ مطلب اما _
 خونه این در از سددفید کفن با باش مطمئن اما بیاي خونه این به سددفید تور با

ست  بده طالق رو تو من. ري مي بیرون شه، یادت پس. نی  خريآ ي دفعه این با
 .میاري رو طالق اس  که هست

 .بود شده لرریز هیچ، که پر امروز براي تحمل  ظرفیت. شدم بلند
سي یه دینیمون کتاباي ما، ي دوره تو _ شت در س  به دا  تو دون  نمي اختیار، ا

صش ولي نه یا بوده ه  شما کتاباي  کاري هر که مختاره آدمي که بود این خال
 مي خودته، با اختیار ه  حاال. نداره وجود ه  اجراري هیچ بکنه، خواد مي که
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 کوچیک، بهشدددت یه کن  مي برات رو زندگي وقت اون و باشددي من با توني
 و نراشددي من با ه  توني مي. باشددن داشددته حسددرتشددو زنا ي همه که بهشددتي
 .کني جهن  خودت ي واسه خودت رو زندگیت

 .کشیدم پریز از رو تلفن
 شبا مطمئن. مسافرت ری  مي دیگه روز چند تا کن، جمع ضروریتو وسایل _

 .برمت مي و کن  مي استفاده زور از شد، الزم اگه دفعه این
 يم فکرشددو که بود اوني از تر رذل. بودم گرفته ک  دسددت خیلي رو جمشددید

 مي حمله پشددت از بجنگه، رو در رو که اون جاي به. بود کثیف خیلي. کردم
 .کرد

 
**** 

 
سته سینما تو ش  عین ماه، هی این تو زندگی . سینما بزرگ ي پرده به خیره بودم، ن

شت سینمایي فیل  شمام جلو از دا  لشاو نقش بازیگر براي دل . شد مي رد چ
شق اون با شتش عمر یک. سوخت مي انگیزش رقت ي طرفه یک ع  هب رو انگ

شونه به ها خیلي طرف شو کاله حاال اما بود گرفته غیرتي بي ي ن  مي ایدب خود
 یه عین. بود شددده بدتر ه  قرل از روز، چند این تو سددمانه. باالتر گذاشددت
 رفاظ ظرفشویي ماشین یه مثل ه  بعد میز، پشت نشست مي کوکي عروسک

ست مي رو  براي من سعي تمام. اتاقش تو رفت مي روح یه عین وقت اون. ش
 وابايج یا شد، مي منتهي سرش برگردوندن به یا باهاش، صحرت سر کردن باز

صله؟ همه این و من. نه و آره کوتاه سالن حاج! حو  به خدا وقتي: "گفت مي ار
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 داشددت دیگه من طاقت اما" ده مي ه  رو کشددیدنش طاقت ده، مي دردي آدم
 شددده طلسدد  عشددق این از ه  ذره یه که بود جا این بدبختیش و شددد مي تموم
 .شد نمي کمتر

 .اومدم خودم به مهناز دستاي تکون با
 .شد تموم فیلمش بهادر، داداش _

 و نازمه بعد و سینما خاموش ي صفحه به نگاهي. صورت  به کشیدم رو دستام
 .کردند مي نگاه منو منتظر، که انداخت  آیدا
شاي آخرین بود قرار. بود جمعه روز شگاه، سفار سه فردا نمای ست مي. بر   خوا

 مي. بود مهناز روز امروز،. دونست  نمي هنوز کجا؟. کن  حرکت صرح یکشنره
 دوسددت خیلي رو آیدا مهناز،. دربیارم نیسددت ، که رو مدتي تالفي خواسددت 

شت، سابي تا دنرالش رفت  آیدا با همین براي دا  خنده دندی. کن  غافلگیرش ح
 آرامش کنارش، در بودن و بود شیطوني دختر. کردم نمي عوض هیچي با هاشو
ست نمي دل . بود بخش ش  دور ازش خوا  جز راهي هیچ و نرود اي چاره اما ب

 حرکت تونسدت  نمي هوشد ، ي همه با. نداشدت وجود اجراري مسدافرت این
 مانهسدد به جمشددید. چیه دنرال نرود معلوم. کن  بیني پیش رو جمشددید بعدي
شت اي عالقه  براي سودي چه من از جداییش و سمانه گرفتن طالق پس. ندا

شید شت؟ جم ضاریه هیچ هفته، یه این تو دا سرا از اي اح ست  به داد  دهنرسی د
 هنقشدد چه پس. کنه اقدام قانوني طریق از خواسددت نمي که این یعني این. بود
 .کردم باز آیدا و مهناز براي رو ماشین در بود؟ سرش تو اي

 خري؟ مي شکالتي بستني برامون بهادر، داداش _
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 .ه  تو کردم رو اخمام
 !فصلیه؟ چه االن دوني مي! بستني؟ _
 .کشیده دلش مهنازم تازه. ده مي مزه بیشتر سرد هواي تو بستني آخه _
 مهناز؟ گه مي راست _

 .داد تکون سرشو مهناز
 .آره بگو زبونت با نه، سر با _
 .ر ر ر ر آ آ آ _
 

 ده  فصل
 

 هکارخون از رو سفارشا آخرین امروز. مرل روي نشست  و کردم شل رو کراوات 
ست  مي حاال. گرفت  تحویل ش  راحت نفس یه تون  و شد دفتر داخل آرش. بک

 :گفت
 خوري؟ مي چاي _
 پرسش؟ و نیکي _

 :گفت در دم همون از و کرد باز درو
 .بیاره چاي تا دو بگید صمد مش به زحمت بي بهرامي، خان  _

 .روم به رو نشست
 گردي؟ برمي کي بري _
 .داره هوا و آب به بستگي _
 .ها زم*س*تونه ي چله که این مثل. معلومه که هوا و آب _
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 ".اس دیگه هواي و آب یه منظورم: "گفت  دل  تو
 ري؟ مي کجا حاال _
 .دون  نمي _
 !دوني؟ نمي _
 .بگیری  تصمی  موردش در بیرون، زدی  که خونه از گرفتی  تصمی  _

 .شون  رو گذاشت رو دستاش
 .داداش شدي عوض خیلي _
 واقعا؟ _
 .کرده عوضت خیلي متاهلي زندگي. واقعا _

 .زدن تند به کرد شرو  قلر 
 چیه؟ منظورت _
 .تيرف مي پیش و ریختي مي برنامه تهشو تا. بودي ریزي برنامه اهل قرلنا _

 :گفت  و خندیدم
 يیعن متاهلي زندگي تو ریزي برنامه فهمي مي وقت اون بشددي، متاهل بذار _

 چي؟
 .شد بلند تلفن صداي

 بله؟ _
 .آوردن تشریف امیني خان  سپهرتاج، آقاي _
 !امیني؟ خان  _
 .امیني آقا حاج دختر _
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 !امیني؟ حاجي دختر
 .داخل کنید راهنماییشون _

 .کردم محک  رو کراوات  سریع
 .شدی  بلند دوتامون هر شراره، ورود با
 .سپهرتاج آقاي سالم _
 کجا؟ جا این کجا، شما. کوچک امیني خان  سالم _

 :گفت و داد تکون سرشو. زد قشنگي لرخند
 !برم؟ یعني چي؟ یعني این _
 .خودتونه به متعلق جا این. دارید اختیار _
 .ما روي به رو نشست و داد سالمي ه  آرش به
 .بدم بهتون اینو خواست  مي مزاحمت، از غرض _
 .من سمت گرفت و آورد در کیفش تو از رو چک یه
 .آوردم براتون رو ماه این قسطاي چک من همین واسه داشت، کسالت بابا _

 .گرفت  دستش از رو چک
 .نده بد خدا _
 .جزییه سرماخوردگِي  یه نیست، چیزي _

 .پاهاش روي گذاشتش و بست رو کیفش زیپ
ستش _ سته بابا را س  که حاال خوا  و تشرک به مربوط کاراي تو شده، تموم در

 .ش  مي مزاحمتون بیشتر من بعد به این از همین براي. کن  کمکش ترمینال
 .مراحمید شما. دارید اختیار! مزاح ؟ _
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. ندارم عملي ي تجربه اما دارم جهانگردي مدیریت لیسددانس من راسددتش _
 .کنید کمک  جاهایي یه اگه ش  مي ممنون

 عالوه بزرگش، خواهر با مقایسه در. زد مي حرف مصم  خیلي. کردم نگاهش
. زد يم ساله سه و بیست یا دو و بیست. داشت ه  زیادي جذابیت زیرایي، بر

 بلند ینپوت یه با بود پوشددیده کوتاهي اي قهوه پالتوي. بود پوشددي خوش دختر
ید. اومد خوشدد  تیپش از. اي قهوه نه براي مدل این از با . خریدم مي سددما

 مثل سمانه، چشماي خوشرنگي به نه ولي داشت خوشرنگي اي قهوه چشماي
 .کني مقایسه آفتاب با رو آفتابگردون گل یه که بود این

 دختر هاي لب روي لرخند متوجه و اومدم خودم به آرش، ي سددرفه صددداي با
 .شدم

 کنین؟ مي کمک  سپهرتاج، آقاي _
 .کن  نمي کوتاهي بیاد، بر دست  از کمکي جا هر. چش  بله، بله، _

 بود، مونده سددداکت موقع اون تا که آرش. کردم بدرقش در دم تا رفت، وقتي
 .خنده زیر زد یهویي

 که تو. بدي قورت چشمات با رو مردم دختر بود مونده ک ! داداش؟ شد چي _
 .نداشتي عادتا این از
 .آرش براف چرت ک  _
 .کني نمي باور شدي، عوض گ  مي بهت. ادبت اون قربون _

 .برداشت  رو کت 
 .نکنما سفارش دیگه آرش، _
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 .چشمام این روي به. چش  بازم _
 هجمع دنرالش، برو عصر شنره پنج. باشه مهنازم به حواست تر، مه  همه از _

شو. وحش باغ بررشون آیدا با ه  شون به جمعه این براي قول  وقت هک دادم جفت
 .نشد

 .چش  روي به اون  باشه، باشه، _
شتها بوي. بود پیچیده خونه کل تو غذا بوي  شپزخونهآ دیوار به. بود برانگیزي ا
نه. کردم نگاش کمي و کردم تکیه  این از و بود خودش هواي و حال تو سددما

 .رفت مي طرف اون به طرف
 .سالم _
 شد یکه،ت یه و زمین افتاد دستش توي دیس که ترسید قدر اون صدام، شنیدن با

 .تیکه هزار
 !شد؟ چي _

 .باشه مسلط خودش به کرد سعي
 .ترسیدم. اومدي نفهمیدم _

 .بود مهقی خورش. انداخت  میز به نگاهي. میز پشت نشست  و شست  رو دستام
 دارم؟ دوست بیشتر همه از رو قیمه ها، خورش بین دونستي مي _

 .گوشش پشت انداخت رو موهاش
 .نه _
  خان دوني مي چي من از تو: "گفت  دل  تو و بردم دهن به رو قیمه از قاشددق یه

له؟  میز روي از رو دوغ لیوان و میز روي گذاشدددت رو برنج دیس" خوشددگ
 .برداشت
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 .خواستمش مي بریش؟ مي کجا _
 .رفت یخچال طرف به
 .کن  عوضش برم مي. شده گرم _
ثل. بهتره جوري همین. خواد نمي _ له االن که این م نه ي چ  نه زم*س*تو

 .تابستون
 نه بود، شددور نه دفعه این قرل، هاي دفعه برعکس. خوردم اشددتها با رو شددام 

. بود دهش سفید گچ عین صورتش. انداخت  سمانه به نگاهي. شفته نه سوخته،
 .نیست مریضي وقت که االن لعنتي،

 کردي؟ جمع وسایالتو _
 .زد نمي آروم جورایي یه. کردم نگاش. داد تکون سرشو

 اي؟ کالفه چرا سمانه _
 .گرفت وحشت رنگ یهویي چشماش اما کرد نگام و آورد باال رو سرش

 خوبي؟ دختر، توام با _
 .شد خیره صورت  به و داد تکون ترس با رو سرش

 ترسي؟ مي فردا مسافرت از نکنه _
 .کردم باز رو لراس  هاي دکمه از یکي و کردم شل رو کراوات  ي گره

 بري؟ کجا داري دوست راستي،. گذره مي خوش بهت حسابي باش مطمئن _
 .مشهد ری  مي داشتي دوست اگرم جنوب؟ یا شمال

_ .... 
 .توام با سمانه _
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 داد قورت رو دهنش آب. چرخید صورت  تو نگاش و آورد باال رو سرش دوباره
 :گفت و

 .کنه نمي فرقي _
 شددر از نجفتمو که باشدده جایي یه فقط کنه، نمي فرقي من  براي: "گفت  دل  تو

 راچ دون  نمي. کشیدم عمیق نفس تا چند". باشی  امون در باز حقه و نامرد اون
 .بود شده سنگین قدر این خونه هواي

 .ذارم مي ساعت خودم. کنی  مي حرکت سحر. بخواب زود شب _
 رقد این چي از دختر این. دوید چشددماش تو اشددک دفعه یه. کرد نگام ترس با

 بهتر ات کشددیدم شددد، مي که جایي تا دفعه این رو کراوات  ي گره بود؟ ترسددیده
 بلند که نای قرِل . کردم مي باز رو ها پنجره بود بهتر شددایدم. بکشدد  نفس بتون 
 .گرفت  رو دستش ش ،

 هروز چند مسددافرت یه. جهن  بررمت خودم با که نیسددت قرار دختر، نترس _
 بهشددون سددپارم مي آرش به خونوادتي، نگران اگه. گردی  برمي و ری  مي. اس
 .الزمه دوتامون هر براي سفر این کن باور. بزنه سر
شي هیچ بار این ستش کردن خارج براي تال ست  تو از د  چرا ردخت این. نکرد د

 نوازش شددسددت  انگشددت با رو دسددتش آروم بود؟ شددده عجیب قدر این امروز
 .کردم

 فهمي؟ مي. بترسي چیزي از ندارم دوست _
 هوا این از شددد نمي واقعا دیگه. بارید مي اشددکاش. داد تکون ریز رو سددرش

 ردهنخو غذا خیلي که وجودي با. کن  باز رو پنجره تا شددددم بلند. کرد تنفس
 بلند صددندلي روي از زحمت به. کردم مي سددنگیني احسدداس عجیب اما بودم
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ست . شدم ساس....  که بردارم قدم خوا شت . کردم مي سرگیجه اح  سنف به دا
 با و رشس به بود گرفته دستاشو. سمانه سمت چرخید چشمام. افتادم مي نفس

 رو دسددت . کردم مي حس رو قلر  ضددربان شدددن کند. کرد مي نگام وحشددت
 که بود رومیزي میز، ي لره جاي به اما بگیرم رو افتادن  جلوي تا میز به گرفت 

ست  به س براي تالش  آخرین که بود شده کرخت قدر اون بدن . رسید د  تادنای
 ويت که بود سمانه جیغ صداي. افتادم زمین روي به محک  و نداشت اي فایده
 يم سفید اي هاله میون رو سمانه. کردم باز سختي به رو چشمام. پیچید سرم
 محوتر محوتر، هاله. زد مي جیغ و کوبید مي خودش صورت و سر به که دیدم

 .... مح و
 .بودم منتظرتون این از زودتر من. رادمنش خان  بله بله، _
 هب سرمون عیده، نزدیک چون کردم، عرض ه  منشیتون به من سپهرتاج آقاي _

 بیام، تون  مي نهاره، وقت که سه تا یک ساعت بین ه  امروز. شلوغه شدت
 که؟ ندارید مشکلي شما

 .سه تا یک _
 سدداعت کن ، تمام زودتر کارامو تونسددت  مي خب انداخت ، سدداعت به نگاهي

 .باش  خونه روز بقیه و برم یک
 

**** 
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 یغج خیلي قرمز مانتوي یه ه  بار این. بود ایسددتاده منتظر شدددم، که البي وارد
شت رنگ این به ارادتي چه دختر این دون  نمي. بود پوشیده  و مسال از بعد. دا

سي احوال سور وارد پر سان  بهش نگاهي نی . زدم رو نه  طرقه دکمه و شدم آ
. بود خوشددگلي دختر. بود دوخته چشدد  جلو به و ایسددتاده سدداکت. انداخت 

ست حدوداي شت رو سال پنج و بی  ودب رفتارش تو خاص پختگي جور یه. دا
. تنداش دستش تو اي حلقه انداخت ، چپش دست به نگاهي. میومد خوش  که
 ومدنمی بدم. آسانسور در به دوخت  چش . بود نام بي سندش هنوز آرش قول به
 .کن  اذیت رو سمانه ک  یه دختر، این حضور با

 و کردم باز رو در. بکن  رو محلي بي همه اون تالفي شددد مي بهتر جوري این
 هک سددمانه به افتاد چشددمام کردی ، رد که رو راهرو. بشدده وارد تا کردم تعارفش

 یه با یدسف تاپ یه. بود دستش تو ه  میزي رو تا چند. بود ایستاده سالن وسط
شي سفید شلوار شیده ورز  یه ودب انداخته و بود کرده گیس رو موهاش. بود پو
. ردخت یه کنار اون  نداشت، روز موقع این تو رو من دیدن انتظار. شونش طرف

 اخ  رادمنش، خان  سدالم جواب در. کرد سدالم اول سدمانه، دیدن با رادمنش
 رو کرد زوم و کرد ریز چشددماشددو رادمنش. داد آرومي سددالم و کرد خوشددگلي

 ور تصادف موقع که خراشي و سمانه لب ي گوشه کرودي هنوز. سمانه صورت
 اتاق رفط به که این قرل و کرد اخ . بود نرفته بین از کامل بود افتاده صددورتش

 :گفت و سمانه سمت چرخید بره، خواب
 .بدید من به آب لیوان یه شه مي زحمت بي _

شمي زیر برم، دنرالش به که این از قرل شت که سمانه به نگاهي چ  زيرومی دا
نداخت  داد، مي فشدددار دسددتش تو رو ها  خورده هدف به حسدددابي تیرم. ا
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ست  رو اتاق در سمانه، حال شدن گرفته از سرخوش.بود  در دیدن با دختره. ب
. ومدهنی خوش مذاقش به بود معلوم. کرد بیشتر رو هاش سگرمه اتاق، ي بسته

 :گفت و انداخت اتاق به نگاهي
 چیه؟ اتاق این مشکل بگید شه مي _

 هب گرفت  رو دسدتام. کرد زایل رو خوشدی  صدداش ي طلرکارانه و محک  لحن
 :گفت  لحن همون با و کمر

 .پا تا سر از داره، مشکل رنگش کل اتاق، این رنگ کل _
 .... گید مي چطور کرده، ایجاد زیرایي هارموني که رنگا ترکیب اما _
 .ندارم آرامش اتاق این تو من محترم، خان  _
 .زدم من که هاییه طرح بهترین از یکي این اما _
 .بخواب  درست شرا تون  نمي حتي من بهترین؟ _
 به يا متفکرانه نگاهي. شد محو زود که نشست لرش ي گوشه لرخند لحظه یه

 :گفت و انداخت من
 دارن؟ رو حالت همین ه  خانمتون _
 خانم ؟ _
 ندارن؟ آرامش اتاق این تو شما، مثل ایشون  دیگه، بله _

 دختر این! چي چي بگ  ي دختره! کردم نگاش شددوکه،. شددد فعال رادارم تازه
 تا شد مي جنسي مسایل مشاوره بود بهتر شاید. بود هجده مثرت فکرش زیادي

 مي هک جایي اون تا. کردم پوفي و دادم تکون سرمو. ساختمان داخلي دکوراتور
 .نشه بلند روش صدام کردم سعي تونست 
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 .... و دارم مشکل رنگ این با گ  مي بهتون دارم من محترم، خان  برینید _
. شد داخل وقار با خیلي سمانه دنرالش به و شد بلند اتاق در به ضربه صداي

 دسددتي پیش با رو آب لیوان. بود مونده صددورتش رو خوشددگل اخ  اون هنوز
شت رو لیوان دختر. دختره سمت گرفت زیرش،  وره،بخ آب که این قرل و بردا

 :گفت
 خوردن ه  به باعث خوابتون اتاق رنگ گه مي شددوهرتون سددپهرتاج، خان  _

 دارید؟ رو مشکل همین ه  شما. شده آرامشش
شماي با سمانه  هک بود شده نمک با قدر اون صورتش. کرد نگام شده گرد چ

 و بگه چي دونسددت نمي بیچاره. بگیرم گاز محک  لپاشددو خواسددت مي دل 
 بدم. منخند گیجش ي قیافه به تا گرفت  گاز داخل از رو لر . بود من به نگاش

سه. بذارم سرش به سر ک  یه نمیومد  با .کردم نگاش و نگفت  هیچي همین وا
 ددی وقتي" خوشددگله نشددوندي صددورتت رو که اخمي عوض این " گفت  خودم

 و من گوش نزدیک آورد رو سددرش و ایسددتاد پاش نوک روي گ ، نمي هیچي
 :گفت آروم

 بگ ؟ باید چي من _
 سرمو .زدم کرد، مي بررسي رو ما رفتاراي تک تک داشت که دختره به لرخندي

 :گفت  گوشش کنار و کردم خ 
 .بگو خواست دلت که چي هر _

نگ گام گ گاش گ ، نمي چیزي دید وقتي. کرد ن  چشدد  و گرفت من از رو ن
 پیشددونیش جلوي از موهاشددو. بود جواب منتظر هنوز که رادمنش به دوخت
 .عقب فرستاد
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 .تنده رنگش ک  یه من  نظر به. بگ  چي واال _
 :گفت و کرد اتاق دیواراي به نگاهي

 .کنه مي آتیشي آدمو جوري یه _
 وننیشددگ یه گلومو. کرد مي نگاه سددمانه لب کنار کرودي به حیرت با رادمنش

 شد نم حالت تغییر متوجه سمانه.بدم قورت رو خندم تر راحت تا گرفت  بزرگ
 :داد ادامه لکنت با و

 یه خب بگ ، چي ولي ندارم، مشددکلي و راحت  رنگ این با که من خب _
 .حرارته پر بگ ، جور چه. زیاده هیجانش جورایي

 :گفت حیرت با بود، سمانه لب ي گوشه کرودي به هنوز نگاهش که دختره
 زیاده؟ قدر این رنگ این تاثیر یعني _

شت  خنده زور از دیگه شید رو من لحظه یه" گفتن با. شدم مي خفه دا  از "برخ
 مدت چه نفهمیدم. کردم ول رو خندم و دسددتشددویي تو رفت  و زدم بیرون اتاق

 دل  جورایي یه. بودم نخندیده دل ته از جور، این که بود ها مدت ولي خندیدم،
 مي رو العملش عکس وقت اون و فهمید مي رو دختره این منظور خواست مي

. کشددیدم بلندي نفس. بشدده ک  قرمزیش از کمي تا زدم آب رو صددورت . دیدم
 .بود اومده جا حال  حسابي

 و ودب نشسته تخت ي لره سمانه با رادمنش خان . اتاق داخل برگشت  سرخوش
شته پاش رو تاپ لپ یه  و آورد باال تاپ لپ روي از رو سرش سمانه. بود گذا
 :گفت من دیدن با رادمنش. کرد نگام تعجب با
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 و شددما که رو کدوم هر. آوردم خودم با طرح تا چند دفعه این سددپهرتاج آقاي _
خاب خانمتون ید، انت ید،. کنی  مي اجرا رو همون کرد  مدالي همشددون برین

 .امسالن
 موردشون در و داد مي نشون رو مدال یک به یک. نشست  تخت رو سمانه، کنار

 اشودست و پرید باال ذوق از سمانه رسید که ها طرح از یکي به. داد مي توضیح
 .زد ه  به
 یک و هزار هاي قصه تو گو، قصه شهرزاد اتاق عین. خوشگله خیلي این واي _

 .مونه مي شب
. بود یدسف و اي قهوه کرم، طالیي، هاي رنگ از ترکیري با اتاق یه کردم، که نگاه

 و سقف از تور سفید هاي پرده که اتاق شمالي ضلع بزرگ اي قهوه تخت یه
ته ه  روي ولي نرود، بدي طرح. بود شدددده آویزون تختخواب دور تا دور  رف

 نمي. انداخت  سددمانه خوشددحال صددورت به نگاهي. بود تجمالتي زیادي
 یدد وقتي. شه مي خوشحالی  باعث قدر این دختر این خوشحالي چرا دونست 

گاهش دارم تاد موقعیتش یاد تازه کن ، مي ن خت زیر رو سددرش. اف ندا  با و ا
 مشددغول گ ، نمي چیزي دید وقتي دختره. شددد بازي مشددغول موهاش انتهاي
 یرونب اتاق از گردم، برمي االن گفتن با سمانه. شد ها طرح ي بقیه دادن نشون
 رو بود اومده خوشددش سددمانه طرحیکه همون شددد، تموم که ها طرح. رفت

 مانهسد. اومد خوشد  بیشدتر کردم، نگاش بار دومین براي وقتي. کردم انتخاب
ست صه یاد رو آدم گفت، مي را  در رادمنش. مینداخت شب یک و هزار هاي ق

 هک رو چاي. برگشددت چاي سددیني با سددمانه که بود تابش لپ کردن جمع حال
 .گرفت سیني جلوي رو دستش دختره کرد، تعارف
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 .کنه مي دود معدم بخورم، چاي اگه گرسنمه، االن راستش. عزیزم نه واي _
 .گوشش پشت فرستاد موهاشو سمانه

 .باشید ما مهمون نهارو دونید، مي قابل اگه. نخوردم ناهار هنوز من  _
 .شد بازتر صورتش اما کنه، رد دختره داشت  انتظار
 مي اهنگ چید، مي میز روي رو غذا که سمانه به داشت  و بودم نشسته میز پشت
 رو نم خواست مي. اومد خوش  سیاستش از. بودم گرفته ضرب پاهام با. کردم

شو دختره. بده قرار شده انجام عمل برابر در شغول ساالد با خود  .بود کرده م
شت رو غذا دیس سمانه ست ماکاروني نهار براي. میز روي گذا  بود، کرده در
قه مورد غذاي  براي اول. بود کرده ه  چربش که خصددوص به من، عال

 کفگیر تا دو و برداشددت رو من بشددقاب تردید با بعد کشددید، غذا مهمونمون
 داشت مشکل ساالد این اگه. کردم مشغول ساالد با خودمو. گذاشت ماکاروني

 هر و خورد مي غذاشو آروم ه  سمانه. کرد مي عمل دختره این رو باید حاال تا
 .مینداخت من به نگاهي چشمي زیر گاهي از
 خورید؟ نمي چرا شما سپهرتاج آقاي _

 .کردم نگاه فضول ي دختره به و گرفت  باال رو سرم
 .نیست  خور ماکاروني خیلي حقیقتش حقیقتش، من؟ _
 .کردن درستش خوشمزه خیلي ه  خانمتون خوشمزگي، این به غذاي چرا؟ _

 و کرد رپ غذاشو قاشق سمانه که بگ  چي دختره این به که کردم مي فکر داشت 
نه ولي شددیرین، لرخند یه. کردم نگاش اخ  با. گرفت من طرف به  رو موذیا

 :گفت لرخند یه با و گرفت جلوتر کمي رو قاشقش. نشست خوشگلش صورت
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 .خوري مي پاچه کله داري کن فکر و برند چشماتو عزیزم، _
 

گاش مات له عین. کردم ن یل رو خودم دیروز ي جم . داد مي خودم تحو
 !عزیزم گفت؟ چي ولي کرد، مي خودم خرج داشت رو خودم سیاست
.  نداشت مشکلي ه  ماکاروني با نرودم، دل بد که من. بود شده ما میخ رادمنش

 هک بود بعید بود، نیفتاده پس هنوز و خورد مي غذاشددو دختر این که جور این
 قورت رو دهن  آب. باشدده شددده ریخته توش جمشددید باباي داروهاي از یکي
شق که بودم نجویده رو غذام هنوز. آوردم جلو رو سرم و دادم  کرد پر رو دوم قا

صدش پس! خب. دهن  سمت گرفت و ست مي و بود تالفي ق  موقعیت از خوا
ستفاده شق و زدم تر پهن لرخند یه لرخندش جواب در. کنه سوءا  ه  رو دوم قا

ستش از شت که رادمنش به افتاد نگام تازه. خوردم د  ما ارد معني لرخند یه با دا
ست  مي خوب! منحرف ي دختره. کرد مي نگاه رو  کجاها داره االن فکرش دون

 زنه،ن باالتر هجده مثرت از فکراش که این ي واسه. نرود اي چاره. کنه مي پرواز
 .شدم خوردن مشغول و جلو کشیدم رو ماکاروني بشقاب

 در، شدددن بسددته با. کردی  بدرقه در دم تا رو رادمنش همدیگه با نهار از بعد
 .رفت مي در وضوح به داشت که سمانه سمت برگشت 

 کوچولو؟ خان  کجا _
 .کنه خارج دست  توي از رو برهَنش بازوي کرد سعي و برگشت

 .دست  آي، _
 .دیوار به چسروندمش آروم عوض در و کردم کمتر رو بازوش دور فشار

 کشي؟ مي نقشه من واسه دیگه حاال _
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 هک حالي در. نکرد دسددتام حصددار از خودش کشددیدن بیرون براي تقالیي هیچ
 :گفت و چشمام تو زد زل کنه، مهار رو خندش کرد مي سعي

 نقشه؟ کدوم نقشه؟ _
 .تر نزدیک بهش رو خودم و کردم کمتر رو دست  فشار

 هددددا؟ نقشه؟ کدوم که _
شنگ لرخند یه ست لراش رو ق ش شه چال یه متوجه تازه. ن س سمت ي گو  ترا

 سددمت میفتاد خوشددگل کوچولوي چال یه خندید مي وقتي. شدددم صددورتش
 چسددروندم خودمو بیشددتر بودم؟ نشددده متوجهش حاال تا چطور. لرش راسددت

 .بهش
 دي؟ مي تحویل خودم به خودمو حرف دیگه حاال _

 .صورت  تو خورد مي داشت نفسش گرماي
 گي؟ مي حرفتو یکي کدوم _
 حرف ؟ یکي کدوم _
 .کردم نوازش رو گوشش ي الله دست  با
 .بندازه َکل من با خواد مي کوچولومون خان  پس _

شگل لرخند یه فقط من جواب در ست دیگه خو ش شت. لراش رو ن  يیک اون پ
ست  شیدم رو د  نزدیک بردم رو سرم. دادم حرکت وار نوازش و صورتش رو ک

 .صورتش
 !برازي؟ و بیاري ک  وقت یه ترسي نمي _
 .عمرا _
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 .بود شده شیطون حاال چشماش
 !چي؟ عمرا _

 :گفت و زد پهني لرخند
 .بیارم ک  انداختن کل تو که عمرا _

 از کمتر که لراش به دوخت  چش . سانتیمتریش چند ي فاصله تو بردم رو سرم
 .داشت فاصله من با سانتیمتر پنج

 .ُخدامه از من  قرول، _
 :گفت  و کشیدم رو صدام

 .یادم در برات تر گرون خیلي برازي، اگه دفعه این خوشگله، دوني مي ولي _
 به دش تردیل یهویي چشماش شیطنت. شد محو لراش رو از لرخند لحظه یه تو
صه عالمه یه شو کف تا دو هر. غ ست شت د  زور که جایي تا و سین  روي گذا

 و نپایی کشید بدنشو آن یه تو. کردم دور ازش رو خودم ک  یه. داد فشار داشت
شو بازوم زیر از  و خندیدم بلند. اتاقش سمت رفت م*س*تقی  و کرد آزاد خود

 :گفت 
 .خانوما خانوم آوردي ک  نکرده، شرو  هنوز دیدي _

 :گفت بلند برنده، رو اتاق در که این قرل
 .عمرا _
 

 بیست  فصل
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ست فقط ش کاراي درگیر شدت به. بود مونده نو سال شرو  تا روز بی  و گاهنمای
 و بودن رسددیده امروز بودم، داده ژاپن از که جدیدي سددفارشدداي. بودم شددرکت

شغول کارگرا شون به جا م ش . بودن جایی سال. بود شرکت درگیر آر  جودو با ام
سابدار سن، مثل قابلي ح شکالتمون از خیلي مح  دتم این تو. بود شده ک  م

 حسابدار دست که این خصوص به. بود داده نشون خوش از زیادي درایت ک ،
 گوشدد  به آرش. بود کرده رو شددرکت از دزدي تو ه  رو امیني حاج شددرکت
سونده شنهاد بهش شراره که بود ر شون تو کار پی سن که داده رو شرکت  رولق مح

 خودم دست کارها همه و بود گرفته مرخصي که بود روزي دو ه  آرش. نکرده
 .دونست  مي رو پسر این قدر که بود ها موقع جور این. بود

 ونهخ از سمانه هفته، دو این تو. بودم کارام به دادن سامون و سر درگیر شب تا
. کرد يم عمل کامل بودم گذاشددته براش که شددرایطي تمام به. بود نرفته بیرون
 رو خودش حال این با. بود روشددن چراغا همه رسددیدم، مي خونه به که شددب
مدن موقع تاق از و کرد مي قای  من او مد بیرون ا تا گاهي. نمیو  مي دل  وق

 افتاده برام روز اون که اتفاقایي تمام از براش من  بشددینه، کنارم و بیاد خواسددت
شب ولي چرا دون  نمي. شوهرا و زن باقي مثل بگ ، بود  ازش دوري طاقت ام
 دلپذیر گرماي یه شدددم، که خونه وارد. کشددید مي پر براش دل . نداشددت  رو

 ودموخ تونسددت  نمي. انداخت  اتاقش ي بسددته در به نگاه یه. گرفت رو وجودم
 خودم از اول همون از بود بهتر شدداید. بود کرده هواشددو بدجور دل  بزن ، گول

 پاهاشددو و تخت ي لره بود نشددسددته. کردم باز رو اتاقش در. کردم مي دورش
 ،من دیدن با. بود گرفته ب*غ*ل تو رو عروسددکش. سددینه تو بود کرده جمع
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 و نشددسددت  پنجره ي لره کنارش رفت . نخورد تکون جاش از ولي کرد سددالمي
 .گرفت ب*غ*ل تو تر محک  رو عروسکش اما نکرد نگام. بهش شدم خیره

 .شو آماده پاشو _
 .کرد نگام گنگ و آورد باال رو سرش

 کني؟ مي نگام جوري این چرا _
_ .... 

 زدم؟ عجیري حرف مگه _
 برگردوني؟ منو خواي مي _

 .کشیدم محک  و گرفت  رو دماغش. گرفت خندم که گفت مظلوم چنان اون
 .بیرون بررمت خوام مي. خوشگله خان  نه _

_ .... 
 .نرفته سر خونه این تو حوصلت که نگو _
شماش آن یه ساش کمد سمت رفت و پرید جا از. شد چراغوني چ  یه اما لرا

 .ایستاد لحظه
 .آمادم که من هستي؟ چي معطل خب _

شت شماش برق. کرد نگام و برگ ست دوباره. بود شده خاموش چ ش  ي لره ن
 .تخت

 شدي؟ پنچر چرا شد؟ چي _
 رفت؟ شه مي کجا آخه داغون و درب صورت این با _

گاه صددورتش تو دقیق. گرفت  رو چونش و شددددم خ   ک  یه هنوز. کردم ن
 .بود مونده صورتش رو تصادف از خراشیدگي
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 ن،زن مي زنا که ها کننده سددفید این از ک  یه کافیه. زنه نمي تابلو قدرا اون _
 .شد دیر که دختر پاشو. بشه محو کامل تا بزني

 .افتادم شراره چشماي یاد یهو. شد بلند و انداخت آرایشش میز به نگاهي
 .بزن ه  اونا از پلکاشون، پشت زنن مي دیگه دختراي که پودرا این از _
 .کردم اشاره چشماش دور تا دور به انگشت با
 .بکش جاها این ه  مشکي خط یه _

 .اومدم بیرون اتاق از سمانه، متعجب نگاه به اهمیت بدون بعدم
 

**** 
 
ستوراني تو سوب پاتوق  که ر شت شد، مي مح سته میز پ ش  مانهس. بودی  ن

 آبي مانتوي یه. روش بودم کرده زوم ه  من و کرد مي نگاه رو غذا منوي داشت
سري یه. بود پوشیده سفید کتوني شلوار یه با  یه. بود هکرد سرش ه  سفید رو

 از یگهد حاال. بود کرده صورتي رو لراش. بود صورتش رو قشنگ خیلي آرایش
شنگ همه از. نرود اثري هیچ صورتش تو تیره هاي لکه اون شماش تر ق  ودب چ
 یه و بود هکرد تیره ک  یه پلکاشو پشت. بکن  دل کردنش نگاه از نمیومد دل  که

 چشددماش عسددلي به خیلي که بود کشددیده چشددماش دور تا دور مشددکي خط
 رو چشددماش خوشددگلي و بود شددده برابر دو حاال ه  هاش مژه حج . میومد

 ازهت. اومدم خودم به پام سدداق به چیزي شدددن کشددیده با. بود کرده برابر چند
 .کشه مي پاهام به پوتینش نوک با سمانه که شدم متوجه
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 چیه؟ _
 :گفت و داد تکون رو منو نخنده، کرد مي سعي که حالي در
 .بگیرن رو سفارشا اومدن _

سون متوجه تازه ستاده کنارمون که گار شت لرخند یه با. شدم بود ای  گامونن دا
 سفارش  و ه  تو کشیدم رو اخمام. نیومد خوش  سمانه به نگاهش از. کرد مي
 و کردم صدداف رو گلوم اي سددرفه با ندم، سددوتي دوباره که این براي. دادم رو

 :گفت 
 این. اتاق دکور کردن عوض براي بیان فردا شددد قرار. زد زنگ رادمنش امروز _

فت، مي که جور  تو برو و کن باز براشددون درو فقط تو. داره کار روزي دو گ
 .میام سر یه خودم تونست  اگه. اتاقت
 :گفت و داد تکون سرشو

 چي؟ نهار _
 .دم مي سفارش چیزي یه رستوران زن  مي زنگ نهارشون  براي _
 :گفت و کرد فکر ک  یه
 بپرس ؟ سوال یه شه مي _
 :فت گ تفاوت بي بجاش اما" خوشگله بپرس سوال دوتا: "گفت  بهش دل  تو
 !نراشه خصوصي که شرطي به الرته. بپرس _
 .بود قشنگ خیلي که من نظر به کردین؟ عوض خوابو اتاق دکور چرا _

 :گفت  و صندلي به دادم رو تکی ! همین؟ فقط
 .بود نشده طراحي من مخصوص اتاق اون خب _

 :دادم ادامه و کردم اي سرفه. بود حرفام ي ادامه منتظر و من به بود زده زل



wWw.Roman4u.iR  212 

 

 .شده دکور متاهال مناسب اتاق اون بگ ، بهت چطور خب _
 .کردم صورتش به عمیق نگاه یه
 .خورد نمي من درد به اتاق اون همین واسه. مجردم هنوز نوعي به که من  _

 مي راشب بیشتر رو مساله باید یعني. بود ادامش منتظر هنوزم. کرد نگام ساکت
 .بود کیلومتر صفر زیادي دختر این بابا! شکافت ؟

 .... مجرده که کسي براي قرمز رنگ برین، _
 .ه  تو کرد رو خوشگلش اخماي

 .گفتي که قشنگه دختر همون با کنید، مي ازدواج زودي به که شما _
 .باال پرید اراده بي ابروهام

 لراس یه داداشددش عروسددي تو چون بیاد، بدش قرمز رنگ از کن  نمي فکر _
 .بود پوشیده قرمز

صي از  دختر این وجود تو یعني. بردم مي لذت زد، مي موج صداش تو که حر
 تو خوب حس یه. کنه خرج من براي که داشددت وجود ه  اي زنانه حسددادت

 رنگي چه شدددب اون شددراره بود مونده یادش خوب چه. شدددد پخش وجودم
 این از و کن  تحریک رو حسادتش بیشتر خواست مي دل  جورایي یه. پوشیده

 :گفت  و خوردم آب قلپ یه. بررم لذت خوب حس
 سال خرآ کاراي درگیر که من . گرفته عهده به پدرشو شرکت مسئولیت شراره _

شگاه   ه  طالقمون به مربوط کاراي تازه. شلوغه خیلي دوتامون هر سر. نمای
 دکوراسددیون دیدم بهتر همین واسدده. بره مي زمان خورده یه موقع اون تا. مونده
 .بدم تغییر حاال همین رو اتاق 
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 :دادم ادامه. نگفت چیزي و پایین انداخت رو سرش
 ي عهده به ذارم مي رو خونه طراحي. ندارم خرر ه  شراره ي سلیقه مورد در _

نه کل دکور خواسدددت که جور هر. خودش نه رو خو گه حتي. بچی  دلش ا
 .کنه قرمز رو خونه کل تونه مي خواست،

 .خوردم آب قلپ یه
 .کردم عوض با*ل*ک*ل رو خونه شایدم _
 !خوبیه ي خونه که جا اون اما _
 .بدیه ي خونه گ  نمي من  _
 .خوردم آب لیوان از دیگه جرعه یه
 .ندارم ازش خوبي خاطرات من اما _

 .گشت مي چیزي یه دنرال چشمام تو داشت که انگار. چشمام تو شد خیره
 به ؟ زدي زل جوري این چرا چیه؟ _

 :گفت غمگین و پایین انداخت رو سرش
 بشه؟ پاک بد خاطرات اون روز یه داره امکان _
 !بشه؟ پاک _

 .زدم سین  به انگشت با و زدم پوزخندي
 .کرد محو جا این از بشه شاید رو خاطراتي همچین یه دوني، مي _
 .کردم اشاره سرم به انگشت با
 .نه جا، این از اما _

 :گفت  و صورتش نزدیک بردم سرمو
 چرا؟ دوني مي _
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_ .... 
 که دمل یه. کنن مي خونه جا این چرکي دمل یه مثل خاطرات بعضددي چون _

 دنتب سر تا سر عفونتش و چرک و کنن مي باز سر یادآوریشون با گاهي از هر
 .کنه مي پر رو

شماش شه از تر غمگین. شد غمگین صورتش. موند ثابت سین  رو چ  .همی
 .بودم کرده ناراحتش حرفام با دوباره
شد زده حرفي شام موقع شتهاش. ن  بازي غذاش با فقط و بود شده کور پاک ا

 میل نگفت با بردم، طرفش به و کردم پر رو غذام قاشددق که وقتي حتي. کرد مي
 .گرفت پایین رو سرش ندارم

. نی ک روي پیاده رو مسددافتي یه تا خواسددت  ازش زدی ، بیرون که رسددتوران از
ش برمي قدم خیابون روي پیاده تو. کرد مي حرکت شون  به شونه مطیع، . تی دا

 یدشسف کاپشن سمانه. بود شلوغ بیش و ک  رو پیاده اما داشت بدي سوز هوا
ست به که رو شید بود، گرفته د شو و پو ستا ست. ب*غ*لش زیر برد د  و ردمب د
 .کردم صاف براش رو کاپشنش یقه

 بپرس ؟ ازت سوال یه من  شه مي _
 :گفت تفاوت بي خیلي

 !نراشه خصوصي که شرطي به _
 خودم حرفاي گرفت مي یاد ک  ک  داشددت چي، بگ  ي دختره. گرفت خندم

 .چشماش تو زدم زل و مقابلش ایستادم. بده تحویل خودم به عینا رو
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سکه، اون _ سک اون عرو شتي عرو شه که ز شید اونو ب*غ*لته، تو همی  جم
 داده؟ بهت

 .ه  تو شد کشیده سریع خیلي ابروهاش
 .نیست زشت اصلن  عروسک اون _

 .گرفت  رو بازوش
 .خانته جمشید یادگار لعنتي عروسک اون پس _
 .آخ _
 ها؟. کني نمي دل ازش همین براي. ب*غ*لته تو همیشه که همینه واسه _

شکاش و لرزید چونش. شد مچاله درد از صورتش  یهو بعد. شد جاري آروم ا
ضش لحظه یه تو ستد کردن، گریه به کرد شرو  بلند صداي با و ترکید بغ  ر

 .کردم نگاش زده مات. آدم همه اون میون رو پیاده وسط
 !دختر؟ شد چت _

شون لعنتیا. شدن مي رد غیظ با بعد و بهت با اول کنارمون از مردم ضیا   ه بع
 ورتشص رو بود گذاشته دستاشو دوتا سمانه. گفتن مي من به چیزي یه لب زیر

 :غریدم لب زیر. زد مي زار و
 .کنن مي نگامون دارن همه. دختر باش آروم _

 سمت به و گرفت  شونش دور دستامو. نرود مسافتي ماشین تا. نداشت اي فایده
 گاهن کرد، مي گریه هنوز که سددمانه به و نشددسددت  فرمون پشددت. رفتی  ماشددین

 پارچه عروسددک یه! داشددت؟ اهمیت براش قدر این عروسددک اون یعني. کردم
شماي با رفته رو و رنگ و کهنه اي سي شایدم. اي دکمه چ سکو این که ک  عرو

 فکر که باش رو خیال خوش من. داشددت اهمیت قدر این براش بود، داده بهش
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شغال اون کردم مي شو. کرده فراموش رو آ شکا  گرفتش صداي با و کرد پاک ا
 :گفت

 .نیست زشت عروسک اون _
 .انگیز نفرت عروسک. بود خورده بر بهش چه

شه، _ شه با شگله با ست. خو شید د  حرف سلیقش الحق. نکنه درد خان جم
 .نداره

 .ه  تو کرد رو هاش سگرمه
 .نداده به  جمشید اونو _
 عزیزه؟ واست انقده چرا بگي شه مي پس! نداده؟ _

 .کرد پاک اشکشو دست پشت با. بود ه  تو هنوز هاش سگرمه
 .بود عزیز خیلي برام که داد به  یکي اونو _

 مي دل . بود شدددده خوردني چقدر پیچوندش ه  تو ابروهاي اون با که واي
 عین من  عوض در ولي بچلونمش محک  و بگیرمش ب*غ*ل  تو خواسدددت

 :گفت  ساختگي اخ  یه با و ه  تو کردم هامو سگرمه خودش
 ایشون؟ بودن کي بپرس  شه مي _
 عيس که حالي در. داد تکون چپ و راست سمت به سرشو و کرد من به نگاه یه

 :فت گ نخندم، بود، شده کوچولوها بچه شریه بیشتر حاال که قیافش به کردم
 چرا؟ وقت اون _
 .خصوصیه چون _
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 .برد مي کار به خودم علیه رو خودم سیاستاي داشت. چموش ي دختره! چي؟
سته محو لرخند یه. کردم نگاش دقیق ش شي نیومد دل . لراش رو بود ن  این خو

 هی و انداخت  باال ابروهامو عوضددش در. کن  زهر دهنش به رو کوچولو پیروزي
 .دادم تحویلش پهن لرخند

 !گه؟دی آبن ضد گفت مي فروشندش چشمات، به زدي که اینایي از برین ، _
 :گفت  موذیانه و زدم ماشینو استارت. داد تکون سرشو تعجب با
 .ره نمي بهشت کسي جماعت کاسب ما از نگفتن خود بي _

 دو.  انداخت ماشددین ي آینه به اي اشدداره ابرو با و گرفت  گازشددو. کرد نگام گیج
 تو خودش ي قیافه دیدن با. پایین کشددید رو آفتابگیر و برد دسددت. افتاد زاریش

شید بلندي جیغ آینه، شماش از سیاه خط جفت یه. ک شی هاش گونه تا چ  دهک
 .بود شده

 یک  و بیست فصل
 

 .کشیدم دستش از رو دستمال. کردم پارک همیشگي جاي سر رو ماشین
 .شو پیاده نکردي، داغون بیشتر صورتتو تا. دیگه بسه _

ستمال یه لجوجانه شت دیگه د ستفاده موادي چه از دون  نمي. بردا  دبو شده ا
 .کردم باز براش رو در. کشید طول راه کل کردنش، پاک که
 .دیگه شو پیاده _
 چشما؟ این با _

 .شه پیاده تا گرفت  دستشو
 .خلوته ساختمون االن. زنه نمي جیغ قدرام اون. خیالش بي _
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 .خندیدم و بست  رو ماشین در
 .رفت بلکه بسابش، پا سنگ با باال، رفتی  _

 .نشنیدم که گفت چیزي لب زیر و چرخوند سرشو
 گفتي؟ چي _
 .هیچي _

 .رفتی  آسانسور طرف به ه  با و نکردم رها رو دستش
 گفتي؟ چیزي یه انگار چرا، _

_ .... 
 .دادم دستش به خفیفي فشار

 کن؟ تکرار داري جراتشو اگر _
 :گفت و برگشت

 .بود تو تقصیر همش _
 !وقت؟ اون چرا! من؟ تقصیر _

سور جلوي سان ستاده آ سور. بودی  ای سان  رو مهدک که این از قرل. بود ما طرقه آ
 .کرد اومدن پایین به شرو  خودش بزن ،
_ .... 

 تولید ي کارخونه یادمه، که جایي اون تا بوده؟ من تقصددیر کجاش گ  مي _
 .ندارم زنونه آرایشي لوازم
 :گفت و کرد شیریني اخ 

 .شد نمي خراب آرایش  نمیاوردي، در منو اشک اگه _
 .انداخت  بهش سفیهي اندر عاقل نگاه
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 زني؟ مي زار جوري این زشت عروسک یه واسه که چیه من تقصیر وقت اون _
 .نیست زشت هیچ  _

 :گفت  لجوجانه و خندیدم
 .داغونه و کهنه زیادي بودن، زشت بر عالوه. هست چرا _

 .زمین کوبوند پاهاشو ها بچه دختر عین
 .... که نرود اون براي فقط تازه. داغون نه زشته، نه _

یدن براي مه شددن ما بهش، شددددم خیره حرفاش ادا  و خورد رو حرفش باقي ا
 آرش چشماي تو شد قفل چشمام و برگردوندم سر. شد خشک جلو به نگاهش

سور داخل که سان ستاده آ صال. کرد مي نگاه تا دو ما به بهت با و بود ای  تظاران ا
 چشماي اب و بود شیریني جعره یه دستاش تو. نداشت  شب موقع این رو دیدنش

 انداخت رو سرش سمانه. چرخوند مي سمانه و من بین رو نگاش شده گرد
شو و زیر ست ست  از د شید د  عرهج و اومد خودش به آرش لحظه یه تو. بیرون ک
 رو لیداک. خروجي سمت به افتاد راه سرعت با و زمین به کوبوند رو شیریني ي

 .باال بره خواست  ازش و سمانه به دادم
 ناچار به. گذاشددت نمي محل کردم، صددداش چي هر سدداختمون خروجي از

 بازوشددو و رسددیدم بهش خیابون وسددط ماشددینش، به نرسددیده. دویدم دنرالش
 .زدم چنگ محک 

 نیست ؟ احمق توِي  با مگه _
 .بیاره در دستام تو از بازوشو کرد سعي

 شدي؟ کر حاال تا غروبي از _
 .برین  کن ول  _



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 چته؟ هست معلوم _
 .چیزیته یه تو انگار ولي خوب ، خوب... الحمدا که من! چمه؟ من _
 
 .بفه  دهنتو حرف _
 .زن  مي که فهم  مي البد _

 .کردم ول بازوشو
 زني؟ مي حرف داري کي با فهمي مي _
 .بود شده سرخ عصرانیت از
 مونده ک  عزیزش، زن سر صدقه از پیش ماه یه که هموني با. فهم  مي که آره _

 .حاال و" َقِرلُت " بگه عزراییل به بود
 کن ؟ کار چي گي مي _

_ .... 
 .شونش به زدم دست با

 جاک کن  ولش کن ؟ ولش بگي خواي مي حتمي کن ؟ کار چي بگو لعنتي دِ  _
 بره؟
 .سین  تخت زدم

سنامه و قراله اون اگه حتي. کردمه عقد فهمي؟ مي زنمه، هنوز _  لعنتي ي شنا
 زیر رهب کن  ولش تون  نمي نه؟ یا فهمي مي. زنمه بازم دور، بریزم و کن  پاره رو

 رو امپ یه خونه، اون تو بشددین  راحت بعدم و مفنگیش باباي اون پاي و دسددت
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 .بکش  راحت نفس یه و پام یکي اون رو بندازم
 

 آرش .کشددیدم نفس تند تند. بودم آورده ک  نفس. زد مي محک  و تند شددقیق 
 سر از عرق سال، آخر سرد هواي اون تو. بود شده گرم . کرد مي نگام ساکت

 .زمین کوبوندم محک  و آوردم در رو پالتوم. بارید مي روم و
ید کار چي بگو تو لعنتي _ گه. من جاي بذار خودتو تو کردم؟ مي با  ،زنت ا

 هی با اون  خدا؟ امون به بره کردي مي ولش بره، که نداشت رو جایي ناموست،
 داغون؟ و کرود بدن

 ونخیاب شکر رو خدا. کردم مي خفگي احساس. رو پیاده ي باغچه لب نشست 
شین یه گهگاهي فقط. بود خالي خالِي  شب موقع اون  ي دکمه. شد مي رد ما

. نشست ر ل روي پوزخندي. بکش  نفس بهتر تا کردم باز سینه راست تا بلوزمو
ش  نفس شه؟ چي تا بک شه چي تا ب  جلوي حتي که تو سپهرتاج؟ خان بهادر ب

 مين بگي و باال بگیري رو سددرت توني نمي ه  برادره عین واسددت که کسددي
 .کن  دور خودم از متر سانتي یه حتي زنمو خوام

 همون .نگفت  ه  من نگفت، چیزي. بود شده منقرض صورتش. کنارم نشست
ستی  جا ش شینایي عرور به و ن  مي اهنگ شدن، مي رد بار یه دقیقه چند هر که ما

 :گفت که گذشت چقدر نفهمیدم. کردی 
 کجاست؟ مال یک و نود ي شماره پیش _
 یک؟ و نود _

 ود،ب شددده پارک رو پیاده تو شددماره پیش همین با که پرایدي ماشددین به نگاهي
 .انداخت 
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 .اردبیله مال گمون  _
 !اردبیل _

 :گفت و کرد پوفي
 داري؟ نگهش خواي مي کي تا _

 .چرخوندم دست  تو رو ماشین سوییچ
 کني؟ زندگي جوري این خواي مي کي تا _
 :گفت  و شدم خیره آپارتمان  ي پنجره به
 رمشبر سدر یه نکردم وقت حتي. نمایشدگام کاراي درگیر که فعال. دون  نمي _

 .طالق کاراي واسه سرمدي، دفتر
 ديز مي بال بال نکشیده سه به روز هر اما سرمدي، پیش بري نداشتي وقت _

 .خونه برگردي که
 .شد مي پررو داشت باز زدم؟ مي بال بال

 .گذروني مي رو نقاهتت دوره داري کردم مي فکر بگو منو _
 .چونش زیر زدم جون ک  ي ضربه یه و کردم مشت دستمو

 کنه؟ اخراجت ترسي نمي جوجه؟ داري برمي رییستو آمار! اوهوي _
 :گفت و خندید

 .رفیق اخراجیت  _
 بود؟ چي مال ترکوندي زدي که شددیریني جعره اون. وِللش رو خواري پاچه _

 .بش  عمو قراره روزا همین نکنه
 :گفت  خنده با



 223 بهادر

 که؟ نداري چیزي میار ویار برین  _
 .خندید بلند

 از اول تا کني صددرر وقتي چند یه باید منتها شددي، مي عمو داري اتفاقا چرا _
یارم. بگیرم بله مامانش  ه*و*س دل  االن همین مثال. نگي بگي همچي، هي و

 .پرایده همین عقب صندوق به بکوب  بچه، عموي دست از سرمو کرده،
 :پرسیدم خنده میون. خندیدن به کردی  شرو  بلند

 بود؟ چي واسه شیریني اون بگي خواي نمي حاال خب _
 .ساپری ي خونه رفتی  خان  حاج با پیش شب چند راستش! آهان شیریني؟ _
 دیگه؟ پریسا خواستگاري ي واسه _
 .چلمن تا دو اون خواستگاري ي واسه َپ، َن  َپ  _

 :گفت خنده با. خندیدم بلند جوابش در
 به ذاشددتن مي احترامي و عزت چه داداشدداش اون بریني نرودي خالي، جات _

شت  برجمو دو حقوق که هموني. رفت  جدیدم شلوار و کت همون با آخه. دادا
 .دادم باالش

 .انداختن بهت که هموني _
 .کالسه ِاند میاد؟ دلت! انداختن؟ به  _
 !خدددددب _
 چلمن، تا دو اون تا بگیر مادره و پدر از. بهادر داش جمالت به خددددددددددددب _

 .شده داخل جمهور رییس پسرِ  انگار که گذاشتن احترامي همچین
 نشناختنت؟ قرشمال دوتا اون _
 .ودب تاریک تاریِک  کوچه شدم، درگیر باهاشون که شري اون آخه. نکن  گمون _
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 .خندیدن به کرد شرو  بلند
 لويج گرفت جوري این رو چایي سیني. دیدي مي باید رو خانوم پریسا قیافه _

 .من
 .دستاشه تو سیني یه کرد وانمود و جلو آورد رو دستاش

. دش چپ چایي سیني دیدم یهویي. انداخت نگاه به  نظر یه کرد، که تعارف _
 هبر نپوشددیده هنوز بود حیف. نریخت شددلوارم کت رو آوردم شددانس خداییش

 .بود مارک که خصوص به. خشکشویي
 !آرش _
. نعلرکي یه قد بود شددده چشددماش. دیدي مي بودي مي باید. خب خب، _

 . گرفتی مي یو سي سي تو باید عقدمونو وگرنه نزد رو سکته آوردم شانس
 خب؟ _
شد، سه تا شکر رو خدا. بهادر داش جمالت به خب بازم _ شو زودي ن  خود

 از رلق گفت باباش که این خالصدده. رفت در برخشددید یه با و کرد جور و جمع
مه مایش یه بهتره چي ه فت خانوم حاج ه  چي هر. برن خون آز قل گ  الا

شونو و بزنن حرف ه  با جوون دوتا این بذارید  این از ما گفت بکنن، وا سنگا
 روز دو ما که شد این آخرش. زیاده زدنشون حرف واسه فرصت. نداری  رسما
 چند و رفت  زیرآبي بزرگه، داداش چشدد  از دور الرته. آزمایشددگاه رفتی  پیش
 مچمو داداشدده بود نزدیک که بود شددده سددرخ قدر اون. زدم حرف عیال با کلوم
صلت این به اون  شکر رو خدا. بگیره ضیه، و ست ازم فقط را ش که خوا س  ودر
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 آزمایشددو جوابش نمایشددگاه، بیام که این قرِل  صددرح امروز. همین بده، ادامه
 .گرفت 

 :گفت و خندید
 خوندن، رو صددیغه که همین بپوشدد ، شددنل یه با نقاب یه عقد روز خوام مي _

شاي اون به و طرف یه جوري این بندازم شنلمو و بردارم نقابمو  تشغیر بي دادا
." ذاری  نمي دوشددت رو جنازشددو گفتید که همونی  من ها، جوجه آهاي: "بگ 
 .گما مي پریسا جون از دور الرته
 .خندیدم و شدم بلند

 .کمه واست ه  دلقک اس  که واقعا _
 .خندید

 یهویي و شد چي نفهمیدم. داداش شرمنده. بود همین واسه ه  شیریني اون _
 .کن  سورپرایزت خواست  مي سرم خیر.... 

 .میاري گیري مي دیگه جعره یه ري مي فردا عوضش. نیست خیالي _
 .... وقتي یه که تو....  که تو داداش، برین  _
 چي؟ وقتي یه _
 .... کنه مي درست که غذایي از وقتي یه که تو بگ ، جوري چه _
 آرش؟ _
 .نخور دوغ خونه اون تو اصال خصوص به. ها باشه حواست برین _

 .انداخت  آپارتمان  ي پنجره به نگاهي دوباره
 .کرده فرق آسمون تا زمین از. نیست سابق دختر اون دیگه سمانه _
 .نه ذاتشو، اما کنه مي عوض خودشو پوست مار _
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شتراه که آدما ي بقیه مثل یکي. آدمه یه سمانه. مار گي مي خودت  _ . نهک مي ا
 این از داده خدا. اس تجربه بي و بسته گوش و چش  زیادي. تو و من مثل یکي

 اولشون هاشترا و شن مي کشیده سمتش برینن، محرت ذره یه کسي هر از. دخترا
شون نفس شه مي شون بمونن، زنده و بیارن شانس اگه تازه. آخر  شه مي عاقرت

 .یزید عاقرت از بدتر
 .تکوند لراسشو و شد بلند

 نامرد اون از. باش جمشددید مراقب توني، مي که جا اون تا. بود گفتن ما از _
 .برمیاد بگي چي هر ق*ر*م*س*ا*ق

ستش. بیاد جلو تونه نمي سمانه ي ناحیه از دیگه. نراش نگران _  مانهس پیش د
 .شده رو بد

 :گفت و داد تکون سري
 .فردا تا. داداش دیگه بری  ما _
شینش که وقتي تا ستادم شد، گ  خیابون پیچ تو ما  ویري و یره این تو پاک. ای

 .باشه مرارکت بگ  بهش بودم کرده فراموش
 جعره در. بود پذیرایي میز رو که شیریني جعره به افتاد نگام شدم، که خونه وارد

 .بودن سال  ها شیریني ي بقیه تا، سه دو جز. کردم باز رو
شو در سته تختش کنج. کردم باز اتاق ش  کرده عجم شکمش تو رو پاهاش. بود ن

 يم سرم خیر. همیشگي حالت همون به ساعدش، رو بود گذاشته سرشو و بود
 .کن  عوض هواشو و حال امشب خواست 

 .بخور شیریني بیا _



 227 بهادر

_ .... 
 سمانه؟ _

 .گرفت باال رو سرش
 .ندارم میل _
 هی کن ، مي عوض لراس تا پاشددو. نخوردي شددام  که تو. نداری  ندارم، میل _

 .بخوری  شیریني با کن دم چایي
 !چایي؟ _
 .داره خوردن که شیرینیاس اون از شیریني این که پاشو. چایي آره _

 هک هفته دو از بعد. اومدم بیرون اتاق از و زدم کج لرخند یه تعجرش جواب در
شب بود، شده حرس چاردیواري این تو  بیرون اومد شوق و ذوق کلي با رو ام

 زهرش آوردمشددون، در کجا از دون  نمي که مسددخره حرفاي اون با اون  که
 .بود زیادش امشب براي....  تندش حرکت اون با آرش ه  بعد کردم،
شت سمانه از زودتر ست  میز پ ش سواس با. ن . ونافنج تو ریخت مي رو چایي و
 سرونچ صورتي شرت تي یه. فنجون تو نریزه هاش تفاله که بود مراقب کامال

 و بود کرده گیس روز چند این عادت به موهاشو. بود پوشیده سفید شلوار یه با
 .چپش ي شونه رو بود انداخته

 چیه؟ مناسرتش شیرینیه، این _
 .میز روي گذاشت رو چایي سیني و نشست میز پشت

 .عروسیه شیرینِي  _
 آرش؟ آقا عروسي! عروسي؟ _
 .اوهوم _
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 .خوبیه مرد. باشه مرارک _
 .من جلوي گذاشت چایي فنجون یه
 .بشه زنش خواد مي که دختري اون حال به خوش _
 از قلپ یه. کرد تعریف چلمن آرش اون از که نیومد خوشدد  هیچ جورایي یه

 .خوردم چایی 
سمش مي. خوبیه دختر ه  دختره _  خان ، شهره؛ این دختراي بهترین از. شنا

 یکي حتي. تمومه چي همه. معرفت با تر، مه  همه از و مهربون خوشددگل،
 همچین که آرش حال به خوش. شدده نمي کوچیکش انگشددت ه  شددراره مثل

 .شد قسمتش دختري
 زا خواست  مي مثال. شد مي دیده وضوح به چشماش تو رنجش. به  شد خیره
 و برداشددت  شددیریني یه. زدم نیش اراده بي باز اما بیارم درش هوا و حال اون

 دکشددی دهنش تو از رو بقیش و بلعید رو نصددفش زور به. دهنش تو چپوندم
 .بیرون

 .بش  خفه بود نزدیک! آي _
 :گفت  و خندیدم

 .نداره آفت ب  بادمجون قدیمیا، قول به. نیست خرري _
 فت گر دیگه شددیریني یه و خندیدم. جلو آورد دلخوري عالمت به پایینشددو لب

 .دهنش جلوي
 .کوچولو نکن قهر حاال _
 !شیریني؟ و شب موقع این آخه _
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 بریزه؟ ه  به هیکلت ترسي مي نکنه چیه؟ _
_ .... 

 .شدن چاق واسه داره جا حاالها حاال استخون، پاره دوتا این نترس، _
 :گفت بالفاصله چون نیومد خوشش تعریف  از
 .مده الغر هیکل االن اتفاقا _
 !مده؟ _
 .خورد رو چاییش از قلپ یه
 روز دو بشه، الغرتر که خورده الغري قرص بس از همسایمون، همین. اوهوم _
 .شده بستري بیمارستان تو
 یکیش؟ کدوم! همسایمون؟ _
 .... رو به رو واحد همین. فرنازه اسمش _
 مفتشه؟ همون! چي؟ _
 !مفتش؟ _
 دیدیش؟ کي. صحراییان گي؟ مي رو فضوله همین آره، _
 .کرد دعوت خودشو خودش، بعدم. نون دنرال اومد ظهر دیروز _
 !خونه؟ داخل اومد _
 .آره _
 خب؟ _
 ؟هیکلي خوش قدر این که کني مي کار چي پرسید ازم دادم، نون بهش وقتي _

 .خنده زیر زدم
 !هیکل؟ خوش _
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_ .... 
 کردي؟ باور حرفشو ه  دل ساده توي وقت اون _

 .شد دلخور چشماش باز
 .یرونب زنه مي دندت استخون بیارم، در لراساتو اگه االن همین بندم مي شرط _

شت با. شد گلي گل آن، یه تو صورتش شارم انگ  دماغش نوک به اي ضربه ا
 .زدم

 داري جا حاالها حاال تو. کني باور رو فضول چاپلوِس  اون حرفاي خواد نمي _
 .بشي چاق
_ .... 

 خب؟. توام با سمانه _
 خب؟ _
 هست؟ چي چي خوره، مي الغري واسه گي مي که قرصایي این حاال _
 کلش به بدنشون چربیاي بعد، و خورن مي که این مثل. نیست یادم اسمشو _

 .شه مي خارج اسهال
 .خندیدم

 !اسهال؟! چي؟ _
 :گفت  خنده میون. زد لرخند من سوال جواب در
  ک یه بره بکشدده، سددرک مردم زندگي خونه تو که این جاي به. خل ي دختره _

 .ده مي جواب م*س*تراح سنگ از بیشتر. کنه ورزش
 دسددتامو بود مونده ک . بخنده جوري این بودم ندیده حاال تا. خنده زیر زد یهو

 ل د. جوشید مي داشت وجودم تو حس همون دوباره. بکش  لپاشو و بررم جلو
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 شد، که آروم. بگیرم آغوشش به محک  و خودم طرف بکشونمش خواست مي
 .صندلي به دادم رو تکی . خوردن به کرد شرو  و برداشت شیریني یه
 داده؟ بهت کي رو عروسک اون بگي خواي نمي هنوزم _

 .سیني تو گذاشت رو فنجونش و خورد چاییشو از قلپ یه. کرد نگام
 .داده به  معلم  اونو _
 !معلمت؟ _

 .شد غمگین دوباره چشماش. کشید عمیقي نفس
 من دادن، مي رو ها جایزه وقتي اما بودم کالسددمون اول شدداگرد همیشدده من _

شت  اي جایزه شون بچه برا مادرا پدر رو ها جایزه. ندا  ما خب، اما میاوردن ها
 کارخود دفتر یه به  مدرسه طرف از گهگاهي فقط. نداشتی  خوبي مالي وضع
 این شدم، اول ناحیمون المپیاد تو وقتي پنج  کالس که این تا. دادن مي جایزه
 .داد به  معلم  رو خرس

 داشتي؟ دوست خیلي رو معلمت _
 .کشید آهي

 به دیگه معل  یه و بود سال آخراي. مرد و کرد تصادف سال همون ولي اوهوم _
 .شد عزیزتر برام عروسک اون همین واسه. اومد جاش

 عروسکي. داشت دوست قدر اون رو عروسک اون که بود همین ي واسه پس
 .نمیومد زشت قدرا اون نظرم به دیگه حاال که
 .داده بهت جمشید اونو کردم مي فکر همیشه بگو منو _

 .میز زیر برد رو دستاش
 .... ولي نکن  فکر بهش کن  مي سعي. کن  فراموش اونو خوام مي همش من _
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 .پایین انداخت رو سرش
 چي؟ ولي _

 .کشید بلندي نفس
 ي واسدده وقت اون خواي؟ نمي هیچي. _ میاري یادم به اونو همش تو ولي _

 چي؟
 .انداخت باال هاشو شونه

 .خوام نمي چیزي من. نداره چي واسه _
 .ه  تو شد کشیده اخمام. نیومد خوش  حرفش از
 .خودته میل _
 اون . خوشددگله خان  کن  خوشددحالت خواسددت  مي فقط من گفت ، دل  تو

 بهش قدیما. بامداد نی  و یک انداخت ؛ ساعت به نگاهي. سوزوندیش خودت
 .جیرام تو کردم دستامو و شدم بلند. شب نصفه گفتن مي

 .بخواب برو ه  تو. دارم کار کلي صرح . وقته دیر دیگه، خب _
 :گفت که بودم نرفته بیرون آشپزخونه در از هنوز

 .صررکن _
 .کردم نگاش و برگشت  تعجب با
 هستي؟ حرفت سر هنوزم _

 !سرحرف ؟
 .هست  هنوز آره _
 بخوام؟ که چیزي هر _
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 .قیمتي هر با و بخواي که چیزي هر _
 دي؟ مي قول _

 چقدر کنه امتحان خواد مي که میومد نظر به. زد نمي جدي خیلي که صورتش
 ت نشس دوباره و کشیدم عقب رو صندلي. باال رفت ابروهام. هست  حرف  سر

شت شماش تو زدم زل. میز پ  زا چیزي. نگرفت ازم رو نگاش دفعه این اون . چ
 دش نمي شدي، مي ذوب توشون جنریدي مي دیر اگر که عسلیش چشماي اون

 .فهمید
فه حرف  خواد، نمي قول _  مي که کي هر از بري توني مي نداري باور. حر

 .بپرسي خواي
 .به  بود زده زل
 .نشده صرح تا بگو خواي؟ مي چي حاال خب _

 این عنيی. شدددم کنجکاو. بود مردد گفتنش تو که این مثل. کشددید بلندي نفس
 :گفت و نشست صاف صندلیش تو عاقرت خواست؟ مي چي لجراز دختر

 .برین  مادرمو بذار _
 !چي؟ _
 .بیا باهام خودت . برینمش خورده یه بذار. برین  مامانمو بده اجازه _

_ .... 
 که آخري دفعه. چطوره حالش دون  نمي حتي. ندیدمش که ماهه یه االن _

 .دقیقه چند فقط. بود حال بي دیدمش،
شت  ناباوري با شکایي به دا شت ک  ک  که ا شماش تو دا  گاهن زد، مي حلقه چ

 !برینه مادرشو خواست مي فقط! همین؟ فقط. کردم مي
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 .باشه. بریزي اشک نیست الزم _
 .هوا پرید خوشحالي با
 کردي؟ قرول یعني _

 ینا گفت  مي بهش اگر یعني. بهش شدددم خیره و چون  زیر گذاشددت  دسددتمو
 شد؟ مي خوشحال قدر همین زن ، مي نامت به رو خونه

 تا شدونکار. باشده خونه باید یکي. بیاد رادمنش دختره این قراره فردا فقط. آره _
 خوبه؟. شب فردا میفته. کشه مي طول غروب
 :گفت لرخندي با و داد تکون سرشو

 .عالیه خیلي _
 .کرد لونه چشماش تو ترس یهو باشه، افتاده چیزي یاد تازه که انگار

 .... فقط _
 چي؟ فقط _
 .آقام _
 تونه نمي باشدد ، باهات من وقتي. باشددي... اسدددا نگران خواد نمي! آقات؟ _

 .بزنه حرفي
 .کشیدم بلندي ي خمیازه. داد تکون سرشو آروم

 .کوچولو خان  بیاد فردا زودتر تا بخوابي بگیري بهتره پس _
 .کرد خوشگلي اخ 

 .نیست  کوچولو من _
 .دادم فشار محک  و گرفت  انگشتام دوتا بین دماغشو
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 .بشي بزرگ تا مونده خیلي هنوز. هستي چرا _
 .بیاي در گل و آب از تا برسه من داد به خدا فقط گفت ، دل  تو باز
 

 دوم و بیست فصل
 

ست قرارداد نویس پیش رو از رو سرم. پیچید اتاق تو تلفن زنگ صداي  خداميا
 ي هصددفح به نگاه یه. کردم بلند بودم، کرده تنظی  نو سدددال براي که جدیدي

 .رادمنش ي شماره انداخت ؛ موبایل
 بله؟ _
 .هست  رادمنش. سپهرتاج آقاي سالم _
 .خان  سرکار بفرمایید بله، _
 دیوار ید،خواست شما که طرحي بپرس  گرفت  تماس سپهرتاج، آقاي برخشید _

 .بهتره خیلي بشه ُاکر اگه من نظر به ولي کرمه اتاقاش
 !ُاکر؟ _

 !بود؟ رنگي جور چه دیگه ُاکر
 .خوره مي شب یک و هزار هاي قصه هواي و حال به بیشتر دونید، مي _

 قرمز رو اتاق سر تا سر دوباره نرود بعید دختر این از. کشیدم پیشونی  به دستي
 .کنه

 .پسندیدن خانوم  که باشه طرحي همون خوام مي دقیقا. محترم خانوم نه _
 .اجازتون با. هیچي پس خب _
 .من خانوم به بدید رو گوشي لحظه یه شه مي خانوم، سرکار برخشید _
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 ندارن؟ تلفن خودشون مگه! خانمتون _
 مفتشي؟ تو مگه آخه. ه  تو خورد گره ابروهام

 که شدددد این. بود خاموش منتها مارکش، بهترین از اون  دارن، ایشددون چرا _
 .شدم شما مزاح 

 .لحظه یه. برخشید آهان، _
 تلفن. بیاره در ما ي رابطه از سددر خواسددت مي دلش بدجوري دختره این انگار
 زدم، مي بیرون خونه از وقتي همین، براي بودم، نکرده وصدددل هنوز رو خونه
 .گوشي تو پیچید سمانه صداي. نداشت  سمانه با ارتراطي ي وسیله هیچ

 !الو _
 !خوبي؟. من  _
 .ممنون آره، _
 .دیگه جاي یه برو کنارته، دختره این اگه _

 .کشید طول لحظه چند
 .آشپزخونه تو اومدم _
 نفرن؟ چند اومدن که اینا برین  _
 !نفر چهار _
 زن؟ تاشون چند مردن، تاشون چند _
 .مردن باقیشون رادمنش، خان  جز به _
 نهارشون براي. نیا بیرون نرفتن تا و اتاقت تو برو. خوب دختر کن گوش خوب _

 .بیارن غذا زن ، مي زنگ جا همین از خودم ه ،
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 .باشه _
 .خداحافظ پس خب _

 شددیدبرخ. "گوشددي تو پیچید زنونه صددداي یه بزن  رو تماس قطع که این قرل
 "برري؟ چایي کارگرا برا کني لطف شه مي عزیزم،

 .ه  تو کشید ابروهامو
 بود؟ رادمنش صداي اون _
 .اوهوم _
 تا چهار واسددده داره مي توقع بیخود چالغه؟ خودش مگه! احمق ي دختره _

 برري؟ چایي کلفت گردن
 :گفت آروم

 چیه؟ من تقصیر زني؟ مي داد چرا _
 روف دستمو. بود چي اون تقصیر وسط این. گفت مي راست. لرزید مي صداش

 .موهام تو کردم
 خودمو هدیگ ساعت یه تا من. اتاقت تو برو فقط تو. کوچولو خان  باشه باشه، _

 خب؟. رسون  مي
 .چش  _

 .زد مي دلخور صداش
 .خانومي بال بي چشمت _

 یزمم رو هاي پوشه سریع. بود پنج و چهل و یازده ساعت کردم قطع که رو تلفن
 قرارداد نویس پیش. داد انجامشددون شدددد مي ه  فردا. کردم جور و جمع رو

ستخدامي صفه ا شت  رو نیمه و ن شوي تو گذا سال همین. میز ک  زا تا دو با ام
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سئولیت بي و تنرل کارگراي شکل م  کار اداره هب پامون حتي و بودی  کرده پیدا م
شیده ه  سه. بود شده ک شت  همین ي وا ستخدامي قرارداد یه دا سه دیگه ا  وا

شت  مي جدید سال  نگاهي یه سرمدي دادم مي باید شدنش تموم از بعد. نو
 نی . بود شددده نی  و دوازده سدداعت زدم، که رو ماشددین اسددتارت. بندازه بهش

ستوران از رفت  ساعته سوندم رو خودم و گرفت  غذا ر ست  تا. ر شین خوا  رو ما
 .بود آرش. خورد زنگ تلفن  پارکینگ تو بررم

 آرش؟ چیه _
 هستید؟ کجا رییس، الو _

 ي پسددره دادم؟ مي بهش رو آمدم و رفت آمار باید دیگه حاال هسددتید؟ کجا
 .زنه مي حرف قلم  لفظ چه! الدنگ

 .دیگه لراسام  تو باش ؟ خواي مي کجا _
 .یرونب بردید تشریف گفتن منشیتون. نداشتید تشریف دفترتون اومدم _

 !منشیتون! بردید تشریف! نداشتید تشریف
 خوبه؟ حالت آرش، الو _

 "لحظه یه برخشید، جناب" _
 طربشمض صداي بعد و رسید گوش  به داشت برمي تند تند که قدمایي صداي
 .گوشي تو پیچید

 الو؟ داداش؟ الو_
 جا؟ اون خرره چه جاس؟ اون کي _
 منه؟ با گوشت داداش؟ الو_
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 .کردم پارک همیشگي جاي سر رو ماشین و پیچوندم رو فرمون
 
 بگو؟ باهاته، گوش  _
 .نمایشگاه اومدند پسره یه با سرباز یه پیش، ربع یه راستش، _
 چي؟ واسه! سرباز؟ _
 .اومدن جلب حک  با راستش _
 !جلب؟ حک  _
 .دادسرا از جلب حک  آره، _

 :گفت  و کردم خاموش رو ماشین
 ه  دفعه همون من انداخته؟ را دعوا کي با شددعور بي امیر اون باز! داداسددرا؟ _

 .... بگو بهش من طرف از. کن  مي کمکش که آخریه ي دفعه گفت ، بهش
 .نیست امیر واسه نه، داداش، نه _
 اومدن؟ کي جلب براي پس! نیست؟ امیر مال _
 .خودته واسه داداش، بگ ؟ جور چه _
 

 .شد خشک در ي دستگیره به دست 
_ .... 

 داري؟ صدامو داداش؟ الو _
 !منه؟ واسه چیه منظورت _
 غسرا ریز یه فقط. ندادن نشون به  رو جلب حک  کردم کاري هر داداش، بین_

 .شده صادر خودت اس  به گن مي. گیرن مي رو تو
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 چک یه حتي که مني! من واسدده جلب برگ شددنیدم؟ مي چي. شدددم خشددک
 .نداشت  خورده برگشت

 اتهامي؟ چه به نگفتن _
 .نه که گ  مي _
 کجان؟ االن _
تاق تو آوردمشددون _ . بودن گرفته بهرامي از سددراغتو اومدن، که اول. خودم ا

شون دیدم، رو سربازه لراس تا من . من به زد زنگ ه  بهرامي شوندم  اقات تو ک
 کن ؟ کار چي حاال. آوردم در رو قضیه توي و ته و خودم
 .پیشونی  رو کشیدم رو دست 

شون آروم بیاد، در صداش که این از قرل برین _ سي باش مواظب. بیرون بیار  ک
سپار ه  بهرامي به. نفهمه سي به ب شون. نگه چیزي ک . بیام دبای کجا بپرس از

 .بیارشون جا همون از ه  تو کن ، مي حرکت جا همین از من
 .دستت گوشي باشه، _
شت  ک  رو درگیري همین سال، آخر کاراي ویري و هیر این تو  یکي حتمي. دا
  ه پیش سال چند. کرده جا به جا کامیونا از یکي با قاچاقي جنس ها راننده از

شکل همین  برش طمع که شرکت هاي راننده از یکي. بود اومده پیش برامون م
ته ته راه تو و بود زده م*ش*ر*و*ب بار یه بود، داشدد  اه مدت تا. بودنش گرف

 شددرکت این شددر از رو خودم امسددال باید. همینه حتما ه  بار این. بودم درگیر
 .کردم مي خالص

 داري؟ صدامو داداش؟ الو _
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 .بگو دارمش، _
 گفت  که من! جنره مي تنرونش تو ککي چه باهاشه، که پسره این نیست معلوم _

 .برید ه  با همگي جا همین از گفت مي. رفت نمي بار زیر
 آخرش؟ _
 هک هموني دادسددرا، بیاي دیگه سدداعت نی  تا کرد قرول زدم، حرف سددربازه با _

 .ِمهدیه حاج پاساژ نزدیک
 .دادم بیرون شدت با نفسمو

شه، _ سون  مي خودمو ساعته نی  با شده، تابلو تا ه  تو. ر شو سریع ن  نجمع
 .کن

 رمکنا صددندلي روي که غذایي هاي بسددته به رفت نگام. کردم قطع رو گوشددي
 .بود

ستارت شین ا شین و زدم رو ما شی . دادم حرکت رو ما شرورد روي از رو گو  دا
 .گرفت  رو رادمنش ي شماره و برداشت 

 .سپهرتاج آقاي بله _
ستون من رادمنش، خان  الو _ . انينگهر به سپردمش نرود، وقت. گرفت  نهار وا

 .بگیره تحویل نگهراني، بفرستید رو یکي زحمت بي
 .کردید لطف سپهرتاج، آقاي باشه _
 .خانوم سرکار دیگه چیز یه _
 !بفرمایید _

 .چرخوندم میدون دور رو فرمون
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 ونخودت شددد، اي دیگه چیز هر یا میوه یا چایي به نیاز احیانا اگر کنید لطف _
 زا وقت اون برخوردید، مشددکلي به آشددپزخونه تو اگه. بکشددید رو زحمتش
 نه،ک آمد و رفت کارگرا جلوي من خانوم خوام نمي مطلقا ولي بپرسید، خانوم 

 که؟ متوجهید
_ .... 

