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  اومد تو با من رستوراننفری که ازدر  لاونگاهی به اطراف انداختم و گفتم:من قبول میکنم 

و با سر تائید کردن بند کیف و از بقیه نگاهی بهم انداختند  ؟ولی چیزی به کسی نمیدم قبول 

روم بطرف آختم و با باز شدن در بلند شدم و ادوشم اندگردنم رد کردم و یطرفه اون و رو 

وارد  دمستطیلی به چشم زده بودر رفتم پسری قد بلند با کاپشن چرم مشکی که عینکی 

ت و پرکالغیش و بطرف باال زده بود ظاهرش که خبر از پول رستوران شد موهای پرپش

قبل ازاین که من بهش برسم یکی ازبچه ها که بیرون بود وارد شد و تنه  دار بودنش میداد

یه ای به او زد همین که خواست عذرخواهی کنه پسره با حرکتی دست او را کشید و با 

 حرکت نقش زمین کرد حرکت او باعث شد پای او به من بخوره و من و هم نقش زمین کنه

اشتم دبر درو زمین افتاده بو شکیفی که ازدست پرت شداورست زمانی که حواسش به دولی 

ادم پسره یه پاش و رو سینه حمید گذاشت و رو به من گفت: معذرت میخوام دو تو جیبم جا 

چ معلومه چکار میکنید یروزمین نشستم و  پام و با دستم گرفتم و گفتم: هتون خوبه لخانم حا

نیازی نیست بلند شدم -معذرت میخوام اجازه بدید کمکتون کنم–این جا جای کشتی گرفتنه 

سکته کنم خواستم  داو دست بندی به دست حمید زد ازوحشت چیزی نمونده بو مانتوم تکوندم

اشتم  بهش ددید من کیف و بر انم با خودم گفتم حتما"بگذرم که گفت: ببخشید خازکنارش 

اشت و گفت:اگه طوریتون شد برسونمتون درمانگاه  دوختم عینکش و ازرو چشم بردچشم 

و  ش گرفته و سری به عالمت نه تکان دادم مشکی نگاه ازچشمان خمار  پرحالت

بابا –یرون زدن بچه ها یکی یکی ازرستوران ب دازرستوران بیرون زدم  چیزی نگذشته بو

توبه این میگی شانس بعد هزار سال یه بار اومدم خندیدم و گفتم: هستیتودیگه چه خرشانسی 

خوب من باید برم بای سوار ماشینم شدم و  خودی نشون بدم طرف مامور ازآب دراومد

چند تا کارت  فورا" ازاون جا فاصله گرفتم  وارد پارکینگ که شدم کیف و ازجیبم درآوردم 

نگاهی به عکسش انداختم نگاهش  در بانک بهمراه یه کارت شناسی تو کیف بوعاب

اختم کیف و قائم کردم ووارد خونه دپرازغرور و نخوت بود سرسری نگاهی به اسمش ان

با دیدنم سرش و ازپرونده ای که  دت به اتاق کار پدرم رفتم پشت میز نشسته بواسیر شدم

سالم خسته نباشید  جواب سالمم و داد نگاهی به – وختدبرداشت و به من چشم  دمقابلش بو

م تولد دبیرون نبو–ساعت انداخت و گفت: دیر کردی چندبار بگم تا این ساعت بیرون نمون 

نمیرفتم میگفت بخاطر کادوشه نیومده چه خبر کارا چطور پیش میره  دیکی ازبچه ها بو

زش نشستم و گفتم: جدیده عینکش و دوباره به چشم زد و گفت: مثل هرروز رفتم لبه می

میتونم ببینم نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت: بزار امشب -مت مثبت تکان دادالسری به ع

رفته دوش  چرا–بلند شدم و گفتم:مامان نیومده   بهش بنداز واستی یه نگاهکار داره فردا خ

دم و ازاتاق سری تکان دا-بین اگه غذا آماده است بگو میز و بچینن خیلی گرسنه امببگیره 
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طبق معمول هرشب پای صحبت پدرو مادرم نشستیم و به  وردن غذابعد ازخبیرون رفتم 

سکوت من و دید  نظرات اونا درارتباط با پرونده هاشون گوش سپردیم پدرم وقتی

ترجیح  پرونده رو رومیز انداختم و گفتم: مناینقدر ساکتی نظری نداری  بشگفت:توچرا ام

اینی که به  می  شده ببینمورد صحبت کنیم کارای مامان همه تکرار میدم دررابطه با این

جرم قتل بازداشت شده خود قاتله پدرم با این حرف پرونده رو ازرومیز برداشت و 

وکیلشم   کسی نتونسته علیه اش مدرکی جم  کنهالگفت:تواین که قاتله شکی نیست ولی تا حا

م و گفتم: هرچی باشه  اون فقط یه وکیله کارکشته است خوب میدونه چکار کنه لبخندی زد

م داری خودولی شما دادستانی یعنی نمیتونی کاری کنی دقیق نگاهم کرد و گفت: انتظار 

بیافتم دنبال طرف تکیه دادم فنجانم و به لبم نزدیک کردم و گفتم: خودتون که نه ولی با این 

یه دادستانم نه کاراگاه وظیفه دختر جان من -کافیه لب تر کنیدهمه آدمی که دورشما ریخته 

توراتی که نیاز به من چیز دیگه ایه اینی که تو میگی مربوط به آگاهیه نه من من فقط دس

بلند شدم و  ر کنم ودرآخر اگه مدرکی وجود داشت حکم کنم همین دنم صامجوز داره میتو

دخل دخترای  گفتم: ولی نمیتونیدم اینقدر بی طرف باشید طرف راه افتاده توکوچه خیابون

معلومه وض  مردم بدبخت چیه یه  مردم و درمیاره اونوقت شمای دادستان این و بگی دیگه

ست دادن هم دلحظه خودتون و بزارید جای اون خانواده های بدبختی که هم دخترشون و از

آبروشونه اونوقت چکار میکردید مطمئنا" اگه به این فکر کنید بی کار نمیشستید فراموش 

ناب دادستان د بیافته حتی شما جودتونم دختر دارید این اتفاق برای هرکسی ممکن بونکنید خ

رام گذشتم و به داه پدرومادر و دوتا براجون و رومیز گذاشتم و ازبرابر نگفنو خانم وکیل 

درسی که ازطریق به آپسره رو کیف اتاقم رفتم فردای اون روز قبل ازاین که به باشگاه برم 

اون روز  یک ماه بدون هیچ تنوعی سپری شدبه دست آورده بودم فرستادم  وق پستیش دصن

اشت وچون بخاطر عجله زیاد مدارکش و دو پدرم برای رفتن به دادگاه عجله  دشنبه بو

ه شم دتوخونه جا گذاشته بود من رسوندن مدارکش و بعهده گرفتم قبل ازاین که ازماشین پیا

م جلسه شروع شده بود و من بخاطر ددیر رسیده بو چونچادری سرم انداختم و پیاده شدم 

پدرم اجازه پیدا کردم وارد دادگاه بشم مدارک و به دست سرباز سپردم و خودم صندلی آخر 

هیچ وقت این کارو نمیکردم ولی چون جلسه مربوط به همون قاتل دستگیر شده بود نشستم 

یگاه شد خنده ام گرفت اینقدر وارد جا لوقتی قاتکنجکاو شدم بدونم آخرش به کجا میکشه 

شیک و پیک و اتو کشیده و که هرکی میدیدش میگفت طرف کله گنده ای چیزیه وقتی 

م و حدسم آفرین گفتم همونطور که داشتم سروضعش دمشخصاتش و شغلش خونده شد به خو

درعین ناباوری طرف  دی که ارائه میشد بولئساو وارسی میکردم همونطورم حواسم به م

که مدام ازاون و خانواده  دزاد شد عکاس و خبرنگار بوآرئه و بخاطر نداشتن مدرک تب
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خارج شد من هم به قصد بیرون  مقتولین درحال گرفتن عکس بودند وقتی پدرم ازاتاق دادگاه

اش ه مرده دراومدم چشمم که سینه به سیندازصندلی خارج نشده بو بلند شدم ولی هنوز  رفتن

م میخواست ازنزدیک میدیدمش  بدون دلاد  من که خیلی دی تم با حالتی چرخشرو رو صو

زد کمی خودش و عقب اندازش کردم  لبخندی به روم رم و عقب بکشم خیره بداین که خو

وقتی  ا خانماس خواهش میکنم بفرمائید لبخندی به روش زدم و گفتم: بتقدم  کشید و گفت: حق

 اله بودی همین و بهشون گفتی حق تقدم باخانماس خواهش میکنم حاتوچشم اونا هم زل زد

 گ کرد و با حالتی که مشخص بودای رنگش و تنکه آبروتون و گرفتم بمیرید چشمای شیشه 

ت خارج لازم فاصله گرفت ولی محبا قدمی بخاطر حضور خبرنگارا خودش و کنترل کرده 

ه زود فراموش کردید دراین جا با تشر گفتم: چهاش همقدم شدم و با خنده شدن بهش ندادم با

نگاهم کرد ولی لبخند من محو نشد بلکه پررنگ ترم شد گفتم:حق تقدم با خانماس لطفا" کنار 

فتی که همزمان بطرفم اومدن با قدمی ازش لبدون توجه به دوتا بادیگارد گردن ک بایستید

نکنند شدم ازدر که بیرون  فاصه گرفتم  ولی متوجه حرکت دست او که اشاره کرد کاری

رفتم چشمم افتاد به پسری که به ماشین من تکیه زده بود سپر ماشین و نگاهی انداختم و به 

مت مثبت الشماست سری به ع لاخت و گفت: ماشین ماداو چشم دوختم با دیدنم پاش و ان

متوجه  ادم با دست به ماشین اشاره کرد و گفت: یک ساعتی میشه منتظرتونم راستشدن اتک

ماشینتون نشدم این شد که اینطوری شد متاسفانه دادگاه امروز و هم ازدست دادم شما 

..حرفش و نمیدونید نباید ماشینتون و این جا پارک کنید این جا مخصوص ماشین های.....

دستم و روسینه گذاشتم محلت بدید بله متوجه شدم حاال باید چکار کنم  البریدم و گفتم:ماشا

تعظیم کنم و عذر بخوام که شما به ماشینم زدید و سپرش و داغون م و گفتم:کمی خم شد

صبر کنم تا شما زدن باید  یصه نام شخص شخبونستم این جا رو دکردید یا برای این که نمی

و روسینه اش  و نگاهی انداختم و لم و کشیدم جدومش جناب......کمی خودمحاکمه بشم ک

خوب  و توچشماش زل زدم اشتم دقدمی به عقب بره وارستعلی دوم گفتم: جناب سرهنگ 

خندی زدم و به او که بچرا ساکتید جناب سرهنگ با دیدن اون مرده نگاه ازاو گرفتم  ل

وختم دوتا انگشتش و روپیشانیش گذاشت ددرحین سوار شدن داشت براندازم میکرد چشم 

به پسره چشم -میشناختیش؟ -دور نماندحرکتی داد و وسوار شد این حرکت ازچشم پسره 

ارم اگه ممکنه ماشینتون و حرکت بدید دم و گفتم: من خیلی عجله دوختم دست به سینه ایستاد

گرفت و گفت: با این که میتونم کاری کنم جریمه بشید و  مبتونم دربیام کارتش   و بطرف

سرتاپاش و ازنظر . ن خسارتدماشینتون بخوابه ولی تماس بگیرید قرار بزاریم برای دا

تا به جرم معطل گذروندم کارتش و مقابل چشمش پاره کردم و گفتم: خسارت پیش کش 

کردن دختر مردم ندادم بازداشتتون کنن تشریف ببرید کنار بتونم رد شم جناب سرهنگ علی 
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االن –ن میشه بپرسم سرکار خانم چکاره هستند که میخوان بگن من و بازداشت کن-وارسته

ارید رد شم دکنم حاال لطفا" کشتیتون و بریقاتای بعدی خدمتتون عر  مالندارم تومکه وقت 

قتی میخواستم سوار شم گفت: من شما لی پشت انداختم وداین و گفتم چادرم و درآوردم صن

ازم دسوار شدم به او که همچنان خیره بران هش انداختم وبم؟ نیم نگاهی درو قبال" ندیده بو

ا درآوردم سری تکان داد سوار شد وبار براش به صددمیکرد نگاه کردم و بوق ماشین و 

ادم و دازدست  لسای صبح و به کالدنده عقب گرفت فورا" ازتو پارک دراومدم اون روز ک

شب وقتی به خونه برگشتم پدرم عصبی بطرفم   بعدازظهر برای جبران بمونم ناچار شدم

دت و به نگین  خو-؟با کدوم مرده-م شدیالادگاه با مرده همکدوز تواومد و گفت: راسته امر

وچه حرفی با اون الفه گفت: تآهان آره حرف زدم برادرم ک–م محتشمه اون راه نزن منظور

داشتی که بخوای بزنی لبخندی زدم و گفتم: به به جناب سروان چه عجب شما  لمرتیکه قات

م سبز شد لوقتی میخواستم برم بیرون مقاب خونه هم تشریف دارید من که حرفی نداشتم

نماس منم گفتم وقتی اونا رو هم میکشتی همین حرف ام باخدخودش  و کشید کنار گفت حق تق

و بهشون زدی حق تقدم باشماس البته تو مرگ همین پدرم سری تکان داد و گفت:آخر با این 

زدی که چیزی بهت نگفت خیره سریهات یه بالیی سر خودت میاری ببینم وقتی این حرف و 

فقط رفتنا برام دست تکون داد ,وی اون همه خبرنگار لبگه ج دخندیدم و گفتم: نه چی میخوا

نعه ام و محسن عصبی گفت: انگار خیلی خوشت اومده  مقوباره همدیگر و میبینیم دیعنی 

ت کاری ه چه جورم وقتی شماها که به اصطالح یه کاره این مملکتیازسرم برداشتم و گفتم:آر

ر بشیم یارو رو گیر بندازیم پدرم خودش و ازدستتون برنمیاد من و امثال من باید دست به کا

دن که این بال سرشون ررومبل انداخت و گفت:اونایی هم که گرفتارش شدن فکر تورو میک

خوب دیگه  اونا خیلی -مت مثبت تکان دادالسری به ع ؟منظورتون اون دوتا خواهره–اومد 

وحتما" تو راه بلدی دیگه نه ؟ به برادرم چشم دوختم و -د شدند هرچیزی راهی دارهنابلد وار

جوش آوردنم داره یارو دخل بیست و یکی دوتا دختر و -؟گفتم:حاال چرا اینقدر جوش آوردی

اره با خونسری تمام لبخند ژکوند میزنه  نگفتی طرف اگه یدفعه دآورده اونوقت خواهر ما 

کی باید توسرمون میرختیم پوزخندی زدم و گفتم: میبینی یاره چه خات بدنبالت بیاد بالیی سر

اگه تو و امثال فکرشم آزار دهنده است ببین اون خونواده های بدبخت چی کشیدن  برادرمن

ن کار به این جا نکشیده بود به راحتی بیست و دوتا دختر التو کمی حس مسئولیت میکردن ا

ن قصر دررفت اگه به اندازه ای که دفت بولطه دم کاین وسط ازبین رفتن و یکی به واس

تا حاال گیر  دوکیل اون مرده برای اون بدو بدو کرد یکی تو اون آگاهی این کارو کرده بو

آدمای امثال شما اینه که هرکدوم به امید اون یکی نشستید حس وظیفه بین  لمشک افتاده بود

خیلی بیشتر ازاونی که حواس شماها نگران منم نباشید حواسم به خودم هست  شما ها مرده
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ینیم شماها چرا اینطوری نشستید کسی قراره بیاد پدرم گفت:آره دررابطه با پرونده بب باشه 

امروزه دلت خواست توهم میتونی بیای البته اگه برات جذابیتی داره پوزخندی زدم و گفتم: 

و خالی رفت سراغ چندتا بدبخت دیگه شماها برای سرگرمی  ,آره چه جورم طرف دررفت 

چیه مامان مگه دروغ – !نگین – نبودن عریضه جلسه بزارید که یه وقت وجدان درد نگیرید

االن اینقدر خونسرد نشسته بودید منتظر  ده بودمیگم اگه این اتفاق برای دخترخودتم افتا

م که فکر میکردم پدرمن با بقیه فرق میکنه رای خودم متاسفببرگزاری جلسه شبانتون بودید 

واری پوشیدم دراتاق لبلوز شهمینطور این برادر گردن کلفت کیفم و برداشتم و به اتاقم رفتم 

تقریبا" و قفل کردم و پشت میز نشستم متنی که آماده کرده بودم و ایمیل کردم و منتظر شدم 

متن دیگه ای فرستادم شالم و روسرم  اندم ولی خبری نشد که نشدظر مچهل و پنج دقیقه منت

همه دورهم نشسته بودند و صحبت میکردن شال و پشت سرم اختم و ازاتاق بیرون رفتم دان

بردم ازگردنم رد کردم اضافه اش و ازدوطرف روسینه ام انداختم و جلو رفتم برادرم با 

درم ازجا بلند مون پچشم دوخت وقتی سالم کردم دوتا مهدیدنم سری تکان داد و به پدرم 

گرم احوال پرسی کردم و اما اون شدن یکیشون که اکثرا" به خونه ما رفت و آمد داشت 

یکی سرتاپاش و ازنظر گذروندم و با لبخند گفتم: به به جناب سرهنگ وارسته خوش آمدید 

او  نگاهی به پدرم بعد به من انداخت و گفت:شما ؟  صندلی کناری پدرم نشستم و گفتم: بله 

تا بناگوش  اغون کردید تازه میخواستید ماشینمم بگید بخوابونن دمم همون که ماشینش و دخو

به وارسته انداخت و گفت: شماها همدیگر و میشناسید   دسرخ شد پدرم نیم نگاهی به من بع

وی دردادگاه آشنا شدیم  گویا به خاطر ماشین من دادگاه امروزشون لخندیدم و گفتم: صبح ج

دآوردیه برای اززیر وظیفه  هرچند بنظر من اینم یکی ازاون بهونه های منو ازدست دادن 

قایی دوختم و عصبی گفتم: ایشون همون آنگین خانم  به پدرم چشم -اینطور نیست دررفتن  

خوب مدارک حاال به -ست شما برسونن با سرش تائید کردد ارک و بهدنیستن که قرار بود م

اد پوزخندی زدم دسته انداخت و سری به عالمت نه تکان گاه گذرایی به وارن ؟دستتون رسید

نگ ماشین لو گفتم: ایشون اگه واقعا" به اون مدارک دسترسی پیدا کرده بودندمطمئن باشید 

ال میشدن خیلی حس وظیفه میکردن خی من نمیموندند آخرش این بود همین طوری بی

نکردن چون  دن ولی این کاروارتشون و میزاشتن رو شیشه و میرفتن به دادگاهشون میرسیک

او که از رک بودن من دربیان حقیقت ر نیست جناب سرهنگ دستشون خالی بود اینطو

حسابی جا خورده بود بدون این که نگاه خیره اش و ازم بگیره گفت: خیر سرکار خانم 

مانی که پیاده شدم ببینم چه بالیی سر زدرست  دارک و آورده بودم اینطور نیست من م

ه ازم زدن ابرویی باال انداختم و گفتم: منظورتون اینه مدارک و ازتون بلند دشما اوم ماشین

وتا نگهبان یعنی انتظار دارید االن ما دکردن اونم تو روز روشن دم دردادگاه با وجود اون 
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اصال" بگذریم باالخره ازاون مدارک کپی –روغ گفتن ندارم دمن دلیلی برای -باور کنیم

و گفتم:  ادمداگه شما اجازه بدید کپیش و هم عر  میکنم تکیه –ه باشید چیزی باید داشت

ا سراپا گوشیم پدرم لبخندی به روی وارسته زد و گفت: جناب خواهش میکنم بفرمائید م

یکم که نه خیلی ولی خیر به دل -سرهنگ دخترمن یکم رکه امیدوارم به دل نگرفته باشی

شما تو نظام چه سمتی دارن خندیدم و گفتم:چیه  نگرفتم  فقط قبلش میشه بپرسم دخترخانم

ون کنم آره او نگاهی به پدرم بعد محسن انداخت و تشتدانگرانید صحبتتون تموم نشده باز

منم که همین و عر  کردم بفرمائید کپی مدارک االن کجاس پیش –اصال" بگذریم گفت: 

اشتم  اونم به دمدارک و من فقط کپی –تونه یا اونم  به لطف آقا دزده ازدست دادید دخو

خودم و کشیدم جلو گفتم: یعنی اونا رو خودتون به دست   دوسیله پست به دستم رسیده بو

اره دخوب کاری ن-ددقیقا" منظورم همین بو-هدنیاورده بود و جاسوسی چیزی براتون فرستا

با  خیر-نکرد؟ لیعنی قبو-همین کارو کردم ولی.....–تماس بگیرید مجدد براتون بفرسته 

ن طرف لو رفته باشه که فردا الادم و گفتم: اگه تا اداجازتون گوشیش خاموشه  سری تکان 

ه مرد ببینم وتا زن و یداد مقتولین پرونده تون به بیست و سه نفر میرسه البته بیست و دتع

جاسوستون که زن نبود بود؟ نفسش و با صدا بیرون داد و گفت: چرا بود با  گنجناب سره

پرونده  تاسف سری تکان دادم و به پدرم چشم دوختم و گفتم: تحویل بگیرید جناب دادستان 

من درعجبم سرهنگ مملکت باشی اینقدر ندونی قبل ازاین که مدارک و  بسته نشده باز شد

د تهیه کنی اونم مدارکی که یکی برای رسوندن به ازش بایدگاه برسونی یه کپی چیزی به دا

دستت جون خودش و بخطر انداخته باشه بلند شدم و گفتم: جناب سرهنگ تا این جا اگه 

 ا اگه طرف و کشتن شمادکسی حرفی بهتون نزد ولی فر دکاری ازدستون برنیومده بو

شبیه که با   امشب آخرین اینطور بشه داخته بودطر انمسئولی اون جونش و بخاطر شما بخ

ای بیسیمش سکوت کردم  داشتم میرفتم که دبا شنیدن ص ان راحت میتونید بخوابیددوج

حرفش باعث شد یک بار دیگه بطرفش برگردم فورا" ازجا بلند شد و روبه پدر گفت میرم 

 حقیقته جناب سرهنگ-اره یانه خنده بلندم باعث شد متعجب به من چشم بدوزهدببینم حقیقت 

متاسفانه همین یه شبم ازدست دادید خوش حال باشید جاسوستونم مرد حاال بدوئید ببینم حقیقته 

کی دیگه جرأت میکنه به شما و امثال شما اعتماد کنه من جای اون باال دستی بودم میدادم 

ازدم همتون و به رگ بار ببندن وقتی کاری ازدستتون برنمیاد فقط بلدید.........نگین خانم 

بخاطر حماقت این آدما چشم دوختم و گفتم: که حرفم و برید دیگه دخترم عصبی به پدرم  بسه

قراربود زن بود من بهترین دوستم و ازدست دادم کسی که برای شما هم جای دخترتون 

همین برادر سروان من بشه اگه شماها به این زودی فراموش کردید من فراموش نکردم تا 

با عجله جمعشون و ترک کردم زمانی هم که طرف و پای طناب دار نکشونم آروم نمیگیرم  
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تا زمانی که خوابم ببره سه به اتاقم رفتم و پشت سیستم نشستم  لعنتی پس چرا جواب نمیدی 

م که مسیجی  ددیگه متنها رو تکرار کردم  ولی خبری نشد که نشد صبح  توباشگاه بومرتبه 

و فورا" به خونه رفتم مادرم لبخند رضایت بخشی زدم و آدرس و براش فرستادم  برام اومد 

وقتی ساک دستم دید گفت: کجا به سالمتی بدون این که نگاهش کنم گفتم: چند روز میخوام 

ونی اگه پدرت بفهمه خون به پا میکنه دوای نگین می-رم پیش دائیازاین جا دور باشم می

عصبی داد زدم بزار به پا کنه برام مهم نیست حوصله خودش و زیر دستای بی عرضه اش 

و ندارم میخوام ازخودش و کارش و این خونه همه و همه فرار کنم دلم میخواد هیچ 

وقتی دروباز کردم بازوم و کشید  رماده هیچ کس و نلکدومتون و نبینم میفهمی مامان حوص

شک -ائیتدمطمئنی داری میری پیش -و گفت: توچشمای من نگاه کن ببینم  بهش چشم دوختم

داری میتونی دنبالم بیای نه یه زنگ بهش بزن بازم نه شب بلند شو با شوهرت بیا ببین کجام 

برم نمیخوام با اون کن بزار  لبازم اگه شک داری دیگه مشکل خودته نه من حاال دستم و و

آره -توچه مرگت شده نگین توکه اینطوری نبودی-پسر گردن کلفت بی غیرتت روبه رو بشم

صبا طعمه بشه م اون شوهر و پسر بی عرضه ات به این روز انداختنم اونا باعث شدن دنبو

م شدن گذاشتن اون کثافت بکشش  حال اونا ازش قراربود محافظت کنن ولی بی خیالش

م میخوره اونا ازاون قاتل کثافت تر و به درد نخور ترن اون ازشوهرت که نامزد ازشون به

کشم نمیگزه نامزدش گ کثیف اونم ازپسر بی غیرتت که کپسرش و فرستاد توچنگال اون گر

و بی آبرو کردن بعدم فرستادن زیر یه خروار خاک مطمئن باش بود و نبود منم توفیری به 

توفکر -م پیش کسی که بهم اهمیت میده و برام ارزش قائلهاره پس چه بهتر بردحالشون ن

اگه داشت دوست من و که ازبچگی باهم -ارهدمیکنی پدرتو به اندازه برادرمن بهت عالقه ن

اون اتفاق بود نگین پدرت و محسن هرکاری -بزرگ شده بودیم توچنگال مرگ رها نمیکرد

سکوت کردن چون کاری بلد نبودن که ازدستشون براومد کردن داد زدم آره کردن البته فقط 

و  انجام بدن اونا فقط بلدن ادای روشن فکرا رو دربیارن و شب به شب دورهم جم  بشن

جلسه بزارن که چیه چیه با خانواده دورهم جم  شدن و درمورد مشکالتشون حرف میزن 

ن باشید جم  کنید این قرتی بازیا رو جم  کنید شماهم به جای این که نگران جای خواب م

م و ددستم و کشی برید بساط هرشبتون و فراهم کنید که تا یه ساعت دیگه پیداشون میشه 

ازخونه بیرون زدم  وقتی بوق ماشین و دومرتبه به صدا درآوردم درفورا" باز شد  جلوی 

رانتظارم و میکشید رساندم دکریدور سوئیچ و به خدمتکار دادم و خودم و به دائیم که جلوی 

بغلش  بلندم کرد چرخی زد و گفت: ازسری قبل سبک تر شدی نگینم چکار میکنی  و پریدم

صورتم و بوسید و گفت: دیگه خوبم بیا تو چرا این  هآره رژیمم حالت چطور-رژیمی یا......