 !الو _
 .متوجه  بله بله، _

 هیچ بود، میون در سددمانه حرف وقتي اما رسددید، مي نظر به ناراحت صددداش
 .نداشت اهمیتي

 
**** 

 
 سددرباز یه کنار در، دم که دیدم رو آرش بشدد ، سدداختمون وارد که این از قرل

 .بود ایستاده
 .رییس سالم _
 رسیدي؟ کي سالم، _
س  پایین بیام گفت . گیرن مي رو موبایال در دم جا این. ایه دقیقه پنج یه _  تا وای

 .کني پیدامون راحت
 ديج خیلي داشت و بود ایستاده کنارش که الغري سرباز پشت زد محک  بعد
 .کرد مي بررسي منو
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 عروسیش شب ایشاال. نراش  تنها لحظ  یه تا اومد من با ه  داداشمون این _
 .کن  جرران
 :گفت  جدي خیلي و کردم مرتب رو کت  آستین

 برم؟ باید ور کدوم از _
 :گفت بود، نشده باز یخش هنوز که سربازه

 .بیاین من دنرال _
 ایل موب و شدم رد بدني بازرسي از بشی ، اصلي ساختمون وارد که این از قرل
 ،بزرگ ي طرقه دو ساختمون یه منطقه، این دادسراي. دادم تحویل مجروري رو
 .بود قدیمي اما
 :گفت  آروم کردم، مي مرتب رو کت  دوباره داشت  که حالي در
 گند کدومشون باز نشد؟ دستگیرت چیزي _

_ .... 
سمش خوام نمي حتي من _  همش که کني مي کاري تو ولي بیارم زبون به رو ا

 .کن  تکرار اسمشو
 هر از تالفي خیال به من. گفت مي راسددت. نداشددت  دادن جواب براي حرفي

 تا رو ی چای فنجون. کردم مي استفاده جمشید اس  کشیدن پیش براي فرصتي
ست مي دل . خوردم ته شحالش خوا شب جرران باید. کن  خو  خراب که رو ام

 :گفت  و کردم اي سرفه تک. کردم مي بودم، کرده
 من  بودي، خوبي خیلي دختر هفته دو این چون ها، این ي همه از جدا خب _

 .بدم جایزه یه بهت خوام مي
 !جایزه؟ _



wWw.Roman4u.iR  244 

 

 .بخواي که چي هر. آره _
 :گفت و خورد چاییشو از قلپ آخرین

 .خوام نمي هیچي من _
 
 آوردن؟ تشریف شناس وظیفه قاضي این باالخره شد؟ چي _

_ .... 
 .توام با آرش _
 .خدا به شرمندم داداش؟ بگ  چي _

 .ایستادم پنجره به رو شدم بلند
 باز؟ شده چي _
 .بگ  بت شه نمي روم خانوم حاج جان به _
 خرره؟ چه بیرون اون بگو دِ  گیري؟ مي زبون قدر این چرا آرش، _
شون گه مي سربازه این _ ضی شکل گفته زده زنگ قا  لفنيت. اومده پیش براش م

 .کرده رد مرخصي
 !چددددي؟ _

 :گفت آهسته
 .باش آروم زني؟ مي داد چرا. داداش آروم _

 .شدم مي منفجر عصرانیت از داشت 
 .بمون  جا این باید امشب که این یعني این! باش ؟ آروم _
 .... که االنه تر آروم خدا به رو تو داداش _
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 کنن؟ کار چي خوان مي دیگه چي؟ که االنه _
 ررص صرح فردا تا باید. نداری  اي چاره. باش آروم مهناز جون به رو تو داداش _

 .کنی 
 جا؟ این خرره چه _
 .میومد ما سددمت به دو با که شدددم قدي بلند سددرباز متوجه آرش، چرخیدن با

 :گفت رسید ما به که همین
 این بفهمن هاش گنده کله اگه دوني مي. اومد ه  ورودي در تا صدددداتون _

 .دیگه بیرون بیا شه؟ مي بد چقدر من براي جایي،
 :گفت و ب*و*سید تندي رو سرش آرش

 .میام االن من  برو، شما. برم شناسیت وظیفه اون قربون. چش  به اي _
 راه یتعصران با کسي هیچ. زدم ضربه ها میله به و پنجره جلوي گرفت  رو سرم

 .کردم يم فکر درست باید. میاوردم دست به رو خونسردی  باید. نررده جایي به
 سربازه همین با االن رم مي. کردي داغون سرتو زدي. خودت با نکن داداش _

 شری به و گی  مي صرح تا. بمون  جا همین شب من  بذاره کن ، مي صحرت
 چطوره؟. خندی  مي همشون

 .برند! آرش؟ _
 .کشید لراش روي وار زیپ دستشو

 .اومدددد  اومد ، اوم،. باشه _
 .برداشت  ها میله رو از رو سرمو

 زدي؟ زنگ سرمدي به _
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 فردا .شددهرسددتان رفته رفیقش با که این مثل. داد آنتن موبایلش باالخره. آره _
 دست ارهسپ مي رو کارا گفت اون . گفت  بهش چیزایي یه سربسته. دارن دادگاه

 .کنه مي حرکت شب و همکارش
 .گ  مي بهت چي کن گوش خوب _
 .گوش  سراپا. داداش بگو _
 برید امشددب همین خوام مي. کنه بسددیج رو ها بچه بگو. بزن زنگ حیدر به _

 .آشغال اون دنرال
 .داداش چشمام روي به _
 نمي .نندازید راه درگیري باشه حواست فقط. بیارید درش شده سنگ  زیر از _

 .کنه بازي خودش نفع به تا بدم دستش دیگه بهونه یه خوام
 بزن ؟ زنگ ذبیح به. داداش باشه _
 به.  زنی مي زنگ موقع اون بگیرنش، نتونستن خودمون هاي بچه اگه. نه فعال _

 .بده خرر ه  محسن
 .باشه _

 .کشیدم بلندي نفس
 .باشه خونه تنها خوام نمي. سمانه دنرال برو _

 .ه  تو کشید اخماش
 ممکنه. جمشددیده سددر تو چي دفعه این دونه مي خدا. کن باز اخماتو اون _

قام اون  از بخواد  بهش چیزي خواد نمي. خانوم حاج پیش بذارش. بگیره انت
 .امانته دستت جام، این موقع هر تا. باش مواظرش. بگي
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 .چش  روي به _
 .بود شب هشت ساعت کردم؛ ساعت به نگاهي

 .دیگه بري بهتره _
 .میارم واست خونه از پتو چندتا. گردم برمي و رم مي. باشه _

 سربازي پتوي تایي چند و کهنه گازي بخاري یه سمت به چرخوندم رو سرم
 .بود شده چیده باال تا گوشه یه که
 .هست پذیرایي براي کافي وسیله جا این. برگردي خواد نمي _
 

**** 
 
 بازداشددتگاه ورودي سددمت به رو شدددم خشددک گردن در، جیرجیر صددداي با

 شلوار و کت اون داخل سرمدي الغر هیکل دیدم، که چیزي اولین. چرخوندم
 .لراش رو پهن لرخند یه با بود، ایش سرمه

 .آشنا امسال دوست پارسال به، به _
 ه  آرش. دادم قوسددي و کش رو بدن  شدد ، بلند نیمکت روي از که اون بدون
 .شد اتاق وارد سرش پشت

 گیري؟ نمي تحویل شده؟ چي _
 کردي؟ کار چي. کن بس رو خوشمزگي _
 .آزادي فعال _
 !فعال؟ _
 .کرد شه مي چه برین  مون  مي خودم . بري توني مي. فعال آره _
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 .نصیحت به کرد شرو . دادم حرکت موهام بین وار شونه دستامو
 پیش باید گرفتي، مي نظر در رو جوانب همه همیشددده که تو! چرا؟ دیگه تو _

 .کردي مي روزم این بیني
 .برسه چي به خواد مي حرفا این بند پشت دونست  مي خوب

هت روز همون که من _ هارچوب از خارج گفت ، ب مل قانون چ  کردن ع
 .... که بودم گفته بهت کردید؟ خطرناکي کار چه دونید مي هیچ. خطرناکه

 .باال آوردم دستمو
 .منرر باالي بري خواد نمي. شدم متوجه. دیگه بسه _

 .بیرون داد شدت با نفسشو
 رنظ از. بندازم جریان به دوباره رو قرلي شددکایت تون  مي من صددورت هر در_

 .... تا کنی  مطرح متقابال شکایت، یه جمشید علیه ه  ما بهتره من،
 .حرفش تو پریدم

 جریان به پرونده اون شرایطي هیچ تحت خوام نمي. هومان کن گوش خوب _
 .بیفته

 :پرسید تعجب با
 چیه؟ دلیلش آخه! چرا؟ _
 .کردم مچی  ساعت به نگاهي. شدم بلند آهني نیمکت اون روي از
 .بپرس آرش از _

 .پوشیدم و برداشت  رو کت . بود گذشته ده از ساعت ربع
 .گه مي بهت رو دلیلش _
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 :فتگ پوزخند یه با و کرد نگاه بیرون به بود، ایستاده که جایي همون از آرش
 .شده ها مرده ننه عین قیافش. کن نگاش _
 .زدم بیرون کانکس از
 گي؟ مي کیو _
 .حسام گ ؛ مي رو گندهه این _
 رفیق به خورد چشم  دادسرا اي نرده دیوارِ  پشت از. کردم دنرال رو نگاهش رد

 .بود موبایلش با صحرت مشغول و بود ایستاده که جمشید
 .دیدمش جایي یه مطمئن . آشناست من براي عجیب پسره این آرش، _

 :گفت و زد پوزخندي. کرد دنرال رو آرش و من نگاه مسیر سرمدي
 نشناختینش؟ چطور _

 .شدم خیره سرمدي به و برگشت 
 شناسیش؟ مي تو گي؟ مي داري چي _

 :گفت و خندید
 .بود کنونت عقد مهموناي از بابا، اي _

 :گفت و خندید آرش بگ ، چیزي کن  فرصت که این از قرل
 ندیدیمش؟ ما که بود شده قای  کجا هیکلش این با ایوال، _
 .آرش _

 .داد حرکت دهنش روي وار زیپ دستشو
 بود؟ مهمونا جزو چیه منظورت _
 زا بیرون بیچاره شدددام  وقت. دعوت بي منتها بود، اومده کنونت عقد براي _

 .بود نشسته موتورش ترک رستوران
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 خودش گفت، مي راسددت. موند باز تعجب از دهن  شددب، اون آوردن یاد به با
ضر در که سواري موتور همون. بود ش  و شد رد جلومون از ویراژ با مح  بعد

 .... رستوران جلوي
 تو همش سرم شناخت ، نمي رو کسي چون. بودم نشسته پنجره کنار شب اون _

 اريبیک از من . شددده رسددتوران میخ برف زیر که شدددم یکي متوجه. بود پنجره
 کرد شرو  و خورد زنگ تلفنش انگار مدتي یه بعد. حرکتاش رو بودم کرده زوم

شتی  که موقعي. زدن حرف به ستادي رو ها بچه دیدم خوردی ، مي شام دا  فر
 .رفت در و موتورش ترک نشست سریع که بعدش . ِپیش

 .نرود ازش اثري اما کن  نگاه حسام به تا برگشت  زده حیرت
 .بودن کشیده نقشه واست اول اوِل  همون از بهادر، میاد بوش که جور این _

سرا از بیرون دویدم سریع ش  چي هر شلوغي اون تو. داد  اثري چرخوندم، چ
 :گفت و رسوند خودشو ه  آرش. نکردم پیدا ازش

 .باشه رفته دور خیلي نراید. زن  مي طرفا این دوري یه رم مي من _
 .بدنش جلوي گرفت  دستمو

 فعهد این باید. خودشه داره خرر جمشید جاي از که کسي تنها زیاد احتمال به _
 .بود مراقب

 
**** 
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شین سوار که این از قرل ش ، ما سن ب سر تا چند با رو مح  هب که دیدم جوون پ
 .مکرد صدا بود ایستاده نزدیکشون که رو آرش. رفتن مي نگهراني در طرف

 محسن؟ با کین اینا _
 .انداخت بهشون نگاهي

 .جمشیدن محالي بچه از _
 کنن؟ مي کار چي جا این _
ستش _ شب از را شغال اون دنرال چي هر حاال تا دی شتی ، آ . ی نکرد پیداش گ
 بچه از تا چند گفت محسددن به ه  سددرمدي. زمین زیر رفته شددده آب قطره یه

 .کرد شه مي چه برینه جا این بیاره کنه جمع محالشو
 .فرمون پشت نشست  و کردم باز درو

 خان ؟ حاج پیش گذاشتي رو سمانه راستي _
 .شد نی  و یازده ساعت کردم جمع رو ها بچه تا دیشب. آره _
 خب؟ _
 .کنه سکته ترس از بود مونده ک  دید، در پشت منو وقتي _
 بودي؟ گفته بهش چي مگه! بود؟ ترسیده _
 از. خونه میاي ظهر سددر بودي گفته بهش که این مثل. داداش خدا به هیچي _

 من با نرود حاضددر اولش. نداشددت ه  رو من دیدن انتظار. بوده منتظرت ظهر
 فارشسدد گفت  وقتي. نذارم بیرون خونه از پامو گفته خان بهادر گفت مي. بیاد

 .کرد گریه ریز یه خونه برسی  تا ولي اومد کوتاه خانه، بهادر خود
 ونا تو اشددک چقدر دختر این مگه کرد؟ مي گریه. کشددیدم صددورت  به دسددتي

 .داشت عسلیش چشماي
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 چیه؟ برنامت حاال _
 ارهپ آهن اون روي تن  تمام. نذاشت  ه  روي پلک صرح تا دیشب. دون  نمي _

 .بخواب  خوام مي. شده کوفته
 باباش؟ ي خونه بفرستیش خواي نمي هنوزم. گ  مي رو سمانه _

_ .... 
 .دیگش نمونه یه این . نکرده درست دردسر واست ک  دختر این _

 :گفت  و زدم رو ماشین استارت
 .برین  تا _

 چهارم و بیست فصل
 

 داشددتن همه درختا، و شددد مي گرم ک  ک  هوا. بود نمونده نو سددال تا چیزي
 بین از احتیاط با. داد مي بهار بوي قررسددتون  حتي. کردن مي تنشددون نو لراس

 ور پاتو: "گفت مي جا، این میومدم که خودش با یادمه. شدم مي رد قررا سنگ
 "مادر کني مي احترامي بي ها مرده به جوري این. نذار قررا سنگ
سته شت  رو رز گل د ست بن به وقت هر. قرر سنگ رو گذا سیدم مي ب  از و ر
شست ، مي میومدم،. کرد مي آروم  فقط جا این شدم، مي خسته آدم و عال   ن
 يب پسر عجب. بعد ي دفعه تا رفت  مي و گرفت  مي رو راه  شدم، مي که آروم

 رپرپ به کردم شددرو  و برداشددت  رز گل شدداخه یه! مادر این براي بودم معرفتي
 :گفت  قرر، سنگ به خیره و کردنش
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 و يبرخشدد هي اگر کني، مي شددرو  رو رابطه یه وقتي گفت مي که بود یکي _
 !عاشقي که وقته اون برخشي، بازم و برخشي هي

 .کردم پرپرش و برداشت  دیگه شاخه یه
 نم اما رفتي، و بخشیدي مطمئن . بودي شوهرت عاشق بودي، عاشق ه  تو _

 .کن  فراموش تون  مي نه برخش ، تون  مي نه من اما.... 
 .بود سرد سردِ  معنیش، خالف بر که اسمش رو کشیدم دست

 خسددته کردن زندگي از که میرن مي وقتي میرن؛ نمي پیري از آدما گن مي _
 .رفتي که بودي شده خسته ه  تو البد. باشن شده
 :گفت  و کشیدم عمیقي نفس

 کجاش دون  نمي که زندگي این از خسدته خسدته؛ ي خسدته ام، خسدته من  _
سادم سي ازم اگر. وای شقي، بپر سي اگرم نه، گ  مي عا  گ  يم بازم فارغي، بپر

 .نه
 .کشیدم ریه به رو قررستون بهاري هواي و بست  چشمامو

 .کن کمک . داري هوامو باالها اون از دون  مي _
 .قرر سرد سنگ رو کشیدم دستامو

 .کن کمکمون بگ  بهتره شایدم _
 

**** 
 

شت رو سمانه دیدن هواي وجودم ي همه کردم، باز که رو خونه در  دیدن با. دا
  رفت کارگرا، به توجه بدون کوتاه، پرسددي احوال و سددالم یه از بعد رادمنش،
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 کشیدم دراز و کردم باز بلوزمو هاي دکمه و آوردم در رو کت . سمانه اتاق داخل
 ریه به عمیق نفس یه با عطرشددو بوي و بالشددتش تو کردم سددرمو. تختش رو

 رو عروسددک. کرد مي خودنمایي تخت ي گوشدده زشددتش عروسددک. کشددیدم
 ماا نمیومد، بدم عروسددک این از دیگه. اتاق ي گوشدده کردم پرتش و برداشددت 

 .کردم مي حسودي پارچه تیکه یه این به عجیب
 و دمش بلند. شدم هوشیار تلفن زنگ صداي با که بود نشده گرم چشمام هنوز

 .لموبای ي صفحه رو بود افتاده سرمدي اس . آوردم در کت  جیب از رو گوشي
 هومان؟ الو، _
 بهادر؟ رییس چطوري _
 کردي؟ کار چي. شوخي خیاِل  بي _
ست  از که کاري تنها فعال _ سره، این. میومد بر د سن، پ  يم رو آرش رفیق مح

 .هست توئ  حسابدار گویا گ ،
 .خودمونه هاي بچه از آره، _
شید گفت آرش که جور این _  کردم جو و پرس من . شناخته مي دور از رو جم
سره این که سافرت اهل. بوده چطور آمدش و رفت پ  هک شد معلوم. نه یا بوده م

یه، خوش آدم ند هر مسدددافرت قت چ رال ره مي و زنه مي غیرش بار یک و  دن
 !خب بگو. خوشگذروني و مسافرت

 خب؟ _
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سره، این از تلفني من  _ سن، پ سیدم مح  ون ا بیاره، شاهد تا چند تونه مي پر
 ورشددون من  خالصدده. دادسددرا آورد امروز و کرد جمع رو محال بچه از تا چند

 .قهرماني پیش بردم داشت ،
 خب؟ _
 طوالني مسافرت و شدن غیب تو جمشید این که دادند شهادت! دیگه هیچي _
 جلسده صدورت رو همه شدهادت قهرماني. داره طوالیي ید الواتي و عیاشدي و

 .داد تعقیب منع و کرد
 بد؟ یا خوبه این تعقیب؟ منع _
  وقو بر جدید دلیل یه اگه مونه، مي مسددکوت پرونده یعني بد؛ نه خوب، نه _

 .شه مي گرفته سر از پرونده دوباره بشه، کشف جرم
 .پیشونی  به کشیدم رو دستام

 بشه؟ بسته کامال پرونده تا کني کاري شد نمي _
 .راهه تنها این کني، پیدا و جمشید تا! رییس نه _

شکر، تا چند کردن بدل و رد از بعد ش رو گوشي و کردم قطع رو تماس ت  ت گذا
 دفعه نای پس. پیشونی  رو گذاشت  رو ساعدم و کشیدم دراز دوباره. سایلنت رو

 نمي داشپی اگه! بود پیله بد! گفتن مي راسددت! کثافت. خورد سددنگ به تیرش
 .میومد جلو اي نقشه چه با بعد ي دفعه نرود معلوم کردم،

 
**** 
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 اپید در الي از رادمنش سر و شد باز کمي در. پریدم خواب از ضربه صداي با
 .شد

 .بیرون بیاید لحظه یه شه مي سپهرتاج، آقاي برخشید _
 

 ندچ دست با. بست  رو لراس  هاي دکمه و شدم بلند تختخواب روي از سریع
 .بود ستادهای منتظر اتاق از بیرون. بپره چشمام از خواب تا کشیدم صورت  به بار
 بله؟ _

 .انداخت من به مردد نگاهي
 .شده تموم کارمون. کردم بیدارتون خواب از شرمنده _

 .بودم خوابیده همه این یعني. بود هفت ساعت. کردم مچی  ساعت به نگاهي
 .تیدخواس که طرحي همون با مطابق کامال. برینید رو اتاق بیاین ممکنه اگه _

 ارشک نتیجه از. دسدتش دادم و کشدیدم کامل رضدایت با رو چک برگه بار این
ضي کامال شیدم دراز تخت روي رفتنش بعد. بودم را  یديسف هاي پرده به و ک

 .بود بخش آرامش اما بود، شلوغ ک  یه. زدم زل بود شده آویزون سقف از که
 خورده رنگ کرم دیوارا. داشت رو شب یک و هزار هاي قصه هواي و حال دقیقا

 ردهپ یه با عالق ، مورد رنگ بود، سوخته اي قهوه دفعه این خواب سرویس. بود
 تاب تخت دور تا دور و سددقف از و داشددت اي قهوه ي حاشددیه که سددفید ي

 .بود خورده
 بلد ه  قصه سمانه یعني. گو قصه شهرزاد یه. داشت ک  چیز یه فقط اتاق این

شت، سن چقدر مگه. بود بعید خیلي بود، شو از خیلي تو. سال نوزده دا  راک
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ساب بچه هنوز ست  مي بعید. شد مي ح صه از غیر دون  خودش و خودم ي ق
 .رسه مي کجا به تهش نرود معلوم که اي قصه اون . بدونه اي دیگه ي قصه
. ت انداخ لراسام کمد به نگاهي. اومدم حال سر حسابي، دوش یه گرفتن از بعد

 ورپلی یه همیشه، برخالف. خورد مي ه  به پوشیدن شلوار و کت از حال  دیگه
 به ربع هی انداخت ، ساعت  به نگاه. رنگ همون به شلوار یه و پوشیدم خاکستري

 .شد نمي ه  کشیدن سشوار وقت بود، نه
 

 پنج  و بیست فصل
 
 کیه؟ _
 .من  آیدا، کن باز _
 !بهادر داداش سدددالم _

شون سه هر. شدم وارد و گفت  یااللهي  یداآ بودن، ایستاده ساختمون ورودي تا
 چهارم نفر از خرري سددرشددون، پشددت چرخوندم چشدد . خانوم حاج و آرش و

 .خانوم حاج به کردم رو پرسي، احوال و سالم از بعد.نرود
 ما؟ زحمتاي با چطورین خان  حاج _
 همشون سمانه، چه مهناز، چه آیدا، چه. رحمته همش ؟ زحمتي چه! مادر وا _

 .خودمن دختراي
ست  که همین ش شیش. شد بلند آرش اس ام اس زنگ صداي مرل، روي ن  گو

 گرفت ور چاي سیني آیدا. شد باز صورتش پهناي به نیشش و دستش گرفت رو
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شکر. جلوم شت  یکي و کردم ت سه بود شده خانمي دیگه. بردا  اجح. خودش وا
 :گفت و من به کرد رو خان 

 .سفر به همیشه بخیر، رسیدن رفت، یادم مادر راستي _
 .انداخت  آرش به نگاهي

 گذشت؟ خوش _
 جاي دادم؟ مي باید جوابي چه. شد نوشتن مشغول و باال انداخت هاشو شونه
 .حرفا این از و خودتون روزي کنه، قسمت خدا یا سرز شما

 .خان  حاج ممنون _
" من مادر نکنه ه  دشددمنت نصددیب خدا! مسددافرتي عجب: "دادم ادامه دل  تو

 .شد مي زیاد داشت ک  ک  مسافرتام آمار که عجیب
 حاج. بود تلویزیون تو سدرش که آیدا. بودی  نشدسدته که شدد مي سداعتي ربع

 گروني تا هوا موعد از زودتر شدن گرم از سخنراني، به بود کرده شرو  خانم 
نا مشددکالت و بایلش تو سددرش آرش. ازدواج براي جوو ند یه و بود مو  لرخ

 داد، خودش به تنفس یه خان  حاج که فرصددت یه تو. لرش کنج ه  مسددخره
 و یدکش سرش رو ک  یه چادرشو ي گوشه اون . بگیرم رو سمانه سراغ تونست 

 .کرد اشاره بود راهرو ته که آیدا اتاق به
 هک غذا به لب. نیومده بیرون تو اون از اومد، که دیشب از. مادر بگ  چي واال _

 میاره، کجا از رو اشدددک همه این موندم من. نخورده آب  چیکه یه هیچ، نزده
 فت گ من  مسددافرت، رفتي گفت آرش. پایین ریزه مي چشددما اون از گوله گوله
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 زده  ه به مشددکل شددوهرش با کرد مي فکر بود کي هر وگرنه دلتنگیه، ي گریه
 .کنه مي ناآرومي قدر این که

 :گفت  و خندیدم
 با يراسددت راسددتي شدداید دلتنگیه؟ سددر از گریش که مطمئني قدر این کجا از _

 زده؟ ه  به مشکل شوهرش
 :گفت خنده با و سرش رو کشید چادرشو دوباره

 .خواي مي زنتو خاطر چقدر مادر، دون  مي که من ندونه کي هر حال، هر به _
 :گفت  و خندیدم

 خان ؟ حاج دوني مي کجا از _
شمات از _ شمات مادر، چ شقي، که زنه مي داد چ شماي که جور همون عا  چ

 .زنه مي داد جونور این
 :گفت  و آرش کمر به زدم محک  خنده بین خندیدم، بلند

 ازدواج؟ قرل اون  شده، عاشق آرش گین مي یعني _
 

 از هک اون بدون رو سرش و خندیدن به کرد شرو  بود، گرفته رو تیکه که آرش
 .داد تکون راست و چپ به برداره، موبایل ي صفحه

 .مادر شناسه نمي ازدواج بعد و ازدواج قرل که عاشقي و عشق! وا؟ _
 .آرش ي شونه رو گذاشت  دست و دادم قورت رو خندم بقیه

 بخت؟ ي خونه بفرستید رو شادوماد این قراره کي سالمتي به حاال _
 .شکفت گلش از گل خان  حاج
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 کوچیک جشن یه. گذاشتی  عقدو قرار بیاد، که دیگه ي هفته یکشنره... ایشاا _
 .گیری  مي عروس  باباي خونه تو
 .شد نصیرت عروسي خوب که الحق خان ، حاج سالمتي به _

 :گفت  و شدم خیز نی . کرد رضایت سر از اي خنده
 .بررم رو سمانه من بدید اجازه اگه خب، _
 گیري؟ مي من از اجازشو خودته، زن! مادر وا _
 .مایي تر بزرگ شما دارید، اختیار _

س ، اتاق در به که این از قرل. آیدا اتاق سمت رفت  و شدم بلند  دامص آرش بر
 .کرد

 .لحظه یه وایسا داداش، _
 برداشتي؟ موبایل تو از رو سرت باالخره که شد چي _

 :گفت آروم و خندید
 کني؟ کار چي خواي مي حاال _
 کن ؟ کار چي رو چي _
 گلوت از خوش آب خونته تو دختر این تا قسدد  خدا به. گ  مي رو سددمانه _

 .بره بفرستش نشده، دیر تا. ها ره نمي پایین
 .بیرون کردم فوت رو نفس 

 فرستاد؟ مي پیام هي واست بود پریسا _
 چطور؟ داداش، آره _
 .جوري همین هیچي، _
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 :دادم ادامه خنده با
 بود؟ باز نیشت طور این که گفتید مي ه  به چي حاال _

 :گفت شوخي نیمه جدي، نیمه و کمر به گرفت رو دستش
 مي دخالت ما زناشددویي مسددایل تو داري داداش، باش مراقب اوه، اوه، اوه، _

 .کنیا
 :گفت  جدي و شونش رو زدم

 .کني مي داري خودت که کاري همون دقیقا داداش، دون  مي _
 .نگفت چیزي اما گرفت، دلخوري رنگ نگاهش. گرفت زود خیلي رو منظورم

 تاقا چراغ. کردم وبازش گرفت  رو در دسددتگیره بزن ، رو اتاق در که اون بدون
شن آیدا شق آیدا. بود رو سک ع سک اتاق این دیوار و در از. بود عرو  مي عرو

شگیش عادت به. بارید سته تخت کنار همی ش  معج رو پاهاش و زمین رو بود ن
شو و بود کرده شته سر شمام. بود تنش مانتو هنوز. زانوهاش رو بود گذا  ور چ
 عوض و دوش یه از بعد. بکش  خودم تو رو کشیدنش آغوش به وسوسه تا بست 
 ماعال تا نداشددت  خودم با رو همیشددگي عطر از بویي دیگه لراسددام، کل کردن

 از رو سددرش. کردم اعالم رو ورودم بلندي ي سددرفه با ناچار به. کن  حضددور
شت زانوش روي شو و بردا شوند موها شترا آرش با منو گمون . شالش زیر ک  ها

. ودب سرخ سرخ چشماش. من به شد خیره و آورد باال رو سرش آروم. بود گرفته
شته منو دیدن انتظار درصدم یه که انگار کرد، مي نگام ناباوري با ش ندا  باز. هبا

 تو ردمک دستامو. ایستاد و شد بلند لحظه یه تو. شد صورتش ي روونه اشکاش
 :گفت  کج لرخند یه با و جیر 

 .... تر کوچیک گفتن، تري بزرگ خانما؟ خان  سالمت کو _
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شو و سمت  دوید شت  ازش حرکتو این انتظار. ب*غ*ل  تو انداخت خود  .ندا
شکاش شو. بلند صداي با اون  گریه، به شد تردیل ا ستا  رد امبازوه کنار از د

. ن ک کار چي باید دونست  نمي هنوز غافلگیر، من،. کرد حلقه کمرم دور و کرد
 .هاش شونه رو گذاشت  دستمو

 .رهمیا دختره این سر بالیي چه داره بگه، خان  حاج که االنه دختر، باش آروم _
شتر رو سرش حرفام، به توجه بي شت،گ که لحظه چند. سین  تو برد فرو بی  ذ
 مامت وقتي گن مي. هاش شونه و کمرش دور شد حلقه و پیچید دستام اراده بي

شه شده زندگیت  گها حتي خودش، آغوش جز نداري، اي دیگه پناه نفر، یک با
 اون ولي کشددید، طول چقدر دون  نمي. باشددي دلگیر خودش از دنیا اندازه به

 ولي بودم، ندیده باروني ک  چشماشو مدت این تو. بشه آروم تا کردم صرر قدر
 داشت؟ علتي چه اي گریه همچین یه
 کوچولو؟ خان  شدي آروم _

 .نداد جواب
 توام؟ با کوچولو، هي _

 .کرد پایین باال سین  تو سرشو
 
 بود؟ چي واسه گریه این بگي شه، مي شدي آروم که حاال _

_ .... 
 .کردم جمع صورتش رو از اشکاشو دستام با و گرفت  باال صورتشو

 .زبونتو برین  _
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 .کرد نگام متعجب خیسش، چشماي با
 .زبونتو برین  گ  مي کني؟ مي نگاه جوري این چرا _

 .داخل دادش فوري و بیرون آورد کوچولو یه زبونشو
 جور این چي براي بگي شددده مي پس. داریش هنوز شددکر رو خدا انگار نه _

 ریختي؟ مي اشک
 :گفت بغض با و سین  به داد تکیه رو پیشونیش

 .هیچي _
 کرده؟ اذیتت کسي برین . ریزه نمي اشک کسي هیچي سر_
 !نه _
 .... که گفته چیزي یه البد. زده حرفي آرش پس _
 .خدا به نه _

 .دست  تو گرفت  چوَنشو
 ریختي؟ مي اشک جور این چي خاطر به بگي شه مي پس _

 .کرد سکوت دوباره
 .بپرس  خودشون از برم باشه بهتر شاید _

 زوموبا دستي دو یهویي که در سمت رفت  و کردم باز دورش از دستامو ي حلقه
 .گرفت

 .... من فقط نکرده، اذیت  کي هیچ خدا به! نه _
 چي؟ تو فقط _
 .افتاده برات بدي اتفاق کردم فکر فقط _
 بد؟ اتفاق _
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 :گفت  خندیدم
 اتفاقي؟ جور چه مثال _
 .خونه میاي دیگه ساعت یه تا گفتي به  دیروز خودت. دون  نمي _
 ریختي؟ مي اشک حاال تا دیشب از همین واسه _

 .داد تکون سرشو
صادف کردم فکر اول _ شید حتمي گفت  بعد ولي کردي، ت  سرت بالیي یه جم

 .آورده
 .کردم پاک صورتش از اشکاشو رد
 اسمش خواي نمي نگفتي مگه دوما، باشه؟ کي سگ جمشید اوال،! جمشید _

 پس؟ شد چي بیاري، زبون به رو
 :گفت  و خندیدم. نگفت چیزي ولي کرد، نگام مردد

س  دلت شاید گفت  که بگو رو ساده من _  ینا دلتنگي سر از و شده تنگ وا
 .کردي مي گریه جور

 .ب*غ*ل  تو خزید دوباره اما نداد، جوابي
 .نداشت هجده مثرت توشون برین  کردي؟ مي فکرایي چه دیگه خب؟ _

 .کرد نگام گنگ و گرفت باال رو سرش
 هجده؟ مثرت _

ش  زیادي دختر این. خندیدم صدا بي سته گوش و چ شق من  و بود ب  نهمی عا
 .بودم بکرش گوش و چش 
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 دیر هدیگ ک  یه اگه. خرابه فکرش آرش این. بری  بهتره دیگه خب! خیال بي _
 .ره مي جا هزار فکرش کنی ،

 .دست  تو گرفت  محک  دستشو
 کجا؟ گفتي اگه وقت اون _
 کجا؟ _
 .باال انداخت  ابروهامو و کردم نگاش شیطنت با
 .خوب خوب جاهاي _

شت برد تخت کنار از رو کیفش. شد گلي لپاش و گرفت رو کناَی  دفعه این  و ا
 .دستش دادم

 بوده؟ کجا دیشب شوهرت بپرسي خواي نمي دیگه، زناي مثل راستي _
 جواب ه  شاید. گشت مي چیزي یه دنرال انگار. زد زل چشمام تو ساکت اول

 :گفت بامزه خیلي بعد ولي سوال، یه
 نروده؟ که خوب خوب جاهاي _

 .خندیدم بلند
 اون از. بوده خوب خوب جاهاي چرا، اتفاقا. شددیطون کوچولوي خان  ایول، _

 .نکنه بیابون  گرگ نصیب خدا که جاها
شو. شد بلند تلویزیون جلوي از سمانه دیدن با خان  حاج ستا شت د  و کرد م

 .دهنش جلوي گرفت
شماي اون سر بالیي چه برین! کن نگاه خدا رو تو ِا،ِا، _ شگلت چ  آوردي خو

 .نرود چشما این حیف! دختر
 .نگفت چیزي و پایین انداخت رو سرش سمانه
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 دختر همین. ماموریت رن مي ماه چند ماه، چند شوهراشون مردم دختر، آخه_
سایمون، سر به کرده شوهر هم ست، این ماه شش. دریاییه نیرو که عمش پ  جا

شو ماه شش شتیه رو کامل دیگ  راريق بي تو شب یه ي اندازه به عمرش کل. ک
 .نکرده

 .کردم بود، گرفته قیافه ها بچه عین که سمانه به نگاهي
 .بشی  مرخص ما بدید اجازه اگه خب _
 .بکش  شام خوام مي مادر؟ کجا وا _

 :گفت  و خندیدم. داد فشار رو دست  سمانه
 .دیگه ي دفعه... ایشاا. زیاده فرصت _

 رسددیده ذهنش به چیزي تازه که انگار بعد ولي نکرد اصددرار دیگه خان  حاج
 :گفت و خندید باشه،

. عقد خرید واسددده برن خوان مي ها بچه فردا. رفت یادم با*ل*ک*ل واي _
 بره؟ عروس  همراه که خودت از بهتر کي مادر، سمانه

 تردید دادن جواب تو که انگار. شددد خیره خان  حاج به و آورد باال رو سددرش
 .داشت

 جا؟ این موني مي روزه سه دو این مادر؟ گي مي چي _
 .داد فشار محک  دستمو

 خان ؟ حاج بگ  چي _
 .عقب برداشت قدم یه و گوشش پشت فرستاد موهاشو

 .گذره مي خوش بهشون بیشتر. بهتره برن دوتایي خودشون اگه ولي _
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 :گفت و شد باز دلش درد سر یهو خان  حاج
ست _ شت میندازه ایل یه روزا این کي دیگه. مادر گي مي را  یدخر بره سرش پ

 زا شددد قرار. خرید برن تنهایي نداری  رسددما این از ما گفت باباش ولي عقد؟
 .بیان کوچیکش داداش با مادرش اونا طرف

 و انداخت باال اي شددونه. انداخت  آرش به نگاهي خنده با! کوچیکه؟ داداش
 .جیرش تو کرد دستاشو

راشددده، تنها بچه این که این براي من  _  اگه .برم باهاش گفت  پادردم این با ن
 .بهتر چه که بري باهاشون خودت

 کوچه هب زدم خودمو. یعني که یعني این. پام ساق به کشید آهسته زانوش سر با
 :گفت  و چپ علي ي
 موني؟ مي گي؟ مي چي خب _

 :گفت خان  حاج به رو و کرد من ي حواله قشنگي اخ 
شب بدید اجازه اگه خان  حاج _ شاا. خودم ي خونه برم ام  خریداي براي... ای

 .بعدي
 :گفت و خندید آیدا

 هرشو چقدر گفت مي بود، جا این دوستام از یکي اگه. کن نگاش خدا رو تو _
 .اس ندیده

 .پیچوندم محک  و گرفت  رو گوشش
 .رسه مي ه  تو نوبت. بیاري در بازي شوهر خواهر خواد نمي _
 .کن  نمي شوهر عمرا که من! کي؟. آیددي _

 :گفت و خندید آرش
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 .کن بازي عروسکات همون با برو تربچه؟ بگیره رو تو میاد کي آخه _
 :گفت کمر به دست و خندید خان  حاج. جلو فرستاد لراشو دلخور آیدا

 .داشته خواستگار تا چهار حاال تا کمش سن این با دارید؟ دخترم کارِ  چي _
 .مادرش سمت پرید و زد جیغي آیدا

 بودن؟ کیا! مامان؟ گي مي راست _
 :گفت و گرفت دندون به رو لرش خان  حاج

 .داداشات جلوي زشته. دختر بکش خجالت _
شمام شت که سمانه روي چرخید چ  ور آیدا و خان  حاج گفتگوي لرخند با دا

 و جر به توجه بي و شددد حلقه هاش شددونه دور دسددت  اراده بي. کرد مي نگاه
 .ب*و*سیدم رو سرش دختر، و مادر بحثاي

 
**** 

 
سته شت  رو غذا هاي ب شت  عجیري شوق. میز روي گذا  مانهس به رو اتاق تا دا

 و مرل روي نشددسددت . برین  رو العملش عکس خواسددت مي دل . بدم نشددون
شن رو تلویزیون. مرل رو انداخت  ه  رو موبایل  و سوییچ  شرو  و کردم رو

 اتاق، تو ودب رفته لراس تعویض براي که سدمانه. کاناال کردن پایین باال به کردم
 بود ادهد گیره یه با موهاشو دفعه این. بیرون اومد آبي سرهمي شلوار و بلوز به با

 حیله چه به. تلویزیون به شدم خیره میز، چیدن صداي و سر به توجه بي. باال
 اتاق؟ تو بکشمش شد مي اي
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 .چیدم میزو _
 اتاق؟ تو بردمش مي چطوري. کردم نگاش

 !خان؟ بهادر _
ستاش حرکت متوجه . کردم نگاش. شدم خورد، مي تکون صورت  جلوي که د
ست. خندید شت  دو سم  شده، ه  بار یک دا . بگه تهش خان اون بدون رو ا

 .دیگه زناي مثل
 دشای بود، نخورده چیزي دیشب ه  سمانه. خوردن غذا به کردم شرو  اشتها با

 .ظهر دیروز از من مثل ه 
 .ریخت  نوشابه لیوان یه
 .آرشه کنون عقد بیاد که یکشنره این _
 آرش؟ آقا کنون عقد _
 .اوهوم _
 .خوردم نوشابمو از قلپ یه
 .بگیرن کوچیک  جشن یه قراره دختره، ي خونه تو _

 .بشقابش تو غذاي ي باقیمونده با کردن بازي به کرد شرو 
 .خرید بری  میام زودتر فردا پس هیچي، که فردا _
 نیام؟ من شه مي _
 چرا؟ وقت اون! نیاي؟ _
 مي اگه. داره حق دون  مي. نمیاد خوشش من از آرش آقا آخه بگ ؟ چجوري _

 .... شه
 .چنگال به زدم کراب تیکه یه
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شش _ شن اون تو باید تو نیاد یا بیاد خو شي ج . کن  تکرار دیگه خوام نمي. با
 اوکي؟
شابه لیوان ي باقیمونده. داد تکون رو سرش  ظاهرش جورایي یه. خوردم رو نو

 .بود نشسته دل  به بود، زده باال که موهاش اون با
 میاد؟ بهت خیلي آبي رنگ دونستي مي _
 من لراس به نگاه یه ه  بعدش انداخت، بلوزش به نگاه یه و کرد من به نگاه یه

 .لرش رو نشست لرخند یه. انداخت
 .میاد خیلي تو به ه  لراس مدل این _

 و داد مي نشددون تر پهن هامو سددرشددونه که انداخت  چسددرون  پولیور به نگاهي
 .کشید مي رخ به بیشتر رو هیکل  درشتي

 میاد؟ خوشت بیشتر جوري این راستي؟ _
 .ده مي نشونت تر اي عضله خیلي. اوهوم _
 .میاد خوشت بیشتر مردني الغر هیکل از کردم مي فکر من اما! واقعا؟ _

 کردن عجم به کرد شرو  و نگفت چیزي. بودم انداخته تیکه یه باز منظور بدون
 هی من جلو، بود اومده قدم یه اون که حاال. زد مي داد صورتش تو ناراحتي. میز
 .عقب بودم رفته قدم

 
**** 
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 منو. اتاق سددقف از آویزون هاي پرده به شدددم خیره و کشددیدم دراز تخت روي
 اب دوباره اما کن  سددورپرایزش اتاق، دکور دادن نشددون با خواسددت  مي که بگو

 .برگردوندم رو سرم در، ي ضربه صداي با. دادم آزارش حرفام
 .تو بیا _

خل مد، که دا رل او گه، چیزي که این از ق یدن از ب تاق دکور د ماي ا  چشدد
 خیره سددقف از آویزون هاي پرده به حیرت با. شددد گرد حیرت از خوشددگلش

شی  به رفت نگام. شد ستش تو که گو  ومدا یادش تازه. خورد مي زنگ و بود د
 .اتاق تو اومده چي براي که
 .تلفن _

شي ستش از رو گو ستمو یه. انداخت  صفحش به نگاهي و گرفت  د  تو مکرد د
 .دادم فشار رو تماس ي دکمه و جیر 

 حیدر؟ الو، _
 .آقا سالم _
 خرر؟ چه. سالم _
 یداپ ازش نخ  سددر یه نتونسددتی  گشددتی ، دنرالش چي هر دیشددب از. هیچي _

 .زمین تو رفته شده آب انگاري. کنی 
 چي؟ محسن _
. ندارن خرر ازش محالش بچه از کدوم هیچ یعني. نداره خرر ازش محسددن  _

 دید؟ مي دستور چي برین  زدم زنگ
 .بود گذاشته جلو پا تر شده حساب دفعه این. جمشید بهت لعنت
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تا _  ه  یکي بده، نگهراني خونشددون نزدیک یکي. دار نگه رو ها بچه از دو
شون سر برگردن فردا از بگو ه  رو بقیه. باباش عطاري نزدیک ست. کار  به يرا
سپار ه  جالل شو اون روزي چند ب سمش. بگیره نظر زیر رفیق سامه، ا  آرش ح

 .شناسدش مي
 بزن ؟ زنگ ذبیح به خواین نمي. آقا چش  _
 ردگ خیلي خوام نمي فعال. زن  مي زنگ نشد، پیداش دیگه روز سه دو تا اگه _
 .شه بلند خاک و

 نیست؟ امري. آقا باشه _
 .باش زنگ به گوش فقط. فعال نه _

 رو درست. شد قفل سمانه نگران چشماي تو چشمام کردم، قطع که رو تماس
 .نرود دختر این حضور به حواس  اصال لعنتي،. بود ایستاده روم به
 من؟ به زدي زل جوري این چرا شده؟ چي_
 کرده؟ کار چي اون باز _
 کرده؟ کار چي کي _
 .جمشید _

 .ه  تو کشیدم اخمامو
 .دومته ي دفعه این نیاري؟ اسمشو نرود قرار مگه که این اول _

 .صورتش جلوي آوردم سرمو
ست منو داري دوما، _  نای چربِي  که کن دم چایي یه برو. برو کني؟ مي بازخوا

 .ماسیده گلوم تو بدجور کرابه
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**** 

 
 ور دستاش لرزش. نشست روم به رو خودش و مقابل  گذاشت رو چایي لیوان

 همین واسه کرده، فراموش جمشیدو که نرودم مطمئن هنوز. دیدم مي وضوح به
ست  نمي شید از خرري هیچ خوا شت تازه. برسون  بهش جم  هخون این جلد دا
شقي هیچ گن مي که این نه مگه. شد مي شق ع  این واقعیت شه؟ نمي اول ع

ست با رو کلمه تا چند شت و پو  هب رو چایي فنجون. بودم کرده حس خودم گو
 :گفت که بودم نرسونده لر 

 نیومدي؟ خونه اون خاطر به دیشب _
 .میز روي گذاشت  رو فنجون. بود داغ هنوز چایي

 .بخوابي بري بهتره. وقته دیر _
 !نشده دوازده  هنوز! وقت؟ دیر _

ست و یازده شدم؛ پذیرایي تو ساعت ي متوجه تازه  مي کرف چرا. بود دقیقه بی
 هاست؟ این از تر وقت دیر کردم

 .بدون  دارم حق من  شده؟ چي گي نمي چرا _
 !زد؟ مي حرف حق کدوم از! حق؟

 خان؟ بهادر _
 .کشیدم سر چاییمو! خان؟ بهادر بازم

 نرسددیده، تو به دسددتش جمشددید دفعه این که این جز نیسددت، خاصددي چیز _
 .وسط انداخته باباشو
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 :گفت حیرت با
 !رو؟ حاجي _
 به جارو رفت، نمي سددوراخ تو که اس موشدده همون حکایت. رو حاجي آره _

 .بست مي دمش
 خب؟ _
 .شدم خیره چایي فنجون ته ي تفاله به
 .کني فکر ه  چیزي به خواد نمي. بخوابي بري بهتره. نداره خري دیگه _

ست. شدم بلند بود، شنیدن منتظر هنوز که سمانه به توجه بدون ش دو  ت ندا
 .بشه آشغال اون درگیر فکرش این از بیشتر

 
**** 

 
 شده گرم هدیگ هوا. اسفند یک  و بیست دوشنره انداخت ؛ دفتر تقوی  به نگاهي

 به اهينگ دفتر ي پنجره از. دیدي مي کاپشددن یا پالتو با رو کسددي کمتر. بود
 بلواراي از. گرفت مي بهاري بوي و رنگ داشدددت چي همه. انداخت  خیابون

شاداي زده، جوونه تازه برگاي و بازارا تا شده گلکاري  نگارا رو، پیاده کنار شم
شت  تازه  ساعت. زد سرم به روي پیاده ه*و*س بدجور. دیدم مي رو ها این دا

شینو. بود ظهر از بعد نی  و چهار شت  ما شگاه حیاط تو گذا  ادهپی خودم و نمای
تادم راه به هار تقوی  برعکس. اف مده ب هارو. بود او مه با ب یه به وجود ه  هام ر

 دبلن چناراي طرفش دو که خلوت خیابون این تو آدم که داد مي جون. کشددیدم
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 آخر .بزنه قدم دسددت تو دسددت عشددقش با بودن، کشددیده قد تازشددون لراس با
شي سین هفت ي دکه یه کنار خیابون ستادم فرو  که زيقرم گلیاي ماهي به و ای

 حواسدد . دوخت  چشدد  رفتن، مي ور اون و ور این قرمز، و بزرگ هاي لگن تو
 قیقد رو ها لگن یک به یک کودکانش شددوق و ذوق با که بچه پسددر یه پي رفت

 رو جا اون گلي ماهي ترین بزرگ کرد مجرور رو باباش ه  سر آخر. زد مي دید
ما. تومن هزار ده بخره، براش ته قدی ندان نه الر  هی پول این با قدی ، قدیِ   چ

 .مینداختن راه عروسي
 ايه گلي ماهي و برداشت تورشو. کردم فروش ماهي پسر به اي اشاره دست با

 تا هفت و نوروز به. کیسدده داخل انداخت بودم، کرده نشددون که رو پرچمي دم
شت  زیادي اعتقاد سینش  با ای بودم تنها رو تحویل سال سال، چند این تو. دا

 رو سین هفت خواست  مي. کرد مي فرق امسال ولي خان  حاج ي خونه مهناز
 :کردم زمزمه لب زیر و خریدم براشون ه  بلور جام یه. بندازم خودم ي خونه

 .جدیدتون ي خونه این  _
 شش  و بیست فصل

 
 رد که اليخ تاکسي اولین به و ایستادم خیابون کنار. بود زیادي مسافت خونه تا

 ."دربست: "کردم اشاره شد،
شونه به رو سرم شدم، رد که نگهراني از  هک برم اومدم و دادم تکون سالم ي ن

 .بیرون اومد اتاقش داخل از ساختمون نگهران
 .سپهرتاج آقاي سالم _
 خررا؟ چه. نعمتي سالم _
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 .سالمتي که خرر _
 .باال آورد موبایلشو

 .آوردید تشریف خودتون که زدم مي زنگ بهتون داشت  حاال همین _
 شده؟ خرري چرا؟ _
 زا گفت و گرفت رو شددما سددراغ اومد آقایي یه پیش، دقیقه ده همین راسددتش _

ست اقوامتون شون فقط موقع این گفت  من . ه ستن خانم صرار خالصه. ه  هک ا
 قرول من . ده نمي جواب شددما واحد تلفن چرا دون  نمي. داخل برم باید حتما

 .ساختمونه مقررات خالف که دونید مي. باال بره تنها که نکردم
 .شد مشت دستام اختیار بي! مرد؟ یه! آقا؟

 رو ها بچه از یکي من . پایین بیاد بگو خانمشددون به یا باال بره باید یا گفت _
 مي رو آقا گفت ه  خانمتون. واحدتون در رفت  باهاش جام، سددر گذاشددت 

 .داخل رفتن ه  با و شناسه
 :گفت  سختي به. شد حرس سین  تو نفس

 کیه؟ نگفت _
قا نه _ گاري ولي آ ظار خانمتون ان  از بدجور چون نداشدددت، رو دیدنش انت

 .خورد جا دیدنش
 لب رزی. آسانسور سمت دویدم بش ، حرفاش بقیه شنیدن منتظر که اون بدون

 من چرا. بهت لعنت. جمشددید بهت لعنت. دادم مي فحش زمان و زمین به
باره احمق  بي و نه  ي طرقه رسددیدم چطور نفهمیدم کردم؟ اعتماد بهش دو
. انداخت  رو کلید بود، کردن سددالم ي آماده که ها همسدددایه از یکي به توجه
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 اخلد سریع. شنیدم پذیرایي از رو مرد یه فریاد صداي کردم، باز درو که همین
شت از رو مرد یه الغر هیکل. شدم پذیرایي ستش که دیدم پ  رو و برد باال رو د

 هک بزنه رو دوم سددیلي که باال برد رو دسددتش مرد. آورد پایین سددمانه صددورت
 بلند شگفتن آخ صداي. دادم فشار قدرت تمام با و گرفت  سر پشت از دستشو

 قشوی دست  یکي اون با تا خواست  و خودم سمت گردوندم برش محک  که شد
ست  که بگیرم شک هوا تو د شمام. کردم نگاش باز دهن با. شد خ  حیرت از چ
 .شد مي چهارتا داشت ناخونده مهمون این دیدن

 مچش دور از دسددتمو ي حلقه فوري و اومدم خودم به. کرد نگام رنجیدگي با
 نفس ات کردم سعي و کشیدم بلندي نفس. داد تکون سري سرزنش با. کردم باز

  ،باش خونسرد کردم مي تالش که حالي در. برگردون  عادي حالت به رو زدنام
 :گفت 

 جا؟ این اومدي چي واسه _
سه _ سه دیگه حاال جا؟ این اومدم چي وا سر ي خونه به اومدن وا  باید خودم پ

 بدم؟ پس جواب
 :گفت جانب به حق زد؟ مي حرف پسر کدوم از! پسرخودم؟! پسرخودم؟

 .نیست  من اون بده، پس جواب یکي باشه قرار اگرم _
 زمین، رو بود شده پرت سیلي خوردن از بعد که سمانه به تحقیرآمیز نگاهي با

 :گفت
 کنه؟ مي کار چي تو ي خونه تو دختر این _

شتاش رد به نگاهي سته سمانه صورت رو که انگ ش  و شدم خ . کردم بود، ن
 .گرفت  رو شونش
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 .نیا بیرون نکردم، صدات تا. اتاقمون تو برو شو بلند _
شه بلند تا کردم کمک  شد اپ شنو حرف ي بچه یه مثل و داد تکون رو سرش. ب

 سددرمو. رفت سدداختمون ورودي طرف به و چرخید یهو که اتاق تو بره اومد و
. برداشددت زمین روي بود شددده ولو که رو ها ماهي ي کیسدده. عقب برگردوندم

 .بود شده زمین پخش نکرده، کشي اسراب هنوز خونشون
 .باش ها شیشه خرده مواظب _

 .ایستادم مقابلش بست که رو اتاق در
 کردي؟ بلند روش دست حقي چه به _

 :گفت زده تعجب
 .... بود نزدیک که زنیه همون این چته؟ هست معلوم بابا بهادر! حق؟ _
 روش دسددت نداره حق دیگه کس هیچ نه تو، نه. منه زن اون بود که چي هر _

ش  باباي حتي بابا؟ فهمي مي. کنه بلند شت نوک نداره حقو این خود  رو شانگ
 .بزنه بهش

 .باال برد صداشو
 خاطر به دوني مي! کرده؟ خورت دعا دفعه این نکنه نکنه، چیه؟ حرفا این _

 وایمیسي؟ بابات روي تو داري کي
 .بیارم دست به رو آرامش  تا ه  رو گذاشت  چشمامو

 .بابا زنمه اون. نداره ثنا دعا به ربطي _
ته؟ _ ته یادت زودي همین به که نگو زني؟ مي حرف زن کدوم از! زن  چه رف

 .آورده سرت بالیي
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 .خوامش مي هنوزم. عشق  بابا؟ فهمي مي. عشقمه زن اون _
 بابا؟ خوبه حالت کشکي؟ چه عشقي؟ چه _
 !کشک؟ _

 .کردم نگاش ناباورانه
 تزن عاشددق که تو عین درسددت زنم ، عاشددق من. کني درک  باید بهتر که تو _

ست. شدي شق که تو عین در ضیه عا  سال چهارده از بعد مادرمو و شدي مر
ندن، جون نداختي خونت از ک نه یا مونده یادت هنوز. بیرون ا ید نک  یادت با

 بیارم؟
 .ایستادم بهش تر نزدیک قدم یه
 .فروختي عشقت به خودتو ي بچه حتي _

 .چشماش تو زدم زل. کرد مي باز سر لعنتي چرکي دمل این داشت باز
شت مادرم که موقع اون _ شه دا شقت از داد، مي جون خیابون ي گو ست ع  د

 کشیدي؟
 .سین  به زدم انگشت با
 کشیدي؟ دست چي؟ زد هرزگي و هیزي انگ پسرت به که موقع اون _

 .کردم نچي نچ. گرفت مي شرمندگي رنگ داشت صورتش
 ال س جاي تا و بیرون کشیدي کمربندتو کردي؟ کار چي عوضش در. نه بازم _
 رلق از بیشددتر عشددقتو ناز بعدم. عشددقت جلوي اون  زدیش، بود، بدنش تو

 .شدي عاشقش قرل از بیشتر و کشیدي
 .سین  به زدم محک  دستمو کف
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ش  من _ شق ست این جاش بازم بخوره، فریب دیگه بار صد اگه. بابا عا  تو .جا
 .بفهمي بهتر منو حرفاي باید عاشقي که

_ .... 
 .نیستي مرضیه عاشق دیگه که بابا نگو _

 گر عصرانیت شدت از. زیر انداخت سرشو و نشست ها صندلي از یکي روي
 و برداشت  آبو بطري یخچال توي از و گردن  به کشیدم دستي. بود گرفته گردن 

شیدم سر ست  نمي. ک سته ولي کن  حقش در احترامي بي خوا  تند خیلي ناخوا
 .بودم رفته

 گرفتي؟ کي از رو جا این آدرس _
 :گفت آروم

 .اومدم وکیلت با دفعه یه بودي، بیهوش بیمارستان تو که موقعي _
 .دادم ماساژ هامو شقیقه دست با

 رهب بین از پسددري و پدر حرمت ذره یه همین خوام نمي. بابا بري بهتره فعال _
 .عروسته سمانه نخواي، چه بخواي، چه بدون، اینو ولي

 .بود قرل از تر افتاده هاش شونه. شد بلند صندلي روي از
 .ندارم گفتن براي چیزي پشیموني و شرمندگي جز _

_ .... 
شق این امیدوارم ولي _ شقي و ع شیموني من براي که جور اون عا  براي آورد، پ
 .نیاره تو

 انداخت  رو خودم و آوردم در رو کت  بیرون، رفت مي در از که بهش توجه بي
 یدنکش نفس. نداره سودي پشیموني گفت، کي هر طال از پر دهنش. مرل روي
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ست. بود شده سخت برام س  هاي دکمه و بردم د  صداي با. کردم باز رو لرا
سته ست  رو پلکام در، شدن ب سته دیگه. ب ست  مي تا. بودم شده خ  نگر خوا

 .ریخت مي ه  به رو چي همه و رسید مي راه از یکي برین ، رو آسایش
 

**** 
 

تاق در تاقمون از رو منظورم که بود این خوبیش. کردم باز رو ا ته ا . دبو گرف
 نای با ولي بود شددده خرردار چي همه از بود، اومده که قرل ي دفعه بابا حتمي
 .نشددسددت  تخت روي کنارش. اتاق یکي اون بره جلوش خواسددت  نمي وجود
 دهش خیره و ب*غ*لش تو بودشون گرفته و آب پارچ تو بود انداخته رو ها ماهي

ستمو. ها ماهي به بود شت  د شوندمش و صورتش رو گذا  با. خودم سمت ک
شت ست  انگ شو روي بابا سیلي نقش ش  نگاش وت. کرد نگام. کردم نوازش گون

 تو زدم زل. ب*و*سددیدم کرودشددو ي گونه و شدددم خ . زد مي داد معصددومیت
 .خیسش چشماي

 کن ؟ کار چي خوام مي دوني مي _
 .شکمش رو گذاشت  اشارمو انگشت جدي خیلي. کرد نگام ساکت

 .بشکافن رو جا این تددددا جا این از بدم خوام مي _
 نگام ناباوري با. برداشت  بودم، کشونده چشماش تا شکمش از که رو انگشت 

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب. کرد
 !چي؟ براي _
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 که اي جامعه تو. باور زود ي دختره. لوحي سددداده همه این به خندیدم، بلند
ستام با. بود بره زیادي میش، لراس تو بودن شده گرگ ها خیلي ش د شکا  از وا
 .کردم پاک صورتش روي

 تو ناو خدا شایدم نیست؟ اي بشکه اي، دبه مشکي، تو، اون برین  خوام مي _
. شدده نمي تموم اشددکات کني، مي گریه چي هر که باشدده گذاشددته چشددمه یه

 هدددا؟
 :گفت گرفتش صداي با. لراش رو نشست رنگي ک  ي خنده

 .... من اما نداره اي فایده گفتنش  دون  مي _
 .کرد مکث

 چي؟ تو اما _
 .کرد بغض دوباره

 به زمانو تونسددت  مي کاش. کردم بد خیلي داشددت، حق پدرت....  من اما _
 .... همه این خوردم نمي جمشیدو گول اگه....  و گردون  بر عقب
 اراده بي. نداد بهش صددحرت ي اجازه این از بیشددتر کردش، باز سددر بغض

صون هاي ماهي دوتا اون با رو خودش شیدم ب*غ*ل به ر*ق* شتر. ک  وقتا بی
 خوبي خیلي آدم کنی  مي فکر. زنی  مي بخشددش و گذشددت از دم که هسددت
 مي غالف از شددمشددیرو فوري کنه، مي حقمون در بدي یه یکي تا اما هسددتی 
به بهش برابر دو خوای  مي و کشددی   رو سددرش. کنی  تالفي و بزنی  ضددر

 :گفت  و گردنش گودي تو کردم فرو رو سرم. ب*و*سیدم
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ست چي همه روزي یه اما دیگه، چقدر دون  نمي _  همه روزي یه. شه مي در
شه باید که جایي همون سر گرده برمي چیز  زا صرح یه دوتامون هر شایدم. با

 کاب*و*س یه بوده، کاب*و*س یه اینا ي همه بینی  مي و شی  مي بیدار خواب
 .ترسناک

 .ب*و*سیدم چشماشو و برداشت  سرمو
 قرول؟ برین ، باروني چشماتو خوام نمي دیگه موقع اون تا ولي _

 .بست چشماشو و شوَن  رو گذاشت سرشو بگه چیزي که اون بدون
 

 هفت  و بیست فصل
 
 رمس و ه  تو کشیدم رو اخمام در، شدن باز بندش پشت و در تق تق صداي با

 .کرده باز درو اجازه بدون که کیه برین  آوردم، باال رو
 رییس؟ هست اجازه _

 .میز روي انداخت  رو خودکارم
 .آشنا امسال دوست، پارسال! شادوماد به به _

 .بست درو و داخل اومد
 .مرخصي رفت  روزه دو فقط من ه ؟ تو من؟ برادر داشتی  _
 اومدي؟ چي واسه کردي، رد مرخصي که تو خب _
 چوله؟ اون با کردي کار چي. برم و بدم آب گوشي و سر یه اومدم _

 .صندلي به دادم ل  و میز رو گذاشت  رو خودکارم
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 اون .بگیرن ازش نخي سددر نتونسددتن ه  ذبیح پسددراي حتي. هیچي که هنوز _
 .ده نمي آب بندو که حسام  پسره،

 ایيامریک فیل  چندتایي رفته گمون  به. شدددن اي حرفه تاشددون دو بابا، نه _
 .دیده
 :گفت شیطون بعد

 .اکشنش نو  از دفعه این الرته _
 .بود کرده عمل تر اي حرفه دفعه این گفت؛ مي راست

 رییس؟ اي کاره چي امشب _
 !مگه؟ چطور _
 .بیاي ه  تو گفت  گردنمون، انداختن شام یه امشب ها بچه این واال _
 !ها؟ ولخرجي این از و تو! شام؟ _
 .دی ب بهشون سور عقدیه، قرل گفتی  و گرفت گاز مغزمونو خر! دیگه دیگه _

 :گفت و خندید
 به ما تومن، ده از تر گرون غذاي رو گذاشددتن دسددت اگه کردم شددرط ولي _

 .بدن باید خودشون رو التفاوتش
 .خندیدم

 .بیام تون  نمي رو امشب. شد حیف _
 !چي؟ واسه _
 .کنونتون عقد واسه خرید، بری  سمانه با قراره _

 .باال انداخت ابروهاشو
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 چند؟ سیخي رفیق وسط، میاد زنا پاي وقتي. دیگه خوبه _
 .سمتش انداخت  رو کاغذي دستمال ي جعره منظورش، به توجه بي
 .کنی  مي حساب ه  بینی ، مي ه  موقع، اون. تحفه رسه مي ه  تو نوبت _
 

**** 
 

ستي شیدم صورت  به د سابي ریش ته. ک  ورتص که دیروز. بود کرده زبرش ح
سیدم، مي رو سمانه ضوح به رو زبریش ب*و* ساس و  حمام دوش. کردم اح

ست  رو شت  رو ژیلت. ب صالح به کردم شرو  و بردا  از موبایل  زنگ صداي. ا
 که الحاص. دادم ادامه صورت  اصالح به صداش، به توجه بي. شد بلند پذیرایي

 از شاید رسید ذهن  به آن یه. کرد مي خفه خودشو داشت هنوز تلفن شد، تموم
ست  رو صورت . ذبیحه طرف  نبیرو حمام از و پیچیدم کمرم دور رو حوله و ش
 .اومدم

گاه رو اپن روي  ازش اثري. گذاشددتمش بار آخرین که جایي همون. کردم ن
 ور که شدددم سددمانه متوجه. نرود ازش خرري هیچ. کردم نگاه رو بر و دور. نرود

سته تلویزیون روي به ش  همون از .شد مي پخش که بود فیلمي به خیره و بود ن
 .کردم صداش جا

 ندیدي؟ رو من گوشي سمانه،_
_ .... 

 توام؟ با کوچولو خان  آهاي _
_ .... 
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 تلویزیون ي صددفحه محو. کردم نگاش و ایسددتادم کنارش. نداد جوابي دوباره
 حال در که اي صددحنه دیدن از. انداخت  تلویزیون ي صددفحه به نگاهي. بود

 حال در عاشددقانه خیلي مرد و زن ي هنرپیشدده. باال کشددید ابروهام بود، پخش
 سمانه به و برگشت . تختخواب یه کنار درست اون  بودن، همدیگه ب*و*سیدن

 و ودب گرفته دهن به شددسددتشددو انگشددت. بود تلویزیون مات هنوزم. کردم نگاه
 انیهث به ثانیه که کردم نگاه فیل  به دوباره. بود نشددده من حضددور متوجه هنوز

 در که دمش شستش انگشت ناخن متوجه تازه. باالتر کشید مي داشت مثرتاش
 به حواسددش و کرد مي سددیر دیگه عال  یه تو که انگار. بود شدددن جویده حال

شت که فیلمي ستامو. نرود شد، مي پخش دا  و دادم تکون صورتش جلوي د
 .پرید جا از یهویي. زدم بشکن

 دختر؟ کجایي معلومه _
ستاده کنارش حوله یه با که شد من متوجه تازه غافلگیر،  شرم ور نگاش.بودم ای

 .دوخت چشمام به و گرفت بدن  روي از زده
 .دیدم مي فیل  داشت . جام همین _
 .... راستي _
 .دماغش نوک به زدم یکي انگشت با
 میاد؟ خوشت ه  جوري اون فیلماي از دونست  نمي _
 !جوري؟ اون فیلماي _
 نتلویزیو سددمت به رو سددرش. کردم تلویزیون ي صددفحه به اي اشدداره ابرو با

 باریک جاهاي به راسددتي راسددتي حاال که فیل  ي صددحنه دیدن با و چرخوند
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شیده شماش بود، ک شت رو کنترل سریع. شد گرد چ  عوض رو شرکه و بردا
 شدن عوض با. نخندم بامزش دستپاچگي به تا گرفت  گاز داخل از رو لر . کرد

 .کردم گرد رو چشمام و کمر به گرفت  رو دست  شرکه،
 !کردي؟ سانسورش من واسه _
 

شت زد رو موهاش شش پ ستادم روش به رو. انداخت باال اي شونه و گو  و ای
 :گفت 

 اصددال. کردي عوض رو شددرکه که کردي درسددتي کار. خوب دختر آفرین _
 .برین  مرتذل هاي صحنه جور این از بشین  نرود، من سال و سن مناسب

 :گفت  و لراش رو کشیدم رو شست  انگشت و شدم خ 
 .داشت بدآموزي من ي واسه زیادي که خصوص به _

 .کنه پنهون رو خجالتش از شده سرخ صورت تا گرفت پایین رو سرش
 .کن  مي نگاه تلویزیون دارم ور؟ اون بري شه مي _
 .کوچولو خان  نموني، عقب فیلمت از وقت یه. رفت  که من. بفرما _

 :پرسیدم و کنار کشیدم رو خودم
 ندیدي؟ منو گوشي تو راستي، _

شغول و انداخت باال اي شونه من سوال جواب در  هاي شرکه کردن عوض م
 .شد تلویزیون

باره نداخت ، بر و دور به نگاهي دو یدم. نرود که نرود ا تاق تو شدددا  گذاشددته ا
! لعنتي. رسددید نمي گوش به واضددحي این به صددداش اتاق تو از ولي بودمش،

 هک آشددپزخونه سددمت رفت . کن  پیداش تا نرود خونه تو ه  اي دیگه خط هیچ
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ست برگردوندم، رو سرم شد، بلند اس ام اس زنگ صداي  میومد جایي از در
 هنوز. رکم به گرفت  دسدتامو و ایسدتادم کنارش دوباره. بود نشدسدته سمانه که

شت شتش ناخن دا  زدم زل. میومد بدم عادتش این از چقدر. جوید مي رو انگ
 و گرفت باال رو سددرش میومد، نظرم به مضددطرب که حالي در. چشددماش تو

 :گفت
 کني؟ مي نگام جوري این چرا _
 .بلندشو _
 !چي؟ _
 .شو....  لند....  ُب  گفت  _

 .مرل ي لره به کرد بند دستاشو
 .نه _
 !نه؟ _

_ .... 
 شي؟ نمي بلند پس _

_ .... 
 مي خوردن آب مثل من واسدده تو، از تر سددنگین تا صددد کردن بلند جوجه، _

 .موني مي کاه پر مثل که تو مونه،
 مطمئن. چسددرید رو مرل ي لره تر محک  و انداخت باال ابرویي من جواب در

 زور کمي یه نمیومد بدم که این سواي کرده؛ پنهون پشت اون چیزي یه که بودم
 و جیغ به توجه بي و ب*غ*لش زیر انداخت  دسددت. بکشدد  رخش به بازومو

 .کردم بلندش و شون  رو انداختمش فریادش
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 .پایین بذارم! کني؟ مي کار چي _
 تقال به دکر شرو . کردم بود، گذاشته پشتش که کوسني به نگاهي و کردم نچي
 .کردن

 .زمین بذارم. بندازی  که االنه _
 :گفت  و خندیدم

 .وصله جون ک  ي گره یه به حوله این چون نخوري، تکون همه این نفعته به _
 گوشددي زیرش، درسددت و طرف اون انداخت  رو کوسددن. گرفت آروم یهویي
 .عقب بردم راست دست با و برداشت  رو گوشي. شد معلوم موبایل

 !چیه؟ این _
 .زد شون  به جوني ک  مشت

 .پایین بذارم _
. عقب داد و کرد جمع دورش از موهاشددو. ایسددتاد. پایین گذاشددتمش آروم

. رجاشس نشست دوباره و کرد مرتب باال، بود شده کشیده کمي که رو پیرهنش
 .بود لجراز که الحق

 چیه؟ این گفت  بهت _
 .باال انداخت شوَنشو دوباره

 .موبایل گن مي بهش _
 کرد؟ مي کار چي تو پاي زیر اما گن، مي چي چي بهش دارم خرر! هه _

_ .... 
 بشکنه؟ زیر اون نگفتي _
 .نه _



wWw.Roman4u.iR  290 

 

 !نه؟ _
 :گفت و زد پهني لرخند

 .کاهه پر یه سرکي به وزن  چون نه _
 يبرم خودم به یک، به یک خودش، نفع به حرفامو تموم چي؟ بگ  ي دختره

. کردم مي طاحتیا بیشتر حرفام تو باید یعني این و بود جالري سیاست. گردوند
شي ي صفحه به نگاهي س  دیدن با. انداخت  گو  ور پهن لرخند یه مخاطب، ا

 شددراره" مخاطب آخرین. نفر یه از همگي کال، میس تا چهار. نشددسددت لر 
 "امیني

 ور ناخنش داشددت تلویزیون، ي صددفحه به خیره که انداخت  سددمانه به نگاهي
ید مي  با .مرل به دادم تکیمو. کرد مي کالف  عادتش این با داشدددت دیگه. جو

 .داد جواب رو گوشي بوق، دومین
 .خان  شراره سالم _
 هستید؟ خوب. سالم _
 چطور؟ شما خان ، ممنون _
 .بود شلوغ سرتون که این مثل همراهتون، به زدم زنگ راستش. خوب  من  _

 .داد ادامه دلخور
 .خورد رجکت ه  آخري _

 .جوید مي همچنان رو ناخنش داشت که انداخت  سمانه به نگاهي
 باشه؟ امري. خورد ریجکت اشتراهي. نشدم متوجه. شرمنده _
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 بگیرم، دعوت شددما از مهموني تا دو براي زدم زنگ راسددتش. دارید اختیار _
 .اس شنره پنج براي یکیش امشره، واسه یکیش
 .بیرون کشیدم دهنش تو از رو سمانه دست و بردم دست

 هست؟ چي مناسرتاش حاال. مهموني باشه تا! به به _
 :گفت خوشحال و خندید

شتن ترکیه از دیروز خانومش و شهرام که این اولیش _ سه. برگ ص همین وا  می ت
. وونج تیپ ه  همه. بگیرن مهموني یه باغ تو امشددب بابا، اومدن قرل گرفتن

 اباب دومیشدد ،. نیسددت موافق خیلي جوري، این مهمونیاي با بابا که، دونید مي
. رفتی گ اومدنشون براي مهموني یه شب پنجشنره. گردن برمي مکه از فردا اینا
 دیگه؟ میاین. کن  دعوتتون گرفت ، تماس من 

 .رس  مي خدمت حتما باش ، قابل اگه! امشب؟ _
 .گذره مي خوش حسابي. دیگه بیاین خدا رو تو _

 این با چقدر. ه  تو بود کشددیده اخماشددو حسددابي. کردم سددمانه به نگاهي
سادت اون از که اخماش شمه دخترونش ح ستني گرفت، مي سرچ  مي تر خوا

 .شد
 اوکي؟. کن  مي اس ام اس براتون رو رستوران  آدرس بلدید؟ که رو باغمون _

 تو سددرش هنوز. کردم نگاش و ایسددتادم سددمانه روي به رو خداحافظي از بعد
 .شد نمي دیده صورتش تو پشیموني از نشوني و بود تلویزیون

 زني؟ مي رد منو تماساي دیگه حاال _
_ .... 
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سودي اما بزنه، تفاوتي بي نقاب رد مي سعي که صورتش دیدن از  دو توش ح
 .خودم سمت چرخوندم صورتشو. بردم مي لذت زد، مي دو
 .بده منو جواب توام؟ با _

 :گفت و زد محوي لرخند
 .خورد ریجکت اشتراهي و دکمه رو رفت دست ! شرمنده _

 سددیاسددتاي تمام از داشددت. دیگش ي نمونه یه این ! بیا. ه  تو کشددید ابروهام
 .کرد مي استفاده خودم علیه خودم،

 کن ؟ باور باید! واقعا؟ _
 .شد بلند جاش از
 .نکن باور خواي مي بکن، باور خواي مي _
 .شد فعال زبونت باز برین ! شد؟ چي! شد؟ چي _
 ریعس. اتاق سمت رفت و آورد بیرون رو زبونش بود، ایستاده که جایي همون از

 .گرفت  رو دستش و دنرالش رفت 
 میندازي؟ زبونک من ي واسه دیگه حاال ري؟ مي در داري کجا _

 :گفت کنه، جمع صورتش از رو لرخندش کرد مي سعي که حالي در
 رفت ؟ در من گفته کي_
 اتاق؟ اون تو چپیدي مي دوباره داشتي چي ي واسه بگو پس! آهان _
 اتاق؟ اون تو بچپ  رفت  من گفته کي _

 ول دسددتشددو که اون بدون. داد مي منو جواب شددده حسدداب کامپیوتر، یه مثل
 .کمر به زدم دستمو یه کن ،
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 رفتي؟ مي کجا داشتي وقت اون پس _
 .بش  آماده تا رفت  مي داشت  _
 !شي؟ آماده _

 .ه  تو کشیدم اخمامو
 !سالمتي؟ به کجا وقت اون _

 :گفت چشمام تو خیره و ایستاد روم به رو
 .اس شنره سه امروز! کنون عقد. دیگه خرید ي واسه _
 .گفت مي راست. پیشونی  به زدم دست با
 .برادرش مهموني میام امشب گفت  ه  شراره به من. نرود یادم اصال _
 .بري توني نمي که شد حیف واقعا _
 !چرا؟ وقت اون! برم؟ تون  نمي _

 .کرد مظلوم نگاهشو
 .خرید ری  مي گفتي من به اول چون خب، _

 جواب که حق حرف. گفت مي راسدددت این . عسددلیش چشددماي تو زدم زل
 ه  جا اون تا. نداشددت  مهموني این به رفتن به میلي ه  اول از! خب. نداشددت

نه، دیدن از ولي بودم، نداده دختره اون به قولي میومد، یادم که  اون با سددما
سادتاي شنگ ح شت ک  ک  که دخترونش ق  يم کیف رق  بد کرد، مي بروز دا

 .بود پنج ساعت تازه. کردم پذیرایي ساعت به نگاهي. کردم
عده _ فا الو تاد من. ری  مي ه  جا اون! و مه اسدد تاي تو کردن ریزي برنا  وق

 .رم مي خودم و خونه ذارم مي رو تو میام بعد خرید، ری  مي اول. محدودم
 .ه  تو رفت دوباره خوشگلش اخماي
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 چطوره؟ ریزی  برنامه _
 .نیومده خوشش همچین ایَدم از میومد نظر به

 هشت  و بیست فصل
 

 سمانه.  ش پیاده تا کردم باز رو در. کردم پارک فروشگاه پارکینگ تو رو ماشین
 .بود فکر تو حسابي که این مثل نخورد، تکون جاش از
 .شو پیاده _
 .گرفت رو چپ  دست و شد خ  ش ، پیاده که این از قرل و اومد خودش به
 !چیه؟ _

 .گرفت باال رو چپ  دست
 .چنده ساعت برین  خوام مي فقط! هیچي _
 نگاه بود، شددده محشددر چشدد  آرایش اون با حاال که خوشددگلش چشددماي به

 هفت  ؛انداخت ساعت  به نگاهي. بود رسیده بهشون بود، تونسته تا امروز. کردم
 دهشدد اي تیکه خوب الحق . بود کرده کشددي وقت تونسددت مي تا امروز. نی  و

 ه  رو سددفیدش پوتین. سددفید شددال یه و آبي جین یه با سددفید مانتوي یه. بود
شیده شماي اون و ملیح آرایش یه با. بود پو صرش چ  سهوا ایمون و دین که الم

 یه از همیشددگي، عادت به رو کیفش و شددد پیاده ماشددین از. ذاشددت نمي آدم
 دسددت  به نگاهي. سددمتش گرفت  دسددتامو. کرد آویزون ور یه شددونش، طرف

 .صورت  به نگاهي بعد و انداخت
 هستي؟ چي معطل _
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شو ست ستمو و آورد جلو تردید با د ستش. گرفت د ست  تو محک  رو د  شارف د
 .دادم

 .بری  _
 .داد تکون رو سرش و زد لرخندي

شگاه و بود مونده عید تا روز چند فقط  بین زا بدبختي به. بود شلوغ زیادي فرو
نا و کردم مي باز راه جمعیت  يتمام به دقت با دفعه این. دیدی  مي رو ویتری

 میون از رو لراسددا یک به یک و رفت مي ها مغازه داخل. کرد مي نگاه ویترینا
 باال منو چپ دست ه  مدتي چند از هر. کرد مي بررسي و داشت برمي رگاال

ست  مي خوب. کرد مي ساعت  به نگاهي و گرفت مي . نهک مي فکر چي به دون
 سدداعت فروش نمایندگي که فروشددي سدداعت ي مغازه یه روي چرخید نگاه 

 .داشت رو رولکس
 چطوره؟ مشکیه لراس اون _

 .ویترین طرف برگردوندم رو سرم
 یکي؟ کدوم _
 .ویترینه ي گوشه که همیني اوناها، _

شکي ي زنونه پیرهن به نگاهي شه از سفید، شیاراي که م  چپ سمت ي گو
 .کردم بود، خورده لراس راست سمت پایین تا شونه

 .کوتاهه زیادي نه، _
 .انداخت ساعت به نگاهي و گرفت باال رو چپ  دست دوباره

 .مشکیه ضمن در _
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 به که کنه حرکت بعدي ي مغازه طرف به خواسددت و انداخت باال اي شددونه
 .کرد نگام گیج و برگشت شدنش، کشیده با همراه. کشوندمش خودم طرف

ستش دور بودم، کرده انتخاب خودم ي سلیقه به که رو ساعتي ست  د  آروم .ب
 :گفت گوش  زیر

 !گرونه خیلي که این _
 :گفت  و زدم لرخندي

ضش در اما گرونه، _ ست عو ست الزم دیگه روز دو و مونه مي سال  من د  نی
 .بدم فیزیوتراپي و ارتوپدي پول کلي

 !تراپي؟ فیزیو _
 .اوهدددددوم _
 چیه؟ منظورت _

 .گرفت  فروشنده از رو کارت 
 .بری ! خیال بي _

. گرفت ور چشمش لراس یه باالخره تا کردی  نگاه رو ویترینا یک به یک دوباره
 .کرد ویترین به اي اشاره خوشحالي با
 چطوره؟ یکي این _

 .کردم بود، مانکن تن که ماکسي به نگاهي
 !لجني سرز اون  سرزه، رنگش که این _
 !یشمیه این! بود؟ کجا لجني سرز _
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باره! یشددمي  و بند روي. نرود بد چندان رفته ه  روي. کردم نگاه لراس به دو
 رفط یه از لراس بند. بود خورده براق سددرز و ریز سددنگاي لراس سددینه جلوي
شت از ور یه شونه، شت اي نقره نگین یه. سینه جلوي تا میومد لراس پ  ه  در
 به و خورد مي حریر پایین، به لراس کمر از. بود شددده وصددل لراس بند جلوي
 ها شونه از که بود لراس زیپ همه از تر مه  ولي داد، مي کلوش حالت لراس

 .شد مي کشیده کمرش راست تا
 .کن پرو همینو. قشنگه _

 :گفت  گوشش زیر آروم گرفت ، فروشنده از که رو لراس
 .برین  تنت رو تا بزن صدام پوشیدي، وقتي _

 دامصدد آروم و کرد باز رو در. پوشددید رو لراس که نکشددید دقیقه پنج به بار این
تاق در جلوي. کرد تادم پرو ا گه، چیزي که اون بدون. بهش زدم زل و ایسدد  ب

 عالي. داوم بند زیرایي همه این دیدن از نفس  لحظه یه براي. کرد نگام پرسشي
 چشددماي اون با سددفید، پوسددت این روي سددرز، رنگ اون. بود نظیر بي نه، که

 نشت سددرز لراس که مونسددت مي تراشددیده مرمر پیکر یه مثل همتا، بي عسددلي
 .داشت وجود مشکل یه وسط این ولي بود، محشر. باشند کرده

 
 .نرود مناسب زیاد لراس این بود، مختلط اگه سوا؟ یا بود مختلط مجلس

 چطوره؟ _
 .شناخت  نمي رو پریسا ي خانواده. کشیدم بلندي نفس

 .نیست بدک _
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 رو مجلس بده اجازه که بود محال شناخت ، مي رو خان  حاج که جا اون تا اما
 .بگیرن مختلط

 .برندم برات رو زیپش تا بچرخ _
 !زیپش؟ _

 .کنار زد موهاشو خرمن و خورد چرخي
 .بستمش _
 !چجوري؟! بستیش؟ _

 .باال داد رو ابروش
 .سختي به _

 این رايب که داشت اي فایده یعني. بود کشیده باال تا رو زیپ. گفت مي راست
 اشن؟ب مفید رابطه یه بهرود در تونن مي چقدر زیپا همین بدم، توضیح دختر
شید طول ه  ساعت یک جمع سر خریدا باقي  مغازه از رو کفش ي جعره. نک

سید نمي ذهن  به چیزي دیگه. گرفت  تحویل دار ست دوباره سمانه. ر  پ چ د
 عادت سدداعتش به هنوز دون  نمي. انداخت سدداعت  به نگاهي و آورد باال رو

شت دیگه حک  یه براش ساعت یکي این کردن نگاه یا بود نکرده  به ينگاه. دا
سته. بودم ریخته برنامه خوب. بود ربع و نه ساعت کردم؛ ساعت   ریدخ هاي ب

 .کردم جا به جا دست  تو رو
 .بری ! تمام _

 :گفت و داد فشار رو دست  و کرد پا اون و پا این کمي
 بخوری ؟ پایي سر چیزي یه. گرسنمه من _
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**** 

 
 تو رو کاغذش. بود گرسددنش خان  مثال. زدم سددمانه سدداندویچ به رو آخر گاز

 .داشرورد رو انداخت  و کردم مچاله دست 
 بری ؟ _

 .دکر اشاره خالیش ي نوشابه قوطي به و برداشت داشرورد جلوي از رو کاغذ
 .آشغال سطل تو بندازم رو اینا کن صرر _

 .زدم رو ماشین استارت
 .شد دیر خیلي. میندازمش بعدا! خیال بي _
 .میام و میندازم رو اینا من  بري، عقب تا _

 خواسددت  تا. انداخت  عقب به نگاهي ماشددین ي آینه از. کرد باز رو ماشددین در
 ماشددین باز در به نگاهي. شددد بلند سددمانه جیغ صددداي بگیرم، عقب دنده

شت. انداخت  شین از زده وح شین در کنار سمانه. بیرون پریدم ما  زمین رو ما
 .دستش تو گرفته رو پاش ساق و بود نشسته

 دختر؟ شد چت _
 .پام _

 .بود رفته ه  تو درد شدت از صورتش
 .پایین خوردم ُسر ش ، پیاده اومدم تا _

 .بردم شلوارش پاچه به رو دست 
 .برینمش _
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 .هوا رفت جیغش
 !پام آي. نزن دست بهش! واي _
 .باش آروم باشه، باشه، _

سته شیدگي کمي. باال زدم رو شلوارش ي پاچه آه ستش پاي روي خرا  دهدی را
 .شد مي

 باشي؟ مراقب ک  یه نراید _
 .نذاشتن پله شتر این واسه که چیه من تقصیر! مراقب؟ _
 !پله؟ _
 !شتر گفت من عزیز مورانوي به
 

**** 
 
 ساکت سمانه .بودی  ویزیتمون نوبت منتظر دکتر، اتاق در پشت بیمارستان، تو

 داخل که يا بچه دختر صداي. بود گرفته قاب دستاش با صورتشو و بود نشسته
شید، مي جیغ درد شدت از اتاق شته رو راهرو کل ک ستار. بود بردا  اقات از پر

 .هاش شونه دور گذاشت  دست. کرد سمانه و من به اي اشاره و اومد بیرون
 .ماست نوبت. شو بلند _

ستاش شت صورتش جلوي از رو د  بلند صندلي روي از تا کردم کمک. بردا
 .بشه

 داري؟ درد هنوزم _
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 خان  یه دکتر. داد تکون مثرت عالمت به رو سددرش و کرد جمع رو صددورتش
 هفت ي بچه دختر رو چرخید نگامون همزمان. بود سدداله پنج و سددي تقریرا
 اشک شصورت پهناي به و بودن گرفته سرز گچ یه رو راستش دست که اي ساله

 .کرد مي هق هق هنوزم مادرش آغوش تو. بود ریخته
شاره شت به افتاد نگام یهو. روش به رو صندلي به کرد اي ا شت .دکتر سر پ  پ

سکلت یه سرش  اي هلحظ تا بیچاره ي بچه دختر نگاه. بود آدم یه از قد تموم ا
 .بود اسکلت به رفت، مي بیرون اتاق از که

. کترد روي به رو نشست و کرد آرومي سالم. صندلي روي بشینه تا کردم کمک
 :گفت و داد رو سالمش جواب دکتر خان 

 چیه؟ مشکلتون _
 :گفت و کرد من به نگاهي سمانه

 .ینزم خوردم بش ، پیاده ماشین از خواست  مي. کنه مي درد راست  پاي ساق _
 .سمانه طرف به چرخوند رو صندلیش دکتر

 .بزن تا رو شلوارت _
 اشددوپ دکتر که این از قرل. باال زد زانو تا رو شددلوارش آهسددته خیلي و تردید با

 .من سمت گرفت قرض یه پرستار کنه، معاینه
 .پذیرش بررین اینو _

 کرودي یه حاال. انداخت  سمانه پاي به نگاهي دوباره. گرفت  دستش از رو قرض
 و کردم واریز رو پول صددف، تو ایسددتادن از بعد. بود پاش سدداق روي کوچیک

 در تا .کردم باز بزن ، که این بدون رو اتاق در. گرفت  تحویل زده، مهر رو قرض
 رتصو رو رنگ ک  لرخند یه و دکتر خندون صورت به خورد نگام کردم، باز رو
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 نگام اختیار بي. کردن جمع هاشددونو خنده من، دیدن با دوشددون هر. سددمانه
 رو قرض. داد مي نشددون رو دوازده عدد که دکتر سددر باالي سدداعت رو چرخید
 من به و چرخوند رو صندلیش دکتر. نشست  سمانه کنار و دکتر جلوي گذاشت 

 .کرد اشاره
نه رو خانمتون پاي من خب، _ عای نه. کردم م تا  کوفتگي یه جز به خوشددرخ

 .نداشتند مشکلي مختصر،
 !همین. کرد مي نگاه سدداعتش ي صددفحه به داشددت که کردم سددمانه به نگاهي

 :گفت و جلوش کشید کاغذ یه! کوفتگي
 .کنه ک  دردش از تا نویس  مي براشون پماد یه من _

 .برداشت میز روي از رو خودکارش
شار پاش به خیلي نراید ضمن در _  راه وشر نراید تونه مي که جا اون تا. بیاره ف

 .بره
شتن به کرد شرو  ستي رو چه که داد آنتن زاری  دو تازه. نو ستم. خوردم د  ود

 :گفت  و باال آوردم
 .دکتر خان  کنید صرر لحظه یه _

 .کردم سمانه به نگاهي
 .بنویسید عکس براش لطفا شه مي _
 .مختصره دیدگي ضرب یه گفت  که من اما! عکس؟ _
 .تره راحت خیال  جوري این اما شدم، متوجه _

 :گفت تفاوت بي بعد و کرد سمانه به نگاهي
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 .نویس  مي عکس براش من! باشه خواین، مي جور این اگه _
 :گفت و کرد من به رو. شد نوشتن مشغول

 نیستن؟ باردار که خانمتون _
 رخندل یه. کرد مي نگاه دکتر به باز دهن با که انداخت  سددمانه به نگاهي! باردار

 .لر  رو نشست
 .ندارم خرر من دکتر؟ خان  بگ  چي واال _
 .من به زد زل و آورد باال رو سرش تعجب با
 !نه؟ یا هست باردار خانمتون ندارید خرر! چي؟ یعني _

 گیرم،ب شد، مي تر سرخ نفس به نفس که سمانه صورت از نگامو که این بدون
 :گفت 

ستن عل  خدا دونید، مي بهتر که خودتون دکتر؟ خان  بگ  چجوري _  ینا دون
 .داده قرار خانما خود اختیار در فقط رو مسایل جور

شش جواب  از انگار ست صورتش رو لرخندي. بود اومده خو ش  هب کرد رو و ن
 .سمانه

 نیستي؟ که باردار عزیزم _
. کردم مي نگاه سمانه رفتاراي یک یک به لذت با و ب*غ*ل زیر گرفت  دستامو
 خوره مي صاف پیشونیش االن گفتي مي که بود گرفته پایین قدر اون رو سرش

 :داد ادامه دید، رو سمانه سکوت دکتره وقتي. زمین کف
 یا بَچت نقص باعث تونه مي رادیولوژي باشددي باردار اگه که دوني مي عزیزم _

 بشه؟ جنینت سقط موجب حتي
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س  شي ترین جالب خوردم مي ق  ومآر باالخره. دیدم عمرم تموم تو که بود نمای
شید بلندي نفس. آورد باال رو سرش ست و چپ به رو سرش و ک . ادد تکون را

 فت گ خودم با. من به برسدده چه نداشددت رو کنه نگاه دکتره به که این روي حتي
 .کوچولو خان  امشرت بازي زرنگ تالفي این 

شین شگي جاي سر رو ما  مهموني به اي عالقه اول  همون از. کردم پارک همی
 دسددت رو جور این بچه، الف یه این از که این هضدد  ولي نداشددت ، ها امیني

 گلن و شددد پیاده ماشددین از آروم. بود سددنگین خیلي خیلي برام باشدد ، خورده
 کسددايع با بود، کرده تجویز دکتر که دیکلوفناکي پماد. برداشددت قدم لنگان

 :گفت  و برداشت  ماشین پشت صندلي از رو رادیولوژي
 کجا؟ _

 .شدم پیاده ماشین از. ایستاد جا همون
 بیاري؟ فشار نراید پات به نگفت دکتر خان  مگه _

 :گفت کنه، نگاه چشمام تو که اون بدون و برگشت
 .رم مي آروم آروم _

 .کردم نچي و ایستادم کنارش. بود نشده محو صورتش سرخي هنوز
 .میاد فشار پات به جوري این. شه نمي _

شت  رو عکس پاکت ست  یه و ب*غ*ل  زیر گذا شت  رو د  یه و شونش دور گذا
ست شماي به توجه بي. زانوهاش زیر رو دیگ  د  زمین روي از شَدش، گرد چ
 :گفت و کشید بلندي چندان نه جیغ. کردم بلندش

 !کني؟ مي کار چي _
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دس _ د د د د د  ايه توصیه به فقط من بري؟ راه روش خیلي نراید نگفت مگه! هی
 .کن  مي عمل دکتر خان 

 .کردن تقال به کرد شرو 
 .بیام تون  مي خودم. پایین بذارم _

 .زدم رو آسانسور ي دکمه
 کرد؟ نمي درد پات ساق مگه. شه نمي نچ، _

 .سین  به زد محکمي چندان نه مشت
 .زشته بینه، مي ها همسایه از یکي االن. پایین بذارم خدا رو تو _

 .گرفتمش قرل از تر محک  و انداخت  باال ابرویي
 .زنمي اي شناسنامه هنوز ناسالمتي زشته؟ کجاش. برینن _

سور سان سي که این ترس از. اومد پایین آ سور داخل ک سان شه آ  اون رو ما و با
 خوب .نشست لرام رو پهني ي خنده. کرد قای  سین  تو رو سرش برینه، جوري

 .بودم گرفته انتقام
شوندمش مرل اولین روي سابي که رو شالش. ن  سرش از بود، ریخته ه  به ح

 .کشید
 چي؟ دیدنمون مي ها همسایه از یکي اگه _

 .کردم روشن رو پذیرایي چراغ و آوردم در رو کت 
 .ندیدن که حاال _

 .روش به رو درست میز، روي نشست 
 سننه؟ رو اونا. دیدن مي بعدم _
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 امدسددت تو از رو پاش تا کرد سددعي. زانوم روي گذاشددت  و گرفت  رو پاش سدداق
 .بکشه بیرون

 !کني؟ مي کار چي داري _
 .هیددددددس _

 قرل از تر محک  که بکشدده پاشددو خواسددت. باال زدم تا رو شددلوارش ي پاچه
 اريب اولین که این عجیب. کردم پاش سدداق روي کرودي به نگاهي. گرفتمش

 راريق بي تاثیر تحت شدددایدم. رسددید مي نظرم به کرودتر این از دیدمش، که
 .بود اومده نظرم به جدي قدر اون سمانه،

 .کن اعتراف حاال! خب _
 .ه  تو کشید ابروهاشو

 !چي؟ به! کن ؟ اعتراف _
 انداختي؟ راه رو تئاتر این چي ي واسه که _
 چیه؟ منظورت! تئاتر؟ _
 !منظورم؟ _

 .آوردم باال صورتش راست تا رو دستش
 .فهمي مي بکني، ساعتت به نگاهي یه _

 خیلي لرخند یه لحظه یه براي. سدداعت ي صددفحه رو چرخوند چشددماشددو
ست صورتش رو کمرنگ ش  یبج از رو دیکلوفناک پماد. شد ناپدید سریع و ن

 .کردم باز رو درش و برداشت  کت 
 .بخندي بایدم _
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 .کشیدم حوصله با و آروم پاش، ساق روي رو پماد از کمي
 بخنده؟ کي نخندي، تو اگه _

 .چرخوند پنجره سمت به رو سرش و باال انداخت هاشو شونه
 .کوچولو خان  نراش خوشحال خیلي _

 .داد مي نشون رو نی  و دو عدد که پذیرایي ساعت رو چرخید نگام
 مي فیلمي چه ها امیني ي شددنره پنج روز مهموني براي برین  دارم دوسدددت _

 کني؟ بازي خواي
 .کرد نگام و برگشت

 !پنجشنره؟ روز _
 .دماغش نوک به زدم انگشت با
 .شنره پنج روز اوهدددوم، _

 نه  و بیست فصل
 

 و آوردم بیرون مونیتور از رو سددرم. شددد بلند موبایل  اس ام اس زنگ صددداي
 بود ردهک تاکید و بود فرستاده رو رستوران آدرس. بود شراره. برداشت  رو گوشي

 رت صو رو لرخندي دوباره شب، اون یادآوري از. بدم افتخار رو امشره حتما که
 غولمش دوباره و دادم تکون سري داشت؟ اي نقشه امشر  براي یعني. نشست

 ونبیر جدید سال براي شرکت که اسکانیا اتوب*و*ساي جدید هاي مدل دیدن
 داخل ورود، ي اجازه بدون آرش و شد بلند در صداي بار این. شدم بود، داده
 .شد

 .زد زنگ االن همین گ ، مي رو اسماعیل پسره، این داداش، _
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 .کردم نگاش و آوردم بیرون مونیتور از دوباره رو سرم
 رو اه بچه پیش روز دو. کنن مي دنرالش فهمیده حسام که این مثل گفت مي _

 .ره نمي بیرون و خونش تو چپیده که روزه دو االن . پیچونده
ستمو شت  د شغال این رد شد مي چجور. آرش به شدم خیره و چوَن  زیر گذا  آ

 گرفت؟ دفعه این رو
 کنه؟ کار چي بگ  _
 .باشه مراقرش خاموش چراغ بسپار _

 .شد نوشتن پیام مشغول و دستش به گرفت رو گوشیش
 .داره کیَسش تو چیزي یه پسره این مطمئن  آرش، _
 .من  _

 .جیرش تو گذاشت دوباره رو گوشي
 اي؟ کاره چي امشب داداش، راستي _
 !چطور؟ امشب؟ _
 .بزنی  دور یه بری  رو امشره گفت  _

 .صندلي به دادم رو تکی  و کردم خاموش رو سیست 
 .دعوت  حاجي مهموني امشب _
 !حاجي؟ کدوم حاجي؟ _
 .خودمون امیني حاج همین _

 .پنجره به داد تکیه
 زیارت؟ ره مي شه مي پا سال هر امیني حاج این خرره، چه بابا _
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 سننه؟ رو تو و من بگ ؟ تو به چي من آخه _
 :گفت شیطنت با و باال انداخت ابروهاشو

 .زنه مي مشکوک خیلي خداییش اصال _
 !چیه؟ منظورت _
 خواد مي گفت بار یه دارم، عمه شددوهر یه من برین، ولي ندارم، که منظوري _
صه. آب ور اون زیارت، رفیقاش با بره شون رفتی  همگي ه  ما خال سه خون  وا

 ره مي آژانس با و بشده کسدي مزاح  خواد نمي گفت ه  خونه همون از. بدرقه
ضي و فرودگاه ست را سي نی سر به ک صه،. حرفا این از و بیفته درد  خرشآ خال

س  هب شاید گفتن، من از. ترکیه رفته رفیقاش با ما، عمه شوهر این شد معلوم  ا
 .ره مي زیارت

 .طرفش کردن پرت و برداشت  میز رو از رو خودکارم
 مي اگه اون. نراف چرت قدر این مردم سددر پشدددت. پسددر بکش خجالت _

 .زنش با نه رفت مي تنها بره، خواست
 .داد تکون رو سرش و خندید

 .بود گفتن ما از حال، هر به _
 دلش ته از که زد نمي هاش خنده و نمیومد حال سددر قرل مثل. کردم نگاش

 .ایستادم پنجره کنار و شدم بلند. باشه
 هستي؟ راضي زندگیت از _

 .کرد جمع خندشو ي باقیمونده
 پرسي؟ مي چي واسه مگه؟ چطور _
 هستي؟ راضي انتخابت از. جوري همین _
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 .کرد نگاهي پنجره از بیرون به
 و عاقل مهربون، خان ، خوب، پریسددا؟ از بهتر کي. صددد در صددد که اون _

 .صرور
 :گفت و کرد پوفي

خت خیلي خونوادش بگ ؟ چجور _ یادي. گیرن سدد . کنن مي فکر قدیمي ز
 عقد این از این  هیچ، ندادن که نامزدي اجازه. وزوزکن شددداه عهد مال گمون 

س  ما گن مي ه  حاال. هولکي هول  نگه خونمون تو کرده عقد دخترِ  نداری  ر
 آمد و رفت زیاد نراید عقدم تو. بندازي راه رو عروسددي باید ماهه یه. داری 

 جشددن شددرایط زودي این به گ  مي ه  چي هر. حرفا این از و باشددین داشددته
 رقهط واسه تازه دوني، مي که تو. ره نمي گوششون تو ندارم، رو گرفتن عروسي

ست  مي. گرفت  مجوز دوم  ها برنامه این که ساز و ساخت به کن  شرو  خوا
 .اومد پیش

 .داد نشون موبایلشو و خندید عصري
 لاج تا دو اون عقدم خریداي واسه حتي. نرودی  تنها ساعت دو مدت، این تو _

 این دهش همدیگه، از شناختمون ي وسیله تنها. دن مي پاسروني شیفتي معلق،
 .ماسماسک

 هستي؟ چي نگران پس خواي، مي که همونیه دختر این اگه _
 .دادم فشار تونست  مي تا و گردنش دور انداخت  دست

 دل دل خواد نمي هاشددي، هزینه نگران اگه. بنداز راه عروسددیتو و کن همت _
 .داره هواتو جوره همه داداشت. کني
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 رفت  يم سمانه با که بود این کار بهترین. کردم پارک ساختمون کنار رو ماشین

 و بسددوزونه فسددفر خیلي سددمانه نرود الزم ه  جوري این. حاجي مهموني
 اي دیگه فکر خودش پیش شددراره، دختره، این ه  کنه، داغون و درب خودشددو

 .رودن مناسري کیس همچین  کردم، مي فکر بهش بیشتر که حاال. کرد نمي
 فرصددت. کردم صدددا رو سددمانه ورودي اول همون از کردم، باز که رو خونه در

یادي ماده براي ز ند این برعکس. نرود شددددن آ تا فقط روز، چ با از دو  دیوارکو
 اتاقش خاموش چراغ متوجه تازه. کردم صددداش باره سدده و دوباره. بود روشددن

 آروم رو اتاقش در بود؟ خواب موقع چه ظهر، از بعد نی  و شش ساعت. شدم
ست. کردم باز شن رو چراغ و بردم د شت . بود خالي خالِي  اتاق. کردم رو  و برگ

تاق تو نه حموم، تو نه. کردم باز رو درا یک به یک . نرودش جا هیچ خودم، ا
 .نرود خونه تو سمانه. موهام تو کردم فرو دستامو

سوندم خودمو سرعت با ش اتاقک تو اما نگهراني سمت رفت  و همکف ر  هشی
 رفتني، که بودم امشدددب ي برنامه غرق قدر اون. نرود کسددي ه  نگهراني اي

 تو قتاو بیشددتر که نوجووني پسددر. بودم نشددده سدداختمون نگهران غیرت متوجه
 تو دون  نمي. کردم بهش اي اشدداره. بیرون زد آسددانسددور از دیدمش، مي البي

 .به  زد زل تعجب با که دید چي صورت 
 ندیدي؟ رو نعمتي تو پسر، برین  _
صري نعمتي؟ _ صي ع  باید ک  ک  دیگه کن  فکر. رفت و گرفت ساعتي مرخ

 .بشه پیداش
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 اهنگ مجتمع سدداکنین آمد و رفت به و ایسددتادم سدداختمون جلوي سدداعتي نی 
سور سوار. نرود ازش اثري هیچ. کردم سان صرانیت . شدم آ شت یه با رو ع  م

 يم سددرم تو که بود فکر یه فقط و فقط. کردم آسددانسددور فلزي دیوار ي حواله
شت ، که خونه تو پا. بهت لعنت سمانه، بهت لعنت چرخید؛ ساس گذا  يم اح

 که ه  دیوارکوبي دوتا. شدددند آویزون هام شددونه از سددنگین ي وزنه دوتا کردم
 زمزمه لب زیر و مرل روي دادم ول خودمو. کردم خاموش رو بودند روشددن

 "جمشید بردي تو: "کردم
 

**** 
 
شمام در، توي کلید چرخیدن صداي با شیار و کردم باز رو چ  با در. شدم هو

 مانهس قامت سرش پشت و بود سایه یه اول. شد بسته آهسته چندان نه صدایي
ست  که م*ش*ر*و*بي لیوان. شد وارد که بود شت  آروم رو بود د . زمی روي گذا

 چراغ شددن روشدن با. بهش زدم زل ظلمات، اون تو و سدینه زیر بردم دسدتامو
. دیدم رو خوردنش جا وضددوح به. صددورتش تو دوخت  رو چشددمام پذیرایي،

 یواش قدر اون گفت، لب زیر سالمي. اومد تر نزدیک و انداخت زیر رو سرش
. هشب موندم خیره بدم، رو جوابش که اون بدون. شنیدش شد مي سختي به که

ست  مي. کیفش بند با رفتن ور به کرد شرو  و نگفت چیزي  قدر اون  قیاف دون
 خت ؛اندا ساعت به نگاه یه. کنه نگام م*س*تقی  نداره جرات که شده غضرناک



 313 بهادر

 لیوان از اي دیگه ي جرعه و بردم دسددت. بود َبسددَ  دیگه. نه به سدداعت ربع
 .گوشش پشت فرستاد دستش با رو موهاش. خوردم رو نوشیدنی 

 .... رفته من _
 .کشیدم سر رو لیوان  ي باقیمونده. بشه ساکت که کردم اشاره دست با
 برگشتي؟ چرا _
 .... بودم رفته من _

 .حرفش تو پریدم حوصله بي
 چرا پرسدد ، مي ازت دارم. رفتي کجا نپرسددیدم ازت من خان ، دختر برین _

 برگشتي؟
 .کرد نگام ساکت

 من. بدي زحمت خودت به نرود الزم برگشددتي، وسدددایالت بردن براي اگه _
 .فرستادم مي برات آژانس با همشو

 گریه ورز از که صدایي با. گوشش پشت فرستاد موهاشو و کشید بلندي نفس
 :گفت بود شده گرفته

 .کن  مي جمعشون خودم برگشت ، که حاال. خواد نمي _
 .زدم پوزخندي. اتاقش سمت به چرخید

 گذشت؟ خوش بهتون راستي، _
 :گفت  و کردم عصري اي خنده. کرد نگام گنگ و برگشت

 .خان جمشید با گ ، مي قرارتو کني؟ مي نگام جوري این چرا _
 .کردم اشاره قرمزش ي کرده پف چشماي به ابروم با
 .نگذشته خوش بهت خیلی  انگار چند هر _
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 .ایستادم روش به رو و شدم بلند
شید اون دونه مي خدا فقط _ ستفاده ازت جور چه خواد مي دفعه این جم  کنه ا
 .خونده کور رو دفعه این ولي بزنه ضربه من به تا

 با هک بگه چیزي خواسددت. بیارم دسددت به رو آرامشدد  تا کشددیدم بلندي نفس
 شددماره به نگاهي. بمونه سدداکت که کردم اشدداره دسددت با تلفن، زنگ صددداي
 :گفت  تردید اي لحظه بدون و زدم رو تماس ي دکمه. انداخت 

 شراره؟ جان ، _
 :گفت مکث کمي با بعد اما نیومد در صدایي طرف اون از اول

 سپهرتاج؟ آقاي خوبید _
 :گفت  صمیمي لحني با
 شما؟ خوبي. ممنون _

 :گفت خوشحالي با. بود کلمه چند همین منتظر انگار
 .منتظرتون . سپهرتاج آقاي کردید دیر _
 .کردم ساعت به دیگه نگاه یه
 .جام اون دیگه ساعت نی  تا _
 یزم روي گذاشت  رو تلفن. کرد قطع رو تماس و کرد خداحافظي خوشحالي با
 .کردم اشاره بود پایین سرش هنوز که سمانه به و

 وایسادي؟ جا این هنوز که تو _
_ .... 

 بیارم؟ یادت باید نکنه یا بودی ؟ گذاشته قراري چه یادته هستي؟ چي منتظر _
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ضش لحظه هر. کرد نگام  شیدک پر براش دل  لحظه یه. بود ترکیدن ي آماده بغ
 همه نای. بود بس  بودم کشیده دختر این از چي هر. بود بس  دیگه، نه نه، ولي
 .یکیشون من  کنن، مي زندگي عشق بدون آدم

 حق هستي، جا این تو که مادامي بودی ، گذاشته قرار ما. رفته یادت انگار نه، _
 نه؟ یا یادته. بذاري بیرون خونه از رو پات نداري

 .داد قورت سرش دادن تکون با زمان ه  بغضشو
 و قرارمون و قول زیر زدي امروز تو اما. نرفته یادت که شددکر رو خدا خب _

 فهمي؟ مي. کردي بدقولي که بودي تو این پس. شکستیش
  رفت و کن  باز رو بلوزم هاي دکمه تا بردم دسدددت حضددورش، به تفاوت بي

 .کرد میخکوب  جا سر بغضش از پر صداي که اتاق سمت
 .کردي بدقولي ه  تو _

شت  شو. سمتش برگ شکا ستین با ا  قول دومک از! بدقولي؟. کرد پاک مانتوش آ
 زد؟ مي حرف

 .بودي داده قول ه  تو _
 نکردم؟ عمل بهش که زني مي حرف قول کدوم از _

_ .... 
 .دادم تکون و گرفت  رو هاش شونه

 ندارم؟ خرر خودم که کردم تو حق در اي بدقولي چه من. توام با _
 .بازوم به زد و کرد مشت دستشو. داد فرو زور به بغضشو

 ه؟یادت. حرفه حرفت گفتي مي یادته؟. مادرم دیدن برري منو دادي قول تو _
 :داد ادامه گریه با
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 .نیومدي خونه شر  اون حتي اما پیشش برري منو دادي قول به  تو _
مد یادم تازه  ولي! بودم؟ کرده فراموش چطور! بودم داده بهش که رو قولي او

. کن  فکر بهش زیاد نرود الزم شددب؟ کدوم نیومدم؟ خونه که بود شددب کدوم
  چشدد لعنتي بازداشددتگاه اون تو صددرح تا که شددري همون کذایي، شددب همون

 .دادم تکون و گرفت  محک  بازوشو عصرانیت با. نذاشت  ه  روي
 بودم؟ کجا شب اون من دوني مي هیچ کردم؟ بدقولي من که بدقول ؟ من که _

 کشیدم؟ چي بشه، صرح تا شب اون من دوني مي
 .سین  به زدم و کردم ول رو بازوش

 .زندان فهمي؟ مي. بودم زندان تو من شب اون _
 :زدم فریاد و گرفت  روش به رو و باال آوردم دستامو

 هنوزم که تو حماقتاي خاطر به چي؟ خاطر به دوني مي. زدن دسددترند من به _
شید باباي که شدي خرردار حاال تا البد. نداره تمومي هنوزه که  من زا رفته جم

 نمي دیوارم جرز درد به که انگلي همون. دزدیدم بچشددو من که کرده شددکایت
 .خوره

 .دادم تکون و گرفت  تر محک  هاشو شونه. شدم مي دیوونه داشت 
ید که نگو. نداري خرر هیچي از که نگو _ هت جمشدد ته ب عه این نگف  چه دف

 .بوده دیده واس  خوابي
 آروم خودمو آروم، کشددیدناي نفس با کردم سددعي و کشددیدم محک  رو موهام

. نک بس لعنتي: "گفت  دل  تو. ریخت مي اشددک داشددت بهار بارون عین. کن 
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  گرفت انگشددتمو". کردي خسددت . کردي داغون . اشددکات اون با کردي دیوون 
 .سمتش

 .باشي بسته ساکتو گردم، برمي وقتي بهتره _
 :گفت که اتاق تو برم خواست 

 .مادرم بهادر، _
 !بهادر؟. ایستادم مادرم؟

 .میره مي داره مادرم _
 :داد ادامه که کردم مي پردازش رو هام شنیده داشت 

 گفت. شددده بد خیلي مادرم حال که گفت. جا این اومد خال  عصددر امروز _
 خواسددت . برم خواسددت  نمي اولش. برینیش بري بشدده، دیر که این از قرل بهتره

 .نرینمش زنده دیگه ترسیدم. ترسیدم بعد اما بمون  منتظرت
 .گرفت رو اشکاش آستینش با
 .نرودم بلد رو شمارت حتي اما رم مي که بدم خرر بهت خواست  مي _

 توجه بي. گریه بازم و زمین رو نشدسدت جا همون و نیاورد طاقت پاهاش دیگه
س  هاش گریه دیدن دیگه. اتاق تو رفت  و چرخیدم بهش سته. بود ب  از ودم،ب خ
 .چي همه از چي، همه

س  سریع   نی و نه ساعت. کردم عوض طوسي ي ساده شلوار کت یه با رو لرا
 از. دمکر اکتفا سدداده ي شددونه یه به. نرود موهام به رسددیدن براي فرصددتي. بود

 سددوییچ و موبایل و شدددم رد بود، نشددسددته زمین روي هنوز که سددمانه جلوي
 .برداشت  کنارش میز روي از رو ماشین
 ام سي فصل
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 هب و شدددم داخل. بود بزرگ معروف و بزرگ فروشددي گل یه رسددتوران نزدیکاي

 قرول رتزیا ترریک کارت یه. کردم اشاره داشت، آماده که گلي سرد ترین بزرگ
شت  رو شتش و بردا شت  پ س آدرس". بانو و سپهرتاج بهادر طرف از: "نو  تورانر
 دیگه بعر یه تا کردم تاکید. فروشددگاه کارگر به دادم و نوشددت  برگ یه پشددت رو

 ور ماشین جا همون نزدیک خیابون یه از. ها امیني از یکي دست به برسه حتما
 اومد،... اسدددا که اي دفعه اون. برسدد  زودتر تا کمربندي ي جاده تو انداخت 

شه کردم فکر شی . فیلم ست با. خورد زنگ گو شي آزادم د  تک جیب از رو گو
. امیني شددراره طرف از تماس انداخت ؛ موبایل ي صددفحه به نگاهي. آوردم در

 که پل روي. بمونه جواب بي بود بهتر. داشددرورد روي گذاشددت  رو گوشددي
 . ...اسدا ي خونه سمت پیچیدم و برگردون دور تو زدم رسیدم،

 
**** 

 
 ريبات براي. داد مي نشون رو نی  و سه عدد انتظار، سالن ي گنده و گرد ساعت

 با ه  سر آخر. بگردم رو روزي شرانه هاي داروخونه تمامي شدم مجرور قلب
. ردمک پیدا باتري یه تحری ، بلرشددوي این تو هومان، خواهر شددوهر بازي پارتي

 نرود معلوم. نرود نامردش خود از اثري ،...اسدددا ي خونه رسددیدم که دیشددب
 ويت اتاق کنج بیچاره زن. وافورشه کردن چاق مشغول اي خرابه کدوم تو دوباره
شک سایه از تا سه دو و بود افتاده کهنه ت  خواهرش، دختر و خواهرش و ها هم
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. داد يم مرگ بوي اتاق. بود شده سفید گچ عین رنگش. بودن گرفته رو دورش
گار ته منتظر همگي ان حافظي غزل تا بودن نشددسدد  پي برن و بخونه رو خدا

 و ورشد گرفت  رو کهنه پتوي همون. نرود کردن تلف براي وقتي. زندگیشددون
ندش و بدنش زیر بردم دسدددت نده تا سددپردم خواهرش به. کردم بل  ي پرو

شکیش سدا از. کرد مي گله ریز یه سمانه ي خاله راه، تمام تو. بیاره رو پز ... ا
 گها و داره مادري حتي رفته یادش که سمانه از ده، نمي زنش به اهمیتي هیچ که

 يحت کرد، مي رنجه قدم مادرش خوني فاتحه براي باید نمیومد، دنرالش امروز
 .گفتن دومادي باالخره داشت، گله من  از

 خواهر شوهر دونست  مي. گرفت  رو سرمدي ي شماره غرغراش، به توجه بدون
 هرشو که خصوصي بیمارستان همون تو شد قرار تماس، یه با. جراحه سرمدي

 ما ات شد قرار و سپرد همکاراش از یکي به. بشه بستري کرد، مي کار خواهرش
نه رو مریض سددریع رسددی ، مي عای نه م  جراح یه کرد، معرفي که دکتري. ک

 نه،معای یه از بعد و کرد مطالعه سددریع رو پزشددکیش پرونده. بود قلب معروف
 وت تپیدن ي ادامه براي که بود شددده ضددعیف قدر اون قلرش. داد عمل دسددتور

 ساعت شد قرار رسوندم، که رو باتري. گرفت مي کمک باتري یه از باید بدنش
 سددمانه مادر به نگاهي یو سددي سددي ي پنجره پشددت از. کنن عملش هفت

 چهره، نظر از نه. بود شددریه مادرم به قدر این زن این چرا دون  نمي. انداخت 
 من مادر ولي بود داده دخترش به رو خودش عسلي چشماي همون سمانه مادر

 .بختشون عین. بختش عین درست سیاه. بود سیاه چشماش
 

**** 
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سیدم، که خونه به  وير و آوردم در رو کت . بود نمونده صرح دمیدن تا چیزي ر

شیدم دراز راحتي مرل  آالرم. بمونه جا اون خواهرش شب که شد این قرار. ک
 یه هک شد مي فرصت قدر اون فقط. کردم کوک دیگه ساعت یه براي رو موبایل
 خواب از دسددتي تکون با که بود نشددده گرم چشددمام هنوز. بزن  کوتاه چرت
 :گفت  خواب نیمه. پریدم

 چیه؟ هدددان، _
 .عقب کشید خودشو سمانه

 .وقته خیلي خوره، مي زنگ گوشیتون _
 نی  و شددش کردم؛ سدداعت به نگاه یه. کردم قطع رو گوشددي آالرم و شدددم بلند
ست. بود ست بودم، کرده باز سینه زیر تا که رو بلوزم هاي دکمه و بردم د  از.  ب
 :گفت  و شدم بلند جا
 .شو آماده _

 :گفت و دیواري ساعت سمت رفت نگاهش
 !االن؟ _
 .کردم اکتفا سرم تکون به
 برم؟ خودم دیگه ساعت یه شه نمي _

 :گفت  و حرفش تو پریدم
 .بپوش لراس ش ، مي آماده تا. شه نمي نه _



 321 بهادر

 خوانا کارت این به. برداشددت  داشددت ، نقد پول چي هر اتاق دیواري کمد از
 زقرم ي جعره یه متوجه که برندم رو در خواسددت . کرد اعتماد شددد نمي خیلي
 خریده اشددتیاقي چه با خداییش. برداشددتمش کمد تو از و بردم دسددت. شدددم

. بیرون کشیدم جعره داخل از رو گوشي! شد چي و کردم مي فکر چي. بودمش
 کنه؟ نمي فکر جمشید به دیگه سمانه کرد باور شد مي یعني

 اب! سدداکش با بود، ایسددتاده ورودي در نزدیک سددمانه اومدم، بیرون که اتاق از
 رو سدداک بگ  خواسددت  اول. شددد گرفته خودم  حال دسددتش، تو سدداک دیدن

 حداقلش حداقِل . بود مقصددر برام هنوزم! دلیل بدون. نگفت  چیزي اما بذاره،
 .ره مي کجا بگه و بذاره یادداشت یه تونست مي

شین سوار شماش. من نه و گفت چیزي اون نه شدی  که ما  هب بود دوخته رو چ
شین و آدم از خالي خیابونا و بود جمعه صرح. پنجره ست تا خونه از. ما  انبیمار
ستان یه. نرود راهي صي بیمار صو س پارکینگ ورودي. شهر باالي خ  تان،بیمار
 سمانه، هب اشاره با و پارکینگ تو گذاشت  رو ماشین. بود اصلي ساختمون پشت
 :پرسید متعجب و انداخت بر و دور به نگاهي. بشه پیاده تا خواست  ازش

 !کجاست؟ جا این _
شت حق ستان، تابلوي. دا سمت بیمار صب ساختمون جلوي ق  از .بود شده ن

 به که بود شددیک و مدرن قدر اون بیمارسددتان، سدداز تازه سدداختمون طرفي،
 :گفت  سنگین سر و دادم نشون حوصله بي خودمو. زد نمي بیمارستان

 .فهمي مي شي، پیاده _
 وت سدداک متوجه که برم خواسددت . زدم رو ماشددین دزدگیر دکمه شددد، که پیاده

 :گفت  عصراني. شدم دستش
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 میاري؟ کجا اینو _
 .ماشین داخل کردم پرت و گرفت  دستش از رو ساک. کرد نگام تعجب با
 .بری  _

ستش. بود گیج هنوز  مطیع ي بچه یه مثل. رفتی  ورودي طرف به و گرفت  رو د
 .تادایس لحظه یه بیمارستان، تابلوي شدن معلوم با. داشت برمي قدم من با
 وایسادي؟ چرا چیه؟ _
 جا؟ این اومدی  چي ي واسه _

 :گفت زده وحشت یهو
 مامان ؟ نکنه _

 .کردم پوفي
 چي؟ مامانت _

 .آورد در دست  از زور به رو دستش و شد آلود بغض صداش
 مرده؟ نکنه _

 .ساختمون ورودي هاي پله به بودی  رسیده. سوخت براش دل 
شب. بود نمونده ه  چیزي ولي نه، _ ستریش دی  ،داره عمل وقت االن . کردم ب

 .برینیش بتوني عمل، اتاق تو بررنش که این قرل که بجنب
 دسدتش بدم، بهش رو اي دیگه حرف فرصدت که این بدون و بهش توجه بدون

 .رفت  باال ها پله از سرعت به و گرفت  رو
 که طور همین. برینه رو مادرش بتونه سمانه که بودی  رسیده طوري خوشرختانه

شک ست ریخت، مي ا سه غرق رو صورتش و بود گرفته رو مادرش د  ب*و*
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 شن مي آویزون مادرشون گردن از که ساله شش هاي بچه دختر مثل. کرد مي
 مکرد فکر لحظه یه براي. کارن مي صورتشون رو ب*و*سه پشت ب*و*سه و

 از بعد. ب*و*سدیدم رو دسدتش و شددم خ . مونه مي خودم مادر مثل زن این
 به ور سمانه و ایستاد کنارش سمانه ي خاله شد، بسته جراحي سالن در که این

 از .بود گرفته خواب  رق  بد. نرود الزم جا اون دیگه من حضددور. کشددید آغوش
 ي وشددهگ دیوار به چسددریده گیر، آفتاب خلوت نیمکت یه و پایین اومدم ها پله

 هاريب سرد نسی  یه. نیمکت روي دادم ول خودمو. کردم پیدا بیمارستان حیاط
شمام و دیوار به دادم تکیه سرمو و دورم پیچیدم رو کت  هاي لره. میوزید  ور چ

ست  شت، که کمي. ب شیده بیداري و خواب میون گذ ش رو چیزي شدن ک  تپ
. ودب نشسته کنارم که شدم سمانه متوجه و کردم باز چش . کردم احساس دست 
 .انگشتاش با نوازشش حال در و بود دستاش تو دست 

 پایین؟ اومدي چرا! شد؟ چي _
 :گفت کنه، ول رو دست  که اون بدون. بیدارم شد، متوجه تازه

 .بخش تو وایمیسه گفت خاله _
شمام و نگفت  چیزي ست  رو چ ست  نوازش به کرد شرو  دوباره. ب س. د  تمود

 .گوش  به خورد صداش گذشت، که کمي. ب*غ*ل زیر بردم و کشیدم پس
 .خان بهادر _

_ .... 
 .خان بددددددهادر _
 .گه مي و کشه مي رو اسم  دیگه حاال! تخس ي دختره. خندیدم بهش دل  تو
 !هددددددوم _
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 !قهري؟ هنوزم _
 .داد فشار و گرفت دستمو دوباره. ندادم جوابي

 .ممنون  _
 .کردم نگاش و کردم باز رو چشمام

 !بابت؟ _
 :گفت و زیر انداخت رو سرش

ست قدر اون. چیزا خیلي بابت _ ش  این. بیارم زبون به شه نمي که ه  که آخری
 .مدیونت  دارم، عمر تا. بود مادرم

 ات گفت مي اگه بودم مطمئن. نیومد خوشدد  هیچ کلمه این شددنیدن از! مدیون
 .نشست مي دل به بیشتر عاشقت ، عمر آخر

 .باال برگردي بهتره _
 کني؟ آشتي خواي نمي _

 .زدم پوزخندي
 گذاشتي؟ ه  آشتي ي واسه جایي مگه! آشتي؟ _

 .داد تکیه شون  به رو پیشونیش و شد خ 
 .برخش مهربوني، قدر این که تو اما بدم، خیلي دون  مي _
 بهش بوده، کي هر. چسددره نمي من به ها وصددله این مهربون ؟ من گفته کي _

 .شه روشن تا بپرسه کارگرا از نمایشگاه بیاد سر یه اول بگو
 :گفت  و دادم تکون رو شون 

 .بینه مي یکي! زشته. پاشو بعدش ، _
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 :گفت برداره، رو سرش که اون بدون
 .زنت  هنوز ناسالمتي بود، کجا زشت _

 .چسروند بیشتر رو پیشونیش
 .باشه اي شناسنامه اگه حتي _

 دختر این. دیگش ي چشمه یه این  بفرما،. نخندم تا گرفت  گاز داخل از رو لر 
تا گاهي  خیلي منتها کرد، مي تکرار رو حرفام ي همه طوطي، بچه یه مثل وق

 .شده حساب
 باید بشه، تموم که عملش. شو بلند. ندارم رو حوصلت. باال برو پاشو سمانه _

 .باشي جا اون
 :گفت و برداشت رو سرش ناامید

 مي در پشددت گفت خاله. کشدده مي طول یک سدداعت تا عمل گفت دکترش _
 .مونه

 چندان ه  موندن . بود ربع و هشددت سدداعت تازه انداخت ؛ سدداعت به نگاه یه
 .نرود ضروري

 .گردم برمي یک از قرل و نمایشگاه رم مي سر یه من پس _
 .شدم بلند نیمکت روي از
 .بگیر تماس باهام شد الزم اگر _

 .یفشک تو گذاشت  و آوردم در تومني هزار ده بسته یه جیر  تو از و بردم دست
 اگه! احتیاط محض. کردم حسدداب رو ها هزینه همه. باشدده پیشددت پول این _

 .کن استفاده شد، الزم
 .بست  رو کیفش زیپ
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 .نخور تکون خالت  کنار از. بشین خالت پیش برو شو، بلند _
 .زد صدام که برم که اومدم

 چیه؟ _
 .ندارم ازت اي شماره من _

 نمي رو تلفنت شماره هنوز ماه، سه از بعد زنت که این. کردم نگاش و برگشت 
 تویزی کارت بود؟ مقصر وسط این کي یعني. نداشت خوبي حس هیچ دونه،

 .دستش دادم و آوردم در پول  کیف تو از رو نمایشگاه
 .باال برو دیگه خب. اصلیمه ي شماره اولي، ي شماره اون _

 .کرد صدام دوباره که برم برگشت 
 ؟.... دخ چیه باز _

 ن گو رو اي ب*و*سه و گردن  دور کرد حلقه دستاشو و ایستاد پاش نوک روي
 دسددت. دوید سدداختمون ورودي طرف به کنه، نگام که این بدون بعد. نشددوند

 این. ها بچه دختر عین کارش؛ از گرفت خندم. ب*و*سددش جاي کشددیدم
 یا! دین احسدداس روي از اي ب*و*سدده بود؟ چي ي ب*و*سدده ب*و*سدده،

 .داشت خوبي حس بود، که چي هر! تشکر ي ب*و*سه
 

**** 
 یک  و سي فصل
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. بودی  کرده دیر ه  جوریش همین. داد مي نشون رو هفت عدد ماشین ساعت
 معطل که دبو زندگی  کل تو بار اولین این. فرمون روي گرفت  ضرب انگشتام با

سرد دختر دوتا شت کجا؟ اون . بودم شده خیال بي و خون شگاه در پ . ونهزن آرای
شنره امروز س  شرو  به چیزي. بود یک  اج این من و بود نمونده آرش عقد مرا

 به نگاهي دوباره. بودم نشددسددته االف شددتر، این تو منتظر که بود سدداعت نی 
 سمانه مادر قلب عمل شکر رو خدا. نرود خرري نخیر، کردم؛ آرایشگاه ورودي

 و رس عمل، از بعد ساعت چند باالخره. گذشت خیر به و شد تموم موفقیت با
 ونهش و شاخ و بود سرسنگین سمانه ي خاله با اولش. شد پیدا... اسدا ي کله
 کنار منو وقتي اما کردن عمل رو زنش اون رضددایت بدون چرا که کشددید مي

 .نشست جا یه رفت و کولش رو گذاشت رو دمش دید، سمانه
 زمهنا تا کرد کمک سمانه. اومدم خودم به ماشین، عقري در شدن باز صداي با

شگاه این تو کنن مي چه انداخت ؛ مهناز به نگاهي. شه سوار  همون از! ها آرای
 :گفت  و کشیدم رو لپش و بردم دست جا
 .عروسک _
 با و بود دهز بیرون مانتوش زیر از چینیاش چین که پرچینش سدفید لراس اون با

سکي آرایش اون سکاي مثل عرو ست، که سمانه. بود شده باربیش عرو ش  ن
 بفهمه، که اون بدون یواشددکي نگاهي نی . دادم سددرد خیلي سددالمشددو جواب

. دمش تحلیلش تجزیه مشغول و خیابون به دوخت  رو نگام بعد و انداخت  بهش
 فراي اما مدلیه چه نرود معلوم شددال زیر از موهاش. بود شددده ها فرشددته عین

شماش امروز آرایش. بود ریخته بیرون سفیدش شال زیر از موهاش درشت  چ
 ی مال آرایش یه با کشید، مي رخ به چندان دو رو چشماش خوشگلي و درشتي
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 چشددماش امروز عجیب ولي انداخت  بهش دیگه دزدکي نگاه یه. صددورتش رو
 منتظر هک اون به توجه بي و رفت  صدقش قربون کلي دل  تو. زد مي تر خوشگل

 هنوزم شددب اون از. زدم رو ماشددین اسددتارت بگ ، رو نظرم و کن  نگاش بود
 هک این براي دیدم مي بهتر اما دادم مي بهش رو حق. بودم سددرسددنگین باهاش

. ردهخو ذوقش تو حسددابي بود معلوم. کن  برخورد تر جدي ک  یه نشدده، تکرار
ناز برعکس یاورد رو سددرش گاهي از هر که مه  مي رو صددورت  و جلو م

 هیچ و خیابون به دوخت رو نگاش رسددیدی ، که وقتي تا سددمانه ب*و*سددید،
 .نزد حرفي

سیدی ، که کوچه سر به شین جا همون ر شین. کردم پارک رو ما  زا تر بزرگ ما
 .کوچه تو برریش بشه که بود اوني

 .شید پیاده. رسیدی  _
 نارنج درخت از که رنگي هاي ریسه. انداخت بیرون به نگاهي پنجره از سمانه
شیده اطراف به خونه حیاط داخل  ونهخ یکي کدوم که زد مي تابلو بود، شده ک
ست. راهه به شادي سات و سور  دوباره که برداره پاش روي از رو کیفش خوا
 .پنجره سمت چرخید تندي
 هواسددد. گرفت  نظر زیر رو حرکتاش یک به یک و ماشددین در به دادم رو تکی 

 یزچ هیچ با رو دیدنش لذت و بودم کرده صددرر خیلي غافلگیري این رسددیدِن 
شماش به انگار. کردم نمي عوض دیگه شت از چ شه پ شین ي شی  اطمینان ما

 ردگ چشماي با بعد. کرد نگاه دوباره و پایین داد رو شیشه همین واسه نداشت
 .کرد اشاره خونه به انگشت با و برگشت شده
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 !ایناست پري ي خونه که جا این _
 .دادم تکون رو سرم و کردم نگاش

 آرش؟ عقد ری  مي گفتي تو اما _
 .بود کج کمکي یه انگار زاریش دو. دادم تکون رو سرم دوباره

 !کنی ؟ مي کار چي جا این آرش، آقا کنون عقد ری  مي اگه _
 :گفت  جدي و گرفت  رو خندم جلوي بدبختي به
 .گرفتن جا این رو آرش عقد که این مثل _
 نداشتن؟ خونه خودشون مگه! جا؟ این چرا! چددي؟ _

 :گفت  تفاوت بي
 .گیرن مي عروس ي خونه رو عقد که رسمه ولي چرا _
 : گفت حیرت با
 !عروس؟ ي خونه! چدددي؟ _
 دیر دوتا شما لطف به ه  جوري همین. شید پیاده حاال عروس، ي خونه آره _
 .رسیدم رفیق  بهترین مراس  به

 :گفت ناباورانه و گرفت محک  رو بازوم
 آرش؟ با اون  پریساس؟ کنون عقد امشب یعني _

 .زدم پهني لرخند اراده بي
 از که آرشدد  داداشدداش، آهان، هسددتن؟ کیا پریسددا غیر خونه اون تو خب _

شاي سا دادا شش خیلي پری  مدل اون از مملکت این تو اون، از جدا. نمیاد خو
 طریعتا مونه؟ مي کي وقت اون! که گ  مي چي فهمي مي. که نداری  ازدواجا

 .بله بگه؛ ما خان آرش به امشب قراره که مونه مي شما خان  پریسا فقط
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ستمو سمانه، بلند جیغ با یهو شت  دهنش رو محک  د شه هول با. گذا  ي شی
 .باال دادم رو ماشین

 .بیرون بریزن همه که االنه دختر؟ خررته چه -
 .کوبید ه  به دستاشو خوشحالي با
 نگفتي؟ به  زودتر چرا _

 خوب". اي صددحنه همچین ندادن دسددت از واسدده: "گفت  خودم با و خندیدم
 .بودم کرده غافلگیرش

 .کردن عجله پریسا ي خانواده که بس بگ ، نیومد پیش فرصتش _
 .بود سکه نی  تا دو. آوردم در قرمز مخملي جعره دوتا جیر  تو از
 دادن، رو هاشددون هدیه ترا بزرگ و خوند رو خطره عاقد که این از بعد رو اینا _

 .دوماد و عروس به بده
 ادمد و آورم در جیر  تو از ه  دیگه جعره یه. گرفت دست  از رو ها جعره ذوق با

 .دستش
 .عروس به بده مهناز دست بده اینو. دسترنده یه این  _

 .کیفش تو گذاشت رو ها جعره. داد تکون رو سرش
 .باشه دستت این  راستي، _
 .کرد نگاه بود دست  که اي گوشي به تعجب با
 .بگیرش هستي؟ چي منتظر _

 .رفتگ دست  از و آورد جلو رو دستش بعد اما بود شک به دو گرفتنش واسه اول
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سه گوشي _ شا خیلي. خودته ي وا ست پی  ورج اون که این قرِل . بودم خریده وا
 .برري بین از رو داشت  بهت که اعتمادي همه و بزني نارو

 جفتمون حال حرفام با دوباره. نگفت چیزي و زیر انداخت شرمنده رو سرش
 یزمبر رو دهنده آزار افکار تا دادم تکون رو سددرم و کردم پوفي. بودم گرفته رو

 .دور
 .یکشه عدد ه  من ي شماره. روشه ه  ثابت خط یه _

 .صفحش رو کشیدم دست و جلوش گرفت  رو گوشي
 میدي؟فه. کني لمس رو دکمه این بعد و کني باز جوري این قفلشو این کافیه _

 .داد تکون رو سرش باز
 باشه؟. بیاین و کنید خداحافظي زدم، زنگ وقت هر مجلس آخر. خوبه _
 .باشه _
 .دیگه چیز یه آهان _

 .آوردم در دیگه جعره یه جیر  از و کردم دست
 .بده دستتو _

 .جلو کشید تعجب با رو راستش دست
 .گفت  رو دستت یکي اون _

شو یکي اون ست شتري تعجب با د شید بی  حلقه و کردم باز رو جعره در. جلو ک
 بود، آرایشددش میز رو خدا ي همیشدده و دسددتش بودم کرده عقد سددر که اي

 .برداشت 
 .باشه دستت امشب این بهتره _
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ستش شتش تو کردم دوباره رو حلقه و گرفت  رو د شت به نگاهي. انگ  و کرد رانگ
 .روش کشید دست

 کردیش؟ دست  باز چرا _
 :گفت  تفاوت بي و باال انداخت  هامو شونه

 پیدا ارخواستگ یه بگه و دفتر بیاد آرش صرح فردا ندارم خوش که این ي واسه _
 .شده

 :گفت حیرت با
 کي؟ براي! خواستگار؟ _
 زیادي سددمانه". زن  ي واسدده کي؟ واسدده اون  خواسددتگار، آره: "گفت  خودم با

 عروس دنرال که خانمایي حاج میون رفتنش حلقه بدون و بود شددده خوشددگل
 .مهناز به کردم رو. بود خطرناک خیلي گشتن، مي اون و این واسه

 .شو پیاده داداشي مهناز، _
سه به خیره ساکت موقع اون تا که مهناز سته ها ری ش  از و شد خ  دوباره بود، ن

شت سید رو صورت  پ شو جا همون از من . ب*و* س  در. دادم جواب ب*و*
 :گفت سمانه که کردم باز رو ماشین

 .کن صرر لحظه یه _
شت  شوند رو خودش. کردم نگاش و برگ ستش کف با و من سمت ک  شرو  د

 .صورت  کردن پاک به کرد
 .شده لري رژ صورتت _
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ستاش تماس از شت  خوبي حس صورت  رو د  ازهت. کردم نگاش دقت به باز. دا
 دمفهمی تازه. بود شددده قرل از تر باریک و تر کموني. شدددم ابروهاش ي متوجه

شته ه  رو ابروهاش که سه پس. بردا  بود کرده تغییر قدر این که بود همین ي وا
شگلي و شماش خو  قطف کرد، ازش شد مي که تعریفي. بود شده برابر چند چ

صه کلمه تا دو در ستني و زیرا" شد؛ مي خال شتاش تماس". خوا  ست پو با انگ
 تو هک آتیشددي حرارت از تا کشددیدم بلندي نفس. کرد مي کالف  داشددت دیگه

 .پایین آوردم و گرفت  رو دستش. کن  ک  بود، کرده روشن وجودم
 .کن  مي پاکش خودم _
 

 که هموني بود، پوشددیده رو مارکش ي عالقه مورد شددلوار و کت همون آرش
 دندی با. میومد بهش انصددافا ولي بودن انداخته بهش میلیون نی  و یک حدود

 احسدداس دیدنش با. پیشددمون اومد و شددد بلند نمایشددگاه هاي بچه کنار از ما
 برادر یه عین ها سال این تو چند هر. شه مي دوماد داره که خونیمه برادر کردم

 خودم و کردم همراهي خونه ورودي تا رو مهناز و سددمانه. بود ایسددتاه پشددت 
. ودنب گرفته سنتي کامال رو مراس  عروس ي خونواده. امیر و حیدر بین نشست 
ست ، مي که جوري همین  شکر رو خدا. حیاط تو مردونه و خونه تو زنونه خوا

 سطو اون بود، کرده گل لودگیش که ه  آرش. نرود قرل شراي سردي به هوا که
 به متلک چندتایي من گوش در و میومد ه  گاهي از هر. بود دادن قر حال در

 .رفت مي و مینداخت پریسا برادراي
یان،... یاا ه  بعد. شددددی  بلند جا از احترامش به همگي عاقد، اومدن با  گو

 .زنونه داخل فرستادن رو آرش و عاقد
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 عشددق  هام بچگي یادمه. کردم نگاه خونه دیوار و در از آویزون هاي ریسدده به
 ي خونه در سددر از کوچمون تو شددد، مي که عروسددي. بود رنگیا چراغ همین
 چهب بقیه مثل من  وقت اون. کشیدن مي ریسه رویي به رو خونه در سر تا دوماد
 خودمون دعوت بدون نداشددتی  ه  اگه هیچ که داشددتی  دعوت اگه محل هاي

 ي نوشدددابه و چلوکراب و ر*ق*صددیدن هواي به کردی ، مي مهمونا قاطي رو
شه. مجاني سیه گفتن مي ه  همی سي دوماد از غیر به که ما اما عرو  نمي رو ک
ست دیدی ، شمام. یخیر یادش بود، روزایي چه. االن مثل در سه رو از رو چ  ری

 مي ترریک بهش داشددتن همه و بود اومده بیرون زنونه از آرش. برداشددت  ها
 صورتشو و کردم ب*غ*لش محک . مرغا قاطي رفت االغ  این باالخره. گفتن

 .ب*و*سیدم
 :گفت گوش  زیر یواش

 .مردمما ناموس ناسالمتي. متاهلما دیگه من خررته؟ چه داداش، اوه اوه _
 یکي جا همون وگرنه نرود جاش. باال مینداخت ابرو واس  داشت. کردم نگاش

شت نمي نگه دلش تو رو حرفي هیچ ناکس. گردنش پس زدم مي  صمی  از. دا
 :گفت  آروم قلب

 .پسر گل شي خوشرخت... ایشاا _
 :گفت تر آروم اون 

 .داداش طور، همین ه  تو _
 

 دوم و سي فصل
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شین ي آینه از  خلوت خیابونا. بود خواب خواِب  عزیزم،. کردم نگاه مهناز به ما

شت  رو پام ترافیک ي دغدغه بي و بود ش  ه  سمانه. گاز روي گذا  دوخته چ
 .خوند شد مي صورتش از رو رضایت اما زد مي خسته. خیابون به بود

سیدی ، وقتي ست جا همون از. کن  بیدار رو مهناز نیومد دل  ر شت  د  رزی گذا
ثل. باال بردمش و بدنش کا م یده عروسدد  يب درد این از گرفت دل . بود خواب
 نظر از گونه فرشددته ي چهره این با دختري شدددد مي باورش کي آخه. درمون
 .کرد باز رو در و رفت من از جلوتر سمانه باشه؟ داشته مشکل عقلي

 .بخوابونش بچه اتاق تو خواي مي -
 .بست  پا پشت با رو در
 خوابي؟ مي کجا خودت وقت اون _

 .کشید پایین سرش رو از رو شالش
 .خواب  مي تخت پایین من _

 .خیال بي کن، ولش....  و میام بگه داشت  انتظار دختر این از چرا دون  نمي
 عوض رو لراسدداش کن کمک فقط. خوابونمش مي خودم اتاق تو. خواد نمي _

 .آخر به مونده یکي کشوي. اتاقمه دیواري کمد تو راحتیاش لراس. کنه
  خواست. بخوابه سرش تو گیره همه اون با شد نمي. تخت رو خوابوندمش آروم
 آوردم در رو کت . میاره در خودش گفت سمانه که بیارم در سرش از رو ها گیره

سرید مي داغ چایي یه سنگین، شام یه بعِد . کردم شل رو کراوات  و  ايچ تا. چ
 و بود گرفته دسددت به رو مانتوش. اومد بیرون اتاق از ه  سددمانه کشددید، دم

 .اتاقش سمت رفت مي داشت
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 خوري؟ مي. دمه چایي _
 شتپ نشست و مرل ي دسته رو گذاشت رو مانتوش بگه، چیزي که اون بدون

 .روش به رو گذاشت  رو چایي لیوان. میز
 گذشت؟ خوش _
 .خیلي _
 .کردم مزه مزه رو چایی  از ک  یه
 .شد شوکه دیدن  از پري _

 .بود جوش هنوز
 .طریعیه افتاد، که اتفاقي همه اون با _
 !بودي تو بینشون ي واسطه گفت مي _
 .دادم چرخش تو اون و دهن  تو گذاشت  قند حره یه
 جلوتر رو کارا ک  یه فقط من. بودن خودشددون کار اصدددل ولي جورایي یه _

 .انداخت 
 :گفت شوق با
 بگیرن؟ عروسي عید دوازده  قراره دوني مي _

ید خوردم، مي که رو چایي ي جرعه اولین تادم سددرفه به و گلوم تو پر  از. اف
ستاش کف با و شد بلند جا همون ساژ رو کمرم د  بخوام، که اون بدون. داد ما

ساي به ستش تما ساس د شو وجودم ي ذره ذره جورایي یه. بودم شده ح ستا  د
 .کردم اشاره دست با. کرد مي کالف  بدجور و کرد مي طلب

 زود؟ قدر این چرا نفهمیدي. کافیه _
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شب گفت، پري که جور این ولي دون  نمي _  اماتم مادرش و آرش با باباش دی
 هب اگه گفته ه  آرش. داره نمي نگه خونش تو کرده عقد دخترو که کرده حجت

 یراديا گفته ه  پري باباي. بگیره چناني آن مراسدد  تونه نمي باشدده، زودي این
 .خونه برر زنتو و بگیر جور و جمع مراس  یه. نداره

 .دیگه روز شونزده پونزده شد مي انگشتي سر حساب یه با دوازده ؟
 عیده؟ دوازده  من تولد دونستي مي _
 .دونست  نمي! تولدته؟ فروردین دوازده _

 :گفت  و زدم پوزخندي
 دوني؟ مي من به راجع چي تو اصال. داشت تعجب جاي دونستي مي اگه _

 .داشت آشنا نا رنگ یه دفعه این نگاش. کرد نگام خیره
 .بدون  بیشتر خواد مي دل  اما دون  نمي خیلي _

 .نشست لرام رو نیشخندي
 شده؟ دیر خیلي کني نمي فکر _

 برهنش ي شونه سر رو نگام. چاییش لیوان به دوخت رو چشماش زده خجالت
 قشددنگي تضدداد رنگش خوش سددرز ماکسددي اون با سددفیدش پوسددت. چرخید
 زمبا. بود شده ریخته هاش شونه دور تا دور آبشار یه مثل فرش موهاي. داشت

 .کن  عوض رو بحث بود بهتر. ریخت  رو دوم چایي. بودم زده حال ضد
 سابید؟ قند مهنازم عقد، سر _

 :گفت بیاره باال رو سرش که اون بدون
 .اوهوم _
 چي؟ تو _
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 .نه _
 نرود؟ دوستت بهترین پریسا مگه چرا؟! نه؟ _

 .انداخت باال هاشو شونه
 .نداشت شگون چون نسابیدم _
 !شگون؟ _

_ .... 
 نداشت؟ شگون چرا وقت اون _
 يم صیغه که موقعي نراید بخته دو و مطلقه گفت جا اون یکي. دون  مي چه _

 .باشن عقد سفره کنار خونن
 .... ولي مزخرفي خرافات چه! چدددي؟ _

 .ه  تو کشید اخمام
 ؟داشت تو به دخلي چه اینا وقت اون مطلقه، و بخته دو. برین  کن صرر _

 .میز رو کوبیدم. کرد فوت رو چاییش و انداخت باال دوباره رو هاش شونه
 نیست ؟ تو با مگه _

 .چشمام تو زد زل. میز روي برگردوند رو لیوانش
ست ، ه  یعني. گرفته طالق نه و بخت  دو نه من. دون  نمي _ ست  ه  ه  هی. نی

 .تا دو این بین چیزی 
 :گفت و کشید بلندي نفس

سه _ سه کردم فکر همین وا سي پري وا شون باال اگه بیاره نح س  سر  ندق و وای
 .بساب 
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 لیوان ي بقیه. بهت لعنت جمشید، بهت لعنت. کشید آتیش به رو دل  حرفاش
 این برابر در شنیدم، سمانه از که حرفي. خوردم داغیش به توجه بدون رو چایی 
 لومگ تو که داغ نقره لیوان یه مثل درسددت. بود تر سددوزنده خیلي خیلي چایي
 .باشه شده ریخته

 اختمونس جلوي تا رو ماشین. بیمارستان نگهراني دست دادم رو ترخیص برگه
صرار که مادرش به توجه بي. کردم سوار رو مادرش سمانه، کمک با و آوردم  ا

 به قرل از. چرخوندم خونه سددمت رو فرمون برریمش، خودش ي خونه داشددت
 خودمون پیش رو مادرش بخواد، که وقت هر تا تونه مي که بودم گفته سددمانه

گه نه. داره ن ما تاق سدد ماده مادرش براي رو خودش ا یک. بود کرده آ  پالسددت
شت  رو داروهاش شگاه. پاتختي رو گذا  ساعت. بودم سپرده حیدر به رو نمای

 زا رو مهناز راحتي شلوار و بلوز. شد مي وقت کوچیک چرت یه براي. بود سه
شت  پاتختي روي سونده زود صرح. بردا سه بودمش ر ست . مدر  وت بذارم خوا
 اهنگ همون با. شدم کمد ي گوشه پرت و خرت کلي با ساک یه متوجه که کمد
 اومد آب لیوان یه با. زدم آروم رو سمانه اتاق در. شناخت  رو سمانه لوازم اول
 .در
 .بیا لحظه یه _
 .بدم داروهاشو کن صرر _

 :گفت آروم و بیرون اومد. بیاد تا ایستادم منتظر جا همون
 چیه؟ _
 !اتاق؟ اون تو گذاشتي وسایالتو چرا _
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 نوم و گرفت رو بازوم بعد و لراش رو گذاشددت سددکوت ي نشددونه به دسددتاشددو
 يجورای یه بازي این از علتش دونسددتن بدون. بسددت رو در و اتاق تو کشددوند

 .ادد تاب انگشتش دور و دست به گرفت رو گیسش انتهاي. بود اومده خوش 
 .... بگ  چجوري _

 .کرد نگام خاموش
 بگي؟ چجوري رو چي _

 .کرد من و من کمي
 .... که دونه نمي مامان خب، _

 .کرد نگام شرمنده بار این و کرد مکث
 دونه؟ نمي رو چي چي مامانت خب _
 .هستی  سوا اتاقاي تو بفهمه مامان خوام نمي راستش آخه، _

 :گفت التماسي. رفت باال ابروهام
 .مدت یه همین باشه؟ جا این وسایالم نداره اشکالي _

 باال رو هام شددونه و جیر  تو کردم دسددتامو. شددد مي تر جالب داشددت بازي
 :گفت  تفاوت بي خیلي بعد. انداخت 

 .همین کردم، تعجب فقط من اشکالي؟ چه _
 لرخند هی. لراس  ي دکمه کردن باز به کردم شرو  و ایستادم بهش پشت ه  بعد

 کني کار چي خواي مي رو شددب حاال: "گفت  بهش دل  تو. لر  رو نشددسددت
 "خوشگله؟ خان 
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صر شگاه به سر یه ع  دو نای تو. بود مونده سال پایان تا روز سه فقط. زدم نمای
 ادهد سامون و سر محسن کمک با رو نمایشگاه و شرکت حساباي تمامي هفته،
سابدار وجود با. بودی  سن، مثل قابلي ح سال مح  يرو کار از کمتري حج  ام
. داشت خوبي سود نمایشگاه ه  امسال اقتصادي، بحران وجود با. بود دوش 
 اریزو کارکنا حسدداب به عیدي توجهي قابل مرلغ ي اضددافه به رو کارکنا حقوق

 حاج. اومدند ناخونده مهمون تا دو که برم که اومدم شددد، تمام که کارم. کردم
شغول شراره، دلخور هاي نگاه به توجه بي. شراره دخترشون، با امیني  الاحو م

سي  ي دفعه تا نرم دندم. من به بود زده زل طلرکارانه شراره. شدم حاجي با پر
 ليک از بعد. کن  اسددتفاده دیگه راه یه از سددمانه حسددادت تحریک براي دیگه
سن به زدن زنگ و ریختن زبون ضورا و مح شکر ح سن شماره و کردن ت  رو مح

 .شام به رسید بحث تازه گرفتن،
 

**** 
 
ستوران از س  تا اومدی  بیرون که ر  وت سمانه. بود شده یازده ساعت خونه بر

. زد يم نگران چهرش. کرد سالم و شد بلند جا از دیدن  با. بود نشسته پذیرایي
 :گفت  و دادم رو سالمش جواب

 شده؟ چیزي _
 .نه _
 نگراني؟ چرا پس _
 .... فقط. نیست چیزي _
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 چي؟ فقط _
 .ترسیدم کردي، دیر فقط _
 ترسیدي؟ چي از! ترسیدي؟ _

 .گوشش پشت فرستاد پیشونیش رو از موهاشو
 .... جمشید باز نکنه شدم نگران. هیچي _

 .صورتش جلوي آوردم رو سرم
 کوچولو؟ خان  بود چندمت ي دفعه این. نیاري اسمشو نرود قرار مگه _

 آلودگي خواب شدددت از. نداره جواب حسدداب، حرف قولي به. نگفت چیزي
 .کشیدم اي خمیازه اراده بي
 خوابیده؟ مادرت -
 .بود خسته خیلي. آره _
 !خسته؟ _
به حالش گه مي. رفت راه پذیرایي داخل کلي عصددري _  خواد مي فردا. خو

 .خودش ي خونه برگرده
یازه زودي؟ این به! خودش؟ ي خونه یدم اي خم  و موندن حال هر به. کشدد

ست نموندنش ست مي اگر. نرود که من د ست  نمي بره، خوا  هشنگ زور به تون
 .دارم

 :پرسیدم هوا بي که اتاق سمت بره خواست
 خوابي؟ مي کجا امشب _

 :گفت و گوشش پشت فرستاد رو موهاش. کرد نگام و برگشت
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 .بچه اتاق تو _
 این وت که بدم پیشددنهاد خواسددت ! خوابید؟ مي زمین کف یعني! بچه؟ اتاق تو

 شددرو  بدجور لعنتي غرور این اما داره خوابیدن براي ه  اي دیگه جاي خونه
 نوبت حاال زدن، پس همه اون از بعد. گفت مي راسددت  بیچاره. زدن غر به کرد

 .بگذاره پیش پا که بود خودش
نداخت  نفره دو تختخواب به نگاهي  ازب چي، بگ  ي دختره. زدم پوزخندي. ا

 ه  به م،بود انداخته شراره نگاه سنگیني زیر شام، میز سر که هایي چرتکه تموم
 خیال يب که بودم خسته قدر اون. کردم تن  مشکي ورزشي شلوار یه. بود ریخته

سواک ست . شدم م ش  رمک بالش به نگاهي. آوردم در رو بلوزم و تخت ي لره ن
سه من لعنتي،. شد تازه باز دل  داغ. انداخت  کنارم رنگ  زيبا این رو برد ي وا

ساب شیدم دراز. بودم کرده باز اي ویژه ح  رو سرک  و نرم پتوي و تخت روي ک
شیدم گلو تا شب سمانه یعني. باال ک  هادر،ب خیال بي خوابید؟ مي زمین رو ام

 که بودم خسددته قدر اون سددننه؟ رو تو پس خواد، مي طور این خودش که حاال
 .بود شب یه همین هرحال به. نکن  فکر بهش دیگه دادم ترجیح

 از در ي دستگیره چرخش صداي با که شد مي خواب گرم داشت تازه چشمام
 و کوسن یه با سمانه و شد باز در. چرخوندم در طرف به رو سرم. پریدم چرت

 ستادای تخت کنار. کردم نگاش ساکت و تخت روي نشست . داخل اومد پتو یه
 .داد فشار رو دستش تو پتوي و

 .... من _
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صل و خورد رو حرفش باقي ستش تو پتوي. کرد نگام م*س*تا  که زد مي داد د
 کشیدم اي خمیازه. چپ علي معروف ي کوچه به زدم رو خودم باز اما خرره چه

 .کردم نگاش گیج و
 چي؟ تو _
 بخواب ؟ جا این امشب شه مي....  شه مي _

 رو خندم تا گرفت  گاز داخل از رو لر . داشددت ادامه هنوز بازي این پس خب
 .کردم گرد رو چشمام زمان ه  و کن  پنهون

 !چي؟ _
 :گفت دستپاچه و دهن  جلوي گرفت رو دستش

 .نخوابیده هنوز مامان. تر آروم خدا رو تو _
 :داد ادامه و برداشت دهن  جلوي از رو دستش فوري

شت مامان _ شش نذا ست الزم گفت. بخواب  پی شه مراقرش یکي نی  شه مي .با
 .نش  خوابت مزاح  دم مي قول بخواب ؟ زمین رو جا همین امشب

 .ذوق  تو خورد جورایي یه اتاق؟ این تو اون  بخوابه؟ زمین روي جا؟ این
 .بخوابي مرل رو توني مي جا اون. هست که پذیرایي بخوابي؟ زمین رو چرا _
سه که صرح مامان بخواب ، پذیرایي تو اگه _ ضو وا  جا ونا منو شه، مي بیدار و

 .بینه مي
 :گفت  تفاوت بي و کردم نگاش. ایستادم مقابلش و زدم کنار رو پتو
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 الیچهق اون. پارکته اتاق کف که بیني مي ولي بموني توني مي نداره، ایرادي _
 زنه مي ورش اون از پاهات بخوابي، روشددون اگه که کوچیکه قدر اون ه  ها

 .بیرون
 :گفت نکنه نگاه ل*خ*ت  ي تنه نی  به کرد مي سعي که حالي در
 .نداره اشکال _

 :گفت  و انداخت  باال اي شونه
 .راحتي جور هر. خودته میل _

 زمین به بیشددتر رو پاهام کف. کشددید دراز و کرد پهن شددوفاژ نزدیک رو پتوش
 .سخت و بود سرد کلمه دو در. بزن  تخمین رو سردیش ي درجه تا دادم فشار

 نرمي و پتو گرماي. زدم زل تخت آویزون ي پرده به. کشیدم دراز بهش توجه بي
شک  که کمي. گرفتمش نظر زیر جا همون از. نمیومد خوشایند نظرم به دیگه ت

شت،  این خیال بي. بود پریده سرم از خواب عجیب. شد جمع خودش تو گذ
 .لعنتي غرور

 بیداري؟ _
_ .... 

 .توام با _
 هوم؟ _
 .بخواب بگیر جا این بیا پاشو _

_ .... 
 سمانه؟ _
 .خوبه جا همین _
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 :فت گ عصرانیت با و شدم خیز نی . میاورد باال رو سگ  روي اون داشت دیگه
 یه تخت، همه این. زني مي یخ جا اون صددرح تا خوبه؟ جا همون چي یعني _

 .دیگه بخواب گوشش
 چهرش از شددد مي تاریکي همون تو رو تردید. نشددسددت و شددد بلند پتو رو از

 :گفت  قرل از تر حوصله بي. بخوني
 .خورمت نمي نترس، _
 روي گذاشددت  رو سددداعدم و کشددیدم دراز توجه بي. نخورد تکون جاش از

. شدم رورمغ خیال بي چرا که خودم به گفتن بیراه و بد به کردم شرو . پیشونی 
 باال و نپایی تشددک که نکشددید دقیقه دو به. درک به. بود گرفته حرصدد  رق  بد

 ان خ عاقرت. بیرون دادم شدت با رو نفس . تخت روي اومد باالخره پس. شد
ما خار خان یک قدر این بار اولین براي که این از. دادن افت یده من به نزد  خواب

 ور محرتیاش بي ي همه تالفي نمیومد بدم ولي نداشددت  بدي احسدداس بود،
 ،تشک تو کشیده دراز کامل شدم مطمئن وقتي همین واسه بیارم، در جا همین

یدم  که بودم دلخور ازش قدرا اون هنوز. بهش کردم پشدددت و پهلو به چرخ
یدنش له تو خواب  ترس این از اون. کرد نمي هوایی  ذره یه متریم  نی  فاصدد

 وظایف و رسدده نمي شددوهرش به خوب دخترش که این از مادرش که داشددت
 لرام رو تلخي ي خنده. بشدده ناراحت ده، نمي انجام درسددت رو زناشددوییش

 روابط  تحقیق از وکیل ، حتي و رفیق  بهترین تا بگیر پدرم از من اما نشست،
 .داشتن خرر زن  با
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 شیدک اخمام. کرد مي گریه داشت دوباره. شد تیز گوشام گریه صداي شنیدن با
 و نشددسددت  داد؟ مي آزارش قدر این من با خوابیدن تخت یه توي یعني. ه  تو

 وفيپ. شددد متوقف یهویي گریش صددداي. برداشددت  پاتختي روي از رو بلوزم
 :گفت  و کردم

 .رم مي من کنه، مي ناراحتت قدر این من کنار خوابیدن اگه _
شیدم رو بلوزم ستن به کردم شرو  و پو ست و شد بلند. هاش دکمه ب ش  بي .ن

 :گفت  کن  نگاش که اون
 .خواب  مي جا همون. نمایشگاه رم مي _

ست   وندمبرگرد رو سرم. شد گرفته محک  بازوم که ش  بلند تخت روي از خوا
 :گفت  دلخور. بود گرفته التماس رنگ نگاش. کردم نگاش و

 خودت صددرح فقط. نفهمه مادرت که رم مي جوري. شددي نگران خواد نمي _
 .کن جمعش

 .گرفت تر محک  رو دست  عوضش در اما کرد رها رو بازوم
 باز؟ چیه _
 :کرد زمزمه لب زیر و کرد پاک هاش گونه رو از رو اشکاش دستاش با
 .نرو _

 .نشنیدن به زدم رو خودم ولي شنیدم
 گي؟ مي چي _
 .بمون _
سه بمون ؟ _  خواب  موقع حاال که شنوم مي گریه روز توي ک  واال چي؟ ي وا

 بشنوم؟
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 .کرد پاک دستاش پشت با رو اشکاش
 .کن  نمي گریه دیگه. بمون _
 جلوي از رو موهاش. کشددید پر براش دل  که بود خواهش قدر اون لحنش تو

 .تخت روي نشست . زدم کنار پیشونیش
 کردي؟ مي گریه چي واسه دفعه این _

_ .... 
 از زآوی هاي پرده به شدددم خیره. بهش نکردم رو پشددت  بار این. خوابیدم دوباره
 :گفت بغض با گذشت که کمي. تخت

 .... شب اون _
شنوم رو حرفش بقیه تا برگردوندم رو سرم! شب؟ اون ش دراز پهلو به. ب  و یدک

 .صورت  تو شد خیره
 شب؟ کدوم _

 :گفت گرفت مي رو اشکاش که حالي در
 .کردم غلطو اون که شري همون. شب همون _

 .ها پرده به دوخت  رو نگام دوباره
 خب؟ _
 
 رسدد اما خودم، با آقام، با تو، با بودم، کرده لج همه با. بودم شددده دیونه انگار _

. بود دهش دیر ولي سینک، تو بریزمش خواست . زیاد خیلي شدم، پشیمون شام
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ستي تو ش  خچالی تو برگردون  بردارم، جلوت از رو لیوان اومدم بعد. میز سر ن
 .چسره مي زم*س*تون  سرماي تو دوغ باشه، بذار گفتي. نذاشتي که

 بهش خودم. میفتاد پس داشددت که موقع همون. اومد یادم. گفت مي راسددت
 .نرره رو لیوان گفت 

 .خورمش مي خودم و گردم برمي گفت  خودم پیش. داشددت  بدي خیلي حس_
. هخالی دوغ لیوان دیدم کشددیدم، رو برنج تا اما خواب ، مي زودتر شددب فوقش
 .... که کردم نمي فکرش  اصال
 .کشیدم بلندي نفس

 خاطرات این و بمون  بیدار شددري آخر خوام نمي. کن تمومش. دیگه بسددده _
 .کن  دوره رو کذایي

 :گفت گلوش تو بغض با
 خواسددت  مي. لَرش رو ایسددتادم. بوم پشددت رو رفت  شددب اون من....  من _

ندازم باال اون از خودمو ندگي این از خودمو خواسددت  مي. پایین ب  نکرتي ز
 .دهکر من سادگي از اي سوءاستفاده چه جمشید بودم فهمیده تازه. کن  خالص

 :گفت گریش میون و کردن گریه به کرد شرو 
 دریغ اما سدداعت، یه فقط برگردونه، عقب به رو زمان خواسددت  خدا از همش _
 مردن؛ از نه ترسددیدم، کن ، پرت رو خودم خواسددت  مي که موقعي. ثانیه یه از

سیدم شید و بمیرم که این از تر ِسر جم ست تو. بره در ِق  نراید من گفتي؛ مي را
 .همه این اون  کردم، مي اعتماد بهش

ست  اختیار بي شیدمش خودم طرف به حرکت یه با. بازوش سمت رفت د  و ک
صار تو ش  ح . شنیدم رو گفتنش آخ صداي که محک  قدر اون. گرفتمش آغو
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 بي و ب*و*سدیدم رو گوَنش. کردم ک  بازوش دور از رو دسدتام فشدار از کمي
 :گفت  روم، بود شده زوم که بارونیش ي زده حیرت چشماي به توجه

 .بگیر آب صرح فردا بذار رو ها غوره ي بقیه. دختر بخواب بگیر _
 خواب خواب، این کاش اي که گفت  خودم با و ه  رو گذاشددت  رو چشددمام
شي  رميب چي همه شي، مي بیدار وقتي که فیلما تو خواباي اون از یا بود فرامو

 .اولش جاي سر درست عقب، به گشت
 

**** 
 

 ود،ب خوابیده ب*غ*ل  تو دختر این که حاال. بودم بیدار که شد مي ساعتي نی 
 نرم موهاش، روي کشددیدم رو دسددت . بکن  دل رختخواب از نمیومد دل  هیچ
. یدمخواب آروم دیشددب تنش، پر ماه چند کردن سددپري از بعد. ابریشدد  مثل بود

شت . بود خوابیده آروم اون   که ابروهاش. کاویدم مي رو صورتش جزء جزء دا
 کشددیدش پلکاي و درشددت چشددماي اون با بود شددده کموني کموني حاال

شت همخوني شت بلندي هاي مژه. دا شون متوجه حاال تا چرا. دا شده بلندی  ن
 ونتک سمانه شدن ، جا به جا با اما کن ، نگاه رو ساعت تا چرخیدم کمي. بودم

 ور چشدمام کنه، باز کامل که این از قرل. لرزیدن به کرد شدرو  پلکاش. خورد
 يم صددورت  پوسددت روي که بود گرمش نفس. گذشددت اي دقیقه چند. بسددت 

 کردن  ازيب نقش به تونست  سختي به. گرفت مي ُگر داشت تن  تمام. نشست
شت، که اي لحظه چند. بدم ادامه ساس چوَن  زیر رو هاش لب تماس گذ  اح
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ستام حلقه ه  بعد کردم،  آخر، در و شد مي باز دورش از آروم خیلي که بود د
شک شدن پایین و باال سته با. ت شمام در، شدن ب  ودمخ کار از. کردم باز رو چ

 جاي و چون  زیر گذاشددت  دسددت. بودم شددده ها بچه عین بود، گرفته خندم
 .کردم نوازش ب*و*سشو

شت سمانه مادر سته میز پ ش شت و کردم سالم. بود ن ست  میز پ ش  انهسم. ن
شت شت مي چیزي دنرال کابینتا تو دا شمي زیر جا همون از. گ  يم نگاش چ

 سددرگرم چایي قندون با خودمو. بود شددده گلي گل خجالت ار صددورتش. کردم
ست باالخره. بذاره جلو پا تا کردم سته و باز از د ش کابینتا کردن ب  اومد و تبردا

 .میز سر
 خوري؟ مي چي صرحونه _

 .انداخت  فرني خورده نی  بشقاب به نگاهي
 .بیار فرني من  براي هست، اگه _

 صددداي با. کردم سددرگرم قندون همون با دوباره خودمو. رفت و گفت اي باشدده
 .آوردم باال سرمو بود، داده قرار مخاطب منو که سمانه مادر

 جان؟ مادر بله _
 :گفت من من با و کرد تر محک  روسریشو گره

 .خودم ي خونه رم مي امروز من بگ  خواست  مي _
 .سیني توي برگردوندم رو قندون! زودي؟ این به خودش؟ خونه

 بگذره، روز چند بذارید. شدید مرخص تازه که شما من؟ مادر ایه عجله چه _
 .برگردید شد، که بهتر حالتون
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ش ، که خودم خونه تو _ سایه جا اون. مادر ترم راحت با . حالمن کمک ها هم
 .هست خواهرم 
 .کرد مرتب رو روسریشو

 .خوَن  برسون ه  منو زحمت بي ري، مي که االن _
صمیمش ست  نمي که زور به. بود گرفته رو ت  بهونه یه باید ولي دارم، نگهش تون

 .شب یه فقط دارم، نگهش بیشتر دیگه شب یه الاقل تا کردم مي جور
شه بموني، سختته جا این اگه من مادر برین _ ست، حرفي با  وقت دافر ولي نی

 دب رو امشددره یه. نزدیکه که ه  جا این به. بیمارسددتان همون تو داري؛ معاینه
سه برمت مي صرح فردا خودم بگذرون، سونمت مي طرف  اون از معاینه، وا  ر

 چطوره؟. خونت
 .کرد من و من کمي

 .... مزاحمت خوام نمي ولي پسرم، خوبه _
 .مادرم مثل ه  شما! مراحمي من؟ مادر مزاحمتي چه _
 زیر ون ا. بدم نشون شده تمام رو بحث که بردم دهان به و برداشت  نون تیکه یه

 اببشق که سمانه روي چرخید چشمام. شد اتاق راهي آهسته و کرد تشکر لري
شت رو فرني شو. بود شده سرخ لرو عین صورتش رنگ. جلوم گذا ستا  ردب د

 :گفت کنه، نگام م*س*تقی  که اون بدون و سرش پشت
 .بدم مامانو قرصاي برم من _
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شت قدم تند تند بعدم شت  زده تعجب. اتاق تو رفت و بردا  نگاه شحرکات به دا
 شوعقل پاک. دیوونه ي دختره: "گفت  لب زیر شد، اتاق داخل وقتي. کردم مي

 "داده دست از
شق شت  رو قا شقاب داخل بزن  که بردا س  ي همه یهو که ب س به رفت حوا  طو

 .فرني بشقاب مرکز درست دارچین، از کوچولو قلب یه. بشقاب
 سوم و سي فصل

 
 دايصدد و سددر به توجه بي. کردم مي نگاه خیابون به دفتر شددرقي ي پنجره از

 .کشددوندم هام ریه داخل به نفس یه با رو بهار بوي و کردم باز رو در خیابون،
 فرش یه. رو به رو ساختمون بام به افتاد نگام. بود برگشته بهار زود چقدر امسال
ش دیگه روز دو تا یعني. بود شده آویزون بوم ي لره از الکي متري دوازده  کخ

 :گفت  و بست  رو پنجره در، صداي با شد؟ مي
 .تو بیا _
 .آورده پاکت یه براتون پیک سپهرتاج آقاي _

 .گرفت  دستش از رو پاکت
 .دیگه برم من اجازتون با _

 .بود شده چهار باالخره. کردم ساعت به نگاهي
 بشدده، خارج در از که این از قرل. دادم تکون خداحافظي ي نشددونه به سددري
 :گفت و برگشت

ستي _ شاا. مرارک نو سال! کردم فراموش را شته خوبي سال... ای شید دا  ه  .با
 .خانمتون ه  خودتون،
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 :گفت  لرخند با و دادم تکون سري
 .شما همچنین ممنون، _
کت منشددي، رفتن با  به ادمد رو تکی . آوردم بیرون رو بلیطا و کردم باز رو پا

. ودمب گرفته سددمانه با مسددافرت به تصددمی  که بود دفعه سددومین این. صددندلي
 سددتنب به حتي! هیچ که قرل ي دفعه دو. نوروزي مسددافرتاي و بود عید باالخره

....  دفعه این اما سوخته، دهن و نخورده آش حکایت شد. نرسید ه  چمدون
 روزه چهار مسدددافرت این به خیلي" کنه بخیر رو مرتره این خدا" گفت  لب زیر