اشت و دمه  اشاره ای کرد او بعد ازآوردن شربت ساکم و بردجا ایستادی  با دست به مستخ
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یگه دبی معرفت نشو -ن نگین خانم چی شد یادی ازمن کردیتعریف ک-ازمون فاصله گرفت

نزدی ونی چند ماهه یسر بهم دبله زنگ که میزنی ولی می-من که هرروز بهت زنگ میزنم

منم همینطورم ولی چکار کنم درگیر بودم سری تکان –ه ام توکه میدونی چقدر بهت وابست

ازاونی هم -طرف قصر دررفت داد و گفت: روزنامه ها رو خوندم واقعا" به همین راحتی

نمیدونی چه لبخند پیروزمندانه ای رو لبش بود وقتی میخواست که فکر کنی راحت تر 

ر بهت سفارش ددختر دیونه شدی چق-مدآره  بو-تومگه اون جا بودی-ازدادگاه بره بیرون

اشتم همش با داشتم برم  چون حوصله اش و ندراستش قصد ن–کردم اونطرفا ظاهر نشی 

میگفتم برم ازنزدیک ببینمش میپرم بهش  بابا مدارکش و جا گذاشته بود کسی هم نبود م دخو

ولی.....نفسم و با صدا بیرون دادم بهش  بهش برسونه رفتم اون و بدم اتفاقا" دیرم رسیدم

باید -گفتیتوکه چیزی ن–چشم دوختم و گفتم: وقتی میخواست بره بیرون رودررو شدیم 

اون لحظه با ناخنام چشماش و ازکاسه  داونقدر خونسرد بودم بای میگفتم ولی نمیدونم چرا

نطور خودشم کنار ی تازه بهش لبخند هم زدم اونم همیدرمی آوردم ولی درکمال خونسرد

تی بهشون همین و شکشید و گفت حق تقدم باخانماس منم گفتم وقتی اونایی روهم که میک

چه عکس العملی ازخودش نشون –گفتم آره -میگفتی خودش و کشید جلو گفت:واقعا" گفتی

هیچی فقط ابروش داد باال بهم خیره شد معلوم بود دلش میخواست کسی نبود تا با –داد 

دستاش خفه ام کنه ولی خیلی خودش و نگه داشت تازه نزاشت بادیگاردای گردن کلفتشم 

س کردم کاری بکنن جلوی دردادگاه هم برام دست تکون داد یه جوری دست تکون داد که ح

آ آ آ دیگه تند رفتی -که امیدوارم این اتفاق بیافته معنیش اینه که به زودی همدیگر و میبینیم

چرا اتفاقا" اومدنمم دلیل داره  به کمکت -توکه نمیخوای بگی نقشه ای براش داری هان

م اد و گفت: نه نگین نیستم من دلم میخواد تو رو سالم ببینم نمیخواداحتیاج دارم سری تکان 

اونم با نقشه جلو رفت –من با نقشه جلو میرم -بالیی که سر دوستت اومد سرتوهم بیاد

اونا نمیدونستن چکار کنن ولی من میدونم  اون چیزی و که میخواد من هزارتا -اینطور نیست

ن بخوای به این چیزا نه نگی-ازاون طریق به دام بندازمشهزار تاش و تو دست دارم میتونم 

بیرونم میکنی با معرفت من ازتو -  شرمندگی بر میگردونمت خونه باباتفکر کنی با عر

اگه -م نمیندازمتدتوجون بخواه نه نمیگم ولی با دستای خودم تو چنگ اون آ-کمک خواستم

کنارم باشی هیچ اتفاقی برام نمی افته خواهش میکنم کمکم کن چند ماه خواب و خوراک 

چی تو -دم نکن جون نگین نه نیار بزار به هدفم برسمخدا ناامیوروندارم امیدم فقط به تو  ت

مه شد رفت ه مختودکجایی بابا پرون-ه نیستندسرته نگین مگه پدرت و محسن دنبال این پرون

یه سند چند میلیاردی گذاشته بودن و  دتم تو زندان نبوف تبرئه شد آزاد شد هرچند این مدطر

ی راحت قصر درمیرفت کاراونا نیست این درش آورده بودن مطمئن باش اگه ثابتم میشد خیل
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وتو فکر میکنی میتونی بندازیش -آدم زرنگ تر ازاین حرفهاس باید کاری کرد بیافته تو تله

-اگه ازنقطه ضعفش استفاده کنیم خیلی راحت می افته تو تله-م وثل محتشتوتله اونم کسی م

یشه به منم بگی چیه؟ م-ونقطه ضعف محتشم و تو میدونی سری به عالمت مثبت تکان دادم

ونی ضعفش دو گفتم: یعنی بعد ازقتل بیست و یکی دوتا دختر هنوز نمی سرم و انداختم پائین

ت میخوای خودت و بدبخت کنی و آبروی ی بری تو دهن شیر نگین باپای خودمیخوا-چیه

ه به این لآدم کوچکی نیست اینقدر دوروبرش پره که محاپدرت و ببری فراموش نکن محتشم 

راحتی به تو نگاه کنه پوزخندی زدم و گفتم: میخوای بگی دربرابر اونایی که به دامش افتاده 

ن خیلی زشت ترم سری تکان داد و گفت: زدی به هدف برعکس توخیلی هم سرتری دبو

واین نمیتونه نقطه ضعف محتشم باشه خوشگلی و زشتی برای اون مهم نیست اون بره 

ل هم نمیزاره خندیدم و گفتم: خوش حالم شی بهت محون بره بامیخواد نه گرگ وتو نمیتونی ا

شناخت پیدا کردم چون پرونده -که شما حداقل تواین مدت خوب روش شناخت پیدا کردی

فهمیدم یه چیزی تو  دهمون اول که چشمم به اونا افتا ای که تو جم  آوری کردی و خوندم ه

هت میگم من نمیزارم خودت و سیاه بخت نگین دارم بسرته باید همون موق  جلوت  میگرفتم 

کنی بزار رک و راست بهت بگم توخیلی خودت و دست باال گرفتی فکر کردی چون کمی 

نی اتفاقا" نسبت به دخترای دیگه زرنگ تری میتونی کاری ازپیش ببری نه جونم نمیتو

ونی حتشم قبل ازاین که توچشمات زل بزنه شاهرگت و میزنه میدتوازهمشون ضعیف تری م

اون انتقام بابات و ازتو میگیره ولی اگه فکر ا چون پدرت بد چوب الچرخش کرده رچ

هیچ کس نمیدونه –خترای دیگه کرد با تو هم میکنه سخت دراشتباهی دکردی کاری که با 

دادستان توکلی دختر داره پوزخندی زد و گفت: چرا چند نفری میدونن کافیه یکی بینشون 

-بخاطر پرونده هاش-ت چرا پدرت به هیچ کس نگفت دختر داره هانناتو ازآب دربیاد بنظر

بو داره بابای طرف و درآورده مو رو ازماس آفرین چون پرونده هاش همه یه جورایی 

کشیده بیرون نگین خانم به پدرت اعتماد کن کمی صبر کن مطمئن باش باالخره گیر 

ت کارو سخت کنی بزار به میندازش فقط صبرکن کاری نکن هم برای خودت هم برای پدر

" تبرئه شده انگار روزنامه الروش خودش پیش بره بعدشم پرونده مختومه نشده طرف فع

ست و سه تا رسید سری تکان دادم و گفتم: این یامروز و نخوندی قتل های سریالی به ب

ولی بی عرضه ها هم مدارک و ازدست دادن هم اون بدبخت و به  دخت جاسوس پلیسا بوببد

نگین اونا بی عرضه نیستن محتشم خیلی زرنگه هم زرنگه هم خرش خیلی میره -ن دادنکشت

تا کسی میاد حرف بزنه با پول  اون با پولی که داره تونسته نصف مملکت و به راحتی بخره

میکوبه تو دهنش مگه ندیدی پانزده تا ازاونایی که دختراشون مردن دیه گرفتن  رضایت 

دیه رو کی پرداخت کرده اصال" اونا چه جوری رضایت دادن  دادن هیچ کسم نفهمید این
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برای  پس  یطرفه به قاضی نرو تنها حالل این مشکل زمانه ددیدی که جلسه چقدر خلوت بو

منتظر کسی بودی آرمین سری -............با بلند شدن صدای زنگ دائیم سکوت کردتو هم 

 پدرت و محسننخدا به فریاد برسه گفت: لند شد وقتی برگشت مت نه تکان داد و باله عب

با دیدن محسن که عصبی وارد خونه شد  چرا به مامان گفته بودم -؟ای این جااشتن میدخبر ن

ازجا بلند شدم بدون این که سالم کنه یا اهمیتی به حضور دائیم بده اومد جلو سیلی بهم زد و 

فتی میری به دائیم که دستش گفت: اینقدر خودسر شدی برای خودت هرجا میخوای راه می ا

و روسینه محسن قرارداد  ازمن دورش کرد چشم دوختم  دستاش وکرد توجیبش مقابل من 

ایستاد و گفت: کی بهت گفته چون بزرگتری میتونی دست روخواهر کوچکترت دراز کنی 

اگه -خالت نکن که اگه حمایتهای شما نبود این االن تا این حد خودسر نشده بوددشما -هان

اگه اومدی حمایتهای من نبود االن خواهرت به جای این جا سرازجای دیگه درآورده بود 

ببینی خواهرت برای چی سرازاین جا درآورده بشین و مثل دوتا آدم متمدن باهم صحبت کنیم 

محسن -اگه نه نمیدونی تمدن چیه ادامه بده تا بهت نشون بدم یه من ماست چقدر کره داره

ه پدرم چشم دوخت و سالم کرد پدر با این که دل خوشی ازدائیم نداشت با بگیر بشین دائیم ب

خواهش –خوشرویی جواب سالمش و داد و گفت: شرمنده که این موق  شب مزاحمت شدیم 

ممنون دیر وقته باید بریم خوب نگین خانم همونطوری واینستا برو -میکنم بفرمائید بنشینید

تباه میکنی متعجب شما خیلی اش–من جایی نمیام –وسائلت و بردار بریم مادرت نگرانه 

هرسه به دائیم نگاه کردیم ولی او به پدرم چشم دوخت و گفت: بهتره ازاین به بعد بیشتر 

متاسفم نگین جان –آرمین –مراقب نگین باشی چیزایی توسرشه که بنظرم بوی خون میده 

دارم این ه اندازه تو دوست نبمن نمیتونم درحقت خیانت کنم  هیچ کس و هیچ چیز و تو دنیا 

ات میدونن پس دلم نمیخواد یه مو ازسرت کم شه با پدرت برو و هم خودت هم خونواده 

دت و بندازی نیاز نیست تو خو خونه و فقط صبر کن بزار پدرت خودش میدونه چکار کنه

ر بینمش همینطووسط آقای توکلی نگین صحیح و سالم تحویل شما امیدوارم دفعه بعد که می

محسن خان به جای این که زورت و رو سرو صورت خواهرت نشون  سالم ببینمش درضمن

بدی یکم عقلت و به کار بنداز ببین چکار کنی که خواهرت بطرفت کشیده بشه نه که ازت 

نترسی داره که سرفراری بشه آبروی نگین آبروی همه ماس مراقبش باشید این دختر 

متاسفم نگین جان -وای آرمین ازت انتظار نداشتم-میترسم آخر سر کار دست هممون بده

متاسفم دلم میخواد  هروقت میبینمت اینطوری به دیدنم بیای نه که من سرخاکت بیام لطفا" 

نت دور کن ازمنم دلگیر نشو خودت میدونی خودت باش و افکار بچه گانه رو ازذهراقب م

ندگیت و کله شقی و بزار کنار زتواین دنیا جز تو هیچ کس و ندارم نمیخوام ازدستت بدم 

گه برنمیگرده به فکر خودت و آینده ات باش محسن ساکم و که بکن اونی که رفته رفته دی
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مستخدم آورده بود برداشت و گفت: اینم ازدائی جونتون تشریف نمیارید برای این که 

اندازه تو میخوام بدونی منم هیچ کس و به حرصش و دربیارم گونه دائیم و بوسیدم و گفتم: 

دوست ندارم نه دوست دارم نه قبول دارم یادت نره کارت که شروع شد خبرم کن لبخندی 

زد و سرش و به عالمت مثبت تکان داد سوئیچم و برداشتم و جلوترازاونا ازخونه بیرون 

ه او بجلوی ماشین محسن دستش و آورد جلو گفت: بده من تو با بابا برو بدون اهمیت  زدم 

فل و زدم  و حرکت کردم به خونه هم که رسیدم بدون توجه به مامان و مهدی سوار شدم ق

صبح سرمیز صبحانه مهدی گفت: نگین کالسا  برادرکوچکترم به اتاقم رفتم و درو قفل کردم

میخوام ببینم چقدر -چطور پیش میره مقداری ازچاییم و نوشیدم و گفتم: مثل همیشه چطور؟

کتک  تی یا نه پوزخندی زدم و گفتم:چیه باز دلت هوسپیشرفت کردی اصال" پیشرفت داش

و  فعه ایندنم تو عمرا" بتونی ازپسم بربیای خندیدم و گفتم:هرخندید و گفت: عمرا" او-کرده

این یعنی قبول –برعکس من –ن میکنم یردارم تماین بار فرق میکنه دوماهه یسره –میگی 

اگه -ن یعنی میخوای مبارزه کنیایپس –کی همچین چیزی گفتم -کردی شکست خوردی دیگه

قبول -دلت میخواد دست و پات بشکنه آره مبارزه میکنم ولی گفته باشم این بار کوتاه نمیام

حاال هم خوب بخور که  توخوبیبابا باشه –منم همینطور کتک خوردی نشینی گریه کنی 

م توهم زود وسط مبارزه ضعف نکنی بلند شد و گفت: نه دیگه نمیخورم میرم خودم و گرم کن

اینقدر رجز -بخاطر شما دلم سوخت دخترتون و نزدم دبیا بابا شماها هم بیاید بیرون شای

اینقدر بال و پر به دخترت نده پدرمن به محسن چشم -نخون پسر توازپس دخترمن برنمیای

مشتش و رومیز بال و پرم ریخته  ابعالیم: چند ماهی میشه با بی عرضگی جندوختم و گفت

عرضش -گفت: هرچی هیچی نمیگم روت و زیاد میکنی کاری نکن دهنت و بدوزمکوبید و 

دست به من بزن ببین چی میبینی نبین دیشب هیچی بهت نگفتم فقط به حرمت آرمین  و داری

م عصبی ازجا بلند شد فورا" مقابلش ایستادم که دبود وگرنه همون جا دهنت و سفره کرده بو

چه مرگتون شده که مثل سگ و گربه -مون و پائین آوردیمبا داد پدرم هردو مشتای گره کرد

صندلی و سرجاش قرار دادم و گفتم: سگی که بستید این جا ازنوع   افتادید به جون هم

گفته باشم به پروپای من  هارشه خودی و غیر خودی براش فرقی نداره همه رو میگیره

بدون توجه به دادو بیداد میام بپیچه کاری میکنم پشیمون شه مهدی توبرو لباسم و عو  کنم 

محسن به اتاقم رفتم لباس ورزشیم و پوشیدم مهدی درحال گرم کردن خودش بود وقتی من و 

قبول نیست –آره داداش کوچیکه آماده ام -دید با خنده گفت: االن میشی کیسه بوکس آماده ای

چه جوری دخترش  بدون تماشاچی که مزه نداره صبر کن االن میام میخوام بابا جونت ببینه

و خرد و خمیر میکنم  بدو به داخل رفت وقتی برگشت مامان و بابا هم همراهش بودن هردو 

وای به حالت اگه یه جای  زیر سایبون روصندلی حصیری مشبک لم دادن مامان گفت:مهدی
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بی خیال مامان بیا مهدی جان هرجور دلت -نداشتیم دیگه این که نشد مبارزه-ود شهبدنش کب

و گفت: محسن بیا  اد کبودم کن  شروع کن  گارد گرفت و شروع به رقص پا زدن کردمیخو

چه پیغمبر جرجری مهدی بلند خندید و به رقص پا ادامه داد محسن با فاصله ازما -توداور

ایستاد و گفت:چونبی)به معنی آماده باشید( نگاهی به هردو انداخت و گفت:شی جاک)شروع 

)ضربات پا (بود با حرکتی پاش و رد کردم که زد آب چاگیمهدی اولین ضربه ای کنید(

با یوب چاکی که زد بالفاصله دوتا مشت زد که اونا رو هم دفاع کردم کمی حرکت کرد و 

پاش تو سینه ام خورد و به عقب پرت شدم ولی خودم و نگه داشتم و مان  زمین خوردنم شدم  

نگاهی به پدرم که گفت: دختر جان دفاع نکن  مهدی پشت سرهم به ضرباتش ادامه میداد

به مهدی نگاه کردم و گفتم:همین بود مهدی خان تکواندو  دحمله کن انداختم و دوباره با لبخن

پاش و عو  میکردم ولی دیگه خودت خواستی   ینجوریاس تا حاال داشتم بهت ارفاقا  ا-کار

-ی داری فقط دفاع میکنیخوبه آبجی خانم کم آورد–کرد و شروع کرد به ضربه زدن 

-جدا" خودت خواستیا-خسته شدم حمله کن میخوام حالت و بگیرم- توخوبی کارت و بکن 

به خدمت -نه زورت به من میرسه نه قدت مشتامم سنگین تره بزن دخترجون کم حرف بزن

آب چاکی آخرم با یه یوب چاکی که تو با پا میرسم بهش محلت ندادم دفاع کنه پنج شش تا 

ای دست پدرو مادرم بطرف مهدی رفتم و با خنده دستم و دنقش زمینش کردم به صزدم 

بطرفش دراز کردم و گفتم: بلند شو کوچولو گریه نکن دستم و کنار زد بلند شد و گفت: 

جرزنی کردی بلند خندیدم و گفتم: بچه پرو کجاش جرزنی بود نیم ساعته تو یسره داری 

قتت و کمتر صرف حرف زدن کنی میتونی موفق جفتک میندازی و رجز میخونی اگه و

خوب که –خوبه من ازتو بزرگترم -بشی هنوز خیلی مونده ازپس من بربیای داداش کوچیکه

چی درعو  من ازشش سالگی تکواندو کار کردم ولی تو همش شش ساله تو این رشته ای 

ی فکر کنم چند ادامه بدغیر اینه ولی نسبت به قبل خیلی بهتر شدی ضرباتت سنگین ترشده 

کی میخواد مبارزه کنه پدرم بلند شد و گفت:نوبتی  ماه دیگه شکستم بدی خوب نفر بعدی 

ونی دآهان توهم می-خندیدم و گفتم: من که حریف شما نمیشم بزار زنت بیاد باشه نوبت منه

زن من این کاره نیست میگی بیاد نخیر خودم جور زنمم میکشم بیا ببینم دخترجان چند مرده 

اخت و دارزه کنم به محسن نگاه کردم ابرویی باال انببابا اجازه میدی من باهاش م-حالجی

جا زدی شونه ای باال انداختم و گفتم: برام مهم نیست طرفم کی باشه خیلی  دگفت: چی ش

 نه نه شما دوتا مثل دشمن قسم خورده میمونید یه بالیی-امتهان کنی بسم هللا دلت میخواد

رس مامان خانم نمیزنم ناقصش کنم فقط میخوام یکی دوتا فن بهش یاد بدم با نت-یدسرهم میار

گنده ترازخودش درافتاد بتونه ازپس خودش بربیاد  پوزخندی زدم و گفتم: باز که رفتی 

و شروع به شمارش روممبر  راست میگی بیا توگود  آستیناش و زد باال اومد مقابلم ایستاد 
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تیوآپ چاگی  بدون معطلی با پرشی همین که سه رو گفت کرد هانا)یک( تول)دو( ست)سه(

و زدم چون ازمن خیلی بلند تر بود فقط با این حرکت و پرش میتونستم به صورتش ضربه 

بزنم اینقدر محکم زدم که محسن با اون جثه کمی اززمین بلند شد و محکم به زمین خورد 

ش لوی دماغحسن دستش و جه خودشون و باالی سرش رسوندن ملبا عجمادرو پدرم هردو 

وخت پوزخندی دکه غرق خون بود گرفت و به کمک پدرم نیم خیز شد و عصبی بهم چشم 

هرچی گنده تر توخالی تر, درس درس دوم  برای کسی رجز نخون,اول زدم و گفتم: درس 

و گفتم:درس  سوم به هیچ کس اعتماد نکن حتی هم خونت واما درس چهارم کمی جلو رفتم

یگم چون گوش شنوا نداری یکیش درو یکیش دروازه اس پس فایده ای به حالت چهارم و نم

خوب بابای گرام نوبت شماس شروع کن نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت: توکه  نداره

مطمئن باش اگه میتونستم همین کارو میکردم ولی متاسفانه تا -نمیخوای بامنم این کارو بکنی

ن محسوب میشه حاال شروع کنیم یرمبارزه با شما برام یه تمبربیام شما  سحاال نتونستم ازپ

باشه یدفعه دیگه تو االن خسته ای و این عادالنه نیست خندیدم  و -یا من برم به کارم برسم

مهدی بیا کارت دارم همراه مهدی به اتاقم رفتیم گفتم: کشته مرده این عدالتتم جناب دادستان  

اون چه بالیی بود -کردم و گفتم: هیچی چم باید باشههیچ معلومه تو چته متعجب نگاهش –

پس چرا من و نزدی یطرف -مبارزه است عزیزم خاله بازی که نبود-سر محسن آوردی

اری ولی اون نه مامان نبود سه چهارتا توشکمش دصورتش و بوسیدم و گفتم: آخه تو گناه 

مگه تو غیر این  -یتواون و مقصر مرگ صبا میدون-میزدم که برای همیشه زمین گیر شه

اش دنامردیه نگین محسن عاشق صبا بود بلند خندیدم و گفتم: باور نکن دا-فکر میکنی

خیلی بی -کوچیکه اون جز خودش عاشق هیچ کس نیست اون خودپرستیه دومی نداره

اک نداره توهم که شدی سوهان نگین نمیبینی به چه روزی افتاده خواب و خورانصافی 

االن اصال" حوصله فکر کردن به این چیزا رو ندارم من امشب بی خیال مهدی -روحش

چرا خودت –ه آره تولد یکی ازبچه های باشگاه-خبریه–دعوتم تومیتونی من و برسونی 

جاش خوب نیست بعدشم طول میکشه نمیخوام موق  برگشت تنها برگردم –ماشین نمیبری 

نه امروز کاری ندارم میام -آرمین حاال اگه نمیتونی یه فکر دیگه بکنم اصال" زنگ میزنم به

 من یه روسری چیزی سرم بندازم بیام خندیدم و گفتم:عزیزم تو نیاز به الینم نمیشه حابب

خترایی اخمی کرد و گفت: دستت درد نکنه دیگه شدم داری همینطوری هم شکل دروسری ن

خوب دخترا خوشم میاد شما -خوشگلی قهر نکن کوچولو منظورم اینه الخوب حا-دختر

سری تکان داد و گفت: پنج  پنج-د حاال چه ساعتی میخوای بریتحویل میگیری خودتون و  

و گفتم: روچه حساب باید به اون  توماشین منتظرم به محسن گفتی میخوای بری اخمی کردم

بابام هنوز زنده است نیازی به اجازه اون یه -شر میشه بیابرو بگو ببین میزاره بری یانه-بگم
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دارم بعدشم من هرکار دلم بخواد میکنم به هیچ کسم جواب پس نمیدم توهم نمیتونی الف بچه ن

م دحرف نزده صدتا میزاری توکاسه آ خیلی خوب بابا–دنبال بهونه ای خودم میرم 

ببین - نگو فقط نزاشت بری اشکت درنیاد میرم بیرون تا اون ساعت برمیگردم اصال"

نه ممنون با –باشه چیزی نمیخوای -خودم میگم حرفی ازرفتن من به کسی نزنی–بله -مهدی

کارای مربوط به شب و ارسال کردم تا بعدازظهر دل تو دلم رفتن مهدی سر لب تابم نشستم 

مهدی من و به آدرس مورد نظر رسوند م مبادا سرقرار حاضر نشه دنبود همش نگران بو

ل و تو دستم گرفتم و وارد سبد گم لقرارشد نیم ساعت قبل از بازگشت بهش خبر بدم بیاد دنبا

پارکینگ شدم شانس آوردم مهدی زود رفت وگرنه با دیدن اینا عمرا" اگه میزاشت وارد 

ومه کجایی نگاهی به ساعت لهانیه با دیدنم خودش و به من رسوند و گفت: هیچ معخونه بشم 

من که نمیشناسمش  دهنوز که نه هرچن-انداختم وگفتم: طبق قرارمون اومدم ببینم خبری نشد

ن مملو ازدود و بوی لفضای سابیا خودت یه نگاهی بنداز سبد و به دستش دادم و وارد شدم 

آزار دهنده سیگار بود با نگاهی اجمالی به اطراف بطرف اتاق رفتم لباسم  عو  کردم 

 اکیپ همیشگی دور هم جم  شده بودن م انداختم و ازاتاق بیرون رفتمدنگاهی تو آینه به خو

حمید با دیدنم سوتی زد و گفت: به به خانم خانما چه عجب افتخار دادید خندیدم و گفتم: حالت 

بعد اون اتفاق گفتم یه مدت آفتابی نشم تونبودی معلوم  -چطوره خیلی وقته خبری ازت نیست

نمیشینی لیوان  نه مدرک نداشتن -اذیتت که نکردن-ده بودن چه بالیی سرم اومالنبود ا

نفهمیدی اونا برای  زببینم حمیداون رو-بطرفم گرفته بود ازش گرفتم و نشستم شربتی که 

نه بابا هرچند درست سر -ن  اومده بودن؟دچی اون جا بودن برای گرفتن شماها که نیومده بو

ه یه چیزی بهشون برسونه طرف دن دنبال یکی که قراربوددرنیاوردم ولی گویا اومده بو

بود که بخیر گذشت من که پشت دستم و داغ کردم بخوام یه سرکارشون گذاشته بوده هرچی 

م قبل دو جا گذاشته بو بابا گوشیم– دش تتوناقافل ازکجا پیدا-بار دیگه همچین کاری کنم

ازاین که بیام تو چشمم افتاد به مرده خیلی خودش و گرفته بود نیم ساعتی هم بود که درحال 

م که حالم و بد گرفت خندیدم جرعه ای ازشربت دقدم رو رفتن بود گفتم بزار یه حالی بهش ب

برای تو که بد نشد نه چک زدی -دست به این کارا نزنیدیگه و خوردم و گفتم: تا تو باشی 

هیچی یه مشت آشغال دیونه تا –نه چونه کیف و بردی توخونه حاال چی چی توش بود 

ما فقط ظاهرشون دگفت:اینجور آتونسته بود بریده روزنامه کرده بود تو کیفش خندید و 

اه توهم که هربار ما خواستیم –شرمنده نیستم -ببینم پایی جمعه بریم کوهشیک و پیکه 

باور کن نیستم جمعه ازچند وقت قبل دعوتم باید به -قراربزاریم ساز ناسازگاریت کوک بود

چرا -وم نشدرش تمکا -نه بابا چه خبری مربوط به آرمینه-چیه خبریه-کارای اون روز برسم

اره د-ه بار صدامون کنه بیایم کاراش و ببینیمچه بدجنسی هستید شماها قرارشد ی-خیلی وقته
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اختم و گفتم: بچه ها چند ده که شد خبرتون میکنم نگاهی به ساعت اندجاش و آماده میکنه آما

ازه ت-علیک شما–سالم -بله-لحظه ببخشید االن برمیگردم وارد بالکن شدم و شماره رو گرفتم

معرفت ازت -قراری داشته باشم اونم با یه خانم دیادم نمیا-میگی شما قرارمون یادت رفت

ولی اهل  ممده خوصاحبش ک-م گذاشتیتی یا سرکاردمیچکه ببینم صاحب این شماره خو

 دمن نگینم بازم به جا نیاوردی کمی سکوت کرد و بع-سرکار گذاشتن نیستم حاال امرتون

خاطر بدقولی جنابعالی بیرون بباید باشم ولی -تو جشن باشی درسته فت: شناختم االن بایدگ

خرجش یه تک زنگ بود هیچ خوشم نیومد انگار فقط اسم -شرمنده کار پیش اومد-بسر میبرم

ازخونه بیرون زدم مهدی با بعدتماس و قط  کردم و وارد خونه شدم یک ساعت  درکردی

قاطی -ر شباهت داشتمیگی به پارتی بیشتراست -ارهددیدنم گفت: چه خبره به تولد شباهتی ن

لند نه مختلط بود البته دخترا با هرچی توله سگ و جک و جونور بود اومده بودن ب-د؟بو

اری بیا ددروغم چیه باور ن–ماشین و به حرکت درآورد و گفت: راست میگی نگین خندید 

جای توهم بودم دست ازرفتن  بهم ازاین جور جاها بهم میخوره لمن حا-ازدبرو یه نگاهی بن

ور مجالس کی گفته من تو این ج-تم ببینم تو فیلم که نرقصیدیتواینجور مجالس برمیداش

اخت و گفت: یعنی این معلم رقص تو جشن دوستاش خودش و دمیرقصم نیم نگاهی بهم ان

ا م و به زور تکون میدم چه برسه به این جور جاهدمن تو همون باشگاه هم خو-تکون نمیده

ماشین مثل  چشم اینم تندتر پاش و روگاز فشار داد-خیلی خسته ام تند تربری یحاال میشه کم

-اتفاقی افتاده ؟ نه چطور؟–ه لب–نگین - فنرازجا کنده شد سرم و تکیه دادم و چشمام و بستم 

هرجا میرم یادش  ارم ده مهمونی رفتن و نلوحوص لازبعد ازصبا حا–آخه خیلی ناراحتی 

عذاب میکشم من واون هرجا میرفتیم باهم بودیم امروز نتونستم جای خالیش و تحمل می افتم 