 صددداي. تامون سدده هر بگ  بود بهتر یا دوتامون، هر شددایدم داشددت ، احتیاج
 .شد بلند دوباره در کوبیدن

 .تو بیا _
 .داخل اومد آرش و شد باز در
 .ترا بزرگ اجازه با _

 .کت  جیب توي گذاشت  رو بلیطا
 .شه حروم حیفه نریز، در دم رو ها مزه اون _
 تدرخواسدد سددگ با نگهران تا دو. امنیتیه حفاظتي شددرکت این به زدم زنگ _

 .کردم
 گرفتي؟ سگ چي واسه! سگ _
 .ره مي باالتر امنیتي ضریب جوري این من، داداش خو _
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ست قرار کنن؟ کار چي خوان مي مگه! بابا کن جمعش _  قاچاق ي محموله نی
 تا ود همون. کن کنسددل رو سددگا بزن زنگ. تعطیلیه روز پنج. کنن شددناسددایي

 .کافیه نمایشگاه کل امنیت براي نگهران،
 هدقیق پنج به. شدد گیري شدماره مشدغول و آورد در کتش جیب از رو گوشدیش
 .مرل روي داد ول رو خودش و داخل برگشت دوباره نرسیده،

 دادش؟ خررا چه _
 .صندلي ي لره به دادم تکیه رو سرم

 .خودت سالمتي که فعال _
 :گفت و شد خیز نی  مرل روي از یهو

 .اول دست اوِل  دست خرر یه راستي _
ست گفت مي وقتي. کردم نگاش و آوردم باال رو سرم ست واقعا اول، د  اول د

 .بود
 خب؟ _
 .بخ بگو سرمدي، آقاي پیش بردم رو سهرابي مشتیه، این چکاي صرحي _
 !خب _
 .خب بگو. بود چیزي یه انگشتش تو _

 :گفت  حوصله بي
 نکني؟ نطق تلگرافي شه مي _

 :گفت و خندید
 .کرده عقد سرمدي آقاي من، داداش که این َمخَلِصش _
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 .باال کشید ابروهام
 شوخي؟! کرده؟ عقد _
 .شنره روز درست ما، از پیش روز یه اون  کرده، عقد. داداش بود کجا شوخي _

 !خرر بي چه! شنره
 !صدا؟ و سر بي قده این چرا نفهمیدي _
 از یکي که بگیرن مفصددل خواسددتن مي فهمیدم، منشددیش از که جور این _

ضر رن مي صدا و سر بي که شه مي این. میره مي و میفته عروس فامیالي  مح
 .گردن مي بر و

 .باال داد بار چند ابروشو
یدم که جور این _ باي فهم له، اون از دختره با له ک نده م  تو اون  هاسدددت، گ

 .دادگستري
 از خواسددتگاریش ي قضددیه یاد. شددد دوماد عاقرت هومان  پس! طور این که

سا شت و بود داده ل  مرل تو که آرش به نگاهي اختیار بي. افتادم پری  وزنامهر دا
 .انداخت  خوند، مي

 !گذشت؟ خوش مرخصي _
 .خندید و برداشت روزنامه از رو سرش

 .مرخصیا این از باشه تا _
 .طرفش کردم پرت رو خودکارم

 .کن بزرگ اولیشو فعال خرره؟ چه! هوي _
 :گفت و خندید حرصي



 357 بهادر

 .خدا به موندی  اولیش  تو که ما. داداش گي مي راست _
 :گفت  و انداخت  باال ابرومو یه
 !زدي؟ جا نشده روز دو هنوز داداش؟ چیه _
 !عمرا! زدن جا منو چددي؟ _

 مي رو تهش تا گفت مي بله که یکي به. نرود زدن جا اهل. گفت مي راسدددت
 :پرسیدم جدي. رفت

 شادوماد؟ چطوره متاهال دنیاي _
 :گفت و روزنامه تو کرد رو سرش دوباره

 .داره ایرانسال دهي آنتن به بستگي بگ ؟ چي _
 !داره؟ ایرانسل به ربطي چه! ایرانسل _
 ه  به که این از امان اما نیسددت، بد اي باشدده، خوب دهیش آنتن اگه خب _

 .بریزه
 .بود گرفته خندم

 .نیستن بیا کوتاه دگوري تا دو اون کردي، عقد که ه  حاال بگي خواي نمي _
 :گفت من به رو و میز روي کرد پرت رو روزنامه

 نراید اینه بدترشدد  همه از. دارن رسددوم و رسدد  یکي و هزار واال؟ بگ  چي _
 ا از و ردونيبرگ باید رو دختر شب ده رفتي بیرون  اگه. بیاي خیلي و بري خیلي

 .آوردي در من رسماي ین
 گذاشتید؟ عروسي قرار گفت سمانه _

 :گفت م*س*تاصل
 !نیست؟ زود نظرت به. دوازده  واسه. آره _
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 زودتر چي هر وضددع این با. بخري جهاز که خواي نمي باشدده؟ زود چرا. نه _
ست  سيعرو مخارج بابت. بهتره زندگیت و خونه سر بري و بگیري رو زنت د

.  کن مي ردیفش روزه یه. بنویس وام درخواست یه. باشي نگران خواد نمي ه 
 ناراحتي؟ چي از دیگه. مخلصت  خودم هست که چي هر کمرودش

 .شد بلند جاش از یهویي
 .بش  داداش تو فداي من _

 .بب*و*سه رو صورت  که اومد
 .متاهلما من  ناسالمتي خرره؟ چه اوهوي _

 :گفت کشدار و باال رفت ابروش
 !متدددداهل؟ _

 :گفت و کرد محک  م*ا*چ یه گوَنمو ه  بعد
 .داداش متاهلي خیال بي _

 هب! ِچل ي پسددره. کردم پاک رو م*ا*چش جاي و خندیدم تیَکش به توجه بدون
 .بود کرده خیس رو صورت  عمد

 
**** 

 
 کاناالي هدف بي. بود نی  و یازده انداخت ؛ سددداعت به نگاهي چشددمي زیر

 ورد سمانه مادر که بود بار چندمین دون  نمي. کردم مي پایین و باال رو ماهواره
 کهشددر آخرین به اولین از من که بود بار چندمین و چرخید مي پذیرایي دور تا
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سي ي ست  مي اینو اما رفت ، مي زبان فار  ه،بچرخ دیگه دور سه دو اگه که دون
 به. بود آشددپزخونه کردن جور و جمع مشددغول ه  سددمانه. گیرم مي گیجه سددر

شمي زیر. رسیدم زبان فارسي شرکه آخرین  یه هک کردم نگاه سمانه مادر به چ
 امشددب انگار! نخیر. کشددیدم بلندي ي خمیازه. کرد مي شددرو  رو دیگه دور

 تتخ توي دادم ترجیح. بود گرفته خواب  حسددابي. نداشددت خوابیدن قصددد
 خیال بي باز. شددددم خواب اتاق راهي و گفت  بخیري شدددب. بشدد  منتظرش
 بي. زدم نمي مسواک که شد مي شري دومین این. تخت توي خزیدم مسواک،

 .زن  مي حتمي صرح فردا! خیالش
 رو دمخو ساعتي نی  زور به. پرده به دوخت  چش  و سرم زیر گذاشت  رو دست 
 البد. نشددد ازش خرري و شدددند خاموش پذیرایي چراغاي. داشددت  نگه بیدار

شب  و  گفت بیراهي و بد خودم خیالي خوش به. خوابید مي مادرش پیش رو ام
 .بست  رو چشمام

 رو امپلک. بود شده ِسر چپ  ي شونه. شدم بیدار شون  رو درد احساس با صرح
 ون ش به نگاهي و آوردم باال رو سرم باز، نیمه چشماي با و کردم باز سختي به

 و بود کرده جا ب*غ*ل  تو رو خودش. بود شددون  روي سددمانه سددر. انداخت 
شت  رو سرش و کردم آزاد رو شون  کمي و چرخیدم پهلو به. خواب غرق  گذا
ست. بازوم روي  .گرفت  آغوشش در کامل و کردم حلقه کمرش دور رو دیگ  د

 .بود ب*غ*ل  فیت لجراز، عروسک
 

چه عین. بهش زدم زل یده معصددوم ها، ب گه. بود خواب ند م  بود؟ سدددالش چ
ستون ست تازه میومد، که تاب  زندگي هک بود بچه خیلي هنوز. شد مي سالش بی
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شتش روي شون بهش رو ز ست با. بده ن  خ . کردم نوازش رو موهاش آزادم د
سه و صورتش رو شدم شماش رو اي ب*و* شوندم چ . شد جمع صورتش. ن

 یاديز صورت  پوست. کن  اصالح حتما امروز باید. کشیدم صورت  به دستي
ست. بود شده سوزني شیدم د  یه .کردم بازي گوشش ي الله با و گوشش رو ک
 .نرود خواب خواِب  پس. صورتش رو نشست رنگ ک  لرخند

 کوچولو؟ خان  شدي بیدار _
 .باال داد رو کمونیش ابروهاي

 ناقال؟ خوابي هنوز پس _
 که ل می برخالف. تختي پا کنار ساعت رو رفت نگام. داد فشار ه  رو پلکاشو

 :گفت  و زدم حالي ضد خودم به بمون ، حالت همین تو ابد تا خواست مي دل 
 !چنده؟ ساعت دوني مي _

 شرت يت کوتاه آستین زیر رو دست . باال فرستاد رو ابروهاش باز و زد لرخندي
 :گفت  گوشش زیر آروم. کردم نوازش رو بازوش و رسوندم رنگش صورتي

 .گذشته هشت از ربع یه بگ  باید کوچولومون خان  اطال  براي خب _
شماي شگلش چ شت انگار. کرد نگام و کرد باز رو خو  عرب یه" کرد مي فکر دا

 .نشست و شد بلند جاش از یهو که ده مي معني چه" گذشته هشت از
 .شد دیرمون. من فکرم بي چقدر. داره دکتر وقت نه ساعت مامان واي_

ست و شد بلند شوندمش و گرفت  رو بازوش که بزنه کنار رو پتو خوا  متس ک
 باال رو سرش زده، مات. ب*غ*ل  تو شد پرت که بود یهویي قدر اون. خودم

 .بینیش نوک به زدم انگشت با. شد خیره چشمام تو و آورد
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 .تو نه شده، دیرمون ما _
 .کنار زد صورتش تو از رو موهاش

 !چي؟ یعني _
 !یعني که یعني _
 نیام؟ من یعني _
 .بیمارستان برم مي رو مادرت خودم که یعني! دقیقا _

 :گفت التماسي
 شددک اگه اصددال. گردم برمي آژانس با ه  برگشددتني دیگه؟ بیام من ! چرا؟ _

 .خونه برگردون منو خودت داري،
 :گفت  جدي

 .برندي رو مهناز و من چمدوناي خوام مي. بموني باید. نه _
 !چمدون! چي؟ _
 !دون....  ِم ....  َچ . آره _

 .کرد نگام بگه، چیزي که اون بدون
ساي کوچیکه تو. کمدن باالي چمدون تا دو _  رهت بزرگ داخل. بذار و مهناز لرا

 .خودم لراساي
 :گفت  شوخ و انداخت  باال ابرومو

 .ماندار زیرم لراس یه برین  جا اون نرم. نکني فراموش ه  شخصی  وسایل _
 .دورش گرفت  دستامو تر محک . کرد نگام خاموش

 !کني؟ مي نگام جوري اون چرا! چیه؟ _
 :گفت مظلوم
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 مسافرت؟ برین خواین مي _
 :گفت  تفاوت بي خیلي

 ری ، مي دوم. اس روزه چهار. کیش ری  مي عید سددال هر مهناز، و من. آره _
 .گردی  برمي شش 

 .گوشش پشت زد موهاشو
 آرش؟ آقا ي خونه برم بازم بمون ؟ کجا من خب_

 .باال انداخت  رو هام شونه
 دوسددت اگرم. بموني خونه توني مي بموني، جا اون نداري دوسددت اگه. نه _

 .مادرت ي خونه بري توني مي بموني، تنها عیدي نداري
 .باشه اومده خوشش هام ایده از رسید نمي نظر به. کرد نگام ناامید

 .... نداشتي دوست بازم اگر _
 :گفت  و کشیدم رو لپش

 .کیش بیا ما با _
 .کردم نوازش رو کمرش و شرتش تي زیر بردم رو دست 

 بیاي؟ خواي مي. کن  نمي مجرورت دفعه این _
 تي زیر از رو دسددت . بود اي دیگه جاي پرت حواسددش انگار. نگفت چیزي
 .گرفت  رو چوَنش و آوردم بیرون شرتش

 نه؟ یا میاي. خوشگله خان  توام با _
باره باره که رو موهاش. داد تکون یواش رو سددرش و چشددمام تو زد زل دو  دو
 .زدم کنار بود، شده پیشونیش پخش
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سایالي و لراس پس خب، _ صیتو و س. بزرگه چمدون همون تو بذار شخ   لرا
 .خری  مي جا همون بود، ک  چیزي اگه. بذار تابستوني فقط

ستامو شت  هاش شونه دور از د ستاش که شدم خیز نی  تخت روي. بردا  رو د
 تختخواب نقش هیکل ، اون با که یهویي قدر اون. کرد حلقه گردن  دور محک 

 :گفت  بهت با. شدم
 !دختر؟ خررته چه _

 :گفت و ب*و*سید رو گون  محک 
 .ممنون _
 :گفت  بره، بیرون که این قرل. شد بلند جاش از و

 تو خوام مي میاد، که حاال. جاسددت این عید کل مهناز دیگه؛ چیز یه راسددتي _
 !شي؟ مي که منظورم متوجه. خودش تخت رو. بخوابه اتاق اون

 .کرد نگام گنگ
 سخته؟ قدر این فهمیدنش چیه؟ _

 .شد خارج اتاق از و گفت لب زیر آرومي" نه"
 چهارم و سي فصل

 
 نمي دل مربیش ب*غ*ل از مهناز. ماشددین داخل گذاشددت  رو مهناز چمدون

 که دلیل این با. بشدده وابسددته قدر این ها غریره به خواسددت نمي دل  هیچ. کند
ما این مدن امروز بودن؛ گذري زندگیش تو آد ناز. رفتن مي فردا و میو  ه  مه

سته یکي به عاطفي نظر از زود، خیلي  دل  .نرود خوب خیلي این و شد مي واب
 و کند دل باالخره. بخوره ضربه احساسي نظر از کوچولوم خواهر خواست نمي
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شین و کردم خداحافظي مربیش از سر دادن تکون با. شد سوار  حرکت رو ما
 .داد مي نشون رو چهار عدد ماشین ساعت. دادم

 عروسک؟ بری  کجا حاال خب، _
شو و پرید بیرون ناراحتش الک از سریع ستا  ختيس به. کوبید ه  به ذوق با د

! نه !سددینما. فهمیدم رو سددینما کلمه داد مي بیرون گلو از که هایي کلمه بین از
 فیل  یه اون  دیدن، فیل  و صددندلي رو نشددسددتن سدداعت دو ي حوصددله اصددال

 :گفت  و کشیدم رو لپاش. نداشت  رو کودکانه
 لوسددای سددین هفت سددفره براي بری  نیسددتي موافق ولي خانما، خان  باشدده _

 .شمع رنگي، مرغ تخ  قرمز، ماهي هدددددددوم؟. بخری 
ضایتش شید، که جیغي با رو ر شحال. کرد اعالم ک ستي از خو  خرج به که سیا

 که مهناز به لرخند با. داشددت  نگه فروشددي سددین هفت ي دکه اولین بودم، داده
 دسددت ه  سددر آخر. کردم مي نگاه کرد، مي جارو رو طرف ي دکه داشددت
شت ساب که رو خریدا پول. لگن توي قرمز ماهي ترین بزرگ روي گذا  مي ح

شم  کردم، شت که جامي ترین بزرگ به افتاد چ  گلي ماهي تا دو اون هنوز. دا
 .شد مي تاشون سه براي اي خونه خوب. کردن مي زندگي آب پارچ تو قرلي
ستیکي هاي رنگي مرغ تخ  شته رو بود خریده مهناز که پال  میز روي بودم گذا

 مرغایي تخ  رنگش آب با داشت مهناز. بودم کرده سرگرم باهاشون رو خودم و
 از ذاشدت  مي نراید بعد سدال براي. زد مي رنگ بود، برداشدته یخچال از که رو

سه. بخره مرغا تخ  این شق که مهناز وا  هدر پول بود، مرغ تخ  کردن رنگ عا
 .بود دادن
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 .کمد تو چیدم رو مهناز لراساي _
ست  شت  چوَن  زیر از رو د صري از. کردم نگاش و بردا  عجیب اومدی ، که ع

 .رسید مي نظر به بالتکلیف
 .نکنه درد دستت. ممنون _
 کن ؟ درست چي شام واسه _
 .کنار گذاشت  رو مرغا تخ . بود هفت تازه. انداخت  ساعت به نگاه یه
 .بیرون ری  مي بپوشید،. کني درست شام خواد نمي _
 ری ؟ مي کجا _
 .فهمي مي بپوشي، _
نه که مدتي این تو ما نه تو سدد ند، مي رو محکومیتش دوران خو  هیچ گذرو

 تلویزیون اهل ه  خیلي چند هر. نداشددت تلویزیون از غیر به اي، سددرگرمي
 ونا تو موندن سمانه، سال و سن به دختر یه براي فهمیدم مي خوب. نرود دیدن

 رو دمز شهربازي کنار. باشه کننده خسته و آور کسالت باید خیلي چهاردیواري
شتي صندلي از مهناز که جیغي با. ترمز شید، پ  بهت و پرید جاش از سمانه ک
 یرهخ خندیدم، مي جفتشون ي قیافه به داشت  که من به بعد و مهناز به اول زده،
 .شد

 شد؟ چي _
 .رسیدی . شو پیاده هیچي، _
 و بلند دیوارهاي جز چیزي اما انداخت، بیرون به نگاهي ماشددین ي پنجره از

 .ندید بودند، عرور حال در دیوار کنار که مردمي و سیماني
 !کجاست؟ جا این _
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 گاه ن رد. کردم بود، جلوتر متر چند که شددهربازي تابلوي به اي اشدداره ابرو با
 .دکشی جیغ خوشحالي فرط از. کجایی  که افتاد زاریش دو تازه گرفت که
 .جا این بیام که بود آرزوم من! شهربازي! واي _

 .پرسیدم زده حیرت
 !نیومدي؟ حاال تا مگه _
 .نه _
 نیومدین؟ ه  مدرسه طرف از یعني _
 .نرفت  من اما آوردن رو ها بچه بار یه چرا، _
 !چرا؟ _
 .نرفت  من  همین واسه بیاد، نتونست و بود خورده سرما پري خب، _

 تا. رودن سددوزوندن فسددفر به احتیاجي چندان! بود نرفته پریسددا چون بود نرفته
 نهخو حتمي. بود دوسددتش تنها پریسدددا. نرفته چرا که بود حدس قابل حدي
 اشینم در. داد مي ترجیح همکالسیاش بین بودن تنها و رفتن تنها به رو موندن

 .کردم باز رو
 .نکردن تعطیلش تا شید پیاده زودتر خانما _

شون دو هر خوشرختانه  پر و زانگی هیجان بازیاي بودند؛ بازي نو  یه طرفدار تا
 جیغاشون با رو شهربازي کل شدن مي که بازي ي وسیله هر سوار. صدا و سر
شتن مي شون پایین اون از ه  چي هر و سر رو ذا س ش  وا  میومدم، ابرو و چ

 روابطشدون رفتن، پارک سدداعت دو از بعد. نداشددت که نداشددت اي فایده هیچ
 به ي،باز این از و گرفتن مي رو ه  دستاي رفتن، مي که راه حاال. بود شده بهتر
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 به کردم، مي نگاه ه  با رو زدنشددون قدم که جور همون. پریدن مي بازي اون
 بشه؟ وابسته سمانه به مهناز که بده یا خوبه این که کردم مي فکر این

 به وشدديفر پیتزا ترین نزدیک. نرود میل بي ه  سددمانه. بود پیتزا عاشددق مهناز
 تی برگش سنگین، شام یه و پرت و خرت کلي خوردن از بعد. ترمز رو زدم خونه
 خودش که این قرل. تخت روي نشوندمش بود، خواب گیج که رو مهناز. خونه

 .گرفت  رو بازوش تختخواب، رو بده ول مانتو همون با رو
 
 .کني عوض لراساتو باید اول. داداش  نخواب عزیزي، مهناز، _

 .شد داخل سمانه که برداشت  کمد تو از رو خونش لراس
 .کن  مي عوض کمکش من _
 ،داد مي نشددون مهناز به نسددرت سددمانه که مسددئولیتي احسدداس از رضددایت با

 تهخس دختر تا دو این دست از قدري اون. اومدم بیرون اتاق از و کردم تشکري
 اب. تخت روي انداخت  رو خودم بود، تن  که پولیوري همون با که بودم شدددده
 .گرفت مي اجازه هنوزم. چرخوندم در سمت به رو سرم در، به ضربه صداي

 .تو بیا _
 .بود دودل اومد، که داخل

 .بردارم لراس خواست  مي _
 احتير دست یه لراساش ساک تو از. کردم نگاش و سرم زیر گذاشت  رو دست 

 اشدد ب داشددته توقع که بود زود خیلي هنوز شدداید خب. رفت بیرون و برداشددت
 اتاق از. نشددد ازش خرري و گذشددت سدداعتي نی . کنه عوض لراس من جلوي
 مهناز .کردم باز رو اتاق در آهسددته. نرود آشددپزخونه و پذیرایي تو. اومدم بیرون
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 اي صحنه همچین دیدن انتظار. ذوق  تو خورد پاک! سمانه و بود خواب خواب
 اتاق گرن سرز فرش روي تخت، پایین. نشست لر  روي پوزخندي. نداشت  رو

یده یدن از یعني! خواب غرق. بود خواب نار خواب عذب قدر این من ک  بود؟ م
 سمانه هب و برگشت  اراده بي که برم بیرون اتاق از خواست . ب*و*سیدم رو مهناز
 رو که پتویي از مقدار یه. کشددیدم دراز زمین روي کنارش آروم. شددددم خیره

 مثل که رو موهاش بردم دسدددت. خودم روي کشددیدم رو بود انداخته خودش
 این زا خسته. ب*و*سیدم رو پیشونیش. زدم کنار بود، صورتش پخش همیشه

شش تو تنهایي، همه شي بزرگ تا کن  صرر باید دیگه چقدر. "کردم زمزمه گو  ب
 "کوچولو؟ خان 

 
**** 

 
شمام. شدم بیدار خواب از صورت ، رو آفتاب نور حس با  ازب بدبختي به رو چ

 از صرح، آخرین امروز. داد مي نشون رو ُنه ساعت اتاق، دیواري ساعت. کردم
 ظهر از بعد نی  و دو حدودا تحویل سال. بود سال فصل آخرین از روز، آخرین

 دومین با. زدم صدددا بلند رو سددمانه و شدددم بلند! شددد مي وقت هنوز پس. بود
 .کرد باز رو اتاق در سراسیمه زدم، که فریادي

 بله؟ _
 ي قیافه به توجه بي شددد، که داخل. بزن  صددداش طوري این نداشددت سددابقه

 :گفت  آمرانه هراسونش،
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 .بری  جایي باید کن، آماده زود رو صرحونه _
 :پرسید و کرد نگام خیره من، لحن از متعجب

 !ری ؟ مي کجا _
 تختخواب از بدم، رو جوابش که اون بدون و زدم کنار رو مزاح  هاي پرده اون

 و دسدددت ي احمقانه طرح این گفت  رادمنش به وقتي دون  نمي. اومدم بیرون
 .بودم فرستاده گورستوني کدوم رو عقل  کنه، پیاده رو پاگیر

شکي بلوز یه شت  کمد تو از م شغول و بردا شیدن لراس م  من هب گیح. شدم پو
 شرو . ودب شده گرفته حال  رقمه بد. بودم شاکي دیشرش کار از. بود شده خیره
 بود در ي دستگیره و بود ایستاده در کنار هنوز. لراس  هاي دکمه بستن به کردم

 .شد مي فشرده دستش تو که
 زده؟ خشکت جا اون چرا نیست ؟ تو با مگه _

 اون اب بخوره، تکون جاش از که اون بدون. ترسوندش فریادم و کالم  تند لحن
 سعي و کشیدم بلندي پوف. کرد مي نگام زده حیرت لعنتیش، عسلي چشماي

 .باش  تر آروم کردم
 .تون هردو شید، آماده زود. ری  مي جایي یه _
 

**** 
 

 خرج هب معرفت که دیدي مي کسددایي توکي تک. بود خلوت خلوِت  قررسددتون
یارت براي و دادن گاه ز مده امواتشددون آرام تاب یاد. باشددن او  دوره بینش ک

 در هرگز گویي: "گفت مي که بود الرالغه نهج از تیکه یه. افتادم دبیرسددتانمون
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سته دنیا این شه گویي. اند نکوشیده اش آبادي در و اند نزی  ي نهخا ساکن همی
ند بوده آخرت قت هر." ا مدم، قررسددتون و نار از وقتي خصددوص به یا میو  ک

گاه شدددم، مي رد شددهر قدیمي قررسددتون  .میفتادم قدیمي درس این یاد ناخودآ
شین سته و کردم پارک رو ما شه و گل د ست ورودي که رو گالبي هاي شی  ونقرر
 .برداشت  بودم، خریده

 .شید پیاده _
 هنازم. شدم پیاده بدم، نگاهش به جوابي که اون بدون. کرد نگام سوالي سمانه

 .گرفت دست  از رو بودم خریده قررستون ورودي که گلي دسته ذوق با
شون کنار ست  پا دو روي قرر ش ستن روم به رو ه  مهناز و سمانه. ن ش  سر. ن

شه. کردم باز رو گالب بطري  رعط. قررا روي کردم خالي آروم رو گالب ي شی
شق که مهنازم. بینی  تو پیچید بهار، بوي با همراه گالب . بود لگ کردن پرپر عا
 ونکنارم از شد، مطمئن قرر سنگ روي گل، گلررگ آخرین کردن جدا از وقتي
شگیش سرگرمي دنرال رفت و شد بلند  ردمک تر شل کمي رو ابروهام گره. همی

 .کردم اشاره بیامرز خدا اس  به و
 کیه؟ قرر این دوني مي _

 :گفت قرر روي اس  یه خیره
 نه؟ مادرت؟. اوجي بهار _

سمش دور کردم شرو . دادم تکون تایید ي نشونه به سرمو  گل گلررگاي با رو ا
 .گرفتن قاب رز
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 از سال چهارده سیزده،. نداشت ه  سال هشت و بیست مرد وقتي دوني مي _
 جوونیش. نداشت رو ارزشش که مردي پاي گذاشت رو عمرش ساالي بهترین

 ترف و کرد ولش سر آخر. داد رو دستمزدش خیانت با و گرفت ازش قسطي رو
 مهه که نیست اوني عاقل آدم گفت ، مي خودم با همیشه. حالش و عشق دنرال
 دشخو نفع به دیگرون تجربیات از که اونیه عاقل کنه، تجربه خودش رو چي

 .کنه استفاده
 .کردم نگاش. کرد مي گوش حرفام به داشت دقت با

 گیرم، مي درس مادرم ي تجربه از که کردم مي کتاب حسددداب خودم پیش _
 ندونه، رو عشدق  قدر که کن  نمي حروم کسدي واسده رو زندگی . عررت درس

 .خیلي کردم، اشتراه من  اما
 .کرد مي نگام خاموش

فل _ یاي زندگي که بودم این از غا قت هیچ. داره رو خودش باز  تو و من از و
 .کنه بازي برات رو همون تا داري دوست ژانري نو  چه پرسه نمي

 .بود کرده داغون  و درب که عسلیش چشماي تو زدم زل
 لش،می خالف بر رو زني که بود این من اشتراه بود؟ چي من اشتراه دوني مي _

شوندم ضي که این. عقد ي سفره پاي ن شیدم دهنش از رو بله نارا  مي .بیرون ک
له دون  تا گاهي. نرود دلت ته از دادي به  عقد موقع که اي ب   کن مي فکر وق

 تا ذاشددت  مي. خودت حال به کردم مي رهات اول همون از بود بهتر شددداید
 به بعد اما بخوري، رو اعتمادت چوب و بشدناسدي رو جمشدید تنهایي خودت

س  مي نتیجه این ستفاده سو ازت اي دیگه جور نامرد اون اگه که ر  کرد، مي ا
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سمت اگه حتي شتن مي و شد مي داغ ا س  اون حتي دیگه جا، این ذا  به رو ا
 .آوردم نمي زبون
 .دادم ادامه و برداشت  سین  رو از رو دست 

شتراه ه  تو _ شتراهي. کردي ا  نمي ،بودنت تجربه بي و سنت کمي حتي که ا
نه نه توجیهش تو مه اون و فریري ظاهر و چرب زبون گول دون  مي. ک  ه

 از تر گرون خیلي تونسددت مي تو اشددتراه اما خوردي، رو جمشددید به اعتمادت
 .بشه شد، تموم مادرم براي که چیزي اون

 .کنار زدم پیشونی ، رو بودشون کشونده باد که رو موهام
 دیگه سددرپ یه که میومد یادش تازه میفتاد، اتفاقي اگه. نرین جور این رو بابام _

سه شد مي موقع اون. داره ه   خودم اگه دختر؟ فهمي مي آش؛ از تر داغ ي کا
سپرده  رینبهت از سال چهار سه، کمش ک  بگیرن، پس رو شکایت که بودم ن
 .گذروندي مي زندون تو رو داره دختر یه که عمري ساالي

 .زیر بود انداخته خجالت از سرشو. کرد نمي نگاه چشمام تو دیگه
شتراهش جرران فرصت که این بدون ُمرد، مادرم _ شته رو ا شه دا  تفرص یه. با

 هک نرود زني. نرود اهلشدد  چند، هر. وفاتر با عشددق یه تاره، زندگي یه دیگه،
 .خودش زندگي دنرال بره و کنه ول رو بَچش
 :گفت  و کشیدم بلندي نفس

شی  مي نفس هنوزم. ای  زنده دومون هر ما اما _ صت هنوز تامون دو هر. ک  فر
 .شهب لوث من  اشتراه موقع اون کني، جرران رو اشتراهت تو اگه شایدم. داری 

 .چیدم مادرم اس  دور رو گلررگ ي دونه آخرین
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شه شرو  نو از ه  رابطه این شه، مي شرو  نو از سال که حاال خوام مي _ . ب
 .کارم و کس عزیزترین سر باالي جا همین

شت دوباره خوشدگلش چشدماي. کرد نگاه چشدمام تو و آورد باال سدرشدو  دا
 .شد مي باروني

 نیسددت، شدددن فراموش قابل کردي، تو که کاري. کن  مي فراموش گ  نمي _
ش  مي ولي صت یه. بخ صت آخرین! دیگه فر ستن! زندگیمون براي فر  شخوا

 .داره خودت به بستگي
 .بود شده صورتش ي روونه اشکاش

 تدل ته از که اي بله. بگیرم بله ازت دوباره خودش، کنار جا، همین خوام مي _
 .باشه

 .کردم پاک صورتش از رو اشکاش و بردم دست
 اههم سه دو، این تو که تنشي همه این از خسته. کش  نمي. شدم خسته دیگه _

ثل مردي یه. َمردم. آدم  من  منو؟ فهمي مي. داشددت  یه م  این از. مردا ي بق
ندگي ثل خوام مي. خونواده یه جز خوام، نمي هیچي ز یه م  وقتي مردا، ي بق

 کلمه تا ود با و بگیره دست  از رو کیف و بیاد زن  خونه، میام بیرون کار از خسته
 طفق بیاره، در تن  از رو روز تمام خسددتگي ب*و*سدده، یه و نراشددید خسددته ي

 !همین
 کمش عقل همه با. شدددم خیره زد، مي قدم قررا سددنگ بین داشددت که مهناز به

 پرده و ایستاد مي قررا از کدوم هر کنار. نذاره پا قررا سنگ رو که کرد مي احتیاط
یامرز خدا میت ي چهره دقت با. زد مي کنار رو عکس قاب روي برزنتي ي  ب
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 هر .بعدي قرر سراغ رفت مي و کرد مي مرتب رو پرده بعد. کرد مي بررسي رو
 .بود سرگرمیش این آوردمش، مي خودم با وقت

 .بزن  بهش رو آخر حرف خواست  مي. سمانه به کردم رو دوباره
 عقب خواهر یه از غیر دنیا این تو. باشددی  شددناخته خوب باید مدت این تو _

 عمر آخر تا خودم کني، پرسددتاري ازش ندارم انتظار. ندارم رو کسددي افتاده
ش  ست  نوکر سي هیچ ناموس دنرال عمرم تمام تو بدون، اینو. ه  اهل .نرودم ک

 ندارم، کسددي با کاری . بسددمه پشددت  هفت براي خودم زن نیسددت ، طلری  تنو 
 و درس مورد در. رسددون  نمي آزاري بهش نرین ، آزار کسددي از تا بگ  بهتره

شگاه؛ سال دان شت که ام شته هر کن، نام ثرت کنکور دیگه سال اما گذ  هر و ر
 آزاد، یا باشددده دولتي کنه نمي فرقي. نیسدددت مه  برام هزینش. دانشددگاهي

 مینه تو فقط و فقط اما دیگه چي هر دون  مي چه یا انتفاعي غیر یا خصوصي
 زن  و باش  جا این خودم ندارم خوش. شي دور خودم از خوام نمي. باشه شهر
ستن، شوهر و زن دیگه بمونن، دور ه  از اگه شوهر و زن. مملکت سر اون  نی
 .مرد و زن شن مي

 .زدم زل عسلیش چشماي تو و کشیدم عمیقي نفس
 دفعه این کني حس خوام نمي. بگیري تصددمی  باز چشدد  با که گفت  رو اینا _

 .باش آخرش تا و علي یا بگو هسددتي، اگه. کن  مي تحمیل بهت رو خودم ه 
 .سالمت به رو ما خیر، به رو تو هیچ، که نیستي ه  اگه

 مادرم قرر رو رو، گال ي همه همیشدده مثل مهناز. انداخت  حاجي قرر به نگاهي
 .بود کرده پر پر
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ستي اگرم _ ست اجراري بموني، نخوا ست. نی  ايج یه کوچیک آپارتمان یه وا
 و مد مي گیره، مي تعلق بهت قانونا که جایي اون تا مهرت . کن  مي پیدا امن

 .تموم
 دهش قاطي بهاري نسی  با میومد، ها نزدیکي اون از که سوخته چوب دود بوي
 .کشیدم عمیقي نفس. بود

ست  مي امروز _ ستی  که جایي همین خوا ش  تکلیف داره، تقدس من براي و ن
 رو فکرات دم مي فرصددت بهت تحویل سددال تا اما بشدده روشددن دوتامون هر

 .بشه مشخص زودتر جفتمون تکلیف بذار. بکني
 .سمتش گرفت  رو سوییچ و ایستادم

 .بیام من تا ماشین تو برید مهناز با _
 هنوز. نخورد تکون جاش از ولي گرفت ازم رو سددوییچ و آورد جلو رو دسددتش
 .بود من به خیره خیسش چشماي

 من؟ به زدي زل جوري این چرا دختر؟ چیه _
 .ایستاد و گرفت رو چشماش اشک دستاش با
 .کردم فکرامو _
 زودي؟ این به چي؟ _

 :گفت و داد تکون رو سرش
 .نداره کردن فکر به احتیاجي چون _
 شي؟ نمي پشیمون مطمئني کني؟ فکر بیشتر خواي نمي _
 اشددتراه دیگه که دون  مي. صددد در صددد اون  مطمئن ، کامال رو یکي این نه، _

 .کن  نمي
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 .کردم نگاش ساکت
 .آخرش آخرِ  تا بمون ، خوام مي....  خوام مي _

 .ندادم نشون رو هیچیش صورت  با اما شد شادي از لرریز قلر 
 خب؟ _

 :پرسید گیج
 چي؟ که خب _
 .بگو به  دلیلشو دلیلش؟ _

 .شد سرخ صورتش
_ .... 

 .وبگ رو یکیش فقط کني، ردیف هزارتاشو خوام نمي. خان  سمانه توام با _
 :گفت و خندید

 نگ ؟ حاال شه مي _
 :گفت  و خندیدم

 بگي؟ ِکي مثال! نگي؟ حاال _
س  دفعه این که فهمیدم وقت هر. شدم مطمئن وقت هر _ سا شتراه اح  نمي ا

 .کنه
 !احساست؟ _

 سددرخي. گرفت زیر تونسدددت مي که جا اون تا رو سددرش اما نگفت چیزي
 .بود شده قرل ي دفعه از بیشتر صورتش
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 گل و قرر سددنگ رو زدم بار دو. نشددسددت  حاجي قرر کنار ها بچه شدددن دور با
 و ت برداش رو بود رفته در مهناز دستاي زیر از نیمه نصفه که رنگي زرد داوودي

 .حاجي قرر روي کردنش پر پر به کردم شرو 
 مين وزن خدا پیش ثوابشددون چیز تا دو: "روایته که گفتي مي حاجي یادمه _

 ذشتگ و گذشته با خیلي خدا: "که این". گذشت دومیش و عدالته یکیش شه؛
 اذیت خیلي. کشید عذاب خیلي ه  جا همین تا". داره دوست خیلي رو کردن
 فتارر باهاش خشددونت با یا زندان بفرسددتمش نرود الزم. کرد گریه خیلي. شددد
شیمونه، که همین. کن  س رو مجازاتا گن مي خودمون، قانون همین. کافیه پ  هوا
 کننن تکرار دیگه دادن انجام که رو جرمي که این براي گذاشددتن، مجرما تنریه

 فوري شدده، مي مرتکب رو خرطي یه کاریش ندون  و حماقت رو طرف تا اما
 کردن  طغل گفتن فرصت هیچ، که شدن متنره فرصت. دار باالي فرستنش مي
 .کنه نمي پیدا

 .حاجي قرر روي انداخت  و کندم رو گل گلررگ آخرین
 خاطر به خودش، خاطر به نه. بابا برخشدد  خوام مي اما دیدم بد. کرد بد _

ست خودم  شتر خوامش، مي هنوزم. ه  دختر همین با خوام مي. اول روز از بی
 .آخرش تا بدم، ادامه
 پنج  و سي فصل

 
 دهش آماده من از تر قرل خیلي سمانه و مهناز. نشست  سین هفت ي سفره کنار

 پیرهن یه مهناز. بودن سددین هفت هاي شددمع کردن روشددن مشددغول و بودن
 سددرپ مراسدد  براي که هموني سددفید، پیرهن یه سددمانه و بود پوشددیده صددورتي
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یل تا چیزي دیگه. کردم روشددن رو تلویزیون. بود خریده حاجي  سدددال تحو
 فتگ شد مي بودن، چیده زمین رو تلویزیون نزدیک رو سین هفت. بود نمونده

 شد مي پهن خودم ي خونه تو که بود سیني هفت اولین این. تمام ي سلیقه با
ضور با اون  سایي ح س  شد مي حاال که ک شون خونواده ا شت رو  موقع. گذا

 بود، آرامش کردم، که آرزویي تنها مهناز، هاي ب*و*سدده میون سددال، تحویل
سترند یه که رو مهناز عیدِي  نو سال بعد. خونوادم و خودم براي آرامش  طالي د
 رو سرش. گرفت خوابش گذشت که ساعتي نی . بست  دستش دور بود، فانتزي

 از بعد خواب به عادت. کردم نوازش رو سددرش. خوابید و پام روي گذاشددت
 که خوابش وقت داشددت، خواب ي دکمه که بود اونایي از مهناز. داشددت ظهر
شته رو سرش سمانه. گرفت رو خوابیدنش جلوي شد نمي دیگه شد، مي  گذا
 نیشپیشو و کردم خ  رو سرم. بود سفره سر ي سرزه به نگاش و زانوش رو بود
سیدم محک  رو  خودم روي سمانه نگاه متوجه گرفت ، باال که رو سرم. ب*و*

 رهجع جیر ، تو کردم دسددت. خوابوندم تختش رو و کردم بلند رو مهناز. شدددم
 تو حاال خورد، مي خاک کمدم توي داشددت ها مدت که رنگي آبي مخملي ي

 دوباره. بود نشددسددته حالت همون به هنوزم سددمانه. کرد مي سددنگیني جیر 
. کردم ازدر سمانه سمت به رو دست . دیوار به دادم رو تکی  و سفره کنار نشست 

شاره با  نگرفته رو من منظور هنوز. کرد نگام گنگ و آورد باال رو سرش من ي ا
 .بود

 .دختر دیگه بیا _



 379 بهادر

 رو شدست کردم، دستي پیش اما بشینه کنارم خواست و شد بلند جاش از مردد
. دز زل چشمام تو زده شرم من، کار از متحیر. ب*غ*ل  تو نشوندمش و گرفت 

 قدري اون چه اگر. عشق شایدم دیدم، مي رو خواستن رنگ چشماش عمق تو
 بدنش دور کردم حلقه رو دستام. بود که بود این مه . بود اما بزنه فریاد که نرود

 ب*غ*ل  تو رو خودش و نکرد ممانعتي اون . خودم به چسددروندمش بیشددتر و
یک رو سددرم. ب*غ*لي تو عروسدددک داد؛ جا  رو چون  و بردم گردنش نزد

 :فت گ آروم گوشش زیر. خندید آروم و شد قلقلکش. گردنش گودي تو گذاشت 
 .بگي رو راستش خوام مي پرس ، مي ازت چیزي یه _

 عجیب حاال که رو خوشددگلش موهاي. به  زد زل و کشددید عقب رو سددرش
 .زدم کنار گردنش از رسید، مي نظر به مزاح 

 کردي؟ آرزویي چه سال تحویل موقع _
 .نگفت چیزي و خندید سوال  شنیدن با
 بگي؟ خواي نمي نکنه چیه؟ _

 .گرفت حرص . کرد نچي شیطون
 .طور این که _
. رفت گ ازش کوچولو گاز یه و گرفت  لرام مابین رو گوشددش ي الله تالفیش به

 .گرفت گوشش به رو دستش و شد مورش مور
 ها؟ گي؟ نمي که _

باره خواسددت  و زدم پس رو دسددتش  و خندید که بگیرم گاز رو گوشددش دو
 :گفت م*س*تاصل

 .گ  مي باشه،. نکن _
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 .مالید رو گوشش دست با. کردم نگاش منتظر
 .... کردم آرزو _

 .گرفت چشمام با مماس رو چشماش. شد حلقه گردن  دور آهسته دستاش
 .... ه  و برخشي ه  رو کردم حقت در که ظلمایي کردم آرزو _

 .کرد نگام فقط
 چي؟ ه  _
 .کني فراموش ه  _

 یه. مکرد نگاش و نگفت  چیزي. بود گرفته التماس بوي و رنگ کالمش لحن
شت سکوت به مدت ست. گذ  از قرل که رو مخملي جعره جیر  تو از و بردم د

 باز ه  از رو زنجیرش سددر دو. آوردم در بودم، گذاشددته جیر  تو سددال تحویل
گه اون . گرفت  گردنش طرف به و کردم فت هیچي دی هاش. نگ  دور از رو مو

 داد هل رو سرش برندم، زنجیرو قفل تر راحت که این براي و کرد جمع گردنش
ساي. سین  تو س  خورد، مي سین  به که گرمش نف  هزار اب. آورد مي بند رو نف

ست  رو زنجیرش قفل مکافات ستش تو رو پالک. ب س  ؛کرد نگاه و گرفت د  ا
ستام. بود خودش و خودم شت  رو د ستام با و صورتش طرف دو گذا  گونه ش
 .کردم نوازش رو هاش

 .شرط یه به اما کن  مي فراموش _
 :گفت  و لرش رو کشیدم دست. شد دهن  به خیره خاموش

 .کن  مي فراموش وقت اون. دختر یه و پسر یه. بیار بچه دوتا برام _
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صت که اون بي و شت  رو لر  بدم، بهش رو حرفي گفتن فر  نمي. لراش رو گذا
شت چقدر دون  شت ، لرش رو از لرامو وقتي اما گذ شماش بردا شک غرق چ  ا
ساي. بود شده  اولین از م*س*ت. خورد مي صورت  به که بود تندش و داغ نف

 :گفت  و بردم عقب آهسته رو سرم بودم، چیده لراش از که اي ب*و*سه
 قرول؟ _

شماش و داد تکون رو سرش ست رو چ سه، دومین. ب ستاش ب*و*  حلقه رو د
 .کرد همراهی  و گردن  دور کرد

 فته کنار دیوار به تکیه که شددد مي سدداعتي نی  بخوری ، تکون که اون بدون
. ردمک مي نوازش رو حریرش مثل نرم موهاي آزادم دست با. بودی  نشسته سین

 سین  رو از رو سرش. مونست مي ابریش  عین دختر این رنگ خرمایي موهاي
 :گفت من به خیره و برداشت

 چي؟ شد پسر تا دو اگه _
 :گفت  گرانه حساب. دلي ساده همه این از گرفت خندم

 .دختر یه و پسر تا دو شه مي وقت اون _
 :گفت و کرد فکر کمي باز
 چي؟ شد پسر تاش سه اگه _
 .زدم دماغش به اي ضربه انگشت  با
  جنس خوام مي من جان، دختر برین. دختر یه و پسر تا سه شه مي موقع اون _

 !که؟ فهمي مي. باشه جور
 :گفت اومد، یادش چیزي یهویي انگار بعد اما نگفت چیزي و زد لرخندي

 نیست ؟ کلفت دیگه من یعني _
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 .کشیدم و گرفت  محک  رو دماغش. پیشونی  وسعت به کردم اخمي
 خانما؟ خان  بودي حاال تا مگه _

 .متفکرانه کرد، نگام
شتر ک  یه _  مدت ینا تو بنده یادمه، که جایي تا واال. کوچولو خان  کن فکر بی

 .مواجب جیره بي اون  بودم، شما گوش به حلقه غالم
 .تر متفکرانه کرد، نگام بازم

 بیاد؟ یادت تا بکن  ازت افتادمو عقب حقوق ادعاي باید یا اومد یادت _
ید شددیطون ند رل از تر محک . کرد پایین باال رو سددرش و خ  ب*غ*ل به ق
 :گفت  گوشش زیر و گرفتمش

تاق یه تو امشدددب از تو و من که این یعني این دوني مي _  خان  خوابی  مي ا
 خوشگله؟

 .داد تکون رو سرش زده خجالت کنه، نگام که اون بدون
 .خوابیدیا زمین رو مهناز، تخت پایین رفتي برین  نیام امشب پس _

 .پایین انداخت رو سرش و گرفت دست به گردنشو پالک
 خوابیدي؟ اتاق اون تو دیشب چرا بپرس  شه مي _

_ .... 
 کنه؟ مي ناراحتت قدر این من کنار خوابیدن یعني _

 :گفت زده هول
 .... کردم فکر فقط من. خدا به نه _
 خب؟ _

_ .... 
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 بقیش؟ _
 .پرروئه دختره این چقدر گي مي خودت پرش کردم فکر فقط من....  من _
 !پررو؟! چي؟ _
 خوام مي من کني فکر شاید بمون  اتاق اون تو اگه رفته، مامان که حاال گفت  _

 .بندازم بهت خودمو
شو پالک ست به کرد، مي بازي باهاش که گردنرند  دل ادهس ي دختره. گرفت  د

یه این با یل تجز  ردهک فکرا خیلي خودم پیش من نداشدددت خرر. کردنش تحل
 .گفت مي که اینایي اال بودم

مده که اولي روزاي همون رو پالک این دوني، مي _ یت بودم او گار  خواسددت
 .بسازن برات دادم سفارش
 بود شددده زده نقش ه  در پیچیده سددمانه، و بهادر اسدد  که پالک به نگاهي

 .انداخت
 یشپ فرصددتش افتاد، که اتفاقایي با اما بدم بهت موقع همون خواسددت  مي _

 .کردي نمي آویزونش ه  تو چند هر. نیومد
ست و خورد تکوني. شد شرمزده دوباره شت  که شه بلند خوا  رت محک  و نگذا

 .گرفت  آغوشش در
 .جاست همین دیگه جات خان ؟ خوشگل ري مي کجا _
 :گفت  و گرفت  دیگه گاز یه گوشش ي الله از
 .کوچولو خودمي ریش بیخ دیگه _
 .کردم قفل لراش روي لرامو بکنه، اعتراضي که این از قرل و

 شش  و سي فصل
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 آسددودگي سددر از بلندي نفس فرودگاه، باند روي هواپیما چرخاي نشددسددتن با

شیدم  اون راه طول در. شد مي هواپیما سوار سمانه که بود باري اولین این. ک
 گوشي یرز رفتناي صدقه قربون با بودم تونسته زحمت به که داشت استرس قدر

 شیدک راحت نفس یه اومدی ، پایین که ها پله از. کن  آرومش شیطوني ک  یه و
 ردهک اجاره کیش معروف هتل یه تو خوابه، دو سددوییت یه. من  بندش پشددت و

سا طاقت گرماي این اگه. دریا به رو و دلراز سوییت یه. بودم  مي ورفاکت رو فر
یاش خصددوص به بودم، جنوب عاشددق گرفتي، عد. در هار خوردن از ب  تو ن

 به شدم رهخی و ایستادم پنجره پشت. سوییت به برگشتی  هتل، همون رستوران
 هک مونست مي این به بیشتر دریا، آبي روي خورشید هاي اشعه انعکاس. دریا
 .باشن پوشونده آزادي بهار هاي سکه از وسیعي حج  با رو دریا افق خط

 .چیدم کمدش تو مهنازو وسایالي _
 .برگردوندم سمانه طرف به رو سرم

 کرد؟ مي کار چي _
 .کرد باز رو خودمون چمدون

 .خوابید کوتاه چرت یه _
 .انداخت داخلش به نگاهي

 .کنه مي نگاه رو دریا پنجره از داره االن _
سا دادن جا و چمدون کردن خالي به کرد شرو   نی  و سه ساعت. کمد تو لرا

 اب رو لراسددام. رفت شددد نمي ه  بازار حتي گرما، این با ظهر، موقع این. بود
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یدم دراز و کردم عوض راحتي  روي گذاشددت  رو سددداعدم. تخت روي کشدد
 :تگف و ایستاد تخت کنار سمانه. بود کوتاه چرت یه براي فرصت. چشمام

 !خوابیدي؟ _
شمام که اون بدون ست  کن ، باز رو چ سي. کردم دراز رو د  وت اومد بازوش شان
. *غ*لب تو گرفتمش و تخت روي کشوندمش گفتناش، آخ به توجه بي. دست 

 .کردن تقال به کرد شرو  و گرفت خندش
 .بخواب بگیر _
 !خوابه؟ وقته چه آخه _

 :گفت  خندون و باال دادم رو ابروم تاي یه. کردم نگاش و کردم باز رو چشمام
 !چیه؟ وقت پس _

 طور همین شددره دو این. کردم ب*غ*لش قرل از تر محک . شددد قرمز دوباره
حث ک  یه تا. بود  جوري همین خوب، خوب جاهاي به کشددوندم مي رو ب

 :گفت و کرد لوس رو خودش. گشت برمي رنگش
 !بخوابی ؟ بگیری  حاال دریا، بری  اومدی  راه همه این _

 .کردم نوازش آزادم دست با رو موهاش
شگل _  رميب و شي مي سوخته سیاه بیرون، بري آفتاب این تو اگه خان ، خو

 .بخواب بگیر. گردي
 .نزدیکه. بری  مهناز و من بذار. زنی  مي نقاب خب _
 بل ره مي گرما این تو کي آخه. بخوابی  ه  ما بذار. جدت سر بخواب بگیر _

 .دریا
 :گفت  طلرکارانه و باال انداخت  رو ابروهام دنرالش
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 نيک نمي فکر بدي؟ دختر یه و پسددر تا سدده من به نرود قرار تو مگه بعدشدد  _
 بشي؟ کار به دست باید دیگه

 یدکش پایین دستام حصار از رو خودش یهویي. کرد نگام شده گرد چشماي با
 .نشست و

 .باشه داشته الزم چیزي شاید مهناز، پیش برم من _
 .خندیدم بلند. پرید بیرون تخت از هولکي هول بعدم

 خوب؟ دختر مسپار فردا به رو امروز کار گن مي نشنیدي _
 حوِ م خنده یه لراش رو اما آلرالو، عین بود، شده سرخ خجالت فرط از صورتش

سته رنگ ک  خیلي ش ستاد رو موهاش. بود ن شت فر شش پ  که اون بدون و گو
گه چیزي تاق از ب مه اون به که طور همون. زد بیرون ا پاچگیش ه  مي دسددت

 :زدم داد بلند خندیدم،
 رد خواي مي اي بهونه چه با شب برین  دارم دوست کردي؛ فرار االن بعدش  _

 .کوچولو خان  بري
 جا همون از راننده بدون ماشددین یه. زدی  بیرون هتل از کوتاه چرت یه از بعد

 ور تکی  شددم که پیاده. داشدت  نگه سداحل ي نقطه ترین خلوت و کردم اجاره
شین به دادم ش  و سر باالي زدم رو دودی  عینک. ما  شنیدن. دریا به دوخت  چ

 به عجیري آرامش وزید، مي دریا سددمت از که نسددیمي با همراه دریا صددداي
 وارشل هاي پاچه و بود شده خ  که افتاد سمانه به نگام. کرد مي تزریق وجودم

 رو متري چند ه  دست تو دست شد، تموم که کارش. زد مي تا رو مهناز جین
 تا دو ینا صمیمیت دیدن از رضایتي لرخند. رفتن پیش صدا و سر با دریا توي
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 مي داپی مسئولیت احساس مهناز قرال در داشت ک  ک  سمانه. نشست لرام رو
 نم براي که کسددي به سددمانه که این از راضددي. بود عزیز خیلي برام مهناز. کرد

 رو دریا عطر و گذاشت  ه  روي رو چشمام ده، مي نشون توجه قدر این مهمه،
 .کشیدم هام ریه به
 

. کردم پارک کیش معروف و بزرگ هاي فروشددگاه از یکي نزدیک رو ماشددین
 ابيحس ساعت  همون تو فروشگاه. بود گرم گرِم  هوا و بود ده به دقیقه ده ساعت
ستش دم که چیزي هر خرید براي زیادي شوق که مهناز برعکس. بود شلوغ  د

 ات اول طرقه از. بود میل بي کردن خرید به نسددرت سددمانه داشددت، رسددید مي
 ازمهن. خرید کیف یه و کفش تا دو و لراس دسددت چند فقط فروشددگاه، چهارم

سراب هر به شي بازي ا سید، مي که فرو  اکخور. کرد مي توقف ساعتي نی  ر
 عروسددکا مدل این از کلکسددیون یه. بود فانتزي کوچیک عروسددکاي مهناز

شت ساب حال در. دا  میخ سمانه شدم متوجه که بودم مهناز خریداي کردن ح
 زنونه لراس ي مغازه یه. انداخت  مغازه به نگاهي کنجکاوي با. شددده مغازه یه

 وابخ لراس یه. نشست صورت  رو لرخند یه کردم دنرال که رو نگاهش رد. بود
 اچهدسددتپ ما دیدن با. بود کرده جلب رو توجهش مغازه ویترین داخل آلرالویي

 :گفت  و برداشت  لراس رو از رو نگام. گرفت فاصله ویترین از
 !بری ؟ _

 این از قرل. گرفت دست  از رو خرید هاي بسته از تا چند و داد تکون رو سرش
 مهنازو چشدد  دیگه فروشددي بازي اسددراب مغازه یه بشددی ، خارج پاسدداژ از که

 .بمون  دوتاشون منتظر مغازه از بیرون بار این دادم ترجیح. گرفت
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 هتل به خوشددمزه، شددام یه خوردن از بعد و خرید و گذار و گشددت کلي از بعد
 که حمام از. رفت در تن  از روز کل خسددتگي دوش، یه گرفتن با. برگشددتی 

 ردهب خوابش در به کاناپه ترین نزدیک روي که شدم مهناز متوجه اومدم، بیرون
تاقش تو و کردم بلندش مرل روي از. بود  هی حداقل کاشددکي. خوابوندمش ا

 یه و ب*و*سیدم رو پیشونیش. کنه دور جونش از رو ها شن تا بود گرفته دوش
 .روش کشیدم ملحفه
 به نسددرت دوباره. میومد حموم تو از آب شددرشددر صددداي رفت  که اتاق داخل
ست  مي که کاري  مي کي تا. زدم نهیب خودم به اما شدم، مردد بدم انجام خوا

 یداپ ادامه جور این تونسددت مي کي تا بیفته؟ تعویق به موضددو  این خواسددت
 و زن باقي مثل کرد، مي پیدا رو نرمالش شکل جایي یه باید ه  رابطه این کنه؟

 آب صدددداي دیگه. بود جا همین ه  مکان بهترین و وقت بهترین. شددوهرها
 قعمو دونسددت مي خدا فقط. کشددیدم بیرون خریدا بین از رو جعره یه. نمیومد

 قدر این زندگی  تمام طول در آوردم نمي یاد به. بودم زده شدرم چقدر خریدنش
شیده خجالت ش  ک صوص به. با  که مانتالي سانتي دختر تا دو اون وجود با خ

 روي دقت با بودم، خریده که رو لراس. خندیدن مي ریز ریز و بودن مغازه تو
ش تخت روي آماده که رو رنگي صورتي شلوار و بلوز و کردم پهن تخت  تهگذا

. بسددت  آروم رو اتاق در و اومدم بیرون اتاق از بعد. برگردوندم کمد داخل بود،
 موجاي. نرود آروم دیگه دریا. دوخت  چشدد  دریا به و ایسددتادم پنجره پشددت
 ،رنگي نورافکن همه اون وجود با حتي شددد، مي کوبیده سدداحل به که بلندش

گاه. رسددید مي نظر به خوفناک  از رفت، رژه ذهن  تو ماه دو این حوادث ناخودآ
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 همه. کذایي شدددب اون و مشددترک زندگي ماه یه عقد، تا بگیر خواسددتگاري
 نفس هی با همراه. بودم خریده جون به دختر، این به عشِق  خاطر به که سختیایي

 به. بریزم دور رو منفي افکار ي همه کردم سددعي و دادم تکون رو سددرم بلند،
 ازب صددداي با. بودم ایسددتاده پنجره پشددت که بود سدداعتي نی  اومدم، که خودم

 در چهارچوب تو سددمانه. گرفت  اتاق ورودي سددمت به رو نگاه  در، شدددن
 اون با حریر رنگ آلرالویي پیراهن. بود گرفته پایین رو سددرش و بود ایسددتاده

ست ضاد بدنش سفید پو شت، ت ضاد یه دا  گل ايلپ اون با چند هر. نظیر بي ت
ماهنگي خیلي شددرمش، از گلي هارچوب تو. داشدددت ه  روش به رو در، چ

ستادم ست . ای . چرخوندم رنگ خرمایي خرمن اون بین و موهاش تو بردم رو د
 :گفت  و ب*و*سیدم رو پیشونیش

 کوچولو؟ خان  داشتي دوست لراستو _
 گوشددش کنار و کمرش دور کردم حلقه رو دسددتام. داد تکون آروم رو سددرش

 :گفت 
 مطمئني؟ _

 باز و گذاشت ه  روي آهسته رو چشماش اما نگفت، چیزي. کرد نگام دوباره
 ،غافلگیر. گرفتمش ب*غ*ل به و باال کشددوندمش کمر از مالی  خیلي. کرد

ستاش  سمت به رو پاهاش. برد گردن  طرف به بود، شده پرت هول از که رو د
سه یه و لراش نزدیک بردم رو سرم. کردم هدایت پهلوهام  از طوالني ي ب*و*

شماش. گرفت  لراش سته که رو چ سي از. کرد نگام و کرد باز بود، ب  توي هک ح
 خیلي تونست  مي حاال. بودم مطمئن دیدم، مي عسلش رنگ به چشماي عمق

ضح شق وا شماش تو رو ع ستن و برین  چ سه. رو خوا  روي رو دوم ي ب*و*
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 بهتر یگهد. بست  رو در پا کنار با و گذاشت  جلو سمت به قدم یه. نشوندم لراش
 .همیشه واسه اون . بمونه جا در همین پشت گذشته ي همه که بود

 
**** 

 .کردم باز ه  از زور به رو چشمام. شدم بیدار خواب از در، به ضربه صداي با
سیدم رو گونش. بود خواب غرق ب*غ*ل  تو سمانه ست آروم و ب*و*  چپ  د

 بارهدو. کشددیدم باال گردنش زیر تا رو ملحفه. کشددیدم بیرون سددرش زیر از رو
 موهام .پوشیدم رو لراس  اي عجله بشه، بیدار که این قرِل . شد بلند در صداي

 باز ور خواب اتاق در و زدم عقب به دست با بود، شده پخش پیشونی  رو که رو
 حک م رو دماغش. بود دلخور رق  بد قیافش. بود ایستاده در پشت مهناز. کردم

شماش تو و شدم خ . اومد در آخش صداي که محک  قدر اون گرفت ،  زل چ
لب خیلي برام. زدم مه با و زد در اول که بود جا  رو سددرش کمش عقل ي ه

 .اتاق داخل بیاد و پایین ننداخت
 خواهري؟ شده چي صرحي اول _
 ک . ساعت به رفت نگام. فهمیدم رو غذا ي کلمه داد، بیرون که اصواتي بین از

 دسددت به رو سددرش. بود نی  و یازده سدداعت. بشدده چهارتا چشددمام بود مونده
 رو نتلف. بودم گرسنه رق  بد خودم . داشت حق بیچاره. ب*و*سیدم و گرفت 

 .نهار یا بدم سفارش صرحانه بودم مونده فقط. برداشت 
خدم تل، م*س*ت مل رو میز ه ید کا عد و چ عامش گرفتن از ب تاق از ان  بیرون ا

ست براش رو مهناز مرغ تخ . رفت شت  و گرفت  پو شمام. جلوش گذا  ترف چ
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ست مي دل . اتاق در به  صرحونه اولین بخوری ، ه  کنار در رو صرحونه خوا
 در يال از و شدم بلند. بود نمونده دوازده به چیزي دیگه ولي مشترک زندگي ي
 تهدوخ پنجره به رو نگاهش و بود شددده بیدار سددمانه. اتاق تو انداخت  نگاه یه

سل شیر لیوان یه امکانات، حداقل با. بود  ارشکن. کردم درست غلیظ خیلي ع
. کشید باال بینیش تا رو ملحفه و شد سرخ شرم از صورتش. نشست  تخت روي

 .چرخوندم خودم سمت به چونشو و بردم دست
 خوبي؟ _

 مرتب رو دورش ي ملحفه کنار و گوشدده و داد تکون پایین و باال به رو سددرش
 .پاتختي رو گذاشت  رو عسل شیر لیوان. کرد

 دکتر؟ بری  خواي مي داري درد اگه _
 دراز کنارش. کرد راست و چپ منفي عالمت به رو سرش زده خجالت بار این

 .ت گرف دست به رو موهاش از تکه یه و کردم سرم گاه تکیه رو بازوم. کشیدم
 خانم ؟ دونستي مي رو چیزي یه _

 .کرد نگام سوالي بده، تر پایین رو ملحفه که اون بدون
 ینا از تر آسددون خیلي بدي، تکون رو مثقالي دو زبون اون اگه دونسددتي مي _

 منیه؟ دو ي کله
 :گفت  و کردم اخ . داد تکون چپ و راست به سرشو دوباره و خندید

سابي درس یه شد الزم دیگه. نکن گوش حرف لجرازِ  کوچولوي _  دمب بهت ح
 .بشي ادب تا
شماي با شیدم پایین صورتش رو از رو ملحفه. کرد نگام شده گرد چ  یرهخ. ک

شنگي ي خنده. بردم صورتش نزدیک رو سرم و لراش به شدم  صورتش رو ق
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 لپش از گنده گاز یه و کشدوندم لرش رو لرامو. بسدت رو چشدماش و نشدسدت
 :گفت  جانب به حق و خندیدم. رفت هوا به آخش صداي. گرفت 

 !کنن؟ مي ادب ب*و*سه و م*ا*چ با رو کسي دنیا کجاي آخه. باش رو ما زن _
 :گفت معترض و مالید رو گونش

 .خان بهادر گرفت دردم _
 :گفت  متعجب

 کي؟ گفتي! کي؟ _
 :کرد تکرار لجوجانه

 .خان بهددددددادر _
 .کشیدم بینیش روي به بینیمو و بردم صورتش نزدیک رو سرم

یدرو دون  نمي _ یدي ح هان نه، یا د ماقي همون آ قد که قلچ  در دم آرش ع
 .بود پوشیده مشکي شلوار و کت یه. هیکلیه خیلي. بود ایستاده

 :گفت و کرد فکر ک  یه
 گفتي؟ چیزي یه گوشش زیر اینا پري ي خونه در دم که هموني _
 اون بر عالوه خان؟ بهادر زنه مي صدددام اون  دونسددتي مي. خودشدده اوهوم، _

 .ه  بقیه
 .خان بهادر گه مي بابام  حتي. آره خب، _

 .بود کج زاریش دو چقدر. کردم نگاش بار سرزنش
هادر خواي مي ه  تو یعني _ ثل بزني؟ صددددام خان ب یدر، م ثل ح  باقي م

 کارگرام؟
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 .زدم کنار صورتش تو از رو موهاش
 نیستي؟ زن  تو مگه _

 .کرد نگام ها بچه دختر عین فقط و نگفت چیزي
 !نداد؟ آنتن _

 :گفت متعجب
 !چي؟ _
 .گفت  زاریتو دو _
 بزن ؟ صدا چي خب. لحاظ اون از آهان _

 .گرفت  گردنش از ب*و*سه یه و گردنش گودي تو بردم فرو رو سرم
 این از عشق ، عزیزم، شوهرم، مثال زنا، باقِي  مثل دون ، مي چه من هددددددوم، _

 .دیگه چیزا
 .کرد نچي و باال داد رو سرش

 گي؟ نمي پس _
 .ریزخندید

 .بشي ادب دوباره الزمه پس _
ستاش دوتا هر شت رو د  و جلو بردم رو سرم. خندید بلند و هاش گونه رو گذا
 .گرفت  لراش از طوالني ي ب*و*سه یه هاش، خنده به توجه بي
 

**** 
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شت آفتاب شت و کرد مي غروب دا  یکي غروب این. شد مي پنهون افق خط پ
ست. بودم دیده عمرم تموم در که بود هایي صحنه زیراترین از  که زني کنار در

شقش سته ها شن روي ساحل کنار بودم، عا ش  سرگرم که مهناز به و بودی  ن
 ره با اما رفت مي جلو دریا تو متر چند تا. کردی  مي نگاه بود موجا با بازي
شت برمي ساحل به خنده با میومد، که بزرگي موج   ه هاش پاچه زدن باال. گ
 حظهل یه براي که قدري اون. بود خیس خیس کمر تا. بود نکرده توفیري هیچ

 با يول بشه خیس کامل تا دریا تو بندازمش و کن  ب*غ*لش برم شدم وسوسه
 .شدم خیالش بي چپ  ي شونه روي سمانه سر گرفتن قرار

 .ها آخره شب امشب کني؟ تني آب خواي نمي _
 یادر به و هاش شونه دور کردم حلقه دستمو. داد تکون منفي عالمت به سرشو

 .شدم خیره
 :گفت و ب*و*سید رو گوش  زیر

 خواد؟ مي چي دل  گفتي اگه _
 .کردم نگاش پرسشي

 خواد؟ مي دلش چي من کوچولوي خان  _
 .بمونی  جا این حاالها حاال خواد مي دل  _

 :گفت  و خندیدم
سي دیگه روز چند رفته یادت نکنه! چي؟ _ سالمتي. رفیقامونه عرو  فیقر من نا

 .خان  عروس دوست تو و دومادم
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سه و مالیدم گردنش به رو لر  و گلوش زیر بردم رو سرم شش از اي ب*و*  گو
 :گفت  آروم و گرفت 

 .حالمون و عشق دنرال اومدی  باشی ، حالشون کمک که این جاي به _
 وزر چند این تو. رفت ضددعف براش دل . کردم نگاش. نگفت چیزي و خندید

 و روزا از ثانیه به ثانیه که روزي چند. بود شدددده رو اون به رو این از رابطمون
 با بازي از سرخوش مهناز ي خنده صداي. بود شده خاطره از پر برام شراش

 دراز ها شددن روي و کردم باز شددونش دور از دسددتمو ي حلقه. میومد موجا
 .کرد اشاره پاش به دست با. کشیدم

 .پام روي بذار سرتو _
 .بست  رو چشمام و پاهاش روي گذاشت  رو سرم و چرخیدم

 .بدوني رو چیزي یه خواد مي دل  _
 بود؟ چي منظورش. کردم نگاش و کردم باز چشمامو

 .خوبي خیلي خیلي تو _
شمام بار این شي با رو چ شت  ه  روي بود، شده سرریز قلر  به که آرام  .گذا

 .داد حرکت موهام بین رو دستاش
 .مدیون  بهت خیلي من _

 :کردم زمزمه لب زیر. نمیومد خوش  هیچ کلمه این از! مدیون؟
شي مدیون  خوام نمي _ سرم خوام مي. با شي، هم  به. راه  رفیق سرم، تاج با

 .باشي تن  لراس همن، لراس شوهر و زن گه، مي که خان  حاج قول
 .ب*و*سیدم و برداشت  موهام روي از رو دستش

 چیه؟ معنیش دوني مي _
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 :گفت و کرد فکر کمي
 .نه _
 .پوشونن مي همو عیراي همه شوهر و زن یه که اینه معنیش _

 .دادم حرکت موهاش بین و بردم باال جا همون از دستامو
 گردنت حقي که طلرکاري یه چشد  به من به خوام نمي. چیزمي همه زنمي، _

 آخرشدد  تا باش مطمئن. خوام مي ازت رو همینا وقتش به من . کني نگاه داره
 .وایمیس  پات

 بل گرمي بعد، ولي نگفت چیزي اون . نگفت  چیزي دیگه و کردم سددکوت
 روي ب*و*سدده یه دوباره تالفیش به و کردم احسدداس پیشددونی  روي هاشددو
 .نشوندم دستش

 
 هفت  و سي فصل

 
 با. کشددید بلندي نفس سددمانه زمین، روي به هواپیما هاي چرخ حرکت با

 ردنک باز با. بود لر  ي گوشددده لرخند یه و کردم مي نگاش رفته باال ابروهاي
شماش شاره یه چ ست  به ا شت جا تا رو ناخناش که کردم د  کرده فرو توش دا

 گوشش زیر. خندید ریز و کرد من به بعد و ناخناش رد به نگاهي اول اون . بود
 :گفت  آروم کشداري لحن با

ندي؟ مي که _ نه توي وقتي! خ  مي جوري همین آوردم  در تالفیشددو خو
 خندي؟
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 .کرد آزاد و گرفت دندوناش بین رو پایینش لب
 .خونه برسی  بذار زن ؟ مي بلوف کني مي فکر چیه؟ _

 :گفت آروم بعد. کرد برمون و دور به نگاهي و لرام رو گذاشت رو انگشتش
 .شنیدن همه. تر یواش خدا رو تو _

سي هیچ چند هر سش ک سه یه ولي نرود ما به حوا شت  کوچیک ب*و*  ور گذا
 :گفت  آروم و انگشتش

 .خونه رسیدی  وقتي باقیش. خدمتتون باشه الحساب علي مقدمش، این _
 

**** 
 

ستاده هامون چمدون منتظر ریل کنار شتني. بودی  ای  به رگبز چمدون دوتا برگ
ضافه چمدونا ستاده ریل کنار مهناز. بود شده ا شتیاق با و بود ای  نایيچمدو به ا

 دهکر پیدا جدید سددرگرمي یه بازم. کرد مي نگاه کرد، مي حرکت ریل روي که
یل قسددمت از باالخره. بود  که جمعیتي ازدحام میون. شددددی  خارج بار تحو

خل  از سددرخوش. کردی  حرکت خروجي طرف به بود، فرودگاه سدددالن دا
 .کردم مي نگاشون نوروزي مسافرت

 .تر بزرگ خواهر یه مثل بود، چمدونش حمل در مهناز به کمک مشغول سمانه
 سپهرتاج؟ آقاي _
 خوند، مي تردید با همراه پرسددشددي رو اسددم  که صدددایي طرف به تعجب با

شت  ستاده کنارش ه  دیگه نفر سه ساله، سي حدوداي جوون مرد یه. برگ  ای
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 ور چمدونا. بود پوشددیده رو انتظامي نیروي لراس تا سدده اون از یکي که بودن
 :گفت  و زمین گذاشت 

 بفرمایید؟. هست  خودم _
 .انداخت کردن، مي نگاش متعجب که سمانه و مهناز به نگاهي یه
 .بیاید ما با باید شما سپهرتاج، آقاي _
 !چددددددي؟ _

 :گفت آروم خیلي و اومد جلوتر
گاهي پلیس از هست  ناصري _  .آ
 .آورد در کتش جیب تو از کاغذ یه
 .بیایید ما با صدایي و سر هیچ بدون بهتره. جلرتونه حک  این _

گاهي هاش و مرد به ن  دسددتش از رو برگه! بود؟ خرر چه جا این. کردم همرا
 رس به نگاهي. سیار جلب اون  جلب، حک . خوندنش به کردم شرو  و قاپیدم

 .نرود درش" دلیل به" ي کلمه از اي نشونه هیچ. کردم کاغذ سر تا
 داره؟ معني چه بازیا مسخره این بگید شه مي _
گاهي یه نه که مردمي به ن کاوا  شددددن، مي جمع برمون و دور داشددتن کنج

 :گفت تر آروم و انداخت
 .نندازي راه بیداد و داد نفعته به سپهرتاج، جناب برین _

 .دادم تکون صورتش جلوي رو کاغذ
گاهي؟ بیام باید من چي براي _  آ
 .بگ  بهتون چیزي جا این تون  نمي من _
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ستش با  که ريقد اون فقط بره، کنار خیلي که قدري اون نه. زد کنار رو کتش د
 .برین  رو کمربندش از آویزون دسترند برق

 .شه مي معلوم چي همه جا اون بیارید تشریف پا ُتک یه اگه _
 هر.  انداخت مهناز و سمانه به نگاهي و برداشت  لعنتیش دسترند روي از چش 

 چهار نای هیرت دیدن از بدتر، دیگه که سمانه. بودن ترسیده حسابي دوتاشون
شت تا ش  کردم سعي. میفتاد پس دا ست به رو آرام  مونه به کردم رو. بیارم د

 .مرد
 .کن  راهي خونوادمو بذارید اول _
 

**** 
 

 وارس. بشه سوار مهناز تا کردم کمک. ماشین پشت بذاره راننده دادم رو چمدونا
 ور خودش پاک که سمانه به رو. ب*و*سیدم رو پیشونیش و شدم خ  شد، که

 :گفت  بود باخته
 .بترسي خواد نمي. دل  عزیز نیست چیزي _

 :دادم ادامه و ب*و*سیدم رو دستش
 .گردم برمي نشده غروب من . خونه برو _

شت از چیزي زدم که حرفایي . ددا تکون رو سرش اما نکرد ک  نگرانیش و وح
 د،کر حرکت که تاکسددي. دادم تاکسددي راننده به خونه آدرس با همراه رو کرایه

 نشدددده دور ازم قدم  یه دقیقه پنج این تو که مردي تا چهار طرف به رو سددرم
 .چرخوندم بودن،
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**** 

 
سته اتاق داخل ش  و ودب سرد. منفذي یا روزنه پنجره، هیچ بدون اتاق یه. بودم ن

سپرتي کت ي لره دو. داد مي نا بوي شدیدا . ردمآو ه  روي به رو، بود تن  که ا
 بودم رشد که اتاقي بار چندمین براي. کرد مي عصری  داشت لعنتي انتظار این
 کاشددي دیوار ي نیمه تا پایین از که متري دوازده اتاق یه. گذروندم نظر از رو

شیده سفید  دمآ. بیامرزه رو اموات ي همه خدا. سفید گچ باال تا و بود شده ک
 و من. بودم نشددسددته منتظر جایي همچین یه. مینداخت غسدددالخونه یاد رو

گاهي؟ و من! انتظار؟ گاهي؟ کجاي اون ! آ ستام! بازجویي اتاق آ شیدم رو د  ک
 .داد نمي قد جایي به کرد، مي که کارم. کرد نمي کار فکرم. صورت  به

 ربضد به کردم شدرو  پام با و اتاق ي رفته رو و رنگ صدندلي به دادم رو تکی 
 بین ،نقش ریز مرد یه هیرت و شددد باز اتاق در باالخره بعد ي دقیقه ده. گرفتن

 انداخت ؛ مچی  سدداعت به نگاهي خونسددردم، ظاهر حفظ با. شددد ظاهر در
 شده بابا این معطل که بود ساعت نی  دقیقا و بود ظهر از بعد نی  و سه ساعت

 .بودم
شه ستش روي ي پو شت رو د  و عقب داد رو صندلي همزمان و میز روي گذا

 و جدي خیلي خیلي ظاهر صددورتش به کرد مي سددعي که حالي در. نشددسددت
شک شه بده، خ شید برگه یه و کرد باز رو پو شت توش چیزایي یه و بیرون ک . نو

 :گفت بود پایین سرش که طور همون ه  بعد
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 اس ؟ _
_ .... 