ا تمومش کن دخوروت-این ماجرا کرد دصبا رو وارکه ا بگم این محسن و چکار کنه دکنم خ

ودستی دبدبخت و بابا دلش نمیخواست نامزدش و  اری عذاب میدی هم اوندتوهم خودت و 

ازصبا هم بود دیگه برای چی اسلحه اش و با خودش برده  مشکلکه م اون مرتیکه کنه دیتق

این دستور برادر -ونسته اونا اگه بفهمن اون ماموره چه بالیی سرش میارنده اون نمیدبو

ونستم چون محسن گفت بهش گفته بودم نبر ما دنه نمی-عزیزت بوده نگو که نمیدونستی

پرونده ای که به نف  اینا داشته تموم مراقبتیم ولی به گوشش نرفته با این حماقتش باعث شده 

 حاال همه چی افتاد گردن صبا اون برادر بی میشده...........با دادی که زدم حرفش و بریدم

عرضه تو اگه مراقب بود اونا نمیتونستن زنش و بکشن اون احمق به چندتا سرباز اعتماد 

م اون بال رو سرش کرد و ناموسش و تک و تنها میون یه جماعت گرگ رها کرد اونا ه

اون صبا رو طعمه کرد تا به هدفش برسه هدفشم فقط درجه بود که خداروشکر  آوردن

بحث با تو بی فایده اس اینقدر کینه به دل گرفتی که چشمت و به روی واقعیت -نصیبش نشد
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  بفرما خانم رسیدیم یه چیزی نگین بابا مهمون داره مراقب باش باز یه چیزی نپرونی بستی

سربه زیر جواب سالمم پوزخندی خند رولبم نشست بدبخت بوقتی وارد شدم ازدیدن وارسته ل

م و گفتم: بفرمائید بنشینید جناب سرهنگ من مزاحم بحث داغتون نمیشم خواستم برم که دز

ارم به ناچار  صندلی کناری پدرم دام زد و گفت: چند لحظه بشین کارت دپدرم به نام ص

اختم و گفتم: خوب انگار دهمه تو فکر بودن نگاهی بهشون انب داشت نشستم برام جای تعج

وم دتواین چند وقت ک-آره ولی چندان خوشایند نیستفت:داد و گرم سری تکان دخبری شده پ

خبری که شنیدم خوشایند بوده که این باشه حاال چه خبری هست مادرم برگه ای و بطرفم 

اخمی -خوب چی؟-وختم و گفتم: خوب؟ دچشم  بعد ازخوندن نامه زده شده به سرهنگگرفت 

یعنی این دختره به تمام قتل ها اعتراف کرده سری -متاسفانه بله-کردم و گفتم: اعتراف کرده

اعتراف کرده برای هرکدومم مدرک -و شماها هم باورتون شد-به عالمت مثبت تکان داد

رو برداشتم ازدیدن حلقه  بسته ای ازجیبش درآورد رومیز گذاشت بلند شدم بسته؟مثال" -داره

بله همینطور اسلحه اش -این و دختره آوردهصبا قلبم تیر کشید بی رمق رومبل افتادم و گفتم:

وخت و دپرخونه نگاهی به محسن که ازجا بلند شد انداخت بعد به من چشم  چرا حلقه–و 

و به محسن که شانه  آب دهنم و به سختی قورت دادم دگفت:حلقه تنها نبود همراه انگشتش بو

نگاه ازمحسن گرفته به  نگین– ر گریه باال پائین میرفت چشم دوختمراثدهای مردانه اش 

وکالت صبا رو بعهده گرفتم خنده تلخی کردم و گفتم: نمیدونستم مرده هم –مادرم دوختم 

کار  چه فایده ای داره همتون میدونید اینا-نگین خانم خواهش میکنم-میتونه وکیل داشته باشه

فردا هم  بله میدونیم ولی فعال" همه چیز وارونه است ما داریم تالشمون و میکنیم-زن نیست

اگه محتشم باشه -شماکه قصد نداری شرکت کنی-خوبه چه ساعتیه-اولین جلسه برگزار میشه

نیست این جلسه ربطی به اون نداره فقط خدا کنه همه چیز اونجور که ما -چرا شرکت میکنم

شرمنده نمیتونیم حرفی -منظورتون چیه؟-ش بره اونطوری محتشمم به دام می افتهمیخوایم پی

چیه میترسید بازم ماشینم باعث شه دیر –وختم دبزنیم ابرویی باال انداختم و به وارسته چشم 

وخت و گفت: دیا نگرانید من جاسوس قاتل باشم او درمانده به پدرم چشم  به دادگاه برسید

منظورتون هرچی که بود مهم نیست امیدوارم این بار -ورم اینا نبودظنوم من اصال" مدهیچ ک

 - تون کنیدددسته گل دیگه ای به آب ندید شاید اونطوری بتونید سرهنگ تمامی و ازآن خو

- دفعه پیشم مقصر من نبودم که اون اتفاق افتاد ه کار نمیکنم خانم نگین خانم رجدمن برای 

درآوردی وگرنه نه مدارک و ازدست داده بودی نه جناب سرهنگ قبول کن ناشی بازی 

نگین اجازه میدی بلند شدم و گفتم: خواهش میکنم جلسه -طرف و به کام مرگ فرستاده بودی

به اتاقم رفتم و درو بستم نگاهی به گوشیم انداختم یه  با اجازتونخانم وکیل دراختیار شما 

نگاهی به گوشیم که باسم و عو  کردم گل ازگلم شکفت ل ازدیدن شماره افتاده بود لمیس کا
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داشت زنگ میخورد انداختم و گذاشتم روسایلنت حاال بدو تا جوابت و بدم ازاین به بعد من 

میدونم و تو تا دیگه جرأت نکنی کسی و سرکار بزاری اون روز جز همون دوبار دیگه 

که نگاهی  ون ایندار شدم بدفردای اون روز صبح با صدای زنگ گوشیم بیتماس نگرفت 

من همون با معرفتیم که نتونستم  -شما؟ -صبح بخیر  -بله-به شماره بندازم جواب دادم

فقط ناراحتم نکردی بامعرفت –سرقرار حاضر بشم و تو دخترناز نازی و ناراحت کردم 

یگه دلطف کن فقط یه جور جبران میشه -جبران میکنم–تومن و جلوی جماعتی ضای  کردی 

م و نگاهی به ساعت دش دتماس و قط  کردم خمیازه ای کشیدم و بلنبه من زنگ نزن 

فورا" لباس پوشیدم ساکم و برداشتم و وای کاش نیم ساعت زودتر زنگ زده بودی -انداختم

تا بعدازظهر اینقدر درگیر مسابقات بودم که وقت این که سری به گوشیم ازخونه بیرون زدم 

–که گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره لبخندی زدم  تازه سوار ماشین شده بودم بزنم نداشتم

ماشین و روشن کردم و گفتم: خوشم نمیاد هی مجبور باشم حرفم و –لطفا"  ...قط  نکن-بله

این  -تکرار کنم آقای محترم صبح خدمتتون عر  کردم تماس نگیرید انگار  متوجه نشدید

-خوب چه اتفاقی می افته-......آخرین باریه که زنگ زدم قط  کنی یا جواب سرباال بدی....

م دمنم همین و میخوام تماس و قط  کردم ولی با چیزی که شنیده بو-دیگه تماس نمیگیرم

م دیگه تماس نگیره وقتی رسیدم وارسته و کاظمی هردو جلوی دربودن دهمش نگران بو

م دوخت به مهدی چش دازی کرد نگاهی به ساعت انداخت بعدوارسته با دیدنم سرتاپام  و بران

چیزی شده؟ -منتظر محسنیم-ایستادید چرا این جا چه خبر   دبدک نبو-؟دمسابقه چطور بو–

نگاهی به وارسته انداخت و سری تکان داد کاظمی گفت: طرف اینقدر خوب توجیه شده بود 

وب وقتی برای یکی چیزی و خ-مو به مو تعریف کردکه دونه به دونه چند مرتبه همه رو 

نن اونم حفظ کنه مشخصه طرف بدون غلط تکرارش میکنه مثل اینه که به شما بگن دیکته ک

آبی که کالس اول یاد گرفتید و االن جور دیگه بنویسید میتونید نوچ نمیتونید ببینم مهدی 

کردم و گفتم:  به وارسته نگاهمن نتونستم برم  آزمون داشتم  -کاری نتونسته بکنه؟مامان 

ی باال انداخت و گفت: بستگی داره طرفی که میخواد ببینش کی میشه طرف و دید ابروی

وحتما" منظورتون خودتون -کسی که عرضه داشته باشه یدستی بزنه شش دستی بگیره-باشه

اد دهستید پوزخندی زدم و گفتم: نه پس منظورم سرهنگ دوم علی وارسته بود شما تع

من -نیسه بخوای یدستی هم بزتم به زور انجام میدی چه بردشمارش انگشتای یه دست خو

چرا اتفاقا" هم به من هم به خانواده بیست و سه نفر –شته باشم فکر نمیکنم بدهی به شما دا

دیگه سخت بدهکارید میدونید بدهیتون چیه این که ازدولت حقوق بگیرید بزارید تو جیبتون 

  ثل شما بخندیدل منی که دل خوش کردیم به کسی مامثا ومن راس راس راه برید و به ریش 

دستی توموهاش کشید و گفت:اگه تا حاال چیزی بهت نگفتم صرف احترام به پدرت بوده 
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میخوام مالحظه ؟قدمی به جلو برداشتم رودرروش ایستادم و گفتم: وگرنه چی ......وگرنه 

پدرم و نکنی ببینم اونوقت عرضه داری چه غلطی بکنی ....د  چرا ماتت برده نشون بده 

مهدی بازوم -د مرده حالجی هرچند چیزی که من میبینم مردونگی درش وجود ندارهببینم چن

د  همین بنده -و گرفت و گفت: معلومه توچته نگین چرا با این بنده خدا اینطوری حرف میزنی

خدا گند زد به کار این پرونده اگه عرضه داشت مدرک و به باد نداده بود االن اون مرتیکه 

اون مدرکی که اسم میبری اصال" -ه اش باشه داشت آب خنک میخوردبه جای این که توخون

شم تنه مان  آزاد شدن مح ,هرچی باالخره یه قدم جلو مینداخت پرونده رو-میدونی چی بود

ببخشید –که میشد سری تکان داد و گفت: من دلیلی نمیبینم برای توی بچه چیزی توضیح بدم 

شما هم توضیح نخواست گندی که زدی توضیح درجه ایه که االن بابا بزرگ کسی از

نفسش و با صدا بیرون داد کاظمی گفت: خواهش میکنم نگین خانم ما خوب رودوشته 

میدونیم شما بخاطر فوت سروان صبوری چقدر ناراحتید باور کنید ما هم مثل شما هستیم 

ن که ماها هرکاری دشاهولی هیچ کدوم ازما کم کاری نکردیم حداقل پدرومادرتون 

انجام دادیم حاال هم داریم یه کارایی میکنیم نگران نباشید بهتون قول دازدستمون برمی اوم

ماجرا این یکم صبور باشید البته اگه دلتون میخواد قانونی میدم خیلی زود به دام بندازیمشون 

وهمونطور که  محتشم که شما داری به خرج میدی برینتی وشهل بشه من میترسم با این خ

–مهدی بلند خندید و گفت: شماهم جریان  فهمیدید  برادرتون و زدید بزنید و مرحومش کنید

کل کالنتری فهمیدن اون کبودی که رو صورت محسن خان  فقط ازدست همین خواهر بزن 

بهادر برمیاد با اومدن محسن وارسته نگاهی به محسن بعد به من انداخت سری تکان داد و 

-به به جناب سروان معلم حالت چطورهبا دیدنش پوزخندی زدم و گفتم:  ین رفتبطرف ماش

چیزی ازمدال ها هم نصیب تیم تو شد لبخندی -مسابقه تازه تموم شد-به لطف شما دیر کردی

ی سوتی زد و دزدم ساکم و رودوشم گرفتم و گفتم: پنج تا طال سه تا نقره همش همین مه

نگین طال -م بودداولیش مال خو-ودت چه مدالی گرفتیبگو ببینم خ گفت: نه خوشم اومد

نمیتونی اززیرش آخ جون پس یه سور افتادیم -اشتیدجز این انتظار دیگه ای هم -گرفتی

آره -فردا شب خوبه؟-باشه فقط پنج شنبه جمعه نیستم بخوای باید بندازی وسط هفته-دربری

همین طور خدانگهدار نگاه منم -خوب سروان کاظمی خوش حال شدم دیدمتون خداحافظ.

اون   رفتم لاخداختم و به دو نگاهم میکرد ان دگذرایی به وارسته که به ماشین تکیه داده بو

ار بودم ولی خبری از تلفن نشد سری هم به ایمل هام زدم ولی هیچی دو بیدشب تا نزدیک 

بازم موق   مق به کالس رفتم بعدشم که با مهدی و بچه ها قرار داشتمصبح بی ربه هیچی 

خواب گوشی به دست خوابم برد اون هفته هیچ خبری ازش نبود دیگه کم کم داشتم ناامید 

قراربود برگزار بشه با این که  دمیشدم پنج شنبه بعدازظهر آرمین شوی لباسی که گذاشته بو
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اشتم ولی چون قول دباید اول ازهمه میرفتم ولی اینقدر پکر بودم که حال و حوصله رفتن ن

م چاره ای نداشتم ساعت برگزاری چهار بود من پنج و رب  بود که تازه رسیدم وقتی ده بوددا

معیت بود حتی تصورشم رسمی شروع نشده بود سالن مملو ازجهنوز  کار بطور رسیدم 

نمیکردم برای کار اولش اینقدر جمعیت بیان آرمین با دیدنم جلو و اومد مثل همیشه درآغوشم 

چشمم افتاد به پسری که با فاصله کمی ازما جلوی سن روصندلی لمیده وقتی بغلم کرد  کشید

لیوان شربتی به دست داشت ازکفشاش شروع کردم و به آرامی نگاهم و بطرف  دبو

ه ما دوتا زل بادم برای لحظه ای روچشمان شیشه ای رنگش که با دقت دصورتش سوق 

ت همیشه بوسه ای یطرف گونه دعازده بود ثابت ماندم بعد بی تفاوت نگاه ازش گرفتم طبق 

اش زدم و گفتم: شرمنده انگار کمی دیر کردم خندید و گفت:یک و ساعت و رب  و میگی 

واقعا" متاسفم دیگه تکرار نمیشه دوباره -اختمدکمی دخترجون بخاطر تو کار و به تاخیر ان

االن شروع خندید بازوم و گرفت و گفت: باشه منم باور کردم خوش قول خوب بیا که دیگه 

 درست دوتا صندلی خالیمیشه با او به ردیف اول جایی که همون پسره نشسته بود رفتیم 

ف دیگه ام جای گرفت  بوی ادکلنش هوش ازسرم برد بود من کنار پسره و آرمین طر

دری خوش لباس و خوش چهره بود که بی اغراق بیش ازنیمی ازنگاه ها متوجه او بود بق

چیه میخوای -فتم و به سن چشم دوختم و گفتم: آرمین شوی بعیدت کیه؟ولی من اورا ندیده گر

ازی خندیدم و گفتم: اگه بدونم کیه آره دازاالن خودت و آماده کنی بازم کارمن و به تاخیر بن

هفته دیگه پنج شنبه ولی این بار ساعت برگزاری هفته بهش چشم -میخوام همین کارو بکنم

آهان منظورت اینه من نیام -وب آخه کار این بار مردونه استخ-وختم  گفتم: چرا اینقدر دیرد

افراد به خصوصی برای اون تونباشی که به کل تعطیلش میکنم ولی کار تخصیصه -دیگه

ازشوی بعدی دوسه ماهی ایران نیستم متعجب  دمن بع–جانم –روز دعوت شدن .....نگین! 

ه سفرم کاریه برای تکمیل دوره میرم فرانسه البت-م و گفتم: کجا میخوای بریدنگاهش کر

شم قراره تویکی ازشو های اون جا شرکت کنم سه تا ازطرح هام انتخاب دارم میرم  بعد

خیلی دیر گفتی -ممنون میخواستم ببینم توهم میتونی با من بیای-چه عالی تبریک میگم-شده

ش تمایلی به راست خودمم غافلگیر شدم-آرمین کالسام و نمیتونم تعطیل کنم حاال چه یدفعه

برای چی ببینم نکنه مشکلی داری تو صورتم دقیق شد و گفت: فقط نگران توام -رفتن ندارم

میترسم تو نبودم..............با لبخندی حرفش و بریدم دستش و گرفتم و گفتم: نگران نباش 

میدم تا زمانی که برگردی کاری نکنم  لاب میل تو پیش میره منم قوباره دفعال" همه چیز 

باشه به جون تو  اقدامی نمیکنم اینم قسم به -قول به تنهایی کافی نیست-خوبه راضی شدی

جون عزیزترین موجود زندگیم خوب شد فشاری به دستم وارد کرد و با ابرو به سن اشاره 

ردو خندیدیم تا ت و گفتم هدخو–کی دوستت و میگی یا کار من و -وای آرمین محشره–کرد 
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آخرین نفری که روی سن اومدن دیگه چیزی به زبون نیاوردیم ولی حواسم هول و هوش 

 اونم زیر چشمی حرکات من و زیر نظر گرفته بودچرخید د میاونی که کنارم نشسته بو

برمیگردم نزاری بری  دبالفاصله بعد ازآخرین نفر آرمین ازجا بلند شد و آروم گفت: زو

که گوشیم زنگ  دچند دقیقه ای ازرفتن آرمین گذشته بومثبت تکان دادم سری به عالمت 

خوب -.......-تو چرا نیومدیآره پیش آرمینم -.........-ممنون توچطوری-......-سالم -خورد

-اسرار بیخود نکن آرمین که نیست تنها بیام چکار کنم–  .........-فردا نمیتونم-.........-

جشن شماها هم که هرکی هرکیه  نمیاد تنها اینجور جاها بیام توخودت میدونی آرمین خوشش

-مشخص نیست کی دعوت شده کی نشده هرکی دلش میخواد سرش و میندازه پائین میاد تو

-باور کن نیست ببینم اصال" تو چرا گیر دادی به این دائی من نکنه گلوت پیشش گیر کرده

خیلی خوب فعال" آدرس و بگو ببینم چی -..........-این حرفها نیست لآرمین اه دبیخو-......

 دمیشه ولی قول نمیدم یه لحظه گوشی ازتو کیفم دفترچه ام و درآوردم و زدم روآیفون ازقص

رس گوشی و ازحالت آیفون درآوردم و داشت کردن آدازیاد دنسترن بعبگو-این کارو کردم

-........-خیلی خوب سعی میکنم بیام  دیونه اید دیگه-......-گفتم: ببینم بازم ازساعت هفته

با اومدن آرمین ازجا بلند شدم بسته ای بطرفم گرفت و گفت: امیدوارم باشه خداحافظ. 

ت نگاهی بهش نمیندازی نگاهی دچی هست دائی عزیز خندید و گفت: چرا خو– دخوشت بیا

ببینم امشب که ازم داختم و گفتم: دیرم شده باید برم  توخونه نگاهی بهش میندبه ساعت ان

مت الکارم که تموم شه آره ولی تو بخواب دیر میام منتظرم نمون سری به ع-میای خونه

ازخداحافظی ازسالن بیرون زدم به مح  نشستن چشمم افتاد به پسره  دباشه تکان دادم بع

م  دخند رضایت بخشی زداشتن سوار ماشین میشدند لب دکه با گردن کلفتی که همراهش بو

یراست به  دحرکت درآوردم با این که حسابی دیر کرده بودم ولی چاره ای نبوماشین و ب

خونه دائیم رفتم وقتی وارد شدم بدون معطلی ازدرپشت خارج شدم و خودم و به خونه 

-هیچ نگاهی به ساعت انداختی رسوندم پدرم با دیدنم سری تکان داد و گفت: چه عجب خانم 

ی زد دمحشر بود محسن پوزخنچرا هیچ کدوم نیومدید شید شماها شرمنده کار آرمین طول ک

و گفت: اونجورجاها رو وقتی میایم که بخوایم جم  کنیم دربرابر پوزخندش خنده 

لش دادم  گفتم: تا وقتی من کنار آرمینم هیشکی جرإت نمیکنه کارو تمسخرآمیزی تحوی

ه همچین چیزی به شکاسبیش و بهم بزنه حاال میخواد هرکی باشه توهم بهتره بار آخری با

ی زدم و گفتم: یه دبلند شد مقابلم ایستاد و گفت: مثال" پوزخنزبون آوردی وگرنه بد میبینی 

نخور دستش و که بلند کرد پدرم  ردجلوی آینه بری مثال" اش و میفهمی جناب سروان بد

مین ه-وتا به کاراتون ادامه میدید برو کنار محسندگفت: بسه دیگه هرچی هیچی نمیگم شما 

که بخواد یازده بیاد  ددیگه اگه گذاشته بودید دوتا تو گوشش بزنم االن اینقدر خودسر نشده بو
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بینم تو میخواستی دوتا تو باره بعدشم داین که کی میام میرم به تو یکی هیچ دخلی ن–خونه 

محسن با هردوتونم اگه به این لج و لج بازی خاتمه ندید باهردوتون  ,نگین-گوش من بزنی

م و به هیچ قبول دمن این آ–شماها مثال" خواهر برادرید نه دشمن خونی  خورد میکنمبر

رد یه ون باید درموبابا میرم لباسم و عو  کنم لطفا" برید اتاقت ندارم چه برسه به برادری

خبریه نگین خانم متعجب به مهدی نگاه کردم و گفتم: مثال" -موضوعی باهاتون صحبت کنم

خواستگاری چیزی داره میاد مارو راحت کنه   هه روی ما رحم کردم خدا بمیگ-خبری چه

ت یه چیزی بگه باور کنی دردون ینه مامان شما هم  منتظر-؟آره نگین–دیگه آره 

اره بعدشم خواستگار بخواد بیاد اول دخواستگار کجا بود کارمن ربطی به این حرفها ن

بلکه یه  دکسی خواستگاری تو بیا بدبخت به همین خیال باش-ازشماها اجازه میگیره نه من

دارم من و تو مثل  لتو چشماش زل زدم و گفتم: قبو خل و چلی مثل خودت به تورت بیافته 

اشتی نه دهمیم ولی ازشانس تو زد یه آسش برات پیدا شد ولی ازاون جایی که نه عرضه 

بدون این که  اختمدنگاه گذرایی به پدرم ان!!نگین –غیرت دودستی تقدیم یکی دیگه کردیش 

فورا" لباسم و عو  کردم و به اتاق پدرم رفتم داشت تو چیز دیگه ای بگم به اتاقم رفتم 

محسن حال و  اتاق این ور اون ور میرفت با دیدنم گفت: تو دیگه شورش و درآوردی نگین

نشستم و گفتم: من اگه بهش بگم بهتر  روز خوبی نداره برای چی سربه سرش میزاری

وخودش بریزه و خودش خودش و مالمت کنه باز اینجوری یه چیزی به من میگه ازاینه که ت

اری عذابش ت و گفت: این راهش نیست نگین تودخودش و تخلیه میکنه روبه روم نشس

میدی این بچه یه چشمش خونه یکی اشک دیگه نمیخوام ازاین قسم چیزا اززبونت بشنوم 

تقریبا" یک  گوش میکنم-حرفم و بزنم خوب اجازه میدید چشم  دیگه حرفی نمیزنم-خوب

ختره رو دم کاری کنه بتونم دساعتی باهم صحبت کردیم به هرترتیبی بود راضیش کر

اشتم با دصبح وقتی گوشیم و برداشتم و ازاتاق بیرون رفتم گفتم  شب بخیرازنزدیک ببینم 

م دستی دکرده بوماشینم ازخونه میرفتم بیرون اگه به موق  ترمز نزده بودم وارسته رو زیر 

 ر نمیکنی این سرعت برای ازپارکینگو کشیدم پیاده شدم با دیدنم سری تکان داد و گفت:فک

ونی سرهنگ من االن دارم به این فکر میکنم جنابعالی به جای  دمی-هددراومدن خیلی زیا

ه کنار با دست اشاره کردم بر ....حاال دایره جنایی باید تو راهنمایی رانندگی استخدام میشدید

شیشه رو دادم پائین و گفتم:اگه  نشستم ولی او همچنان مقابل ماشین دست به سینه ایستاده بود

ته پام و روگاز گذاشتم و چند بار دخونت پای خو تا سه ثانیه دیگه کنار رفتی که هیچ وگرنه

اش هرلحظه بلند تر میشد ولی وارسته ازجاش میلی متری هم تکون نخورد دفشار دادم و ص

اشتم ماشین با حرکتی ازجا کنده شد و او وحشت ددستی و دادم پائین  پام و ازرو کالژ بر

زده خودش و بطرف دیگه پرت کرد با کمی فاصله نگه داشتم سرم و ازشیشه بیرون بردم و 
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خورده روز خوش  فتم: تنه ام به تنه دیونه ترازخودمبه او که گفت: تو دیونه ای خندیدم و گ

یراست به خونه آرمین رفتم سرساعت  ا فشاری رو گاز ازش فاصله گرفتمب سرهنگ قالبی

م طرف اون جا پیداش بشه همینطورم دا میکردبرای رفتن به جشن آماده شدم همش خدا خ

وقتی وارد شدم درست روبه روی در نشسته بود بازم مثل دیروز اهمیتی به حضور او  دش

زچشم او را برای نشستن انتخاب کردم دور او ورادندادم و با بقیه گرم گرفتم و گوشه ای 

که هرکسی و بطرف خودش جذب میکرد منی که  دمدام پرو خالی میشد اینقدر جذاب بو

موق  سرو غذا برای به سختی ازنگاه کردن بهش خودداری میکردم   دهدفم مشخص بو

لی سرد ولی من  خی دمستقیم تو چشمام زل زده بو ولحظه ای دوشاوش هم قرار گرفتیم ا

ختری که کنارم بود به حرفم ادامه دادم یک ساعت زودتر ازبقیه دنگاه ازش گرفتم و با 

ازخونه خارج که بالفاصله با بلند شدن من  دبو وم موق  خروج چشمم به ادازخونه بیرون ز

م که با ده بودتازه درماشین و باز کر ش چیهصدنم قیازقصد کمی با تاخیر خارج شدم ببشد 

 دشما بای-ببخشید من و متوجه خودش کرد سرم و بطرفش چرخاندم و گفتم: بفرمائیدگفتن 

؟ نگاه درسته  دکت کرده بوریروز تو شوی لباس جناب رازقی شدکه  دهمون خانمی باشی

میخواستم ببینم -له امرتونبون این که درماشین و ببندم سوار شدم و گفتم: دازش گرفتم ب

وتا دیگه باید تو برنامه دفکر میکنم  –شویی برگزار میکنند جناب رازقی تواین ماه بازم 

راین جا بهش چشم دوختم و گفتم: شما د رسش و به من بدیدداگه ممکنه آ-داشته باشن چطور؟

کار ضروری -که مشتاق حضور تو اون برنامه هستید چرا دیروز ازخودش آدرس نگرفتید

کان که نتونستم  سئوالی بپرسم اگه ام شد تر ازاتمام کار برم همیندم زودناچار ش دپیش اوم

شماره تماستون و بفرمائید  ونم  اگه میخوایددمن روز دقیقش و نمی–اره شما لطف بفرمائید د

ف میکند یادداشت طواقعا" ممنونم حاال ل–من روز دقیق و آدرسش و براتون اس میزنم 

اسم -بهنامبفرمائید  گوشیم و درآوردم و گفتم: بفرمائید وقتی شماره رو زدم گفتم: شما آقای؟ 

بهش بندازم گفتم: به مح  اطالع ازتاریخ  ره رو سیو کردم بدون این که نگاهیو شما

برگزاری براتون ارسال میکنم درو بستم و حرکت کردم ازاینه نگاهی به اوکه متعجب 

فکر  ویی بهنام خاندب داختم حاال حاال ها بایدوخته بود اندو به ماشین چشم  ه بوددستاای

تو این هفته سه روز    یف نفسام حالی ازت بگیرم توکتابا ثبتش کنندی منم مثل بقیه ضعکر

سه شنبه شب تازه داشتم میخوابیدم که گوشیم زنگ که آدرس و برای بهنام نفرستادم    لاو

-نشناختی-سالم بفرمائید–سالم –بله بفرمائید –ه شماره انداختم و جواب دادم نگاهی ب خورد

گوشی –الو -کوت کردم مثال" دارم فکر میکنمی سبهنامم کم-خیر به جا نیاوردم جنابعالی

لطفا" اگه کاری دارید -ر فراموش کار باشیددنمیخوره اینق-دستمه ببخشید نشناختم امرتون

برگزاری شوی لباس  لخواستم محمن بهنامم همونی که ازت -دبفرمائید نه که مزاحم نشی
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حذف ازتو گوشیم تون ه شمارتازه شناختم آه -ال شناختیجناب رازقی و برام ارسال کنی حا

م چیز دیگه ای بگه تماس و قط  دون این که اجازه بداالن براتون ارسال میکنم بد ه بودش