 :گفت و آورد باال سرشو تحک  با
 اس ؟ گفت  _

 قرار رو برگه، همه اون میون من اسدد  به که جلري حک  از کپي یه به نگاهي
 :گفت  خونسرد و کردم بود گرفته

 .جناب باش  حضورتون معرف کن  مي فکر _
 :گفت و شد عصراني مرد

 .دیدب جواب دونه به دونه پرس ، مي ازتون چي هر نفعتونه به سپهرتاج، آقاي _
 .میز روي گذاشت  و کردم گره ه  تو رو دستام داد، که گافي به توجه بي
 این چي واسدده بدون  باید قرلش اما دونه، به دونه اون  دم، مي جواب باشدده، _

 جام؟
 :گفت و زد پوزخندي

 .رسی  مي جاش  اون به کني صرر اگه _
 و پیچید مي گوشدد  تو که صددداش از حتي نیومد، خوشدد  هیچ پوزخندش از

 ."رسی  مي جاش  اون به: "شد مي تکرار
 رکتش یه اون بر عالوه. دارید ماشین بزرگ نمایشگاه یه شما سپهرتاج، آقاي _

 درسته؟. نقل و حمل
 .دادم تکون تایید ي نشونه به رو سرم

 چطوره؟ درآمدشون _
 !درآمدشون؟ _
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 میارید؟ در سود ازشون چقدر ماهي که اینه منظورم _
 .بیرون دادمش شدت با و کشیدم بلندي نفس

 .دادم مالیاتی  ممیز به رو سواال این همه جواب قرال اگرچه _
 :دادم ادامه لر  روي پوزخند یه با
شون اما بدم، رو سوالي همچین جواب شما به بین  نمي ه  لزومي و _  درآمد

 به باید جام، این من چیزا این از و مالیاتي فرار خاطر به اگرم. نیسددت بدک اي
 زمهال اگه. کردم رد ماه تیر همین رو مالیاتی  ي اظهارنامه من برسون  اطالعتون

 .بیارم براتون رو مالیاتی  ي تسویه صورت تا بگید
 ماش دارا نمایشگاه ي همه. فرمایید مي شرمنده. سپهرتاج آقاي دارید اختیار _

 چي؟ زمین. دونن مي حسابي خوش آدم رو
 !زمین؟ _

 .داد چرخي دستش تو رو خودکار
 .شهري باغ مسکوني، زراعي، داري؟ چي زمین که اینه منظورم _

 .شد مي لرریز صررم ي کاسه داشت ک  ک 
 .دارم ور اون و ور این توکي و تک _
 کجاها؟ _

 :گفت  و حرفش تو پریدم حوصله بي
 جناب؟ برخشید....  آقاي چرخوني مي سرت دور رو لقمه چرا برینید، _
 .رشیدي سرگرد. هست  رشیدي _
 مطلب؟ اصل سر برید لطفا شه مي. رشیدي جناب بله _
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 داري؟ ملک چي؟ آباد حسین طرفاي دیگه؟ سوال یه فقط. چش  به اي _
 .سوله یه با دارم متري هزار دو زمین قطعه یه جا اون آباد؟ حسین _
 سوله؟ _
 .پام یکي اون رو انداخت  رو پام یه
 .مکرد مي استفاده ازش انرار جاي قرال. ملک همون تو متري هزار ي سوله یه _

 .کاغذش روي چیزي نوشتن به کرد شرو 
 .مطلب اصل سر بری  خب _

 :داد ادامه و خندید
 .سپهرتاج جناب هستي اي حوصله ک  آدم پیداست، که جور این _

. دیوار هب بکوب  رو سرش و بگیرم رو گردنش خواست مي دل  اما نگفت  چیزي
 ک  آدم: "گفت مي اومدن ِقر سددداعت یه و کردن معطل سددداعت نی  از بعد

 ".هستي اي حوصله
 برزگر؟ جمشید شناسي؟ مي جمشید اس  به شخصي _

! جمشید بازم. شد مشمئز پا تا سر از وجودم تمام اسمش شنیدن از! جمشید؟
ست  شت اختیار بي د شغال اون. بود کرده شرو  جدید بازي یه پس. شد م  آ
نداخته؟ راه بامرولي چه بار این چیه؟ باز_ ک خیال باهه که دفعه اون ا  ور با

 .جلو بود انداخته
 :گفت  ندم نشون رو عصرانیت  کردم مي سعي بدبختي به که حالي در
 کشیده؟ اي نقشه چه دیگه دفعه این _

 :دادم ادامه و زدم پوزخندي
 !کرده؟ شکایت من از بابلیساش سرقت خاطر به دفعه این حتمي آهان، _
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 .زد پهني لرخند و کرد باز رو نیشش مرد
 اب آشناییت ي نحوه مورد در شه مي حاال. سپهرتاج آقاي بود قشنگي شوخي _

 .بدي توضیح بیشتر جمشید،
 :گفت  و انداخت  باال اي شونه

 .همین رفیقامه، از یکي محالي بچه از _
 :گفت و نزدیک آورد رو سرش

 دشمنیتون؟ علت و _
 برسه؟ خواست مي کجا به بود؟ چي سوال این از منظورش! دشمنیمون؟ علت

 از هیچ. کردم نگاش. میومد در صدددا به گوشدد  تو داشددت خطر زنگ ک  ک 
 رو دسددت  یه. داد مي رو قرل ي دفعه دردسددر بوي. نمیومد خوشدد  سددواالش

 :گفت  و جلو بردم خودش مثل رو سرم و میز روي گذاشت 
 .رشیدي سرهنگ برین _
 .سرگرد جناب، سرگرد _

 :دادم ادامه و دادم تکون رو سرم
 زور به ون ا گرفت ، دیپل  یه فقط. نیست  اي تحصیلکرده آدم من. جناب برین _

 که لمافی این مثل دیدم، زیاد پلیسددي فیل  بخواي تا اما عربي درس ي ماده تک
سه آقا توش ستگیر فالن جرم به شما گه مي پلی  رفيح هر گه مي یا و شدید د
 يم اینو حداقل. حرفا این از و شدده مي اسددتفاده دادگاه تو خودتون علیه بزنید
 .کنید بازجویي من از تونید نمي نشه، اتهام تفهی  من به تا دون 
 .صندلي به دادم تکیه دوباره و بردم عقب رو سرم
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 یچه به جام، این چي براي نفهم  که وقتي تا لحظه این از دم مي ترجیح پس _
 .ندم جوابي شما سواالي از کدوم

 و ه  به زد رو دسددتاش کف. خنده زیر زد یهو بعد ولي کرد نگام اخ  با اول
 :گفت

ش  _ ش . اومد خو ستي زرنگي آدم الحق. سپهرتاج اومد خو شق من . ه  عا
 .پلیس دمش و سرم به زد که شد فیلما همین تقصیر اصال. بودم پلیسي فیلماي

 :گفت بده قورت رو خندش باقي کرد مي سعي که حالي در
 .مطلب اصل سر بری  دیگه پس خب _

 پاک برف مثل درسددت داد، حرکت راسددت و چپ به رو دسددتش توي خودکار
 .ماشین کناي

 آقاي کردن مطرح جدید شددکایت یه شددما علیه برزگر جمشددید ي خانواده _
 .سپهرتاج

 :گفت  و زدم نیشخندي
 ته؟نوش اي شکایتنامه جور چه دفعه این. جلو فرستاده باباشو بازم دوباره؟ _
 !خودش ي شکایتنامه _
ید من طرف از بهش _ گه بگ  اون و دادگاه این تو رو وقتش که این جاي به ا

 .ماسه مي بهش بیشتري چیز بخونه، حقوق درس بره کنه، تلف دادگاه
 .کردن خطي خط رو پوشه ي گوشه خودکارش با کرد شرو 

 هک حیف منتها. خوبیه نصددیحت. سددپهرتاج جناب فرمایید مي درسددت بله، _
 .نیست عملي دیگه

 .زد مي رو دخترا مخ خوب. نمیومد خنگي ي بچه نظر به نیست؟ عملي چرا _
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 :گفت و زد لرخندي
 .... که نیست عملي جهت این از _

 .چشمام تو زد زل و جلو کشید رو سرش
 .کشه نمي نفس دیگه چون نیست عملي _

 .ه  تو کشید ابروهام
 !چي؟ _
 .شده پیدا جسدش پیش روز پنج درست _
 !جسد؟....  َج  _
 .برزگر جمشید جسد جسد، بله _

 شددنیدم، مي خودم گوشدداي با که رو چیزي. موند باز خودم ي اراده بي دهن 
شید؟. کردم نمي باور سد؟! جم سد! ج شید؟ ج شید! جم شت ! مرده؟ جم  دا

 چشددمام جلوي خودکار یه که کردم مي حالجي رو مرد این آخر هاي جمله
 .خورد تکون

 !شمام با جناب، آهاي _
 .کردم نگاش و دادم قورت بدبختي به رو دهن  آب

 خوبه؟ حالتون _
 شوخیه؟ نه؟ کنید، مي شوخي دارید _

 .شد باز بناگوش تا نیشش
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 وفيپ. افتاد قرل ي دفعه به یادم که بگ  چیزي خواسددت . نداشددت اومدن وتاه
ست روي از رو نگاش. دادم تکون رو سرم و کردم شت د شت شدم م  و بردا
 :گفت

 بوده؟ صورت چه به آشناییتون بگید شه مي _
 همون باز. ب*غ*ل  زیر بردم ضددربدري رو دسددتام و صددندلي به دادم رو تکی 

 .نداشت  مکررات تکرار به اي عالقه هیچ. حرفا همون و سواال
 ودب انداخته رو باباهه که دفعه اون انداخته؟ راه بامرولي چه بار این چیه؟ باز _

 .جلو
 :گفت  ندم نشون رو عصرانیت  کردم مي سعي بدبختي به که حالي در
 کشیده؟ اي نقشه چه دیگه دفعه این _

 :دادم ادامه و زدم پوزخندي
 !کرده؟ شکایت من از بابلیساش سرقت خاطر به دفعه این حتمي آهان، _

 .زد پهني لرخند و کرد باز رو نیشش مرد
 اب آشناییت ي نحوه مورد در شه مي حاال. سپهرتاج آقاي بود قشنگي شوخي _

 .بدي توضیح بیشتر جمشید،
 :گفت  و انداخت  باال اي شونه

 .همین رفیقامه، از یکي محالي بچه از _
 :گفت و نزدیک آورد رو سرش

 دشمنیتون؟ علت و _
 برسه؟ خواست مي کجا به بود؟ چي سوال این از منظورش! دشمنیمون؟ علت

 از هیچ. کردم نگاش. میومد در صدددا به گوشدد  تو داشددت خطر زنگ ک  ک 
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 رو دسددت  یه. داد مي رو قرل ي دفعه دردسددر بوي. نمیومد خوشدد  سددواالش
 :گفت  و جلو بردم خودش مثل رو سرم و میز روي گذاشت 

 .رشیدي سرهنگ برین _
 .سرگرد جناب، سرگرد _

 :دادم ادامه و دادم تکون رو سرم
 زور به ون ا گرفت ، دیپل  یه فقط. نیست  اي تحصیلکرده آدم من. جناب برین _

 که لمافی این مثل دیدم، زیاد پلیسددي فیل  بخواي تا اما عربي درس ي ماده تک
سه آقا توش ستگیر فالن جرم به شما گه مي پلی  رفيح هر گه مي یا و شدید د
 يم اینو حداقل. حرفا این از و شدده مي اسددتفاده دادگاه تو خودتون علیه بزنید
 .کنید بازجویي من از تونید نمي نشه، اتهام تفهی  من به تا دون 
 .صندلي به دادم تکیه دوباره و بردم عقب رو سرم

 یچه به جام، این چي براي نفهم  که وقتي تا لحظه این از دم مي ترجیح پس _
 .ندم جوابي شما سواالي از کدوم

 و ه  به زد رو دسددتاش کف. خنده زیر زد یهو بعد ولي کرد نگام اخ  با اول
 :گفت

ش  _ ش . اومد خو ستي زرنگي آدم الحق. سپهرتاج اومد خو شق من . ه  عا
 .پلیس دمش و سرم به زد که شد فیلما همین تقصیر اصال. بودم پلیسي فیلماي

 :گفت بده قورت رو خندش باقي کرد مي سعي که حالي در
 .مطلب اصل سر بری  دیگه پس خب _
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 پاک برف مثل درسددت داد، حرکت راسددت و چپ به رو دسددتش توي خودکار
 .ماشین کناي

 آقاي کردن مطرح جدید شددکایت یه شددما علیه برزگر جمشددید ي خانواده _
 .سپهرتاج

 :گفت  و زدم نیشخندي
 ته؟نوش اي شکایتنامه جور چه دفعه این. جلو فرستاده باباشو بازم دوباره؟ _
 !خودش ي شکایتنامه _
ید من طرف از بهش _ گه بگ  اون و دادگاه این تو رو وقتش که این جاي به ا

 .ماسه مي بهش بیشتري چیز بخونه، حقوق درس بره کنه، تلف دادگاه
 .کردن خطي خط رو پوشه ي گوشه خودکارش با کرد شرو 

 هک حیف منتها. خوبیه نصددیحت. سددپهرتاج جناب فرمایید مي درسددت بله، _
 .نیست عملي دیگه

 .زد مي رو دخترا مخ خوب. نمیومد خنگي ي بچه نظر به نیست؟ عملي چرا _
 :گفت و زد لرخندي

 .... که نیست عملي جهت این از _
 .چشمام تو زد زل و جلو کشید رو سرش

 .کشه نمي نفس دیگه چون نیست عملي _
 .ه  تو کشید ابروهام

 !چي؟ _
 .شده پیدا جسدش پیش روز پنج درست _
 !جسد؟....  َج  _
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 .برزگر جمشید جسد جسد، بله _
 شددنیدم، مي خودم گوشدداي با که رو چیزي. موند باز خودم ي اراده بي دهن 
شید؟. کردم نمي باور سد؟! جم سد! ج شید؟ ج شید! جم شت ! مرده؟ جم  دا

 چشددمام جلوي خودکار یه که کردم مي حالجي رو مرد این آخر هاي جمله
 .خورد تکون

 !شمام با جناب، آهاي _
 .کردم نگاش و دادم قورت بدبختي به رو دهن  آب

 خوبه؟ حالتون _
 شوخیه؟ نه؟ کنید، مي شوخي دارید _

 .شد باز بناگوش تا نیشش
 مي حقوق کارمنداتون به کردن شوخي واسه دون  نمي رو شما واال! شوخي؟ _

 .ن ک شوخي شما با و بشین  بیام دن، نمي حقوق جا این من به ولي نه، یا دید
 .هام شقیقه به کشیدم رو دست 

 !مرده؟ جمشید گید مي یعني _
 .دقیقا _
 .خطه هفت خیلي آدم این مطمئنید؟ _
 ات و بود نشدده تجزیه سدرما خاطر به جسدد یعني نرودی ، مطمئن ه  ما واال _

 تست بشی ، مطمئن که این براي ولي داد، تشخیص رو چهره شد مي حدودي
 رو يا ان دي آزمایش کرد؛ تایید رو هویتش قانوني پزشددک ي نظریه. گرفتی 

 !پلیسي فیلماي تو که؟ چیه دونید مي. گ  مي
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شت شرایطي همچین تو! بهش لعنت ست . ریخت مي مزه دا  عالمت به رو د
 :گفت  و بردم باال سکوت

ست از تر خط هفت آدم اون _ ست قدر اون. اینا  مي راحت که داره رفیق و دو
 پدرش طریق از دفعه اون. کنه رو زیر رو پرونده یه هیچ، که رو کاغذ یه تونه

 !دزدي آدم زد؟ من به انگي چه دونید مي جلو، اومد
 .برگردوندم خودم طرف به رو شست  انگشت

 بي جنازه یه سددوزونده، فسددفر کلي رفته حاال. کردم رو دسددتشددو من ولي _
 من از رو انتقامش جوري این خواد مي آورده، برداشددته، جایي یه از صدداحابو

 .بگیره
 .شد میخ یهو

 !بگیره؟ چیو انتقام! انتقام؟ _
 .صندلي به دادم تکیه. بودم داده آب رو بند هوا بي دوباره! انتقام

 .همین عرضگیاشو، بي انتقام _
 .کرد شرو  دید، رو سکوت  وقتي. نگفت  چیزي دیگه و کردم سکوت

 که يخشددک ي رودخونه بسددتر تو پیش، روز ده حدود. سددپهرتاج آقاي برینید _
 تالشيم نیمه جسد یه بگ  بهتره. کردی  پیدا جنازه یه شماست، ملک به نزدیک

 به ن او. بوده پیش نی  و ماه یک حدود در مرگ قانوني، پزشکي نظر طرق. شده
صابت علت س  ا . مغزي ي ضربه علت به مرگ نتیجه در و سر با سخت ج

شید ي خانواده همچنین ست حدود جم شون شدن مفقود پیش، روز بی  فرزند
ره یه نزدیکش، دوسددتاي ي گفته طرق. بودن کرده گزارش رو  ي خونه از شدد

 هیچ ه  مدت این طول در. شدددده ناپدید کرده، مي زندگي درش که مجردي
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 پل هی زیر عشایر، از گروه یه جنازشو که پیش روز چند تا نشده دیده ازش اثري
شغال خروار یه زیر از اون  کنن؛ مي پیدا متروک و خرابه  لاوای. کلوخ و ِگل و آ
شک و سرد منطقه هواي چون شده، متعفن جنازه بوده، خ  هوا، شدن گرم اما ن

سد، ي تجزیه شرو  با همراه شده باعث  چند شعا  تا شدیدي تعفن بوي ج
 و شددده عشددایرا از نفر چند کنجکاوي باعث ه  بو همین. کنه پر اطرافو از متر

 .شد نمي پیدا حاالها حاال و بود شده قای  جایي خوب وگرنه. شده پیدا جنازه
 :گفت و کرد داري معني نگاه

 .اس متروکه چقدر طرفا اون که دونید مي بهتر خودتون _
 :گفت  و زدم نیشخندي پوزخندش، جواب در
سد اون مطمئني قدر این کجا از _ شي ج شید خود شده، متال شه؟ جم  سر با

ما این از. تازشددده فیل  این . داداش رفتي کار لده خوب فیل یاد ب  مردينا تو. ب
 .جدیدشه مد این . کنه حمله پشت از بلده خوب. بسته رو همه دست

 عکس تا چند و کاغذ تا چند و کرد رو و زیر رو بود روش به رو که اي پرونده
 .دست  داد رو کاغذ. بیرون کشید

 .جمشیده به متعلق جسد این که داری  اطمینان دلیل چند به _
 نمي ازش هیچي و بود شدددده نوشددته انگلیسددي زبان به که کاغذ به نگاهي

 .انداخت  فهمیدم،
شک ي نظریه این اول _ سد بین خوني ي رابطه که قانونیه پز شف ج  و هشد ک

شید پدر برزگر، صفر سیه دوم. کنه مي تایید رو برزگر جم . بوده نازهج تن که لرا
 پارگي یه هب اشاره حتي بوده، پسرش به متعلق لراس که کرده تایید جمشید مادر
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 روز چند لراس، رنگ با مخالف رنگ با که بود کرده لراس ي سددرشددونه روي
سرش، شدن گ  از قرل  هی بود، داده آدرس که جایي همون دقیقا. شده دوخته پ

 .هاست عکس این سوم و بود لراس رنگ مخالف رنگ با سانتي پنج دوخت
 .داد تکون و دستش گرفت عکس تا چند

 بالطرع و تجزیه حدودي تا جنازه و گذشددته مرگ زمان از ماه یک که درسددته _
 نشدده که نیسددت قدري اون زم*س*توني، سددرماي دلیل به اما شددده، متالشددي

شو شخیص صورت سا همین به نگاه با بیچارش پدر. داد ت ست عک  سدج تون
 .کنه شناسایي رو پسرش
سا شت رو عک  حفظ رو درونی  آرامش کردم مي تالش که حالي در. جلوم گذا

 شددد نمي رو چیزي اول، عکسدداي تو. برداشددت  میز روي از رو عکسددا کن ،
 کخاشا و خس کلي بعدي عکس. آشنا چندان نه ي خرابه پل یه. داد تشخیص

 هک جنازه یه بعدي عکس. بود افتاده شدددده، تا بینشددون، که آدم یه ي جنازه و
شخیص رو صورت شد نمي که و بود گلي قدر اون و بود کرده باد صورتش  ت

 سددنگ مثل جایي یه رو جنازه و بود شددده عوض مکان بعدي عکسدداي اما داد،
 یرم،بگ رو دستام لرزش کردم مي سعي که حالي در. بودند گذاشته خونه غسال

سد صورت به ضع و سر.شدم خیره ج  اب! صورتش و بود شده تمیزتر جنازه و
سي دیدن سد ي چهره که عک صله ترین نزدیک از رو ج شون فا  تمام داد، مي ن

شیدن نفس لحظه چند براي که قدر اون. کرد یخ تن  ! ودب خودش. رفت یادم ک
 !خودش خود
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 پوسددت که وجودي با. دادم قورت بدبختي به بود، شددده جمع که رو دهن  آب
 وزمهن اما بود، کرده باد صورتش و بود آبي هاي لکه از پر و نازک جسد صورت

شخیص شد مي شید. داد ت سد واقعا عکس این! جم شید ي مرده ج ! بود جم
ست بدن  رو سردي عرق ش سا باقي. ن  يشک هیچ. کردم نگاه تند تند رو عک
شه این. نرود شید خودِ  خودِ  ِي  کرده باد ي ال سي همه، از بدتر. بود جم  هک لرا

 رسدد تا سددر چه اگر. زد مي آشددنا زیادي که بود جا این بدبختي. بود جنازه تن
 بلوز هی و سفید خط یه با شلوار یه. شناختمش مي خوب اما بود، گلي و کثیف
 و بسددت  رو دهن ! راک الو اي بود، شددده نوشددته بزرگ روش که گلي و چرک

 اوضددا . صددورت  رو بود کرده زوم موشددکافانه. انداخت  سددرگرده به نگاهي
. ودب رسددیده قتل به جمشددید. کردم مي فکر که بود چیزي اون از تر خطرناک

 ليخی باید. گشددتند مي قاتل یه دنرال حاال حتمي و من ي سددوله نزدیک اون 
 نش اال همین تا. بود میون در کشي آدم و قتل حرف دفعه این. کردم مي احتیاط
. مبود مي زدم مي که حروفي تک تک مراقب باید. بودم داده آب رو بند زیادي

. دون برگر رو خونسددردی  تا زدم نهیب خودم به سددرگرد تیزبین نگاه برابر در
 .میز روي انداخت  رو عکسا

 !داره؟ من به ربطي چه جمشید مرگ بگید شه مي _
 :گفت ناباورانه و زد پوزخندي

 !ربط _
 :گفت  جانب به حق. کمر به گرفت  رو دست  و عقب دادم رو کت 

 هست ؟ جا این چي براي من که این و سرگرد جناب ربط! بله _
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 .باال فرستاد ابروهاشو و پرونده تو برگردوند رو عکسا
 !نیست؟ واضح _
 .خیر متاسفانه _
 از نفر چند شددهادت همچنین و شددما از مقتول دم ولي شددکایت به توجه با _

 خصيش خصومت مقتول و شما بین که این بر مرني جمشید، نزدیک دوستاي
شته وجود  هی نزدیکي همون در شما که این بر مرني ما، تحقیقات همچنین و دا

 .دارید متروکه انراري
 .داد چرخ یه دستش تو رو خودکار

 .هستید پرونده این مته  تنها شما _
 ثباع مته  ي کلمه اما کن ، پردازش بودم شددنیده که رو حرفایي خواسددت  مي

شه قفل مغزم شد شیدن نفس هیچ، که کردن فکر. ب  جمالت. رفت یادم ه  ک
 شددکایت. "چرخید مي و چرخید مي و چرخید مي سددرم تو یک به یک آخرش

 "مته  دوستان، شهادت مقتول، دم ولي
 بود؟ چي مقتول با خصومتتون علت _

صومت شمام دادم؟ مي باید جوابي چه! سمانه! خ شار ه  روي رو چ . دادم ف
 .هر مي فرو توش ذره ذره داره و کرده گیر باتالق یه تو که داشت  رو آدمي حس

 .شمام با سپهرتاج، آقاي _
 .رسه مي کمرش به ک  ک  بعد شه، مي کشیده لجن تو که پاهاشه اول

 ،بوده ناموسددي قتل ي انگیزه گن، مي جمشددید نزدیک دوسددتان که طور این _
 درسته؟
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 تيوق که بود دیده فیل  یه توي....  نه یا....  بود خونده جایي یه قرال آدم اون
 مي فرو وشت بیشددتر و بیشددتر بزني پا دسددت چي هر کني، مي گیر باتالق توي
  ک باتالق لجناي که قدر اون. کنه نمي توفیري هیچ موندنشدد  ثابت اما ري،

 .رسه مي سینش به داره ک 
سر دادن، شهادت مقتول رفقاي که طور این _ شق شما هم شید عا ! بوده جم

 درسته؟
گه ته فرو باتالق تو گلو تا دی  دهنش تو رو لجن و الي و گل مزه داره و رف

 .کنه مي احساس
 ردارشوه زن یه با رابطه ایجاد براي مقتول، شدید مخالفت رغ  علي که این و _
سر با رابطه قطع و ضو  این بازم شما، هم سیت موجب مو سا . شده شما ح

 !سپهرتاج؟ آقاي طوره همین
سیش مجراي وارد داره لجن دیگه شماش ده مي ترجیح پس شه، مي تنف  رو چ
 .بره بوده قسمتش که پایاني استقرال به و برنده

شید قتل از شما ي انگیزه سپهرتاج، آقاي _ ستي ناموس برزگر، جم  وده؟ب پر
 درسته؟

 جویده رو چي همه داره که مرد صددورت به نگاه یه و کن  مي باز رو چشددمام
یده یل جو جه نوشددتن منتظر دسدددت، به خودکار و ده مي تحو رت ي نتی  مث

 "منه علیه چیز همه. "کن  مي استداللشه
 :گفت  سختي به و شدم خشک هاي لب رو کشیدم رو زبون 

 .بگیرید تماس من وکیل با لطفا سرگرد، جناب _
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کارش من، حرف از ناخوش ماده که رو خود  من طرف به بود، حرکت ي آ

 .گرفت
سف  _  ماش وکیل و مقدماتیه تحقیقات ي مرحله در پرونده اما عزیز، آقاي متا
 هچ به بگید شه مي. کنن شرکت بازجویي در تونن نمي ه  حضور صورت در

 بگیره؟ انتقام شما از خواسته مي مقتول علت
 .بگ  چیزي که اون بدون کردم، نگاش فقط و فقط

 .شه مي قید بازجویي ي جلسه صورت در شما سکوت _
 رامب که نفسددي به اعتماد تمام. کذایي کاغذ اون روي نوشددتن به کرد شددرو  و

 :گفت  و کردم جمع رو بود باقیمونده
 .... سرگرد جناب کن، قید ه  رو مطلب این لطفا _

 :گفت و آورد باال رو سرش مشتاق
 .سپهرتاج جناب بفرما امر شما چش ، به اي _
ضور بدون کند، مي اعالم جا همین در مته  _  حرفي هیچ اش قانوني وکیل ح

ضافه زند، نمي  هر اقدف زده، اتهام تفهی  از قرل که سخناني تمامي که این بر ا
 .باشد مي اعتراري گونه

 شتپ به صدا با صندلیش که یهویي قدر اون. شد بلند یهویي بعد به  زد زل
 :کشید فریاد و میز روي کرد پرت رو خودکارش. شد پرت سرش

یل بسددته کت تراشددو گنده کله تو از. زرنگي خیلي کني مي فکر _ . دادم تحو
 نابج نیسددتي هیچي بینشددون تو که زدم رو قاتالیي رد نخ، سددر یه حتي بدون

شتي جا خودت از رد قدر اون چند، هر. بهادرخان  سر هیچ به احتیاج که گذا
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ست نخي ستگاهت و دم اون. نکن وکیل وکیل قدرم این. نی  تکار به جا این د
 .سپهرتاج جناب نمیاد

 .میز به کوبوند رو اشارش انگشت
 .زنه مي اولو حرف که قانونه جا این _

 دبای. نرود وقتش االن. دادم فشار محک  رو مشتام. گذاشت  ه  روي چشمامو
 :یدکش فریاد بلند. شدم مي آروم دیوار، به کوبیدم مي سرشو که این از قرل

 رضایي؟ رضایي؟ _
 .کرد احترام اداي و کوبید ه  به رو پاهاش. داخل اومد مردني الغر سرباز یه
 .سرگرد جناب بله _
 .بازداشتگاه برر رو آقا این _

 .شدم بلند عصرانیت با! بازداشتگاه
 !جرمي؟ چه به! بازداشتگاه _
 .قتل جرم به! جرمي؟ چه به _
 رسددیده ه  دیگه خیلیاي به من، جز به خیرش سددننه؟ منو ُمرده، آشددغال اون _

 .بگیرید رو همونا ي یقه برید. بود
ست  کف با ست مي که رو سرباز د ست  به خوا سترند د  فریاد و زدم پس بزنه، د

 .زدم
شید من _ شت  و جم  حقي چه به. نداره من به ربطي هیچ عوضي اون مرگ. نک

 دادي؟ بازداشت دستور
 .گرفت مقابل  و بیرون کشید لعنتي ي پوشه اون میون از دیگه برگه یه
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ستور _ شتتو د  به ون ا جنایي، بازپرس داده؛ بازپرس بیني؟ مي. ندادم من بازدا
 .قتل جرم
 .پوشه داخل برگردوند دوباره رو برگه

 باشددي آروم نفعته به پس. خودموني مهمون موضددو ، شدددن معلوم تا فعال _
 .سپهرتاج

ست. رفت بیرون اتاق از کن ، پردازش رو آخرش ي جمله که این از قرل و   خوا
 و داخل اومدن خودش از الغرتر سددرباز تا دو با سددرباز، همون که برم دنرالش

 اون لحا دقیقا حاال. گرفت  دسددتام بین رو سددرم و برگشددت . گرفتن رو جلوم
 .رفته فرو باتالق تو سر نوک تا که داشت  رو بدبختي

 
 هشت  و سي فصل

 
شمام  رمس باالي که تختي ي ملحفه سفیدي به خورد نگام کردم، باز که رو چ

ست . بود شیدم قلر  روي رو د سهق سنگیني از نفس یه با کردم سعي و ک  ي ف
 یمانيس دیوار به رو سرم و شدم بلند فنري ي کهنه تخت روي از. کن  ک  سین 

 تو که ویريتص آخرین شاید تا کشیدم صورت  به دستي. دادم تکیه بازداشتگاه
شه محو بودم دیده خواب  ینا که روزي پنج این تو. دیگه کاب*و*س یه بازم. ب

 زنده، کاب*و*س یه. دیدم مي کاب*و*س که بود بار چندمین این بودم، جا
 یه ،شخص یه بگ  بود بهتر بود، مشترک درشون چیز یه وجود که کاب*و*سي

 ."جمشید" آشغال؛
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شمامو تا شت ، مي ه  رو چ سد اون صورت گذا  مي تداعي ذهن  تو کریه ج
سد. شد شید متعفن و گل از پر ج شماي با جم  حالي در اومده در حدقه از چ

 مي گردن  نزدیک رو دسددتاش دوتا هر و شددد مي نزدیک من به خندید مي که
. کشدد ب نفس تر راحت تا کردم باز سددینه ي نیمه تا رو بلوزم هاي دکمه. گرفت

 کرده تالفي خوب. خورد مي زنگ گوش  تو م*س*تانش ي قهقهه صداي هنوز
 که روحت تو اي: "گفت  لب زیر و دادم قورت رو دهن  آب. خوب خیلي بود،
. دوراني ي چوله آدم که الحق. کنه نمي فرق شدداهي صددد تومني زندت و مرده

 ".کرد مي زندت که کنه مي رو کاري همون ُمردت 
ست تخت دوم ي طرقه که معتادي پیرمرد  لتيغ بود، خوابیده من سر باالي در

 روز ندچ این تو. کرد کشیدن خرناس به شرو  قرل از بلندتر چرخیدنش با و زد
 .نه خرناساش، به اما بودم کرده عادت بدنش گند بوي به

بایل از شددخصددی ، لوازم تمام  تا تيح بودن، گرفته رو پول  کیف تا گرفته مو
 ور هست  روز از قسمتي چه تو که این و ساعتا گذر همین واسه مچیمو، ساعت

 شخیصت بودن، داده پنجره اس  بهش که بازداشتگاه دیوار تو سوراخ یه طریق از
 دید ازش شد مي که چیزي تنها به و ایستادم سوراخ همون روي به رو. دادم مي

 تو. کشیدم صورت  به دستي. شد مي صرح داشت ک  ک . آسمون کردم؛ نگاه
 همون اب. بودم رفته اتاق همون به بازجویي براي ه  دیگه مرتره دو روز پنج این

 ي ژهوی بازرس رشیدي رضا سرگرد شناختمش؛ مي بهتر حاال که آشنا بازرس
نایي دایره فاي همون باز و ج مه علیرغ . تکراري حر  براي من اصددرار ي ه

 ممنوعه، وکیل با مالقات تحقیقات ي مرحله در گفتن مي هومان، با مالقات
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یه با همچنین تان ي بق قات ممنو  جا این. اقوام و دوسدد  ممنو . بودم المال
 مقع به داشت  تازه شه، مي بیدار شب خواب از گیج که آدمي مثل! المالقات؟

 .تخت روي نشست  دوباره. بردم مي پي فاجعه
 ض ه قابل هنوزم روز پنج بعد که بود آور شوک قدر اون برام جمشید مرگ خرر
 ساعک اون اگه. کرد مي سنگیني معدم سر سنگین، خیلي غذاي یه مثل. نرود

 ي هحیل این  فتوشاپي، عجب: "گفت  مي دیدم، مي اي دیگه کس هر دست رو
شه سا اون اما" جدید ست عک سي هر د ست. نرود ک  از قتل ي ویژه بازرس د

 هک شدلواري و شدرت تي که بود جا این وحشدتناکش جاي. بود جنایي ي دایره
شته شب همون که داد مي رو معني این بود، جنازه تن  که شري همون. شده ک
! ؟قتل و من. بود خطرناک زیادي اوضا . برن و کنن ولش سپردم ها بچه به من

 یه درگیر حاال بودم نکرده جدا بدنش از ه  رو مرغ یه سددر حاال تا که مني
 اب گفت؛ مي راسددت بازرسدده! قاتل! مته  عنوان به اون . بودم شددده قتل جریان
شت، وجود من علیه که دلیلي همه این وجود  شک خودم به باید ه  خودم دا

 !چي؟. کنار به ه  نامردترش خودش از رفقاي شهادت کنار، به اونا. کردم مي
 هب امیدوارم. کثافت روحت تو اي. آشددغال کثافت! جمشددید؟ امتنا  علیرغ 

 .جمشید بري جهن 
گام تاب. پنجره به چرخوندم رو ن  ورن از جون ک  پرتو یه و بود کرده طلو  آف
 عقب هب کشیدم رو بدن  تخت جیر جیر به توجه بدون. دیوار رو بود بسته نقش

 .دادم تکیه دیوار به رو سرم و
 هارچ دادنش از ترس کردم، مي فکر بهش وقتي که بود چیز یه روز پنج این تو

ند مي رو بدن  سددتون  بدبختي عمر یه کردنش جمع براي که چیزي. لرزو
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شیدم ست از جلوي بدبختي به که چیزي. ک  که چیزي .بودم گرفته رو رفتنش د
 ؛رفت مي باد به نیسددت، من کار عوضددي اون قتل بشدده ثابت خواسددت مي تا
 ."آبروم"

 
**** 

 
 سپهرتاج؟ سپهرتاج؟ _

 .شدم خیره بازداشتگاه در ورودي تو اندام الغر سرباز همون به و برگشت 
 .بیرون بیا _

ست به رو کت  شتگاه از و گرفت  د سترند یه. اومدم بیرون بازدا  مربندشک از د
 .روم به رو گرفت و کرد جدا

 .جلو بیار دستتو _
 .ه  تو کشید ابروهام

 چیه؟ براي دسترند _
 .جنایي دادسراي بررنت قراره _
 .میام خودم من نیست، دسترند به احتیاجي _
 ولي زنی  مي پابندم کردن، قتل که اونایي به جا این ما تازه. من برادر قانونه _

 .نزنن بهت پابند دادن دستور سرگرد جناب
 يم دسددت  دور رو دسددترند ي حلقه که حالي در. جلو بردم رو دسددتام! پابند؟

 :گفت پیچوند
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 .نزنن بهت پابند گفت که اومده خوشش ازت گمون  _
 ."نیاد خوشش سیاه سال صد خوام مي: "گفت  خودم با و زدم پوزخندي

 وت طرقه دو سدداختمون یه. ایسددتاد جنایي دادسددراي جلوي انتظامي نیروي ون
صلي خیابوناي از یکي شینایي سمت رفت نگاه . شهر ا شو راننده که ما  نها

 و بارها ها سددال این طول در. شدددن مي رد سدداختمون این جلوي از خیال بي
 مایيآد به توجه بي و بودم شده رد ساختمون این جلوي از ماشین بر سوار بارها

 یکي دمخو حاال. بودم گرفته رو گازش بدبختیاشون، و بودن ایستاده جا اون که
 رشددک رو خدا داشددتن پا به پابند که دیگه زنداني دو دیدن با. بودم آدما اون از

 .نداشت  دیگه رو خفتي همچین تحمل براي تواني. کردم
 یقه. کردم حرکت بود دستش تو دسترند ي حلقه یکي اون که سربازي پاي به پا
 باالتر لعنتي .بردم باال بینی  کنار تا و برگردوندم بود، تن  که رو اسددپرتي کت ي

شنا یه وجود فکر. نمیومد شت برینه جا اون منو که آ  از زهنو. کرد مي دیوون  دا
 :خورد گوش  به آشنا صداي یه که بودم نشده دور ماشین

 داداش؟ داداش، _
شمام و آوردم باال رو سرم شنا ي قیافه یه به خورد چ  قیافه ات دو بگ  بود بهتر. آ

 و ترس. بودن ایسددتاده قضددایي مجتمع ورودي در کنار حیدر و آرش آشددنا؛ ي
 ي افهقی حفظ تو چقدر دون  نمي. کرد مي بیداد جفتشون صورت تو اضطراب
 ه،بخون چهرم تو رو اضطراب کسي نداشت  دوست هیچ. بودم موفق خونسردم

 وت حسابي حیدر صورت و بود کرده پف حسابي آرش چشماي. تا دو این حتي
 .یازده  شد؟ مي چندم امروز راستي. بود رفته ه 

 :گفت تشر با و گرفت رو جلوش پلیس یه موقع همون اما من طرف اومد آرش
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 .نشو مته  نزدیک جناب، هي _
 :گفت مامور اخطار به توجه بي آرش

... ااایش. بشي نگران هیچ خواد نمي. باالست اون سرمدي آقاي داداش، برین _
 .جهن  ته باالها، باال اون منتها شه مي سیاه نامرد اون روي ه  دفعه این

ش  دور ازش که این از قرل. گرفت رو جلوش اومد سرباز یه موقع همون  داد ب
 :زد
 .بیرون میاریمت تو اون از زود خیلي. داداش نراش نگران هیچ _

 من مراهه که سربازي. افتادم راه به سربازه از تندتر و باالتر دادم رو کت  ي یقه
 :گفت معترض. شد مي کشیده من دنرال به تقریرا بود،

 داري؟ عجله خیلي انگاري داداش؟ چیه _
 :گفت  جاش به اما شو خفه بگ  بهش و برگردم داشت  دوست

 برم؟ باید طرف کدوم از _
 تو. ودنب ایستاده اتاق کنار در سیاهپوش اي عده. ایستاد شلوغي نسرتا اتاق درِ 

 .شناخت  رو جمشید باباي و حسام اول، نگاه همون
سام فریاد با شیدو قاتل. آوردنش: "زد مي داد جمعیت بین از که ح  "آوردن جم

ست . چرخید من طرف به همگي سر شی پایین رو یقش و کت  به رفت د  و دمک
 مي که جایي تا رو سددرم بود، شدددده پا به که اي همهمه میون. کردم مرترش

ست   ي کلمه نشنید. جمعیت مابین انداخت  رو تفاوت  بي نگاه و بردم باال تون
 جمعیت این جلوي رو خودم که قدر اون نه اما بود سددنگین خیلي برام قاتل
شت که سربازي به و کرد باز راه جمعیت بین از سرباز. برازم س در پ  بود، تادهای
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. دمچرخون سمتش به رو سرم زد، مي فریاد که پیرزني صداي با. گفت چیزي
صت حدوداي زني  کوبید مي که طور همین و میومد من طرف به که ساله ش

 .کرد مي نفرین سینش، تخت
 .بشینه عزات به مادرت که الهي. بخوري گرم زمین به الهي _

 و رسدد به که حالي در. گرفتش پشددت از یکي که کنه حمله طرف  به خواسددت
 :کشید جیغ زد، مي چنگ صورتش

 بکشي؟ گوشمو جگر تونستي چطور. نگذره ازت خدا _
 هند از که رکیکي حرفاي از باروني میون. جمشددید پدر فحاشددي دنرالش به و

شمام شد، مي خارج پیرمرد ست  رو چ  مآرو. باش آروم کردم، تکرار خودم با. ب
 قتشو االن. کثیفت دهن این با پیرمرد بهت لعنت. نیسدددت وقتش االن. باش

 .نیست
 جمشددید رفقاي با من از طرفداري به خواسددتن مي که حیدر و آرش رسددیدن با

 اومدن با که نگذشددت دقیقه یه. ریخت ه  به داشددت چي همه بشددن، درگیر
ستي نیروي  رو هومان قامت و شد باز اتاق در باالخره. شدن متفرق همه حرا

 اهنگ همون تو شددد مي که بود ه  تو قدر اون قیافش. زد بیرون اتاق از که دیدم
ضا  که فهمید اول  بهونه به و اومد سمت  به شد من متوجه تا. خرابه چقدر او

 .گرفت گوش  نزدیک رو سرش روب*و*سي ي
 که جور این. خطرناکه زیادي وضددعیتت. باش زني مي که حرفایي مواظب _

 .ضدته چي همه میاد بوش
قاي _ یل آ ید که خودتون! کني؟ مي داري کار چي وک  خالف بدونین بهتر با

 .... مته  با قوانینه
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 .سربازه ي شونه رو گذاشت رو دستش دوستانه خیلي و برگشت سرمدي
 .دوستی  ناسالمتي. گفت  مي ترریک بهش رو نویي سال داشت  _
سم  خوندن با  هک سربازي همراه به اومد، بیرون اتاق از که سربازي زبون از ا

مام یت بي بود، وصدددل من به مدت ت گاه به اهم نه از پر ن  مادر و پدر ي کی
 .شدم بازپرس اتاق وارد جمشید

 آدم. اقات باالي بزرگ چوبي میز یه با صددندلي ردیف چند با بود بزرگ اتاق یه
ساي یاد رو  یزم جلوي ترازو بزرگ آرم یه که تفاوت این با مینداخت، درس کال

ندي. بود خورده نقش لت معروف ترازوي همون. زدم پوزخ  ه  جا این عدا
 وير رو سرش. تاس نیمه سر با زد مي ساله پنجاه مرد یه جا این بازپرس. بود

شت مي تند تند و بود انداخته برگ  و وردآ باال رو سرش. کردم بلندي پوف. نو
نداخت ما سددمت نگاهي نی  باره رو سددرش بعد. ا  با ولي برگه روي داد دو

 رو پوشه هی گذشت، که اي دقیقه پنج. بشینی  تا کرد اشاره دستش توي خودکار
 نمایش این از داشت حال . پوشه تو کرد رو سرش دوباره و برداشت کنارش از

سخره شمام. خورد مي ه  به م شت  ه  روي رو چ ش  تا گذا ست به رو آرام  د
صري وقت االن. بیارم سالن حاج بیامرز خدا قول به. نرود شدن ع  يزندگ: "ار
 گاهي .کنه نمي حرکت آب موافق همیشه که اي کشتي. مونه مي کشتي یه مثل
صد به تا کنه حرکت آب جریان خالف مجروره ه  سه مق  .بهادر باش آروم." بر
 .شده شرو  جنگ تازه

سته یه بین از و کرد تمام رو پرونده خوندن باالخره  ردک جدا رو یکیش کاغذ، د
 .نوشتن به کرد شرو  و
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 خانوادگي؟ نام و نام _
شت محکمي و بلند صداي صر اگه که صداها اون از. دا شي، مق  زود خیلي با

 صددندلي به قرل، از اسددتوارتر و گذاشددت  ه  روي رو کت  ي لره دو. دي مي وا
 .بود شده شرو  نو از بازي. دادم تکیه

 .سپهرتاج بهادر _
 سالته؟ چند _

 نه و بیست گفتن بین. شدم مي زندگی  سال امین سي وارد و بود دوازده  فردا
 .موندم مردد سي و

 سپهرتاج؟ آقاي سالته چند _
 :گفت  و کشیدم عمیق نفس یه
 .سال سي _
 شغل؟ _
 .دار نمایشگاه _

 :گفت و گرفت باال رو سرش کرد، تموم که رو نوشتن
 شناختي؟ مي رو برزگر جمشید بود وقت چند _

 شناخت ؟ مي رو منحوس نکرت اون که بود وقت چند راستي
 !سپهرتاج؟ آقاي _
 .شد مي ماهي چهار سه یه _
 بود؟ صورت چه به آشنایتون شرو  _

شناییمون؟ شرو  شید بهت لعنت صورت؟ چه به! آ  وقت هیچ کاش اي. جم
 .نمیفتاد نکرتت وجود به چشم 
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 .نکنید مکث سواالت به دادن جواب در لطفا سپهرتاج، آقاي _
 .کن  صاف رو گلوم تا کردم اي سرفه

 .بود رفیقام از یکي محل بچه جمشید _
 .بدید توضیح تر واضح رو آشناییتون ي نحوه لطفا _
. ت رف باباش دکون دوبارم یکي. شدددم آشددنا باهاش رفیقام از یکي طریق از _

 بدم؟ توضیحش باید چجوري دیگه
 .ه  تو کشید رو اخماش

 ؟درسته این. بودن شما خان  سابق خواستگار جمشید شهود، شهادت طرق _
 .نه سمانه خدایا، نه
 يم ندارید باور. بودن محل اون دختراي از خیلي خواستگار بیامرز، خدا اون _

 .کنید تحقیق محل تو تونید
 ماش عقد به پدرش اجرار با و خودش میل برخالف شما همسر که درسته این _

 اومده؟ در
 متون،ه به لعنت. شده بسته تنفسی  هاي راه کردم احساس جمله این شنیدن با

 :گفت  و کردم اخمي. لعنت
 نامردي کدوم. داد بله عقد سددفره سددر خودش رضددایت و میل با بنده خان  _

 گفته؟ دروغي همچین
 ود؟ب چطور سابقش خواستگار با شما خان  ي رابطه چطور؟ عقدتون از بعد _
 همراهم  سددرباز که سددریع قدري اون شدددم، بلند جام از عصددرانیت فرط از

 .شد بلند غافلگیر



 429 بهادر

 بگین؟ خواین مي چي _
 .بود واضح خیلي سوال  _

ش  فرط از دندونام ست با. شد مي ساییده ه  رو خ  لندب و کوبیدم سین  به د
 :گفت 

 سنامو به تهمتي چه خواین مي حاال نرود؟ بسددتون من به کشددتن آدم تهمت _
 بزنید؟ من
 .صندلي به داد تکیه و عقب کشید رو خودش بعد و کرد نگام خاموش اول

 با بعد و کرد نگام موشددکافانه. صددندلي به داد تکیه و عقب کشددید رو خودش
 .صندلي به کرد اشاره دست

 رو اشددم به نه زدن تهمت قصددد جا این ما. سددپهرتاج آقاي بشددینید بفرمایید _
 .حقیقته شدن روشن فقط ما قصد. محترمتون همسر به نه داری ،
 اما بد خیلي خیلي بود، بدي وضددعیت. نشددسددت  دوباره و دادم تکون رو سددرم
 .شد مي کشیده قضیه این تو سمانه پاي داشت که بود این بدتر

 بودید؟ کجا یازده برج از سوم و بیست شب _
 .نشنیدم کردم وانمود

 چنده ؟ شب _
 .دش مفقود برزگر جمشید که شري. گذشته سال ماه بهمن ي سه و بیست _

 :گفت  و زدم پوزخندي
شته سال گید مي ه  خودتون _  ميجهن کدوم بیارم یاد به که ندارید توقع. گذ

 بودم؟
 .موند ثابت صفحه یه رو و زد ورق رو پرونده حرف ، به توجه بدون
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سه صورت طرق _ ش  مورخ بازجویي ي جل گاهي در که فروردین ش  شما از آ
صوص در گرفته، صورت شید آقاي قتل خ . شده اتهام تفهی  شما به برزگر جم

 حرزم کامال داشته وجود مقتول و شما بین که دنیوي عداوت که این به توجه با
 ده،ش پیدا شما به متعلق انرار نزدیکي در مقتول جسد که این و هست مسل  و

 .هستید پرونده این اصلي مظنون تنها شما
 .کرد اشاره من به انگشتش با

 نیدک همکاري ما با که خودتونه نفع به اول ي درجه در که بدونید رو این پس _
 .سپهرتاج جناب

 :گفت  جانب به حق
 پیدا نم ملک نزدیکي در جمشید جسد که این صرف بازپرس، جناب برینید _

 نمي دیگه کس هیچ نه شما، نه. کنید شک من به که شه نمي این دلیل شده،
 .کنه قتل به محکوم رو من تونه

 صورت شما به متعلق انرار در قتل اگه اما سپهرتاج جناب متین شما فرمایش _
 هشد نمي هنوز آیا چي؟ باشده شدده داده انتقال محل این به جسدد بعد و گرفته
 داد؟ قرار اتهام مظان در رو شما

 :گفت  خشمگین
 شده؟ کشته من انرار تو که گید مي حسابي چه رو _

 .شد ثابت برگ یه روي تا زد برگ رو لعنتي ي پوشه اون دوباره
سه صورت برگ این _ ستش محلي ي معاینه و تحقیقات ي جل  ريکالنت که ه

 .سپهرتاج جناب کن گوش خوب خون ، مي. فرستاده آباد حسین
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 .گرفت مقابلش رو برگه و کرد اي سرفه
. ایيجن داداسددراي پنج  ي شددعره محترم بازپرس به آباد حسددین کالنتري از _

سب ستور ح ضایي مقام د  ولهس واحد یک ي معاینه و تحقیق بر مرني محترم ق
 دقیق يبررس و جستجو به تا نمودی  اعزام منطقه به تی  یک آباد، حسین حوالي
حل راردت م ید م ما نه از پس اعزامي تی . ن عای حل، دقیق ي م جه م ثار متو  آ

. اند دهگردی شده، تعریه سوله انتهاي در که اتاقکي دیوار در خون ي لکه چندین
 هتج و برداري نمونه فوق آثار از محترم قضایي مقام دستور اجراي راستاي در

 .گردید ارسال قانوني پزشکي دوي شماره آزمایشگاه به تر دقیق بررسي
 .سیدر اي دیگه ي برگه به تا زد ورق کن ، تحلیل رو هام شنیده که این از قرل

 خون ي نمونه که گه مي. رسددیده دیروز همین قانوني، پزشددکي جواب این  _
 مي هنوزم. داره مطابقت صد در صد جسد خون نمونه با سوله، در شده یافت

 کني؟ انکار خواي
 کرف مسددئله این به خیلي روزه چند این تو. اومد بند نفسدد  حرفاش شددنیدن با

 کرف این به ه  درصددد یه حتي ولي باشدده تونه مي کي جمشددید قاتل که کردم
 راه تو دجمشددی کردم مي فکر. باشدده افتاده اتفاق سددوله تو ممکنه قتل که نکردم

  ه شدداید....  یعني حرف این اما رسددیده قتل به و افتاده دزد یه گیر برگشددت
 !نداشت امکان این. زد مي دست رو داشت

 .کنه صاف رو گلوش تا کرد اي سرفه
 نی  و ماه یک حدود در محلي، تحقیق طور همین و شهود شهادت حسب بر _

 ات بودي کرده بسددیج رو آدمات مقتول، شدددن گ  زمان به نزدیک درسددت قرل،
 گشتي؟ مي جمشید دنرال علتي چه به. کنن پیدا رو جمشید
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 نتکو کاغذ روي رو خودکارش. سمانه گشت ؟ مي جمشید دنرال که این علت
 .داد

سط مقتول شت  و ضرب دلیل _  ي مغازه در اون  قتل، از قرل روز چند شما تو
 بوده؟ چي مقتول پدر

 .سمانه شت ؟ و ضرب دلیل
 بوده؟ چي مقتول با شما دشمني علت _

 .سمانه دشمني؟ علت
 این. ودیدب درگیر ناموسي ي مسئله یه سر بر مقتول با شما شهود، ي گفته به _

 کنید؟ مي تایید رو
 .سمانه بازم ناموسي؟ درگیري

شتر شما سکوت گ  مي بهتون سپهرتاج، آقاي _ شه، ننفعتو به که این از بی  با
 .باشه ضررتون به تونه مي

 همه انگار بود؟ من علیه بر چي همه وقتي بگ  شدددد مي چي گفت ؟ مي چي
 ."خودم" کي؟ توسط اون  بود، شده ریزي برنامه قرل از چي

 که هدار حقیقت این آیا مقتول، دوست ترین نزدیک زار ، حسام شهادت طرق _
 بودید؟ کرده تهدید قتل به پدریش ي مغازه همون در رو مقتول شما

 :گفت  معترض قتل؟ به تهدید! چي؟
 .محضه دروغ _
 گفته مقتول به قتل، از قرل روز چند شددما که داده شددهادت زار  حسددام ولي _

 .شه نمي ه  شما جیب ي خرده پول مقتول ي دیه که بودي
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 .بلوف یه. بود ُکري یه فقط اون _
ما کري؟ _ یب ُکري این ا هدید بوي عج هدید اون . ده مي ت تل به ت  موافق. ق

 نیستید؟
شت  چي گفت ؟ مي باید چي شمگین. بگ  که دا  ور پرونده من، سکوت از خ
 .رسید دیگه برگه یه به تا زد برگ

 .شماست همراه تلفن مکالمات پرینت این _
 .کرد اشاره شماره یه به خودکار با و گرفت باال رو برگه

 شددونای به متعلق خط این مقتول، پدر ي گفته طرق بنید؟ مي رو شددماره این _
 ي نکته. شدددده ناپدید مغازه از مقتول، شددددن ناپدید از قرل روز چند که بوده

 وجود از ه  فرزندش حتي مقتول، پدر اظهارات طرق که جاسددت این جالرش
 .نداشته خرر خط این

 .میز روي گذاشت و کرد قالب رو دستاش
ضیح شه مي _ ست هاي تاریخ در چرا بدید تو ست همچنین و سوم و بی  و بی

 جمشددید قانوني پزشددکي ي گفته به که شددري همون درسددت ماه، بهمن چهارم
سیده، قتل به برزگر  رفتهگ تماس شماره این با شما همراه تلفن از بار چندین ر
 شده؟

 گفت ؟ مي باید چي لعنتي. گذاشت  ه  رو چشمامو
 نربود شددما، انکار علیرغ  فوق، شددواهد و دالیل به توجه با سددپهرتاج، آقاي _

شید ست شب در برزگر جم سط ماه بهمن سوم و بی سل  و محرز شما تو  م
 بیارید؟ عمل به خودتون از که دارید دفاعي خصوص این در آیا. هستش

 .باشه ساده گوشمالي یه که بود قرار ولي! ربایي؟ آدم
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 .بدید توضیح مقتول ربودن ي نحوه مورد در _
 سکوت از عصراني که حالي در! ربودن؟ ي نحوه. اومد در صدا به گوشام زنگ

 :گفت بود گرفته خش  رنگ صداش من
ستید نمي تنهایي به شما شک بدون _  آقاي .بدزدید خونه اون از رو مقتول تون

 بودن؟ کیا همدستات تاج، سپهر
_ .... 

سه صورت در شما سکوت کن ، مي تکرار بازم سپهرتاج جناب _  يم قید جل
 .شه

_ .... 
 دکر اي اشاره بعد و کاغذ روي نوشتن به کرد شرو  و ه  تو کشید رو اخماش

 .بود نشسته در کنار که سربازي به
 .داخل بیاد بگو مته  وکیل به _

 لحظه به. رفت بیرون و شددد بلند جاش از مرد. شددد نوشددتن مشددغول دوباره
 و بازپرس میز نزدیک رفت هومان. شدددد داخل هومان با همراه که نکشددید
شغول ست. شد زدن حرف م شیدم آزادمو د شونی  به ک  سر این به لعنت. پی

 اتفاقاي فرصددت، این تو. کرد نمي رهام ه  لحظه یه روز چند این تو که دردي
 خودم. حیدر و محسن با بود جالل شب اون. کردم مرور ذهن  تو رو شب اون

 کارشو تا هس اون یعني. بره بفرستنش و بدن موبایلشو جفت تا سپردم حیدر به
ست ناموس و خراب کله آدماي اون از حیدر جنس. بودن ساخته  فقط. بود پر

 تکون سددرمو....!  تا بره در دهنش از ناموسددي فحش یه جمشددید تا بود کافي
شکي شد نمي. دادم ست حیدر. زد تهمت ک ست نمي اون نه. بود چپ  د  تون
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شه سن موند مي. با ستن با. جالل و مح ش ست کنارم، هومان ن  و تجزیه از د
 رودن الزم. داد تکون تاسددف نشددونه به رو سددرش و کرد نگام. برداشددت  تحلیل
 در قمر بدجور اوضدا  فهمیدم مي خوب خیلي. بده تکون جور این رو سدرش
 :گفت و برداشت نوشتن از دست بازپرس. عقربه

 .کنید بیان دارید، خودتون موکل از دفا  در حرفي اگر سرمدي، آقاي _
 :گفت و شد جا به جا صندلي روي هومان

 لسهج بدید اجازه شما اگه. نداشت  صحرتي موکل  با هنوز من تقوي، جناب _
 .کن  صحرت ایشون با بتون  من تا بشه تجدید

 :گفت و جلوش کشید رو برگه تفاوت بي بازپرس
 به حاضددر ایشددون که این رغ  علي گفت ، ه  موکلتون به من. نداره موردي _

 جرم وقو  م*س*تند، و م*س*تدل شواهد و مدارک به توجه با اما نشدن، اقرار
 موکل خاطر همین به. هست مسجل و مسل  ما براي ایشون سوي از ربایي آدم

 .شن مي منتقل مرکزي زندان به و بازداشت ثانوي اطال  تا شما
 .گرفت من طرف به رو خودکارش

 .سپهرتاج آقاي کني، امضا رو جا این بیاین_
 

 نه و سي فصل
 
 .کشیدم پایین سرم از رو پتو دستي تکون با
 شومایي؟ سپهرتاج. اخوي شرمندت  _
 . ه تو کشیدم آخر تا رو اخمام و کردم نگاه پیرمرد ي سوخته آفتاب چهره به
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 فرمایش؟. خودم  _
 .کنن مي صدا گو بلند از رو شوما اس  داداش _
 یدارمب که مردي. نرود خرري اما کردم، تیز رو گوشددام و شدددم خیز نی  تخت تو

 :گفت بود، کرده
 .سه شماره سالن واسه. کردن پیجت. داشتي مالقاتي گمون  به _
 عنتيل سلول اون از بقیه، کنجکاو هاي نگاه به توجه بي و اومدم پایین تخت از

 وت رو شرش اولین من و شد مي شرو  زندگی  سال ُامین سي امروز. زدم بیرون
سونده صرح به شهر زندان سیده! تولدي عجب. بودم ر  ن،سال نگهراني به نر
 رسپ با." سه ي شماره سالن سپهرتاج، بهادر. "شنیدم زندان بلندگو از رو اسم 

صل شدم، که سالن داخل. کردم پیدا رو سالن نگهراني، از جو و  به م*س*تا
 اون هک نگهراني به کردم رو. نرود آشددنایي هیچ از اثري هیچ. کردم نگاه اطراف

 .بود نشسته جا
 برم؟ باید کجا. کردید پیج منو اس  جناب _

 .کرد دفترش به نگاهي
 چیه؟ فامیلت _
 .سپهرتاج بهادر سپهرتاج؛ _
 .دو و بیست اتاق بري باید _
 برم؟ باید راه کدوم از _
 .کرد اشاره در یه به دست با
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 براي وکالسددت، مخصددوص سددالن اون. طرفه اون از سدده ي شددماره سددالن _
 .موکالشون با مالقات

 دیدن با .افتادم راه به کرد، اشاره سرباز که اتاقي سمت به و کردم تشکري! وکال
 *لش،ب*غ زیر بود برده رو دستاش و بود نشسته میز پشت اتاق، تو که هومان
 تن  که شلواري و بلوز به نگاهي بده، جوابي که اون بي اون . دادم تکون سري

 .جلو بردم رو راست  دست . داد تکون رو سرش و کرد بود،
گاه جوري این خواد نمي _ مان، کني ن  خیلي زندان مد دون  مي خودم  هو

 .نمیاد به 
ستمو ستاش تو د شرد د شیدم رو صندلي. نگفت چیزي و ف ش و عقب ک . ست ن

 .کرد مرتب رو کتش و نشست اون 
 شد؟ حل مشکلت خب _

 :گفت  نشوندم لب رو که پوزخندي با همراه
 گي؟ مي رو یکیش کدوم! مشکل _
 .نداره حقوقي حل راه گفتي مي که هموني _

 .ه  تو کرد گره و میز روي گذاشت رو دستاش. کردم نگاش
 ردنک عمل غیرقانوني گفت  بهت که من رسیدي؟ کجا به آخرش بهادر دیدي _

 يم قانونیش راه از داشددت  که من بودم؟ نگفته. باشدده خطرناک خیلي تونه مي
 ین ا بیا. قتل به شرو  در معاونت نرود؛ جرمي ک  ه  جمشید جرم. جلو رفت 

شه؟ چي که کني قانون اعمال شدي پا خودت مثال. نتیجش  يکرد فکر ها؟ ب
 ؟.... ي دوره یا کني؟ اعمال قانون خودت که وسطاست قرون
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 خوامب که بودم اوني از تر خراب اعصاب. بردم باال سکوت عالمت به رو دست 
 .بشنوم اندرز و پند

مان، برین _ گه خودت جون هو مدي ا حت جا، این او  بي بهتره کني، نصددی
 .بري و بشي خیالش

شید بلندي پوف ش برگه تا چند کیفش تو از. داد تکون رو سرش و ک  بیرون یدک
 :گفت و

هادر؟ کردي کار چه تو _ نده دیروز همون من ب عه رو پرو طال  قصدددد. کردم م
 فا د براي کوچیک ي نکته یه حتي پرونده این تو ولي ندارم، رو ترسددوندنت

 .توئه علیه چیز همه. نداره وجود
 .کردم نگاش فقط

 کنن؟ خاک رو برزگر جمشید ي جنازه امروز قراره دوني مي _
 !امروز؟ _

 .کرد ساعتش به نگاهي
 باید االن تا. کرد صادر رو جسد دفن ي اجازه دیروز بازپرس. یازدهه ساعت _

 .باشه شده تموم
 لد ته از گفتن، بیامرزي خدا جاي به. کردن چال رو کثافت اون باالخره پس

 .جمشید بسوزي جهن  ته امیدوارم گفت 
. مدفتر بیاره دادن مي نگهراني شددب اون که رو نفري سدده آرش سددپردم دیروز _

 .... نتیجه هیچ به اما زدم، حرف باهاشون شب آخر تا دیشب
 .باال آوردم رو دست 



 439 بهادر

 
 نرود؟ آرش حنابندون دیشب مگه! دیشب. کن صرر _

 :گفت و زد پوزخندي
سره حنابندوني؟ چه حنابندون؟ _ سیش با*ل*ک*ل دیوونه، ي پ   ه به رو عرو
 .زد

 .زدم فریاد ناباوري با زده حیرت
 !چي؟ براي! زد؟ ه  به _
 یک یک. برادرش رفیقش، خاطر به. زنداني که تو خاطر براي! چي؟ براي _

شته داده، دعوت کارت که رو هایي خونه شکلي خاطر به گفته و گ س که م  هوا
 اده،وایس بیرون االن . شده انداخته عقب عروسي اومده، پیش دوستاش از یکي

 .بشه شرو  مالقات ساعت تا منتظره
 رو موهام و سددرم تو بردم دسددتامو. شدددم بلند صددندلي روي از ناراحتي فرط از

 اشدده،ب رفیق  بهترین دومادي بود قرار امروز. بود زیاد خیلي دیگه این. کشددیدم
 .... االن اما
شین _ صت. بهادر ب سه فر سوس وا ست خوردن اف ست که وقتي اون. نی  هب د

ست شتید ه ، د  رو جاش همه فکر باید کردین، مي اجرا تایي دو رو عدالت دا
 .کردي مي

 چي نگام از دون  نمي. نشددسددت  مقابلش قرل، از امیدتر بي و م*س*تاصددل
 :گفت و کرد تغییر لحنش که خوند

 زیاد گرفتن عروسددي واسدده فرصددت. رفیق باشددي ناراحت خیلي خواد نمي _
. کردم صحرت دفترم تو دیشب پسرا با من. مطلب اصل سر بری  بهتره. هست
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 رقط شدین، خارج سوله از آرش با تو که این از بعد گفتن، مي اونا که طور این
بایل تا دو هر تو، دسددتور . رن مي جا اون از و جمشددید جلوي میندازن رو مو

 اما داشت ، شک تاشون سه هر به من. هستن ه  شاهد ه  تاشون هرسه! همین
 اتلق که ه  روي بذاری  رو فکرامون باید باشه، درست گن مي که طور این اگه
 باشه؟ تونه مي کي

 :گفت  و زدم پوزخندي
 بودم؟ نشسته جا این االن کیه، قاتل دونست  مي اگه کني مي فکر _
 تنگف راسددت شددرایطي، همچین یه در من، نظر از. بگ  بهت رک بذار برین، _

 .باشه اشتهد گفتن دروغ یا حقیقت کردن پنهون به نسرت کمتري، ضرر تونه مي
 !چیه؟ منظورت _
 رو سددوله مقتول، حیات زمان در شددب، اون تو که داری  شدداهد نفر چهار ما _

 اعتراف رو چي همه و بده شهادت تونه مي ه  خانمت ضمن، در. کردي ترک
 .... چون ماست، برنده برگ حاضر حال در همسرت. کنه

 .بده ادامه نذاشت  و دادم فشار ه  روي رو چشمام
 .بشه زده ها بچه از حرفي خوام نمي. نزن رو حرفش اصال _
 !چرا؟ _
 پرونده همچین یه به رو اونا پاي خودم آزادي خاطر به خوام نمي. نداره چرا _

 .بکش  اي
 .... تا بدن شهادت نفعت به تونن مي اونا اما _

 :گفت  محک 
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 .نه گفت ، که همین _
ما کردم، آزادیت براي وثیقه قرار صددددور تقاضددداي من بهادر، برین _  تقوي ا

 ها بچه اگه. کشددیه آدم و قتل از حرف دوني، مي بهتر خودت. نکرد موافقت
 همه هک زماني تا بیاری  بیرونت وثیقه با تونی  مي جوري این ِبدن، شددهادت

 .بشه معلوم چي
 .نه مطلقا. نه _
 نه؟ چرا که بگو دلیل یه فقط! کني؟ مي مخالفت چرا آخه _

 .کشیدم بلندي پوف و کشیدم صورت  به دستي
 اماجر به یکشددون به یک پاي چون. گ  مي بهت دلیل تا چند من! دلیل؟ یه _

 سر خیر. داري خرر من از بهتر خودت که آرش وضدعیت از. شده مي کشدیده
 الس چهارده سیزده، بعد ه  برگشته بخت حیدر اون. بود عروسیش امروز من،
 ازب پرونده به پاش که کافیه. شددده باردار خانمش تازه نیاز و نذر و درمون و دوا

 حصر داره که ه  محسن. میندازه رو بچه وحشتش از بیچاره زن وقت اون بشه،
 خونوادش خرج تنه یه بیامرزش، خدا باباي مرگ بعد تا کنه مي جون شددب تا

 تا پارسددالش دعواي ي قضددیه سددر. داري خرر خودت که جالل . بیاره در رو
 .بگیره طرفشو رضایت تونسته تازه. بود گیر پیش ماه دو همین

 .داد تکون تایید ي نشونه به رو دستش
 چي؟ سمانه ولي کنار، ذاری  مي گفتي که رو اینا _
س  شنیدن با ساس سمانه، ا شیدم بلندي نفس. کردم خفگي اح  از ات چند و ک

 .کردم بازتر بود، شده داده به  ورودم موقع که رو زندان فرم هاي دکمه
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 هتب حاال همین از بذار. رفیقمي باشددي، وکیل  که این قرل تو هومان، برین _
 ناکرده خداي یا بشده، برده زن  از اسدمي خوام نمي شدرایطي هیچ تحت بگ ؛
 .بشه باز پرونده این تو پاش
 .کرد نگام خیره و صندلي به داد تکیه

 ورج این تو که نیسددت هضدد  قابل هنوز برام واقعا. بگ  بهت صددادقانه بذار _
سي. بکني دختري همچین یه بالي سپر رو خودت بخواي شا که ک  ي همه من

 .... بدبخ و مصیرتا این
 .غریدم لب زیر

 !هومان _
 .داد ادامه قرل از مصرتر

 هب خودش رو کارش مسددئولیت که شددده بزرگ قدرا اون سددمانه بهادر، برین _
 خودت سقوط قیمت به ممکنه دختر، اون از حمایت. بهادر بفه . بگیره عهده
 .بشه تمام

 .شد مي ساییده ه  روي اختیار بي دندونام
 .همسرمه هومان، نیست دختر اون سمانه بفه ، اینو تو _

 :گفت و داد تکون راست و چپ به رو سرش
 خاطر به دوني مي. داد طالق پیش ماه یه همین رو زنش که داشت  موکلي من _

یده چون چي؟ عا خورده مي که چایي تو زنش بود فهم ته، د نداخ  چه اون  ا
 گفت مي بده؟ کجاش این خب گفت  مي وقتي. محرت و مهر دعاي دعایي؟
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 .دستش کف گذاشت رو طالقنامه فوري. کن  اعتماد بهش تون  نمي دیگه
 

 گ ب خواسدت  مي که چیزي نگفتن و گفتن بین. ه  روي گذاشدت  رو چشدمام
 :گفت  و دریا به زدم رو دل  ولي داشت ، تردید

 دادگستري؟ هاي گنده کله از یکي دختر با اون  کردي؟ عقد شنیدم _
 :گفت متعجب

 .بگ  بهت نشد فرصت. محضري ي ساده عقد یه. آره _
 .کردم نگاش

 .ستينی زنت عاشق که برندم شرط بگي چي هر سر حاضرم ولي باشه مرارک _
 :گفت و خورد اي یکه

 چیه؟ منظورت _
 بهتر منو بودي، عاشددق ذره یه حتي اگه ولي رفیق نشددو ناراحت من حرف از _

 .فهمیدي مي
 :گفت سکوت لحظه چند از بعد. کرد نگام خاموش

 این به هشری مورد یه حتي کن ، مي وکالت که سالي چند این تو بگ ، صادقانه _
 بالعکس یا شددوهرش به نسددرت زني اگه که شددنیدم نه دیدم، نه. ندیدم ه  رو

 زشا اگه کمش ک . بشه بخشیده بکنه، رو خیانتي همچین زنش حق در مردي
 .بیرون کنه مي پرتش و زنه مي تیپا یه نکنه، شکایت

ست مي چه. نگفت  چیزي ست ، روش به رو که حاال همین که دون ش  ذره ذره ن
شمین امروز. طلره مي رو سمانه وجودم . بودمش ندیده که شد مي روزي ش
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 جاي سددر چي همه که کردم مي فکر شددب اون از بعد که بودم احمق چقدر
 .گرفته قرار خودش

 .شد باهاش بازي مشغول و دست به گرفت خودکارشو
 دیروز رو جا اون من نشدددي؟ جا اون اي دیگه کس حضددور متوجه خودت _

 .هست جا اون ه  دیگه ي سوله چهارتا سه اما پرته خیلي. دیدم آرش با عصر
 بگي؟ خواي مي چي _
بایل گفت، مي جالل که جور این _  که مارکي از. بوده باال مدل جمشددید مو

 دوتا به اي اشدداره هیچ پرونده در. داشددته ارزش نی  و میلیون یه حوش و حول
شید موبایل شده جم سد با همراه موبایلي یعني. ن  ضیهفر شه مي پس. نروده ج

 . کنی مطرح رو مقتول همراه تلفن سارق توسط قتل دنرالش به و سرقت ي
 وير هومان بودم؟ نکرده فکر اي مسئله همچین به خودم چرا. رفت  فرو فکر به

 .بود کرده تمرکز بود مقابلش که برگي
. بودي کرده تهدید قتل به رو جمشددید تو داده، شددهادت حسددام که طور این _

 درسته؟ این. اس دیه یه خرجش بودي گفته
 .کردم تازه نفسي

 .همین بترسونمش، خواست  مي. بود بلوف من قصد ولي درسته _
 بترسونیش؟ چي از _
 .... اون  که برداره زندگی  و زن  سر از دست خواست  مي فقط _

 .خندیدم اراده بي



 445 بهادر

 گفتن يم راست. کشیدش گند به تونست که جایي تا بلکه نداشت بر تنها نه _
 رب زندگی  سددر از دسددت شددده سددقط که االن  حتي که، بیني مي. اس پیله بد

 .نداشته
 .داد تکون تاسف نشون به سري

 و بوده جمشید دنرال سمانه عقدتون از بعد داده، شهادت حسام که جور این _
 درسته؟ این . کنه اغوا اونو داشته سعي

 .میز روي کوبیدم دستامو عصرانیت شدت از
ست سمانه. چرته همش _ شید این. بود من ي خونه تو ساعته چهار و بی  جم

ش دختر یه سادگي از. داد فریب رو سمانه و اومد من آپارتمان در تا که بود   چ
سته گوش و ست که جایي تا ب ستفاده تون  در ربهت که خودت هومان. کرد سوا

 کني؟ مي باور حرفاشو چرا جریاني،
 .داد تکون باش آروم ي نشونه به دستاشو

 .باش آروم. شدم که بش  مطمئن خواست  مي فقط. فهمیدم رفیق، باشه _
 .مالیدم هامو شقیقه دستام با
 .اعصابمه رو بدجور گ ، مي حسامو پسره، این هومان، _
سام؟ _ ستوران، جلوي شب اون بودنش گ ، مي هنوزم! ح شون ر  که ده مي ن

 .بودن همدست ه  با اول همون از تا دو این
 ات بدن پس موبایلشددو که سددپردم ها بچه به. میومد بارون شددب اون که یادمه _

 زده نگز پسره همین به مرگش قرل هست امکانش. دنرالش بیاد یکي بزنه زنگ
 .رفیقاش از یکي یا باشه
 :گفت و کرد فکر کمي
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 .گرفت نظر در ه  رو احتمال این شه مي. درسته _
 شددب اون که برین. بگیر مخابرات از جمشددیدو موبایل پرینت هومان، برین _

 زده؟ زنگ کي به ما رفتن از بعد
 .داد تکون تایید ي نشونه به متفکرانه سرشو

ست اون بر عالوه خوبیه، فکر _ شید گوشي دوتا هر پیگیري درخوا  مي رو جم
شه، کرده تموم کارشو دزد یه اگه. کن  ست امکانش با  سریال شماره روي از ه

 .گرفت رو قاتل رد بشه ها گوشي
. شد باز روم امید از اي دریچه انگار هومان، زبون از آخر هاي جمله شنیدن با

شت  سلول  به دوباره هومان رفتن از بعد ساب خون  حاال که جایي. برگ  يم ح
 سددلولي ه  تا پنج به توجه بي باز! هایي همخونه عجب! اي خونه عجب. شددد
 .خودم روي کشیدم رو پتو و کشدم دراز تخت روي رفت 

 
**** 

 ناو وجود با. بودم شده خیره حیدر و آرش به مالقات سالن ي شیشه پشت از
. خوند حیدر چشددماي از وضددوح به رو نگراني شددد مي قدرت، و ابهت همه

 خصوص به بودم جفتشون شرمنده رق  بد. نداشت ازش کمي دست ه  آرش
 وسعر رفت مي باید االن مثل ساعتي یه. باشه عروسیش بود قرار امروز. آرش

شگاه از رو شت برمي آرای شماي با جاش به اما دا ست مقابل  کرده پف چ ش  هن
شي آرش. بود شت حیدر از زودتر رو گو شاره من به و بردا  کارو همین تا کرد ا
 .گوشي تو پیچید آرش صداي. برداشت  رو گوشي. کن 
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 .رییس سالم _
 .ه  تو کشیدم رو اخمام

 .زهرمار و سالم _
 :گفت و خندید

 .نکنه درد شما دست! داداش؟ چي _
 آرایشددگاه درِ  عروس دنرال نراید االن مگه کني؟ مي کار چي جا این االن تو _

 باشي؟
 :گفت  عصرانیت با. نگفت چیزي و کرد سکوت

 زدي؟ ه  به عروسیتو چي واسه _
 .من داداش فرصته زیاده که چیزي نداره، چي واسه _
صت؟ _ صت کدوم از! فر  خودت بگ ؟ تو به چي من آخه! زني؟ مي حرف فر

 نکردي؟ مردمو دختر آبروي فکر هیچ،
 هب اگه اما زیاده فرصت خیالش، بي که سوزوني مي دل من واسه اگه داداش، _

ساس، خاطر شورت خودش با قرلش پری شت حرفي اون  کردم، م  خودش. ندا
 .باشي عروسیمون تو ه  تو داره دوست که گفت

 خیال؟ بي ه  رو اونا چي؟ زنات برادر _
 .زد تلخي لرخند

 .همین رفتن، و کردن پورت و هارت ک  یه. خیال بي داداش، خیالشددون بي _
 گذره؟ نمي سخت بهت جا این کني؟ مي چه خودت

_ .... 
 .گرفت  آهان، _
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 والس یه ازش خواست مي دل . کشیدم بلندي نفس. گذشت سکوت به کمي
 : گفت و زدم دریا به رو دل  آخرش. نداشت  رو پرسیدنش جرات ولي بپرس 

 شدن؟ باخرر من دستگیري جریان از کیا _
 .نگفت چیزي و ه  تو رفت صورتش

 .توام با آرش _
 بگ ؟ چي _
 جام؟ این من دونن مي کیا بگو فقط _
 .داداش شرمندتی  _
 آرش؟ _
ستمون از _ ستگیرت که روزي همون. شد خارج د  غروب روز همون کردن، د

شده  یونم و کردن گریه به کرد شرو . گرفت تماس باهام خان  سمانه که بود ن
 و بوده چي به چي بفهمی  اومدی  تا. گفت رو دستگیریت جریان کردنش گریه
 ور کهنه بازار ي همه خودش، از نامردتر رفیقاي اون شدي، دستگیر چي واسه

 هک این. عطاره صفر حاج پسر جمشید قاتل... اسدا دوماد که بودن کرده پخش
 .دیگه دروغ هزارتا و گرفتنت

شمام شت  ه  روي رو چ شیدن نفس چرا. گذا شت ک  مي سخت قدر این دا
 شد؟

 تا تيح کثافتا، کشددوندن، نمایشددگاه تا رو خررا بجنری ، تا. داداش شددرمندت  _
 گن مي خان بهادر سددر پشددت که ها شددایعه این پرسددید و زد زنگ امیني حاج

 .نه یا درسته
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شه شت، سر از که آب گفتن مي که بودم شنیده همی  صد چه وجب، یه چه گذ
 .نرود درست لعنتي اما درسته کردم مي فکر. وجب

 رشگی اگه که قس  خدا به. کسه نا خیلي. شرفه بي حسام اون سر زیر همش _
 .... وقت اون بیارم،
 .حرفش تو پریدم

 .نکن هاضاف مشکالم به مشکل یه دیگه تو زدم، آب به گدار بي کافي اندازه به _
 :گفت پوزخندي با همراه

 .چیزو همه بي اون کردن چالش امروز _
 .کرد اشاره حیدر به
سن و جالل حیدر، _ ستاد رو مح شي و سر فر  ندگ بوي گفتن مي. بدن آب گو

 ،قررسددتون بودن اومده که اونایي ي همه. بوده گرفته قررسددتونو کل الشددش
 .نکنه اذیتشون تعفن بوي تا بودن گرفته دماغاشونو
 :گفت و زد پورخندي

 شعکسدد. خراش آسددمون قد زدن براش حجله یه باباش دکون در بریني، باید _
 پارچه. کردن آوبزون محل سر اون تا محل سر این از و بنر رو کردن چاپ رو
شیدن سیاه ي  یدسف ریش احترام به مردم . بازار سر اون تا بازار سر این از ک

 به کشددیدن، راحت نفس یه دالشددون ته از همشددون وگرنه رن مي و میان باباهه
 .دخترداراش خصوص

سي: "گفت مي بیامرز خدا حاجي یادمه شه، بد چقدرم هر مرده که ک  و رفته با
 این یعني ولي." زد حرف بد مرده سددر پشدددت نراید. کوتاهه دنیا از دسددتاش
 مردم آبروي که اي مرده نه؟ یا شد مي جمشید نو  از اي مرده شامل نصیحت
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 به نگاهي نی  آرش. مونسددت مي بازیچه یه مثل براش ناموسددشددون و جون و
 :گفت و انداخت حیدر

 .نشسته منتظر بیرون اون عیالت داداش راستش _
 
 !چي؟ _
 چه اج این برین  اول خواسددت . کنه صددرر گفت  که داخل بیاد ما با خواسددت _

 .داخل بیاد بعد خرره،
 :زدم فریاد عصرانیت با! جا؟ این اون ! سمانه

 جا؟ این آوردیش چي واسه آرش، _
 .باال گرفت رو راستش دست

. شاهده حیدرم اینا،. اومد خودش! باشمش آورده من اگه خدا به! من؟! کي؟ _
ست خانما مناسدب جا این گفت  بهش خدا به. خونه برگرده خواسدت  ازش  ،نی

 .نرفت بار زیر و کردن گریه به کرد شرو  اما
 .بشه باز جایي همچین یه پاش خوام نمي. خونه گردون برش آرش _

 آرش از رو گوشي حیدر. حیدر به کردم اشاره. گفت چشمي و داد تکون سري
 ور سرمدي حرفاي عین که پرسیدم شب اون مورد در ازش. کرد سالم و گرفت

شن، خارج که این قرل. جلوش بودن انداخته رو گوشیا. داد تحویل  ش ب  یدجم
 جالل ولي بشدده، درگیر باهاش حیدر بوده نزدیک که بود کرده تالفي به تهدید

 هیچ بدون بودند، کرده ترک رو سددوله ه  با تاشددون سدده هر. گرفته رو جلوش
 از عدب و بودن ه  با ه  شددهر مرکز به نرسددیده سدداعت نی  تا. فیزیکي درگیري
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 بیرون که کرد اشاره حیدر به آرش شد، تموم که مالقات ساعت. شدن جدا ه 
 :گفت رفت، حیدر وقتي. وایسه منتظرش

 پول قدارم یه. ساک یه تو گذاشت  برات بهداشتي لوازم سري یه داداش، برین _
 جالل .گرفت  ریز عمد به. نیست درشت پوال خب. زیرا لراس الي گذاشت  ه 
ست سپردم. شه مي احتیاجت خیلي تو اون گفت مي  رارق سربازا، از یکي د
 .بیاره برات شد

 :گفت  تمومه مالقات وقت کرد مي اعالم که نگهران صداي با
 .نیاد جا این دیگه بگو من قول از بهش. خونه برسونش آرش _

. ودب کنارم سدددال چند این تو برادر یه مثل که کسددي. کردم نگاه آرش به خیره
 .شیشه رو گذاشت  رو دستام

مام حق  در رو برادري دون  مي خوب آرش _  چه تو، چه دون  مي. کردي ت
ست ، من تا اما زیادیه، توقع فهم  مي این . دارین رو مهناز هواي خان  حاج  نی

 .باش داشته ه  رو داداشت زن هواي
 :گفت  و سین  رو گذاشت  دست

ست اون که خدایي از غیر من داري، خرر که خودت _ سي خودت و باال  رو ک
 .بدم دستشون رو خونوادم که ندارم

 .داد تکون سرشو شرمنده
 پاشددو دختر این که روزي از که درسددته داداش؟ زني مي که حرفیه چه این _

 من  ناموس داداش، تو، ناموس اما ندیدي، خوش روز یه زندگیت تو گذاشددت
 نمي. خواهرم جاي خانم  سددمانه. کنه نمي فرقي آیدا با برام که مهناز. هسددت

 .هست  جفتشون نوکر خودم. باشي نگران کدومشون هیچ بابت از خواد
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ست  جا همون دقیقه چند رفت که آرش ش سته گلوم تو رق  بد بغض. ن ش . ودب ن
 :گفت  لب زیر

 ارمد دیگه که کن تمومش زودتر معروفته، الهي آزمایشاي اون از این اگه خدایا"
 ".میارم ک 

 داده من به جا این که هایي دمپایي لخ لخ صداي. رفت  سلول  سمت به دوباره
 و دادم رو توماني هزار صد چند سفارشي چرم کفشاي. بود اعصاب رو بودن،

 عجب. بودم گرفته رو صدددا و سددر پر توماني هزار خشددک هاي دمپایي این
 .بودم کرده اي معامله

 رو  دسددت. کشددیدم دراز تخت روي رفت  هام، اتاقي ه  بقیه به تفاوت بي باز
 که يخرر بي وادي تو برم و بخواب  دوباره دادم مي ترجیح. چشمام رو گذاشت 

 .آورد خودم به رو من دستي تکون
 .دمه تازه چایي. نخواب داداش _

 و نشست . بود ساله نوزده حدوداي پسر یه. برداشت  چشم  روي از رو ساعدم
ستش از رو چایي لیوان شکر لب زیر. گرفت  د  رو  چایی که طور همین. کردم ت

 ودن،ب نشسته چاي فالسک دور که بقیه به نگاهي چشمي زیر کشیدم، مي سر
 تا رودن معلوم. کردم مي بررسي رو سلولیام ه  که بود باري اولین این. انداخت 

 بهتر پس. شدددم مي حرس به محکوم عمر آخر تا ه  شدداید. باشدد  جا این کي
 یه سره،پ اون بر عالوه. کردم بررسیشون دقت با بار این. بیام کنار باهاشون بود

 ه  لسا پنجاه طرفاي میانسال، مرد تا دو با ساله، پنج و بیست حدوداي جوون
 .داشت رو هفتاد حدوداي که پیرمرد یه ي اضافه به. بودن
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 چهل  فصل

 
شت، که شغلي وجود با سرمدي سته اون از دا ست نمي که بود آدمایي د  تون

 ي فهقیا. کنه پنهون راحتي به رو عصددرانیتش حتي و ناراحتي یا خوشددحالي
 .داد مي خرر پر دستاي با اومدن از خندونش

 .باشي پنچر نرین  رفیق؟ خرر چه _
شیدم رو صندلي ست  و عقب ک ش صله و حال حرس، روز ده بعد. ن  این ي حو

 .هکن شوخي من با یکي که این بدترش و نداشت  کن  شوخي کسي با که
 خودت؟ از خرر چه _
 .داره مشتلق شنیدنش که خوب قدر اون خوب، خوب خرراي که من _

 :گفت  امیدوار و میز روي گذاشت  دستامو
 کردي؟ پیدا قاتلو نکنه شده؟ چي _

 :گفت شیطنت با و خندید
 یهویي؟ شدي شارژ بهادر؟ شد چي _
 هومددددان؟ _
 .بشه پیدا قاتل تا کدددو حاال جان ؟ _

 و خندید دوباره. کردم دراز پاهامو و صندلي روي دادم ل . ه  تو کشید صورت 
 .میز روي گذاشت و برداشت پاش کنار از رو کیفش

 تا ن ک راضددي رو بازپرسدده این تونسددت  کردن، دوندگي کلي از بعد باالخره _
 .جمشیده همراه تلفن پرینت این ایناهاش،. بده استعالم دستور
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 آخرین رو گذاشدددت رو انگشددتش. آورد در کیفش تو از مخابراتي پرینت یه
 .طرف  گرفت رو برگه و شماره

ست تماس، آخرین این  _ ست شب در  و چهل و ده ساعت بهمن چهارم و بی
 .دقیقه هشت

_ .... 
 .کردید ترک رو سوله دقیقه سي و ده طرفاي گفت، مي آرش که جور این _

 .بود حدودا همون گفت، مي راست آرش. کذایي شب اون به بردم رو ذهن 
 کیه؟ به متعلق شماره این بزن حدس _

 .نرود آشنا آخرش رق  چهار. کردم نگاه شماره به و گرفت  دست  رو برگه
 کیه؟ ي شماره _

 :گفت و خندید
 .عابدي سجاد اس  به یکي _

 .کردم نگاه هومان خندون صورت به گیج
 هست؟ کي! عابدي؟ سجاد _
 در ی رفت دادسرا از احضاریه یه با که بود این. کیه خررنداشتی  اول ه  ما واال _

 ي بنده این کردی  مي فکر اول. بود داده مخابرات به که آدرسي همون خونش،
 که جایي تا و باشدده مراقب تا سددپردم آرش به همین واسدده. قاتله همون خدا

. دسرادا اومد شد پا آرش با موقع همون که این خالصه. کردی  احتیاط تونستی 
ست جوون یه  شب که کرد سوال ازش ه  بازپرس. بود ساله شش پنج و بی

ست شید تلفن از بهمن چهارم و بی سیده، قتل به که برزگر جم  مارهش این با ر
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 شد، هسکت به رو ترس از بدبخت اومد، قتل اس  تا خالصه. شده گرفته تماس
 تقوي. اسهشن نمي برزگر جمشید اس  به رو کسي گفت. سفید سفیِد  صورتش 

 گشرن یهو دید که رو پرینت. داد نشددونش و جلوش گرفت رو تلفن پرینت ه 
 .اومد جا حالش و برگشت

 :گفت خندش میون و خندید دوباره
 .کشید چي بیچاره، جوون _
 خب؟ _
 .نروده بابا این مال خط _

 :گفت  هومان ي خنده از متعجب
 گي؟ مي داري چي معلومه! چي؟ _
 رو خط پیش سددال دو حدود ولي بوده اسددمش یه کارت سددی  یعني بابا، اي _

 .کنه منتقل رو سندش که این بدون عمش پسر به فروخته
 عمش؟ پسر _
 .خودمونه حسام همین اتفاقا که عمش پسر بهادر، آره _

 :زدم فریاد زده حیرت
 .کیسشه تو چیزي یه دونست  مي. هومان دونست  مي دونست ، مي _

 :گفت خندون
 هک بوده نفري آخرین حسام که مطمئنی  ولي بهادر نیست معلوم هیچي هنوز _
شید با شید بودن از قطعا و زده حرف تلفني جم شت خرر سوله اون تو جم . هدا

 .کن نگاه رو جا این
 .کردم نگاه بود گذاشته روش انگشت که جایي به
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شید شب اون پرینت، این طرق _  و اهپنج و دقیقه هفت مدت به مکالمه یه جم
 .... ولي داشته حسام با ثانیه یک

 هومان؟ چي ولي _
سام. خوندم کامل رو پرونده من _ سه صورت تو ح  شهادت به مربوط ي جل

شید با که باري آخرین که گفته شهود  از رلق روز دو کرده، صحرت تلفني جم
 .بوده شدنش ناپدید

 .کرده پنهان رو حقیقت یعني این و _
 این هک داده دروغ شهادت. گفته دروغ شهادتش از بخشي تو یعني این بدتر، _

شید با تلفني صحرت از بعد اگرم و جرمه خودش ش رفته سوله به جم  این ه،با
 .باشه قاتل حسام خود که داره وجود فرضیه

 :گفت  صررانه بي
 هومان؟ شه مي چي حاال _

 :گفت و آورد بیرون کیفش از رو اي دیگه برگ و خندید بلند
 .حسامه جلب حک  از کپي یه این بیني؟ مي اینو! شه؟ مي چي _

 .کردم نگاه و گرفت  دستش از رو جلب برگ کپي
 کجاست؟ اصلش گفتي اگه حاال _
 اصلش؟ _
 .کالنتري برره تا آرشه دست اصلش _
 :گفت خنده با
 .ایستاده منتظر خونشون در مامور یه با االن زیاد احتمال به _
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 .کرد ساعتش به نگاه یه
 .نراشه نهار سفره پاي خدا بنده. هست ظهرم سر _