 لرده بودم با پنج دقیقه معطلی براش ارساکردم آدرس و تاریخ و ازقبل تو گوشیم ذخیره ک

به من که –رس ممنون فقط ساعت شروعش درسته دبابت آ-بله-کردم بالفاصله تماس گرفت

البته محاله ولی اگه ساعتش تغییر کرد براتون میگم بفرستن ,اگه  گفتن هفت برگزار میشه 

همش صبح دیگه خوابم نبرد د  کردم تا خوخیر خدانگهدار.تماس و قط-یگه ای نیستدامر 

کار دوم آرمین برگزار بشه اون روز یک آخر هفته قراربود م دن بوددرحال نقشه کشی

ساعت زودترازساعت برگزاری مراسم تو محل حاضر شدم  به آرمینم چیزی نگفتم چون 

به پشت صحنه رفتم و کنار مانیتورها نشستم اگه میفهمید محال بود بزاره اون جا بمونم 

ن جا کامل رو حرکات همه تسلط داشتم نیم ساعتی ازساعت مقرر گذشته بود که ازاو

وختی به تن داشت دبازم مثل سری قبل لباس خوش  دش پیدا شد ولی این بار تنها بولسروک

ید ولی او خیلی بی تفاوت صندلی روبه روی سن و با ورودش همه نگاه ها بطرفش چرخ

عت بود آرمین بخاطر موندن من پشت صحنه کنارم م نگاهش به ساانتخاب کرد و نشست مدا

موند ولی سرگرم رسیدگی به کارها بود وازمن قافل شده بود آخرای کار بود که دیدم ازجا 

اهروی پشت صحنه یکی بود  وسط در خروجی با ربه سالن رفتم خوشبختانه بلند شد فورا" 

اختم و گفتم: سالم دبه ساعت اننگاهی -یدنم لبخندی زد سالم کرددرو بهم برخوردیم با راه

کار تو سالن  لخندش پررنگ تر شد گفت: من ازاولب یکم دیر تشریف آوردید آخرای کاره  

تونم دصحیح  نکنه خو–یدم رفتن پشت صحنه بودم بدم ولی گویا شما.......حرفش و با گبو

اشتم دخیر -یدو گفتم: خوب داشتید تشریف میبرد توهمین کارید سری به عالمت نه تکان دادم

اری دتی بدبخت خبر ندبا گوشیم صحبت میکردم دیگه برمیگردم داخل  تودلم گفتم خرخو

او سرجاش  و با هم وارد سالن شدیم دخواهش میکنم بفرمائید هر-ازاول زیر نظر گرفتمت

دید داشته باشه نشستم ولی حتی  جوری که کامال" به من  برگشت و من با کمی فاصله ازاو

با نگاهش من و تحت  با این که سعی میکرد توجهی بهم نکنه ولی هم بهش ننداختم نیم نگاه 

با اومدن آرمین به روی سن دیگه حواسم ازاو پرت شد ازجا بلند شدم و براش نظر داشت 

وقتی آرمین همراه مدل ها  رفتن چشمم  دست زدم بقیه هم به تبعیت ازمن همین کارو کردن

پش قلبم شدت گرفت ولی سعی کردم تو چهره ام تغییری ایجاد یدفعه تاو  به جای خالی  دافتا

نشه چون احتمال میدادم جاش و عو  کرده باشه گوشه کنار من و تحت نظر گرفته باشه 

اگه امکان داره چند لحظه ) سرگرم صحبت با یکی از بچه ها بودم که پیامکی برام اومد

به روی آرمین زدم و گفتم: نه با یکی  لبخندی چیزی شده نگین– (تشریف بیارید بیرون

داری میری یعنی شام -اشتم االن رسیده خوب تو با من کاری نداریدازبچه ها قرار 
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نه  فقط طرف مطمئنه دیگه خندیدم -شرمنده امروز نمیتونم ببینم ناراحت که نمیشی-نمیمونی

ه حتما" راستی باش -نه برو فقط رسیدی خونه یه زنگ به من بزن-و گفتم: نگرانی نمیرم

اختم و گوشیم و تو دستم دل هم قشنگ تر بود خداحافظ کیفم و رو دوشم انبکارات ازسری ق

ادم که انگار تازه پیامک و دیدم  بعد ازخوندن دگرفتم جلوی در یه جوری خودم و نشون 

م و تا درآورد نگاهی به ساعت انداخدبوق ماشینش و بص اختمدمتعجب نگاهی به اطراف ان

رفتم کنار شیشه ایستادم کمی خم شدم و نگاهی به داخل انداختم شیشه رو داد پائین گفت: جلو 

اختم و گفتم: امرتون صورتم و ازنظر گذروند با لحنی که د انالسوار نمیشید ابرویی با

ه گفت: خیلی مزاحمتون نمیشم لطفا" چند لحظه سوار شید نگاه شدخورلحسابی د دمشخص بو

ازتو داشبورد بطرفش چرخیدم و گفتم: بفرمائید  لنشستم کام ختم و دایگه ای به ساعت اند

این مال -خوب چی؟ -کارت و نگاهی انداختم و گفتم: خوب؟کارتی درآورد و بطرفم گرفت 

ن فرانسه رلبخندی زد و گفت: خیر درجریانم ایشون هفته دیگه تشریف میب ؟جناب رازقیه

ون دلب پائینم و به دن-م میکنیدلف بیارید خوشحامال خودتونه البته اگه افتخار بدید تشری

عر  کردم قول نمیدم -بهنام سرکار خانم-آقای..... نمیدم لگرفتم بعد کمی مکث گفتم:قو

بازم تکرار میکنم هیچ قولی  م و برسونم البتهدچون مراسم داریم ولی سعیم و میکنم خو

خوب امر باز کردم و گفتم: درو نمیتونم بدم چون ازدوماه قبل برای اون روز دعوت شدم

نگاه ازم گرفت و گفت: خیر خدانگهدار بدون این که خداحافظی کنم درو دیگه ای نیست 

م رفتم با فاصله زیاد تعقیبم کرد ناچار شدم امروزم به خونه آرمین دبستم و بطرف ماشین خو

سمی که تمام کارهام و برای رفتن به  مرابرم کمی معطل کردم بعد ازدرپشت خارج شدم 

ازقبل با آرمینم به پدرمم گفتم با آرمین میرم بیرون انجام دادم  دبهنام دعوتم کرده بو

و  دپالتویی که آرمین بهم داده بوم ولی به هیچ عنوان اسمی از بهنام نبردم دهماهنک کر

پوشیدم چون احتمال میدادم شوی این با مال آرمین زمین تا آسمون فرق داشته باشه لباس 

 اختم و رفتمدشالی همرنگ چشمانم به سر اناززیر تنم کردم پوستیژم و هم گذاشتم  مناسبی

رم ولی بخاطر آدرس سردرگمش یک بم این بود نیم ساعت دیرتر دالبته با تاخیر اول قص

 ارهده ای ندم گفتم احتماال" دیگه تموم شده رفتن نرفتنم فایدساعت و نیم معطل شدم باخو

رنظر گرفته دبرخالف انتظارم این جا سالن یا چیزی شبیه جایی که برای چنین منظوری 

اگه اون همه ماشین اون جا نبود مطمئنا"  دباشه نبود یه باغ بزرگ تو یه جای خیلی پرت بو

شانس آوردم همچین سبدی به اون جا بکشه  ومیگفتم سرکارم گذاشته فقط خواسته من 

ی این جا آبروم میرفت نگاهی تو آینه انداختم و پیاده شدم سبد و که انتخاب کردم وگرنه برا

هم رسوند تعظیم بلند باالیی کردسبد و ب ل همراه بهنام بود خودش برداشتم پسری که دفعه او

میکنم بفرمائید او با فاصله دوقدم جلوتر ازمن گام برمیداشت با ازم گرفت و گفت: خواهش 
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گذروندم ترس مبهمی تووجودم بود ولی سعی کردم به  نگاهم دورتادور باغ و ازنظر

اعصابم مسلط بشم اون هیچ وقت با وجود این جمعیت دست ازپا خطا نمیکنه هرچند پنج 

جای مربوط یه شش تا ازاونایی که به قتل رسونده تو مکان های عمومی اتفاق افتاده بوده 

 دهای یک دست چیدمان شده بو ویالی خیلی بزرگ و بی سروته بود که دورتادور با مبلمان

بینشون کمتر دعوت شده اند  به عروسی سرو وض  شرکت کنندگان مثل کسایی بود که 

کسی بود که باالی چهل سال باشه همه کم سن و سال نوع لباساشونم هیچ به مزاقم خوش 

فه نگاهم و چرخوندم تا چشمم افتاد به بهنام النیومد به تن نکرده بودن سنگین تر بودن ک

اونی که  بود و با مردی که بی شباهت به خودش نبود صحبت میکردنشسته گوشه ای 

ش کرد بهنام فورا" دهمراهم بود با گفتن: عذرمیخوام جناب محتشم هردو رو متوجه خو

ریف بیارید بدون بطرفم اومد جواب سالمم و داد و گفت:هیچ فکر نمیکردم تش ازجا بلند شد

ل زحمت قبو داین که لبخند بزنم یا تغییری تو صورتم بدم گفتم: اسرار جناب رازقی باعث ش

زیر چشمی  دکنم وگرنه من عالقه ای به کار مد و طراحی لباس ندارم لبخندش محو ش

او به بفرمائید میکنم نگاهی به پدرش انداخت و گفت: درهرصورت خوش آمدید خواهش 

وی پدرش اشاره کرد وقتی رودرروی پدرش قرار گرفتم گفت: خانم نگین مبل روبه ر

ایشون پدرم هستند به پدرش چشم دوختم لبخند کمرنگی رولبش بود و داشت با نگاهش من 

مش نمیدونم چی محتشم که اولین بار تودادگاه دیدسبک سنگین میکرد درست مثل نگاه خود 

وهم پررنگ تر شد گفت: منم همینطور بنشینید شد لبخندی زدم و گفتم: خوش بختم لبخند ا

خیلی وقته همه منتظرن چرا اینقدر تاخیر وخت و گفت: دخانم جوان بعد به پسرش چشم 

ماده میشن دیگه االن شروع میکنن ببخشید که تنهاتون میزارم لباسا تازه رسیده دارن آ -دارن

شالم و درآوردم او با اشاره   باشید با دور شدن بهنام پالتوراحت –میرم سری بهشون بزنم 

ادم فنجان قهوه ای هم خود پدرش مقابلم ددست خدمتکاری خبر کرد لباسا رو به او تحویل 

وختم و دبهش چشم  ؟اخت و گفت: نگین خانم چند سالتهدنگاه خریدارانه ای بهم ان قرار داد

تازه –نگاهش و روصورتم چرخوند و گفت: درس میخونی دیگه  سال پنج گفتم: بیست و

ادبیات انگلیسی سری تکان داد و گفت: خیلی -میتونم بپرسم چه رشته ای خوندی-تموم کردم

امسال بخاطر حجم کارم نمیتونم ولی سال دیگه حتما" ارشد – عالیه قصد داری ادامه بدی

من مربی ی به طراحی لباس ندارم خیر من عالقه ا-کاری؟ ینشماهم توهم-شرکت میکنم

هستم خودش و  همینطور باله و یکی دوتا کار دیگه تو همین رنج  تکواندو و ژیمناستیک

ازنوع راه رفتن و  دهمون اول که چشمم بهت افتا کمی کشید جلو گفت: این  فوق العاده است

یتونه رد لزوم منگاهت متوجه شدم باید رزمی کار باشی این برای یه زن خیلی خوبه تو موا

دائی من جناب رازقی -جود این رشته سرازسالن مد درآوردیازخودش دفاع کنه چی شدبا و
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پس مربی اون -توهمین کار هستند مانکن هاشون همه از کسانی هستند که تحت تعلیم منن  

ه بودیم دمانکن های خوش استیل شمایی این خیلی عالیه ای کاش ما قبل ازاینا با شما آشنا ش

ار نیستن بعضی میکنند ازظاهر خیلی خوبی برخورد تاسفانه اونایی که برای بهنام کارم

نمیدونم چرا بهنام تا حاال   ارن که این به تنهایی کافی نیستدام متناسبی دهاشون تنها ان

غیر ازاون اونا  چون ایشون اصال" اطالعی ازاین موضوع ندارند-ازشما کمک نخواستند

صرف درخواست من این کارو پذیرفتند ولی مانکن نیستند تنها گروهین که باله کار میکنند 

لبخندی پهنای صورتش و پوشاند اگه شما این و بخواید بخاطر شما باهاشون صحبت میکنم 

ابرویی باال انداخت و گفت: لطفت و فراموش نمیکنم خوب اینم ازبهنام خان بهنام صندلی 

  ناری من جای گرفت و گفت: واقعا" عذر میخوام کارای ما امروز یکم به مشکل خورده ک

چهارنفر -نفر غائبن چند–چند تا ازمانکن ها حاضر نشدن اینه که کار با تاخیر برگزار میشه 

" رستگار با چند تا ازاینایی الواین ........دراین جا نفسش و با صدا بیرون داد و گفت: فع

بی تفاوت به حرفهای  هم سایز اونان صحبت کرده بهشون بخوره کارشروع میشه که تقریبا"

دوختم  دن و رد نگاهشون میز ما بوده بودخترایی که گوشه ای جم  شداو نگاهم و بطرف 

ن صدای دن سردربیارن من سراین میز چکار میکنم با پخش شدانگار کنجکاو شده بو

اعالم شد همه سرجاشون قرار گرفتند و سکوت موزیک و خاموش شدن برقها شروع کار 

که  دکردند برعکس سالن آرمین  این جا خبری ازسکو نبود تنها فرش قرمزی پهن شده بو

گام برمیداشتند لباسها  دکه انواع و اقسام رقص نورها کار گذاشته شده بومانکن ها روی آن 

با بی حوصلگی ن بود همه مجلسی بود چیزهایی بود که متناسب با افراد حاضر درسال

نگاهی به اونا که غرق آرایش بودن انداختم انگار به جای لباس خودشون و به نمایش گذاشته 

 از این که وقتم و برای اومدن به این جا هدر داده بودم به خودم کلی بدوبیراه گفتم بودن

نمیزد فورا" به من پلکم  دفه سرم  برگردوندم چشمم افتاد به بهنام که زل زده بوالوقتی ک

د گفت: گویا خسته شدید نیم نگاهی رش تالقی شان پددگرفتم ولی نگاهم با نگاه خننگاه ازش 

یکم حوصله ام سر رفته خندید و گفت: برای من پیرمرد کسل کننده به مدل ها انداختم و گفتم:

و ختر کم سن سالی مثل تو توصیه میکنم کمی قدم بزنید تا ازاین حال داست چه برسه به 

حظه تشریف داشته باشید االن برمیگردم پدرش لبهنام بلند شد و گفت: چند –هوا بیرون بیاید 

م و کامال" بی تفاوت دنبال کرد ولی من سعی کردم توجهی نکنم و خودبا نگاهش او را 

ازجا بلند شدم او پالتو رو باز کرد و  شال من تو دستش بود وم وقتی برگشت پالتو دنشون ب

تشکر کردم و پالتو رو پوشیدم  سری برای پدرش تکان دادم و ازبرابر نگاه بطرفم گرفت 

یم انتهای سالن که فاصله زیادی با دارانه او گذر کردم خالف ورودی حرکت میکردخری

و گفت:   چوبی و بزرگ رو باز کردقسمتی که حاضران درآن جم  شده بودن داشت دری 
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بفرمائید قلبم مثل گنجشک باال پائین میپرید برای این که بتونم سرازکارش دربیارم چاره ای 

خانه بزرگ و سرپوشیده ای لجز رفتن نبود دروکه بست دوشادوشم قرار گرفت سرازگ

دیدن اون موجود بود همه جور گلی  چنین جایی دورازباور بود تصوررآوردیم که حتی د

ضی شکل که دورتادورش و درختچه ها و گلخانه بی وسط استرسم و ازبین بردفضا به کل 

کاناپه نارنجی رنگی قرار داشت مقابلش میزی مستطیل  گل های تزئینی احاطه کرده بود

با دست اشاره کرد بنشینم خودشم با شکل سبد گلی که برده بودم و روی آن قرارداده بودن 

 گاهم و ازاطراف بگیرم گفتم: گل خونه قشنگی داریدکمی فاصله ازم نشست بدون این که ن

همینطوره  این جا فقط گلهایی و میاریم که مثلش کم -رش یافت میشهدهمه جور گل کمیاب 

بهش چشم  پیدا میشه شما اولین نفری هستید که به جز من و پدرم  به این جا راه پیدا کردید

ه گل بپدرم عالقه ای -شما و پدرتون هستیدوختم و گفتم: وحتما" باغبان با ذوق این گلخونه د

اره کارخودمه وقتی گفتم هیچ کس راه پیدا نکرده یعنی هیچ کس البته به غیر ازشما که دن

ها کمیاب هستید نگاه سردم و ازش گرفتم یه لحظه چشمم افتاد به دیوارها لمثل همین گ

ای بود که اونم مات و  سرتاسر دیوار بود نه شیشه ای نه روشنائی کوچکی تنها سقف شیشه

حتما" به این فکر میکنید با وجود این دیوارها این گلها چطور اینقدر سرزنده و -مشجر بود

م و دازاین که ازنگاهم متوجه وهمم شده خودم و سرزنش کردم  بهش خیره ش شاداب هستند

ها گفتم: سقف متحرک این جا  و دمای مناسب این فضا همه چیز و برای شادابی این گل

-ابی و سرزندگی نمیکنهداحساس شاگلها ازتو قفس بودن  تهویه کرده وگرنه هیچ کسی حتی

نمیخوای بگی حس میکنی توهم االن تو - شباهتم نیست بی –بنظرت این جا شبیه قفسه 

لما" چنین سفتم: من تعلقی به این جا ندارم مشانه ای با بی تفاوتی باال انداختم و گ ؟ونیدزن

می نفس تازه دارم حضور من مثل همون سقف متحرک این جا میمونه تنها برای دحسی هم ن

فش و قط  کرد چشمای شیشه ای و رن بهش حدولی من......با خیره ش– نه بیشتر کردن

خوش رنگش و رو صورتم لغزاند و گفت: بنظرم تا حاال متوجه شدی چه حسی بهت پیدا 

من فقط  ه بودم االن این جا نبودمبرداشتی کرد ختم وگفتم: اگه چنینادکردم ابرویی باال ان

م همین غیر ازاین تصور نمیکنید برای پیدا کردن دصرف اسرار آقای رازقی این جا اوم

حس خیلی زود باشه سری تکان داد و گفت: دل این حرفها سرش نمیشه اختیارشم دست من 

نیست اینطور باشه که تون دنگاه ازش گرفتم و گفتم: یعنی اختیار دلتون دست خو نیست

اهش کردم و گفتم: وحتما" د نگاره با پوزخندما تنها یه ملکه ددنیای دل آ-دلتون دنیایی داره

که اش و پیدا کرده ؟ چشماش و روی هم فشرد و کفت: عشق اینقدر بی صدا لدل شما م

دیدمت تجزیه تحلیلش نمیزاره ازاولین باری که ما میشه که مجالی برای دآروم وارد قلب آو

ادن کوچکترین کار هم عاجز شدم دفکرم و مشغول خودت کردی طوری که حتی از انجام 
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واقعا" -......-ت چطوره؟لسالم حا-........-بله -با زنگ خوردن گوشی من  سکوت کرد

آرمینه دیگه میدونی  پس بهت گفت -ت بیام ولی ........شرمنده ام عزیزم خیلی دلم میخواس

هش نه بگم این شد که درخواستش و قبول کردم تو اولین فرصت میام حرف بزنه نمیتونم ب

فدات شم به نامزدتم سالم برسون و بگو نگین گفت یادم -...........-و جبران میکنم  میبینمت

-......-شوخی میکنی دیگه؟-..........-نرفته چه قراری داشتیم  به موقعش تالفی میکنم

آره -........-اره؟دچه ربطی -........-حرفشم نزن میدونی آرمین بفهمه شر به پا میکنه 

اون جا همه جور آدم پیدا میشه تک و  دلطفا" بی خیال من بشی-......-اشتدامروز پرواز 

کجا برگزار -.....-گفتم جبران میکنم ولی نه اینطوری-........-تنها بلند شم بیام بگم چی؟

االن هیچی نمیتونم بگم تا -......-حاال تا یک ماه دیگه بزار ببینم چی میشه-.....-میشه

ممنونم توهم سالم .....- ؟دیگه اره ولی خیلی رومن حساب نکنیددانش بستگی به شرایط زم

که  حواسم به او د ولی کامال"تمام مدت با این که سرم پائین بو خداحافظ.-.........-برسون 

ی به روم زد و دتو چشماش زل زدم و گفتم: شرمنده واجب بود لبخن خیره نگاهم میکرد بودم

خیلی صمیمی –بله جشن نامزیش بود -دگفت: باید همون دوستت باشه که دعوتت کرده بو

منظورم  خیلی بهش عالقه داری؟–بله ولی نه اینقدر که خواسته آرمین و ندید بگیرم -هستید

ی یه سئوال خصوصی ازت دمعذرت میخوام ولی اجازه می-ه همینطورهبل-جناب رازقیه

دائیمه  سرش و انداخت پائین و گفت: -آقای رازقی واقعا" دائیته یا.....-راحت باشید–بپرسم 

آرمین – راستش اولین مرتبه که برخوردتون و با هم دیدم تصور کردم باید همسرت باشه

بله فقط -تنها کسیه که من دارم  با حرکتی چشماش و روصورتم سراد و گفت: این یعنی......

فوت کردن خیلی وقت پیش تو یه —پس پدرو مادر,خواهر برادر فامیل-آرمین و دارم

–تصادف ازمسافرت برمیگشتیم که اون اتفاق افتاد فقط من و آرمین جون سالم بدر بردیم 

با وجود آرمین تنهایی و حس -لی دختری مثل تو چرا تا حاال تنها موندهوواقعا" متاسفم 

کسی و هم –فعال" چنین تصمیمی ندارم -ازدواج کنی این که جای خود ولی نمیخوای-نمیکنم

خوشبختانه تا حاال عشق و عاشقی و تجربه نکردم چون اعتقادی به عشق -دوست نداری

شاید -ولی من خیلی دیر به کسی اعتماد میکنممنکر که نه -شقییعنی به کل منکر ع-دارمن

نگاهم و ازرو گلها گرفتم به  برای اینه که هیچ وقت به خودت فرصت عاشق شدن و ندادی

ارم ولی با حرفی که شما زدی موافقم هنوز داو دوختم و گفتم:با این که اعتقادی بهش ن

بنظرم شما تا حاال چندین مواجه نشدم ولی ا وارد قلبم بشه دکسی که بتونه آروم و بی صبا

خوب -مرتبه تجربه عاشق شدن و داشتید اخمی کرد و گفت: چرا چنین استباطی کردی

صد درصد سری -برخورد این چند دفعه نوع حرکاتتون این و القا کرده یعنی اشتباه کردم

–قصد اهانت نداشتم فقط باورم و به زبون آوردم  دتکان دادم و گفتم: جسارتم و ببخشی
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نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: من و بی تفاوته  اره زبونتم مثل نگاهت بی رحمددی نایرا

با این حرف نگاهی به ساعت انداخت و گفت: تو که تازه اومدی چرا دیگه داره دیرم میشه 

مت الاینقدر زود خواهش میکنم بمون حداقل  تا صرف شام کمی فکر کردم و سری به ع

اگه ناراحتی بریم تو سالن ازاین حرف استقبال کردم و بلند شدم و این جا –م دباشه تکان دا

موق  خارج شدن رز درشت و -گفتم: بله اینطوری بهتره  من زود ازیه جا موندن خسته میشم

قرمز رنگی ازشاخه جدا کرد بطرفم گرفت  مردد بودم چکار کنم که گفت: یعنی اینقدر قبول 

لبخندی به  داشت شما بودن نیستم تردیدم بخاطر برمن اهل سرکار گذاشت-یه شاخه گل سخته

روم زد و گفت: نگران من نباشید با دلم کنار میام  گل و گرفتم و تشکر کردم وقتی سرجای 

ون کرد ولی ازمدن پدرش دقیق برانداولمون برگشتیم که همه رو فرش قرمز جم  شده بو

پایان یافتن مراسم مسخره و با  و رو صندلی گذاشتم  لگ ه بهونه دست زدنچیزی نگفت ب

مضحکشون برقها روشن شد همون لحظه چشمم افتاد به پسری که به مح  ورود به پیش 

وازم اومد کنار گوش پدر بهنام  معلوم نیست چی گفت که او یدفعه ازجا کنده شد روبه بهنام 

هات نیازی به تو نیست بمون پیش مهمان-اوهم عصبی ازجا بلند شد گفت: بهراد این جاس

و به  وارم صحبتتدم امیدم صحبت میکنم خوب خانم جوان اززیارتت خوشحال شدخو

لین فرصت دراوی به روش زدم و گفتم: دموش نکنی لبخنمح  خارج شدن ازاین جا فرا

بهنام دیگه مثل ازرفتن او  دممنونم شب خوش به احترامش ازجا بلند شدم بع-ترتیبش و میدم

قبل نبود مدام استرس داشت نگاهش یسره به ساعت بود ازاین استفاده کردم وگفتم: اگه اجازه 

گفت: هرطور که مایلید تا بدید من دیگه رف  زحمت کنم انتظار داشتم مخالفت کنه ولی 

 جلوی درب ورودی همراهیم کرد و گفت: این مسیر شب کمی خطرناکه قفل و بزن

میخوای همراهت بیام بسته ای گذاشت و گفت: امیدوارم خوشت بیاد  ه ندارتومسیرهم نگ

اد ازتو آینه نگاهی به دار سری برام تکون دانگهدخاهش کردم و گفتم: نه ممنون خیره نگ

تو جیبش  و داشت با نگاهش بدرقه ام میکرد ذهنم اینقدر  دپشت انداختم دستاش و کرده بو

ج شده بودم این  محتشم همیشگی نبود رفتارش خیلی آروم " گیالدرگیر رفتارش بود که کام

و خونسرد بود  پس چرا تو دادگاه اینقدر تند خو بود چرا هیچ اشاره ای به دیدنم تو روز 

دادگاه نکرد شاید فهمیده من کیم و به این طریق میخواد ضربه ای بهم بزنه آره همینه وگرنه 

اون جایی که مطمئنم اگه ده تا گلوله هم شلیک بشه  اونم تو دتا حاال یه بالیی سرم آورده بو

ش دصداش محاله بیرون بره پس چرا اینقدر عادی برخورد کرد یعنی ممکنه به قول خو

نه امکان نداره صبا جریان اولین جلسه ای که با محتشم برخورد  واقعا" عاشق شده باشه

با  ددرست مثل همین حرفها رو بهش زده بو دداشت و موبه مو برای من تعریف کرده بو

حرفی هم از تک که اون و به جای بردن تو اون گلخونه به داخل محوطه برده بود  این فرق
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م وقتی ما دیدفعه یاد حرف پدرش افتابودن نزده بود شایدم زده و صبا فراموش کرده بگه 

ونمیشنوم روبه  بیرون اومدیم او درحالی که تصور میکرد من حواسم نیست و صداش

اون درجواب فقط لبخندی خلوتگاه تنهائیات وپسرش گفت: فکر نمیکردم ببریش تو گلخونه 

ه دیعنی چه قصدی ازاین کارش داشت شاید برای کشتنم من و به اون جا بر تحویل پدرش داد

نمیدونم هرچی بود که  فعه پشیمون شده و این تصمیم و موکول کرده به دفعه بعددبود ولی ی

ناچارا" اون شب خونه آرمین  ده داد من رسید و من و ازافتادن تو تله اون رها کرده بوب

م چون وقتی  نیمه های راه بودم متوجه ماشینی که تعقیبم میکرد شدم خودش نبود چون دمون

اون شب تا خود صبح خواب به  خودش موهای پرپشتی داشت و این مویی تو سرش نداشت

دم و به خونه رسوندم و راه رفتم و فکر کردم صبح آفتاب نزده خو چشمم نیومد فقط تو اتاق

که سرگرم بودم که با ضربه ای ت به اتاق کار پدرم رفتم و هرچی پرونده بود برداشتم سایر

دستم و رو سینه آروم عزیزم منم  -مدروشونه ام خورد وحشت زده جیغی کشیدم و ازجا پری

یه نوشته خندید و گفت: چه دختر شجاعی دارم من  ام گذاشتم وگفتم: وای بابا سکته کردم

ابروهاش و انداخت باال گفت:  ش بودمنشستم و گفتم: جای قشنگ-اینقدر به وحشت انداختت

دختراصال" تو این وقت صبح این جاچکار میکنی مگه خونه جای قشنگش دیگه کجاس 

م بیام دیدم زوده دش چرا ولی ساکم این جا مونده ساعت ده کالس دارم ناچار-آرمین نبودی