 زد يم فریاد که پیچید گوش  تو صداش دوباره. انداخت  جلب حک  به نگاهي
سام که این. قاتل شب ح شتگاه تو رو ام  ال خوشح بدجور کنه، مي صرح بازدا
 این زا بیرون ناکس، اون و باش  تو این من که بود منصفانه غیر خیلي. کرد مي
 .باشه من آبروي بردن مشغول جا
 

. لسددلو تا سددي با بود سددالن یه بودم، حرس داخلش من که پنج ي شددماره بند
 يقماش هر از بودن، حرس زنداني تا صد حدود بند این تو. سیزده شماره سلول

 با روز دچن این تو. بینوا بدهکار و گیر باج تا گرفته قاتل و دزد از. بخواي که
 اما و مبود نگفته بهشون خودم از چیزي. بودم شده آشنا بیش و ک  سلولیام ه 

شون آمار شت  رو هم سره همون عارف،. دا ست ، بود داده چاي که پ شتر د  از بی
. داد مي من به رو بقیه به مربوط اطالعات اون . بودم شدددده عیاق اون با همه

ست جوون همون مجید،  مهریه خاطر به که بود ماهي دو ساله، شش پنج و بی
 ي خونه بود نتونسددته چون اون  بود؛ شددده زندان راهي زنش، هزارتایي سدده ي

سه پدریش خونه از سوا سته مي البد. بگیره خانمش وا  رزه ازش مهریه با خوا
 مهر سکه ات هزار سه و بشماره صد تا نرود بلد پسره بست  مي شرط. بگیره چش 
 يم بهش همه که سدداله سدده و هفتاد پیرمرد یه دیگشددون یکي. بود کرده زنش
 از وادم قاچاق جرم به اون  خورده، ابد حرس گفت مي عارف. حریب بابا گفتن

سدا ُکپ. بود هاش اي شیره اون از! تریاک سنتیش، نو   هدیگ تاي دو اون...! ا
 ود،ب کشددیده محل بي چک ابراهی . فرهاد یکیشددون و بود ابراهی  یکیشددون که
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یاردي اون  ل هادم! می لیوني بود، کرده کالهررداري فر یان همون! می  جر
 ،بود نشده ه  سالش بیست هنوز عارف، اما کوییست، گلد هاي کالهررداري

 یه سددر پیش سدددال دو گفت مي که جور این. بود حرس جا این قتل جرم به
 ماه یه بعد و جدول ي لره به خورده طرف  سر و داده ُهل رو یکي ساده، دعواي

صش حک  گفت مي! سادگي همین به. کنه مي تموم رفته، کما تو که صا  اهم ق
 مقتول، خون قصددداص به روزاسدددت همین و شدددده تایید عالي دیوان تو قرل

 لواح دعوا تو گفته، مي همیشددده پیرش پدر گفت، مي. دار باالي بفرسددتنش
 من  همه اون با تخس، نوجوون پسددر یه. شددنوا گوش کو اما کنن، نمي پخش

 عاقرت این  و وسط مینداخته رو خودش شده، مي محل تو که دعوایي هر. من 
 از چیزي که بود اوني از تر جوون. نداشددت سددالي و سددن. بودنش دعوا عشددق
. بود نندهک وسوسه زیادي بود، پیچیده اتاق تو سیگار بوي. باشه فهمیده زندگي

 سیگار يبو. بود جالري ترکیب چاي، سیگار چاي، سیگار مجید، و حریب بابا
 زا و نشوندم صورت  روي اخ  یه. اومدم بیرون اتاق از. کرد مي وسوَس  داشت

 شدن نزدیک جرات کس هیچ جوري این. شدم رد سالن جمعیت ازدحام بین
 و بستن مي رو سالن در شب آخر. شدن شاخ به برسه چه کرد، نمي رو من به

سي ست نمي ک شه حیاط ي محوطه وارد تون شت. ب ستادم سالن در پ  از و ای
. سددتاره دونه یه حتي بدون بود، ابري هوا. کردم نگاه رو آسددمون ها میله پشددت

 براي دل . نشست مي صورت  رو باد با همراه بهاري بارون از ن  یه گاهي از هر
 هچ االن یعني. در هاي میله به دادم تکیه رو سرم! سمانه و بود، شده تنگ مهناز

 تناراح این از فقط یا بود دلتنگ اون  بودم، دلتنگش که قدر همون کرد؟ مي



 459 بهادر

ست از رو گاهش تکیه که بود ست. داده د شت  دو  ررخ شنیدن از بعد بدون  دا
 حتمي ناراحت؟ یا شده غمگین. داده دست بهش احساسي چه جمشید مرگ

شک سه که مرواریدا اون حیف ولي ریخته، ا شید مثل یکي وا  اخد. بریزه جم
 .باشه داشته رو دونش یه لیاقت اگه وکیلي

 
 یک  و چهل فصل

 
سم  که زماني تا  يط رو اتاق طول بار چند نفهمیدم کنن، صدا بلندگو از رو ا

 بر هعالو بود، قاتل حسددام اگه. داشددت امروز بازجویي به بسددتگي آیندم. کردم
 از خودش که آبرویي. کرد جمع رو رفت  آبروي شددد مي تر راحت شدددن، آزاد
ست  مي بهتر بیرون، میومدم تو این از زودتر چي هر. بود برده من  ها یعهشا تون
 داشدددت ه  مجید. بود دمغ صددرح از. کردم عارف به نگاهي. کن  کنترل رو

شن تازه که رو سیگاري  ادفرست مي رو دودش و زد مي پک ولع با بود، کرده رو
 بود جا این زنش خواست مي دل . کردم سیگارش نوک سرخي به نگاهي. هوا

. کرد مي روشن براش داشت رو اي خونه چه اجاق که دید مي رو صحنه این و
 تمالقا سالن و سلول بین فاصله. کردن صدا رو اسم  آخر که بود یک ساعت

شت خرري بي. کردم طي دقیقه یه از کمتر در رو شوند مي جنون مرز به دا . مک
 جا اون ه  خودم شددد مي کاش. بود حسددام بازجویي ي جلسدده به امیدم تمام
ست اتاق در. بودم مي . دیدم ه  کنار رو آرش و هومان کردم، باز که رو دو و بی

 رنگ، سددرز خرد اسددکناسددداي این. نکردم تعجب اتاق اون تو آرش دیدن از
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یب مد آرش. کرد مي جادو جا این عج  دسدددت. کرد ب*غ*ل  و طرف  به او
 .ذوقش تو خورد حسابي. کردم دورش خودم از و شونش رو گذاشت 

 .ما َپرِ  تو بزن ه  تو هي داداش _
 آخش که دادم فشار محک  قدر اون. کردم حلقه گردنش دور دستمو و خندیدم

 .داشت حق گردن  خیلي پسر این. اومد در
 .ین بر کنار بکش نمیاد؟ خوش  ها بازي لوس این از بودم نگفته بهت مگه _

 .هومان روي به رو نشست  و عقب کشیدم رو صندلي
 نه؟ بود؟ خودش کار شد؟ چي _
 .خان بهادر کالم بعدا سالم، اول _
 

 :گفت  و دادم تکون دستي حوصله بي
 یا شد چي گي مي دِ . بیرونه مال کردنا ادب عرض این. داداش زندونه جا این _

 نه؟
 :گفت و خندید

 .نداره زندان داخل و زندان بیرون کردن سالم دون ، مي که جایي تا واال _
 بد خرر گفتن واسددده که بود آدما اون از هومان. داره خوبي خرر دونسددت  مي

. گفت نمي رسددوند، نمي لرت به جون تا رو خوب خرراي اما کرد، نمي تردید
صله شت  رو بازیاش حو سه ندا ستمو همین وا  اب و میز روي کوبیدم محک  د

 :گفت  عصرانیت
 نه؟ یا گي مي. نکن دیوون  هومان _
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 .برد باال تسلی  نشونه به دستاشو
 .نداره زدن که بچه. باشه بهادر؟ زني مي چرا _

 .بیرون کشید کیفش تو از رو اي برگه خندید، مي که طور همون
 درس بیشددتر راهنمای  سددوم تا سدداله، پنج بیسددت حمزه، فرزند زار ، حسددام_

 .... شغلش مورد در و نخونده
 بودم؟ خواسته ازت بیوگرافیشو من مگه! دیگه؟ چیه اینا _

 :گفت و کرد میوني در پا آرش
 .چرونه مي غاز حاضر حال در. کالم مخلص آقا _

 :گفت و خندید هومان
 .برس  اصلیات به تا کن  شرو  فرعیات از باید باالخره _

 :غریدم لب زیر کالفه. تا دو این منتر بودم شده پاک
 .هددددددومان _

 :گفت و هومان ي شونه رو گذاشت دست آرش
صلیات خیال بي سرمدي، داداش _ صال. فرعیات و ا شو خودم بذار ا  فرعیات

 .برسي اصلیاتش به و بشي گرم شما تا کن  شرو 
 :گفت و من به کرد رو بعد

مت _ لب برگ دیروز که بگ  خودم رییس خد  .کالنتري بردی  امیر با رو ج
 .خب بگو. خونشون در رفتی  مامور یه با بعدش 

_ .... 
 .دیگه خب بگو خب _
 !آرش _
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 خونشون پشتي در سپردم، امیرو. نیارم درد رو سرت خالصه. شد حاال آهان، _
شیک شون آخه. بده ک  یهویي گفت  ساختمون، به در ه  حیاطه، به در ه  خون

. داری  کار حسددام با گفتی  ه  ما در، دم اومد باباش اول. نره در طرف اون از
. ترسددید و خورد جا جور بد دید، رو ما تا خدا ي بنده باباش، چرا دون  نمي
  دهنش و دم. پوش سیاه حسام . در دم اومد حسام با بعد دقیقه پنج و تو رفت
شتن ماکاروني نهار گمون . بود قرمز  ربازهس با منو تا اما بود، ترسیده اولش. دا
 ندستمو رو جلب ي برگه که همین" فرمایش: "گفت و ه  تو کرد اخماشو دید،
 به  جا همون شددشددم  حس. بیفته پس بود نمونده چیزي بَچ . گرخید دید،

شه تو چیزي یه گفت س ش  ماموره از. کا سه: "گفت بهش چي هر. اومد خو  وا
 گفت. نداد محلشدد ." نکردم کاري که من آخه کني؟ مي بازداشددت منو چي
 .شه مي معلوم چي همه کالنتري، بیاي

 داد؟ پس چیزي شد؟ چي _
 :گفت و کرد اي سرفه هومان

 که این. کرد تکرار رو سددواال اول از تقوي امروز، ي جلسدده تو نه، که اولش _
 ودهب کي داشت جمشید با که تماسي آخرین و دیده رو جمشید کجا بار آخرین

 که گفت. داد کمتر واو یه بدون رو جوابا همون اون . اول دفعه سواالي همون و
پدید از قرل روز ده بار آخرین  هک تلفني تماس آخرین و دیدتش شددددنش نا
 پرسددید، ازش ه  بازپرس. بوده شددددنش گ  از قرل روز دو داشددته، باهاش

 تهگف طرق" که گفت بهش تقوي وقت اون. صد در صد داد جواب اون  مطمئنه،
 بنا اام بوده، مرگش از قرل روز دو مقتول، با شما تلفني تماس آخرین شما، ي
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 همون در زیاد احتمال به و رسددیده قتل به مقتول که شددري در شددواهدي، بر
 ".دداشتی تلفني ي مکالمه مقتول با برزگر، جمشید حیات پایاني ساعات
 :داد ادامه و خندید

. تاداف پس کلمه، واقعي معناي به. دیدي مي قیافشددو و بودي مي باید بهادر _
 هشب ه  بازپرس. بده جواب تونست نمي و بود شده الکن زبونش که قدر اون

 "دادي؟ دروغ شهادت دلیل چه به: "گفت و نداد کردن فکر مهلت
 .شد مي لرریز داشت صررم ي کاسه

 گفت؟ چي خب _
 این از و کردن درسددت پاپوش برام آدماش و بهادر گفت. کرد انکار هیچي، _

 و داد تکون صددورتش جلو رو پرینت بازپرس رسددید، که جا این به اما. حرفا
قاي: "زد فریاد ید جوسدددازي بهتره زار  آ  خرینآ. مقتوله تلفن پرینت این. نکن

شید که اي شماره  قتل به که بوده شري همون در اتفاقا و گرفته تماس برزگر جم
 متعلق خط این. مخابراته از استعالم ي نامه این . هست 091... شمار رسیده

 هارتاظ حسب بر. شماست دایي پسر قضا، بر دست که نامیه عابدي سجاد به
شون، سام ." فروخته شما به پیش سال دو حدود رو خط این ای  بود مونده ح

شو این فکر چرا دون  نمي ولي خطیه، هفت آدم بود معلوم. بگه چي  هنکرد جا
 .بود

 گفت؟ چي آخرش _
 .بود شده فلج مغزش  زبونش، بر عالوه بگه؟ داشت چي _
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 نای. بده جواب چي بود مونده اون . گفته دروغ چرا که پرید بهش ه  بازپرس
 :که پرسیدم ازش. بپرس  ازش سوال تا چند تا گرفت  اجازه من جا
 تماس ماش با رسیده قتل به که شري همون در برزگر جمشید پرینت، این طرق _

 در قتولم بگید شدده مي. کردید صددحرت مقتول با دقیقه هفت مدت به و گرفته
 کرده؟ صحرت شما با مورد چه

 هک این از بعد ولي گشددت، مي فرار راه دنرال هنوزم انگار. نگفت هیچي اولش
 :گفت کرد، تا چهار تا، دو دو خوب

 .زد زنگ من به جمشید شب اون درسته، _
 گفت؟ چي شما به و _

 :گفت و کرد مني من
سین کمربندي حوالي سوله یه تو آوردنش و دزدیدنش بهادر آدماي گفت _  ح

 .بود همین همش. خورده کتک حسابي گفت این . آباد
 داشتید؟ مکالمه دقیقه هفت شما اما. همین _

 کن ؛ب اسدداسددي شددوت یه حریفه زمینه تو توپ تا گفت  من . نگفت چیزي باز
 :گفت  همین واسه

 ادهج از دور کامال مسیر که این و هوا تاریکي و سردي به توجه با جمشید آیا _
 برید؟ دنرالش به که نخواست شما از بود،

 .بود مونده گل تو خر مثل بدبخت. افتاد من من به رسددید که جا این داداش
 گفت بهش و گفت رو دروغ شددهادت مجازات بهش و کرد زرنگي ه  بازپرس

 نید،ش رو قتل به مظنون اس  تا اون . جمشیده قتل به مظنونین جزو االن  همین
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شید" گفت بازپرس به  اه بچه از یکي مجردي ي خونه رفت روزي چند یه جم
 ستنی یهویي جمشید گفت و زد زنگ ها بچه از یکي شب یه که این تا. بمونه
 دسددت رفتنش و اومدن جمشددید گفت، مي حسددام  خود که طور این" شددده

 بعد هفته و زده مي غیرش یهو دیدي مي. بوده مسدددافرت عشددق. بود خودش
سه. شمال رفته فهمیدي مي تازه شده؛ مي پیداش سام  خود حتي همین وا  ح
شید که بوده یازده ده، ساعت طرفاي شب اون تا بوده نکرده شک خیلي  جم
 شآوردن و بیرون کشددیدنش خونه تو از بهادر آدماي گفته بهش. زده زنگ بهش
 شاز و نداره برگشددتن براي اي وسددیله هیچ گفته. کردن ولش سددوله یه توي

باره نه؟ یا رفته پرسددید ازش ه  بازپرس. دنرالش بره فوري خواسددته،  وت دو
 با و ندیدتش ولي کرده پیدا ه  رو سوله. رفته که گفت و شد مردد دادن جواب
 .نکرده پیداش گشته چي هر میومده، شب اون که شدیدي بارون وجود

 :زدم فریاد عصرانیت با
 و باشدده رفته جا اون تا شدده مي مگه. بوده خودش کار. کثافت گه مي دروغ _

 .باشه ندیده و جمشید
 .میز روي گذاشت و ه  تو کرد حلقه دستاشو هومان

شرختانه _ شت رو عقیده همین ه  بازپرس خو سید ازش دوباره. دا  راچ که پر
 .ترسیده آدماش و بهادر از گفت اون . گفته دروغ و کرده پنهون حقیقتو
 .ه  تو کشید صورت 

 .داده شهادت من ضد اومده بعد و ترسیده عوضي اون! چي؟ _
 پس. داده شددهادت تو علیه بار چندین چون. نکرد قرول ه  بازپرس. دقیقا _

. شهب دردسر برام ترسیدم گفت ه  سر آخر. شه مي منتفي تو از ترس موضو 
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 مي مطمئن شده، نمي جمشدید از خرري که روز چند کرد، تعریف که طور این
شید سر بالیي یه تو که شه سه. آوردي جم شید باباي همین وا  میندازه و جم

س  به اون  جلو،  یداپ جنازه که این تا. خوره مي سنگ به تیرش که ربایي، آدم ا
 .شه مي

 نه؟ یا کشتتش کرد اعتراف! چي؟ اعتراف هومان _
 .کنه اعتراف ه  سادگیا همین به کن  نمي گمون . نه هنوز _

 :گفت آرش. دادم تکون رو سرم و کشیدم صورت  به دستي
سته. داداش نراش نگران _ شید که در سام و جم ستاي ح  يول بودن، نزدیک دو

سن که طور این شون بچه از مح شید که چک یه سر فهمیده، محال  براي جم
سام شیده ح شت و ک شتن اختالف ه  با خورده برگ سام علیه داری  ما. دا  ح
 ساموح بودمش گفته که یادته. سپردم اسماعیل  به حتي. کنی  مي جمع مدرک

سابي. کنه تعقیب شو ح شته آمار س که هایي خونه و محله یک یک. بردا  امح
 مواد فروش کار تو فهمیده که جور این. کرده شددناسددایي رو داشددته آمد و رفت

 .شیشه اون  صنعتیه، مخدر
 .داد ادامه هومان

 محکومیت مورد سه. کردم استعالم رو حسام کیفري ي سابقه اون، بر عالوه _
 مزاحمت براي. مواد حمل مورد یه و مزاحمت مورد دو. داره کارناَمش تو قطعي
 .داره سابقه نظر این از. رفته ه  زندان
 :گفت  قرل از تر کالفه

 شد؟ چي آخرش چي؟ آخرش _
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 :گفت و خندید آرش
ماده خودتو بهتره. گرم بازپرسددده این دم! آخرش؟ _  و امروز. کني پذیرایي آ

 .بیاد مهمون واست قراره فردا، شایدم
 :گفت  عصرانیت با! مهمون

 !گي؟ مي خودت واسه چي معلومه _
 دفتر که حالي در هومان. انداخت باال بار چند ابروشددو شددیطنت با و خندید

 :گفت کیفش، تو ذاشت مي دستکشو
 .کرد صادر رو حسام بازداشت حک  بازپرس _
 !چي؟ _
 :پرسیدم حیرت با
 !شده؟ بازداشت عوضي اون _

 .خندید هومان
شنیدي. دیگه آره _ سي، بهر نکن چاه گن مي ن سي، دوم خودت اول ک  حاال ک

صداق  قتل شب که این و اعترافش به توجه با گفت بازپرس. آدمه این واقعي م
ضور قتل وقو  محل در شته ح  شهادت براي دالیلش که این و کرده پنهون و دا

 وثیقه اب منتها. کرد صددادر رو بازداشددتش قرار نروده، کننده توجیه داده که کذبي
 .تومن میلیون پنجاه و صد اون  باال، ي

 :گفت و خندید هومان با همراه آرش 
 .کنه جور بتونه بعیده اون  که _
 !مطمئني؟ قدر این کجا از _
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چه با که این براي _ مارشددو ها ب  ي خونه. نداره چیزي خودش از. گرفتی  آ
 .ایه اجاره پدرش 
 :گفت شد، مي رفتن آماده که حالي در هومان

 تبازداشددد تو اتهام، رفع تا باید کنه، جور رو وثیقه نتونه اگه. مظنونه چون _
 .بمونه

 :گفت و ایستاد
 .نرفته یادم تا دیگه چیز یه راستي _

 .کتش جیب تو کرد دستشو
 .بود نشسته بیرون که دیدم رو خانمت گشت ، برمي که دیروز _

 .بود لجرازي دختر که الحق! بود اومده بازم! سمانه
 ايحرف گفت مي. بزنه حرف باهات باید حتما گفت. کردم صددحرت باهاش _

 به ندادي اجازه حتي فهمیدم که جور این. بزنه خودت به باید که داره مهمي
 !بزنه؟ حرفاشو و بیاد بار یه الاقل ذاري نمي چرا. بیاد مالقاتت

 .بیاد جایي همچین یه خوام نمي. گفت  بار یه. هومان نه _
 :وگفت انداخت باال رو شونش

 .گرفت  خصوصي مالقات وقت یه براتون من حال هر به _
 :گفت  و شدم بلند عصري

 کردي؟ کارو این چي واسه _
 :گفت تعجب با
 !کار؟ کدوم _
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 .بشه باز جایي همچین به زن  پاي خوام نمي. کن کنسلش هومان _
 :گفت جانب به حق

 ه  تو زن رن، مي و میان زن همه این! هسددتي؟ چي نگران بگي شددده مي _
 بشنوي؟ حرفاشو نیست بهتر. یکیشون

 :گفت و کرد میوني در پا آرش
 هواشو جوره همه راحت خیالت. برمش مي خودم  و میارمش خودم داداش _

 .دارم
 :گفت هومان

صي اتاقاي _ صو ست  بازي پارتي با. محدودن جا این خ سه تون شت وا  زرو ه
 .بگیرم براتون شرعي مالقات وقت یه دیگه

 دجورب. شدم مردد" نه" ي دوباره آوردن زبون به براي. کردم نگاش عصرانیت با
 .بودم شده دلتنگش

سي به نگاهي سرش بخواد دلش که مردیه کدوم. انداخت  بود تن  که لرا  تو هم
 ینا با خواسددت نمي دل  هیچ. برینتش لراسددي همچین با اون  جایي، همچین

ضع و سر ش  ظاهر سمانه جلوي و شه سمانه. ب  ظاهر بهترین با رو من همی
 نقاشي ریز ترازوهاي پاش تا سر که لراسي این با بهادر این! حاال ولي بود، دیده
ست. بود شده شت  دو  دهش انگیز رقت زیادي اما بررم، کار به رو جمله این ندا

 .بود
 

 دوم و چهل فصل
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 روزي شش اون اگه. بودم حرس زندان این تو که بود روزي چهاردهمین امروز
گاهي تو که ه  رو  بیست شد مي کردم، مي حساب ه  رو خوردم خنک آب آ

 از که آرومي هاي گریه صددداي. سددرم به بود زده خوابي بي شددري نصددفه. روز
ضاف بدبختیام بقیه به ها، خوابي بي این قاطیه ه ، اومد مي سرم باالي  شده ها

 بشدد نیمه دوي از سدداعت. برین  رو سدداعت بهتر تا تخت روي نشددسددت . بود
شته  که شپی روز چند از. کرد مي تابي بي جور بد عارف شره چند این. بود گذ
 بعضددي کردن، ابالغ بهش رو اعدامش حک  اجراي دسددتور و بردنش اومدن

 بین از که طور این. شدددم مي بیدار خواب از هاش گریه صددداي با شددرا نیمه
 برابر در چشدد . شددد مي اجرا قصدداصددش حک  دیگه ماه دو فهمیدم، حرفاش
 به من  اگه شدداید. بود اي منصددفانه ي معامله جان؛ برابر در ه  جان چشدد ،

 صددفر حاج آور خواب داروي از بخرم، آرد و کن  خرج پول الکي که این جاي
 بي که این از الاقل. کردم مي ضددرر کمتر معامله این تو بودم، خورونده بهش

 ي گوشدده باید حاال کردن، جمع آبرو سددال سددي بعد و رفت  حرس گ*ن*ا*ه
باره. گرفت  نمي آتیش بخورم، خنک آب زندون  رو سدداعدم. کشددیدم دراز دو

 :کردم زمزمه لب زیر و چشمام رو گذاشت 
 هات بنده حق در گ*ن*ا*هي چه زندگی  تو دون  نمي. شکر بزرگیتو خدایا _

 که ودب الهي آزمایش اگه. گذاشتي رام سر جمشیدو مثل یکي که شدم مرتکب
 .شد سرویس رق  بد دهنمون
 .شد بلندتر عارف ي گریه صداي

 .شد تر تحمل قابل دردش شاید بده، ندایي یه هست، توش حکمتي اگرم _
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 افرد. بخواب  کردم سددعي عارف، هاي گریه وجود با و سددرم رو کشددیدم رو پتو
 گفتن مي بهش جا این. خصددوصددي اون  داشددت ، مالقات وقت ظهر از بعد

 .شرعي مالقات
 

**** 
 

 حمام یه از بعد. کردم خشددک بود، گذاشددته برام آرش که اي حوله با رو موهام
گه، روزاي برخالف. بود شدددده بهتر روحَی  گرفتن،  خواب از زودتر امروز دی

ضي اول اون از که وجودي با. شدم بیدار  به چقدر هر اما نرودم، اومدنش به را
شتر شد، مي نزدیک مالقات ساعت . کردم مي شماري لحظه دیدنش براي بی
شت . بود مالقات شش تا سه ساعت  هاي خنده صداي که شدم مي آماده دا
شت . میومدن سلول داخل که شنیدم رو مجید با پیرمرد شون و برگ . ردمک نگا

یب این تاداي اون از حر نه مع یب ولي بود، کار که هارده، این تو عج  پونزده چ
 طور همین. میزونه و توپه جنسددش بود معلوم. بودمش ندیده خمار بارم یه روز
شت  که شکوک. کردم نگاه مجید به کردم، مي تن به رو بلوزم دا . زد يم گیج م

 ايه دکمه و زدم پوزخندي. افتاد زاری  دو شدددم، که صددورتش میخ که بیشددتر
س  ست  رو لرا ست مي دل . ب  هک دید مي نزدیک از و بود جا این مجید زن خوا

 از که ِگردي ي آینه تو. کنه مي آباد براش داره اي خونه چه زندون تو شددوهرش
 بي" :گفت  خودم به و کردم مرتب رو موهام. کردم نگاه بود، آویزون سلول دیوار
سروان خویش مملکت صالح. بهادر مردم زندگي خیال  بلدي خیلي. دانند خ

سب خودتو زندگي  ونا فرستادنت زود خیلي ره، مي جلو داره که جور این. بچ
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. تنشس لرام رو تلخي ي خنده" خوري مي تکون داري که یویوست مثل و باال
. عارف سمت رفت نگام و کشیدم گلوم دور دستي. گرفت  رو خودم حال خودم

 .کرد مي نگاه اتاق ي زده دود سقف به و بود کشیدده دراز تختش رو ساکت
 

**** 
 

 فرق خیلي جا اون ي دیگه سددالناي با سددالن این. شدددم مالقات سددالن وارد
 هی. میفتادي ها بچه کودک مهد یاد جا، اون دیواراي و در به نگاه یه با. داشددت

شي سر تا سر طرفش دو هر دیواراي که طویل سالن  واردی باالي. بود شده نقا
سط اون. سرز پایینش و آبي شید درخت به شریه چیزایي یه دیوارم و . بودن هک

 راردادق زندان با اگه بست  مي شرط. بود خالي حسابي جا این آلرالوئه اون جاي
 از فاونت بي. کرد مي آلرالویي رو اتاقاش تمام و سالن این سر تا سر بست، مي

 و مینداخت  اتاقا ي شماره به نگاهي. گذشت  شدن، مي رد که مردي و زن کنار
تاق. رفت  مي جلو ماره ا تاق باالخره. دوازده ي شدد یدا رو نظر مورد ا . کردم پ

سئول ست اي دقیقه ده خانمتون که بود گفته سالن م . ظرهمنت اتاق داخل که ه
سته ستگیره آه شار پایین به رو در ي د  اتاق، هب ورود با. کردم باز رو در و دادم ف

ستش تو رو سیاهش چادر. دیدمش اتاق میون اول، نگاه همون تو  کرده جمع د
 ايچشم و چرخید من طرف به در، شدن بسته با. زمین به بود شده خیره و بود

سلیش شیده که مانتویي قاب همون از. من به دوخت رو ع  شد مي ه  بود پو
 هرفت گود چشماش زیر و بود شده الغرتر ه  صورتش. شده الغر چقدر فهمید
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 شددماشچ تو اشددک نکشددیده، ثانیه به بود، تن  که لراسددایي و من دیدن با. بود
 .شد جمع

 :گفت  خنده با و جیر  تو کردم دستامو
ستي مي همه این _ شیني که زندان بیاي خوا  ازت وبیرون اون مگه! کني؟ گریه ب

 .... که خوشگله خان  بودن گرفته
رِل  نداخت همچین رو خودش کن ، تمام رو جمل  که این ق  که ب*غ*ل  تو ا
شته عقب پامو یه اگه  صورتش. شدی  مي ولو اتاق کف دومون هر بودم، نگذا
 و بلند خفش ي گریه صددداي. کرد فرو سددین  تو داشددت جا که جا اون تا رو

 :گفت مي مدام هقش هق بین و شد بلندتر
 .منه تقصیر همش. منه تقصیر همش _

ستام  تر، محک  و محک  گرفتمش، ب*غ*ل به و هاش شونه دور شد حلقه د
 گلوم تو داشت که لعنتي بغض این کردن مهار براي اي دیگه راه هیچ این جز به

 .نداشت  سراغ نشست مي
 

**** 
 

 خوابتخت یه با متري دوازده اتاق یه بودم، نشسته اتاق فنري خواب تخت روي
 نجرهپ از ما بند سلوالي مثل ه  جا این اتاقاي. بهداشتي سرویس یه و نفره دو

 .نرود خرري
 ولي ودب شسته اشکاش از رو صورتش. اومد بیرون بهداشتي سرویس از سمانه

شماي سفیدي سلیش چ شینه کنارم اومد. بود سرخ سرِخ  هنوز ع  پیش که ب
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ستي شو و کردم د صت که این از قرل. گرفت  بازو  رو بکنه اپید کردن تعجب فر
شوندمش پاهام ستام و ن ضایت با. کردم حلقه بدنش دور رو د  تو رو خودش ر

ش  شو و کرد ول آغو شت سر ست سین ، رو گذا  تپید، مي براش که جایي در
 رو شددالش. بود خورده خودش خودِ  اسدد  به سددندش دنگ شددیش که جایي

شت  شو ي گیره. بردا ست و کردم باز موها  .خرماییش موهاي خرمن تو بردم د
 .کرد حلقه کمرم دور رو دستاش و داد تکیه سین  به رو پیشونیش

 .بود شده تنگ برات دل  خیلي _
 رو سدداعتش چهار و بیسددت روز، شددرانه از که مني براي حرف این شددنیدن
 :کردم زمزمه لب زیر. ب*و*سیدم رو سرش. بود خوشایند بودم دلتنگش

 .کوچولو خان  طور همین من  _
 :گفت مظلومیت با و آورد باال رو سرش

 اومده؟ بدت من از قدر این یعني بریني؟ منو خواستي نمي چرا _
 .بود شده پیشونیش پخش موهاش. کردم نگاش

 میاد؟ بدم تو از من گفته بهت کي _
 خميا. گوشش پشت فرستادم پیشونیش رو از موهاشو. شد خیره به  خاموش

 :گفت  و کردم
 داري؟ شک عشق  به هنوز یعني این _

 .شد هول
 .... فقط فقط،. نگفته به  کسي خدا به نه _
 چي؟ فقط _
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 :گفت بغض با همراه و انداخت زیر رو سرش زده خجالت
 خوش روز یه زندگیت، تو گذاشددت  نحسددمو پاي وقتي از فهم  مي خودم _

 .نداشت  برات هیچي بدشانسي و بدبختي جز. نداشتي
 کي از دبای دون  نمي. کشوند مي آتیش به بیشتر وجودمو بغضش از پر صداي

 خدا؟ از یا خودم دل از سمانه، از کردم؛ مي گله
 پاک هاش گونه رو از اشکاشو شستام با و صورتش رو گذاشت  رو دستام تا دو

 .کردم
 گفت ؟ بهت چي ساحل کنار آخر، روز اون یادته _

 :گفت  و ب*و*سیدم رو خیسش هاي گونه
 نگفت ؟. وایمیس  پات دارم عمر تا گفت  _

 :گفت و به  زد زل. برداشت سین  رو از سرشو
 زندون تو جا این االن بود، نداده قرار راهت سددر منو مثل احمقي یه خدا اگه _

 .نرودي حرس
 .ب*و*سیدم گلوشو زیر و ه  روي گذاشت  پلکامو

 چطوره؟ مهناز. حرفا این خیال بي _
 میون باشدده که جا اون مرکز، بردمش چهارده . کرد قراري بي خیلي! مهناز؟ _

 .گیره مي آروم بیشتر دوستاش
 ترسي؟ نمي که موندن تنها از! چي؟ خودت. کردي خوبي کار _
عِد  _ ناز که این ب فت مه ما چرا مرکز، ر عد ا  دوني مي خودت. کردم عادت ب

 .پیش  میاد وقتا گاهي ه  همسایه دختر. امنه چقدر ساختمون
 .فضول دختر اون بازم! چي؟
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 کجاست؟ شوهرت نپرسید ازت مفتشه اون _
 .مسافرت رفتي گفت  چرا، _

ست؛ لر  رو پوزخندي ش سافرت، بودم رفته بازم ن سافرتي چه اون  م شت د! م  ا
 .شه مي ماه سه دو این تو مسافرت  چندمین این که کردم مي حساب ذهني

 .بود عقدش پیش ي هفته راستي _
 .شدم نرفت  و رفته مسافرتاي کردن حساب خیال بي! عقد؟

 !کي؟ عقد _
 ولي گرفت دعوت مام از. گرفتن خونشددون تو. همسددایمون دختر فرناز، عقد _

 .نرفت  من
 .گرفت  انگشتام بین رو دماغش

 نمي نوشددتن نامه زحمت دیگه حاال. گرفت سددامون و سددر که شددکر رو خدا _
 .کشه

 !نوشتن؟ نامه _
 .زدم ب*و*سه سوالش از پر و خیس چشماي به
 نه،ک مي اذیتت تنهایي اگه. جا اون بیاد خیلي نمیاد خوشدد  هنوزم. خیال بي _
 .پیشت بیاد بگو مادرت به

 .نشست اشک به چشماش باز که نکشید ثانیه به و شد غمگین نگاش
 .کرد قهر باهام مامان _
 !چي؟ _
 .نداره دختري دیگه گفت _
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 چیه؟ منظورت! چي؟ یعني _
 نهمی سددر ه  تو افتاده، جمشددید دنرال که بودم من این پیچیده محلمون تو _

 .کشتي جمشیدو قضیه
 کن صددرر ولي....  ولي جمشددید رفیق حسددامه، این دروغاي همش لعنتیا، _

 .برین 
 .کردم دورش خودم از
 جا؟ اون بري نشدي پا که وضعیت این تو فهمیدي؟ کجا از تو _
 .گفت به  و اومد خال  دختر. نرفت  من خدا، به نه _

 .کرد بغض دوباره
 .دارمن سمانه اس  به ه  دختري دیگه اما کن  نمي عاقت فرستاد، پیغام مادرم _

 .سرش روي کشیدم دست
  ری مي ه  با شدم، اومدني بیرون جا این از روزي یه اگه. دختر نراش نگران _

 نازک، دلش و مادره. کنه مي آشددتي برینه ه  با رو تو و من. مادرت وقت سددر
 .میاد کوتاه باش مطمئن

 بودم؟ اومدني بیرون یعني. کرد نگام آلود اشک چشماي با امیدوار،
 یه و جا این اومدي که کني گریه شددد نمي بیرون اون مگه. سددمانه خیال بي _

 ریزي؟ مي اشک ریز
_ .... 

 .شدهن تموم وقت ذره یه همین تا بگو. داشتي واجر  کار گفت هومان راستي _
 .گرفت اشکاشو دست با
 .... بگ  خواست  مي من اهدوم، _
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 .بود مردد حرفاش گفتن تو. کرد نگام تردید با
 !افتاده؟ اتفاقي چه باز شده؟ چیزي _
 گفت ، رو موضوعي یه سرمدي آقاي به من فقط نیفتاده، اتفاقي هیچ دیگه نه، _

 .خوبیه خیلي فکر گفت اون 
 خب؟ _
 .داد ونتک رو آویزونش پاهاي یکي یکي هوا تو. شد خیره اسپرتش کفشاي به
 .تمومه و بدي رضایت باید تو اول فقط گفت _

 .باال شد کشیده اختیار بي ابروهام
 بدم؟ رضایت چي به باید من خب! من؟ _
 ثانیه هی حتي. بیدار بیدارِ  بودم، پارکینگ تو شددرو اون ي همه من بهادر، برین _

 .... خب. اومدم خودت با که قرلش . نخوابیدم ه 
 بگه؟ خواست مي چي. کردم نگاش خیره

 منظور؟ خب؟ _
 :گفت و صورت  طرف دو گذاشت رو کوچیکش دستاي

 کني؟ قرول دي مي قول _
 .بود بچه چقدر دختر این. خندیدم

 .بدم قول تون  نمي نشنیده که من کوچولو، خان  آخه _
 قايآ با روز اون من برین. کن فکر حرفام به خوب ولي نده قول باشدده باشدده، _

 از بگ ، واقعیتو ي همه و قاضددي پیش برم فردا خوام مي. زدم حرف سددرمدي
 .... تا داد فریر  چجوري جمشید که این. اولش اول
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 اون شدددم، بلند تخت روي از هوا بي که بود کننده شددوکه قدر اون اش جمله
 .زمین روي شد مي پرت بود، نگرفته خودشو اگه که جور

 !گفتي؟ چي تو -
صراني بعد و کن گوش حرفام به اول بهادر، خدا به رو تو _  ونا تمام من. شو ع

 رم مي. شاهده یه شاهدم یه. نرفتي بیرون خونه از تو. بودم شاهدت رو شب
گاه مه و داد ید که اولش همون از. گ  مي بهشددون رو چي ه  ازم جمشدد

 .... تا داد به  مواد و زد گول  که موقعي اون تا کرد خواستگاري
شو شونه. موند تموم نیمه حرفاش من فریاد صداي با  ونتک و گرفت  محک  ها

 .دادم
یدي هنوز احمق دختر تو _ مه این دارم چرا تو از تر احمق من نفهم  خفتو ه

شاره یه فقط کافیه کن ؟ مي تحمل ش ره مي االن همین بکن ، حیدر به ا  وخود
شون از لعنتي شب اون من که ده مي شهادت بعدم کنه، مي معرفي  زودتر هم

 !نفهمیدي چراشو هنوز که نگو. طور همین جالل  و محسن و آرش. رفت 
 .سین  به زدم دست کف با

نه آبروي تو، آبروي یعني شددوهری ، و زن تو و من چون _  مي فهمي؟ مي. م
 فریب چجوري من زن بفهمن کافیه بسدددت؟ شددده نمي مردمو دهن که فهمي

یدو قت اون خورده، جمشدد نه نمي من از چیزي و  حقش در بخواي که مو
 .بدي خرج به فداکاري

 .کرد آزاد من دست از بازوشو
 .بدي پس منو حماقتاي تقاص باید تو چرا فهم  نمي. فهم  نمي نه _
 .رفت عقب به قدم یه
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 باید اشددتراه  خاطر به که من  این. نیسددت  بچه دیگه سدددالمه، نوزده من _
 .تو نه بش  مجازات
 :گفت گریه با و رفت تر عقب قدم یه. کردم نگاش خاموش

 نیومده محلمون تو وقت هیچ کاش اي. بودي ندیده منو وقت هیچ کاش اي _
 همه این نه وقت اون. بودي کرده ازدواج شراره دختره، همون با کاش اي. بودي

 .بره آبروت جوري این که این نه کشیدي، مي بدبختي
 و شصورت به گرفت دستاشو. زمین روي نشست بود، ایستاده که جایي همون

 محک  موهامو و سددرم به گرفت  دسددتامو. شددد گ  هقش هق بین حرفاش بقیه
شیدم ست مي دل . بود پر خدا از دل  بدجور. ک  سک هیچ که جایي یه برم خوا
 مد مي پس گ*ن*ا*همو کدوم تقاص خدایا،: "بگ  و کن  صداش بلند نراشه،

خه ندارم؟ خرر ازش خودم که  رو من از طور این که کردم کار چي آ
 "برگردوندي؟

 
سر که مالقاتي بود؛ نمونده مالقات زمان پایان تا چیزي شکاي با سرا  مانهس ا

 تمودسد و شددم جا به جا کمي. شدد ه  تر گرفته و بود گرفته دل . بود گذشدته
 .گرفت  دورش قرل از تر محک 

 خانم ؟ بهتري _
 و ت گرف باال دسددتشددو. کرد فرو سددین  تو بیشددتر رو سددرش و نگفت چیزي

سیدم ستش یکي اون تو عقدمون ي حلقه به افتاد نگام. ب*و*  يشر اون از. د
 .بود کرده خونه انگشت همون تو کردم، دستش که
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 .رفتنه وقت. شي آماده بهتره _
 .کشید بلندي نفس

 .بري باید دیگه خانما، خان  توام با _
 .دي مي خوبي بوي -
 !چي؟ _

 قفس ويب که رو کوچیک ترازوهاي اون اگه. کردم نزدیک بینی  به رو لراس  یقه
 .داد مي شوینده مواد بوي تهش ته گرفت ، مي فاکتور داد مي

 .نزدم ه  اسپري یه وقته چند دوني مي! خوب؟ بوي کدوم _
 .دارم دوست دي مي که رو بویي. گ  مي رو بدنت بوي _

 .تخت وير نشست  و شدم بلند. بود قشنگي تعریف. نشست لرام رو لرخندي
 .منتظرته بیرون آرش. دیگه شو بلند. توام با سمانه _

 .گرفت رو بازوم محک  و نشست
 .بیام بازم بده اجازه الاقل _

 .سرش رو انداخت  رو شالش
 .نه _

 :گفت لجوجانه ها بچه مثل
 نه؟ چي واسه آخه _
 پات ذاشددت  مي عمرا گرنه و هومانه اون تقصددیر بارم یه همین. نه که گفت  _

 .بشه باز جایي همچین
 .کرد مرتب سرش روي رو شال ناامید،
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را _ ها خونه ه  شدد یاد بگو پریسدددا به. نمون تن گه. جا اون ب  از نتونسدددت، ا
 .پیشت بیاد بخواه دخترخالت

 .خاموشه گوشیش وقته خیلي پري! پریسا؟ _
 چي؟ براي خاموشه؟ -
سیش، خوردن ه  به بعِد  از. دون  نمي - شیش عرو  سه دو. شده خاموش گو

 .نیست خونه گفت باباش خونشون، به زدم زنگ که بارم
 بیاد؟ تونه نمي اس، فاطمه اسمش که هموني چي؟ خالت دختر _
 .بیاد تونه نمي. دوره راهش . ره مي کالس اون نه، _

 .شد بلند میل بي من بعِد  ه  سمانه. ایستادم و شدم بلند
 .نکردن بیرونمون تا بری  خودمون بهتره. هفته ساعت _

 .گرفت رو بازوم دوباره
 کني؟ مي فکر حرفام به بازم _

شنیده رو حرفش شت  رو چادرش. گرفت  ن شیدم و بردا  لیناو این. سرش رو ک
 .بودم شده دلتنگش نشده، جدا هنوز. دیدمش مي چادر قاب تو که بود بار
 .باش مهناز و خودت مراقب. نکن  سفارش بهت دیگه _

 :گفت و کرد نگام ناامید
 .هست مهناز به حواس  باشه، _
 .نگیر گرم خیلي همسای  دختر این با _
 !خوبیه دختر که اون _
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 هچ تو من بفهمه ساختمون اون تو کسي خوام نمي. فضوله زیادي ولي خوبه _
 .دارم اتاق هتلي

 .داد تکون آروم رو سرش بار این
 .نکن گریه دیگ  _

 .کردم نوازش گونشو و کردم ب*غ*لش دوباره
 يبرگ نراشه، خدا خواست تا: "گفت مي مادرم پدرِ  ارسالن، حاج بیامرز خدا _
خت از ته در تا این تو حکمتي البد." نمیف  نمي تو و من که هسدددت مصددیر

 .فهمیمش
 گرفت  ور دستام. بود نشسته گلوش تو بغض بازم. لرزیدن به کرد شرو  چونش

 يم دوباره کي یعني. ب*و*سیدم رو پیشونیش و خوشگلش صورت طرف دو
 دیدمش؟

 
 سوم و چهل فصل

 
 اندویچي؛س ي مغازه یه از ترلیغاتي تقوی  یه. اتاق داخل تقوی  مقابل ایستادم

 نشد پیدا از خرري هیچ و بود گذشته ه  دیگه روز دوازده. نخلک ساندویچي
 رو روزا ،نرود اتاق این تو ه  ترلیغاتي تقوی  این اگه. بود نشددده جمشددید قاتل

شیدم یلندي نفس. کردم مي گ  ش  تر آروم تا ک  ودب دود چي هر برعکس اما ب
شوندم هام ریه داخل به سي که وجودي با. ک  هک دمي و دود اما نرود سلول تو ک
 زا اسددتفاده فرصددت خیال بي. بود مونده داخل این هنوز بودن، انداخته راه به

 متري هزار دو مرکزي حیاط یه. حیاط ي محوطه تو رفت  و شدم سلول سکوت
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شترک بندا ي همه بین که ش  پیش روز چند همین تا. بود م  ات چرخوندم مي چ
 به رو حسددام که شدددم خرردار هومان کانال از بعد، اما کن  پیدا آشددنا ي قیافه

 .فرستادن اي دیگه زندان
 شرا ونا از بود، خنکي خیلي شب. بود وقت سالن در بستن تا ساعتي یه هنوز

 رحص اذون خود تا و بندازي تشک یه خونت بوم پشت رو خواست مي دلت که
 دیدنش و شد مي رد خرر بي شهاب یه وسط اون شایدم. کني نگاه رو ها ستاره

 .گرفتي مي نیک فال به هفته آخر تا رو
 ود،ب داده تکیه بند دیوار به و زمین روي بود نشددسددته که دیدم رو عارف دور از

سن. کردم نگاش. آدما به خیره سر بود، مهرداد ساالي و هم  .گ  مي رو بابام پ
 خیلي حتمي. بود همیشددده از قرارتر بي ولي زد مي حرف ک  خیلي روزا این
 حساب خودت با شي، مي بیدار خواب از که صرحي هر باشه داشته درد باید
ساب دوباره صرحش فردا. اي زنده دیگه روز سي تا کني  يگ مي و کني مي ح

ست ست دیگه، روز نه و بی شت، و بی ست ه ش  تا. هفت و بی  ي،بزن ه  به چ
 باید قدر اون آخرشدد  و ها دقیقه بعد و شددماري مي رو سدداعتا داري بیني مي

 .شمارن مي رو ها ثانیه جور چه بره یادت که باشي ترسیده
ست  کنارش ش سیدم آدم همه اون بین از. گرفت  رو نگاهش رد و ن  با حریب به ر

. شد من متوجه و چرخوند سر. بودن ایستاده برش و دور که جووني نفر سه دو
 :پرسید گذشت که کمي

 رنگین؟ چه آدما نظرت به _
 .سمتش برگشت 
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 !آدما؟ _
 رنگین؟ چه نظرت به. آدما ما دیگه، آره _

 ات سدده اون از یکي از داشددت. حریب به خورد دوباره نگام. برگردوندم رو سددرم
 .گرفت مي پول جوون

 بیني؟ مي رنگي چه رو آدما تو. بگو خودت اول _
 من؟ _

 :گفت و کرد فکر کمي
 .خاکسترین آدما من نظر از _
 خاکستري؟ چرا! خاکستري؟ _
سترین _ ستگي الرته. دیگه خاک شون به ب شون داره؛ ذات ضیا  و ترن نگکمر بع

 .تر پررنگ بعضیاشون
 .بود جالري تفسیر. خندیدم

 هستي؟ رنگي چه خودت وقت اون _
 .خندید و باال انداخت هاشو شونه

 .سیاه زغال مثل شدم کردم، رد ه  رو پررنگ خاکستري دیگه که من _
 :پرسید دوباره و کرد نگام

 رنگین؟ چه آدما خودت نظر به نگفتي _
 گرفت  رو دسددتام و کردم دراز پاهامو حریب، رو بودم کرده زوم که جور همون

 .ب*غ*ل زیر
 .سفیدن سفیِد  همشون آدما که من نظر به خب، _

 .خندید
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 !داداش؟ مطمئني سفید؟! چي؟ _
 وردآ در شلوارش جیب تو از رو مشتش بعد. کرد نگاه رو اطرافش کمي حریب

شت و ست کف گذا ضي، پیرمرد. بود داده پول بهش که اوني د  روزا همین عو
 .نرود بردار دست هنوزم ولي داد مي بله عزراییل به آخرت ي سفره سر باید

 .برف عین درست سفیدن، سفید آدما مطمئن ، آره _
 .آسمون به شدم خیره و گرفت  حریب از چشمامو

. رفاب پاکي و سددفیدي همون به سددفیدن، ذارن، مي پا دنیا این تو وقتي آدما _
 مونآس تو گردن برمي دوباره و رن مي دنیا این از سفید جور همون بعضیاشون

 مي فکثی و خورن مي لگد ندارن، برگردنو سفید که این شانس بعضیاشون اما
 رشونب و دور برفاي باال، اون برگردن که این  از قرل. سیاه و شن مي چرک شن،

 .کنن مي چرک رو
 :گفت و باال انداخت ابروهاشو

 کنه؟ مي لگدشون کي وقت اون _
 !کي؟ _
 .زمونه بگي خواي مي حتما ولي کي؟ دیگه آره _
 زمونه؟ _

 .کردم فکر کمي
 .تسرنوش و تقدیر گن مي بهش ه  خیلیا الرته گن مي که اي زمونه همین آره _

 :گفت  و دادم تکون سري
 .بذاره اس  روش نتونسته کسي هنوز گ  مي بپرسي من از اگه اما _
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 کنار وار،دی ي گوشه داشت حاال که حریب بابا به شدم خیره باز. کرد نگام گیج
 .زد مي چونه دیگه یکي با مجید

. بگیر نظر در رو فروش مواد یه. بفهمي بهتر تا زن  مي برات مثال یه پسر برین _
 مثل اومده دنیا این به که روزي. نیومده دنیا به فروش مواد که مادرش شددک  از

 ي هآلود نشددده، چرک و گلي نخورده، لگد که روزي تا سددفید، و بوده پاک بقیه
 دمآ تا چند شد چرک و خورد لگد وقتي بزني حدس توني مي اما نشده کار این

ید ند کرده؟ چرک رو سددف تاد نفرو چ ند کرده؟ مع  ه  از رو خونواده تا چ
شونده؟ شون شام بچه تا چند نشونده؟ سیاه خاک به نفرو چند پا  دهش دود شر

شنه سر شب و هوا رفته شتن؟ زمین گ ستن بچه تا چند و گذا سرت که ه  هی ح
 دارن؟ رو ارزون بازي اسراب

 کثیف ؟ و چرک چقدر من نظرت به _
 !کثیف؟ و چرک _
 رنگی ؟ چه من نظرت به _

 زندون تو رو سددالش دو که سددن سددال بیسددت با جوون، پسددر یه. بهش زدم زل
 شده؟ عاشق حاال تا یعني. گذرونده

 .نیست آدما با آدما رنگ مورد در قضاوت چون دون ، نمي _
 چي؟ یعني _
 .نشسته باال اون که اونیه با. نیست من مثل یکي با گ  مي _

 :گفت و کرد آسمون به نگاهي
 .سیاه سیاهِ  سیاه ، که دون  مي من اما _

 .بود نمونده سالن در شدن بسته تا چیزي



wWw.Roman4u.iR  488 

 

 پشیموني؟ _
شیمون _ شه بابام بیچاره! پ  این سرپ. کنن نمي ُبر حلوا دعوا تو گفت، مي همی

رال قدر راش شددر دن ما ن یت گفت  مي گفت ، مي چي بهش خر مِن  ا  هی زندگ
سل نواخته، شهب هیجان دنرال زندگیش تو باید آدم. قدیمي آدِم  اس، کننده ک  و ا

ته سددرم خیر روزم اون. چیزا این از  تو دیدم. بخرم نون خونه واسددده بودم رف
ست کوچمون سراي از یکي با یارویي یه بین. دعوا سایمون، پ  هک این سرِ  هم
شینش شون پل جلو رو ما سط انداخت  خودمو من . کرده پارک خون  مي چه. و
 جدول ي لره خورد دادم، هلش وقتي. خورم مي مادر و خواهر فحش دونسددت 

 .کردم غلطي چه فهمیدم تازه. بیرون زد خون گوشاش از و
 .باال کشید رو دماغش آب

 هیچ اما عقب برگردونه دقیقه پنج فقط و فقط رو زمان که خواسددت  خدا از _
 .نداشت اي فایده

 چقدر. مکرد نگاش و برگردوندم رو سرم. کرد پاک لراسش آستین با رو اشکاش
 .زد مي حرف سمانه شریه

شیمون؟ _ ش  همون از پ شیمون اول  .بمیرم خواد نمي دل  فایده؟ چه اما بودم پ
 .آرزو کلي با دانشگاه، دوي ترم بودم رفته تازه

 :گفت بود نشسته گلوش تو که بغضي با
ضایت دی  به اگه حتي اما _ شي آدم داغ یه با فایده؟ چه بدن، ر شو رو ک  نی ،پی

ست  نمي من. ندارم جایي هیچ مردم این بین ش  آدم خوا  همین تو االن  اما بک
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. بمیرم که بهتر همون. کنن مي نگاه به  کش آدم جانِي  یه چش  به همه زندون،
 .ش  راحت عذاب این از و کنن اعدام  زودتر کنه خدا

ست نمي دلش. رفت سالن در طرف به و شد بلند جاش از شتر خوا  نای از بی
شو شکا سمون به و دیوار به دادم تکیه رو سرم. برین  ا . کردم اهنگ ستاره از پر آ

ست این یعني سمون تو آدمي هر که بود را  خاموش مرگش با که داره ستاره یه آ
 یکي کدوم و بود عارف ي سددتاره یکي کدوم گفتن، مي راسددت اگه شدده؟ مي

 من؟ ي ستاره
 

 چهارم و چهل فصل
 

 اولي همون که بودم اي حرفه ها قیافه خوندن تو قدر اون عمر، سددال سددي بعِد 
ست، مقابل  هومان که ش  کت با خودش تا نگفت  چیزي. بخون  رو آخرش تا ن

 :کرد شرو  اي سرفه
 .ندارم خوبي خرراي. بهادر شرمندم _

 که ودب خرري به امیدم تمام. کردم سددکوت دوباره پس. بگ  تا نداشددت  جوابي
 االح و جمشددید گوشددیاي دوتا هر رد گرفتن خررِ . بودم شددنیدنش منتظر امروز

 .کرد اي سرفه دوباره.... 
 رستانشه از سر یکیشون گرفتی ، جمشیدو گوشیاي رد که مدت همه این بعِد  _

 از دیگه یکي. جا اون فرسددتادم جلب برگ با رو آرش که داري خرر. آورد در
 .گرفتی  ردشو جا همین که ه  رو ها گوشي

 خب؟ _
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 مدل که اون بازجویي، موقع دادسددرا تو. کردی  جلب رو دوتاشددون هر خب _
ستش پایینه  دو ه،گ مي که طور این گ ، مي رو بود شهرستان که هموني بود، د
ساژ رفته که پیش هفته شید پا  یمکت،ن روي رو موبایله این بخره، موبایل خور

 شناسي؟ مي که رو خورشید پاساژ. بینه مي پاساژ سوم ي طرقه تو
 فروشاس؟ موبایل مرکز که هموني _
 احتمال گوشددي این مورد در گفت بازپرسدد . گفت مي راسددت گمون  به. آره _

 .هستش منتفي سرقت
 بود؟ قیمت گرون که موبایلش یکي اون چي؟ یکي اون _
 زا اتفاقا خریده، فروشددي موبایل یه از رو موبایل که گفت ه  یکي اون خب _

 .بود آورده ه  رو خریدش رسید حتي. پاساژ همون
 چي؟ یعني _
شه فروخته رو گوشي قاتل که داره وجود احتمال این _  سر  رفتی مامور یه با. با

شیاي فروش و خرید ي مغازه یه طرف. داره مغازه وقت ست گو  همون تو دوم د
 جوون پسددر یه از پیش روز چند گوشددیو این گفت. داشددت خورشددید پاسدداژ

 .مشتري به فروخته دوباره بعدش  خریده،
 :گفت  عصري

 خره؟ب رسید و جعره بدون رو میلیوني یه گوشِي  یه بیاد یکي شه؟ مي مگه _
سفانه _ ضي متا سایي بع ست گوشي فروش و خرید کار تو که ک س دوم د  تن،ه

 که جایي تا اما دارن مورد و مسروقن ها گوشي این از خیلي که دونن مي خوب
 هواس. داره براشون زیادي نفع چون خرن، مي و میارن پایین رو قیمت تونن مي
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 جخر به احتیاط خیلي باید دوم دسددت گوشددیاي خرید موقع گن مي که همینه
 .داد

 و بشه نسوز سوزن دستام شد باعث صورت  ریش ته. کشیدم صورت  به دستي
 .ریش دل 

 رفته؟ و فروخته که بوده پسره همون قاتل یعني _
 .هست احتمالش _
 .کرد بازي دستش تو خودکار با
 .شه مي چي برینی  تا دادم نگاري چهره درخواست من _

 .بود خرر این به امیدم ي همه. گرفت  دستام بین رو سرم
 .دارم برات بدترم خرر یه اما بهادر متاسف  _
 .کردم نگاش و آوردم باال رو سرم. لرزید تن  تمام حرفاش شنیدن از
 .کردم رو تالش  ي همه من که بدوني اینو خوام مي فقط _

 :گفت  و گذاشت  ه  روي چشمامو
 .شده چي بگو فقط _
 .کرد صادر رو کیفرخواست بازپرس صرح امروز متاسفانه _

 .نیاوردم در سر حرفش از چیزي! کیفرخواست؟
 چي؟ یعني گي مي که این _
 .نمیاي حساب به مته  دیگه تو قانون نظر از یعني این _

 .داد فشار دستش تو رو خودکارش
 رو سعیمون ها بچه تمام و من. بهادر متاسف . شي مي محسوب مجرم بلکه _

 اما نی ک ثابت رو تو گ*ن*ا*هي بي بتونی  مرحله این به ورود از قرل تا کردی 
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 و حدس از تر قوي خیلي داشت، وجود تو علیه که شواهدي و دالیل متاسفانه
 ه  کدومشددون هیچ بودي، شدداهد خودت . کردی  مطرح ما که بود احتماالتي

 تو گ*ن*ا*هي بي اثرات براي رو موجود هاي راه تمامي. نداشددت جایي به راه
 چه که رهدا خودت به بستگي اون  که مونه مي راه یه فقط راه؛ یه از غیر به رفتی 

 .بگیري تصمیمي
 زني؟ مي حرف راهي چه از _
 .کرد کشیدن خط به شرو  کاغذ روي خودکارش با

 که داره وجود شددداهد چهارتا. نرودي تنها شدددب اون تو. گ  مي بازم برین _
 وت کافیه. کردي ترک مقتول حیات زمان در رو سدوله تو بدن شدهادت حاضدرن
 .... که داره اصرار هنوز خانمت حتي. بیاي بیرون جا این از تا بدي رضایت

 .میز روي کوبیدم محک  دست با
 .نه _
 .نیست لجرازي وقت که االن من؟ برادر کني مي لج داري کي با _

 :گفت  حرفام تکرار از کالفه
کل این. نه یعني نه، گ  مي وقتي _ نه، مشدد مه پاي خودم  پس م  چیزش ه

 .وایمیس 
 .ماست ي همه مشکل تو مشکل فهمي؟ نمي چرا _
 به مو اون  کردن، اجرا منو دسددتورات فقط و فقط نفر چهار اون هومان، بفه  _

 هخونواد کنار خونشون تو سرما، اون تو بارون، اون تو شب موقع اون وگرنه مو،
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 رو اونا پاي خودم خالصددي براي داري توقع چجوري. بودن نشددسددته هاشددون
 بکش ؟ وسط

 تو هتون مي حقیقت بیان بدون، اینو چي؟ خانمت کنار، به اونا باشدده باشدده، _
 .باشه موثر قاضي مثرت نظر جلب

 .بشه باز پرونده تو سمانه پاي خوام نمي بفه ، اینو نه، _
هادر؟ کني نمي فکر درسدددت چرا _ لت تو خوام نمي ب ما کن  خالي رو د  ا

 .... و بیاد راضیه که اون. خطرناکه خیلي وضعیتت
 .باال بردم صدامو

 .ومبشن مورد این در اي کلمه خوام نمي دیگه. نه یعني نه، گفت  بهت وقتي _
 .داد تکون باش آروم عالمت به دستاشو

 .بگي تو چي هر باشه، _
. ودب شددده پر امروزم ظرفیت. صددورت  رو کشددیدم بار چند کالفگي با دسددتامو

 من با همراه هومان . شدددم بلند. بود نمونده کردن بحث براي ه  چیزي دیگه
 .بلوزش جیب تو گذاشت رو خودکارش و شد بلند

سرا از خوره، مي مجرمیت قرار اي پرونده وقتي _  .شه مي منتقل دادگاه به داد
 دمع نشدده مرحله این تو اگه و میاي حسدداب به مجرم یه قانونا تو حاال که گفت 

 .بیفته بدتري اتفاقاي ممکنه کنی ، ثابت تو به رو قتل انتساب
 بود؟ ه  رنگي سیاهي از باالتر مگه. زدم پوزخندي

 بیفته؟ قراره دیگه اتفاقي چه مثال _
 .بیرون کرد فوت و کشید بلندي نفس
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یاي ي ناحیه از که این احتمال هایي پرونده همچین تو _  تقاضددداي دم، اول
 .زیاده بشه قصاص

 چند نفهمیدم. شدددم خیره هومان به. زد خشددک  قصدداص ي کلمه شددنیدن با
 کردم مي حالجي رو قصاص ي کلمه داشت  و بهش بودم زده زل که بود لحظه

 :گفت که
 .شه مي پیچیده خیلي داره پرونده این _

 مهه بي یه کي؟ خونخواهي به اون  بش ، قصاص روز یه که کردم نمي فکرش 
 .بود بدپیله چقدر المصب عوضِي . جمشید مثل چیز

 ردنک اعتراف حسام اون اگه. کن فکر خوب حرفام رو ولي بهادر برم دیگه من _
 .مونه مي برامون گزینه همین فقط بکنه، دون  مي بعید که

 مي ایدنر. بپوشدده تا برداشددت رو کتش. دادم تکون تایید ي نشددونه به رو سددرم
 .ایستادم صاف و کردم جمع رو خودم. میارم ک  دارم بفهمه ذاشت 

 داري؟ سراغ ه  پ بند جا این اداري کادر تو هومان، برین  _
 !پ؟ بند _
 .آشنا و پارتي همون _

 .خندید
 خواي؟ مي چي واسه آره، آهان، _
مار خوام مي _ تا آ یاي از دو ندان یاري در برام رو جا این ز  دقیق آدرس. ب

 .خوام مي رو شاکیاشون
 .کرد نگام ناباورانه
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 پنج  و چهل فصل
 
 .داري مالقاتي سپهرتاج، _

شته مالقات سالن از تازه. کردم سرباز نگاه متعجب  از کيی با حیدر. بودم برگ
 جا این پیش ربع یه همین تا و بودن اومده مالقات براي نمایشددگاه هاي بچه

 .بود نمونده مالقات وقت آخر تا چیزي. کردم ساعت به نگاه. بودن
 !کیه؟ نفهمیدي _
 خانمیه؟ یه. دون  نمي _
 نمي دیگه! دختره این دسددت از. بیرون دادم عصددرانیت با رو نفسدد ! خان  یه

 .کن  حالي لجراز سرِ  خیره ي دختره این به حرفامو جوري چه دونست 
شت و کردم پا به رو دمپایی  سه اولین فردا. افتادم راه به سرش پ  ادگاه د ي جل

صاب  زیادي اندازه به تا بود شده باعث این و بود ساس اع شه ح  نای حاال و ب
شت  خوش! نفه  زبون دختر شنیده زن ، مي بهش حرفي وقتي ندا  این. رهبگی ن
 اما م،بود دلتنگش بدجور که درسددته این. کردم مي برخورد تر جدي باید دفعه
 .بمونه جواب بي دفعش این سري خیره که شد نمي دلیل این

 تا یدمکش عمیقي نفس. رفت  دوازده شماره کابین طرف به سرباز همون اشاره با
 ودم،ب کرده آماده سددمانه با تند برخورد یه براي رو خودم. کن  ک  عصددرانیت  از

شت که زني دیدن از رسیدم، کابین به که همین اما شه پ  این. ردب مات  دیدم شی
ست  زده حیرت کرد؟ مي کار چي جا این خدا ي بنده ش شي. صندلي رو ن  گو

شت  رو ش  کنار گرفت  و بردا شت از. گو شه پ  به. دنز حرف به کرد شرو  شی
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 سددرش روي رو چادرش. افتاد زاریش دو تازه. داره برش تا کردم اشدداره گوشددي
 .برداشت رو گوشي و کرد مرتب

 .پسرم سالم _
 .خان  حاج ماست از سالم_

 .بود تردید از پر قیافش. کرد جا به جا سرش روي دوباره رو مشکیش چادر
سر این به چي هر. مادر شرمندت  _ . نکرد وشگ برین ، بهادرو تا برر منو گفت  پ

 .نیست جماعت زن جاي زندان گه مي
 .من مادر گه مي راست _
شته ازم سالي و سن که مني براي نه جوونه، زن یه براي اون مادر،! وا _  هر. گذ

 .اومدم شدم، پا خودم که شد این نداشت؛ فایده گفت  بهش چي
 زحمتت به راضددي. داري رو مادرم جاي ه  شددما. خان  حاج کردي لطف _

 .نرودم
شکاش شه از ا شماش گو  اب. غلطید چروکش از پر صورت تو و بیرون دوید چ

 .گرفت رو اشکاش روسریش ي گوشه
 ،آرش از اون  افتادي، زندان به ناحق به جور این که تو از این مادر، بگ  چي _

 .خدا به کن  واگذار کیو و کن  گله کي از موندم که خودم از این 
 !آرش. گرفت ترس  پیرزن لرزون صداي از
 .بود خوب حالش دیدمش که دیروز همین! خان ؟ حاج شده چش آرش _

 هب کرد شرو  و کشید صورتش روي تا رو چادرش بده، رو جواب  که اون بدون
 چه یعني. کردم مي نگاش و بودم نشددسددته همیشدده از تر ناراحت.کردن گریه
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 فقط. ودب شددده سددنگین رقمه بد دل . نگفت چیزي که حیدر. بود افتاده اتفاقي
 دوباره و داد رضددایت که بود مونده مالقات وقت شدددن تمام تا سدداعت ربع

 .گرفت دست به رو گوشي
 ه  بشین  باید من . نامه مصیرت شده که تا دو شما زندگي از مادر بگ  چي _
 .آرش حال به ه  بریزم، اشک تو حال به
 شده؟ چي بگو مهناز جون من، مادر _

ست مي خودش س  الکي مهنازو جون دون سه. خورم نمي ق شکاش همین وا  ا
 :گفت و گرفت دست با رو
 حتي. ندیده زنشددو ماهه دو االن آرش. مادر بگ  بهت کجاش از دون  نمي _

 .بشنوه نذاشتن صداشو حتي....  صداش
 !شه؟ مي مگه! خان ؟ حاج گي مي چي _
شی  همه. دیگه منه شانس _ سي که بود این دلخو  ونا. برین  رو آرش و تو عرو
 .... و افتادي دختر همچین گیر که تو از این  آرش، از
 و آروم حاال. خرره چه بیرون اون فهم  نمي تو این از که من. من مادر برین _

 هی ه  جا همین از بتون  شاید. کن تعریف برام چیزو همه گریه، بدون شمرده،
 .کن  کاري
 .گرفت اشکاشو روسریش ي گوشه با دوباره و داد تکون سرشو

 .زد ه  به عروسیشو آرش که داري خرر _
 .پایین انداخت  زده شرم رو سرم

شت ، خرر شاهده خدا. سیاه  رو و خرردارم _ شت  نمي وگرنه ندا  همچین ذا
 .کنه کاري
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 رتقصی. بشن سیاه رو دشمنات... ایشاا زهرا ي فاطمه حق به. مادر نکنه خدا _
. ريدخت همچین سددراغ رفتي که بودي نکرده بو دسددتتو کف مادر؟ بود چي تو

 نه و داشددت خونواده نه که دختري رو بذاري دسددت تو شددد مي باورش کي
 .... و معرفت

 .بهش کردم اشاره دست با مینداخت، سمانه به که هایي تیکه از کالفه
 توق شدددن تمام تا دیگه دقیقه پنج فقط حرفت، وسددط پرم مي که شددرمندم _

 شده؟ چي بگید نشده دیر تا مونده، مالقات
 .کرد مرتب چادرشو تندي و انداخت سالن دیواري ساعت به نگاه

 عروسددي که این از پریسددا ي خانواده پنهون، چه تو از نیسددت، پنهون خدا از _
 یدبع نداشت، ه  رو هیکل و قد این آرش اگه. شدن شاکي حسابي افتاد عقب

 .کنن ناکار بچمو و سرش رو بریزن عوضیش داداشاي اون نرود
 :گفت و کرد بغض

 که رو پریسا گوشي. بزنه حرف زنش با تلفني ندادن اجازه حتي ماه دو این تو _
فت آرش چي هر. دن نمي جواب خونشددون  تلفن هیچ، گرفتن ازش  در ر

. نگ مي چي برین  تا خونشددون رفت  خودم. نداشددت اي فایده بازم خونشددون،
 هب چي هر. شده استخون و پوست غصه و غ  از براش، بمیرم عروس ، بیچاره
سي بعد سال چند کنن، مي عقد مردم آمرزیده، پدر آخه گفت  باباش  مي عرو
 ور همدیگه خونه همین تو برادرشدده، کاراي دنرال آرش تا بذارید الاقل گیرن،
 .نرفت که نرفت گوشش تو انصاف بي برینن،
 .گرفت روسریش نوک با رو بود دویده چروکش از پر چشماي کنار که اشکي
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 نصددیب اي خونواده همچین یه خدا به امیدوارم ولي مادر نیسددت  نفرین اهل _
شون شه خود س  و بچ  به رو زندگي جوري چه بیني مي. ب  کردن؟ جهن  عرو

 شکوندن؟ جوري چه بچمو دل
 بود خودش تو قدر این آرش چرا فهمیدم مي حاال. شد سرازیر اشکاش دوباره

 .کشیدم عمیقي نفس. منه شرایط خاطر به کردم مي فکر ساده من و
 خانوم؟ حاج چیه حسابشون حرف _

 .گرفت دستش با بار این رو اشکاش
سي یه گن مي _ ست بندازه، راه شده که ه  جور و جمع عرو  بگیره رو زنش د

 زندان از بهادر داداش تا گه مي کرده کفش یه تو پاشددو آرش اما خونش برره
شه، ثابت گ*ن*ا*هیش بي و نیاد بیرون سی  ن س  بگیرم عرو  عزا مجلس با وا
 .نداره فرقي

 تيوق دیگه. شددد بلند کرد، مي اعالم رو مالقات وقت پایان که بلندگو صددداي
 .بود نمونده

ش  موندگار جا این حاالها حاالها ممکنه من. کن گوش من، مادر _  خودم. با
 عروسدت ي خونواده با برو ه  شددما. کن  مي راضددیش زن ، مي حرف باهاش

 .کنید تعیین میاد که خرداد ماه همین براي رو تاریخي یه و کن صحرت
 .پاش روي گذاشت رو کیفش

. بده بهت خدا خواي مي خدا از چي هر الهي. مادر نکنه ک  بزرگیت از خدا _
شنه دل  من. بیاي در جا این از زودتر مرارک ماه حق به امیدوارم  هیچ مادر، رو

 خرر کدوممون هیچ که توشدده حکمتي یه حتما. نیسددت حکمت بي خدا کار
 .نداری 
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 حاجي شریه چقدر. ب*غ*لش زیر زد رو چادرش و شد بلند صندلي روي از
 .زد مي حرف بیامرز خدا

 دسددت ه  قیچي و ریش زن ، مي حرف باهاشددون رم مي من مادر، باشدده _
 .بکنه راضددیش تونه نمي کي هیچ خودت غیر دونسددت  مي اولشدد  از. خودت

 زبون سددر افتاده جوري این اسددمش که کرده گ*ن*ا*هي چه بیچاره دختر اون
 مردم؟

 سددخت قدر این مظلوم دختر این براي زندگي چرا. سددوخت پریسددا براي دل 
 بود؟

 .... جا این اومدم که امروز مورد در مادر، چیزي یه فقط _
 .باال بردم دستمو

 .بفهمه چیزي آرش ذارم نمي من، مادر تخت خیالت _
یت از خیر که الهي _ هادر بریني جوون یاتري چه دوني نمي. ب  تا مکرد بازي ت

 .جا این بیام بفهمه پسره این که این بدوِن 
 .گرفت خندم حرفش از
 قدر این. هسددت بهش حواسدد  خودم. نراش نگران دخترم  یکي اون بابت _

 .مادرش  من کنن مي فکر بعضیاشون که مدرسش رفت 
 .بود مهربون زن این چقدر. کردم نگاش قدرشناسانه

 شش  و چهل فصل
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مان دادگاه تو تا و آرش و هو ند گه چ چه از دی ره در جلوي همگي ها، ب  شددع
ستاده شون. بودن ای سي ه  کنار ستاده ک  منو و بمیرم دادم مي ترجیح که بود ای

سي و بدبختي از ولي نرینه حالت این در صیر وقت چند این تو که نح  شده  ن
ید بود، قت هیچ. د  یه تو منو روزي یه مرد این که کردم نمي ه  فکرشددو و

سي همچین سترند یه با و لرا ستام به د  به سرشو اد،افت من به نگاهش تا. برینه د
شونه سف ي ن شیدم بلندي نفس. داد تکون تا  به .بیرون دادمش شدت با و ک
 :گفت داشت بغض که صدایي با و کرد ب*غ*ل  محک  و اومد طرف 

 بابا؟ خوبي _
سر یه بود افتاده یادش تازه اون و نرودم خوب که بود وقت چند! خوبي؟  یگهد پ

 .داره
 .دیدنت میومدم زودتر وگرنه فهمیدم دیروز همین من خدا به بابا، بهادر، _
 .گرفت اشکاشو کاغذیش دستمال با
 .... جور این که کنه لعنت بانیشو و باعث خدا _

 دورش من از همراه  سددرباز بگه، بیشددتري چیز که این از قرل شددکر رو خدا
 .کرد

 .قوانینه خالف نشو، نزدیکش آقا _
 .بگ  بهش چیزي یه فقط بذار جناب، باشه باشه، _
 .داد نشون  و آورد در جیرش تو از کارت یه
 این کیلو بهترین من نخور، غصه. معروفه خیلي وکیل یه کارت این بابا، برین _

 .گیرم مي برات شهرو
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شت که هومان روي چرخید نگام اختیار بي  يم نگامون رفته باال ابروهاي با دا
 تيح که نشددسددت لر  روي لرخندي راضددیش، چندان نه ي قیافه دیدن با. کرد

 چیزي همراهاشون و جمشید ي خانواده نفرت از پر و خشمگین ي چهره دیدن
 .نکرد ک  ازش

 .کن  مي خررت شد الزم اگه. بابا نکنه درد دستت _
 :گفت  آهسته شدم، رد که هومان کنار از
 باشن؟ جلسه این تو تونن مي کیا _
 .علنیه جلسه کیا؟ _
 باشه؟ تونه مي کسي هر یعني گي مي که علني _

 :گفت و داد تکون رو سرش
 .بشه برگزار علني غیر که کنه درخواست طرفین از یکي مگه آره، _
ست من طرف از پس _ شه، علني غیر بده درخوا صوص به با  آرش، و بابام خ

 .باشن جلسه تو تا دو این خوام نمي
 

**** 
 

ست  صندلي روي ش سته درش که رو سالني و ن ش  یه گذروندم؛ نظر از بودی ، ن
 یزم دوتا با شددمالي ضددلع در بزرگ میز یه. صددندلي ردیف چند با بزرگ سددالن

ست سمت دو در تر کوچک سته دیگه مرد چهارتا که چپ و را ش  باز. بودن ن
 معروف ترازوي همون بود، شددده نقش وسددطي میز رو که ترازو عالمت همون
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 رنظ به خوفناک اما کرم رنگ به اون  بود، شده رنگ تازه سالن چند هر عدالت،
سید مي شید مادر و پدر. ر سال مرد یه با جم سمت پوش، شلوار و کت میان  ق

ست سمت ستند ما با ردیف ه  سالن را ش شون که مردي. ن  از رو بود همراه
 .بود برگه یه خوندن مشددغول که بود سدداله پنجاه حدود مرد یه گذروندم؛ نظر

 :گفت و گوش  نزدیک آورد رو سرش هومان
 برمي قتل هاي پرونده فقط. اس گنده کله وکالي اون از. جاویدانه اسددمش _

 .نجومیه رقمش چون کردن، جور رو دستمزدش چجوري موندم. داره
 .کردم جمشید پدر به نگاهي

 .باشه فروخته دکونشو شاید _
 کن اهنگ. باال اون بفرسدتن رو تو تا کردن جزم عزمشدونو اینا. دون  نمي بعید _

 بندازن طناب جا همین مونده ک  کنن؟ مي نگاه بهت چجور پیرمرد و پیرزن
 .گردنت

 .باال انداخت هاشو شونه و زد پهني لرخند. کردم نگاش! طناب؟ گفت
 .رسوندي به  که اي روحیه همه این از ممنون _
شت قابلي _ ست تو لجرازي خاطر به امروز من. ندا  ین ا. بجنگ  باید خالي د
 .تالفیش به

 .بود پرونده ي مطالعه مشغول که کرد قاضي به اي اشاره
. نگیر جدي خیلي خندید، و کرد اي شددوخي دیدي اگه. رضدداییه اسددمش _

 .داره نمي بر شوخي کسي با که اوناست از. کشیدن حرف واسه شگردشه
 ولي نداشت چناني آن چروک و چین سفیدش صورت کردم؛ قاضي به نگاهي
 .گرفت تر نزدیک رو سرش هومان. زد مي رو پنج و شصت قشنگ
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شه. سختگیره زیادي نکن، ملکوتیش ي قیافه اون به نگاه _ شد همی  ازاتمج ا
 .کنه مي حک  رو
 .فت گر فاصله هومان از کرد، اعالم رو جلسه به شرو  که قاضي ي سرفه تک با
 .کنی  مي آغاز رو جلسه بزرگ خداوند نام با تعالي، بسمه _

 رو کلمات کنه مي سددعي شدددم متوجه بعد اما داره لهجه رسددید نظرم به اول
 .کنه ادا غلیظ خیلي

 .سپهرتاج بهادر آقاي _
 :گفت  و کردم جمع رو حواس  من، به قاضي ي اشاره با
 .جناب هست  خودم _
 مجرم برزگر جمشددید قتل خصددوص در شددما صددادره، کیفرخواسددت طرق _

 دارید؟ قرول رو اتهام این آیا. شدید شناخته
 :گفت  و کشیدم بلندي نفس

 عرض همکارتون خدمت مراحل، تمام در من که طور همون قاضددي، جناب _
 بمرتک قتلي من کن ، مي تکرار بازم. نکشددت  رو برزگر جمشددید من کردم،
 .نشدم

 :گفت و زد لرخندي
 اظهارات همچنین شددما، شددخصددي ملک از اومده بدسددت مدارک طرق اما _

 ستیده کسي تنها شما مقتول، و شما بین قرلي خصومت وجود بر مرني شهود
 .باشه شده قتل مرتکب تونه مي که

 :گفت و شد بلند صندلي روي از هومان
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 .قاضي جناب اجازه با _
 .کرد اشاره سر با قاضي

سون  اطال  به الزمه _ شهادیه طرق دادند، شهادت که شهودي که بر ست  ي ا
شتهار همگي محلي ساد به ا صلي شهود از یکي که این بر عالوه دارند، ف  هک ا

 در االن و هسددتند قتل به مظنونین از خودشددون داده، شددهادت من موکل علیه
 ردمو در مربوطه مدارک و ایشددون کیفري ي سددابقه. برند مي سددر به بازداشددت

 .هست پرونده ي ضمیمه اینجانب ادعاي صدق
 ولط اي دقیقه ده. زد برگ رو پرونده دوباره و کشددید ریشددش به دسددتي قاضددي

 :گفت گوش  زیر هومان. بندازه نگاه رو پرونده تا کشید
 .بوده نخونده رو پرونده کیفرخواست، برگ از غیر برندم شرط حاضرم _

 گاهي از هر و ریخت مي اشک مادرش. انداخت  جمشید مادر و پدر به نگاهي
 هک کرد مي نگاه من به طوري پدرش و گرفت مي چادرش ي گوشه با اشکاشو

 از بعد قاضددي. بود پسددر همون پدر که الحق. داره طلب باباشددو ارث انگار
 .من به کرد رو متفکرانه پرونده، خوندن

 بوده؟ چي مقتول با شما خصومت علت سپهرتاج، آقاي _
 :گفت  تفاوت بي
 .جزیي اختالفات سري یه _
 :گفت خنده با
 مدلي؟ چه جزیِي  _

 :گفت  لرخندش به توجه بي
 .نیست ه  گفتن قابل که جزیي قدر اون _
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تدا همون از رو مقتول شددما آیا _  دعوت خودتون ملک به قتل ي انگیزه با اب
 .بود کوچک پذیرایي یه فقط قصدتون یا کردید

 .قتلي قصد هیچ بدون بود، دوستانه گپ یه فقط من قصد _
 :گفت و خندید

سه شما سال و سن به جوونایي که مده روزا این جا، همه این _  زدن گپ ي وا
. تورانرس رن مي باشه، جیرشون ته ه  پولي اگه نت، کافي شاپ، کافي رن مي

 آباد؟ حسین رفتي کوبیدي زدن گپ یه واسه شما اونوقت
 .دمب جواب چي موندم. باش مراقب یعني این پام، به زد پا با آروم خیلي هومان

 برگشددت ، من کوچولو صددحرت یه بعِد . جا اون رفتی  ه  با جمشددید و من _
 .همین

 داشت؟ نقلیه وسیله مقتول _
 .نه _
 نگردوندید؟ برش خودتون با چرا پس _
 .بودم برگردونده خودم با رو آشغال اون کاش اي که گفت  خودم با
 .دنرالش بره رفیقاش از یکي بزنه زنگ شد قرار _
سه صورت در _ شید گفتي شما بازجویي ي جل صد جم  رو شما از انتقام ق

 بگیره؟ انتقام شما از خواست مي مقتول علت چه به بگید شه مي. داشته
 ."من به لعنت من، به لعنت"

 .بس و همین کوچیک، دلخوري یه سر _
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 داد ل  قاضي. کرد مي جلسه صورت رو من حرفاي همه تند تند داشت منشي
 :گفت و صندلي به
 .بفرمایید دارید، سوالي یا حرف اگه دم اولیاي وکیل _

 .کرد مرتب ه  رو کتش شدن، بلند با همراه مرد
 برزگر جمشددید قاتل از سددوال تا چند من محترم، دادگاه محضددر از اجازه با _

 .دارم
 .شد بلند یهو هومان

 .قاضي آقاي دارم اعتراض _
 .داد تکون دوباره رو سرش قاضي

 لفظ مد اولیاي محترم وکیل نرسدیده، اثرات به من موکل توسدط قتل بزه هنوز _
 .برن مي کار به رو قاتل

 .بدید ادامه موضو  این به توجه با. وارده مته  وکیل اعتراض _
 :داد ادامه و کرد اي سرفه وکیل

 صددورت تحقیقات همچنین و پرونده این ي مطالعه از بعد قاضددي، جناب _
سط گرفته سته مي من موکلین فرزند قتل اینجانب، تو سي ي انگیزه با تون  نامو

 تولمق با ازدواج از بعد حتي و ازداواج از قرل مته  همسر. باشه گرفته صورت
 .... و داشته پنهاني ي رابطه

 فرط از که قدر اون. اومد در سددنگین برام خیلي دهنش از حرف این شددنیدن
  ه هومان که بگ  چیزي تا شدددم بلند صددندلي روي از اختیار بي عصددرانیت

 :گفت یواش و گرفت هامو شونه و شد بلند من با همزمان
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 کنه آلود گل رو آب خواد مي. بلده خوب کارشددو اون. آروم بهادر، باش آروم _
 .بگیره ماهي تا
 .بشین  تا داد فشاري هام شونه به
 .مخود به بسپار چیزو همه و باش آروم. کني حفظ خودتو کنترل کن سعي _
 ت صددور به دسددتي و دادم تکون سددري. نشددسددت  دوباره و گفت  اللهي اال اله ال