-فردا جلسه آخره-گفتم قبل از رفتن یه نگاهی به اعترافات دختره بندازم خوب نتیجه چی شد

قصاصه  اد و گفت: جز من چهارتا دیگه متفق القول نظرشون بهدی؟ سری تکان و رأ

-یعنی ممکنه بتونه قصر دربره-ارهدرستی ندهرچند ذکر شده طرف شرایط روحی روانی 

جدیدی تا فردا شکل نگیره نه محاله آخر همین هفته هم حکم تو مل  عام اجرا اگه چیز 

 دمطمئنا" بای-بدونه میگم که جلسه آخر فرداس دنه ازکجا بای-ونهدو خودشم این و می -میشه

به – باید ولی ظاهرش که این و نشون نمیده بچه ها میگن خیلی سرحاله-و بده احتمالش

محاله  حرفشم نزن روبه روش ایستادم  و گفتم: و گفت:  یشنهادم فکر کردید بلند شدپ

پس بهتره بیخیال همین فرصتی نمونده -خواهش میکنم تنها راهش همینه دیگه فرصتی نمونده

خواهش مونده فقط یک هفته تا زمان اجرای حکمش –بشی چون ریسکش خیلی باالس 

فقط نظر شما -میارن رت و محسن بفهمن چه بالیی سرتدونی اگه مادنه نگین می-میکنم

-اره بدونهدولی مادرت حق –ه دمهمه کافیه موافقت کنید هیچ کس جرأت نمیکنه نظری ب

شما که هنوز –پس بگیم این یک هفته کجا تشریف داری –کجا میخوام برم بهش نمیگیم 

خوب بگید دارم با آرمین میرم –نه حرفی نزدم طبق قرارمون –نگفتید آرمین رفته فرانسه 

بهونه نیارید دیگه مامان با اینش کاری نداره مگه بار اوله تو -تو این فصل-ویالشرامسر 

خواهش میکنم  لبخندی زد و گفت: ازکاری که -شمال آره ولی زندان نه-رفتم لاین فصل شما
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با این که احتمالش یک به هزاره ولی وارسته همه – صددرصد-میخوای بکنی مطمئنی

پریدم بغلش و محکم ماچش کردم و گفتم: قربونت بشم هماهنگیای الزم و انجام داده 

خیلی خوب خودت و لوس نکن این فرصت و فقط به این دلیل بهت –میدونستم نه نمیاری 

ون نه ازدست تو نه هیچ کس دیگه کاری دمیدم که بتونی با خودت کنار بیای ولی این و ب

ه شدی فقط با این شرط میخوام وقتی برگشتی صبا رو فراموش کرده باشی متوج برنمیاد

خیلی خوب یه ساک آماده کن بقیه اش با من ولی این و بدون اون –چشم قبول -میزارم بری

بند خطرناکه من با مسئولیت خودم این کار و میکنم اتفاقی برات بیافته دستمون به هیچی بند 

فورا" وسائلم و جم  کردم سرمیز ازمادرم  مهدی نگران نباش حواسم هست –نیست 

خداحافظی کردم و بیرون رفتم خود پدرم من و به باشگاه رسوند اون جا کارای یه هفته 

م چکار کنم دقبل از بیرون رفتن چشمم افتاد به گوشیم مردد مانده بومرخصی و انجام دادم 

ممنونم چه -سالم بهنام خان حال شما؟–سالم –بله –م دکه دل و به دریا زدم و جواب دا

نکردید خندیدم  گفتم: برای این که اسمتون سیو شده است وگرنه با عجب اسمم و فراموش 

-درخدمتم امری داشتید این همه مشغله ای که من دارم فراموش کردن یه اسم خیلی عادیه 

اگه درمورد  گروه باله است که من امروز  -بکنم ستش تماس گرفتم یه درخواستی ازترا

ازلطفت ممنون ولی -هماهنگ کردم کافیه آدرس و تاریخ و بفرمائید خودشون و میرسونن

دیشب که افتخار ندادی شام درخدمتت -خوب میشنوم-ارهدکارمن ربطی به این موضوع ن

راستش من ساعت سه -بیادالفی دیشب دریخواستم امروز ناهار قبول زحمت کنی تا تباشم م

االن ساعت ده و نیمه یازده تا دو خیلی عالیه من به همینم قانعم آدرس و میفرستم -قرار دارم

هرچند خودمم بی تمایل  خدانگهدارتماس و قط  کرد حتی اجازه اظهار و نظر هم بهم نداد

ل یا آدرس یه هت فورا" آژانس خبر کردم و خودم و به آدرس رسوندم انتظار داشتمنبودم 

آدرس یه آپارتمان تو یه نقطه ساکت بود داشتم نگاهی به شماره زنگ  رستوران باشه ولی 

 دمینداختم که درباز شد بدون این که نگاهی به آیفون بندازم وارد شدم به مح  ورو

نگهبانی که اون جا بود اومد جلو خیلی مودبانه سالمی گفت و درآسانسور و باز کرد طبقه 

درو بست نفس عمیقی کشیدم تو دلم آیت الکرسی و خوندم و ازآسانسور هم و زد و دسیز

بلوزشم سبز  دده بوبرعکس دفعات قبل تیپ اسپرت زبیرون رفتم جلوی درانتظارم و میکشید

بدون معطلی باهاش دست دادم  و چسبان بود لبخندی به روم زد و دستش و بطرفم دراز کرد

و به داخل برد و در و بست و گفت: ممنون که دعوتم رها کنه  من  واونم بدون این که دستم 

اختم دلباست  عو  کن منم االن میام   با رفتن او نگاهی به دور خونه ان و پذیرفتی

شالم و آپارتمانش زیاد زیاد صدو بیست متری بود ولی شباهتی به محل زندگی نداشت 

اختم دنمیخوای درش بیاری به پشت سرم نگاهی ان– ردم و دگمه های پالتوم و باز کردمدرآو
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اون یکی ی زدم پالتوم و درآوردم سینی و بطرف من گرفت و دسینی به دست داشت لبخن

سینی و رومیز گذاشتم و رو مبل تک نفره نشستم   دستش و برای گرفتن پالتو جلو آورد

ه روم قرار گرفت و گفت: ونفره بشینم حتما" کنارم قرار میگیره  روبدم اگه رو دمطمئن بو

همراهیت میکردم ولی حضور مهمونا دست و پام و  دشرمنده بای-بله  -یشب راحت رفتید

لیل د-و بگید خوب نمیخوای دلیل دعوت امروزنیازی به همراهی نبو-دبسته بو

ذبه و جهیچ میدونی نگاهت خیلی پر-مداختم و فقط نگاهش کردبهترازدلتنگی ابرویی باال ان

یگه دمطمئنا" این حرفها رو برای خیلی های -عمرم دختری ندیدم که مثل تو باشه  گیراس به

ختریم که داولین  یآخه گفت-فکر و کردی ار کردی اخمی کرد وگفت: چرا این تکرهم 

بله همینطوره  من به  -رای زیادی حشر و نشر داشتی اینطور نیستتخداینطوریم مطمئنا" با 

فد و فراوونه ولی این به این معنی نیست که عشق و بارها واسطه کارم  دختر دورو برم 

من هفت ساله تو این کارم به  تجربه کرده باشم یا این حرفها مثل نقل و نبات  برام باشه

–دختر اطرافم بوده ولی هیچ کدوم نتونستن پا تو حریم شخصیم بزارن اندازه موهای سرم 

 همون ملکه و اون حرفها دیگه   خیره نگاهمدنیای قلبم خندیدم و گفتم: آهان -حریم شخصی؟

فنجونی  -دختر خوب نیست قلب یه عاشق و بشکنیکرد و گفت: عشقم و بازیچه نگیر 

ونم چرا این آقا یون دشم ازاین حرفها پره نمیداشتم فقط من گوی ندبرداشتم و گفتم: چنین قص

همینا رو به زبون میارن  همه حرفهاشون مثل همه انگار اینا رو براشون دیکته کردن و همه 

ت دیدفعه نوع نگاهش فرق کرد خشم تو نگاهش پرشد وگفت: گویا برعکس من گوش تو عا

ادم و داره  جرعه ای ازقهوه رو نوشیدم سری به عالمت مثبت تکان دحرفها این به شنیدن 

ی به عشق و دگفتم:گوشم آره ولی یکیش درو اون یکی دروازه است  دیشب گفتم من اعتقا

تمایلی هم به ارم کارم برعکس تو که سروکارت با جنس مخالفه با جنس خودمه داشقی نع

حشر و نشر با جماعت مذکر ندارم اگه بخوام رک حرفم و بزنم باید خدمتت عر  کنم  

ختر خوشگل می دازنظر من مردا موجودات بی عاطفه و حیله گرین که تا چشممون به یه 

جمالت عاشقانه و  ی افته و تا میتونن سعی در گفتنافته آب ازلب و لوچه شون راه م

نند ولی بازم میگم من گوشم ازاین حرفها پره تو برنامه من جایی برای تحریک کننده میک

اره خوشبختانه تا حاال کسی که بتونه وارد قلبم یا به قول تو حریم دن دما وجوداین آ

خصوصیم بشه پیدا نشده اگه بشه بی معطلی قبولش میکنم چون آدم تنوع طلبی نیستم و وقتم 

برای عو  کردن حرف فورا" گفتم: راستی برام ارزش داره نمیخوام بیهوده هدرش بدم  

لی کناریم نشست نگاهی دفش گرفتم بلند شد اومد صنرآوردم و بطرد.....ازتو کیفم برگه ای 

من امروز دارم میرم رامسر یک هفته نیستم طبق -به شماره انداخت و گفت: خوب کی هست

قولی که به پدرت دادم با گروه صحبت کردم تمایل به همراهیشون داشتید با این شماره تماس 
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ه رو رومیز گذاشت و گفت: واقعا" من این خانم کارها رو انجام میده  برگ دبگیرید درنبو

ول بکشه حتی ممکنه کمی بیشتر طبله برای شرکت تو مسابقات دارم میرم -یک هفته نیستی

اره اول قرار بود شیراز برگزار شه ولی یدفعه تغییر کرد حتی دبستگی به نوع برگزاری 

فتم این ممکنه تا یه ساعت دیگه بازم جاش و تغییر بدن هیچ معلوم نیست درهرصورت گ

نگاهی به دور خونه  ؟ببینم این جا خونه ات که نیست هستشماره پیشت باشه بد قولی نشه 

میکنم انداخت و کفت: یعنی شباهتی به خونه نداره  لب چیدم و گفتم: فضاش طوریه که حس 

هت خیلی سعی شده دکورش  به خونه شبا اره هرچند معلومهبه دفتر کار بیشتر شباهت د

جالبه تو اولین کسی هستی که این حرف و میزنه درهرصورت حق با تو  این –داشته باشه 

جا خونه ام نیست خونه من همون جایی که دیشب اومده بودی این جا فقط زمانی میام که 

ازشون خوشت  دآره ولی انگار تو زیا-طرح های دیشب کارخودت بود-میخوام طرح بکشم

ا" اونطور لباسا رو نمیپسندم اونی که به من هرکس سلیقه خاصی داره من شخص-دنیومده بو

وقت نکردم امتهان کنم ولی خیلی با دیشبیا فرق -دازه بودآره ان-دکار خودت بو  دی چیدا

تیپ  د و گفت: نوع لباس پوشیدنت مشخصه چهاشت چشماش و روسرتاپام چرخشی داد

چیزایی که من دیدم ولی اون –لباسایی و میپسندی من و تو سلیقه هامون خیلی بهم نزدیکه 

اونا مختص کسایی بود که دورهم جم  شده بودن واونی که به تو دادم -نشون نمیده واین 

چیزیه که دلم میخواد همیشه تو تن تو ببینم بنظرم یه دختر نجیب چیزی و میپوشه که جلب 

چیزی با من بیا میخوام یه ن متوجه خودش نکنه دو نگاه ها رو به سبب جلف بوتوجه نکنه 

اشت رفتیم دشدم و همراه او بطرف تنها اتاقی که انتهای پذیرایی قرار  دنشونت بدم  بلن

م اگه  خواست دم و آماده کرده بوداشته باشه خودنیتی  و دهمش نگران بودم که نکنه قص

جلوی در متعجب زوایای اتاق و با دقت ازنظر گذراندم  کاری کنه همون جا کلکش و بکنم 

چوبی وسط اتاق قرارداشت و روش پربود ازطرح های کشیده شده یه لحظه یه میز بزرگ 

-و خیره نگاهم میکرد دوختم بازوم و گرفته بودبا گرمای دستش نگاه از اتاق گرفته به او 

کنه گفت: یه  ون این که بازوم و رهادچت شد چرا ماتت برده بیا دیگه با او کنار میز رفتم ب

نظرت وجلب میکنه  برعکس لباسای دیشب طرح های پیش روم  نگاه بنداز ببین کدوم یکیش 

وندم آخرین طرح و که دقت یکی یکی طرح ها رو ازنظر گذربا  خاص و خیلی جالب بود

وختم و گفتم: اینا فوق العاده است همه کار خودته با لبخند سری درومیز گذاشتم بهش چشم 

رت زودتر بگیره چرا اقدام نمیکنی لبه فکر میکنم اینا رو بزنی کا-ادبه عالمت مثبت تکان د

پسندن  ازش فاصله دودی هستن که این نوع لباسها رو میمیز نشست و گفت: آخه تعداد مح

گرفتم بطرف دیگه میز رفتم  یکی دیگه ازطرح ها رو برداشتم و گفتم: اشتباه فکر میکنی 

یشبیا تنشون میکنن خیلی ازاونایی که مدام لباسای تیکه پاره یا معذرت میخوام ازاون د
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داشته باشن بنظر من این لباس خودنمائیش  بعضی جاها ترجیح میدن همچین چیزایی به تن

خیلی بیشتر ازدیشبیاس  ابرویی باال انداخت و گفت: وتو فقط به این دلیل ازاین نوع لباسا 

گفتم اونایی که تیکه پاره ها  : من خوشت میاد فقط جلب توجه  بدون این که نگاهش کنم گفتم

چیز دیگه رو میپوشن بنظرت قصدشون ازپوشیدن لباسای یه وجبی چیه هان جز جلب توجه 

فکر نکن  اونایی که من دیدم  دزیا–اره فکر میکنه دای هم هست بگو جوابی نداد نشون داد 

به این طریق ما دچار کمبود محبتن و دفقط دلشون میخواد مورد توجه قرار بگیرن اینطور آ

نه خیلی  سعی درجبران این ضعفشون دارن ولی من از وقتی یادم میاد نوع لباسم همین بوده 

یگه بین طرح هات این دم به چیزای دسفت و سختم نه بی عار میانه روام این و ترجیح می

که ازهمه بهتره مشخصه زمان زیادی و روش گذاشتی چون ازهمین پنج تا دیگه هم هست 

-ش مشغول کرده بنظرت خوبه پسدهمینطوره  چند وقتی میشه فکرم و به خو– خط خورده

–آره همیشه -همیشه طرح هات و این جا میکشیخیلی وقته همچین طرحی ندیده بودم  عالیه

خیلی خفه است رنگ دیواراهم برعکس -مگه چطوریه ؟–حال و هواش اذیتت نمیکنه 

روشن باشه یا شلوغ فکرم ونمیتونم متمرکز  ارم اگهدمن نیاز به آرامش -بیرون سیاهه چرا؟

بطرف  اونطوری طرح خراب ازآب درمیاد دیگه نمیبینی بریم بیرون سری تکان دادم وکنم 

بازوم وگرفت رو دونفره نشاند خودشم کنارم نشست و  دررفتم این بار موق  نشستن

ولی تو پائیز و چرا –ائیت فقط توهمون جور کاراس منظورم اینه مجلسی کار نمیکنه دگفت:

های ایرانیا  کاراش برام جالب بود ایده هاش با ایده-زمستون اکثرا" روپالتو  مانتو کار میکنه

برای اینه که خودش با -کرده مه اصول  و توش رعایت خیلی فرق داره درصورتی که ه

شاید توهم فقط بخاطر اونه که سعی میکنی پوششت و رعایت –لباسای غربی به کل مخالفه 

ایی کنی خندیدم و گفتم: آرمین و من و آزاد گذاشته اصال" تو پوششم دخالت نمیکنه اتفاقا" اون

آرمین اگه زن و آزاد  بنظرنه خیلی با اونایی که به نمایش میزاره فرق داره که برای من میز

قتی بهش سخت بگیری میشه همونایی که دیشب بزاری خودش و بیشتر حفظ میکنه ولی و

ولی برعکسشم مصداق داره زن و نباید خیلی آزاد گذاشت چون زود سوء استفاده - دیدی 

ولی اکثرا" -بستگی داره  طرف کی باشه شرایط زندگیش چی باشه همه مثل هم نیستند-میکنه

اکثرا" اشته باشه درت زنی پیدا میشه اینطوری باشه خودش هوای خودش و دورن به نهمینط

رست ند کاری دو همون محیط قرار میگیرزنا تصور میکنن با بقیه متفاوتن ولی وقتی ت

یعنی –قبول دارم کسایی هم هستند که اینطورین ولی بازم نه همه - همانند همونا انجام میدن 

چرا دروغ من -تنت کنی نگو که تا حاال همچین لباسایی نپوشیدی اره ازاونادتو امکان ن

ی زیاد دارم بیشتر ازیه مزون ولی تو جشن هایی که فقط زنونه است این نوع لباس خیلاز

ازشون استفاده میکنم من از درمعر  نمایش گذاشتن بیزارم ترجیح میدم داشته هام و برای 
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اختم و کفتم: خوب دگرگ  نگاهی به ساعت ان م نگهدارم تا برای چشمای حریص چند تادخو

وگفتم: چیز وحشتناکی این  بازم میخوای فرار کنی ابروی باال انداختم-من میتونم دیگه برم

–ه ولی کارام و نصفه نیمه رها کردم اومدم دفراری بواره که بتونه من  دجا وجود ن

 هم یک هفته قراره نباشی راستی برای چه مسابقه اللطفا" بهمش نزن حا دقرارمون ناهار بو

-جلو گفت: تو مربی تکواندویی دنه تکواندو خودش و کشی-اری میری برای باله است؟دای 

اره من ازشش دن و سال ربطی نداره به کارت بستگی سبه  -تو که خیلی کم سن و سالی -بله

-سابوم دست پیدا کردمه که به نم نزدیک به چهارسالالسالگی تو این رشته فعالیت دارم ا

 ,سری تکان داد و گفت: عالیه دیگه چی–به زبون عامیانه یعنی استاد -خوب این یعنی چی

ربی ژیمناستیکم هستم درضمن مربی رقص عربی و یکی دوتا م-کار دیگه ای هم میکنی

-بله خیلی خنده داره–چیز دیگه خندید و گفت: راست میگی نگین تو واقعا" مربی رقصی 

 -ه ایدیکم با هم منافات دارن ببینم مربی باله هم خودتی یا فقط هماهنگ کننوای نه راستش 

همینطوره ازصبح -این عالیه با این حساب تمام روز وقتت پر   دختر-نه خودم مربیشونم 

ببینم مگه –سه تا باشگاه و تو دست دارم فعال" ساعت نه کالسام شروع میشه تا هشت شب 

تا حاال -اکثرا" آموزش رقص هم دارنآره –تو باشگاه های ما هم رقص آمورش میدن 

م و را آموزش میدن لحظه ای نگاهش کردتو این باشگاه ها دیگه چی به دخت نشنیده بودم

چیه انتظار نداشتی این و بگم رفتارت طوریه که –گفتم: توچرا اینقدر شکاکی جا خورد 

و همه کس شک داری با کوچکترین حرفی سعی میکنی دنبال سوژه ای انگار به همه چیز 

شد و گفت: اشتباه میکنی بهتره دیگه غذامون و بخوریم  دلنبباشی تا به پای زنا چیزی ببندی 

بلند گفت: بیا نگین جان امیدوارم –گرسنه نیستی این و گفت و بطرف اشپزخونه رفت 

زخونه رفتم میزی که با سلیقه تمام چیده بود از ازدست پختم خوشت بیاد بلند شدم و به آشپ

هفت سال دیس -چند وقته آشپزی میکنی–دی به روش زدم ونشستم نظر گذروندم و لبخن

آشپزی؟ خیلی نه من اکثر -یدتو چی آشپزی بل-برنج و رومیز گذاشت و روبه روم نشست

گاهی  یر میرسهدم نه اون–آرمین درست میکنه -اوقات نیستم شبا هم که میرسم غذام حاضره

نفری هستن که کارا رو انجام میدن مقداری برنج کشیدم  تکه ای هم  دخیلی دیرتر ازمن چن

فقط همین نترس چیزی توش نریختم متعجب نگاهش کردم و گفتم: مگه قرار -مرغ برداشتم

من غذام –م عزیزم آخه خیلی کم کشیدی دز لچی توش بریزی خندید و گفت: مثا دبو

اینطوری باورم میشه غذات  دت چرا نمیکشیم ندارم خودگرنه تعارف با شکم خوهمینقدره و

رد و گفت: اینم ازغذا با بقاشق اول و به دهن  دمسمومه لبخندی زد برای خودش غذا کشی

م بعد که قورت دادم دقاشقی به دهان برنمیگفتی هم خیالم راحت بود -بخور تخیال راح

گم کدبانوی قابلی هستی خوب این خیلی بهتره میتونم ب گفتم: واقعا" دست پختت ازآشپز ما
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من خیلی با غذا میونه ای -وست داریدخیلی چیزا تو چی -کدبانو دیگه چی بلده درست کنه

 دشتر میپسندم سری تکان داد و گفت: دفعه بعلی بین غذاها ترجیحا" قرمه رو بیوندارم 

فکر نمیکنم -  ست بیای این جابه شرطی که از مسافرت برگشتی یرا برات قرمه میزارم

ا" باهم دبع ,حاال تا یک هفته دیگهکار که نه ولی......-چرا مگه جایی کار داری–بتونم بیام 

بابت غذا ممنون عالی بود ظرفم و تو ظرفشویی گذاشتم هرکاری کردم هماهنگ میکنیم 

و گفتم:اگه  اختمدنزاشت بشورم بازوم  گرفت و ازآشپزخونه بیرون برد نگاهی به ساعت ان

نه  وقتی -مگه ماشین نیاوردی-وی باشگاه باشملباید ساعت سه ج انس خبر کنممکنه برام آژ

قراربود یسره ازاون جا حرکت کنیم زنگ زدی همه چیز و رها  زنگ زدی باشگاه بودم

اد و گفت: میشه آدرس جایی که میری و به من دنگاهش و روسرتاپام چرخی کردم اومدم 

نمیشه فدراسیون خوابگاه -اشته باشه آره میامدایرادی ن-میخوای بیای م و گفتم:چیهبدی خندید

رنظر گرفته منم که مربیم هیچ رقمه نمیتونم حتی برای نیم ساعت دمجزایی برای بانوان 

ولی چی؟ راحت باش حرفت و -راختیار خودم باشم برگشتم باهات تماس میگیرم ولی......د

لی باهم فرق داریم دنیامون خیلی باهم بهنام راستش من و تو خی نمیخوام ناراحتت کنم-بزن

اره فکر نمیکنم ادامه دادن این رابطه نفعی به حالمون داشته باشه من دیشبم بهت دفاصله 

رخواست امروزت د دوست شدن با این و اون نیستم حقیقتا" خودمم نمیدونم چی شداهل  گفتم 

این دوستی ندارم ولی دررابطه با کارت و امه دبه امطمئنم تمایلی  وو پذیرفتم ولی این 

دستم و تو دست گرفت و افرادی که احتیاج داری هرکمکی که ازم بربیاد برات انجام میدم 

م دوستی نیست نگین حاال چی میگی. نگاهی به دستش که میلرزید انداختم گفت:من قصد

بوسه ای رو بدون این که تو صورتش نگاهی کنم گفتم: پس اجازه بده درموردش فکر کنم 

اینطوری بهتر شد بریم خودم میرسونمت بلند شدم و گفتم: به تو زحمت دستم زد و گفت:

فقط اجازه بده آماده نیم ساعت و هم با تو بگذرونم  لبخندی زد و گفت: دلم میخواد این-نمیدم

بشم با رفتن او  زوایای خونه رو ازنظر گذروندم چیزایی که الزم بود و به وسیله گوشیم 

ذخیره کرد و روبه روی عکس بهنام ایستادم  چهره خاصی داشت ابروهای کمان و پرپشت 

انی بلند سیاه که به پشت تاب مشکی رنگ چشمان آبی که به شیشه بیشتر شباهت داشت مژگ

بینی ظریف که نمیخورد متعلق به مرد باشه لبانی برجسته و سرخ رنگ ریش  دخورده بو

زیبایی لبهاش و بیشتر به نمایش میگذاشت نوع  گذاشته بود که  کمی زیر قسمت میانی لبش

ب برام جای تعج اختدکه تو دادگاه بهم ان دنگاهش تو این عکس درست مثل نگاهی بو

چیز خاصی تو این عکس هست –داشت که نگاه االنش هیچ شباهتی به نگاه بار اولش نداره 

که تو رو مجذوب خودش کرده بدون این که نگاه ازعکس بگیرم گفتم: دارم به تفاوت 

ی به روش زدم و گفتم: بهتره بریم دیر میشه پالتوم و متوجه نمیشم لبخند-گاهت فکر میکنمن
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کیفم و هم زاشت بازش کرد کمک کرد تنم کردم ود خواستم بگیرم که نکه رودستش انداخته ب

برای این که شماره ماشین و به دستم داد ماشینش اونی که همیشه زیر پاش دیده بودم نبود 

کیف لوازم رو درنبال چیزی میگردم با مداد چشم دفراموش نکنم به بهونه این که توکیفم 

ونم کجا ده شماره مسئول مسابقات و نمیآر-کردی نگینچیزی گم -آرایشم شماره رو نوشتم

ی نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت: چه کاری مهم دگذاشتم  مهم نیست شرمنده ازکارتم افتا

برای این  دخوبه بهتره ازاین به بع-نه بیکارم-اری هاندگاه ن,نگین جمعه ها که باشتر ازتو 

اگه جوابم مثبت بود باشه جمعه ها -وافقیتومشکلی پیدا نکنی جمعه ها قرار بزاریم م که

االن نمیتونم چیزی بگم بهم وقت بده خوب -یعنی ممکنه جواب رد بهم بدی–زمان خوبیه 

اگه ممکنه –اشتی فکر کن دتا هروقت که دوست -وروز نیستدفکر کنم موضوع یه روز 

کسی  دم نمیخواونم ولی دلدمی-چرا این جا هنوز تا آدرسی که گفتی مونده-همین جا نگه دار

ماروباهم ببینه ماشین و زد بغل بطرفم برگشت و گفت: یعنی من اینقدر...........نزاشتم 

حرفش و تموم کنه و گفتم: لطفا" اشتباه فکر نکن نمیخوام کسی به خودش اجازه بده 

ارم کسی ازاین موضوع باخبر بشه ددرموردم حرفی بزنه و تا حتمی شدن جریان تمایلی ن

 دباآرمین درارتباطن دلم نمیخواد چیزی بهش برسونن میخوام اگه نظرم موافق بوبچه ها 

یگه بشنوه سری تکان داد و گفت: هرجور خودت صالح دخودم بهش بگم تا ازدهن کس 

منتظرم –ی زدم و گفتم: وقتی برگشتم تماس میگیرم دمیدونی خوب کی میبینمت لبخن

مطمئن  م ولیدبستم و به راه افتا درو شمراقب خودت با-حتما" خداحافظ-فراموش نکنی

م دم شک کرده و چیزایی و که گفتم بارو نکرده بخاطر همین یراست وارد باشگاه شدبو

م چشمم درحال خوندن اسم ها بود رحاضر شد وقتی وی دلخوش بختانه اتوبوس به موق  ج

وقتی مطمئن شدم  ردمنبالش کدافتاد به او که ازکنار اتوبوس گذشت تاانتهای خیابان با نگاهم 

رفته فورا" سوار ماشین سروان کاظمی شدم  ازش خواستم از طرف دیگه بره تعجب کرد 

–بله -ولی چیزی نگفت کمی ازمسیر و که رفتیم گفت:شما مطمئنی میخوای این کار و بکنی

ر این کار خطر داره اون جا نمیتونیم شمارو معرفی کنیم به همین خاطر ممکنه دونید چقدمی

ونم ولی حواسم هست ببینم همه چی آماده است دبله می-لی مشکالت براتون بوجود بیادخی

ه دفت: بله آماده است فقط میمونه تو جیح شما که خود سرهنگ بعهگسری تکان داد و 

خوب همین طوری که نمیتونیم شما رو بفرستیم تو اون بند باید یه -چه توجیحی-گرفتن

و گفتم: وحتما" این کارو سرهنگ دومتون بعهده داره  جرمی چیزی براتون ببریم خندیدم

ومی حرف دوم انگار دارید ازیه بچه کالس د اونم خندید وگفت: یه جوری میگید سرهنگ

ونم تا حاال چطور به دبچه کالس دومیش فهم و شعورش بیشتر ازاین آقاس من نمی-میزنید

میبینید که با این  شانسی آورددسرهنگ وارسته خیلی کار درسته این بار ب–این درجه رسیده 
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که سی و یک سال داره ولی به این درجه رسیده چون تو کارش خیلی جدی و مصممه هیچ 

ونم چرا دربرابر دکس جرأت نمیکنه رودررو باهاش حرف بزنه همه ازش حساب میبرن نمی

دیگه  شما تا این حد خونسرد برخورد میکنند ولی بهتره شما هم یکم مراعات کنید  این جا

خواد ببینم درنبود پدرم یخیلی دلم م–پدرتون نیستند که بخوان بخاطرشون حرفی بهتون نزنند 

نگین خانم یه وقت باهاش درگیر نشید اینطوری نبینیدش وای -چکاری ازش برمیاد

وتا باهم درگیر بشید دمیترسم آخر سر شما خیلی........نترسید نمیزنمش بلند خندید و گفت:

ر یدنده اید و هیچ رقمه کوتاه نمیاید هروقت شما تیکه بارش میکنید تا یک هردوتون مغرو

هفته پدر بچه های آگاهی و درمیاره حاال دیگه دستش به خودتون رسیده مراقب باشید ضربه 

بزنید  کاری که ه لطفا" سرتون کنید این دستبند و هم چادرتون رو صندلیای بهتون نزنه 

له ازآگاهی نگه داشت با  وارسته تماس گرفت چیزی نگذشته بود گفته بود انجام دادم با فاص

هرکدوم طرفینم و گرفتند کاظمی نگاهی دوتا مامور زن بهمراه یه سرباز وارد ماشین شدند 

وارد اداره آگاهی که شدیم موق  پیاده شدن یکی  ازتو آینه بهم انداخت و حرکت کرد

و به دندان گرفت و بهم خیره شد ابرویی اخت کاظمی لبش دازمامورها به پامم زنجیری ان

زنه ضربه آرومی به بازوم زد و گفت: حرکت کن بهمراه  باال انداختم و نگاه ازش گرفتم

اونا درحالی که هرکدوم یطرف بازوم و به دست داشتند وارد کریدور شدم کسانی که اونجا 

به اتاقی درانتهای راهرویی  وند من دوخته بودحضور داشتند با دقت به این صحنه چشم 

وسط اتاق میز رنگ و رو رفته فلزی  قرار داشت که دوتا صندلی در سرو  تاریک بردند 

ته اش جای گرفته بود رومیز یه پارچ آب پالستکی قرمز و یه لیوان به همون رنگ گذاشته 

محکمی بهم اختم وقتی دید دارم نگاهش میکنم ضربه دبگیر بشین نگاهی به ماموره ان–بودند 

اول میخواستم بزنمش ولی یدفعه یادم افتاد برای چی اون وارد کرد و بطرف صندلی هلم داد 

آروم گرفتم و نشستم یکی ازاونا روبه روم ایستاد و بهم چشم دوخت یکیشونم ازاتاق  مجا

بیرون رفت پنج دقیقه ای گذشته بود که دراتاق باز شد من چون پشتم بود طرف و ندیدم ولی 

با دیدن وارسته  ه به مح  دیدنش احترام نظامی گذاشت و صندلی و براش کنار کشیدزن

ولی او مثل همیشه با چهره ای عبوس و پرتکبر بهم چشم دوخت  نمیدونم چی شد که خندیدم 

بی خودمون با این حرف العلیک  جناب سرهنگ ق-و گفت: به به سالم خانم نگین خانم

ک بهم دوخت و گفت: خوب جایی گیر افتادی خانم چشماش و غضبنا رنگ ازرخش پرید

علی خان وارسته خانما  این جا میدم زبونت و خوب برات بچینن پوزخندی زدم و گفتم:

امتهان کن ببینم کدوم یکی موفق تریم تا به خودت بجنبی دادم درجه های روشونه ات چیده 

شید به زنه نگاه انداختم اشته بادشده کف دستت نشست تکیه داد وگفت: شما بیرون تشریف 

خوب نگین –حرکتی داد احترام گذاشت و ازاتاق بیرون رفت چهره کریحش و با حالتی 
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هنوز نچشیدم خوب بود خبرت میکنم  کال" -ن چه مزه ای دارهدخانم تو جایگاه متهم بو

کاری میکنم دست و دلبازی و فراموش -ازتکخوری بیزارم همچین دختر دست و دلبازیم من

هات و جم  کردی یه جا سرمن خالی کنی ولی سرهنگ قالبی قاتل کس دیگه ایه  عقده-کنی

خیلی تو این نقش غرق نشی نه که خیلی بی دست و پایی دیدی یه وقت نه من مراقب باش 

و اگه من که خیلی دلم میخواد این اتفاق بیافته -من و به جای قاتل فرستادی پای چوبه دار

م بلند خندیدم  مستقیم بهش چشم دوختم و گفتم: دچنین کاری میکرپدرت نبود مطمئن باش 

تو عرضه هیچ اینقدر پدرم پدرم نکن دستت ازهرجا درازه کوتاهش نکن بهت ثابت میکنم 

و داد زد دیگه دهنت و ببند وگرنه خودم برات اری مشتش و محکم رومیز کوبید دو نکاری 

اشتم و گفتم: من دست و پا بسته تو دست و پات میبیندم خودم و کشیدم جلو دستام و رومیز گذ

ار ببینم چه جوری میخوای دهنم و ببندی آخه بدبخت تو تا به دباز ارفاقم میکنم اسلحه اتم بر

ی من رجز نخون خوب حاال اگه  فکر میکنی ازپس دت بجنبی دهنت پرخون شده پس براخو

زمان و نمیخوام که استان د از برو سر اصلدمن برمیای اقدام کن نه که چفت دهنت و بن

دوباره تکیه دادم و به او که غضبناک ست و پایی مثل  تو ازدست بدم دبخاطر آدم بی 

وختم چند دقیقه ای درسکوت همدیگر و برانداز کردیم تا من سکوت دازم میکرد چشم دبران

ببین جناب سرهنگ قالبی اگه دید زدنت تموم شد شروع کن شب شد با این –و شکستم 

رف نفسش و با صدا بیرون داد و گفت: تو به قتل شش نفر اعتراف کردی خوب حاال چه ح

اخت و گفت: من ددستام و باز کن تا بهت نشون بدم ابرویی باال ان-جوری اونا رو کشتی

اگه عملی بخوای که باید دست و پام و باز کنی نه که جدی گفتم آقا  ممن-کامال" جدیم خانم

برات بتعریفم بعد بی کم و کاست  همه چیز و تعریف کردم متحیر  گوشت و خوب باز کن تا

سری تکان داد و گفت: اگه نمیدونستم کی هستی میگفتم بی شک تو قاتلی خندیدم و گفتم: 

ون تو شک داشته باشی همین جرم این جام نکنه شک داری ج سرهنگ جون من االن به

ارم میتونی  درد شک نگفت: جز یه مو نم ازجا بلند شد وحاضرم همین عملها رو تو اجرا ک

ازاین که اینقدر واضح به موضوع تجاوزها اشاره کرد گر گرفتم وقتی میخواست ازکنارم 

با سر رفت تو زمین عصبی بلند شد اومد جلو  رد شه  با حرکتی پاهام و مقابلش قراردادم

از سقف ت ازدوطرف چادرم گرفت سرش و آورد جلو گفت: میخوای بدم بخاطر این غلطت

آویزونت کنن تو چشماش زل زدم و گفتم: چاک دهنت و اگه نبندی دفعه بعد به زمین 

خوردنت اکتفا نمیکنم بخاطر غلط اضافه ات وقتی ازاین جا بیرون رفتم کاری میکنم به غلط 

تر و دکردن بیافتی مطمئن باش تو رو به من بسپارن بالیی سرت میارم صدبرابر ب

وحشتناک تر ازکاری که با اون دخترا کردن میگی نه امتهان کن خودش و کشید کنار سری 

 ندیدم بشین میرم بازپرس و بفرستم این جافت: به عمرم دختر به وقیحی تو داد و گتکان 
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م و برای هرچیزی دخو مهم نیست من–کافیه زبون بریزی یه جای سالم تو بدنت نمیزاره 

طی که تو جلوی چشمم نباشی پوزخندی زد و گفت: قیافه ات بعد ازاین که آماده کردم به شر

ارم ولی منتظر میمونم تا سرو دبا این که خیلی کار  ی بیرون خیلی تماشائیهدازاین جا اوم

نباش یدفعه دیدی برعکس  صورت درب و داغونت و ببینم بلند خندیدم و گفتم: زیاد مطمئن

چیزی یادم رفت بیا اینا رو تحویل بگیر درو بست اومد جلو شد وقتی درو باز کرد گفتم: یه 

-متعجب به من که سه تا گوشی رو میز گذاشتم چشم دوخت:اینا چیه با خودت آوردی

الحمداله چشماتم گویا ایراد داره سرهنگ جون البته ازنوع قالبیش اینا گوشیه نتونستم جایی 

نمیدی البته زنگ خور نداره فقط بزارم تحویل تو میدم یکیش و خاموش نمیکنم جواب 

یاداشت کن به هیچ کسم چیزی نمیگی متوجه  دمسیجه ولی مدام چکش کن و هرخبری که بو

فتم: ببین  جناب وارسته اینی که بهت گفتم گبله قربان امر دیگه نگاهش کردم و-شدی

نه به رز کددرمورد همین پرونده است نمیخوامم اطالعاتش تا زمانی که مطمئن نشدم جایی 

همین خاطر میدمش به تو چون متاسفانه تو مسئول این پرونده ای غیر ازاینا تو کسی به اسم 

میشناسی روبه روم نشست و گفت: نه چکاره است  سری تکان بهراد تودم و دستگاه محتشم 

یدم ولی باید خیلی مهم باشه که پدرو پسر سخت به سدادم و گفتم: میدونستم ازتو نمیپر

م اونا رو به وحشت دته دستاش و گذاشت رومیز و گفت: توازکجا میدونی این آاخدوحشت ان

پس برو غاز -بستگی داره-اخته پوزخندی زدم و گفتم: دهنت چفت و بست که داره هاندان

نگاهی به گوشی که همون لحظه  به سالمت  بچرون چون دیگه محاله ازمن یه کالم بشنوی

گوشی و ازدستم قاپید بعد  (مسیج اومد انداختم )چهار شنبه ساعت یازده مراسم برگزار میشه

حرف –اختم و گفتم: ازکجا باید بدونم دشانه ای باال ان ؟فت: چه مراسمیگوخت و دبهم چشم 

ن و بهم بزنید شاید به کمک هم بتونید مراسمشوخوب برو-بزن کاری نکن برم سراغ پدرت

گوشی ها رو هم بپا صحیح و سالم بهم حاال بازپرس و خبر کن که خیلی خسته شدم 

ونم دبرگردونی پوزخندی زد و گفت: خیلی امیدوار نباش لبخندی به روش زدم و گفتم: می

ه است خوش گذشت به امید داشتن به تو عبسه به همین خاطر میدونم فاتحه اینا هم خوند

تصورم ازبازپرس عصبی ازاتاق بیرون رفت بالفاصله مجدد درباز شد  سالمت بلند شد

یکی مثل همونی بود که ازمحتشم سئوال جواب کرده بود وقتی مرده روبه روم نشست چهره 

واقعا" -ر تعجب کردی خانم نکنه برات آشنامدبرای چی اینق-آرومش و ازنظر گذروندم

دستاش و باز -م ولی چشم ازش نگرفتماد تکیه داددبازپرسی سری به عالمت مثبت تکان 

اینطوری راحتم لبخندی زد و گفت: بازش کنید من ناراحتم هردو تا زنا طرفینم ایستاده -کنید

ن همونی که به وقت ورود ضربه ای به شونه ام زده بود اومد جلو ازگوشه چادرم کشید دبو

سرش گرفتم سرش من و بطرف خودش چرخوند به مح  این که دستام و باز کرد ازپشت 
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و کوبیدم رومیز و صورتش و یطرفه به میز چسبوندم و گفتم: بار آخرت باشه به خودت 

اجازه دادی دستت به من بخوره شیر فهم شدی اون یکی زنه برای این که سر اون و ازدست 

محکمی که به پهلوش کوبیدم موهام ضربه که با  من دربیاره اومد جلو ازموهام گرفت کشید

رد دستم و مخالف صورتش قرار دادم کوبیدم رومیز و به بازپرس که خونسرد به و رها ک

نگاهش میکنم دستاش و آورد باال شروع به  ه نگاه میکرد چشم دوختم وقتی دیداین صحن

مت نه تکان دادم السری به عحاال دیگه ولشون کن  ددست زدن کرد و گفت: عالی بو

حاال شد دستم و برداشتم –نها حرف میزنیم خوبه لطفا" بزار برن ت–لبخندش پررنگ تر شد 

یدونم چه بالیی سرتوی کثافت صورتشون زخم شده بود اولیه گفت:مهرجفتشون یطرف 

رسته جا خوردم ازدیدن وا بیارم با حرکتی ازجا بلند شدم که صندلی به زمین کوبیده شد

داره من میگفتید دلیلی ن خیلی مراقبش باشید حاال دداد و گفت: نگفتم بایسری به تاسف تکان 

هردوتون و توبیخ میکنم عرضه  دته باشم جفتتون برید بیرون مطمئن باشیشاحضور د

وتا اومد جلو صندلی و دد بیرون با رفتن اون یاشتید ازپس کسی که پاهاش بسته است بربیادن

من چشم سرهنگ جون نفسش و با صدا بیرون داد و گفت:-درست کرد و گفت: بگیر بشین

رست کرد خبرم کنید ددردسری  دارم کاری بودکار دارم دراصل تحمل این خانم و ن کلی

نند بلند خندیدم و گفتم: فقط یه باش وگرنه میدم ازسقف آویزونت ک توهم مراقب رفتارت

ون تو  خوش نمیگذره دندون قروچه ای کرد و دسقفی و انتخاب کن دوتا پنکه داشته باشه ب

چند سالته -وختمدلبخند رولب داشت چشم سرجام نشستم و به او که هنوز  ازاتاق بیرون رفت

ه ام نوشته شده دست به سینه نشست و گفت: آره دتو پرون-کارت چیه-بیست و سه-نگین خانم

ادم و دمام و رو صورتش حرکتی چش لم میخواد صدای خودت و بشنوم خوب  میشنوم دولی 

 –مربی رقصم –آفرین خوب بازم هست میشنوم –باله -َو؟ –گفتم:مربی تکواندو ژیمناستیکم 

ود گذشتگی کنم یه جورایی خواستم ازخ-اینم خوبه خوب چی شد سرازاین پرونده درآوردی

آفرین کار خوبی –اصال" بی خیال بزار راستش و بگم شرش کننده شه -واضح تر بگو–

ن پرونده شدی چی وارد ایمیکنی ولی لطفا" قصه سرهم نکن حاال ازاول برام بگو چطور 

–یکی یکی بازپرس  -شد اون شش تا دختر و کشتی چه کسی ازت خواست این کارو کنی

من اینا رو گفتم تا وسط حرفت نیام خودت ازاول همه چیز و بگو طوری که نیاز نباشه من 

حاال شروع کن برگه های مقابلش و مرتب کرد و خودکار و دست گرفت  سئوالی بپرسم 

ون این که چشم دحرف زدن کردم تمام مدتی که جریان و براش میگفتم  بآروم  شروع به 

ازم بگیره دقیق زوایای صورتم و وارسی میکرد حتی نگاهش تغییری نکرد که باعث شه 

وقتی سکوت کردم نگاهش و به برگه دوخت و گفت:تو پرونده ذکر  وقفه ای تو حرفم بیافته 

ریف کردی دورازباوره تو نمیتونی از پس اون نشده جیب برم هستی بنظرم این چیزی که تع
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وتا قل چماغ بربیای اونا خودشون این کاره ان کسی بخواد این کارو بکنه فورا" متوجه د

لبخندی به روش زدم و چیزایی که تو دستم بود و گذاشتم رومیز خم شد و هرچی میشن 

وتاس خندیدم و گفتم: درومیز بود برداشت بعد متعجب نگاهم کرد و گفت: اینا که مال اون 

ومتون متوجه شدید درضمن دبله هست من درمقابل یه بازپرس دوتا مامور جیبشون و زدم ک

ازتو جیب مانتوم گوشی سرهنگ وگذاشتم رومیز  دستی توموهاش  یه چیز دیگه هم هست

تو دست  د که االن اینه بودش-متوجه نشد–سرهنگ وارسته -کشید و گفت: واین مال کیه؟

بقیه چی -امه نداره تموم شددا-د گوشی و کشید طرف خودش و گفت: خوب ادامه بدهمن نبو

که  دتازه حرفمون تموم شده بوون کم و کاست همه رو براش با جزئیات شرح دادم دب–

کارمن تموم شد جناب سرهنگ -خیلی طول کشید چی شد؟-ضربه ای به درخورد و باز شد

نگاهی به من اوآخ این این جا بود چقدر دنبالش گشتم -ائید اینم گوشیتونبفرممتهم تحویل شما 

انداخت  و گفت: رومیز جامونده بود بفرمائید به این طریق خواست به من بفهمونه که من 

ون این که چشم ازش دمیدونم گوشی رومیز بوده وگرنه نمیتونی جیب وارسته روبزنی ب

ز و با متهمات رعایت کنی بگیرم گفتم: سرهنگ جون ازاین به بعد سعی کن فاصله مجا

یه برگه رومیز گذاشتم عصبی برگه رو  وم نیست دیگه چی ازجیبت بلند میکنندلوگرنه مع

لبم ساعته کل آگاهی و زیر و رو کردیم برداشت و داد زد این دست تو چی کار میکنه یک 

 دیلبخنبازرپرس و گزیدم و گفتم: مالت و تو سفت بچسب مردم و دزد نکن زشته سرهنگ 

چه -کارتو بوده سری به عالمت مثبت تکان دادم-ون رفتزد احترامی گذاشت و ازاتاق بیر

مگه گوشیت و برداشتم متوجه شدی بعدشم الزم –جوری این کارو کردی من متوجه نشدم 

باید با مدرک حرفم و ثابت  این بازپرس شما به راحتی چیزی تو کتش نمیره دونستمبود می

نه فقط میدونه سرقت های بزرگ کار -میدونه جیب برم هستیچشم بابات روشن -ممیکرد

دخترشه فکر کن بفهمه دخترش جیب بره وای چه ضای  بهش برمیخوره آخه به دختر اون 

 د من برم سروقت اون زنهدیدم و گفتم: تموم نشبعد بلند خن نمیاد ازاین کارای کوچک بکنه

بلند شدم -سرش بیاری من میدونم و تو سری تکان داد و گفت: بخدا اگه بفهمم میخوای بالیی

ستادم ازتو د وای نمیمن میخوام واقعیت مشخص شه به بال بوو گفتم:گوش کن جناب وارسته 

جفت دستام و مقابلش گرفتم دستبند و ازرومیز  برم اجازه بگیرم دیگه  تمومش کن بزار 

زده بودن خیلی سخت برداشت به دستم زد و گفت: راه بیافت بخاطر اون زنجیری که به پام 

سالم بمونن این کارو نکن  تلت میخواد افراددگه ا– راه میرفتم گفت: میخوای بگم دربیارنش

سری تکان داد جلوترازمن ازاتاق بیرون رفت این بار یه مامور زن دوتا مرد بطرفم اومدند 

 دد بعزنه بازوم و گرفت و دوتای دیگه پشت سرم قرار گرفتن تا کنار ماشین همراهم اوم

روبه مرده گفت: خیلی مراقبش باشید تا حاال چندتا ماموره و قال گذاشته خواست فرار کنه  
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دم چشمکی بهش زدم و سوار شدم شاشتم سوار میدمسئولیتش بامن وقتی  با تیر بزندیش

تمام مسیر درسکوت سپری شد همین باعث شد کالفه سری تکان بده و به داخل برگرده 

مدام برمیگشت نگاهی به  دیداشت یکی ازاونایی هم که جلو نشسته بودختره چشم ازم برنم

پشت می انداخت گویا این سرهنگ قالبی حسابی اونا رو ترسونده بود که اونطوری سعی 

 وقتی رسیدیم هرچی همراهم داشتم گرفتن لباس که تنم کردم به بند درمراقبت میکردند

نظر گرفته شده بود همون سلولی بود که اون زنه مخصوص برده شدم سلولی که برام در

وارد شدم و یراست رو تخت دراز کشیدم و توش بود جالب بود جز اون کس دیگه ای  نبود 

ایی ازبیرون و صدسر که  دنکردم نیم ساعتی گذشته بو دتوجهی به او که خیره نگاهم میکر

درسلول باز بید  چند ثانیه بعد د همه داخل سلول ها درا بسته زود بجنبلند شد کسی داد میز

و گفت: تنه لش  یه مامور زن درشت جثه اومد جلو ازیقه لباسم گرفت ازجا بلند کرد–شد 

اسلحه اشم پشت سرم گذاشت و  زدگرفتی خوابیدی وایسا این جا ببینم دستبند و به دستم 

او خیلی با وارد شدن پدرم تکونی خوردم ولی گفت: دست از پا خطا کنی خالصت میکنم 

عصبی وارد سلول شدکمی طول و عر  اتاق و باال پائین کرد و روصندلی که براش 

الن خوبه میدونی ا–دادستان معروفی دیگه -گذاشته بودن نشست و گفت:من و که شناختی

م داوم–خوب که چی -هتهفردا آخرین جلسه دادگا–بدونم  نه ازکجا باید-برای چی این جام

 دادگاه و بهت بگم پوزخندی زدم و گفتم: بیخود به خودت زحمت دادیم شخصا" نتیجه دخو

فت: خفه فقط گوش میدی پدرم گید تو سرم و اونی که پشتم بود با لبه اسلحه محکم کوب

نگاهش و به زمین دوخت و گفت: همین هفته اعدام میشی بلند خندیدم و گفتم: زهی خیال 

ید شده مشکل یچرا نکنه فکر کردی چون تأ-ام نمیکنندباطل خودتم خوب میدونی من و اع

مگه غیر اینه من تو شرایط عادی -روحی روانی داری دیگه ازجرمت چشم پوشی میکنن

زنده بودن تو برای این جامعه خطرناکه تنها راه این برای ما مالک نیست -اون کار و نکردم

" این حکم و بهت اینه اعدام شی اگه دیدی االن اومدم این جا برای این نبوده که شخصا

اطالع بدم اومدم یه فرصت بهت بدم ما مطمئنیم یکی به تو دستور داده میخوام بدونم اون 

ت میدونی حاال سرسختی کن مطمئن باش تو ضرر میکنی دخو-کسی به من دستور نداده-کیه

اونی که تورو فرستاده تو این راه کامال" درجریان کامل بوده و میدونسته تو دیر یا زود 

تو هم کارو براش راحت کردی ولی مطمئن باش حکم شش صبح همین هفته  عدام میشی ا

تو مل  عام برگزار میشه و یقین داشته باش اونی که تورو برای این کار درنظر گرفته 

ام میشی و به این طریق قصر دتواون مراسم حاضر میشه تا با چشم خودش ببینه تو اع

نی و طرفت و تی بود که بهت دادم  اگه همکاری کفرص درمیره دیگه خود دانی این آخرین

خانواده ات محافظ میزارم لو بدی قول میدم همه جوره ازت حمایت کنم حتی برای خودت و 
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ن بهتون آسیب بزنن ولی اگه زبون باز نکنی یقین داشته باش هم خودت هم خانواده تا نتون

قانون و خانواده ات توسط اونا اونا نمیزارن ردی ازخودشون ات ازبین میرن تو توسط 

ا داشته باشه دخلش و میارن دراین جبمونه هرکسی که کوچکترین اطالعی ازاین جریان 

شد وقتی میخواست خارج شه برگشت و به زنه که به ته تختش تکیه داده بود  دپدرم ازجا بلن

گفت: تو باید همونی باشی که بیست و با هراس به او چشم دوخته بود نگاهی انداخت و 

جالبه دوتا خل و چل و -رسونده درسته او سری به عالمت مثبت تکان داد لدونفر و به قت

مشکل روانی میتونید  للیدو ابلهید هردو تصور میکنید به دانداختن کنار هم شما دوتا هر

داختم و تفاوتی باال ان تون تموم کنید ولی کور خوندید شانه ای با بیدپرونده رو به نف  خو

هستم جناب -پس منتظر اجرای حکم باش–ینه ربزه میخوره پای لرزشم میشگفتم: هرکی خ

دادستان هستم  با بیرون رفتن پدرم زنه دستبندم و باز کرد و ازسلول خارج شد اون شب لب 

پی  صبح حواسم دبه غذا نزدم و فقط رو تخت دراز کشیدم و خودم  زدم به خواب ولی تا خو

او که مدام تو اتاق قدم میزد بود دوروز ازرفتنم سپری میشد بدون این که حتی تونسته باشم 

کاری ازپیش ببرم لعنتی هیچ رقمه نه حرف میزد نه میزاشت من حرف بزنم سومین شب 

 دبود نیمه های شب با صدای ضعیفی ازخواب پریدم  فورا" باالی سرش رفتم گیج خواب بو

خدا من نمیتونم به من رحم کنید آخه من یه زن تنها و روت–زدیک کردم گوشم و به دهنش ن

ه دازکجا همچین مبلغی بیارم..........نمیتونم نامرد نمیتونم ............توقول دا

گفتی درم میاری  بودی......توگفتی حمایتم میکنی ....خودت...گفتی اعدام نمیشم خودت

پانصد میلیون خدا نجاتم بده دیگه نمیتونم ....ورو.......تگفتی زیاد زیاد دوماه .........نه نه 

 دبرای منی که فقط کارگرت بودم میدونی یعنی چی....بعد گریه و گریه درنگ جایز نبو

بود گفت:چه مرگته  افورا" ازسلول بیرون رفتم و در بند و محکم کوبیدم ماموری که اون ج

ه به گمشو بگیر بخواب نصفه شب زدبرو –گ وارسته رو ببینم باید سرهن–نصفه شبی 

بهت گفتم باید سرهنگ و ببینم فورا" خبرش کن وگرنه برات گرون تموم میشه بهش -سرت

خبرای مهمی دارم همین االن خودش و برسونه اگه دیر برسه ممکنه همه چیز خراب بگو 

یبا" چهل م  تقردته خبرش کنی یا نه به سلولم برگشتم و رو تخت دراز کشیدبشه دیگه با خو

دقیقه گذشته بود که درسلول با ضرب باز شد و زنه با جیغی ازجا کنده شد همون زن گندهه 

گردنم گرفت و  من و ازجا بلند کرد دستبند و زد دربرابر چشمای ازحدقه دررفته او ازپشت

ارد اتاق بازجویی شدیم  ازدیدن چشمان پف کرده وارسته خنده ام گرفت بیرون برد  وقتی و

وقتی دربسته شد بهم خیره شد و گفت: خیلی خوب بگو ببینم نه اشاره کرد بره بیرون به ز

حرف میزنه دستش و کرد توموهاش و گفت: همین تو خواب واب این زنه تو خ–چی شده 

حرف میزنه ببخشید خانم که بدخوابتون کردن میدم دردهنش و گل بگیرن که از این به بعد 
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آخه چی بهت بگم تو من و نصفه شب به این دلیل ی ......شما رو بد خواب نکنن  دختره 

کشیدی این جا دستام و کوبیدم رومیز و گفتم: باید دهن تورو به جای اون گل بگیرن یه دقیقه 

ار کنم دعاشق چشم و ابروی تو نیستم نصفه شب خودم و وا مخفه شو بزار حرفم و بزن

بی باید میپرسیدی چی شنیدی که ریخت بی ریختت و ببینم گفتم حرف میزنه سرهنگ قال

-طرف توخونه اون کارگره این موق  بکشونی این جا  نه اراجیف بهم ببافی والزم شده من 

خیلی  از کلفت مش باقر شناختی نفسش و با صدا بیرون داد و گفت:-ازکی حرف میزنی

کمی یده بودم بهش گفتم هرچی شن ده ازاول بگو چی شنیدیخوب تا دیونه ام نکردی شمر

خودم میدونم باید رودروش –سکوت کرد بعد گفت: به حرفهای توخواب نمیشه اعتماد کرد 

یگه واقعا" مطمئن د-وتا که سه روزه کنارهمیددعقل کل شما-نخیر با من-با کی محتشم-کنیم