 ثقیل قدري اون برام حرف این. کشیدم بلندي نفس و بست  رو چشمام. کشیدم
 اضيق متوجه کردم، باز رو چشمام. کنه تر سخت برام رو کشیدن نفس که بود

 !لعنت جمشید، بهت لعنت. داشت نظر زیر رو حرکات  تک تک که شدم
 :گفت بشینه که اون بدون هومان

ناب دارم اعتراض _ له همین در. قاضددي ج یل که جم  ي خانواده محترم وک
 همسر و مقتول بین نامشرو  ي رابطه وجود به صراحتا بردند، کار به دم اولیاي
 خودتون که طور همون. زدند تهمت ایشون همسر به و کردند اشاره بنده موکل

 این از و داره رو قذف عنوان جزا قانون طرق قاضددي، جناب م*س*تحضددرید
 .هست پیگیري قابل جهت
 .کشید رنگش دو ریش به دستي باز قاضي

 عرور قرمزها خط از کنید سددعي جاویدان آقاي. بجاسددت مته  وکیل تذکر _
 .نکنید
 .چرخوند دستش تو خودکارشو وکیل

 .کن  مطرح اي دیگه ي گونه به رو سوال  بدید اجازه قاضي آقاي _
 .چرخید من طرف به قاضي تایید با
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 ون،همسرت با شما ازدواج از قرل مقتول که دونستید مي شما سپهرتاج، آقاي _
 کرده؟ خواستگاري شما خان  از

 .انداخت  باال اي شونه تفاوت بي
 گاروخواست تا دو یکي کردنشون، شوهر از قرل دخترا ي همه. دونست  مي بله _

 .بقیه مثل یکي من  زن. دارن
 .کرد مي زمزمه لب زیر چیزي که کردم پیرزن به نگاهي

 رکود محلشددون دختراي از کردن خواسددتگاري تو بیامرز خدا اون چند هر _
 .بود شکونده

 امهاد و زدم پوزخندي بود، شددده براق سددمت  به که جمشددید پدر به توجه بي و
 :دادم

 و چش  و ساده دختراي به شدن نزدیک و زدن گول واسه بوده، شگردش کال _
 از برید هبلک کردید، تحقیق که رفیقاش همون از نه اینو تونید مي. بسددته گوش

 .بپرسید محلشون اهل ي همه
 :زد فریاد و شد بلند جاش از یهو جمشید باباي

 رسد پشددت حاال نرود، بسددت کشددتي، بچمو. بکش خجالت دروغگو، نامرد _
 میاري؟ در حرف مردش 
 .کرد اشاره در به و کوبید میز روي دست با محک  قاضي

 .بیرون برو بشیني، ساکت توني نمي اگه محترم، آقاي _
ستن از بعد ش ضي فریاد صداي از که حاجي ن  وکیلش بود، خورده جا پاک قا
 :داد ادامه سالن جو به توجه بي
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 بار یک مقتول، قتل از قرل شددما خان  که دونسددتید مي ه  رو این شددما آیا _
 در اون  کردن؟ مالقات پدریشددون ي خونه به نزدیک مسددجد در رو جمشددید

 بودن؟ شما قانوني و شرعي همسر که زماني
 گفت ؟ مي باید چي. دادم قورت سختي به رو دهن  آب

 :گفت و شد بلند دید، رو سکوت  که هومان
 اب ایشددون. گرفته رو سددابق لحن همون دوباره ایشددون حرفاي. دارم اعتراض _

 .دارن بنده موکل همسر کردن بدنام در اصرار افترا، و تهمت
 :گفت قاضي

 .بدید ادامه دم، اولیاي وکیل. نیست وارد اعتراض _
 .کرد من به رو دوباره وکیل

 داشتید؟ اطال  شما _
 .تهمته همش اینا _
 .واقعیته عین نیست، تهمت اما _

 :گفت  محک 
 نشددون  هک رو چیزي هر عکس، با فیل ، با کنید، اثراتش واقعیته، گید مي اگه _

 هی شهادت اال بیارید که شاهدي هر دارم، قرول ه  شاهد. کن  مي قرول بدید،
 .اومده در آب از دروغ داده، شهادت چي هر حاال تا چون زار  حسام اون  نفر،

 تانداخ مچیش ساعت به نگاهي بود، خورده ذوقش تو حسابي انگار که وکیل
 .برگشت قاضي سمت به و
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 ناموس ي انگیزه شه نمي مجرم، انکار علیرغ  قاضي، جناب هرحال به ولي _
 .گرفت ندیده قتل ارتکاب در رو پرستي
 .خواست اجازه کردن صحرت براي و شد بلند هومان

 تلق به انتساب دادرسي مراحل تمامي در بنده موکل محترم، دادگاه از اجازه با _
 کن ، مي تاکید ه  باز. کردند نفي کامل صددراحت با خودشددون جانب از رو

شید قتل در من موکل شي هیچ برزگر جم شته نق  ولا جاویدان آقاي بهتره و ندا
 .بگردند انگیزه دنرال به بعد و باشند واقعي قاتل دنرال به
 

**** 
 

ستي شونی  به د شیدم پی شت سرم. ک  گاهن حاجي وکیل به. شد مي منفجر دا
 اون از. ذاشت مي قاضي میز روي بود، خونده که رو اي الیحه داشت که کردم

 خط دو بود، خونده بلندش صددداي و تاب و آب با که اي صددفحه دو ي الیحه
ساب موجود مدارک و شواهد و دالیل بر بنا. "رفت مي رژه سرم تو آخرش  انت

 که کالتيو با بنابراین. است مسل  و محرز نامررده عنه مشتکي سوي از قتل بزه
ست، شده اعطا بنده به دم اولیاي جانب از ضاي ا سته حک  صدور تقا  شای

صاص بر مرني شید قاتل سپهرتاج، بهادر آقاي ق  حترمم دادگاه از را برزگر جم
 ".دارم

 :گفت و برگشت قاضي میز جلوي از هومان
 .خرداد پنج  و بیست افتاد بعدي جلسه _

 .گفت مي راست هومان
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 رافاعت باشدده، قاتل اگه حسددام . کني فکر حرفام رو بعد ي جلسدده تا بهتره _
 ي واسدده ها بچه بگی  نشددده، تر وخی  این از اوضددا  تا بهتره. نیسددت بکن

 .بیان شهادت
 .کشیدم صورت  به دستي

 .هبزرگ خدا ه  پنج  و بیست تا. پره پرِ  ظرفیت  امروز واسه. دیگه بسه _
 .زد مي حرف قاضي با داشت هنوز حاجي وکیل

 .بفهمه چیزي امروز جریان از آرش خوام نمي چیزي، یه هومان _
 :گفت تعجب با
 گي؟ مي یکیشو کدوم! امروز؟ جریان _
 .دیگه هاي بچه نه آرش، نه. گفت یارو که مزخرفایي و قصاص همین _

 :گفت و داد تکون سري
 .باشه _

 :گفت و کیفش تو گذاشت رو بود دستش که کوچیکي تقوی 
 تو یدمج شددرایط از. کردم صددحرت تلفني مجید زن با نرفته، یادم تا راسددتي _

 خونه ه  مدت این. بود پشددیمون حسددابي انگار ه  زنه. گفت  براش ه  زندان
شده دیرتر تا شد قرار. کرده مي زندگي برادرش ي ضایت ن  نهمو آدرس. بده ر

 مونه سراغ برن مجید، اومدن بیرون بعِد  شد قرار. دادم بهش گفتي که بانکي
 .گفتي که آشنایي

 .کنه آشتي رفتن تو اون بعِد  شوهره اگه الرته _
 :گفت و انداخت باال ابرویي
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 .میان کنار ه  با خودشون دیگه، شوهرن و زن _
 .کرد اشاره خودم به ابرو با
 .کرد دخالت کارشون تو شه نمي. نشسته جا این مجسمش ي نمونه یه _

شت. حاجي وکیل به چرخید نگام هومان ي تیکه به توجه بي  برگ رو پرونده دا
 .داد مي قاضي نشون رو ها برگه بعضي و زد مي

 کردي؟ کار چي رو پسره _
سره؟ _  رد رفتی  بار دو وکیلش با. خارجه من توان از شرمنده، که اونو! آهان! پ

 هنوز سال دو بعِد . بیاد مسجد از باباش شدم منتظر بارم دو هر. طرف ي خونه
 .تنشونه سیاه

 بود؟ چطور برخوردشون _
 یک رضددایت، بي ه  رضددایت. نکردن ه  احترامي بي اما نگرفتن تحویل _

 .کالمن
 قصاص؟ فقط _
 .فقط فقِط  _
 اومد؟ مسجد از باباش گفتي _
 .هدار فاصله باهاشون خونه تا چند. رقیه مسجد مسجده، یه کوچشون تو آره، _
. برو ه  دیگه بار یه کن ، مي جرران جوره همه هومان، زحمته برات دون  مي _

شون، برو دفعه این سجد سجد امناي هیات م سط بنداز رو م  دفعه این شاید. و
 .داد جواب

 .نرود مطمئن چندان نگاش اما کرد نگام
 .کن  مي امتحان راه  یکي این داداش، باشه _
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 عالما رو جلسه پایان کارش این با و شد بلند صندلیش روي از قاضي باالخره
 .کرد

 هفت  و چهل فصل
 

 .گفت مي راسدددت خان  حاج. کردم نگاه آرش به بیشددتري دقت با دفعه این
 شقیافَ . نرود خرري چهرش تو شادي همه اون از دیگه. بود شده قرل از الغرتر

 :گفت شیشه پشت از و خندید. نداره خوبي روز و حال بیرون اون زد مي داد
 پسندیدي؟ داداش؟ چیه _

 :گفت  و کردم نچي. برداشت  ازش چش 
 .نیست ما کار راست دوم، دست اون  بنجل، جنس داداش، نه _

 :گفت و زد اي قهقهه
 .بگ  پریسا به باشه یادم نکنه، درد شما دست _

 .نرود دل ته از هاش خنده دیگه حتي. کردم خندونش لب به نگاهي
 داشتي؟ کارم _
سن این آهان، _ سام بین پیش مدت یه فهمیده، که جور این گفت مي مح  و ح

 .بود شده آب شکر جمشید
 !چي؟ سر نگفت _
 يیک از ه  محسن. جمشید به داده مي باید حسام که کلوني پول یه سر چرا، _
! ادت؟شدده واسدده دادگاه بیاره رفیقشددو تونه مي گفت  بهش. فهمیده رفیقاش از

 .کنه مي راضیش گفت
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. کردم مي ترس احسدداس شدددن، خوشددحال جاي به بار این. دیگه امید یه بازم
 مي ذیت ا قرل، روزاي از بیشددتر روزا این که منفي افکار تا کشددیدم بلندي نفس

 .بیرون بندازم کرد
ستي _ شي زنه مي زنگ چي هر گفت مي سمانه آرش، را شه، عیالت گو  خامو

 چرا؟ نداري خرر. داشته واجرش کار که این مثل
 !مگه؟ چطور. دون  نمي _
 !خاموشه؟ زنت گوشي چرا دوني نمي چي یعني _
 .دون  مي چه _

 .کشید موهاش تو دستي کالفه
 .کرده تموم شارژ موقع اون البد _

 :گفت  و زدم پوزخندي
 .نداري خرر ازش تابلوئه. بیاي فیل  نیست الزم _

 .غصه عال  یه با کرد، نگام
سیتو چرا _ شون مي خوب که تو زدي؟ ه  به عرو  ومتم. بود شب یه. شناختی

شي عذاب جوري این تو که این نه. رفت مي و شد مي  بیچاره، دختر اون و بک
 .باباش ي خونه تو جا، اون

ست این از بدتر عذابي هیچ عذابي؟ چه _ . شهبک زندوني ناحق برادرت که نی
 .... عرو و بندازي را دنرک و دستک بري پاشي وقت اون

 .کردم جا به جا دست  تو رو گوشي
 همه فکر. بود خودم اشددتراه. بزني ه  به رو عروسددي من خاطر به نرود الزم _

 عقل  جاي احسدداسدد  گذاشددت . جا اون کشددوندم و جمشددید و نکردم جاشددو



wWw.Roman4u.iR  516 

 

 ردخت اون فکر هیچ. کني مي داري االن تو که کاري درسدددت. بگیره تصددمی 
 اون . نرود حرف مسخرش نامزدي اون سر سرش، پشت ک  کردي؟ رو بیچاره

 .کردي برابرش چند عروسي، زدن ه  به با تو حاال که
صرانیت فرط از آرش  آرش خواب رگ. گفت نمي چیزي اما بود، شده سرخ ع

 تر آروم رو لحن . بیارم جوش به رو غیرتش دیگ بود کافي! غیرتش. بود دسددت 
 .کردم

 .بیکار مردم داده خدا من؟ برادر کني نمي رو بیچاره دختر اون فکر چرا آخه _
ست، شه مي رو دروازه در آرش ست شه نمي مردمو دهن در اما ب  فکر هیچ. ب

 چسددرونن مي رو انگایي چه و میارن در حرفایي چه براش همسددایه و در کردي
 .دختر این به

 :زد داد و گرفت ُگر یهو
 .... اگه خندیدن باباشون گور به. کنن مي غلط _

 :گفت  لحن همون با و دادم فشار دست  تو محک  رو گوشي
 يندار خرر مگه کني؟ نمي زندگي مملکت این تو مگه. تر آروم خررته؟ چه _

سي یه کافیه شت یه تا بخوره ه  به عرو شینن بیکار آدم م  کالغ هلچ کالغ یه ب
شون ترین کوچک داري خرر کنن؟  که ودهنر دختر دختره البد گن مي چیه؟ انگ
 .... ه  به عروسیو و زده جا دوماد

 !دیگه بسه _
 اون. زمی روي کوبید محک  رو گوشي و شد بلند جاش از کشید، که فریادي با

شت صدا قدرا ستاده جا اون که نفري چند حواس که دا ش ما متوجه بودن ای . هب
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صرانیت فرط از ستي. بود شده کرود صورتش ع شید گردنش به د  قدم چند و ک
 چه  دونست مي خوب. گردنش به گرفت رو دستش. ایستاد من به پشت دورتر

 ريدو ي تجربه! زیاد خیلي اون  داشت ، رو تجرَبش من  خود. کشه مي عذابي
سي از جدایي و  اگر و کنه مي طلرش تو از و کنه مي صداش تنت بند بند که ک

 و تنشددسدد دوباره که نرسددید دقیقه ده به. باشددیش داشددته توني نمي حقته، چه
 .برداشت رو گوشي

 راه نه دارم، پس راه نه. گل تو موندم خر مثل خودم  کن ؟ کار چي گي مي _
 تلفنشو يحت درک، به دیدنش. برینمش دقیقه دو ذارن نمي حتي مروتا بي. پیش
 .بزن  حرف باهاش کلوم دو ذارن نمي گرفتن، ازش

ست الزم _ سفر خیلي نی سوزني ف ش یه اس؛ ساده خیلي حلش راه. آرش ب  نج
 .خونت برر و بگیر رو زنت دست بعدش . بگیر عروسي

 بپوش ؟ دومادي رخت برم من تویي، این تو وقتي جوري چه چطور؟ آخه _
 .کردم تر آروم رو لحن 

 ایدمش فردا، شایدم امروز، شاید. نیست معلوم جا این من کار من، برادر برین _
صال! دیگه سال یه صلي قاتل تا! دیگه سال ده بگو ا شه، پیدا ا  جا نای از من ن

 .زندگیت خونه سر برو و بگیر رو زنت دست. نیست  بیا بیرون
_ .... 

 .پسر نکن لجرازي قدر این آرش، _
 :گفت و زد پوزخندي
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 ه . کردي سددفید رو لجرازا همه روي خودت که تو کن ؟ مي لجرازي من _
 شهادت گ*ن*ا*هیت بي به بیان حاضرن همه امیر، و محسن و حیدر ه  من،

 کردي؟ لج خودت با چرا. هست ه  خانمت بدن؛
 .خندیدم

 احمق ؟ مگه! کن  لج خودم با _
 :گفت  بپیچون ، رو بحث که این براي

 اومد؟ دنیا به بچش راستي حیدر، گفتي _
 .نه هنوز دون ، مي که جا اون تا _
 میاد؟ دنیا به کي نداري خررشو _
 :گفت خنده با

 من مگه شدده؟ مي فارغ کي خانمت بپرسدد  ازش برم که نداري توقع چیه؟ _
 .جوون  هنوز شدن، قرله به پا براي سالمه؟ چند

 :گفت  و خندیدم
 .برري کادو براش من طرف از سکه یه اومد، دنیا به بچه که همین خوام مي _
 رو کادوش و بیرون بیاي موقع اون تا خودت... ایشدداا. داداش چشدد  روي به _

 .قنداقش تو بذاري خودت
 :داد ادامه و خندید

 یه بریني که رو اي بچه هر. شددده نمي قنداق اي بچه هیچ روزا این چندم هر _
 ما ي دوره .مطرو  تهویه سیست  یا اون . خودش برابر دو پاش، به بستن پوشک
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ستن مي کهنه یه بود، که ضش بار یه روزي سه دو اون  بچه؛ پاي دور ب  يم عو
 .کردن
 .کشیدم صورت  به دستي. نرود دل ته از بازم هاش خنده

گاه تقوی  تو _ قت این از بهتر. میالده برج همین نوزده . کردم ن یدا و  مين پ
 .رو بیچاره دختر اون ه  بده، نجات خودتو ه . کني
 :گفت زده شرم

 .داداش تو اما _
 .بده ادامه رو حرفش نذاشت 

قه یه شددده مي برین . زن  مي حرف هومان با من  _  براي بذارم چیزي اي وثی
 .شب یه همون

 .داد تکون و انداخت زیر رو سرش زده خجالت
 

 آوردن یاد به با و کشددیدم گلوم روي دسددتامو. کردم باز چشددمامو زده وحشددت
 هی بازم. کشددیدم بلند چندان نه نفسددي بودم، درش که مکاني و زمان موقعیت

س  کاب*و*س یه دیگه، کاب*و*س ستي. مج شیدم صورت  به د  روي از. ک
 کاب*و*س با شددرش هر ها شددب این. بخورم آب لیوان یه تا شدددم بلند تخت

 هترب شاید بود، مشترک درشون چیز یه حضور که کاب*و*سایي گذشت، مي
 جیغ که دیدم مي خواب به رو جمشددید گاهي. جمشددید نفر؛ یه گفت  مي بود
 مي هوا تو و بودم آویزون دار طناب از که حالي در رو خودم ه  گاهي. زد مي

 صددورت اون با زدن، جیغ حال در پایین اون رو جمشددید و دیدم مي چرخیدم،
ضي. گلي ي کرده باد شار شرا بع  از وقتي که شد مي شدید قدر اون طناب ف
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 چند. کردم مي حس گردن  دور رو طناب فشار مدتي تا شدم، مي بیدار خواب
ست بار شیدم د  مي دیوونه دارم: "کردم زمزمه لب زیر. صورت  و سر روي ک

 دوباره تا گذاشت  ه  روي چشمامو". کنه مي دیوونه منو آخرش قفس این. ش 
 دوباره. بسددت نقش مقابل  جمشددید ي زده وحشددت ي چهره باز اما بخواب 

ست  ش س  ي یقه و ن شیدم کمي رو لرا شه تر شل تا ک  مي جیغ که اي مرده. ب
 و دمز اتاق تو چرخي. شدددم بلند داشددت؟ تعریري چه خوابا این یعني کشددید؛

 که جمشید روحت تو اي: "گفت  لب زیر. دادم تکیه سلول هاي میله به رو سرم
 درگاه در گ*ن*ا*هي چه دون  نمي هنوز. داره برنمي من سددر از دسددت مردت 

 باید گ*ن*ا*هش حتما. داد قرار راه  سددر رو تو مثل جونوري که کردم خدا
 ."نمیارم یاد به چیزي من چرا اما باشه بوده بزرگ خیلي
 ده  امروز. بریزم دور رو منفي افکار ي همه کردم سعي و دادم تکون رو سرم

سي قرار که شنیدم حیدر از اما گفت نمي چیزي آرش. بود  همون براي رو عرو
 دو ینا تو که بود خرري بهترین این. دیگه روز نه بودن، گذاشددته خرداد نوزده 

 اما برینه منو حتما باید که بود فرستاده پیغام بار چند ه  سمانه. بودم شنیده ماه
. کن  فکر دختر اون به تا کردم سددعي و کشددیدم عمیقي نفس. نکردم قرول باز

 .دیدم نمي کاب*و*س دیگه و کرد مي جادو چشماش اون مثل یادش  شاید
 

 هشت  و چهل فصل
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سته هومان روي به رو ش سش روان با و بود فکر تو هومان. بودم ن  يم بازي نوی
 و رد بینمون چیزي هنوز معمولي، هاي پرسددي احوال و سددالم از غیر به. کرد
 هب و نزن  حرفي دادم ترجیح ه  من که بود فکر غرق قدر اون. بود نشددده بدل

 وير نویسشو روان گذشت، که دقیقه چند. ش  خیره دستش توي نویس روان
 :گفت و گذاشت میز

ست چیزي یه _ صرانیت خیلي دون  مي که ه  انجری در که بهتره اما کنه مي ع
 .باشي
 .بهش شدم خیره و برداشت  نویسش روان روي از رو نگام

 .قاضي پیش رفت  امروز و دیروز من _
 ات که بود زیاد روم فشار قدر اون مدت این تو. نیاوردم در سر حرفاش از چیزي
 ک  ک  زندان روح دیگه، زندونیاي قول به شددایدم. نداشددت  اي فاصددله جنون

مه رو حرفش. کرد مي تسددخیر ه  رو من روح داشدددت فه. نداد ادا  از کال
 :گفت  و کشیدم پیشونی  به دستي سکوتش،

 عصددراني باید من چرا بگو حاال قاضددي، پیش رفتي امروز و دیروز تو خب _
 بش ؟
 :گفت و کرد مکثي

 .نرفت  تنها چون _
 چي منظورش. کن  فکر بهتر تا کن  دور خودم از رو زندان روح کردم سددعي

 بود؟
ها و قاضددي پیش رفتي امروز و دیروز تو خب _ یدب من چرا بگو نرفتي، تن  ا

 بش ؟ عصراني
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 .باشي آروم که خوام مي ازت فقط شي، مي عصراني شنیدنش از دون  مي _
 .شد مشت دستام اراده بي
 .بود بخری  زمان که این براي راهمون تنها این هومان جان _

 :غریدم لب زیر
 هومان؟ کردي کار چي تو _

 .داد تکون باش آروم ي نشونه به و باال گرفت رو دستاش دوتا
رل _ فاق این زود یا دیر بدوني؛ اینو خوام مي بگ ، چیزي که این از ق  يم ات

یدان وکیله، اون. خوندم پیش روز چند رو پرونده من. افتاد  از گ ، مي رو جاو
ضي سته قا سه براي تا بود خوا ست ي جل ضار رو سمانه پنج ، و بی . ننک اح

 .... و بشه بازجویي ازش بود خواسته
 .شدم بلند هومان زبون از سمانه اس  شنیدن با
 کردین؟ غلطي چه شماها _
ست که نرود چیزي این. نزن داد بهادر، برین _ شه تو و من د  از قرل بود بهتر. با

 هسال و سن ک  درسته. بگه چیزو همه و بره خودش بشه، احضار رسما که این
سیده سني به اما شتراهش پاي خودش باید بدونه که ر سه آخر تا ا  مي کرف. وای

 ني؟ک محافظت ازش کردن، سپر سینه و کردنش قای  با توني مي کي تا کني
 .گرفت  دست به محک  کتشو ي یقه

 کردي؟ کار چي دوني مي تو. شو خفه فقط شو، خفه _
 .بیاره در دست  از یقشو کرد سعي دستاش با
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  گفت حتي. دادم توضیح براش رو چي همه من. بود سمانه خود خواست این _
شي به روز هر. کرد قرول ولي داره وجود ه  شدنش زنداني احتمال که  من گو

 .... تا بیاد خواست مي خودش. کرد مي گریه و زد مي زنگ
 :زدم فریاد

 .ننک مي بازداشتش کنه اعتراف اگه دونستي مي که تو شدي؟ خامش چرا تو _
 .مو به مو بگ ، برات چیزو همه تا مرد باشي آروم کن سعي _

 .گرفت  دستام تا دو بین سرمو و کردم ول یقشو
 .بهادر کن گوش _

 .گرفت  سمتش به رو انگشت  و برگشت 
 که کاري. شددکوندیش تو شددکسددت، کمرم امروز. هومان کن گوش تو نه، _

 ینا به رو سددمانه پاي خواسددت  مي اگه من. کردي تو بکنه، نتونسددت جمشددید
شیدم، نمي بدبختي همه این کن ، باز شد، باز که جایي  ت رف مي اول همون ک

 این ي گوشددده بیفت  االن که این نه. تمام و کردم مي شددکایت جمشددید از و
 .زندون

 :زدم داد و سین  تخت به زدم
صیت، بي آدم یه شدم _ شه یه که آدمي خا  آدمي هومان؟ فهمي مي. افتاده گو
 .کشه مي نفس فقط ماهه دو که
 :گفت  بودم افتاده نفس به که حالي در
 .هومان تمومه ما بین چي همه زندون، بیفته زن  اگه بدون، اینو فقط _
سف با ست  صندلي روي. کرد نگام تا ش شت  رو آرنج  و ن  رمس. میز روي گذا

ستام بین رو ست ، مي که جا اون تا و گرفت  د شمام تون  عنت،ل. کردم قای  رو چ
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 چه اشددکا، این به لعنت و بود شددکسددتن وقت چه لعنتي، بغض این به لعنت
 .نشستن وقت

شي آروم تا زن  مي دوري یه بیرون رم مي من مرد، برین _  يم بهتر موقع اون. ب
 .کرد صحرت شه

ستام رفت، وقتي شت  رو د . بود ادهافت سوزش به قلر . آوردم باال رو سرم و بردا
 که این رفک. بود شددده اضددافه بدبختیام ي بقیه به لعنتي قلب دردِ  این روزا این

 .کرد مي دیوون  شده، بازداشت االن سمانه
ستامو شیدم صورت  به محک  د شکام تا ک  که شنیدم جایي یه. کن  پاک رو ا

 درد این به لعنت کوه، به رحمت صدددد اما داره غ  کوه یه داره، درد مرد وقتي
  صددورت رو دادم اجازه اشددکام به دوباره. تره سددنگین ه  کوه تا ده از که لعنتي
 جبع بوده، کي هر کنه، نمي گریه مرد گفته که بوده احمقي کدوم. بزنن غلت

 .داشته خوشي دل
 

**** 
 .شدم خیره هومان به ساکت

 بهتري؟ _
 .کردم نگاش فقط

 کن ؟ شرو  _
 :گفت و کرد اي سرفه تک گ ، نمي چیزي دید وقتي
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 صددفر وکیل جاویدان، این. خوندم رو پرونده دوباره پیش روز چند من خب، _
شته الیحه یه گ ، مي رو برزگر ضي از و پرونده رو گذا سته قا  مانهس تا بود خوا
 روشددن خاطر به بود نوشددته ه  رو درخواسددتش مرناي. کنن احضددار رو خان 

ضاریه. پرونده ابهامات شدن ضاریه هنوز منتهي بود، شده صادر ه  اح  اح
 ک  یه اگه کردم، زرنگي ک  یه فقط من مرد؟ فهمي مي. بود نخورده شددماره

ضاریه کردم، مي عمل دیرتر  با رفت، نمي سمانه اگه و خونت در رفت مي اح
 بهترین من بهادر؟ متوجهي. کردن مي جلرش و خونتون در رفتن مي مامور یه

 .کردم کارو
 !کار بهترین زدم؛ پوزخندي

 نگفتي؟ من به چرا _
 .گ  مي دارم که االن _
 .میز روي کوبیدم دست با
 نگفتي؟ من به زودتر چرا _
 انجام عمل برابر در گفت  من. کني نمي قرول دونسددتی  مي شددناختیمت، مي _

 .بدی  قرارت شده
شیدي، گند به منو زندگي تو شده؟ انجام عمل _ . ودب االن که این از تر لجن ک

 .خواستي مي همینو ه  اولش از نه؟ زندون، فرستادي رو سمانه آخر
 :گفت رنجیده

 تعصري و حساسیت از. کردم صحرت قاضي با پیش روز سه من رفیق، برین _
 تحت خواد نمي موکل  که کردم ذکر این . گفت  براش داري، خانمت روي که

سمي حالتي هیچ شه پرونده تو زنش از ا ضایی  خود حتي. با سه از ر  اول جل
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 عدش ب. برري پرونده این تو زنت از حرفي خواي نمي رقمه هیچ که بود فهمیده
ستراحت وقت شد قرار ضي تا بررمش دادگاه ا  یروزمد. کنه گوش حرفاش به قا

 مطمئن. خلوت خلوِت  دادگاه و بود ظهر نی  و یک ساعت دنرالش، رفت آرش
 .ندیدتش کسي باش

 .بیارم دست به رو آرامش  تا ه  روي گذاشت  چشمامو
 
 از يحت. بیرون فرسددتاد رو داد مي کشددیک اتاق تو که سددربازي حتي قاضددي _

 شد قرار اما نوشت خودش ه  رو جلسه صورت. بیرون بره خواست ه  منشي
 .بشه استفاده ازش پرونده در نیاز، صورت در و بمونه محرمانه

 .شد بازي مشغول دستش توي نویس روان با
 جریان تا جمشددید با آشددنایي از اولش؛ همون از گفت، رو چي همه سددمانه _

 دنش،ز جا و خواستگاري بیاد تا دادي جمشید به که مهلتي از. تو خواستگاري
 وابخ داروي اس  به که پودري و وکالتنامه تا جمشید از خوردنش فریب بعدم

 مهه شدنت، مسموم جریان و تو غذاي تو بریزه تا بود داده بهش که گیاهي آور
ضي. گفت رو شماي با قا شت باز دهن و شده گرد چ  سمانه. کرد مي گوش دا

 اون مورد در سمانه از. داد نشون و بود آورده خودش با رو وکالتنامه همون حتي
سید، شب سمي که اون بدون مو، به مو گفت، رو چي همه ه  سمانه پر  از ا

 بوده اربید پارکینگ تو صددرح تا رو شددب اون که این مورد در حتي. برره ها بچه
 يقاض. نزدي بیرون مجتمع از رو شب تمام تو که بوده شاهد که این. گفت ه 
 سددمانه، حرفاي شددددن تمام بعِد  دقیقه ده تا که بود کرده تعجب قدر اون ه 
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 یا شدداهد گفت، ه  بعد. کرد مي فکر و کشددید مي دسددت ریشددش به داشددت
 که هنفر یه ولي نه که شاهد گفت  ه  من داري؟ کنه اثرات رو حرفت که مدرکي

صدیق رو ما حرف تونه مي اعترافش شکیت پرونده اون، بر عالوه. کنه ت  ه  پز
ست من. بود ستعالم درخوا ستان از رو پرونده ا ضي که کردم بیمار  تموافق قا
 .معالجت پزشک از گواهي یه با بردم، براش امروز همین و کرد

 :گفت  پوزخندي با همراه
شید اون غیرِ  بگي شه مي _ ست کي خدانیامرزش، که جم  مي اعترافش که ه

 کنه؟ ثابت رو سمانه حرف تونه
 حسام؟ از غیر باشه تونه مي کي کني مي فکر خودت _

 .خندیدم عصري
 ،داشته ه  دخالتي اگه حسام کني مي فکر واقعا! فکري عجب حسام؟! چي؟ _

 کنه؟ مي اعتراف میاد
 .داد تکون دستش توي رو نویسش روان و زد لرخندي

 .خورد هدف به خوب خیلي اتفاقا که تاریکي در بود تیري هرحال به _
 :گفت  زده حیرت

 بوده؟ همدست جمشید با سمانه فریب ي قضیه سر کرد قرول یعني _
 :گفت و خندید

 امحسدد که بود زیادي شددواهد حال هر به گي، مي تو که راحتي این به نه الرته _
ست شید همد سر همون مثل بوده جم ضردار پ شید بود گفته که مح  همراه جم

 شب درست اون  حسام ي ب*و*سیله تو تعقیب یا وکالتنامه، دنرال اومد یکي
 ايباب عطاري تو روز اون داده شهادت که بوده کسي حسام که این کنونت، عقد
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شید سي اولین که این کردي، تهدیدش جم شید که ک  زنگ بهش سوله از جم
 جریان در حسام ده مي نشون بذاري، ه  کنار رو اینا ي همه بوده، حسام زده،
 کردن محکوم براي حسددام عجیب اصددرار طرف، یه اینا ي همه. بوده چي همه

 .طرف یه ممکن نحو هر به تو
 بوده؟ محک  مدارکت که کني مي فکر واقعا _
 حسدددام که این بر مضددداف. بود فرضددیه این براي محکمي شددواهد دقیقا، _

 هر به. داشددت ه  رو روانگردان نو  از مخدر مواد حمل به قطعي محکومیت
. ادد العاده فوق ي جلسه یه بود، صرح امروز همین که فرداش براي قاضي حال

ستور ضمن در سام تا داد د شن براي رو ح  دادگاه به زندان از پرونده، شدن رو
 .کنن منتقل

 بود؟ ه  سمانه _
ضي خود _ ست ازش قا سه جالب هاي نکته از یکي دوني مي. بیاد تا خوا  جل

 بود؟ کجا امروز
 :داد ادامه موندم ساکت دید وقتي. نگفت  چیزي و کردم سکوت

 آرش پشددت که قدر اون کرد، وحشددت حسددام دیدن با خان  سددمانه که این _
 .گرفت سنگر

 ترسید؟ حسام از سمانه! چي؟ _
 .بیفته پس بود نزدیک که قدري اون اوهدوم، _

 :گفت  زده شوک
 شناخته؟ مي رو حسام سمانه یعني این _
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 .درسته کامال _
 بترسه؟ حسام از باید سمانه چرا ولي _
 قاضي ه  و آرش ه  و من ه  که کرد وحشت قدر اون بیچاره دختر راستش _

 مي خیاطي کالس که قرل ماه چند گفت سددمانه و شددد پاپي آرشدد . فهمیدی 
 روز یه که این تا کرده مي اذیتش خیلي گویا. شده مي مزاحمش پسره این رفته،

 .دستش کف ذاره مي حقشو و شه مي درگیر یارو با و رسه مي راه از جمشید
 :گفت و خندید

 .ودن هشتاد، ي دهه هندیاي فیل  عین درست نه؟ کردن، بازي قشنگي فیل  _
 .شد نمي بسته تعجب فرط از چشمام

 نه؟ شه، نمي باورت شد؟ چي _
 .سمانه حرفاي و گذشته به شد کشیده ذهن 

 و شددده مي مزاحمش یکي کالس، از برگشددت راه تو بود گفته به  سددمانه _
 همون آدم این کردم نمي فکرشدد  عمرا اما....  اما بوده داده نجاتش جمشددید

 .باشه حسام
 :گفت و داد تکون سري

شید طرف به قدر این تا شده باعث همین  _ شه جذب جم شون کال. ب  شگرد
سام چرا شد معلوم حاال. دخترا اغفال براي بوده  دو رد کیفریش ي سابقه تو ح

 مورد، دو اون تو زیاد، احتمال به. شدده شدکایت مزاحمت خاطر به ازش مورد
 زاح ،م این شر کردن ک  براي دان مي ترجیح که بودن رفته دخترایي وقت سر

 .جمشید مثل یکي به نه بشن متوسل هاشون خانواده به
 :گفت و خندید
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 .بودن انداخته راه رو دخترا اغفال باند نفري دو که این خالصه _
 رگ حیله قدر این تونه مي آدم یه شددد نمي باورم. دادم تکون ناباورانه رو سددرم

 :داد ادامه هومان. باشه
سام وقتي _ سترند و زندان لراس با ح  مانهس ي متوجه اول شد، وارد پابند و د

 به رس با و شد متوجه ه  قاضي. شد شوکه حسام دیدن با سمانه که گفت . نشد
. داد توضیح براش مختصر و قاضي پیش رفت  من  شده، چي که کرد اشاره من

ست  بعدم ش ضي و ن ضي. کرد پرونده به دیگه نگاه یه قا س ازش اول قا  چه یدپر
شته مقتول با اي رابطه  کلي،ش این سوال چندتا و رفیقن سال چند که این و دا

سي مي رو خان  این پرسید ازش بعد ست با و شنا شاره سمانه به د  ناو. کرد ا
 آرش نزدیک که سددمانه متوجه و ما طرف چرخوند سددر حسددام که بود موقع

سته ش ضي وقتي که شد شوکه سمانه دیدن از قدر اون. شد بود، ن  دوباره قا
سش نمي گفت و داد گاف کرد، تکرار رو سوالش ضي. شنا  یدتوپ بهش ه  قا

 مسجد وت مقتول با رو خان  این که گفته شهادتش تو چرا شناسدش نمي اگه که
 یدپرس ازش ه  قاضي. بود داده بزرگي سوتي کرد، کپ حسام دیده؟ محلشون

 .بده جوابش چي موند و شد الل باز که داده دروغ شهادت چرا که
 زا که قدري اون نه اما کرد مي آروم  کثافت اون دوباره رسوایي. زدم پوزخندي

 .کنه ک  چیزي پرونده این توي سمانه شدن کشیده وسط غ 
 دفه گفت برداشت، نه و گذاشت نه. زرنگیه آدم خیلي رضایي قاضیه، این _
شید و تو شه طرح از جم ستفاده با سپهرتاج بهادر قتل ي نق  این يسادگ از سوا

 بوده؟ چي دختر
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 :گفت  و زدم پوزخندي
 !داد؟ توضیح واضح و کامل رو هدفشون اون  البد _

 :گفت و خندید
 که طوري هوا، تو پرید آتیش روي اسددفند عین اول. سددرعت این به نه اما آره _

 یناا چي؟ که جلو، پروند متر نی  رو بود وصددل بهش دسددترند با که سددربازي
شه و دار و بهادر دروغ همش ست  مي. رفت نمي بار زیر اولش. حرفا این از و د
ضي حتي. اس توطئه گفت شکیت ي پرونده قا شون که رو پز  بار یرز باز داد، ن
 يخیل و خودش زمین تو داد پاس رو توپ. بود بلد کار خیلي قاضددیه. نرفت
 کرده، ترک رو سددوله همه از قرل بهادر شددهود، شددهادت طرق گفت، جدي

 مقتول و شددما بین مالي اختالف وجود به که دارن وجود شددهودي همچنین
 شددما که این به توجه با و دادن شددهادت مقتول، قتل از دورتر چندان نه مدتي

 محل به ور خودتون بالفاصله و کردید صحرت مقتول با که بودید نفري آخرین
 یک نه اون  دادي، که کذبي گواهي همچنین و کردید انکار بعد و رسوندید قتل
 مين خودت از غیر اي دیگه شددخص برزگر جمشددید قاتل بار، چندین بلکه بار

 .باشه تونه
 .شد يم روشن دل  تو امید کورسوي یه داشت دوباره. شد حرس سینه تو نفس 

سه آخه دروغه، همش گفت مي رفت، نمي بار زیر اولش _  بهترین باید چي وا
 مشیدج انگیزه این با واضحه، خیلي: "گفت بهش قاضي که بکشه؟ رو رفیقش

 رفيح جمشید سپهرتاج، بهادر شکایت صورت در که ترسیده مي که کشته رو
 نبهتری این مطمئن  خودم  من بهادر". کنه باز پرونده به رو پات و بزنه تو از

 .باشه تونسته مي جمشید قتل واسه انگیزه
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 :گفت  امیدوار
 .... من ممکنه یعني باشه؟ واقعي قاتل تونه مي حسام صورت این در _
سام. بدم بهت واهي امید دیگه خوام نمي بهادر، کن صرر _ سش از ح  همه تر

 که قدر اون بود، ترسددیده خیلي بگ  باید. نکرد اعتراف قتل به اما گفت چیزو
ضي. اومد بند زبونش  کنه رفک بود ممکن چون نداد تنفس ه  دقیقه یه حتي قا

شید قتل که این ترس از باالخره. کنه ه  سر تازه دروغ یه و  فته،بی گردنش جم
 .کرد اعتراف چي همه به

 :گفت  ناباورانه
 داشت؟ حقیقت پس _
 دویست اخاذي حتي کرد، خراب جمشیدو پاک که بود ترسیده قدر اون آره، _

شید میلیوني ست که این براي تو از جم  ینا. گفت ه  رو برداره زنت سر از د
 از. بودن کشددیده نقشددشددو کنونتون عقد قرِل  همون از کرد، مي تعریف که جور

 .داره دار مایه خواستگار یه سمانه فهمه مي جمشید که وقتي همون
 :داد ادامه. کردم مي گوش حیرت با

 فرصددت بهش و جمشددید پیش رفتي و فهمیدي رو چي همه تو که اولش از _
 خراب ممکنه نقشه جوري این دیده جمشیدم. گفت ه  بذاري جلو پا تا دادي
 این .گرده برمي نقشه اجراي براي که عقد بعِد  تا شمال ره مي کنه مي ول بشه،
سام که جور شون بین گفت، ح سی  ه  خود س  از. بودن کرده وظایف تق  مرا

 ه  رو رفیقات با آمدت و رفت سدداعتاي آمار کرده، مي تعقیرت حسددام عقد،
 زبونش زیر از قاضي که جور این. خونه به آمد و رفت جور همین داشته، برمي
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 واسطه یه از گفت مي. بوده خودش ه  مواد اون خرید ي واسطه بیرون، کشید
 ماموریت ه  جمشددید. باشدده گفته رو راسددتش دون  مي بعید اون  که خریده
 .کنه راضي رو سمانه اي وسیله هر به و شده که طوري هر تا داشته

 :داد ادامه و کرد صاف رو گلوش اي سرفه با
 يم ري، نمي بار زیر تومن میلیون دویست اون اخاذي ي قضیه سر اول وقتي _

. ننک اخاذي و بگیرن السکوت حق سمانه از تو، سر کردن آب زیر با خواستن
شه طرق شید، ي نق شید خود به باید شب اون سمانه جم  اما زده مي زنگ جم
 رو کارهایي ي همه اون، بر عالوه. گیره مي تماس آرش با و کنه نمي کارو این
 بوده این. موني مي زنده تو و ده مي انجام بوده، اولیه هاي کمک به مربوط که
 .شه مي مواجه شکست با تمیزشون و تر ي نقشه که

 :گفت و زد پوزخندي
ضي، جناب: "گفت مي و زد مي زار آخرش دوني، نمي _  هات بچه جون به قا

 .فیلمشه اون  مطمئن  الرته". نکشت  جمشیدو من
 شه؟ مي چي حاال _
 گیريپی به تصددمی  حیثیتي دالیل به خصددوصددي شدداکي چون گفت قاضددي _

 معرفي دسددتور اما نیسددت پیگیري قابل ه  حسددام جهت این از نداره، پرونده
سام سابش به خوب ه  جا، اون. داد مخدر مواد با مرارزه واحد به رو ح  مي ح
 .کشن مي حرف زبونش از خوب ه  رسن،
 !سمانه کشیدم؛ صورت  به دستي

 افتاد؟ اون براي اتفاقي چه چي؟ سمانه _
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ضي _ صرف شکایتش از شاکي که این علیرغ  گفت سمانه به قا  اما شده من
طابق یار این قانون م هت از تا داره رو اخت ره ج  علیهش جرم، عمومي ي جن

 و کن  نمي کارو این همسددرت ي عقیده به احترام خاطر به اما کنه جرم اعالم
شمام شتناکي کار همچین روي به رو چ  قدر که گفت ه  آخرش. بندم مي وح
 بهادر،. نشه خارج شهر از خواست ازش فقط. حرفا این از و بدون رو شوهرت

 .خونته تو االن دختر اون باشي، نگران خواد نمي
 .کشیدم چون  به دستي

 شه؟ مي چي بعد به این از _
 این ولا ذاره؛ نمي تاثیري پرونده روند تو دلیل سه به سمانه شهادت متاسفانه _

 تثاب رو تو گ*ن*ا*هي بي تونه نمي تنهایي به شددهادتش و زنه یه سددمانه که
 شددد، بدل و رد امروز و دیروز که هایي صددحرت از کدوم هیچ که این دوم کنه،

 تا دهکر قرول قاضي که سري ي جلسه صورت یه فقط نشد، پرونده ي ضمیمه
 خیلي تو علیه بر مدارک هنوز که این سددوم و نکنه اي اسددتفاده ازش نشدده الزم

 اثرات هب امیدي تونی  نمي نکنه، اعتراف قتل به حسام که زماني تا و قویه خیلي
 .باشی  داشته گ*ن*ا*هیت بي
 نداشته؟ اي فایده هیچ عمل در پس _
شت؛ فایده دوتا چرا، _ سام اعتراف اول دا ستي به ح شید همد  نابود براي جم

 .نهک نگاه تو به تري مثرت دید با قاضي شه مي باعث که این دوم تو، کردن
 :گفت  و خندیدم

 قرباني؟ قاتِل  یه یا قاتل قربانِي  یه دید دیدي؟ چه با _
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 شددهادت ها بچه که ندي اجازه تو یا نکنه قتل به اعتراف حسددام که زماني تا _
 وردوراد که داره آشددنا یه گفت محسددن پسددره این الرته. راهه بهترین این بدن،

 .بوده پول سر دوتا این کشمکش و اختالف شاهد
 خب؟ _
سن که این مثل _ شجوي بهش، زده زنگ مح ستانه، دان ستان رفته شهر  شهر

 اومد، که همین شددد قرار. بده شددهادت حسددام علیه حاضددره گفته. بده امتحان
 نی ،ک روشون در رو اگر شاید. چراغه یه تاریکي، این تو این . من پیش بیاردش

 .کنه اعتراف حسام
 .ناامیدي پشت ناامیدي و امید پشت امید. دادم تکون رو سرم ناامیدانه

 .کردم اعتماد بهت من. دادگاه کشوندي رو سمانه پاي نکردي خوبي کار _
 هیچ از شددده نمي که داره قرار موقعیتي تو پرونده االن اما دلخوري دون  مي _

 .کرد پوشي چش  نفعت به فرصتي
 .شد بلند و کتش جیب تو گذاشت رو نویسش روان

 یه برات خواي مي. برینت دوباره داره اصددرار خانمت نرفته، یادم تا راسددتي _
 بگیرم؟ مالقات وقت
شیدم بلندي نفس ش  تا ک ست به رو آرام  رخاط به سمانه از قدر اون. بیارم د
فام نکردن گوش یاش و حر راز راني لج  حاال دادم مي ترجیح که بودم عصدد

 .زندان این از بیرون حتي نرینمش، حاالها
**** 
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شب سي شب ام شت، که روزي چند این تو. بود آرش عرو  هیچ مالقات گذ
 به. هومان حتي و آرش نه و نمایشددگاه هاي بچه از نه نکردم، قرول رو کسددي

 روز یه که خودم. خودم از حتي بودم، دلخور کس همه و چیز همه از شددددت
 غلطي چه آهني هاي میله این پشددت حاال کشددیدم، مي همه رخ به رو قدرت 

 آخرین امشددب. شددد بلند عارف ي خفه هق هق صددداي دوباره باز کردم؟ مي
 مي نتقلشم دیگه بند یه به فردا از. کرد مي صرح رو شب ما بند تو که بود شري
 هک جور این. شدن نمي گذشت به راضي عنوان هیچ به شکایتش طرف. کردن

شون جماعت امام پادرمیوني بودم، فهمیده خودش از شنهاد و محل  دریافت پی
 .بشن منصرف تصمیمشون از که بود نشده باعث ه  برابر چند ي دیه
 تا. بش نی  و یک کردم؛ اتاق ساعت به نگاهي. شد تر گرفته بود، گرفته دل 

 شمرارک. شد دوماد آرش  این باالخره. باشه شده تموم عروسي جشن باید االن
شه ست  مي. با  مطمئن رو سمانه. ره مي مهناز و سمانه دنرال حتمي آرش دون

 دل . نررن عروسددي براي مهنازو بودم سددپرده کاش اي اما ره نمي دونسددت  مي
 از خودم ! قاتل یه خواهر. کنن نگاش قاتل یه خواهر چشدد  به خواسددت نمي

 دیگه!" قاتل: "کردم تکرار لب زیر. کردم حیرت گذشدددت، سددرم از که فکري
 .قاتل  که شد مي باورم داشت ک  ک  خودم 

 
 نه  و چهل فصل
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 راچ. بود شب نیمه ي سه نزدیک ساعت. چسروندم سلول هاي میله به رو سرم
 هی حتي مدت این تو لعنتي این کرد؟ مي کار خوب قدر این کهنه سدداعت این

 .چرخید مي بازم و چرخید مي و چرخید مي. بود نگرفته فاکتور ه  رو ثانیه
 جاي اما بودن آورده رو یکي مجید جاي به. کردم عارف خالي تخت به نگاهي
. بود مونده یادم رفت، مي وقتي رو چهرش هنوز. بود مونده خالي هنوز عارف
 مینه تو ابد تا زندگي به. ریخت مي اشددک صددورتش پهناي به گنده ي پسددره
 باد سددرعت به روز شددش سددخته؟ قدر این مردن یعني. بود راضددي ه  قفس

 مانز ساعت یه ي اندازه به ثانیش هر عرور که قفس این تو کجا؟ اون  گذشت،
 بازم. آخر ي جلسددده زیاد احتمال به و بود دادگاه دوم ي جلسددده فردا. برد مي

 هفته این تو ه  حیدر حتي بودم، نشددده ها بچه از کدوم هیچ دیدن به حاضددر
 بار زیر هک برینه منو تا بود فرسددتاده پیغام سددربازا از یکي ي واسددطه به بار چند

 خنجر پشددت از که بود این مثل. کردم مي خیانت احسدداس شدددت به. نرفت 
ش  خورده صرار روزه دو این که ه  هومان به حتي با سه یه براي زیادي ا  با جل

شت، من شه تموم چي همه فردا بودم امیدوار. بودم نداده اهمیتي دا  مردن به. ب
 ینا تو موندن شددب یه تحمل دیگه. بود زندگي این از بهتر مرگ بودم؛ راضددي

 زا پر اما درد بي و آروم ي شددکنجه یه بود؛ شددکنجه یه مثل. نداشددت  رو زندون
 دوباره. کشددونه مي صددالبه به رو روحت بلکه تنت نه ذره ذره که زجري زجر،

 لب زیر و دادم تکیه متري سددي بزرگ قفس این عمودي هاي میله به رو سددرم
 :کردم زمزمه

 کند مي خارت ایام نازنین، باشي چه هر"
 "کند مي شکارت دنیا شیردل، باشي چه هر
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 نای داشددت حکایتي چه دون  نمي. شددد حلقه دسددت  دور به باز آهني دسددترند
 هک رو آدمي هاي شددونه سددنگینیش اما نرود، ه  کیلو یک جمع سددر. دسددترند

صوص به. کرد مي خ  ه  رو کمرش حتي هیچ،  راه دادگاه راهروي تو وقتي خ
شکر با. رفتي مي س بابت این از و نرود خرري پابند از هومان، از ت  گزارشسپا

صل من به که سربازي با باالخره. بودم  هن ساعت دادگاه. شدم ون سوار بود، و
شتر ُنه ساعت به ساعت نی . شد مي برگزار صرح  بودم مطمئن. بود نمونده بی

سه به دیر صادف ه  راه توي اون، بر عالوه. رس  مي امروز ي جل  و بود شده ت
 آدم هب و دادم تکیه ون ي پنجره به رو سددرم. بود کرده ایجاد سددنگیني ترافیک

. مکرد مي نگاه کردن، مي عرور خیابان از اسارت، نام به دردي از فارغ که هایي
 بانک از که وامي قسددط افتادن عقب دردشددون ترین بزرگ شدداید که آدمایي
 یيجز ه  خودم پیش، روز بیست و ماه دو همین تا شد نمي باورم. بود گرفتن،

 .بود خریدارا چک نشدن پاس مشکل ، ترین بزرگ و بودم ها آدم این از
سیدم، که دادگاه در ست با همزمان ر  مچیش ساعت تا میومد باال که سرباز د
ش  کنه، نگاه رو شته ه  نه از ساعت ربع. انداخت  ساعتش صفحه به چ  گذ

 این به رسددیدن براي اي عجله هیچ. کرد نمي فرقي رسددیدن  زود و دیر. بود
 شیدمک باال صورت  ي نیمه تا رو زندان لراس ي یقه. نداشت  کذایي هاي جلسه

 اه،دادگ شلوغ راهروي برعکس. رفتی  باال دادگاه هاي پله از جمعیت، بین ما و
 تا نم منتظر حتمي و بودن داخل همه. بود نایستاده شعره در جلوي کسي هیچ

شي. شدی  داخل و زد در به اي تقه سرباز. کنن میزون رو عدالت ترازوي  اب من
 :گفت سرباز بگه، چیزي که این از قرل و کرد نگاه ما به تعجب
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 شده؟ تشکیل جلسه. رسیدی  دیر این واسه. بود ترافیک مسیر تو_
شي ست با و داد تکون رو سرش من شاره سالن به د  طرف به که همزمان. کرد ا

 سرباز .بودم متنفر مد این از چقدر. کردم مرتب رو پیرهن  ي یقه رفتی ، مي در
شیدن با همراه و زد در به اي تقه ست به براي بلندي، نفس ک ش آوردن د   ،آرام

سب و شدن داخل با. شدم داخل سایي ي همه سرباز، ي اجازه ک  داخل که ک
 جمشید مادر و پدر. بودن اومده همه. چرخیدن ما طرف به بودن نشسته سالن

 و یک شلوار و کت همون با داماد، تازه. بود ه  آرش حتي هومان، وکیلشون، و
مده عالقش مورد میلیوني نی  مان. بود او  و قاضددي طور همین و آرش و هو

 رو متعجرشددون هاي نگاه هنوز. کردن مي نگاه ما به تعجب با همگي منشددي،
 .اومد طرفمون به عصراني و شد بلند جا از هومان که بودم نکرده هض 

 !آوردینش؟ جوري این چرا _
 :گفت متعجب سربازه

 میاوردیمش؟ چجوري باید پس _
 !نرسیده؟ دستتون به دادگاه ي نامه مگه _
 !نامه؟ کدوم! نامه؟ _

 .شد بلند قاضي صداي
 از رو دسددترند ه  شددما سددرباز،. کنید حفظ رو دادگاه نظ  سددرمدي، آقاي _

 .کنید باز سپهرتاج آقاي دستاي
سترندي هاي حلقه به ستام دور از که د ستامو. کردم نگاه شد مي باز د  از هک د

 .کشیدم ه  روي کمي بود، شده ِسر دسترند سنگیني
 .بنشینید بفرمایید سپهرتاج جناب _
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ضي به تعجب با  فتارر روي قدر این سمانه اعتراف یعني! جناب. کردم نگاه قا
ضي شته مثرت اثر من به نسرت قا ضي که صندلي روي. بود گذا ش قا  کرد، ارها

 لراي و خیس چشددماي با. شدددم آرش متوجه تازه. ها بچه نزدیک. نشددسددت 
 و پیرزن. جمشددید مادر و پدر سددمت به چرخید نگام. کرد مي نگام خندون
 هچ جا این. گرفتن پایین رو سدرشدون دیدن، خودشدون متوجه رو من تا پیرمرد

 ود،ب خیره من به که ه  وکیلشون. بودن شده دیوونه همه امروز انگار بود؟ خرر
 .کرد نگاه قاضي به و برگردوند رو سرش
 :گفت و کرد اي سرفه تک قاضي

 دسترند نبدو و شخصي لراس با شما که بودی  داده ترتیري ما سپهرتاج، آقاي _
 خروج زمان دادگاه نامه که این مثل متاسفانه اما بشید، حاضر امروز جلسه در

 .نرسیده جا اون به زندان، از شما
 رفط به کمي. شد گرد چشمام حیرت فرط از! دسترند بدون و شخصي لراس

 :گفت  لب زیر و چرخیدم آرش و هومان
 !خرره؟ چه جا این بگه من به یکي _
 

 تک با. کرد نچي و خندید هومان اما باال، داد شددیطنت با رو ابروهاش آرش
 .کردم نگاه بود، من به خیره که قاضي سمت به قاضي، بلند ي سرفه

 خطیري بسددیار امر عدالت اجراي که بگ  باید ابتدا در سددپهرتاج جناب _
 این هاي پرونده الخصددوص علي ها، پرونده بعضددي در متاسددفانه. هسددت
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یل به چنیني، یب مدارک و دالیل وجود دل نده فر هادت حتي و ده  کذب شدد
 .ره مي ه  دار باالي بعضا و دار پاي تا گ*ن*ا*هي بي گواهان، برخي

 .شد گوش تن  تمام. کوبیدن به کرد شرو  زده هیجان قلر 
شرختانه _ سه باریک جاهاي به کار که این از قرل شما، پرونده در خو  بي و بر

 رائتب و شددد پیدا واقعي قاتل بشدده، کشددیده مرگ پرتگاه ي لره تا گ*ن*ا*هي
 .... براي شما

ستادم حیرت فرط از ضي دهن به و ای ش  قا  هشد غافلگیر قدر اون. دوخت  چ
 .کردم فراموش رو کلمات که بودم

 که کاري اولین امروز... ا بحمد. کنید تعجب دارید حق سددپهرتاج، جناب _
 ماش. رسید زندان به دیر متاسفانه که بود شما آزادي ي نامه کردن امضا کردم،

 ثیتحی ي اعاده حق شد، زده شما به که تهمتي بابت الرته. آزادید لحظه این از
 محفوظ شما براي افترا، و تهمت باب از مقتول، ي خانواده از شکایت طرح و

 .هست
عاده یت ي ا گاهي گیج! حیث نداخت  ردیف یکي اون به ن  زنش و حاجي. ا

 به ونپیشونیش بود نمونده چیزي که قدري اون! پایین بودن انداخته رو سرشون
 بود انهوم دستاي بپرس ، چیزي کن  فرصت که این از قرل. بخوره سالن کف

 :گفت و ب*و*سید رو صورت . شد حلقه هام شونه دور به که
 .بهادر داداش مرارک آزادیت _
  صورت آرش. گنجید نمي باورم در بودم شنیده که رو چیزي هنوز. آرش بعد و

 :گفت گوش  کنار و ب*و*سید رو
 .خیال بي ولي نمیاد، خوشت بازیا لوس این از دون  مي _
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 :گفت  و کردم باز هام شونه دور از دستاشو. کرد ب*غ*ل  قرل از تر محک  و
 !خرره؟ چه جا این بگه من به یکي _

 :گفت بدجنسي با هومان
بت باشددده، ه  نوبتي حاال. همینه دي نمي شددرفیابي اجازه وقتي _  ماس نو

 .بذاری  باال طاقچه واست
 .بشینید بفرمایید آقایون _
شاره با ضي ي ا ستی  دوباره همگي قا ش سي بد با آرش و هومان. ن  من به جن

 در حظهل همون. بودن کرده پیدا تالفي براي رو وقتي چه لعنتیا. کردن مي نگاه
 مشددغول و قاضددي میز پاي رفت و شددد سددالن وارد دفتر مدیر و شددد زده اتاق

 .شد صحرت
 :غریدم هومان به آهسته

 خرره؟ چه جا این بگید من به نیوردید، باال منو سگ روي اون تا _
 :گفت سر پشت از آرش بگه، چیزي هومان که این از قرل

 .دکر اعتراف دیشب همین عوضي اون باالخره. داداش شده پیدا واقعي قاتل _
 .برگشت  آرش سمت به
 !کرد؟ اعتراف باالخره! چي؟ _
 کرد؟ پیدا رو سرنخ کي گفتي اگه. داداش آره _
 کرد؟ پیدا کي! سرنخ _

 :گفت و خندید
 .داداشت زن _
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 !داداش؟ زن کدوم تو؟ گي مي چي _
 .دیگه پریساست منظورم بابا، اي _
 !موند باز دهن  تعجب از
 !پریسا؟ _
. توپ  اون طلرشه، ه  شیریني یه. بنده محترم همسر خان ، پریسا. دیگه بله _
 .شما با گفته حاال از
 حفظ رو جلسه نظ  لطفا ولي کن ، مي درک رو شما حال من سپهرتاج آقاي _

 .کنید
 همه این بتون  تا گذاشددت  ه  روي رو چشددمام بار این. کردم سددکوت دوباره

 :داد ادامه قاضي. کن  کنترل رو هیجان
 مه  از مسددلمان، یک از حیات سددلب و نفس قتل گفت ، مي که طور همین _

شخاص علیه جرای  ترین ست ا سي چه که این یافتن موارد، از خیلي در و ه  ک
 .مشکله بسیار شده، جرایمي چنین مرتکب

یا. کردم مي تکرار خودم با یا. شددکرت خدا  این دهن باالخره. شددکرت خدا
سام ست  مي حاال و بود شده باز ح  نبیرو در این از راحت آدما، باقي مثل تون

 به وجهت بي! لراسددام. بشدده زده من دسددت به دسددترندي حتي که این بدون. برم
 فکر ودب تن  که لراسایي به داشت  مسلمان، خون احترام مورد در قاضي حرفاي

 میومد، حساب به مسلمونا ي دسته و دار جزو جمشید اگه! مسلمان. کردم مي
 با همزمان قاضددي، سددخنراني. کرد مي پیغمرري ادعاي باید من، مثل یکي

 .شد متوقف اتاق در کوبیدن
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گاهي از رو پرونده مته  قاضي، جناب _  .آوردن آ
 .داخل بیارنش بگید _
 حسام اون االن که این فکر از. چرخید در طرف به همگي سر منشي، خروج با

 نآخری. شددد عروسددي دل  ته بین ، مي زنجیر و غل با زندان، لراس تو رو نامرد
 قاتل، زد مي داد که فریادش صددداي هنوز. بود دادسددرا توي دیدمش، که باري

 رو آشددنا مرد یه هیرت در، چهارچوب به خیره. زد مي زنگ گوشدد  تو قاتل،
 رو من از تر گنده کله قاتالي که رشددیدي سددرگرد همون. سددرگرده همون. دیدم
سته، َکت ستش، تو پرونده یه با. بود کرده زندان روونه ب  داخل المس گفتن با د
شت از. شد شیده صداي سرش، پ ضاي تو زمین، روي زنجیر شدن ک  سالن ف
 تشراس دست که سرباز یه سرش پشت و شد سالن داخل رشیدي. پیچید مي

ست یه به زنجیر با صل د شیده صداي. بود و  و دبلن زمین روي زنجیر شدن ک
 که وونج پسر یه. شد پیدا در قاب تو جوون پسر یه قامت که این تا شد بلندتر
 ماا....  اما دیدم، نمي رو سرش فرق جز که بود گرفته پایین قدر اون رو سرش
سام ي گنده هیکل به شراهتي هیچ الغرش، قامت شت ح ست با. ندا  جلوي د

 چرخیدن اب. برینمش بهتر تا شدم بلند صندلي روي از. بود گرفته رو صورتش
 .دیدم رو رخش نی  از کمي و چرخید کمي صددورتش در، بسددتن براي سددرباز

ستاد قلر  لحظه چند براي شمام که چیزي. ای  از .کردم نمي باور رو دید مي چ
 حرف رچجو که بیارم یاد به بتون  که این از قرل و شد باز بازِ  دهن  حیرت فرط

 .پیچید سالن داخل که بود برزگر حاج صداي بزن ،
 !تو؟! تو؟ _
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 و ردمک باز رو چشددمام بار چندین. بود گرفته باالتر کمي رو سددرش دیگه حاال
ست  ش ، بیدار بین ، مي خواب اگه تا ب  واقعیت ینا. بودم بیدار بیدارِ  نه، ولي ب
 :گفت  گوش  زیر آرش.داشت

 !داداش؟ خوبه حالت _
 :گفت  و دادم قورت رو دهن  آب

 .کن  مي اشتراه من بگو آرش _
 .نارفیقشه خود. کني نمي اشتراه داداش، نه _
 !ت؟نیس محسن بین ، مي من که ایني بگو! بین  مي عوضي دارم بگو آرش، _

 .داد تکون سرشو تاسف با و شوَن  رو گذاشت دستشو
 .محسنه. خودشه خودِ  داداش چرا _

 پنجاه  فصل
 

 با همراه. کردم مي نگاش زده مات بردارم، محسددن از چشدد  که اون بدون
شیدي، ضي میز جلوي ر ستاده قا شت سرگرد. بود ای  ضيقا براي رو پرونده دا

ضیح و زد مي برگ ست مي که جایي تا رو سرش. داد مي تو  ودب چرخونده تون
 فریاد جمشددید مادر و پدر صددورت تو حیرت. کنه پنهون من از رو صددورتش تا

 اگه. میومد در کاسدده از داشددت پیرمرد چشددماي! من از بدتر ه  اونا. زد مي
 اورمب. قاضي میز سمت به بود کرده حمله حاال تا داشت، نمي نگهش وکیلش

 تسرپرس پدرش، مرگ بعد که زیر به سر و ساکت پسر این محسن، شد نمي
شه قاتل بود، شده خونوادش شت ، بهش که اعتمادي همه اون یاد باره یه. با  دا

 ارک تو. بود دسددتش نمایشددگاه و شددرکت حسدداباي کل ماه چند این تو. افتادم
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. داشددت  نظر زیر کارشددو مدت این تو. داشددت کاري وجدان. بود جدي خیلي
 .بود داده پس خوب رو امتحانش و بودم کرده امتحانش
 اب و چرخید سددرگرد که بودم گرفته نظر زیر رو محسددن حرکات تمام خاموش

ستش و زد لرخندي من دیدن شونه به رو د شت سالم ي ن  فقط. سینه رو گذا
 رد که بلد کار خیلي سددرگرد این. بزن  پوزخندي سددالمش جواب در تونسددت 

 لنگ سدداپری پیش میومد باید حاال بود، گرفته سددرنخ یه بدون رو قاتال از خیلي
 گذرونده گ*ن*ا*ه بي زندان تو رو عمرم از روز بیسدددت و ماه دو. مینداخت

 توقع. بود رفته شدددن بازداشددت مرز تا زن . بود نمونده باقي برام آبرویي. بودم
شت، زیادي شاش تو قدر اون! بود مي جواب منتظر اگر دا  این تا شدم خیره چ

 وت افراد یکي یکي. قاضدي سدمت برگردوند رو سدرش و رفت رو از خودش که
 پشددت که محسددن به بود شددده براق حاجي. گذروندم نظر از دوباره رو سددالن

 مهنوز که مادرش و کشید، مي شاخ محسن واسه دیگه حاال. بود ایستاده بهش
هت از مده در ب رل از رو محسددن که بود معلوم. بود نیو ناختن، مي ق  هر شدد

 کجا؟ از اما دوشون،
 ومن که این مورد در تا بشن جمع جا این بود قرار امروز. بودم مونده خدا کار تو

 بودم حاضددر....!  حاال اما بندازن، راه بحث و جر دار ي چوبه باالي بفرسددتن
 یه مثل چجوري که دیده مي خواب شدددب هر جمشددید باباي برندم، شددرط

 که من گردن بندازه دارو طناب جمعیت، جلوي و بره باال جرثقیل از قهرمان،
 .بیاد در آب از قشنگ فیگورش ه  بندازه، تسریح خوب ه 
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**** 
 
 ابلش،مق صندلي که محسن به کرد رو قاضي احمق، سرگردِ  اون رفتن بیرون با
 :گفت محک  و بلند و بود نشسته ما از فاصله صندلي تا چهار با
 خانوادگي؟ نام و نام _

 میومد، در چاه ته از انگار که صدددایي با و گرفت باال رو سددرش کمي محسددن
 :گفت

 .مقیمي محسن محسن، _
 مقیمي؟ آقاي سالته چند _
 .سال چهار و بیست _
 اي؟ کاره چه _

 اش نهسی قفسه به دماغش بود نمونده چیزي که پایین گرفت قدر اون رو سرش
 .کنه برخورد

 .بودم حسابدارش. کردم مي کار خان بهادر واسه _
 .کردم نگاش نفرت با
 بودي؟ رفیق جمشید با سال چند _
 .اول کالس همون از. بودی  ه  با ابتدایي دوره از _

 قرفی جمشید و محسن. کردم نگاش باز دهن با شنیدم، که اي جمله از متحیر
 !ساله بیست رفیق اون ! بودن؟

 !داشتید؟ ه  خانوادگي آمد و رفت _



wWw.Roman4u.iR  548 

 

 ما ي خونه میومد جمشددید مادر وقتا گاهي. نه شددکل اون به خانوادگي، _
 .روضه اونا ي خونه رفت مي من مادر ه  وقتا گاهي روضه،

 خوَنش؟ رفتي مي تو یا شما خونه میومد جمشید بیشتر _
 .میومد اون بیشتر _
 میومد؟ بیشتر اون چرا _
 نهمی واسدده. دادم مي پرشددون بار چند روزي که داشددت  کفتر تایي پنجاه من _

 .ما ي خونه میومد کفترا پروندن هواي به جمشید
 داره؟ رابطه خواهرت با جمشید فهمیدي کي از _

شمام جمله این شنیدن با! خواهرش  رمباو. بیرون بزنه که بود نمونده چیزي چ
شید ي رابطه. شد نمي سن خواهر با جم سن صورت! مح  لحظه به لحظه مح

 .سرش به گرفت رو آزادش دست. شد مي کرودتر داشت
 .فهمیدی  آخرش آخر همون. آخرش _

 :گفت و کرد جلوش ي پرونده به نگاهي قاضي
 سقط؟ از بعد یا و فهمیدید بچه سقط از قرل _

 شد بلند جمشید باباي کن ، هض  رو سقط ي کلمه باز، دهن با که این از قرل
 .کشید فریاد و

 .چسره نمي من ي بچه به ها وصله این. آشغال بکش خجالت _
 :گفت داد با و بهش کرد اشاره عصرانیت با قاضي

 .طویله نه دادگاهه، نشستي که جایي این محترم، آقاي _



 549 بهادر

شاره با حاجي ست دوباره وکیلش ي ا ش ست و ن شت د  محک  رو شدش م
 .زانوش رو کوبید

 سقط؟ از بعد یا فهمیدین سقط از قرل. بده جواب رو سوال _
 دهدوی چشماش تو که رو اشکي قطره چند محسن. لرزید تن  تمام! بچه سقط

 :گفت بغض با و کرد پاک آزادش دست کف با بود،
 .سقط از بعد _
 فهمیدین؟ چطور _

 :گفت و داد قورت سختي به رو بود مونده گلوش تو که سنگیني بغض
 بود، شددده پاپي که مادرم. بود حال بي خونه، اومد مدرسدده از بعد که روز یه _

 از زهتا من. شد بیهوش یهو که شد بد حالش قدر اون اما نیست، چیزیش گفت
 يم کار وقت نیمه کوچیک، شددرکت یه داخل موقع اون. بودم برگشددته کار سددر
 بابام. شددد بلند مادرم جیغ صددداي که بودم نکرده عوض لراسددامو هنوز. کردم
 .نبیمارستا رسوندیمش مادرم با و کردم بلند رو جونش نیمه بدن. نرود خونه

 شدسددت کف با دیگه که قدر اون شددد، بیشددتر قطره دو یکي از اشددکاش ریزش
 .کنه جمعشون تونست نمي

عاینش جا اون _ ند هنوز. کرده سددقط تازه که گفتن و کردن م  از سددداعت  چ
 دهشدد تزریق بهش سددقط براي که آمپولي به بدنش گفتن. گذره نمي سددقطش
 .داده نشون حساسیت

 .کشید ریشش به دستي قاضي
 بود؟ سالش چند خواهرت _
 .داشت سال هفده فقط _
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 !اس؟ بچه باباي جمشید فهمیدید چجور _
 .بود افتاده تر پایین هاش شونه

 الل که بود کرده وحشددت قدر اون اومد، که هوش به. بود بیهوش روز دو تا _
 .بوده کي کار که بیرون کشید زبونش زیر از التماس و اشک کلي با مادرم. شد

 .گرفت دستاش بین رو سرش لحظه چند براي
شید که گفت مادرم به _ ستگاري ازش قرل سال یه از جم  همون تو کرده، خوا

 قول بهش جمشید. داشتن رابطه ه  با ه  قرلش ماه چند از. خودمون ي خونه
شخص سربازیش تکلیف که همین بوده داده شه، م ستگاریش بیاد ب  مي .خوا

 گوش رد قدر اون. بگیره معافي و بگیره تکلف تحت پیرشددو باباي خواسددته
 که املیه ازدواجشددون قرل نداشددتن رابطه که بود خونده من ي سدداده خواهر
چاره خواهر عد. بود کرده خام منو ي بی ند ب له ه  ماه چ  از بود شدددده حام

 زیر دجمشی اما خواستگاریش، خونمون بیاد نشده دیر تا بود خواسته. جمشید
 یه یشپ بودش برده خودشدد . کنه سددقط رو بچه بود گفته بهش و بود نرفته بار

 کرده خرج که ه  تومني پونصددد خاطر به. کرد مي سددقط قانوني غیر که ماما
 .بود چسرونده هرزگي انگ بهش و زده گوشش تو بود،

 شبه این از بیشددتر رو صددحرت اجازه که بود کرده سددرباز قدري اون بغضددش
 صددورت لحظه یه براي. کردم مي نگاه لرزیدند، مي که هاش شددونه به. نداد

 .چشم  جلوي اومد مهناز
 :پرسید ازش قاضي

 کردید؟ کار چي فهمیدید، که این از بعد _
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 .گرفت رو اشکاش
ید کار چي _ بام کردم؟ مي با حت قلرش با نه در رفت  خودم. بود نارا  خو

شید ست خونه گفت و در دم اومد مادرش. جم  این بود شده کارم روز دو تا. نی
 رو در رو. کردم پیداش ها بچه از یکي مجردي خونه تو آخر. بگردم دنرالش که
شت رفیقاش. چي همه زیر زد شدی ، که ساده سرش پ سام . بودن وای  .بود ح

سدش مي حاجي سابي. شنا  سر بر خاک من به اونا جلوي. بود شده شیر ح
 رو یگهد یکي برو غیرت بي. برندي من ریش به خرابتو خواهر خواي مي" گفت

 ات باشدده وجودش تو مردونگي جو یه الاقل کردم مي فکر احمق مِن ." کن پیدا
 زد، بهش هرزگي انگ که همین. ارزن یه از دریغ اما وایسه، کرده که کاري پاي

 گلومو بیخ هیکلش، اون با حسام بزن ، مشت یه بیام تا. شد تار و تیره چشمام
 .چسرید
 :گفت گریه میون و کردن گریه به کرد شرو 

 
شتم  حتي _  تا و مسر روي ریختن یک به سه. نخورد کثافت نامرد اون به انگ

 نمي غلطي هیچ. کردم خوب. کردم که کردم گفت آخرشدد . زدن تونسددتن مي
 .رهنر حالشو دیگه یکي تا کن جمع خواهرتو برو مردي، خیلي. بکني توني

 .داد ادامه و کرد جمع دست با رو اشکاش
 به عرهش این از مریضمو خواهر. شکایت واسه رفتی  مریض  باباي با فرداش _

 .مادرش دست دادم و خونشون در بردم احضاریه. بردی  و کشوندی  شعره اون
 پسددر به چرا چي؟ که کشددید فحش به ترارمونو و ایل تموم جا همون مادرش

 .زدم تهمت دردوَنش
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 .گرفت کامل روشددو پیرزن. کرد نگاه جمشددید مادر به و برگردوند رو سددرش
 :گفت و داد تکون سري

شو. نیومد _ سافرت از آقا تازه هفته، دو از بعد. گرفت  جلر شریف م  با و وردآ ت
ضي. چیز همه زیر زد جا اون و دادگاه اومد خودش پاي  با پرسید خواهرم از قا

 يقاضدد. رفته مي خودش میل با داد جواب اون . اجرار به یا بود خودش اختیار
شت حکمش تو ه  ضا با چون" نو  ت*ج*ا*و*ز پس بوده، خودش رغرت و ر
 گفت و کرد تایید اون  وکیل، یه پیش بردم رو حک " نگرفته صددورت عنفي به

 اگه گفت. شدده نمي محسددوب ت*ج*ا*و*ز بوده، خودش میل به رابطه چون
 .بگیره" الرکاره ارش" اس  به پولي یه تونه مي فقط کنه، اعتراف پسره

 .خندید و کرد پاک دوباره رو اشکاش
شید که شد این آخرش _ ست جم ست را  ما ریش به و چرخید مي محله تو را

 .خندید مي
 افتاد؟ خواهرت براي اتفاقي چه _
 ک  ه  فاصله همون تو. مدرسه بره نذاشتی  موقع همون از آبرومون، ترس از _

 جلوش چیزي اگه و گوشدده یه کرد مي کز رو مدت تمام. گرفت افسددردگي ک 
 کردم مي کار که شرکتي همون از من . رفت مي یادش خوردن  غذا ذاشتي نمي

 عذرمو که داشددت  غیرت و بودم کرده رد مرخصددي قدر اون. بودم شددده اخراج
ستن محترمانه خیلي  بعد .مرد و کرد سکته خواهرم درد از بابام که این تا. خوا

 خودش بدبختیامون ي همه مسددرب. بودم شددده متنفر خواهرم از بابام، مرگ از
غدار قدر اون ه  مادرم. بود فل خواهرم از که بود دا ند غا یدی  یهو. مو  د
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 مي قهقهه و خندید مي ها دیوونه عین گاهي. شددده غریب و عجیب رفتاراش
عد زد، یه یهویي ه  ب تا گاهي. کرد مي گر بت کنترل ه  وق جا  از مزاجشددو ا

ست شو رگ شب یه که این تا. کرد مي کثیف رو خودش و داد مي د ست  .زد د
 یه یشپ بردیمش. نمرد و موند زنده بدبختیش از. بیمارستان رسوندیمش سریع

 .داره وجود جنون احتمال گفت کرد، که معایَنش. روانپزشک
 :فتگ گریه با و سرش تو زد کشیدش، زنجیر به دسِت  با رسید، که جا این به
 .شد دیوونه خواهرم و مرد بابام ماه یه تو _

 :گفت گریش هق هق میون و لرزید مي هاش شونه
 رح  رفیقشدد  ناموس به دونسددت  نمي اما دختربازه، دونسددت  مي احمق مِن  _

 .کنه نمي
 به رو تامدس. کردن گریه بلند بلند به کرد شرو  و گرفت دستاش بین رو سرش

 .بیچاره دختر. دادم تکون رو سرم و کشیدم صورت 
 

**** 
 

 :گفت و انداخت ساعت به نگاهي قاضي. شد آروم گذشت، که دقیقه چند
 شدید؟ آشنا سپهرتاج آقاي با که شد چطور _

 با و انداخت کردم، مي نگاهش سددداکت که من به نگاهي نی  زده، خجالت
 :گفت بود، گرفته که صدایي

 از عدب گفتی  آشددنا و فامیل همه به و کردی  بسددتري تیمارسددتان تو خواهرمو _
سردگي بابام مرگ ستري بعد. گرفته اف  مي فکر زچی یه به روز و شب شدنش، ب
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شید از انتقام کردم،  اشکش قطره هر و گریه بود شده روزش و شب مادرم! جم
 ي سایه شدم اون از بعد. کرد مي ور شعله رو انتقام  آتیش که بود نفت مثل

شید  به ونهخ و کوچه به کوچه. بزن  ضربه بهش که بودم ازش اتو یه دنرال. جم
 ات گرفته بازیاش خان  از. داشددت  کاراشددو همه آمار. کردم مي تعقیرش خونه

 مونه. بزن  ضددربه بهش تا بودم فرصددتي یه دنرال. فروختناش م*ش*ر*و*ب
سدا دختر کرده، پیدا جدید شکار یه فهمیدم موقع شگلي دختر...! ا  و دبو خو
 کار و کس که بود گذاشددته دختري رو دسددت. معروف محل تو تریاکیش باباي

ست سابي و در شت ح ساب پدر، سگ. ندا شو همه ح  مي البد. بود کرده جا
 دادگاه هب دیگه بار یه پاش و نشه درست دردسر براش قرلي ي دفعه مثل خواسته
 .نشه کشیده

 
شت  دیگه سته کردنش تعقیب از دا ست  بارها. شدم مي خ  ي هکوچ یه تو خوا

 دنش رسوا ترس از اما بررم، شاهرگشو و بذارم چاقو و کن  سد جلوشو خلوت،
 من وقت سر همه از اول حاجي بمیره، که همین داشت  یقین. کردم نمي جرات

 رخر. داره گنده کله خواسددتگار یه... اسدددا دختر شدددم خرردار که این تا میاد
 دمدی برداشددت ، که رو جمشددید آمار. بود پیچیده محل تو زود خیلي نامزدیش

نه مي رو دختره هنوز یدا رو فرصدددت بهترین. بی  امزدن بود کافي. بودم کرده پ
 هی راسددتش دسددت دیدم شدددم، که پاپي. جمشددید جون به مینداخت  رو دختره
 کردم پیدا رو آرش ي خونه. موال مسجد طرفاي شینن، مي ما از ورتر اون محل

 رفت یقامرف از یکي مکانیکي تو فهمیدم که این تا. کردم دنرالش بار دو یکي و
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 اون تو برم که این بود شددده روز چند کارم. خودمون محل همون تو. داره آمد و
 یه که این تا. کردم کار جا اون روزي چند بیکاري بهونه به. وایسدد  مکانیکي

سر. اومد آرش روز شربي خوش پ  چند. شد مي صمیمي همه با زود و بود م
 شددب تا زد حرف گازوییل گروني از. شددد راحت من  با زدی ، حرف که کلمه

. بود داده پاچه کله سددور یه و بود باخته و کرده بازي شددل  رفیقاش با که قرل
 که نای تا بکشدد  وسددط و جمشددید موضددو  تا کن  پیدا فرصددت یه بودم منتظر
 ادربه با... اسدددا دختر کنون عقد دیگه وقت چند" پرسددید ازش یهویي رفیق 
 ،...اسدددا کدوم گفت  راه، اون به زدم خودمو بده، جواب که این از قرل" خانه؟

. دارن خرر ه  همه داره، رفیق دخترش که... اسدددا اون گفت  داد، که نشددوني
سرید یقمو و شد غیرتي اولش ست  مي. کن  مي ثابت گفت  من . چ  از عدب دون

شید و داره خیاطي کالس ظهرش سه راهش سر جم شتی  قرار. وایمی سه گذا  وا
 دور از و وایمیسدداد دختره منتظر جمشددید که همیشددگي جاي بردمش. عصددر

 .دادم نشونش
 .داد ادامه و کشید بلندي نفس

شون، وقتي _ ست. شد غیرتي دید شید جلو، بره خوا شت  که بزنه و جم . نذا
 رريخ و گذشددت اي هفته یه. بگیره تصددمی  خودش تا بگو نامزدش به گفت 
شد  تیرم و زده ه  به آروم و ساکت رو نامزدي خان بهادر که کردم فکر دیگه. ن

سید و زد زنگ به  آرش روز یه که این تا. خورده سنگ به  اب شه مي کجا: "پر
شون؟ ه  صراني قدر اون دید، ه  با رو تا دو اون خان بهادر وقتي" دید  شد ع
 رفت خان بهادر بعد روز چند اما تمومه، جمشید کار گفت  خوشحال، من، که

 .بود که جور همون برگشت چي همه و شمال رفت جمشیدم و خارج
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 :گفت و کشید ریشش به دستي قاضي
 شدي؟ کار به مشغول نمایشگاهش تو چرا پس _
 جور من واسدده خان بهادر نمایشددگاه تو کار یه خواسددت  آرش از اوایل همون _

شکل. کنه شت  مالي م سمون بابام حقوق. ندا ست  مي فقط. بود ب  بهادر هب خوا
 هنقشدد یه دنرال. خورد ه  به چي همه رفتنش خارج با اون  که باشدد  تر نزدیک

 رو... دااس دختر و کردن عقد هفته یه تو و برگشت بهادر که این تا بودم دیگه ي
 .بمون  شددرکت همون تو دیدم بهتر اما شددد، چي به چي نفهمیدم. خونش برد

 اون دمبو مطمئن! پیله جمشید گفتن مي بهش شهر یه. شناخت  مي رو جمشید
 .شه يم پیدا کَلش و سر دوباره و نراشه کن ول راحتي این به که هست پیله قدر

 
سن، حرفاي شنیدن از شید. بود شده منجمد بدن  تو خون مح  طرف یه از جم

سه سن و دید مي خواب من وا ضي. دیگه طرف یه از مح سن به رو قا  که مح
 :گفت و کرد بود، شده ساکت حاال

 نقشدده همه اون از بعد که شددد چي بگو؟ جمشددید قتل ي نقشدده مورد در _
 شدي؟ کار به دست خودت کشیدن،

 :گفت و کشید بلندي نفس
 قدر اون من  بود، آروم چي همه مدت یه تا خان، بهادر عقد جشددن از بعد _