شدم درجه هات و کشکی گرفتی ببین سرهنگ قالبی جفتمون و باید باهم بسپری دست یه 

نه اونی که اون روز برای من اومده بود بهتره همونی باشه که  بازپرس درست و حسابی

باید جلوی اون من و شکنجه کنید ابروهاش هردو یدفعه –که چی بشه -برای محتشم رفته بود

سمعکت و روشن کن  من و مقابل اون شکنجه کنید -؟چکار کنیم-به طرف باال متمایل شد

الزم –ازما درمیاره  باباییرت بفهمه چه دمیدونی پ-اینقدر که اعتراف کنه متوجه شدی

زنده اززیر دستشون بیرون نمیای داد زدم مهم نیست -نیست با خبر  بشه مسئولیتشم با خودم

من فقط میخوام حقیقت و ازش دربیارم همین رفت تو اون سرت یا نه بهشون بگو هرکاری 

حاال که حال و روز  ردا صبح بکشهنزار به ف میتونن بکنن تا طرف حساب کار دستش بیاد

اشته دنمیخوای پدرم متوجه بشه بهشون بگو به صورتم کاری ن خوبی نداره بهترین فرصته 

هردومون و باهم به  باشن ازمنم حرفی درنمیاد حاال برو خبرشون کن منم برگردون سلول

تم و رومیز اتاق بازجویی ببر ازجا بلند شدم ولی او سرش و بین دستاش گرفت عصبی مش

این بهترین فرصته این زنه هیچ رقمه پا نمیده  دیترسییدم و گفتم: چه مرگته تو ازچی کوب

ا اگه دبخ دحتی یک کلمه هم حرف نمیزنه حاال که حالش خرابه شاید بشه ازش حرفش کشی

م میرم سراغش اونوقت تضمین نمیکنم زنده اززیر دستم دکاری که گفتم االن نکنی خو

اینش دیگه به خودم -این کارو بکنی چه نفعی به حالت داره برای چی میخوای-بیرون بیاد

مربوطه کاری که ازت خواستم بکن  فقط به جنب اون االن حسابی زرد کرده تا ازاون حال 

گفت:سروان کرمی زن گندهه وارد اتاق شد احترامی  دبیرون نیومده اقدام کن بلند شد و بلن

اخت و ازاتاق بیرون دیم نگاهی به من انبرش گردون سلولش ن–گذاشت و گفت: بله قربان 

و سرش و بین دستش گرفته بود چشم  دکه لبه تخت نشسته بووارد سلول که شدم به اورفت  

ریغ ازیک کلمه حرف نمیدونم چقدر گذشته داشتم سئوالی چیزی بپرسه ولی دانتظار م وختد

هراسون روتخت بود ولی هردو تازه چشممون گرم شده بود که درسلول  باز شد هردو 
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دست و پامون و بستن و از سلول بیرون بردن دیگه همه  نشستیم این بار چند نفر وارد شدن

بازجویی یه المپ کم  تو اتاقول ها به ما نگاه میکردن دار شده بودن و ازداخل سل خبر

ار به نشستنمون کردن  دبا ضربه ای رو شونه مون وا نورروشن بود که مدام چشمک میزد

وختم چیزی دچشم  دق شازنظر گذروندم و به اونی که وارد اتا دخونسرد بو نه کهصورت ز

نمونده بود فحش و بکشم بهشون من به اون لعنتی گفتم اونی که برای بازجویی ازمحتشم 

و بیارن نه  مال من  و صندلی و و ازتکیه گاهش گرفت رو زمین کشید صدای  درفته بو

 دک تو سرم پیچید برعکس اون روز خیلی جدی بوگوش خراش پایه های صندلی مثل پت

توکلی کدومتونید بهش چشم دوختم ومون و ازنظر گذروند و گفت: دروبه رومون نشست هر

لی محکمی نثار صورتم کرد و گفت: پرسیدم یو گفتم: منم هنوز منم و کامل نگفته بودم که س

هیچ -بود اونا رو بکشی کی ازخواسته—توکلی کدومتونید  تو چشماش زل زدم و گفتم: منم

کس این بار ضربه اش خیلی محکم تر بود شوری خون و تو دهنم حس کردم کثافت گفته 

هیچ -م کی ازت خواسته بود دست به قتل بزنیدپرسی–اشته باشن دم با صورتم کاری ندبو

کس این بار بلند شد اومد پشت سرم ایستاد موهام و تو دست گرفت به پشت کشید جوری که 

این آخرین چیزی  هیچ کس -ازکی دستور گرفته بودی–سرم کامال" به پشت خم شده بود 

با مشت و لگد افتاد که گفتم چون بهم محلت نداد ازهمون موهام گرفت کشید روزمین و  دبو

وگرنه نمیدونم چه عکس العملی ممکن بود  دبه جونم  خوشبختانه دست و پام بسته بو

برای این که ضرباتش به صورتم نخوره دستم و جلوی صورتم قراردادم  ازخودم نشون بدم

ازیقه لباسم گرفت نامرد جوری میزد که انگار واقعا" با یه قاتل سرکار داشت بعدهم  

کشید گوشه ای پرت کرد طنابی دور پام بست بندی هم دور کمرم بست و گفت: روزمین 

بکشیدش باال تازه فهمیدم منظور وارسته ازاین که میدم ازسقف آویزونت کنن چی بود سرو 

وقتی  که بلوزم باال نره  دته ازسقف آویزون بودم بندی که دورکمرم بسته بود برای این بو

زد و گفت:حرف بزن کی ازت خواسته قتل و گردن  معلق شدم مشت محکمی تو شکمم

باشه حرف نزن -ادمدبگیری محتشم درسته اون بهت گفته گردن بگیری آره جوابی بهش ن

آروم شروع به  پنکهپارچ آب یخی که اون جا بود و خالی کرد روم و گفت: پنکه رو بزنید 

خیلی آروم بود  اول گردش کرد منم که به اون وصل بودم همراهش شروع به چرخیدن کردم

چرخش ش اتاق و حس نکنم چشمام و بستم ولی آبی که روم ریخته بود و برای این که  چرخ

..............باشه دورش -بگو کجا با محتشم آشنا شدی-اون پنکه باعث شده بود لرزم بگیره

م آوردت می اومد تو دهنم شانسی که و رودم داش دل و زیاد کنید کم کم دور پنکه زیاد شد

من اون دوروز جز آب لب به هیچی نزده بودم وگرنه هرچی خورده بودم ازدماغ و دهنم 

دم باالمچم پاهام و گرفتم ولی با دم و کشیبیرون میزدوقتی دیگه واقعا" بهم فشار اومد خو
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وقتی چشم باز م کوبیده شد ازحال رفتم و دیگه چیزی نفهمیدم پشت تو سرضربه ای که از

بیدار شدی؟ به وارسته که سمت چپم نشسته -م و سرمی هم تو دستم بوددی بوکردم تو بهدار

اون وعنت به تو ل-زیر شکنجه طاقت نیاوردی-من این جا چکار میکنم-بود چشم دوختم

خواستم بلند مرتیکه بهت گفتم هرکاری میتونه بکنه اون و بترسونه نه که من و بیهوش کنه 

خفه شو سرهنگ  برو –نباید بلند شی -م به هوا بلند شدم پیچید ناله اشم با دردی که تو سر

آره -میخوای این بار زیر شکنجه بمیری معلومه چی میگی-وباره شروع کنهدخبرش کن 

اره کاری که گفتم بکن  فقط لعنتی بگو جایی ضربه نزنه که دی نمیخوام بمیرم به تو ربط

 -؟ یعنی چی که الزم نیست-تدیگه الزم نیس–میدونه بیهوش میکنه  خبرش کن همین االن 

مت مثبت تکان السری به ع؟و گفتم: منظورت زنه است  این بار رو تخت نشستم دحرف ز

حرف بزن ببینم –هرچی که الزم بود و گفت موفق شدی حاال استراحت کن -؟چی گفت-ادد

  با بقیه اش دیگه کاری نداشته باش–ن بگیره دارش کرده گرداعتراف کرد بهنام وا چی گفت

جا بمونی ضربه بدجا خورده هرچیزی ممکنه حاال دراز بکش دکتر گفت امشب باید این 

این بهوش اومدنا و ود که حالم بهم خورد و دیگه چیزی نفهمیدم هنوز حرفش تموم نشده ب

اومدم دیگه خبری از  شوه ازهوش رفتنا نمیدونم چند بار تکرار شد ولی آخرین باری که به

و به سقف  تو اتاقم تنها بودم یه دستم و زیر سرم زدمای قبل نبوده بیحالی و سرگیجه سری

سالم انگار بهتری -وختم با باز شدن در نگاهم و به وارسته که سیاه پوشیده بود دوختمدچشم 

خطر حداقل ارو شکر دراحتی کشید و گفت:خو به معنی آره روهم فشردم  نفس  چشمام

چی شده -چه خبر از اون زنه سری تکان داد و بطرف پنجره رفت-گذشت وت ازبیخ گوش

خبرای خوبی برات ندارم رو تخت نشستم و گفتم: باالخره میخوای بگی چی شده –؟سرهنگ 

امروز مراسم خاک – پس حرف بزن-یا میخوای.........بطرفم برگشت و گفت: آروم باش

به این پرونده داره سری تکان داد و  خوب این چه ارتباطی-سپاری یکی ازهمکارامون بود

هنوز نتونستیم قانونا" ربطش بدیم چون تمام کارهایی که ما انجام دادیم بدون مجوز گفت:

من که هیچی ازحرفهات -ه کافیه به بیرون درز پیدا کنه حسابی جنجال بپا میکنهدبو

کرد و که  پرسی که ازت بازجوییباز-حرف بزن ببینم چی داری میگی سردرنمیارم درست

دیروز تو مسیر خونه اش تصادف کرده و جا به جا  -یادته لبخندی زدم و گفتم: چه جورم

االن از بهشت زهرا –کشته شده متحیر نگاهش کردم و گفتم: چی داری میگی  تو مطمئنی 

وقتی سکوتش -مضطرب ازنظر گذروندمش-یراست اومدم این جا بدبختانه فقط همین نیست

متهم پرونده خودکشی -س چرا حرف نمیزنی لعنتی  بگو چه اتفاقی افتادهطوالنی شد گفتم: پ

کرده دستم و جلوی دهنم قراردادم  پشت به من روبه پنجره ایستاد و گفت: درست وقتی 

امکان نداره وقتی -این جا تو سرویس بهداشتی اونم  جفت رگاش و زدهمحمد تصادف میکنه 
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بله ما هم این و میدونیم ولی بدبختانه اینه که -هاعتراف کرده محاله دست به این کار بزن

کرد و گفت: سرکار خانم یعنی  یعنی چی که نمیتونیم با تشر نگاهم–نمیتونیم ثابت کنیم 

نمیتونیم ما به حرف تو یه الف بچه گوش کردیم که کار به این جا کشید اگه اون شب به 

ه راننده ای که به بازپرس زد-نده بودحرف توی لعنتی گوش نکرده بودم االن هردوشون زن

اینقدر عقلمون میرسه که این کارو بکنیم ولی ازیه جنازه -چی چرا ازاون بازجویی نکردید

خانم اونم کشته شده و ما هیچی بله –میخوای بگی راننده هم کشته شده -نمیشه چیزی درآورد

بخت چیزی محمد بدحتی اون تو دست نداریم ازاین جریان فقط من و پدرت با خبر بودیم 

نمیدونست وقتی فهمید که ماتورو به بیمارستان رسونده بودیم کلی خودش و سرزنش کرد 

-؟ چی میشهالحا-بدبخت تصمیم داشت بیاد ازت عذر خواهی کنه ولی عمرش به دنیا نبود

خودشون و کشتن  هیچی خانم همه چی خراب شد محتشم که در رفت این خانمم به لطف شما

اری میگی ولی اون اعتراف کرده دزدم هیچ میفهمی چی  ددا مه میشه و تمومپرونده مختو

دختره زبون نفهم انگار متوجه نیستی چه اتفاقی افتاده من با طناب تو   ؟به کی ؟کجا-بود

اشت اون موق  شب متهم پرونده رو برای درفتم تو چاه هیچ کس جز من و تو و محمد خبر ن

ما حتی برای این کار حتی به پدرتم حرفی نزدیم کس  بازجویی بردیم کی میدونست هیچ

عقلم و دادم دست توی بچه و اینطوری باعث مرگ دوتا آدم بی  مجوز هم نداشتیم من احمق

مشخصه -تو باور میکنی اون خودش و کشته باشه-گناه شدیم و همه اینا زیر سر توی احمقه

با علم به این که میدونیم تصادف اریم ه ما حتی یه مضنونم نددکه نه فقط نمیدونیم کار کی بو

محمد عمدی بوده مرگ این دختره هم قتل بوده نه خودکشی ولی دستمون به هیچ جایی بند 

باید همه چیز و بهش بگم مطمئنم -؟چه قراری-نیست میمونه پدرت که باهاش قرار دارم

راجم کنن حتی اگه اخ-بفهمه کاری میکنه اخراج بشی ولی میدونی -میتونه کاری بکنه

همینطور محاکمه نمیزارم خون محمد ضای  بشه االن با پدرت قرار دارم قراره خونه بمونه 

تا دراین مورد حرف بزنیم توهم این جا میمونی شر به پا نمیکنی تا من برم برگردم ببینم چه 

 خاکی باید تو سرم بریزم بیرون برات محافظ گذاشتم خودتم حواست باشه  اونی که به بیرون

خبر داده حتما" از هویت اصلی توهم باخبره نمیخوام سرتو یکی بالیی بیاد چون تو تنها 

وقتی داشت ازاتاق بیرون میرفت گفتم:  کسی هستی که میدونه تو اون اتاق چی گذشته 

این وسط یکی دیگه هم ازاین جریان باخبره ابرویی باال انداخت و -سرهنگ بطرفم برگشت

م اون جا نمیرفتم تلفنی همه چیز و دمن جای تو بوخودت بهتره مراقب باشی -گفت: کی ؟ 

نه برای این که و این ماجرا رو تموم کن اون میدونه چطور همه چیز و درست ک بهش بگو

کاری که گفتم  دم که یااشته بودمواخذه ات نکنه بگو تهدیدتون کردم بگو اسلحه ات و بر

م و پشت یه دمن اینقدر ترسو نیستم خو-میکنی یا طرف و میکشم اون به من حرفی نمیزنه
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به جهنم بزار بسته شه -لعنتی اگه اینارو نگی کاری میکنه پرونده بسته بشه-دختر مخفی کنم

رمی که تو دستم بود درآوردم وقتی سمنم میخوام بسته شه این و گفت و ازاتاق بیرون رفت 

میخواستم ازاتاق برم بیرون ماموری که جلوی دربود اسلحه اش و بطرفم گرفت و گفت: 

باید با وارسته حرف بزنم سر اسلحه رو روسینه ام قرارداد فشاری وارد کرد و گفت: –کجا 

ن دیگه هم ازجات بلند نمیشی به ناچار به اتاق برگشتم اون شب تا برگرد داخل همین اال

تصمیمی برای گیر  بلکه پیداش بشه و بگه که پدرم چه دصبح چشمم به درخشک ش دخو

گرفته ولی خبری نشد که نشد فردای اون روزم تا نزدیک نه شب صبر کردم انداختن بهنام 

-؟وره وارد شد و گفت: چی میخوایمام ولی وقتی خبری نشد ضربه ای به درکوبیدم 

میشه باهاش تماس -سرهنگ وارسته امروز این جا نیومده سری به عالمت نه تکان داد

یعنی چی -دمنتظرش نباش چون دیگه نمیا–بگیری بگی فورا" بیاد کار مهمی باهاش دارم 

من روزنامه –برو تو اتاق برات روزنامه میارم سرت گرم شه –که نمیاد مگه حرفی زده 

هماهنگ شده فردا -نخواستم گفتم تماس بگیر با وارسته بگو من چه خاکی باید بریزم تو سرم

چیه -صبح برمیگردونت زندان هاج و واج نگاهش کردم که باعث شد پوزخندی بزنه و بگه

ترخدا -ی چون این جا بستریت کردن ازاین جا آزادتم میکنن هان برگرد داخلنکنه فکر کرد

-یه بار گفتم دیگه نمیتونه بیاد متوجه نشدی–دارم  بیزنگ بزن وارسته بگو بیاد کار واج

کشتنش ن دازی کردبهش تیران تو یه درگیری برای این که-اقل بگو چرا نمیتونه بیاددآخه ح

رم وارد شد چون با مله حکم ضربه ی محکمی بود که برسشنیدن این جحاال متوجه شدی 

با ضربه هایی که تو صورتم میخورد چشم باز نش  تلو تلو خوردم و نقش زمین شدم دشنی

-اریدخوبی خانم  سرگیجه ن-دکردم همون دکتری بود که این چند روز مدام باالی سرم بو

الزم نیست گفتم –ه ات کنم بعد خیلی خوب فعال" آروم باش بزار معاین-باید یه تلفن بزنم

منم گفتم اول معاینه  حاال آروم باش بزار کارم و بکنم  او بعد ازمعاینه -میخوام یه تلفن بزنم

ان دادم تو چشمام زل زد و گفت: پس د سری به عالمت نه تکگفت: وارسته ازفامیالت بو

و بین دستم گرفتم خبر مرگش چرا تا این حد حالت و خراب کرد  اشکم سرازیر شد صورتم 

ه من زیر دنکنه چیزی بینتون بوده نگاهش کردم و گفتم: نخیر چیزی نبوده فقط پرونببینم –

وروزه آزاد بشم نمیدونم با این اتفاقی که افتاد چه ددست اون بوده قراربود تو همین یکی 

م با کی اگه قرار به آزادیت بوده پس حتما" آزاد میشی  حاال بگو ببین-بالیی سر من میاد

این تو پرونده اومده میخوام با -اریدمیخواستی تماس بگیری به من گفتن تو هیچ کس و ن

بله دادستان -دادستان توکلی تماس بگیریم چشماش و کمی تنگ کرد و گفت: دادستان توکلی؟

-تو شماره اون و ازکجا داری میخواستم بگم دخترشم که پشیمون شدم-توکلی ایراد داره

خدا آقای وروت-اده حاال میتونم تماس بگیرم یا نه سری به عالمت نه تکان دادوارسته بهم د
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گفتم نه چون دست من نیست گفتن تو -دکتر اجازه بده فقط چند ثانیه اونم کوتاه خواهش میکنم

-ادستان تماس بگیریددیگه نمیتونی با  اشته باشی درضمندبا بیرون هیچ گونه تماسی  دنبای

مرگ اون چه ربطی -چی و؟ مرگ وارسته رو–مگه بهت نگفتن -یعنی چی؟ چرا نباید بتونم

یشب به دادستان و خانواده اش لپاش و باد کرد با صدا بیرون داد و گفت: د-ارهدبه دادستان 

سوء قصد شده خودش همسرش دوتا پسراش و دخترش به قتل رسیدن ناباورانه چشم به 

ن دوتا تیر هم به او شلیک کردن دفراربو لوختم وارسته  وقتی میرسه که اونا درحادهنش د

وارسته ازت خواسته این و  ,داری شوخی میکنی دکتر–که متاسفانه خبر دادن تمام کرده 

بگی آره اون ازت خواسته من و اذیت کنید بهش بگو پام برسه بیرون میدم بابایی ازش 

د کنن حاال برو بهش زنگ بزن بگو نگین گفت فورا" من و دربیارن که تو کتابا ازش یا

دکتر لحظه ای خیره صورتم  ازاین خراب شده میبری بیرون وگرنه به پدرم همه چیز  میگم

و براندازی کرد و گفت:اینایی که گفتم شوخی نبود دخترجان همه واقعیت بود بعد به 

اشتم دروغ نیست روزنامه رو برونش میبینی که دروزنامه روی میز اشاره کرد و گفت: بخ

واده دادستان توکلی و تمامی اعزای خانواده اش نترور خا درگ نوشته شده بوصفحه اول بز

با خوندن همین سرفصل متوجه شدم حرفهای دکتر شوخی یا به دستور وارسته برای اذیت 

توچت شد  کمکش کنید به کمک پرستار روتخت -دوزانو روی زمین افتادمه دکردن من نبو

هنم و به سختی قورت دادم و گفتم: زنده ان دمیشناختیشون آب -نشستم و به دکتر چشم دوختم

دست به سینه ایستاد و گفت: همشون به اضافه یه خدمتکار ؟دکتر درسته چیزیشون که نشده 

همسایه ها به صدای  رخونه دادستان به قتل رسوندنزن کشته شدن وارسته رو هم مقابل د

دستگیرشون کردن؟ سری به –تیراندازی وارسته متوجه جریان شدن  مامورا رو خبر کردن 

قاتل آدم ماهری بوده نه هیچی -یعنی هیچ ردی ازشون گیر نیاوردن-عالمت نه تکان داد

ن و به قتل دوبسلحم بتونه ساعت نه شب دادستان و پسرش که هردو م دوگرنه محال بو

-دخترش؟-رو اون یکی پسرش درآخر هم خدمتکار خونهختدبره سراغ زن و  دبرسونه بع

با ضربات دخترش ازهمه بدتر اون و کشتن بقیه رو با  تیر خالص کردن ولی اون و آره 

امور مخفی بوده البته اینطور که گفته شده دختر دادستان م ه و شکمو اونم ده تا تو سینچاق

اونم فقط بخاطر پیدا کردن یکی دوتا برگه تو یده و یه فرضیه است اثبات نرس هنوز به این

خواهش -تحقیق درمورد پرونده......برای چی میخوای بدونی-چه برگه ای-دادستان اتاق

اری اینقدر دجه هم نمیشم برای چی من چیز زیادی نمیدونم متو-ن بگیدمیکنم دکتر به م

-ه استراحت کنی چون فردا صبح میان به زندان برگردونتکنجکاوی میکنی بهتره دیگ

توچی ؟ چی باید میگفتم -ولی من...........-بله زندان مگه انتظار داشتی کجا ببرنت-؟ زندان

ده به چی تو رو اینقدر ناراحت کر نمیخوای بگی-نم من کیمدیگه چطور میخواستم ثابت ک
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 وی دیگه حتی کلمه ای ازحرفهاش لبهای دکتر که مدام تکون میخورد چشم دوختم ول

ت بودن و میدیدم ولی نه توان  حرف تها حرکات آدمایی که اطرافم درحرکتا مدنمیشنیدم 

م دریغ از دزدن داشتم نه قدرت نشان دادن عکس العمل به یک باره انگار کر شده بو

خارج کوچکترین صدا یه روزی به خودم اومدم که دربین یک مشت دیوانه درآسایشگاهی 

اون روز زل زده بودم به دیوار مقابلم و نوشته هاش و با حرکات  کرده بودند مازشهر بستری

چشمم دنبال میکردم ولی هرکاری میکردم مفهموش و به هیچ عنوان درک نمیکردم گویی 

رحال حالجی کلمات پیش رویم دبرای اولین بار بود که چشم من به نوشته ای افتاده بود 

چشمان نسبتا" وختم مردی بلند قد دباعث وحشتم شد هراسون به مقابلم چشم م که صدایی دبو

چقدر بنظرم آشنا  دبودرشت و مشکی که عینکی مربعی شکل به چشم زده بود کنارم ایستاده 

وختم گویی برای اولین دچشمام و به لبهاش  هوبت کردمیگم چی این نوشته مجذ-می اومد 

م به سختی لبهایم که ازشدت خشکی بهم درا میشنی بار بود که صدایی چنین گوش نوازش

وخت و دباز کردم و بریده بریده گفتم: متوجه... نمیشم با لبخندی بهم چشم  ده بودوخته شد

 ه رو بلند خواندلوختی که متوجهش نشدی بعد جمدگفت: پس بخاطر این بهش چشم 

 ) فریاد من همه گریز  ازدرد بود

 شب ها آفتاب را به دعائی نومیدوار طلب می کرده ام( روحشت انگیز تریند چرا که من

مگه -هرچی که یکم آرومت کنه-چی باید بگم-نمیخوای چیزی بگی-وختددوباره بهم چشم 

, حرف بزن و خودت  خالی کن رونت پرفریاد  ,متالطمهدظاهرت آرومه ولی -من ناآرومم

ولی من که حرفی -حرف زدنبا -نگاه ازش گرفتم و گفتم: چه جوری باید خودم و خالی کنم

آرومت میکنه  -وختمدهانش چشم در که آروم بشی متعجب به دپس گریه کن اینق-ندارم

بلند شدم و گفتم: مگه من دیونه ام که بیخود گریه کنم روبه روم ایستاد و گفت:  امتهان کن 

جا  وختم  من ایند اگه نیستی پس این جا چکار میکنی با این حرف تازه به اطرافم چشم

اهائیه که داینا چه ص نچکار میکنم اینا کین  چرا این شکلین چرا این کارها رو میکن

ازخودشون درمیارن دوباره به او چشم دوختم  گفتم: این جا کجاس لعنتی من و برای چی 

ستاش و کرد د اونوقت چه جوری ؟من اومدم ؟چی-یدما نیاوردیم خودت اوم-آوردید این جا

آورد دستش و  نه یادم نیست هیچی یادم نمیاد  -ت نیستد: یعنی یاتو جیب شلوارش  گفت

ت: بشین این جا بزار نبضت و بگیرم با ضرب دستش و جلو دستم و تو دست گرفت و گف

باشه کثیفت و به من نزن دوباره دستش و کرد تو جیبش و گفت:کنار زدم و گفتم: دست 

اختم و گفتم: بین دوباره به اطرافم انددوست داری کمی قدم بزنی نگاهی  کاری بهت ندارم

ودن انداخت و گفت:آره ببه اونایی که هرکدوم گوشه ای نشسته نگاهی اینا قدم بزنم  او هم 
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خطرناکم تو  خطرناک نیستن بدون این که نگاه ازاونا بگیره گفت: مگه من-مگه اینا چشونه

به روم زد و گفت: ولی من ونم لبخندی دتم تورو نمیسمن دیونه نی-خطرناکی که اینا باشن

پاهام درد میکنه نگاهی به پاهام انداخت و -هستم حاال حاضری با یه دیونه کمی قدم بزنی

ه آر-هفت ماه؟-نخوردی بایدم درد کنهگفت: خوب طبیعیه هفت ماهه ازرو اون ویلچر تکون 

و با اینا  آره بین اینا-چطور ممکنه یعنی من هفت ماهه بین اینام-هفت ماه چیه تعجب کردی

من و برای چی -بله آسایشگاه,آسایشگاه روانی-آسایشگاه-توهم جزئی ازهمین آسایشگاهی

با تشر نگاهش کردم و گفتم: به من میخوره دیونه  ؟واقعا"-ن این جا من که دیونه نیستمدآور

همون -؟کی قبول نکرد-نه منم هفت ماه همین و گفتم ولی هیچ کس قبول نکرد-باشم

میخوای همه چیز و همینطوری – ؟مامور؟ کدوم مامور-تورو آوردن این جا مامورهایی که

پس باید چه جوری بگی نکنه باج میخوای خندید و گفت: آره میخوام باج بگیرم -بهت بگم

یگه چند قدمی دم بزنی بیا دمیدونی چه باجی این که افتخار بدی کنار این دکتر دیونه کمی ق

فش رفتم و بازوش و محکم چسبیدم لبخندی به روم زد و که ازم فاصله گرفت با هراس بطر

بی آزارن  بعدشم تا وقتی من کنارتم -مطمئنی اینا کاری به ما ندارن-گفت: چیه ترسیدی؟

هرچی -ورد؟درچه م-ل راحت بتونیم درد و دل کنیمازهیچی نترس بیا بریم اونطرف تا با خیا

بریم اونطرف نگاهی به جایی که اشاره نه میشه -ببینم خسته که نشدیتو دوست داشته باشی 

آره نمیخوام بین اینا باشم من ازاینا نیستم  -بری اون جا دمیکردم انداخت و گفت: دلت میخوا

م تا بهم داخت ولی چیزی نگفت ازکنار هرکدوم که رد میشدیم هرآن منتظر بودنگاهی بهم ان

به ما نکردن انگار اصال" ما رو حمله کنند ولی همانطور اکه او  گفته بود هیچ کدوم توجهی 