 نمي یداپ خاروندن  سر فرصت که بودم شده نمایشگاه و شرکت حساباي درگیر
 خان بهادر که این تا داشددت ، بازار هاي بچه از اخرارشددو دورادور فقط. کردم
 ودب قرار که روزي از که بود این بود عجیب وسط این که چیزي. مسافرت رفت
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 سراغ که نای تا بگردن، جمشید دنرال تا کرد بسیج چندتایي آرش مسافرت، بره
سید، ازم و اومد من  شید ندارم خرر پر . رمخر بي گفت  من  گوریهکه کدوم جم

شید دنرال. شده خرري یه شدم مطمئن شت  بود، زده غیرش حاال که جم  ات گ
 ای ق خودشو رفیقاش از یکي مجردي خونه تو شدم خرردار یکي ي ب*و*سیله

شت . بگردم دنرالش نرود الزم پس شناخت  مي رو خونه. کرده  و آرش شپی برگ
شت . نداد لو اولي روز دو. شده خرر چه که شدم گیر صل خوب گذا  م*س*تا
 مشید،ج که گفت شدم سریش که آخر روز، چند بعِد . کنه باز زبون بهتر تا بشه

هادر هادر و کرده مسددموم م*س*تقی  غیر خانو ب  که این جاي به االن خان ب
 غلطي هچ جمشید فهمیدم که بود جا همون. بستریه بیمارستان باشه، مسافرت

ستفاده ساده دختر یه از بار این. کرده سي ي سوا  اون سادگي از بود، نکرده جن
 .ودب برداشته تري بزرگ ي لقمه. کشتن آدم ي واسه بود کرده استفاده دختر

 .کنید جمعش دروغگوها، _
 از تسریحشو بود، شده بلند حاجي. چرخیدن سمتش به همه حاجي، ي نعره با

 .لرزید مي خش  شدت از و داد مي تکون هوا تو عصرانیت فرط
 .دروغه همش دروغه، _

 :زد داد بود، کرده پیدا جرات انگار ه  پیرزن
 به. دروغه کشددتنش آدم اما قرول جنرید، مي گوشددش و سددر من پسددر دروغه، _

 .دروغه قس ، خاکش
 .توپید پیرمرد و پیرزن به عتاب با و شد خیز نی  قاضي

 دارم دومه ي دفعه این. هست  ه  شما با خواهر. بشین محترم، ظاهر به آقاي _
 .دم مي تذکر
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 پیرمرد، و پیرزن نشددسددتن با. کرد نفرین پیرزن و گفت چیزي لب زیر پیرمرد
 :گفت و نشست ه  قاضي

 .بزنید دم مي فرصت داشتید، حرفي اگه وقتش به _
 :گفت قرل از بلندتر و حاجي به کرد رو محسن

 کردم مي فکر من . موند وا دهن  شددنیدم تا من  نکني، باور حاجي داري حق _
 جوره همه آمارشددو سددال یه این تو قاضددي، آقاي دونید مي. ه*و*سددرازه فقط

شت ، شید مي که سیگاري مارک از دا  .خورد مي که م*ش*ر*و*بي مارک تا ک
 راطشوارت فجورشو، و فسق تمامي داشت ، خرر رفتو مي که هایي خونه تک تک

 و رفت بیشددترین که اي خونه آدرس حتي. دونسددت  مي جوري اون زناي با
مدش عد رو، بود جا اون آ یدم ب  زیرزمینش تو حسدددام با شددریکي که فهم

 مي یک به یک رو برگشددتیش چکاي طلرکاراي. سدددازن مي م*ش*ر*و*ب
شتنش آدم اما شناخت   من آقا، حاج داري حق خان ، حاج داري حق....  رو ک

ست رفیق که ش  بی شد باورم اولش سال  دش نمي باورم اولش که جور همون. ن
 .آورده خواهرم سر بالیي چه

 :گفت و زد میز به دست با بهش رو قاضي
 .بده ادامه _

 :گفت و کرد تازه نفسي
 و آرش وقت سددر رفت  شددد، مرخص بیمارسددتان از خان بهادر که این از بعد _

 نمي که نفر چند با شددر  یه. کردم پیدا جاشددو قرل سدداعت چند کردم وانمود
 وت من  بذاره خواسدت  آرش از. دادم نشدونشدون رو خونه رفتی  شدناختمشدون،
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ما کرد نمي قرول اول اون  باشدد ، گروه مه از من که دید وقتي ا یان ي ه  جر
 آدما همون شددرش فردا. کرد قرول هسددت ، کمک براي خوبي ي گزینه و باخررم
 .آباد حسین بردن و گرفتن جمشیدو و خونه داخل ریختن

 :داد ادامه گرفته پایین سرِ  با و انداخت من به نگاهي نی 
شید ساعت  یه به اما اومد خان بهادر شب اون _  در سر چیزي از. رفت که نک

 و بود لحظه این به امیدم همه. کنه کار چي خواد مي فهمیدم نمي. نمیاوردم
 چشدمام با جمشدیدو بدبختي خواسدت مي دل . داره اي نقشده چه نرود معلوم
 که خواب  وقعم بشه، رفتن  لو باعث و برینه منو جمشید که این ترس از اما برین 
. کردم حصر ماشین تو رو شب دادن، نگهراني ي بهونه به سوله، تو رفتن ها بچه

 بي از ظهر حدوداي من . نشدددد خان بهادر از خرري غروب طرفاي تا فرداش
صلگي  بود جا اون ه  دیگه سوله تا چند. زدم سوله اطراف دوري یه رفت  حو

ما په روي رفت . بود پرتي جاي با*ل*ک*ل ا مه باال اون از و ت گاه رو جا ه  ن
 یه با بود خشددک ي رودخونه یه سددوله، از تر طرف اون متر هزار نزدیک. کردم

ستر رو ه  سنگي و گل خراب پل شک ب ش. بود پرتي جاي. رودخونه خ  ت برگ
شتن بیرون ها بچه. سوله شون دا  ساعت چند. کردن مي گرم آتیش با رو خود
شت ه  دیگه شت برن همه گفت و زد زنگ آرش غروب، که این تا گذ  سوله پ

ستن ش  ساعت نی . بای شین یه صداي بعد  ها هبچ. سوله در رسید که اومد ما
شین تو خیال بي ستن ما ش شت  من اما ن سیدم مي جنون مرز به دا  چي همه. ر

 از آب به دست ي بهونه به. چیه به چي فهمیدم مي باید من و بود مرموز خیلي
شین ش  از تا سوله سمت یکي اون رفت  و زدم بیرون ما ش  دور ها بچه چ . با

 شت گ روزنه یه کردن پیدا واسه رو سوله ي بدنه تمام من. بارید مي شدید بارون
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سمت یه فقط سوراخ توي از. دیدم ریز سوراخ یه سوله در روي که این تا  زا ق
شخیص رو خان بهادر اول. بود معلوم سوله انتهاي شت از رو زن یه و دادم ت  پ

شه زنش باید زدم حدس. دیدم سر  هک دقیقه چند که این تا نرودم مطمئن اما با
 .شناخت  رو... اسدا دختر ي چهره و چرخید زن گذشت،

شوندن از خان بهادر فهمیدم تازه شید ک شه چه جا اون به جم شته؛ اي نق  رو دا
 روي خوشحالي از. بزنه جا تونست نمي جمشید جوري این. کردنشون رو در
 دونب که این از. برگشددت  نشددن، مشددکوک ها بچه که این براي. نرودم بند پام

. ودمب زده هیجان رسیدم، مي حسابشو م*س*تقی  غیر جمشید، با شدن درگیر
 بهادر ،گذشت که ساعتي دو که این تا. تمومه جمشید کار دیگه که داشت  یقین
 گوشام .بره کنه گ  گورشو بذارین و بدین بهش موبایلشو که گفت و اومد خان

 سگ همه اون. خورد ه  به حسابام همه. کرد نمي باور شنید مي که رو چیزي
 نقشدده همه اون هوا، بود رفته و شددده دود همه و همه کردنام تعقیب و زدنا دو

 اشینم سوار برگشتن و کردن اجرا خانو بهادر دستور ها بچه از تا دو. کشیدنام
 رس پشت وقتي. بودم اومده خودم پراید با من. بودم شوک تو هنوز من اما شدن

 اب. رسددیدم مي جنون به داشددت  عصددرانیت از کردم، حرکت ماشددین یکي اون
 .خواهرم و میومد چشم  جلوي بابام صورت دای . فرمون به کوبیدم مي مشت

 .بود شده زایل ازش که عقلي و بود برده ازش که حیثیتي
 .گرفت لراسش آستین با اشکاشو

صري قدر اون _ ضح رو خاکي جاده حتي که بودم سرخورده و ع . دیدم نمي وا
شت   نمي یداپ انتقام براي این از بهتر فرصتي هیچ. رسیدم مي انفجار مرز به دا
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صمیم  جاده به نرسیده. کردم  نمي. ارب یه شیون  بار، یه مرگ. بودم گرفته رو ت
 اون کن  تحمل تونسددت  نمي دیگه اما گذشددته ازش چرا خان بهادر فهمیدم
ست کثافت ست را صلي خیابون تا ساعتي نی  ها بچه همراه. بگرده را . فت ر ا

 ونمی بارون، اون تو ها بچه که امید این به دو دنده رفت  و کردم ک  رو سددرعت 
شیناي شتن نگه خیابون کنار و زدن راهنما اما کنن گ  منو دیگه ما  ونکنارش. دا

 ازشون و رفته در جا از دنده که گفت  دروغ به و پایین دادم رو شیشه رسیدم، که
ست  ستن اولش. بیام دو دنده با آروم من  تا برن خوا  اما  کنی حرکت ه  با خوا

 زدم ورد ماشینو رفتن، شدم مطمئن وقتي. رفتن و کردن قرول من، اصرار از بعد
شت  و صت .دنرالش برن تا زده زنگ یکي به االن تا بودم مطمئن. سوله برگ  فر

 در رو ماشددین جک عقب صددندوق از و گذاشددت  در جلوي ماشددینو. بود ک 
 شد؛ مي تکرار ذهن  تو کلمه یه فقط. دید نمي خون جز چیزي چشمام. آوردم

 وت انداختش چرک دسددتمال یه مثل که خواهرم کردن عفت بي انتقام انتقام،
. مادرم کاياش انتقام و قررستون ي سینه فرستادش که پدرم انتقام آشغال، سطل
 داشددت  حت . گردم باز لگد یه با رو سددوله در. خونوادم پاشددوندن ه  از انتقام

 و شد شوکه من دیدن از. سوله اتاقک کنار بود ایستاده. شنیده رو ماشین صداي
" ت ت ت: "کرد مي تکرار تو، بگه که این جاي به که قدري اون افتاد، لکنت به

شو زود اما شو سریع شد، مي که غافلگیرم بود، عادتش. کرد جمع خود  خود
 هی پاي فقط بود کاشددته که گندي اون بعِد . انگار نه که انگار کرد، مي جمع

شمش ساش و بود شده کرود چ  خان بهادر کردم مي فکر احمق مِن . خاکي لرا
 .کشه مي نازشو کردم نمي فکرشو اما کنه مي غلفتي پوستشو

 :داد ادامه. ه  تو رفت اخمام حرفش شنیدن از
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مد خودش به _ فت به  و او : گفت  من " کني؟ مي غلطي چه جا این تو: "گ
 يم فکر". بگیرم رو شرف بي ناموس دزد یه جون خوام مي کني؟ مي فکر چي"

 تا بدال: "گفت به  برگشددت. کرد ترم دیوونه همین و زد قهقهه اما بترسدده کردم
 سدددال یک همون داشددتي، مردي ادعاي خیلي ها؟. کردي تعقیر  ه  جا این

شو پیش . دنرالش همحل تو بیفتي دوره زنکا خاله مثل که این نه گرفتي، مي جون
یدا رو ات ه*ر*ز*ه خواهر اون برو داري، غیرت خیلي االن   معلوم که کن پ

 ."گوریه کدوم نیست
. رفت يم گیج داشت سرم عصرانیت زور از. شد تار برام دنیا حرفاش شنیدن با

 خون بود، خون دیدن اون  کنه، آروم  تونسدددت مي که بود چیز یه فقط انگار
 غافلگیر. دویدم سددمتش به و آوردم در سددرم پشددت از رو جک. حرومزاده اون
ست کرد مي فکر. شد شید. شدی  درگیر اول. دیدنش رفت  خالي د  نم از جم

 تا خوردی  غلت زمین روي چندبار. بودم فرزتر و تر ورزیده من اما بود بلندتر
 .... و سینش روي نشست  فرصت یه تو که این

شید بلندي نفس شید پدر. بود اتاق تو سنگیني جو. ک . طرفش هب بود براق جم
 :داد ادامه و صورتش به کشید دستي محسن

شماي با. کرد گیجش کوبیدم، که رو اول ي ضربه _  نگام اومده در حدقه از چ
 مين. ندادم فرصددتش دیگه...."  خاک به رو تو: "گفت گیجیش همون تو. کرد

 خون بینیش و گوشدداش از اومدم، خودم به که همین اما زدم ضددربه چند دون 
شماي با. شدم بلند سینش روي از. بیرون زد مي شت باز چ  کند، مي جون دا

 .سگ یه عین درست
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ستي چجوري. آدمکش قاتل، _ شي؟ بچمو تون  تودرد نیومدي چرا. آدمکش بک
 .کردم مي غلطي یه موقع اون کثافت؟ بگي خودم به

سن به پرید حاجي ستاش دوتا با و مح  همون اب سرباز. گرفت رو گلوش بیخ د
 مادر. عقب کشید اونو وکیلش و کرد جدا محسن از رو حاجي آزادش دست یه

 مي اهنگ بازار آشددفته این به داشددت  خاموش. کرد مي گریه بلند بلند جمشددیدم
 .فیل  یه مثل کردم؛
 کرده پر رو سالن هاش نعره صداي که حاجي مقابل و شد بلند جاش از قاضي

 :گفت و ایستاد بود
 ه  به رو جا این نظ  دیگه بار یک. دم مي تذکر که اس دفعه سددومین این _

 .اخراج فهمي؟ مي. اخراجي بزني،
 :گفت هاش گریه میون و کرد گریه پیرمرد

 .... بچ . سخته تحملش پیغمرر، به پیر به. سخته قاضي، آقاي _
 :کشید فریاد و شد بلند جاش از محسن بار این

 که ودب این بود، بلد که کاري تنها زالو؛ یه بود، حیوون یه نرود، آدم تو ي بچه _
 همه نقل کاریاش کثافت وقتي. بمکه خونشو و بچسره بهش و کنه پیدا رو یکي

شتي خرر گندکاریاش از که نگو بود، محل ي ضاریه نگو. حاجي ندا  ور اي اح
ست دادم خونتون در آوردم که شتي، خرر. ندیدي زنت، د شتي، خوب  دا  از دا

 دن،نشنی به زدي خودتو ندیدن، به زدي خودتو اما داشتي خرر گندکاریاش همه
 هک ه  حاال حتي. نفهمیدن به زدي خودتو و برف تو کردي سددرتو کرک عین

 هب زني مي خودتو اما کشیدن راحت نفس رفتنش از شهر یه که دوني مي مرده،
 .دروغه دروغه، گي مي و خرري بي
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 جواب منتظر و بهش بودن زده زل که بقیه و محسن به بسته دهن با حاال پیرمرد
 رفح. رسید نمي ذهنش به محسن به دادن پاسخ براي حرفي. کرد نگاه بودن،

 :گفت بلند و نشست دوباره قاضي. نداشت جواب که حق
 همگي. کن  مي برخورد تر جدي بعد به این از. کنید حفظ رو جلسددده نظ  _

 .بشینید
 :پرسید قاضي شد، تر آروم کمي که جو

 کردید؟ چه مقتول مرگ بعِد  _
 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 از خون رنگ دیدن با انگار. کردم چه فهمیدم تازه و اومدم خودم به آن یه _
ش  شده بیدار خواب شتن جرات وقت هیچ. با شت  ه  رو حیوون یه ک  وت. ندا

 جور همون. بکن  باید غلطي چه دونسددت  نمي. بودم شددده دیوونه دقیقه چند
بایلش زنگ صددداي که وقتي تا بودم جنازه به مات  صددداي با. شددد بلند مو

. ونبیر کشیدم ورزشیش شلوار جیب تو از رو گوشي. اومدم خودم به موبایل،
 حسام به دیدم و تماساش تو رفت  شدنش، قطع بعِد . حسامه دیدم کردم که نگاه

 که همین جوري این ولي کن  ول جا همون رو جنازه خواسددت  اول. زده زنگ
سام  بود، خان بهادر ي سوله چون و شد مي معلوم چي همه رسید، مي سر ح

شي. نرود فرصتي. ما بعد و شد مي درگیر اون همه از اول  کردم خاموش رو گو
 نزمی روي از رو خون رد مسددافرتي پتو یه با. ماشددین عقب انداخت  رو جنازه و

 شهر ي دیگه سمت یه برم که خواست  اول. بست  رو سوله در سریع. کردم پاک
 هب نداشت ، رو برم ه  خاکي جاده تو که این جرات ماشین عقب جنازه یه با اما
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. نداشددت  اي چاره هیچ. خورد مي راه پلیس ه  جاده طرف یه که خصددوص
شینو سیر، از مقدار یه. بودم دیده ظهر که پلي همون طرف روندم ما شین م  ما

 زا گوشدده یه جا همون. رفت  پیاده پل تا و دوشدد  رو انداخت  رو جنازه. نرود رو
سدو. بود کوچیک حفره یه پل شو همه تو اول. جا اون انداخت  ج شت جیرا .  گ
 با دشوجس روي تونست  مي تا. بود شلوارش جیب تو صفرم دو یازده گوشي یه

شغال تیکه چند و سنگ شکي ي شاخه و آ شوندم بود جا اون که خ  کمي. پو
ست معلوم هیچي بودم مطمئن ه  تاریکي و بارون اون تو. رفت  عقب  یادهپ. نی

 که دیدم لهسو در دم رو پژو یه که نه یا هست کسي برین  تا سوله سمت برگشت 
 همون بارون تو دقیقه پنج یه. نرود خرري کسي از اما بود کرده روشن چراغاشو

 اون چرخي یه باز. اومد در سوله پشت از که دیدم رو یکي که این تا نشست  جا
شید و زد حوش و حول سامو صداي. زد صدا رو جم شیش. شناخت  ح  به گو

 قبع صندوق سمت رفت بعد. گرفت مي جمشیدو شماره گمون . بود گوشش
شین سیله یه و ما شت و  فتر و کرد باز رو در. شد در با رفتن ور مشغول و بردا

 بار چند که این بعد. بیرون اومد که این تا بود تو اون ه  دقیقه ده یه. توسددوله
شیدو دیگه شین سوار زد، صدا جم شین تو ساعتي نی  من . رفت و شد ما  ما

 .خونه سمت کردم حرکت رفته، شدم مطمئن وقتي و نشست 
 .کشید ریشش به دستي قاضي

نازه وقتي _ نازه وجود نکردي فکر کردي، رها جا اون رو ج یک ج لک نزد  م
 بده؟ قرار قتل به اتهام مظان در رو ایشون تونه مي سپهرتاج جناب
 .انداخت زیر رو سرش
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  کن جا به جا رو جنازه که این جرات رسید، فکرم به که ه  بعد نه، موقع اون _
شت  سي که دادم مي امیدواري خودم به. ندا  نمي رد جا اون از سال تا سال ک

شیده ماه  یه به که این تا نداره، وجود ترس براي جایي پس شه،  یداپ جنازه نک
 .افتاد اتفاق ترسیدم مي که چیزي و شد

 مرتکب شددما که جرمي خاطر به گ*ن*ا*ه، بي ایشددون که این از بعد چرا _
 کني؟ اعتراف نیومدي افتاد، زندان به شدید
_ .... 

 کني؟ سکوت طور این خواستي مي کي تا توام، با _
ستامو ست مي دل . کردم نگاش انزجار با و ب*غ*ل  زیر به گرفت  د  رین ب خوا

 :گفت و گرفت زیر رو سرش. ده مي جوابي چه
 به. ندارم کن ، نگاه چشددماشددون تو که این روي حتي. سددیاهه روم علي به _

بام خاک ارواح  فکر حتي احمق من. کردم مي زندگي جهن  تو ماه دو این با
 یردسددتگ خان بهادر که این به برسدده چه بشدده، پیدا جنازه که این به کردم نمي

 رهب لو خونوادم آبرویي بي که این از اما بدم لو خودمو خواسددت  بار چند. بشدده
 .ترسیدم

 :گفت باشه، افتاده چیزي یاد تازه که انگار قاضي
 بود؟ چي موبایال جریان _
شت آرش روز یه _  زهنو موبایال ماه چند بعِد  که کرد مي تعریف شرکت تو دا

 دجمشددی که بوده دزد یه قاتل که داره وجود احتمالش گفت مي. نشدددن ردیابي
 ردهک قای  خونه زیرزمین تو رو گوشددیا دوتا هر من. کشددته موبایال خاطر به رو
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 اکپ اطالعاتشددونو همه اول. گوشددیا وقت سددر رفت  برگشددت ، که عصددر. بودم
 در فت ر صددرح فردا. پیاما و مخاطرین اسدد  تا گرفته عکسدداش و فیلما از کردم،
ساژ شید، پا شي یکي یکي خور شت  رو ها گو  و دمش مي بلند بعد و کنارم گذا
یا کردم فراموش کردم مي وانمود  این کردم مي فکر. بررم خودم با رو گوشدد
 .بیاد در زندون از خان بهادر تا کنه کمک شاید جوري

 مطرح رو داشددتن اختالف ه  با حسددام و جمشددید که این تئوري ه  بعد و _
 شاهد؟ یه با اون  درسته؟. کني حسام متوجه رو قتل اتهام تا کردي

ست  مي _ سام دون شید با ح شدن پولي یه سر جم شت  شاهد اما درگیر  از .ندا
 .زد جا و ترسید دادن دروغ شهادت از اون که بده شهادت بیاد خواست  یکي

  نی و ده نزدیک سرش پشت ساعت انداخت؛ مچیش ساعت به نگاهي قاضي
 :گفت محسن همراه سرباز به رو و ه  تو کرد حلقه رو دستاش. بود

 .برریش توني مي. تمومه جلسه _
سن  و شد بلند سرباز شو کنه، حرکت که این قرِل . همراهش مح   طرف به سر

 :گفت کنه نگام که اون بدون و چرخوند
 نای. ندارم کن  نگاه صددورتت تو بخوام که این روي. خان بهادر مردي خیلي _

 .کن حالل . بود تر جهن  من واسه ماه چند
 .گرفت خندم اخرش ي کلمه شنیدن از
 کني؟ مي شوخي! حالل؟ _
 .کردم نگاه بود پیچیده دستش دور که دسترندي ي حلقه به
 يزندگ آبرو و عزت با بود که بدبختي هر به و گرفت  عمر خدا از سددال سددي _

 گ*ن*ا*هي چه نفهمیدم آخرش  چند هر. نلغزید پام شرایط بدترین تو. کردم
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 تانداخ جمشدیدو مثل شدرفي بي نامرد یه که بودم شدده مرتکب خدا درگاه به
 .رو تو مثل یکي دنرالش  و زندگی  وسط

 .ایستادم مقابلش و شدم بلند جام از
 .داشتي جمشید مثل یکي با فرقي خودت  نکن فکر _

 .شونش به کوبیدم اشارمو انگشت
 دکشی لجن به رو مردم ناموس جمشید. آبرو دزد تو و بود ناموس دزد جمشید _
 .مردمو آبروي تو و

 :گفت  و سین  به زدم
 جمعش قطره قطره سددال سددي که آبرویي ي همه کنار، به زندان ماه سدده این _

 وایسددادم، جلوت که االن همین. هوا رفت و شددد دود تو حماقت با بودم، کرده
 شم جلوي سرمو چجوري نمایشگاه، رفت  که فردا که کن  مي فکر این به دارم

 .گ  مي رو نمایشگاه آبدارچي که، شناسیش مي. بیارم باال صمد
 :فتگ التماس با. پوشوند رو صورتش اشکاش و بود افتاده پایین هاش شونه

 .پشیمون  پدرم خاک ارواح _
یده هیچ تو پشددیموني _ قت تاوان. نداره من براي اي فا ما . دادم من رو تو ح

تت ماق ثافتو اون ي الشددده که خاطر این به نه ح  بودي، نکرده قای  خوب ک
تت ماق  و کس هر سددر خونه، تو جوون دختر یه وجود با که خاطر این به ح

 .کردي باز خونه اون تو رو ناکسي
 :فت گ و کردم بود انداخته پایین رو سرش شرمزده که جمشید باباي به نگاهي
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 ،کفترات وقت سددر بیاد گربه یه که این ترس از شددب و روز ها موقع اون البد _
شتي خوراک و خواب شتي خرر اما ندا . ديکر باز خونت به رو گرگ یه پاي ندا
 اون صددددم یک احمق توي اگه. رفت مي تر راحت و میومد راحت که گرگي
 ي،کرد مي خواهرت حق در دادي مي کفترات از دونه یه به که محرتایي و توجه

 .بشه دریده جور این که شد نمي گرگ اون ي دلرسته
 مي رونبی که در از. صندلي روي نشست  و برگشت  کن ، نگاهش که این بدون
سته پاش به که زنجیري و غل صداي رفت،  شها گریه صداي با بود، شده ب
سف روي از سرمو. بود شده قاطي سن خواهر. دادم تکون تا  دختر یه ه  مح

 رو محرت که دختري هزاران مثل یکي سددمانه، مثل یکي بود، ندیده محرت
 به دسددتي. شدددن مي کشددیده نابودي به و کردن مي جسددتجو خونه از بیرون

 ."بیچاره دختر: "گفت  لب زیر و کشیدم صورت 
 :گفت و جمشید مادر و پدر به کرد رو قاضي

 مادر و پدر. هسددت اوالد تربیت والدین وظایف ترین مه  از برزگر، آقا حاج _
 ولرسدد. کنن اعطا فرزندشددون به تونن نمي نیک تربیت از بهتر اي هدیه هیچ
شي و عطا هیچ: "فرماید مي خدا ش  ربهت فرزندان، براي مادر و پدر طرف از بخ

سندیده و خوب تربیت از ست پ ستن خداوند هاي امانت فرزندان". نی  هب که ه
 ايه مسئولیت جزو ها اون ي پسندیده و خوب تربیت و شن مي سپرده والدین
ست مادران و پدران  دهش باز سپهرتاج آقاي علیه شما شکایت با پرونده این. ا

 شما و شه مي بسته جا همین مقیمي، محسن آقاي اعترافات به توجه با که بود
 ي بنده این نظر از اما کنید اقدام مقیمي محسن از مجدد شکایت طرح به باید

 و شددنیدم برزگر جمشددید از که اوصددافي با نشددسددت ، جایگاه این در که حقیر
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 هاراشددت و گرفته صددورت محل کالنتري توسددط که محلي تحقیقات همچنین
ساد به مقتول سد شما فرزند برزگر، جناب من نظر از اخالقي، ف  رضاال في مف

 آقاي جناب گ*ن*ا*هي بي جا همین در بنده. شه مي تلقي الدم مهدور و بوده
 ايآق برائت بر مرني حک  صددددور با پرونده این. کن  مي اعالم رو سددپهرتاج
سته سپهرتاج ضاف. شه مي ب  یانشاک علیه حیثیت ي اعاده حق که این بر م

 .توفیق... ا من و. هست محفوظ ایشان براي پرونده
 ي همه گذاشددت  و بسددت  رو چشددمام قاضددي، دهن از کلمه آخرین شددنیدن با

 کرف. بشدده پخش هام رگ تو قطره قطره بود، شددده تزریق وجودم به که آرامشددي
 ینا از رو پام دسددتام، به زنجیري و قید هیچ بدون تا آزادم لحظه این از که این

 لقهح گردن  دور که آرش دسددتاي با. گنجید نمي باورم تو بذارم، بیرون اتاق
 :گفت  لب زیر و صورت  به کشیدم بار چند دستامو شد،

 .چاکرت  خیلي خدایا، _
 یک  و پنجاه فصل

 
ضي، شدن بلند با  ههم که شد نمي باورم هنوز. شدن بلند ه  بقیه و هومان قا

ش ، بلند صندلي روي از که اون بدون. تمومه چي شون ب  رانگا. کردم مي نگا
 .بودم مونده بودن زنداني و زندان هواي و حال تو هنوزم

 .شد تموم که شو بلند. داداش شو بلند _
 فهمیدین؟ چجور _
 .مفصله جریانش. گ  مي بهت راه تو. بری  شو بلند _
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شونه به سري و شدم بلند صندلي روي از ضي به احترام ي ن  گاهن من به که قا
شت هومان. دادم تکون کرد، مي  در سمت به. زد مي حرف حاجي وکیل با دا

 .کرد متوقف  صدایي که برداشت  قدم اتاق
 !خان بهادر _
 زده خجالت خمیده، هایي شونه با که دیدم رو پیرمرد و برگشت  صدا سمت به

 .بود ایستاده سرم پشت
 .کن حاللمون _

 :گفت  و زدم پوزخندي! آبرویي بي همه این از بعد! کن حاللمون
 !کن ؟ حاللتون _
 .برخش تو. سیاهه روم _
 .بگذرم حق  از من که گذري مي کثیفش خون قصاص از تو مگه _

 ور اشددکاش و آورد در رو یزدیش دسددتمال و جیرش تو گذاشددت رو تسددریحش
 .کرد پاک

 .شد ترم خ  بود، خ  کمرم. خدا به شرمندم _
 .سرش رو بود کشیده رو چادرش که کردم نگاه پیرزن به
 يشیطون اون فکر به زدي، مي شیطون به سنگ که موقع اون کاش اي حاجي، _

 ي رفته حیثیت نه تو سددیاهي رو. رفت مي بچت جلد تو ک  ک  که بودي ه 
. رو بیچاره دختر اون شدددده دار لکه عفت و عقل نه حاجي، گردونه برمي منو

 .کنه نمي دوا کدوممون هیچ از دردي شرمندگیت 
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 ،در شدن باز با. شدم خارج سالن از آرش با همراه اي، دیگه حرف گفتن بدون
. بود تادهایس بیرون دستش توي برگه یه و ساک یه با که دیدی  حیدرو راهرو توي

 :گفت و خنده زیر زد پقي دیدنش با آرش
 .بود آخرش  سانس. شد تموم فیلمش. داداش رسیدي دیر. نگاه اینو _

 رو صددورت  و گرفت هام شددونه دور دسددتاشددو و اومد سددمت  به شددرمنده حیدر
 .ب*و*سید

 .ارکمر آزادیت. کردم تصادف راه تو زندان، بیام سریع اومدم. رییس شرمندم _
 :گفت  و دادم فشار و گرفت  دست به دستشو

 .حیدر باشه شرمنده دشمنت _
 :گفت و شونش سر کوبید محک  آرش

 پرزپم رفتي یا برسددوني رو نامه زندان رفتي اول حیدر، داش بگو راسددتشددو _
 .عمو فینگیل واسه بخري
 .شد فعال رادارم. کرد نهیب رو آرش و کرد اخمي حیدر

 !خرره؟ چه جا این _
 :گفت و خندید آرش

مدی  چي هر چرا راسددتي. داداش سددالمتي خرر؟ _ ندون، در میو خار ز  افت
 دادي؟ نمي ب*و*سي دست و مالقات

 :گفت  خوشحالي با
 دختر؟ یا پسر. مرارکه داداش حیدر،. خفه آرش _

 :گفت و حرفش تو پرید آرش بگه، چیزي که این قرل
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 نمي ایراد خیلي پریسددا و من ولي اومده، دوماد جلوي الرته. عموشدده عروس _
 .گیری 
 .لرشش روي گذاشت سکوت عالمت به دستشو آرش و توپید بهش حیدر

 .روزشه پنج. خان بهادر دختره _
 .داره قدم دختر گن مي راست. مادر و پدر ي سایه زیر. داداش باشه مرارکت _

 :گفت و خندید
 .رییس خودت روزي... ایشاا _

 :گفت خنده با آرش
 .دیگه عموشه عروس! دختر این بوده قدم  خوش عجب _
 :گفت و کرد اي اشاره ساک به و

 کني؟ عوض خواي مي کجا رو لراسا این راستي _
 .انداخت  بود، حیدر دست تو که ساکي به نگاهي

 .من پاتوق بیاي توني مي _
 انداخت باال شونشو! بلد کار درسِت  کار سرگرد همون. چرخیدم صدا طرف به
 :داد ادامه و

 .گ  مي رو انتظامات اتاق _
 

ساي شغال سطل تو انداخت  و کردم گوله رو زندان لرا  یه اب کرم بلوز یه حاال. آ
شون مي. بودم کرده تن به رنگ همون به شلوار سایي از. شناختم  تو هک بود لرا
 آورده خونه از باید رو اینا آرش. سددمانه ي سددلیقه با اون  بودم، خریده کیش

 چند هر. کشددید پر خونه اون خان  دیدن براي دل  افتادم، که خونه یاد. باشدده
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 شددلوغ دادگاه راهروي. بیرون اومدم اتاق از! جور بد ازش، بودم دلخور هنوزم
 رو ستيد. آدما بقیه مثل کنه، نگاه رو من تا گشت برنمي کسي بار این اما بود،

 .نشست شوَن 
 منتظرن؟ دخترا که داداش بری  بزن خب _
 .برگشت  تعجب با
 !دخترا؟ _
 .گ  مي رو خانم  و خانمت داداش آره _
 جا؟ این آوردیشون چرا! آرش تو دست از _
. َارگ نزدیک خودم، ماشددین تو. بیرونن اون خودم جان به. داداش باش آروم _

 اشینم داخل گفت تو ترس از سمانه ولي باشه، جلسه تو داشت دوست پریسا
 .موند پیشش ناچار ه  پریسا. مونه مي منتظر

شون رو یازده عدد که دیوار روي بزرگ ساعت به رفت نگام  و هومان. داد مي ن
 من رسددیدن با. کنارشددون ه  رشددیدي. بودن ایسددتاده ورودي در نزدیک حیدر

 .گرفت جلو رو دستش کنارشون
 .شدم خوشحال آزادیتون از سپهرتاج، جناب خب _

 :گفت  و زدم لرخندي
 اشم مثل شناسي وظیفه و کاردان و حاذق سرگرد جناب با آشنایي از ه  من _

 .شدم خوشحال کنه، مي دستگیر گله گله رو گنده کله خیلي مجرماي که
 :گفت  و شونش پشت گذاشت  رو دست 
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 شددما هب پرونده این قاتل کردن پیدا افتخار باشدده، یادتون سددرگرد، جناب ولي _
 .اس دیگه یکي مال شیرینیش. رسه نمي

 به کن ، خداحافظي ازش که این بدون و درهمش صددورت به توجه بي بعد و
 .رفت  مجتمع خروجي در سمت

 
**** 

 
شیدم بلند خیلي نفس یه دادگاه از بیرون  اعتس دو هواي با هوا این عجیب. ک
شاره با. رهایي بوي. داد مي آزادي بوي. کرد مي توفیر پیش  متس به آرش ي ا

 جشن ساط و سور شب واسه نمایشگاه، بره حیدر شد این به قرار. رفتی  ماشین
سه حتما رو خودش داد قول هومان . بندازه راه شن وا سونه ج  که خیابون از. بر
 دارم که من  این که شد نمي باورم هنوز. دیدم دور از رو آرش ماشین شدی ، رد
سترندي هیچ بدون و آزادانه خودم، پاهاي با  زا غیر به و رم مي راه سربازي و د

 روي دوباره رو دسددتام. کنه جلب رو مردم توجه که نیسددت هیچي هیکل  و قد
 .کردم زمزمه لب زیر و کشیدم صورت 

 .شکرت خدایا _
 ود،ب نشددسددته َارگ کنار نیمکت روي که رو سددمانه قامت رفت ، جلوتر که کمي
 بود هترب شاید. بود کرده ست من با. سفید شال یه با کرم شلوار و مانتو یه. دیدم
 و ومانت یه با. بود نشددسددته پریسددا ه  کنارش. بودم کرده سددت اون با من بگ 

. انداخت  میومد من با همقدم که دوماد تازه به نگاهي! عروس تازه. سفید شلوار
یا رفیق بهترین قل بود رفته یادم پاک معرفت، بي مِن  و دن  رو عروسددیش حدا
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سیش ه . کردم مي جرران خوب کادوي یه با باید. بگ  تررک  مهه ه  رو، عرو
 نای معرفت ي همه واسه بودم مطمئن چند هر. بود کشیده برام که زحمتایي ي

 ویدد سمتشون به من از زودتر آرش. شه نمي پیدا باشه مناسب که کادویي آدم
 تنیمک روي از ترس با تاشددون دو هر. کرد غافلگیر رو پریسددا سددر پشددت از و

 دیدم رو سمانه. کردن مي نگاه زد، مي قهقهه خوش سر که آرش به و شدن بلند
 چشددماي تا دو اون و چرخوند بود، اومده آرش که مسددیري به رو سددرش که

سلیش شماي تو کرد قفل رو ع شمایي همون. من چ  آتیش به منو زندگي که چ
 رميب قدم سمتش به سوخت ، مي درش که آتشي از راضي من آخرش  و کشوند
 بروا چش  با که بگیره آغوش  در خواست و دوید سمت  به من دیدن با. داشت 
 کنار و شد متوجه. بکنه رو ایستادی  درش که جایي رعایت تا کردم اشاره بهش

 اب و جلوم آورد دستشو آروم. کرد نگام و ایستاد هیجان همه اون با رسید که من
 :گفت بلرزه صداش تا بود شده باعث که بغضي

 .شد تموم چي همه که شکرت خدایا. شکر رو خدا _
 :گفت و گرفت رو دست . کردم نگاش ساکت

 .شدي آزاد که خوشحال  _
 :گفت  آروم گوشش در و شدم خ 

شده تموم هیچي! شده؟ تموم چي همه گفته کي _ شکاتو. شده شرو  تازه. ن  ا
 .کني گریه تا مونده حاالها حاال. نگهدار

 :گفت مظلوم و کرد نگام بهت با
 چي؟ واسه _
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 :گفت  و دادم نشون عصراني خودمو
سه _ ش  بگي زن ، مي حرفي وقتي که این وا  هک این نه کني، گوش حرف و چ

.... 
ستي تماس با  مدید رو آرش و برگردوندم سر شد، حلقه بازوم دور محک  که د

 .بود چسریده محک  بازومو که
 .گرفتمش پریسا، _
 :گفت خنده با و

 .داداش زندگانیمون دنرال بری  ما بده، رو پري ي جایزه یاال _
 :گفت  و آوردم در دستش از زور به رو بازوم

ش  روي به ه  جایزه گرفتي؟ دزد مگه! شادوماد؟ خررته چه _ شه. چ سه با  وا
 .شد روشن چي همه که وقتي

 :گفت و اومد جلوتر پریسا
 .خان بهادر گ  مي ترریک سالم، _

شیده سفید سراپا که بهش نگاهي  در هک موقعي آخرین با چقدر. کردم بود، پو
 .بود کرده فرق بودمش، دیده مشکي چادر اون تو خونشون،

 .داداش زن باشه مرارک ه  شما ازدواج ممنون، _
 :گفت بلند یهویي ولي کرد تشکري لب زیر

 .خوام مي شیریني من خان، بهادر راستي _
 زا. بود کرده جور ه  با خوب رو تخته و در خدا. گرفت خندم لحنش تغییر از

 .داشت شراهت آرش به جهت این
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 نشددیرینیتو. کردید کمک خیلي که گفت آرش. خان  پریسددا چشدد  روي به _
 .محفوظه
 :گفت و شد شیطون

 .خوام مي دیگه شیریني یه من کنار، به شیریني اون _
 براش ه  سمانه. خندید ریز و شد ساکت زد، بهش سمانه که اي سقلمه با

ش  شو و اومد ابرو و چ س  که این از قرل. ه  تو کرد اخما  شیریني چه از بپر
 :گفت آرش زنه، مي حرف

 .من دعوت نهار. است تر خوش غذا سخن بگویی ، چه هر از _
 .کردم نگاش رفته باال ابروهاي با
 .کردي نمي ناپرهیزیا این از قرلنا شادوماد؟ شده خرر چه _

 :گفت و خندید بلند
 .نیست چیزي که نهار یه. بسازمت تا سوزم مي رفیق، تریاکت  -
 :گفت و زد چشمکي و

 .عروسي شام حساب به بذار _
 

**** 
 

 میگوي شدداه از ه  سددمانه دونسددت  نمي. کردم مي نگاه غذا منوي به داشددت 
 .بدم سفارش رو پرس یه همون بود بهتر شاید. نه یا میاد خوشش پفکي

 خان ؟ سمانه خورید مي چي شما _
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 االن تا برخوردم اون از. انداخت من به نگاهي و آورد باال رو سددرش سددمانه
 :گفت و میز روي گذاشت رو منو. بود نشسته ساکت

 .خورم مي کوبیده من _
 ترین ارزون دختر؛ این دسدددت از. کردم رسددتوران طالکوب منوي به نگاهي
 .بود کرده انتخاب رو منو غذاي

 .ها معروفه خیلي جا این ي ماهیچه خوراک خان ، سمانه _
 .زد آرش بازوي به جوني ک  مشت پریسا

 .باشه کرده ه*و*س شاید داري؟ کار چي تو آرش، اِ  _
 .گرفته دردش مثال که کشید کلفتش بازوي رو دست شوخي به آرش

 .نداره زدن که بچه بابا، باشه _
 ."ذلیل زن اي: "گفت  لب زیر و کردم منو به نگاهي دوباره

سون شا گار  هب شدم خیره و صندلي به دادم رو تکی . رفت و گرفت رو سفار
 مي نگاه کردن، مي کل کل هنوز که رو پریسا و آرش لرخند با داشت که سمانه

 شده رت تپل ک  یه صورتش  بود، اومده رو جورایي یه بود، شده چاق کمي. کرد
ش . بود شده برابر چند خوشگلیش کل در. بود سا و آرش از چ ش پری  و تبردا

 م*س*ت. چشمام تو زد زل اون  و ندزدید نگاهشو بار این. شد من نگاه متوجه
 جلوي که منویي بندش پشددت و آرش ي سددرفه با که بودم عسددلیش نگاه اون

 .اومدم خودم به خورد، مي تکون صورت 
 .هستن شما با جان رییس داداش، _

سوني سمت به رو سرم. انداخت زیر به سر و خندید شرمگین سمانه  هک گار
 .چرخوندم بود ایستاده کنارم
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 .شده تموم میگومون شاه دادن اطال  آشپزخونه از آقا _
 :گفت و سمت  گرفت رو منو و

 .بدید سفارش اي دیگه غذاي شه مي اگه _
شت آرش ریز ي خنده صداي  عجب! آرش روحت تو اي. شد بلند سرش پ
 رستورانیه؟ چه دیگه این. پسر این داره شانسي

 .خورم مي کوبیده من  نیست، الزم منو _
 :گفت  بود باز نیشش که آرش به رو و

 .... تا برند _
 تر گبزر که حاال لعنتي،. کرد مي نگام دقت با کنارش که شدددم پریسددا متوجه

 .نداخت ا باال ابرویي ناچار به. پروند بهش چیزي شد نمي دیگه بود، کرده پیدا
 .شه نمي حساب عروسیتون شام جاي این حال هر به _

 :گفت و خندید آرش
 کنی ؟ یر به یر پریسا ي جایزه با خواي مي اصال داداش، خیال بي _

 :گفت و کرد نگاش معترضانه پریسا
 .خوام مي جایزمو من. بذار مایه خودت از آرش؟....  اِ  _

 :گفت آروم مثال و پریسا گوش نزدیک برد سرشو آرش
 من جیب به ضددرري هر یعني این شددوهری ، و زن شددما و من خان ، پریسددا _

 .خورده شما جیب به بخوره،
 .خوام مي جایزمو من ولي _
 .خوردم شکر خیال، بي اصال بابا، اي. باشه خان ، باشه _
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**** 

 
شقاب توي انداخت  رو دندون خالل شغاالیي اون از بعد. ب س  به که آ  وت غذا ا
 .بود محشر نه، که عالي تومني هزار پنج کراب این خوردم، مي زندان

. کرد خالي رو بشددقابش نصددف تقریرا. خورد رو غذاش بااشددتها ه  سددمانه
 الحا شکمش، تو ریخت  مي غذا زور به باید گاهي که اي سمانه. کردم تعجب
صف شتر ن شقاب بی شو ب  از تر اقچ ک  یه که نرود خود بي. بود کرده تموم غذا

 .میز روي گذاشت رو دوغش خالي لیوان ه  آرش. بود شده قرل
 خوري؟ نمي دسر داداش _
 .نه _

 .عقب کشیدم رو بشقاب
 خان ؟ پریسا به بدم جایزه باید چي واسه بگین خواین نمي _

 :گفت و خندید آرش
 .مارپل خان  بگو نگو، پریسا _

 :گفت دلخور پریسا
 .پیره که مارپل خان  آرش،....  اِ  _
 خوبه؟ پوآرو چي؟ پوآرو _
 .مرده تازش . کچله که اون _
گاه مگه اجنریا؟ وقت سددر بری  چرا اصددال _  چشدده؟ خودمون شددمسددي کارآ

 .داخلي تولید از حمایت
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 :گفت بلند قرل از تر معترض پریا
 آرشددش؟ _

 :گفت  دوماد و عروس تازه این کل کل از حوصله بي
 .کنید بس رو شوخي _

 و آورد ه  به رو کتش سددر دو بعد. خورد رو دوغش آخر قلپ و خندید آرش
 :گفت

 خودت که تاریخي همون گرفتی ، نوزده  رو عروسددي که داري خرر خب _
 .... عالي حضرت اما زندان اومدم قرلش بار چند من. گفتي

 .بگو باقیشو فهمیدم، خب، خب، _
 مردونه و زنونه شد ما ي خونه. گرفتی  خودمون ي خونه تو رو عروسي آهان، _

 ،بود خوبي عروسدي ولي نداشدتی  زیاد دعوتي. همسدایه ي خونه انداختی  رو
 .داداش بود خالي حسابي جات

 .مطلب اصل سر برو آرش، _
 !مطلب؟ اصل _

 :گفت و خندید
 کارت. بده امون. دیگه گ  مي مطلرو اصددل همون دارم من  من، داداش خو _

 هب خونه مراسد  قرل روز سده دو. کردی  پخش بردی  دوتایي خودمون رو دعوتا
عذرت ه  و دادی  مي کارت ه . رفتی  مي خونه بت کردی  مي خواهي م  با
ست  که غروب آخر، روز. قرل ي دفعه سا خوا سون  رو پری شون، بر  دیدم خون
 در که همین. بدم ه  رو محسددن کارت برم راهه، سددر ه  محسددن ي خونه
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 آشددنا خونه این تو مگه: "گفت. کرد تعجب پري دیدم زدم، ترمز خونشددون
" .بده کارتشددونو برو اول هیچي،: "گفت" مگه؟ چطور آره،: "گفت  من " داري؟

 و در دم اومد. نمیومد نمایشددگاه و بود ناخوش که بود روزي چند یه محسددن
ستش دادم کارتو  سیدپر ازم. برده ماتش پري دیدم شدم، سوار وقتي. رفت و د

سن س ؟ مي کجا از رو مح سابدارمونه که گفت  تر متعجب من  شنا  اون . ح
 .... که گفت
 .حرفش تو پرید پریسا

 .بگ  من جاشو این از بذار آرش _
 :داد ادامه پریسا. چشماش رو گذاشت دستشو آرش

 خونمون چون. شددناختش مي ه  سددمانه. بودی  مدرسدده یه تو مهسددا و من _
شتی  برمي و رفتی  مي ه  با بود، نزدیک سن. گ شینم با بار دو یکي ه  مح  ا

 .شناختمش مي همین واسه دنرالش، اومد
 :گفت و کرد آرش به نگاهي

 بعِد . شددد مي جی  رو کامپیوترش کالسدداي میون در یکي مهسددا که این تا _
 یه که این تا. خونه گشددت برمي خودش و برو تو گفت، مي من به ه  مدرسدده

 ادرمم با بار دو یکي. شناخت  مي جمشیدو. دیدمش جمشید با خیابون سر روز
 دمآ جمشددید که گفت  بهش من. بود دله و هیز خیلي. دکونشددون بودی  رفته

 ودمخ داداشام ترس از جوریه، این دیدم که من . نرفت بار زیر اما نیست خوبي
 نه. دش نیست مهسا اي دفعه یه ماه، چند بعِد  که این تا. میومدم و رفت  مي تنها

سه شون، در رفت  وقتي. کامپیوتر کالس نه میومد، مدر  ندچ گفت مادرش خون
 .شهرستان رفته کرده شوهر پیش وقت
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 :گفت و گرفت دنرالشو آرش
شید با محسن خواهر فهمیدم وقتي _ ست جم ست  مي بوده، دو  تعجب از خوا

شغول فکرمو روز چند تا. بیارم در شاخ سي تو. بود کرده م  زیر همش ه  عرو
شتمش نظر  شک بهش ک  ک  که بود ها موقع همون. بود خودش تو خیلي. دا

 سددر  رفت روز یه. بود کرده اشددتراه حسددابا تو بار چند حتي مدت این تو. کردم
 .بود همون ه  آشدناییمون واسدطه داره، مکانیکي که هموني دایی ؛ پسدر وقت

سن چرا دوني نمي: "گفت  بهش خالصه  خودت: "گفت" ناراحته؟ قدر این مح
ست رفیق که این مثل. داري خرر بهتر که شو بی شتن سال : گفت  بتعج با." ک

 اون. موند وا حیرت از دهن ." دیگه جمشددید: "داد جواب که" رفیقش؟ کدوم"
سردایی  که قدر  روزي هی. حیدر پیش رفت  روز همون. زدم رو سکته کرد فکر پ
یا به دخترش که بود مده دن گاه و بود او مایشدد مد ن  هنوز بچش و زن. نمیو

ستان ستان تو وقتش سر رفت . بودن بیمار ست  ازش و بیمار  دقیق روش اون خوا
 از مپرسددید. کرد تکرار رو حرفا همون دوباره. بگه بندازه جا واو یه که این بدون

 پراید ي دنده شدب اون که گفت و اومد یادش یهو که شددن جدا کجا محسدن
 داج زودتر ما همین واسه بیاد، سنگین شده مجرور و بوده رفته در جا از محسن

 ور چي همه و سرمدي دفتر رفت  فوري. خودشه کار شدم مطمئن دیگه. شدی 
 برگردم ت خواس ناامید. نیست کننده قانع دادگاه براي دالیلت گفت. گفت  براش

 چیه؟ پسره این فامیل پرسید که
 لیشصند رو از یهو و کرد تکرار رو مقیمي ذهنش تو بار چند. مقیمي گفت  من 

شتن، کلي بعِد  و کیفش سراغ رفت. پرید سیدپ ازم. کرد پیدا برگه یه گ س  ر  ا
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سره این باباي ست  نمي چیه؟ پ سنامه کپي گفت  اما دون  تو لیشم کارت و شنا
 زنگ جا همون. بیاره در جالل زن  مي زنگ هسددت، اسددتخدامیش ي پرونده

 وباباش اس  و محسن ي پرونده وقت سر بره خاموش چراغ گفت  و جالل به زدم
 دیدم گفت ، اسددمشددو تا. محمد گفت و زد زنگ بعد سددداعت ربِع . بیاره در

 .کردی  پیدا قاتلو کردی ، پیداش گفت و باال پرید سرمدي
 :گفت و داد نشون دلخور خودشو رسید، که جا این

 دمفر باید که صددورتي در بسددت مي جمع کردی ، گفت داداش؟ کردي دقت _
 .کردي پیداش گفت، مي

 بود؟ چي برگه اون _
 
 به ت*ج*ا*و*ز خاطر به بودن کرده جمشددید از که بود شددکایتي همون راي _

 گفت مي خودشددون زبون به سددرمدي که بود پارسدددال به مربوط. خواهرش
شید شیدو کیفري ي سابقه سرمدي. بوده خورده برائت جم ستعالم جم  ردهک ا

 باباش ي خونه کمتر نیامرز خدا اون همین واسده. محل بي چک ه  اکثرا بود،
 .بوده رفیقاش ي خونه بیشتر و مونده مي

 شد؟ چي بعدش _
 .داداش اومد خوش . گ  مي رو سرگرده همین رشیدي، به زد زنگ سرمدي _

 .زد شون  به دستي
 یکي الم شدیرینیش گفتي که تیکش اون خصدوص به. گرفتي حالشدو خوب _

 .درسته کارت. اس دیگه
 خب؟ _
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 تی رف الطلو  علي صرح و گرفت جلرشو سریع ه  رشیدي. جمالت به خب _
شون در سه رفت  کرد نمي باور اولش. خون شتش وا  چه نارفیق دوني نمي. بازدا

. بود زده گول رو همه و اومده ماه چند این که فیلمایي همون از. میومد فیلمي
 و دادسرا اون و پاسگاه این ي آواره شهرستان تو روز دو ها، گوشي ي قضیه سر

 دو تا. کرد عمل اي حرفه یه حد در اما نرود اي حرفه خداییش. بودم مخابرات
 .کرد باز دهنشو دیشب که این تا کرد نمي اعتراف ترسش از اول  روز

شونه به رو سرم سف ي ن سرازي که این دادم، تکون تا  ات چند حیوون یه ه*و*
ستي و نابودي به رو آدم ستاد نی س . فر  به گاهين و بیرون دادم فوت یه با رو نف

 .بود رفتن وقت دیگه. کردم رستوران ساعت
 

 دوم و پنجاه فصل
 

. مداو جا سر حسابي حال  اساسي، اصالح یه و گرم آب دوش یه گرفتن از بعد
 ودموخ باید. بود سه ساعت. بود گرفته زندون بوي تن  تمام ماه، سه دو این تو

یارویي. کردم مي آماده امشدددب جشددن براي باره رو  یه کارکنا تک تک با دو
 گرفت، مي انجام باید زودتر چي هر که بود کاري ولي بود سددخت جورایي

 ل  لمر روي. رفت  مي ه  مهناز وقت سر باید قرلش. تاخیر روز یه حتي بدون
 هنازم براي دل . گرفت  کمي بود تن  که اي حوله کاله با موهامو خیسددي و دادم

 هک بود گفته بهش سددمانه. نازنین  کوچولوي خواهر. بود شدددده تنگ رق  بد
 يم نشددون کیوش آي بندي رتره که بود اوني از تر باهوش مهناز اما مسددافرت 
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 به و گرفت  باال رو سددرم شددد، گرفته مقابل  که شددیرموزي لیوان دیدن با. داد
 .شدم خیره سمانه

 گیره یه با رو بلندش موهاي و بود پوشیده رنگي صورتي سرهمي شلوار و تاپ
ستش از رو لیوان. باال بود داده سفید ي  این تو. کردم نگاه هیکلش به. گرفت  د

 ،کمرش به بود چسریده شکمش که اي سمانه. بود شده تر چاق عجیب مدت،
 ساخته بهش خوب من از دوري انگار. زدم پوزخندي. بود آورده در شک  حاال

ست روم به رو. بود ش  هک اون بدون. ب*غ*لش تو گرفت رو سیني و میز روي ن
 بدم، اهمیت مقابل  درسددت اون  دوري، مدت همه این از بعد حضددورش به

 .نرود بد اي، شیرینیش ،. کردم مزه رو شیرموز
 قهري؟ _
 .کردم نگاش اخ  با و خوردم دیگه جرعه یه
 کني؟ مي فکر چي خودت _

 :گفت مظلوم
 .قهري _

 .کردم سکوت جوابش در
 .بمون  ساکت تونست  نمي دیگه کن باور _

 دست از. شدم خوشگلش چشماي اون آرایش متوجه تازه. چشماش تو زدم زل
 ديج و گرفت  نزدیکش رو صددورت  و نشددسددت . زیرایي همه این با دختر این

 :گفت 
 این وت پات ندارم خوش گفت  نه؟ یا یادته بودم؟ گفته چي زندان تو بهت من _

 نگفت ؟ یا گفت . بشه وا ماجرا
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 .خوردم نوشیدنی  از دیگه قلپ یه. پایین انداخت رو سرش ساکت
 .کن  استراحت خوام مي. برو پاشو حاالم _

 :گفت ناامید
 !قهري؟ راستي راستي یعني _
 .بگیرم نظر در برات تنریهي چه کن  مي فکر این به دارم و آره _
شنگي لرخند تنریه، ي کلمه شنیدن از ست صورتش رو ق ش  این چرا !لعنتي. ن

 .مرل توي دادم ل  دوباره برد؟ نمي حساب من از دختر
 .بخندي باید گرفتمت فلک به که موقع اون خندي؟ مي _

 :گفت خندش میون و خندید غش غش بار این
 .نه فیزیکي ولي بکن، تنریه. باشه _

 :گفت  و خوردم رو نوشیدنی  از دیگه جرعه یه. باال دادم رو ابروهام
 .فیزیکشه همون به مزش ي همه اتفاقا! نه فیزیکي _

 :گقت قرل از تر مظلوم و شد محو صورتش تو از خنده
 کرده؟ گ*ن*ا*هي چه بچه این اما مقصر، من. باشه _

 !بچه. ه  تو خورد گره ابروهام گه مي چي بفهم  که اون بي
 چیه؟ بچه گي؟ مي داري چي! بچه؟ _
 :گفت و شکمش رو گذاشت رو دستش لراش، رو لرخند یه با
 .کنه مي گوش حرفات همه به داره و نشسته تو این که همیني _

 .نشست  صاف یهویي و کردم شکمش به نگاهي
 !چیه؟ منظورت _
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 :گفت آهسته و گوشش پشت فرستاد رو موهاش
 .باردارم من خب خب، _

 از لیوان حیرت فرط از که شدددم شددوکه قدر اون کلمه این شددنیدن از! باردار؟
 شددنیده که خرري از متحیر. چرخید خودش واسدده و پارکت روي افتاد دسددت 

 :گفت  بلند و ایستادم بودم،
 !اي؟ حامله تو....  تو....  ُت ! چدددي؟ _

 .شکمش ي رو گذاشت دست و داد تکون رو سرش
 .شه مي کامل ماهش سه دیگه، روز دوازده ده کوچولو، این _
 چرا هک افتاد کج  زاري دو تازه. زدم زل بود گذاشته شکمش روي که دستش به

 :گفت  و دادم قورت رو دهن  آب! تو اون! من ي بچه! بچه. شده چاق
 !چرا؟ اما....  ام _
 !چي؟ چرا _

 :گفت  بلند
 نگفتي؟ به  چرا _

 :گفت و کرد نگام دلخور
 .برینمت باید حتما که فرستادم پیغام واست بار صد که من _

 .کردم بلندش و گرفت  محک  رو بازوش
 !کردي؟ مي خرردارم این از زودتر باید اما _

 :گفت قرل از تر ناراحت
هت جوري چه _ لت پیش برم نداشددتي توقع دادم؟ مي خرر ب  نم بگ  و وکی

 .حامل 
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 بدي؟ ندا یه تونستي مي ولي نداشت ، توقع. نه _
 نمي رو کسددي و بودي کرده قهر که آخرم روزاي. دادم مي ندا چجوري آخه _

 .خاَل  حتي بگ ، کسي به شد نمي روم من . دیدي
 :گفت بغض با و شکمش رو گذاشت دست دوباره

 کن، ررص. بزرگه خدا که گفت اون . پیش روز سه همین گفت ، پریسا به فقط _
 برات شددده جور هر گ  مي آرش به نشددد، آزاد خان بهادر دیگه روز چند تا اگه

 .برره پیغام
 .نداشت جواب که حساب حرف گفت، مي راست. کردم نگاه شکمش به

 :گفت مظلوم
 نشدي؟ خوشحال _

 تامدس بعد و کشیدم صورت  و سر به دستي! نشدم خوشحال! نشدم؟ خوشحال
نه. کمرش به گرفت  یهویي رو ندش غافلگیرا ندمش هوا تو و کردم بل  .چرخو

 بود، شدددده قاطي هاش خنده با و کشددید مي که جیغایي به ه  ذره یه حتي
 .تنریهش جاي به این . ندادم اهمیتي

 
**** 

 
 چي ره. شدددم خیره بیشددتر بلکه بار، دهمین براي دسددت  تو کوچیک کاغذ به

 چجور دیگه این! بچه از عکس یه. میاوردم در سر ازش کمتر کردم، مي نگاش
 نگاه چي هر کنار، به ه  بچه چشددماي رنگ هیچ، که جنسددیتش! بود عکسددي
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 خطوط، و خط از پر ي توده اون با. دیدم نمي ه  بچه خود از اثري کردم مي
شتر سي یه شریه بی ست مي عک شه، شده گرفته طوفان یه از که مون  تو اون  با
 لیوان به نمیاوردم، سددر ازش هیچ که سددونوگرافي عکس از گیج  نگاه. شددب

 :پرسیدم و گرفت  باال رو سرم. خورد شد گرفته جلوم دوباره که شیرموزي
 !فهمیدي؟ چجوري _

 .کرد باز رو موهاش ي گیره و نشست کنارم
 .نفهمیدم اول من راستش _
 !چي؟ _

 .کرد نگام و خندید
 !فهمیده؟ کي پس باشي، نفهمیده اول تو اگه چیه؟ منظورت _

 :گفت آروم بعد. کرد نگام زیرچشمي و پایین انداخت رو سرش
 .فرناز _
 :گفت  و میز روي گذاشت  رو لیوان حیرت با
 فضول؟ ي دختره همین! کي؟ _

 رو کشددید رو دسددتش. باال داد کلیپس با و کرد جمع بار این رو بلندش موهاي
 :گفت و زانوم

 بي خیلي خیلي و نداشددت  اشددتها. نرود خوب حال  که بود روز چند خب _
 یدد وقتي. نون دنرال اومد فرناز نرود، خوب هیچ حال  که روز یه. بودم حوصله

 این اب که گفت. نکردم قرول. دکتر بری  داد گیر دارم، تهو  همش و بده حال 
 شي،با حامله ممکنه گفت وقتي. باشي حامله ممکنه داري، تو که هایي نشونه
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یدم خیلي یاد قدر اون. ترسدد  خودش روز همون. دکتر برم نکردم جرات که ز
 .اومد و خرید چک بي بي یه برام رفت

 !بود ترسیده
 ترسیدي؟ چي از _

 .کرد حلقه بدن  دور رو دستاش و سین  رو گذاشت رو سرش بعد. کرد نگام
ش  تو که این از. چي همه از _ شون از مردم، حرف از نرودي، پی  زا بدتر. تهمتا

 .کن  گاهن بچه این روي تو باید چجوري من بیفته برات اتفاقي اگه که این همه،
 .شدم خیره عکس به دوباره و ب*و*سیدم بود، ب*غ*ل  توي که رو سرش

 کجاست؟ گي مي که وروجکي این _
 شددارها نداشددت، توفیري هیچ دیگه قسددمتاي با که سددیاه ي نقطه یه به و خندید

 .کرد
 .اینه گفت مي فرناز _

 :گفت  و گرفت  عکس از رو نگام
 !فرناز دوباره _

 .داد تکون رو سرش
 دیده؟ رو عکس این مفتش اون مگه _
 .اوهدددوم _

 .باال رفت ابروهام
 ورج این سددداختمون این تو که دختر این حیفه. دیگش نمونه یه این . بفرما _

 .رشیدي اون وردست بره باید دختر این اصال. بشه حروم



 593 بهادر

 :گفت و خندید
 .دکتر رفت  خودش با. بیچاره دختر _
 رفتي؟ خودش با _

شت  رو عکس. داد تکون رو سرش دوباره ستام و میز روي گذا  شونه دور رو د
 .کردم حلقه هاش

 .دادي زحمت مفتش ِي  بیچاره ي دختره این به حسابي انگار _
 :گفت  و ب*و*سیدم رو پیشونیش

 .شدم بدهکار بیچاره مفتِش  ي دختره این به شیرینی  یه پس _
 

**** 
 

شیدم باال مهناز هاي شونه رو تا رو پتو  هک بود سرد قدر اون کولر این هواي. ک
 تخواس مي دل  که بود شده شیرین خواب تو قدر این. زد مي یخ صرح تا آدم

شو  بیرون ل ب*غ* از ساعت چند تا رفتی ، دیدنش به که پریروز. بگیرم گاز لپ
 تا بودم کشددیده رو نازش قدر اون. رسددیدم جشددن به دیر که قدر اون نمیومد،
 اتاق از و گذاشددت  گونش رو اي ب*و*سدده. بشدده جدا من از بود شددده راضددي

 دوباره نگاهي. شددد مي کوچیکمون ه  خونه این بچه، اومدن با. اومدم بیرون
نداخت  خونه به ته رو تصددمیم . ا . ی رفت مي خونه این از بود بهتر بودم؛ گرف

 هی بود، بهانه بچه شایدم. شدی  مي رها بد خاطرات خیلي از جوري این شاید
 قاتا توي رفت  آروم. بود بهتري ي گزینه جدید ي خونه یه با جدید، شددرو 

 ب*و*سه. بود خواب غرق صورتیش خواب لراس اون توي ه  سمانه. خواب



wWw.Roman4u.iR  594 

 

 جرهپن روي به رو. کشددیدم گردنش زیر تا رو پتو و نشددوندم شددونش روي به اي
 اجراي براي عارف که بود روزي امروز. کرد مي طلو  داشت خورشید. ایستادم

شي و گرگ بین رو اعداما گفت مي هومان. رفت مي حکمش  مي انجام هوا می
 و طل به دوباره. باشده شدده بسدته عارف زندگي ي پرونده باید ه  حاال تا. دن

 اد،د مي نوید رو زندگي یه شدرو  بود؛ زیرایي ي صدحنه. کردم نگاه خورشدید
ضي براي طلو  این که این از غافل  رلق شب به یادم. غروبه یه دیگه آدماي بع
سطه حتي. افتاد سجد نماز پیش با بار این که من گري وا  فایده ه  بودم رفته م

شت از نماز پیش. نکرد اي شش و گذ ست ي سیره که گفت بخ  ه  ِن م و انریا
شیموني و ندامت از سلولش سر این پ شت اي فایده هیچ اما پ  ردپیرم مرغ. ندا

 .نداشت بیشتر پا یه
: ت گف خودم با و بسددت  رو چشددمام. نشدده بیدار سددمانه تا خزیدم پتو زیر آروم

 ."جهنمي عذاب اون از شد راحت دیگه"
 

**** 
 
 .پریدم خواب از خورد، مي بازوم به که تکونایي با
 چیه؟ _

 .گرفت سمت  به رو گوشي سمانه
 .خوره مي زنگ داره موبایلت _

 :گفت  بیداري و خواب بین
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 .خوابه گفتي مي بخوره، _
 جبوا شدداید گفت . بود زده زنگ ه  دیگه بار دو. وکیلته آخه. شددد قطع بازم _

 .باشه
 ي صددفحه به و گرفت  سددمانه از رو گوشددي داشددت؟ کار چي یعني! هومان؟
! صددرح نی  و هفت سدداعت اون  هومان، از کال میس سدده. کردم نگاه گوشددي

 .شد وصل تماس فوري. گرفت  رو تماس ي دکمه. نداشت سابقه
 هومان؟ الو _
 !دادي؟ جواب عجب چه. خواب خوش بهادر داداش سالم به، _

 :گفت  و کشیدم اي خمیازه
 .ندارم حوصله هیچ که نریز مزه صرحي اول _

 :گفت و خندید
 .شیریني واسه زدم زنگ اوکي، _
 مي شددیریني رسدده، مي من به کي هر روزا این چرا نداري خرر! شددیریني؟ _

 خواد؟
 :گفت و خندید

 .داره شیریني من خرر ولي دون  نمي رو دیگرون _
 .برداشت  بالش روي از رو سرم

 .هباش نداشته کردن خرج پول ارزش شاید. میرزه چقدر برین  تا بگو اول _
 :گفت و خندید

 ي ننه بابا که این مثل. عارفه به راجع کن ، مي عرض مقدمه بدون پس خب، _
 .کردن گذشت مقتول
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 .ترسید سمانه که قدر اون پریدم، تخت روي از شوکه تقریرا
 کني؟ نمي که شوخي _
 داداش؟ داره مي بر شوخي چیزي همچین مگه بود؟ کجا شوخي _

ست ستادم پنجره کنار و گرفت  سرم به د شید به شدم خیره. ای  نمي ورمبا. خور
 .شد

 .نیومدن کوتاه دیشر  همین تا که اونا چطور؟ _
شت کجا دوني مي _ شون! دار ي چوبه پاي کردن؟ گذ  شپی ربع یه همین وکیل

نگ ته حک  اجراي براي. داد خررو و زد ز ندان بود رف  عارف، مادر و پدر. ز
یل جنازه تا بودن منتظر بیرون اون گریون چشدد  با ها بیچاره  مي. بگیرن تحو
 ایهپ چهار که این قرِل . گردنش دور بوده شده انداخته ه  دار طناب حتي گفت

 هگ مي و میاره در گردنش دور از رو طناب مقتول باباي بکشددن، پاش زیر از رو
گذره ازش خدا تا گذشددت  بچ  خون از کارم. ب فت، مي هم  خیلي جو گ

 .بوده شده احساسي
 :گفت و خندید

 نه؟ یا بود دار شیریني حاال _
 ."شکرت خدایا: "گفت  لب زیر و کشیدم صورت  به رو دست 

 .بود دار شیریني انصافا _
 :گفت  و خندیدم

 بدم؟ بهت جا یه رو شیریني دوتا موافقي هومان، ولي _
 دیگه؟ شیریني یکي کدوم ناقال! شیریني؟ دوتا _
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 .عروسي شیریني با رو خررت این شیریني _
 کي؟ عروسي! عروسي؟ _

ست  ش ست  و تخت روي ن  متعجب که سمانه هاي شونه دور کردم حلقه رو د
 .خودم سمت کشوندمش و ب*و*سیدم رو گونش. کرد مي گوش

 .دیگه گ  مي داداشتو عروسي شیریني _
 :گفت و خندید

 هر سر ه،باش حواست. نیست قرول باش ، گفته ولي بهادر داداش باشه مرارک _
 .بذاري کاله توني نمي رو جماعت وکیل سر بذاري، کاله رو کي

 :گفت  خندم بین و خندیدم بلند
 .مجلسي ه  و باشه شیک ه  داري؟ سراغ آشنا باغ یه هومان _
 خواي؟ مي ِکي واسه آره، آشنا؟ باغ _
 .دیگه روز ده تا حداکثر _
 زود؟ قدر این چرا خرره؟ چه! دیگه؟ روز ده _
 .باشه مرارک ماه قرل خوام مي _
 .رمضون ماه بعد براي بندازش من؟ برادر ایه عجله چه _
 .شه مي دیر خیلي روزه ماهِ  بعِد  نه، _
 شه؟ مي دیر چي واسه دیر؟ _

 و شده گرد چشماي با سمانه. ب*و*سیدم رو سمانه شک  و کردم خ  رو سرم
 :گفت  و زدم بهش چشمکي. سرش به گرفت دست باز دهن

 چي هر نشددده، اینا از تر بزرگ تا رو ها شددایعه جلوي خوام مي هومان، برین _
 .هترب زودتر، چي هر پس. شه مي بسته خیلیا دهن جشن، این با. بگیرم زودتر
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 :گفت و خندید بلند
ش  آفرین، _ ست اومد، خو شت خوبیه؛ سیا  یه اب. قدرت تمام با دوباره، بازگ

 .کردي یکي رو شیریني دوتا که االن مثل. کردن نشون دو تیر
 :گفت ترس با سمانه تماس، قطع بعِد 

 نیست؟ زود دیگه؟ روز ده _
 :گفت  و ب*و*سیدم رو صورتش

 .اس حامله خان  عروس بفهمن همه بخواي که این مگه نه، _
 ت دونس مي خوب. کردم دستاش به نگاهي. انگشتاش شکوندن به کرد شرو 

 .بشه زده استرس ذاشت  مي نراید وضعیتش این با. ترسه مي چي از
 کنی ؟ کشي اسراب موافقي خونه، خان  راستي _
 !کنی ؟ کشي اسراب _
 .اوهددوم _
 بری ؟ خونه این از یعني _

 .دادم تکون رو سرم
 چي؟ واسه آخه _
 .تر قشنگ جدیدتر، تر، بزرگ ي خونه یه نداره، چي واسه _

 .ب*و*سیدم گلوشو زیر. کرد سقف از آویزون هاي پرده به نگاهي
 چیه؟ نظرت _

 :گفت و گرفت دستش با رو پرده ي گوشه و کرد نگام
 .برری  ه  رو اینا _
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 :گفت  و خندیدم! ها؟ پرده این! چي؟
 .شه نمي نچ، _

 :گفت دلخور و کرد لوس خودشو
 شه؟ نمي چرا _

 :گفت  و ب*و*سیدم گونشو
 .بیاد بزن  زنگ آلرالوئه این به رفتی ، که جدید ي خونه خوام مي _
 !آلرالوئه؟ _
تاق کل بگ  خوام مي. گ  مي خودمونو رادمنش همین آره، _  رو خواب ا

 .کنه آلرالویي
 .زدم کنار پیشونیش رو از موهاشو

 .سقفشو حتي _
 :گفت و کشید رو پرده دوباره بعد ولي کرد نگام ساکت اول

 .کنی  آویزون ه  رو اینا ولي _
 .داشت گیر پا و دست هاي پرده این به اي عالقه چه دختر این دون  نمي

 .داره رادمنش نظر به بستگي دیگه اون _
 :گفت معترض

 .دارم دوست رو اینا من ولي _
 عمرا. کردم اي قهوه ي حاشددیه یه با سددقف، از آویزون تور هاي پرده به نگاهي

 :گفت  و نشوندم لرش کنار ب*و*سه یه. کرد مي قرول رادمنش اگه
 .خودت با آلرالوئه اون کردن راضي ولي باشه _

 .کردم نوازش رو کمرش و لراسش زیر بردم دست
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 موافقي؟ شیطوني ذره یه با صرحي سر خان ، عروس خب _
سیدن به کردم شرو  رو گلوش زیر  رو سرش. خندید و شد قلقلکش. ب*و*

 :گفت و کرد دور کمي
 چي؟ شد بیدار مهناز اگه نه، واي _

 :گفت  و زدم کنار پیشونیش رو از دوباره موهاشو
 در باید اول اي، بسددته در هر پشددت بفهمه که هسددت عاقل قدر اون بچه اون _
 .زد

 ت گذاش ب*و*سه یه شیطونش، هاي خنده میون بار این و نکرد اعتراضي دیگه
 .لراش ي غنچه رو

 آخر فصل
 

 امج. بردم سمانه دهان به و کردم فرو عسل جام داخل رو انگشت  ترین کوچک
 ي دختره این سددر زیر بازیا لوس این ي همه! بار سددومین براي اون  عسدددل،

 و دادی  مي انجام رو قسددمت این که بود اي دفعه چندمین این. بود فیلمرردار
 با کردم، اعتراض که ه  باري یه. اعصدداب رو رفت مي داشددت ک  ک  دیگه

شوه شنگ فیلمتون عوض در داماد، آقا: "گفت ع  ور دهن  بار این." شه مي تر ق
 هب بریا و دور کل و ِهل میون بود، ماستي حاال که رو سمانه انگشت و کردم باز

 موهاش انروه بین که کوچیکي تاج با. انداخت  سددمانه به نگاهي. بردم دهن
شونده شر آرایش اون و بودن ن  بال تا دو فقط. بود شده پریا عین صورتش، مح

شت ک  شت شکر، رو خدا اون  که بگیره اوج تا دا  دامن اب سفید لراس یه. ندا
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 قدر اون .بودم دیده حاال تا که بود عروسي لراس ترین قشنگ. دار دنراله و پفي
 ه  حریر ُکت نی  یه. بود گرفته حسددابي رو جا اون دختراي ي همه چشدد  که

 تو ور انگشت . بود خودم انتخاب یکي این. بود پوشونده رو برهنش هاي شونه
ست ظرف  که وجودي با شکر رو خدا. کردم شکمش به نگاهي و بردم فرو ما
سریده تنش به عروس لراس ستگي از چیزي اما بود، چ  شونن رو شکمش برج
. ودب گرفته گازش! لعنتي. رفت ه  تو صددورت  انگشددت ، سددوزش با. داد نمي

شت  شیدم دهنش از رو انگ ش  و بیرون ک شمکي اون . رفت  بهش اي غره چ  چ
 :فت گ گوشش زیر و شدم خ  فیلمرردار، غرغر به توجه بي. خندید شیطون و زد
 .میارم در شب تالفیشو باش مطمئن خندي؟ مي _

 ک  شرشو و داد رضایت فیلمررداره باالخره. خندید من حرف به اهمیت بي باز
ستهن که جایي از. تر سفت ک  یه رو کراوات  گره و کردم مرتب رو کت . کرد  ش

شت بودم، شت  نظر زیر رو همه برق، و زرق پر ي خنچه اون پ سي هر. دا  رو ک
 تا صددنف هاي گنده کله از. بودم کرده دعوت شددناخت  مي شددهر این تو که

 ک ح من براي اما بود، برق و زرق پر جشن یه ظاهر به شاید. پا خرده کاسراي
. البتص از پر بازگشت یه. صحنه به دوباره بازگشت جشن. بود پیروزي جشن
 خودش این. بودم کرده حیثیت ي اعاده حاجي و حسدددام علیه پیش روز سددده

 یداپ. کنه پر االن رو خیلیا دهن که قدري اون. بود کرده پا به خاک و گرد خیلي
شید، قاتل شدن شن این جم سي ج ضور و عرو  به خود دختر، این کنار من ح
 .کرد مي محو زمان مرور به و رنگ ک  رو ها شایعه از خیلي خود
ندم نظر از باال اون از رو مهمونا تک تک  همون زنش، با امیني حاج. گذرو

 دختر که حالي در ه  حیدر. دخترا حضددور بدون. بودن نشددسددته اول ردیفاي
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. بود ستهنش تر طرف اون میز یه عیالش با بود، گرفته ب*غ*ل تو روزشو بیست
 ات چند. بودم مدیونش چقدر و داشددت رو تر بزرگ برادر یه حک  برام مرد این
 یه به چشدماش زده، مات مرضدیه. بود نشدسدته زنش با بابام تر، طرف اون میز

 از خرري نه دیگه. بود کرده فرق هاش موقع اون با چقدر. بود شده دوخته نقطه
 ر ل رو پوزخند یه کردم دنرال که رو نگاش رد. جووني نه و بود زیرایي همه اون

 اون با داشددت مهناز. بود نیومده در مهناز دیدن شددوک از هنوز پس. نشددسددت
 و در*ق*صی مي آیدا با سرخوش ر*ق*ص، پیست وسط پفش صورتي پیرهن

 کیشعروس آرایش اون با. کردن مي نگاش شرمندگي با بابا و باز دهن با مرضیه
سته باال به که موهاش و  انماخ شاهزاده مثل سفیدش، تاج اون با و بود شده ب

. بودن نشددسددته میز یه سددر ه ... اسدددا و سددمانه مادر و خان  حاج. بود شددده
شک و گریه کلي با مادرش ساطت با آخرش و سمانه التماس و ا ضي من و  را

 رو بچش اشکاي دیدن طاقت و دیگه بود مادر. برخشه رو دخترش که بود شده
 .نداشت
 .شد بلند گو بلند از فیلمرردار دختر صداي

ماد و خان  عروس از _ یان خوای  مي شدددادو گاه وسددط ب  به. ر*ق*ص جای
 .افتخارشون

ست از همزمان و ست ارک  حاال تا ظهر از بعد از. بزنه رو مالیمي آهنگ تا خوا
 لعنت .دیگش مدل یه این  بفرما، حاال و بود اعصدداب  رو رق  بد فیلمرردار این

 اون خورد مي ه  به سددمانه و من ر*ق*ص افتخار به که دسددتایي تعداد! بهش
 و گرفت  رو سددمانه دسددت. نداشددتی  شدددن بلند جز اي چاره که بود زیاد قدر
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 سمانه. ایستادی  ر*ق*صون چراغ و دود ه  اون میون ر*ق*ص جایگاه وسط
 :گفت گوش  زیر آروم

 .بر*ق*ص  نیست  بلد من _
 زیر و شدددم خ  آروم. شددد مي بزرگي سددوتي. به  زد زل نگران. کردم نگاش

 :گفت  گوشش
 آروم من با همزمان و کن حلقه گردن  دور دستاتو. کوچولو مامان نداره کاري _

 .بخور تکون
سیدم رو سمانه من که این خیال به دیگران شیدن کل و جیغ همگي ب*و*  .ک

 "منحرفا: "گفت  لب زیر و کردم نچي
ستام آهنگ، شدن شرو  با  خودم طرف به و کردم حلقه سمانه کمر دور رو د

 .کرد حلقه گردن  دور بودم گفته که طور همون رو دسددتاش اون . کشددوندمش
 ختس رو اوضا  این و گرفتن مي فیل  ما از مختلف زوایاي از دوربین، تا چند

 قدم هک نشد ثانیه چند به شکر رو خدا و کردم حرکت به شرو  آروم. کرد مي تر
 دوباره و سددمانه چشددماي به شدددم خیره جمعیت، همه اون بین. گرفت رو ها

 .عسلیش نگاه اون غرق
 بپرس ؟ سوال یه _

 :گفت  و شدم عمومیش خصوصي، خیال بي دفعه این! سوال
 .خان  عروس بپرس _
 بذاری ؟ چي رو بچه اس  _

 :گفت  آهسته
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دس _ د د  شیطوني عروسي قرل ما بفهمن همه خواي مي نکنه. دختر تر آروم! هی
 .کردی 

 :گفت شیطون و گرفت گاز رو پایینش لب
 .بگو حاال. باشه _
 .کن انتخاب تو بود پسر اگه _
 چي؟ بود دختر اگه _
 "بهار" ذارم مي اسمشو. نگهدارم زنده رو مادرم اس  خوام مي بود دختر اگه _

 :گفت و کرد فکر کمي بود؟ نیومده خوشش یعني. کرد نگام ساکت
 .خیلي. دارم دوستش. قشنگیه اس  _

 يم شرو  ما از فاصله با و شدن مي پیست وارد داشتن ک  ک  دیگه هاي زوج
 به آرش و شناخت  نمي که دختري با امیر. زنش با هومان. ر*ق*صیدن به کردن
قدر. پریسدددا همراه قت هیچ. بودم مدیون شددوهر و زن این به چ مه این و  ه

 راموشف رو بود کرده به  داشتي چش  هیچ بي و خالصانه پسر این که مهربوني
شتن ها زوج حاال. شد خاموش نورافکن چراغاي. کردم نمي  همه اون میون دا
 .سمانه به کردم رو. ر*ق*صیدن مي تاریکي تو دود،

 ذاري؟ مي چي بود پسر اگه چي؟ تو _
 :گفت کنه، فکر که اون بدون

 .ارسالن ذارم مي من  _
 !چي؟ _

 :گفت و خندید



 605 بهادر

 .دارم نگه زنده رو پدربزرگت اس  خوام مي من  کني؟ مي نگام جور این چرا _
ضور به توجه بدون ستش چقدر. کردم ب*غ*لش بقیه، ح شت  دو  شهرزاد. دا
 محک  رو دستام. گرفت مي یاد سیاست داشت ک  ک  ه  من ي قصه ي ساده

 :گفت  گوشش زیر و کردم حلقه بدنش دور تر
 .داري دوست  که بگو _

شو شمام تو و آورد عقب کمي سر  نچي لب زیر و خندید ه  بعد. کرد نگاه چ
 مرمک دور و برداشت گردن  دور از رو دستاش. شد شل دستام اختیار بي. کرد

 :گفت و ب*و*سید رو چون  زیر. کرد حلقه
 .پرستمت مي دیوونت ، عاشقت ، ندارم، دوستت فقط _

 :گفت و کرد نگام مظلوم بعد
 .هباش جهن  اگه حتي برر، خودت با منو رفتي، جایي هر. نذار تنهام دیگه _

سودگي سر از نفسي شیدم آ ستام. ک  آروم و گرفت  دورش قرل از تر محک  رو د
 :گفت  گوشش زیر

 که خوشددگله خان  باش مواظب. میارم در شدددب ه  رو یکي این تالفي _
 .شه مي سنگین داره حسابت

شکي قطره شمش گوشه از که رو ا شت با بود زده بیرون چ  و ندیدخ. گرفت  انگ
 و*سیدمب* رو پیشونیش بودن، برمون و دور که کسایي به توجه بي.. کرد نگام

 .رو هاش گونه بعد و
 خیره تابسددتون، شددراي اولین گرماي تو ر*ق*صددون، رنگي چراغاي اون زیر

ش  دوتا به موندم سلي چ شق با که ع شقي. کرد مي نگاه  ع  به راحتي به که ع
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. داشددت رو ارزشددش اما سددخت، ه  خیلي بود، سددخت. بودم نیاورده دسددت
 .نگاهش در رسیدن آرامش به و گرفتنش ب*غ*ل در داشتنش، ارزش

 
 پایان

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز maryammoayedi با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