رواون نشستیم و به اونا چشم  نمیدیدن انتهای محوطه نیمکت رنگ و رو رفته ای قرارداشت

برای چی آوردن ومن  -لت میخواددهرچی که -چی باید بگم-نمیخوای حرف بزنی-وختیمد

نداره  امکان- که شدهالحا-مگه میشه ندونید-این و تو باید بگی ماهم نمیدونیم-این جا

ن ایشگاهیه که مجرمین توش بستری میشاین جا آس-م نمیکردیدونستید هیچ وقت قبولدنمی

متعجب نگاهش کردم و گفتم: مجرمین ببینم برای چی اونا باید این جا بستری بشن مگه 

بله میبرن ولی برخی ازمجرمین که خودشون به دیونگی میزنن یا -مجرما رو زندان نمیبرن

پس من و برای چی آوردن قاطی اونا تو چشمام زل زد و -ن  میارن اینجاواقعا" دیونه میش

من برای یه ماموریتی رفته  چرنده هرکی گفته چرند گفته-گفت: واضحه توهم یه مجرمی

بودم تو زندان نه این که خودم مجرم باشم دستاش و تو هم قفل کرد و گفت: میشه بگی برای 

یه زنی -خوب ازکی؟-: باید ازیکی اعتراف میگرفتمنگاه ازش گرفتم و گفتم -چه ماموریتی

بله -خوب اعتراف ازش گرفتی–که اعتراف کرده بود بیست  سه نفر و به قتل رسونده 

هم اون و هم اون بازپرس  کشتن وولی اون لعنتیا قبل از دادگاه اون   گرفتم البته گرفتن
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تا -نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من تا کی باید این جا بمونم ؟بعدشم چی-بعدشم......بدبخت و 

ول چقدر ط-باید تائید شه بله نیست ولی-ولی من که چیزیم نیست-وقتی کامال" خوب بشی

خوب چرا -زمانش که به زودیه ولی من باید تائید کنم -باید تائید کنه میکشه اصال" کی

بله -؟چی زندان-ان خیلی عجله داریچیه برای برگشتن به زند-زودتر این کار و نمیکنی

بشم من که جرمی مرتکب  دچرا نباید آزا-زاد میشیآزندان نکنه فکر کردی حاال دیگه 

اون  –این و تو میگی همه مجرما میگن ولی تو پرونده ات چیز دیگه ای اومده -نشدم

حرف  که بتونیم ازاون زنهساختگیه پدرم و وارسته ترتیبش و داده بودن فقط برای این 

دادستان بود -رت چه جوری ترتیب چنین کاری و  داده بود ببینم پدرت چکاره استپد-بکشیم

ابرویی باال انداخت و گفت: منظورت ..........با داد حرفش  ؟دادستان توکلی میشناسیش که

ولی دادستان فقط یه –رام و دو بریدم و گفتم: همونی که کشتنش هم خودش و هم مادرو برا

دروغه دختر اون من بودم من نمیدونم اون شب کی به -که اونم به قتل رسید دختر داشت

ه چون من این جام زنده ام کنارت ده ولی هرکی بوده دختراون نبودجای من تو اتاقم بو

متوجه شدی من نگینم نگین توکلی تک دختر دادستان محمود توکلی اگه اون  نشسته ام

ازکی -به حرفم گوش کرده بود و اون شب اون جا نرفته بود االن زنده بود لعنتی  سرهنگ

ولی اون که نمرده با این حرف مثل -وارسته اون لعنتی همه چیز و میدونست-حرف میزنی

-ه استدگفتم سرهنگ وارسته زن-؟یه بار دیگه بگو چی گفتی-جن زده ها ازجا پریدم

بله درست -م تو روزنامه خوندممتن مرده خودباورنمیکنم داری دروغ میگی اونا به من گف

آره -مطمئنی نمرده–دوباره نشستم -خوندی ولی نمرده توکماس هرچند با مرده فرقی نداره

-ولی هنوز هست گفتم که هنوزم تو بیمارستان بستریه دکترا خیلی به موندنش امیدی ندارن

کی و وارسته -نم ببینمشمیتو–هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست -یعنی ممکنه بهوش بیاد

خوب آره -خرف میگی مگه من قاتلمچرا مز-که چی بشه اونم بکشی-آره میخوام ببینمش-رو؟

یه بار بهت گفتم اون فقط یه پرونده سازی -تو شش نفر و به قتل رسوندی یعنی یادت رفته

بدون یچ کس جرأت نمیکنه امکان نداره ه-ان بشم همیندبرای این که من بتونم وارد زن دبو

مه مجوز همچین اقدامی بکنه بعدشم زیاد زیاد تو چهار پنج سال زندانی داشته باشی ه

و چرا خودت و به دیونگی فت کردن من متوجه نمیشم ترضایت دادن و دیه هاشونم دریا

نیست زود خالص میشی دیگه این  ام یا حبس ابد که چیزیدزدی چهار پنج سال دربرابر اع

-جرم نکرده برای چی باید چهار پنج سال ازعمرم و هدر بدممن برای -کارابرای چیه

پیش دادستان -؟کجا ؟به کی-یاف کردخترجان چرا میخوای منکر بشی تو خودت اعترد

حاال چرا میخوای همه چیز و وارونه  دتوکلی سرهنگ وارسته هم مسئول پرونده ات بو

من بگی اگه قول بدی  اگه دلیل اصلیت و به ی من نمیفهمم ولی خوش حال میشمدجلوه ب
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ن بهترازاینه راستش و بگی منم قول میدم کمکت کنم درهرصورت فکر میکنم این جا موند

مار روانی من نگینم بیماری دکتر یه بیتو -ت باشیدانی بدتر ازخوبین یه مشت قاتل و ج

عیدی همون زنه که اعتراف کرد و محتشم بون سزیر زدختر دادستان برای کشیدن حرف از

هنوز فکر  ولی نمیدونم چرا یدفعه همه چیز اینطوری شد ص کرد به زندان رفته بودمو خال

وارسته االن تو –میکنم اون وارسته احمق برای تنبیه من تمام این حقه ها رو زده 

که توهم حقیقت و بگی رتیب مالقاتت و بدم ولی به شرطی بیمارستانه دلت بخواد میتونم ت

ل اصال" قبو-: بخدا من حقیقت و بهت گفتم چرا باور نمیکنیدرمانده نگاهش کردم و گفتم

اری به دیعنی تویی که هیچ منصب نظامی ن–هیچی -تی داریبگو ببینم تو توی نظام چه سم

نه نشد چون -اونوقت هیچ کسم متوجه این موضوع نشد ان شدیدعنوان یه نفوذی وارد زن

پای برگه ای و امضا میکرد دیگه  و وقتی دادستان توکلی درم دستورش و صادر کرده بودپ

ونستن اون هیچ امضایی و بی دلیل پای برگه ای دهیچ کس  سئوال جواب نمیکرد همه می

ت و دادی هیچ چیزی و بدون دلیل امضا نمیکنه دلیل امضا دخوب خودت جواب خو-نمیزنه

با دستور واینا همه –ازی بود شش تا قتل البته همه اینا صحنه س-هدزدن پای حکم تو چی بو

چطور این ممکنه اگه اینم قبول کنم باالخره باید یه جایی یه -بله-دکلی صورت گرفته بووت

فقط -چیزی ثبت شده باشه همینطوری که نمیتونن یه پرونده بسازن و یکی و رونه زندان کنن

ست وارسته بود  کارای محتشم ووارسته انجام دون پرونده زیر داشت چون اوارسته خبر 

برای این که محتشم یکی ازدوستای صمیمی -ان بشیدتو چرا قبول کردی وارد زن–میداد 

ود و من ایمان داشتم قاتل محتشمه و برای ثابت ببه قتل رسانده  درمم بودمن و که نامزد برا

بلند شد و  باید میرفتم تا زیر زبون اون و بکشم  این موضوع باید به زندان میرفتم کردن 

ه تو میگی باید دستت به دعا باشه تا وارسته ازکما دربیاد و حرفهات و گفت: اگه این باشه ک

چی میگی دکتر یعنی من -دوره محکومیتت و بگذرونی دتصدیق کنه درغیر این صورت بای

تو زندان بین یه مشت قتل و جانی بگذرونم توچشمام  دبی هیچ جرمی چندسال ازعمرم و بای

اگه نمیخواستی -من اون جا برنمیگردم-اندرگردی زنزل زد و گفت: همینطوره باید ازفردا ب

اال انداخت و گفت: یعنی متوجه درچه مورد؟ ابرویی ب-ی برای چی حرف زدیدبرگر

دختر -خودم یادم نیست نه  نشدم ازچی حرف میزنی مگه من چی گفتم که-ورم نشدیمنظ

که گرفته بودی  ان چرا از موضعیدی زنداگه نمیخواستی برگردادستان توکلی منظورم اینه 

ان بگذرونی و همین جا بمونی ولی تو دبیرون اومدی میتونستی تمام اون مدتی که باید تو زن

من هیچی ازاین چندماه یادم -رست مثل همین هفت ماهی که این جا سپری کردی,دسکوت 

که هم دیدمت هم صدات   ونم امروز چطوری شددمن نه چیزی میدیدم نه میشنیدم نمی نمیاد

برای -دکتر-شنیدم لحظه ای خیره براندازم کرد و گفت: هوا خیلی گرمه بهتره برگردیم داخل
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ت سرش حرکت کردم کنی به سختی ازجا بلند شدم و پش تراحتسامروز کافیه بهتره دیگه ا

و دهر با هم وارد اتاقی شدیم که غیر ازتخت من دوتا تخت دیگه هم قرار داشت دوتا زن که

یی که د و اون یکی روتخت  نگاه گذراتقریبا" چهل به باال بودند  یکیشون روزمین نشسته بو

من ترسی –به دکتر انداختم باعث شد لبخندی بزنه و بگه نترس به تو آسیب نمیرسونن 

از پس خودمم برمیام کسی هم بخواد بهم نزدیک بشه سالم نمیزارمش ابرویی  ازکسی ندارم

کنم  باوراری چیزایی که چند دقیقه پیش بهم گفتی ودو گفت: با این حرفا انتظار باال انداخت 

ور شده نیاز به بازگو کردن نیست این جا چیزایی که گفتی تو پرونده ات منظ درضمن تمام

 ا نمیتونی خطا کنیباالیی داری پس مطمئن باش دست ازپارن تو مهارت رزمی دهمه خبر 

ی نیستم پس تو و آدمایی که این جا دور خودت جم  کردگوش کن دکترجون من ازجنس –

یری و برهم زدن جو حاکم این جا نیستم ولی فقط گفتم بدونی که مطمئن باش اهل پاچه گ

خودت خوب متوجه شدی کور نبودم مسیجی که -مثال"-مبادا خیال دیگه ای به سرت بزنه

ین خراب شده ای که مشخصه زدی و دیدم من بودن میون هزارتا قاتل و جانی به بودن توا

مطمئن باش به مح  خالصی سراغ  براتون حکم موش آزمایشگاهی و دارن ترجیح میدم

فقط تو  اولین نفری که بیام تویی برای خودم و این جامعه واقعا" متاسفم تصور میکردم

شاید د خودشون و میون بقیه جا کردن  ولی گویا توهمه جا همینه مآنیروی پلیس آدمای ناکار

نتونم برای جای دیگه کاری کنم ولی بهت قول میدم تورو ازاین منصب برکنار کنم تا دیگه 

نه نه م میمودبه خودت اجازه ندی طرفت و خرفر  کنی لبخندی به روم زد و گفت: باشه یا

فراموشش نکنم ولی خانم جوشی تو مفهوم اون مسیج و اشتباه یادداشت میکنم تا هیچ وقت 

هم دلیلی برای توضیح به تو ندارم سعی کن امروز و فردا رو خوب استراحت فهمیدی و من 

کنی که ازپس فردا باید زحمت و کم کنی پوزخندی زدم و گقتم: برای اون لحظه ثانیه 

باشه عزیزم فقط مواظب باش تو شمارش ثانیه ها اشتباه نکنی روز خوش. –شماری میکنم 

م دسینه جم  کردم هردوی اونا رو ازنظر گذرونبا رفتن او روتخت نشستم و پاهام و تو 

حرکاتشون نشونی ازسالم بودن نمیداد ولی کی میتونست واقعا" تشخیص بده اینا واقعا" دیونه 

باید به این دکترای این جا هم حق داد که به راحتی  شدن یا فقط دارن نقش بازی میکنند

ونم چرا یادآوری اتفاقی که برای دنمی سرم و روپام قرار دادم حرف بیمارها رو باور نکنن

کوچکترین تاثیری درم بوجود نمی آورد دریغ ازیه قطره اشک بغ   دخانواده ام افتاده بو

سنگینی گلوم و میفشرد ولی ریختنش فایده ای نداشت هفت ماه دربی خبری کامل به سر 

غم ازدست تاب بردم شاید خدا دلش برای این بنده بدبختش سوخت و به این طریق خواست 

داشته باشم هرچی که بود نفعش درهمین بود حاال باید چکار کنم چه  دادن خانواده ام و

از اون یادم  نه مدرکی نه شاهدی آه وارسته  جوری ثابت کنم من بی گناه وارد زندان شدم
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مشخصم نیست رفته بود ولی چه فایده اون که تو کماس نه میتونه حرف بزنه نه شهادت بده 

دیگه کسی ممکنه تموم کنه  وای نه اون نباید بمیره اون اگه بمیره که اد هرآن بهوش بی

را اونوقت باید چکار کنم مابقی عمرم و تو زندان بین خالفکاوجود نداره من و نجات بده 

ه خودم و میکشم ولی نمیزارم عمرم بیهوده تلف بشه ولی بگذرونم نه نه این امکان ندار

دیه رو پرداخت کرده اونا هم رضایت دادن ولی کی این کارو .....اون دکتره گفت یکی 

کرده وقتی کسی ازاین ماجرا اطالعی نداشته چطور ممکنه این کارو بکنه ازجا بلند شدم و 

اون -کجا خانم-وارد راهرو که شدم دوتا پرستار مقابلم سبز شدن با عجله اتاق و ترک کردم

هردو نگاهی بهم  دمرده قد بلنده عینکم زده بو همون-کدوم دکتره-دکتره  کجاس باید ببینمش

ولی اون که -کار مهمی دارم باید حتما" ببینمش-انداختند اون یکی گفت: چکارش داری

یه جورایی آره -کارمند این جا نیست متعجب گفتم: نیست ولی اون گفت دکتر همین جاس

حال و روز بیمارها  که ماهی چند مرتبه به این جا سرمیزنه وولی اون یه بازپرسه  هست

-دیگه ای می اومد و به جاش کس دبه این جا سر نزده بو درو چک میکنه البته دوماهی بو

دست ازپا درازتر به  معلوم نیست شاید هفته دیگه ماه دیگه مشخص نیست-کی قراره بیاد

هایی که پشت سرهم صبح فقط به اتفاق دم اون شب تا خواتاق برگشتم و رو تخت چمباتمه زد

فکر کردم هرجوری که اینا رو پیش هم میزاشتم فقط یه نتیجه میگرفتم اونم این  دافتاده بو

 همونم جریان و به گوش اون رسوندهتو بندی که من بودم محتشم یه جاسوس داشته  که دبو

ای من چرا دگمارده اش و به حال خودش رها کنه وای خآره همینه محتشم آدمی نیست که 

موضوع پی نبردم چرا گذاشتم کار به این جا بکشه به جای این که اون همون موق  به این 

باید میچرخیدم ببینم کی حرکات مارو زیر نظر  سه روز بیهوده تو اون سلول وقت بگذرونم

-داره با گرمای دستی سرم و ازرو پام برداشتم متعجب به همون مرد دیروزیه چشم دوختم

خوب خبرم -ن که معلوم نیست کی بیایداینا گفت سالم شما-حالت چطوره؟ سالم نگین خانم

بغل کنی لنگه ظهره کردن منم دیدم بیکارم اومدم  تا کی میخوای رو تخت زانوی غم 

نه  حوصله ندارم لبه تخت نشست و گفت: خوب بگو بامن چکار -ی بزنینمیخوای یه قدم

دیه اون شش نفر پرداخت شده  رضایتم دادن همین و گفتی دیگه درسته  دیروز گفتی-داشتی

کی دیه ها رو پرداخت کرده شانه ای -رسته حاال این چه چیزش تعجب آور بوده ؟ده آر–

باال انداخت و گفت: من ازکجا باید بدونم فکر میکنم این و تو بهترازهرکسی بدونی اگه 

سی دستور گرفتی که اون این کارو اگرم ازککه خودتم این کارو کردی ه دکارخودت بو

منظورتون اینه وارسته و پدرم این مبلغ و پرداخت کردند  لحظه ای دقیق وارسیم کرد -کرده

این که باید -ی نمیدونم پس شما چی میدونی؟هرچی میگم میگ- ونم دفت: من هیچی نمیگو 

برات فرق -توش بودمخوبه میبرنم به همون بندی که –امروز ازاین جا خداحافظی کنی 
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اگه قول بدی ازچیزایی که دیروز بهت -میشه بگی چرا-باشم دآره میخوام توهمون بن-میکنه

خیلی خوب قول -بهت میگموگفتم کسی با خبر نشه دلیل این که دلم میخواد تو اون بند باشم  

ن او ومرده و قولش روش حساب میکنم میخوام ببینم اون موق  چه کسی راپورت من -میدم

زنه رو به محتشم میداده دست به سینه نشست و گفت: منظورت اینه یکی زیر نظر 

کجا میخواست بفهمه دقیقا" همین و میخوام بگم وگرنه محتشم که تو زندان نبود از-داشتتون

ه وارد زندان بشید هردوتون و با هم مگه قبل ازاین ک-ما دوتا رو برای بازجویی برده بردن

یکم -چرا شده بودیم ولی اون بار به درخواست من بردنمون-نشده بودیدجویی چند مرتبه باز

م دیدم هیچ رقمه زبون باز نمیکنه دوقتی تو اون سه روزی که اون جا بو-توضیح بده

-داون شکنجه کنند ابروهاش هردو بطرف باال متمایل شو مقابل ازوارسته خواستم من 

بول کردن چون تنها راهی که میشد حقیقت آره ق-خواستی شکنجه ات کنن اونا هم قبول کردن

منظورت -جه کردنکمن و ش نه بازپرس-ووارسته این کارو بعهده گرفت-و فهمید همین بود

نتیجه ای هم –بله مطمئنم -تو مطمئنی یاوری تورو شکنجه کرد-محمد یاوری-کدوم بازپرسه

ی اون روز یاوری بله که داشت اون اعتراف کرد که همه به دستور محتشم بوده فردا-داشت

زنه که خودکشی کرده -تو تصادف کشته میشه درست همون ساعتم اون زنه رگش و میزنه

ونم ولی اون یه دبله می–تموم میکنه  میشه یاوری هم تو یه تصادف که رانندشم کشته  دبو

وقتی به همه  داون زنه اون محال بو ی و به قتل رسونده بودن  همینطورتصادف نبود یاور

نه بهش -شاید ازترس محتشم دست به این کار زده بود-چیز اعتراف کرده خودش و بکشه

  -ن همه جوره ازخودش و خانواده اش محافظت کنن  من مطمئنم اون و کشتندقول داده بو

 دحتما" این کارو میکنم بع-همه چیز  با هم جوره با این حساب میخوای جاسوس و پیدا کنی 

-م و تمام اونایی که به قتل رسوندن و ازشون میگیرمم اون و محتشم انتقام خانوادونمن مید

جالبیه ولی خانم عزیز برای این که ازاین توهماتت بیرون بیای ,ازجا بلند شد وگفت: توهم 

–بهت  میگم درست زمانی که یاوری کشته میشه همین طور اون زنه محتشم تو زندان بوده 

ن دوهفته بعد ازاون اتفاق تو زندان بود با بسته شداره محتشم تا دچرا -امکان نداره؟ چی

دعوا اونم -دعوای خیابانی-برای چی دستگیرش کرده بودن-ه اونم تبرئه وآزاد شددپرون

می نیست که بیاد تو خیابون با کسی دای من این دیگه واقعا" خنده داره اون آدمحتشم وای خ

-یلی بهترازچیزی که حتی بتونی تصورش و بکنیآره خ-انگار خوب میشناسیش-درگیر بشه

م اونی سری ازروی تاسف تکان دادم و گفتم: تو ازوارسته هم بدتری خندید و دپس توهم آ

بینم تو لیاقت دادن لقب و هم نداری ب-به اون میگفتی قالبی چه لقبی به من میخوای بدیگفت:

ه میشه ددیه پرداخت شده پانزده تا هم که قبل پرداخت شده بو با این حساب وقتی شش تا

ورد او بیست و یکی میمونه دوتا یعنی صبا و اون جاسوسی که خبرا رو برای وارسته می آ
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بار نزدیک تر نشست و گفت: چی داری  د برگشت اینده بوکه تازه به پنجره نزدیک ش

صبا ملکی اونم برای گیر انداختن  صبا نامزد برادرمه سروان-میگی صبا کیه جاسوس کیه

لعنتی وقتی فهمید اون  به خواست پدرم و برادرم ولی اون محتشم لعنتی وارد این ماجرا شد

 دماموره اون و کشت نه مثل بقیه با تیر با چاقو غیر اون انگشتی که توش حلقه بود بریده بو

را رو برای وارسته غیر اون یکی که با محتشم بوده خب ه بوددرم فرستادو برای برا

جالبه تو –میفرستاده ولی اون بی عرضه همه رو به باد داد و باعث مرگ اون بدبخت شد 

باید باشم پرونده تمام اونا هرشب بارها و باهار مرور میکردم -ازهمه چیز باخبری موبه مو

پدرم بهم میداد ما هرشب ساعتها درمورد اون -ست تو میرسیددپرونده اونا ازکجا به –

منظورت همون سروان -پرونده حرف میزدیم مادرم تازه وکالت صبا رو بعهده گرفته بود

برای این که تازه به یه چیزایی رسیده –ملکیه که به قتل رسید ولی دیگه وکالت برای چی 

اونا رو  دبودیم فکر میکنی برای چی اونا رو کشتن برای این که همه چیز علیه محتشم بو

حاال هم  ن جز ما چند نفر کسی ازاین موضوع باخبر نیستده بور شدازبین بردن چون باخب

فکر میکنه همه رو ازبین برده ولی دیگه خبر نداره من هنوز زنده ام و نمیزارم خون اونا 

مهم نیست باالخره که تموم -ولی توهم فعال" باید چند سالی و آب خنک بخوری–پایمال بشه 

ان یه کاری دکتر میشه قبل ازاین که من و ببری زنمیشه اون موق  من میدونم و محتشم د

یه شماره ای بهتون میدم تماس بگیرید بگید بیاد این جا باید –آره حتما" -برام انجام بدید

ابرویی باال انداخت و گفت: آرمین رازقی همون -دائیم آرمین رازقی-کی هست-ببینمش

لی اون خیلی وقت پیش باید یعنی چی و-دیگه ایران نیست-بله همون-طراح لباس و میگی

برگشت ولی وقتی فهمید چه اتفاقی برای خانواده توکلی افتاده طاقت نیاورد و -ت برمیگش

خانم -اره اون بدون من هیچ جا نمیرهدامکان ن-ازایران رفت برای همیشه ایران و ترک کرد

کرد اتفاقا" خانما  آرمین خان تمام مال و اموال خودش و توکلی و برداشت و ایران و ترک 

ون من دما خیلی بهم وابسته بودیم اون چطور ب–ته داششنیدم خیلی هم به دختر توکلی عالقه 

-البته اگه واقعا" ادعات حقیقت داشته باشه برای این که تصور میکنه تو مردی-گذاشت رفت

تواگه شک داشتی هیچ وقت این جا برنمیگشتی تو میدونی من کیم ازهویتم باخبری فقط 

و گفت: من فقط پرونده ات  و کی ازمن برات گفته  لبخندی زد ونم ازکجا من و میشناسیدنمی

نه جناب بازرپرس تو اون پرونده هیچ وقت از این -و خوندم همین بقیه رو خودت برام گفتی

خودمم چیزی نگفتم  دداد میکردم حرفی نوشته نشده بوکه من وارسته رو سرهنگ قالبی قلم

اشه که ازهمه چیز خبر داره خیلی دلم میخواد بدونم اون کیه و تو این و این وسط یکی باید ب

حاال بهتره بگی کی هستی و ازمن چی میخوای  هرچند بنظرم خیلی آشنا میای ولی   یمیدون

نه من و ندیدی ازچیزی هم خبر مطمئنم تا حاال ندیدمت بلند شد کمی تو اتاق قدم زد و گفت:
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رو تصدیق کنه وجود نداره فقط خودتی  خودت اگه واقعا" ارم کسی هم که حرفهای تو دن

اونی هستی که میگی سعی کن دوره محکومیتت و بدون درست کردن دردسری به پایان 

بلند شدم روبه روش -ازیدبرسونی اونوقت قول میدم خودم کمکت کنم تا محتشم و گیر بن

-بهشون ضربه زده درسته یکی ازاونایی باشی که محتشم دایستادم و گفتم: ببینم تو بای

ه دمنظورم همونایی که به قتل رسونده  نفسش و با صدا بیرون داد و گفت: بهتره آما-ضربه؟

ان صحبت میکنم توهمون بند بفرستنت کاری پیش اومد میتونی دن میان ببرنت زنالبشی ا

ولی به کمک من احتیاج پیدا میکنی -من نیاز به کمک هیچ کس ندارم-رومن حساب کنی

روقت بهم احتیاج پیدا کردی بگو با امیر کار دارم فورا" خبرم میکنند فقط یکرب  وقت ه

با رفتن او لباسی که برام گذاشته .ه شی لباسات و گذاشتن تو اون کمد عجله کن داری آماد

اخت و دستبند دنگاهی به سرتاپام ان دن تنم کردم و ازاتاق بیرون رفتم پشت در منتظرم بودبو

و مقابل صورتم گرفت و گفت: میخوام مامورا سالم بمونن دستام و کمی باال آوردم تا بتونه 

آره آرومم  چون تصمیم دارم سر –میای دستبند و ببنده وقتی بست گفت: بنظر خیلی آروم 

ب راه محتشم و بکنم زیر آب خندید و گفت: عجله نکن میترسم اون سرتو رو بکنه زیر آ

امیر جلو نشست زنه هم کنار من قرار گرفت تمام مسیر  بود هدت تنها یه مامور زن اومبیاف

: میشه اسم کسانی که تو موقعی که رسیدیم بهش چشم دوختم و گفتم درسکوت سپری شد

-منظورت هفت ماه پیش دیگه سری به عالمت مثبت تکان دادم-ن و برام دربیاریزندان بود

ام شده مرخصی دن کسی آزاد شده اعدا اون موق  تو اون بند بوبفهمم کی دبای–میخوای چکار 

اش کنم ممکنه این کارو بکنی لبخندی زد و دونم هراطالعاتی که بتونه کمکم کنه پیدرفته نمی

فقط تو به فکر این نیستی که به من کمک کنی تو -گفت: دیدی به کمک من احتیاج پیدا کردی

ونم ولی مطئنم به تو ضربه زده دش و نمیمیخوای زودتر قاتل به دام بیافته چرا

درهرصورت آماده شد خبرم کن  او به زنه اشاره ای کرد بازوم و گرفت و باهم به راه 

افتادیم درست تو همون سلولی که اون موق  زندانی بودم برگردوندنم این بار چهارتا هم 

سرتاپام و  دبو سلولی داشتم  هرچهارتا رو ازنظر گذروندم یکیشون که سنی ازش گذشته

عروسکت و خفه کردی با این حرف  ازنظر گذروند و گفت: تو رو برای چی آوردن این جا

اشتم به همین خاطر لبه تخت نشستم   و دهمه خندیدند اصال" حوصله حرف زدن با اونا رو ن

اری ده حق نشستن ندادآی جوجه این جا رئیس داره تا بهت اجازه ن-وختمدبه بیرون چشم 

وختم ولی هیچی نگفتم ازجا بلند شد یقه ام و گرفت و با یه دبلند شو وایسا به زنه چشم 

ه رئیس این بند منم و این و همه کرم که هستی ببین بچ حرکت ازرو زمین بلندم کرد و گفت:

-ی تو چشماش خیره شدم و گفتم: واگه نباشمدونن توهم باید به حرف من باشی متوجه شدمی

خدمتت میرسم بلند خندیدم و گفتم: کی میخواد به خدمت من برسه تو یا این نوچه اونوقت به 
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ببین پیری من کاری به تو و نوچه -زبون درازم که هستی میخوای برات کوتاهش کنم-هات

وی این دست آموزات ضای  بشی و رئیس بندتم بمونی کاری به لارم اگه نمیخوای جدهات ن

و راستت میکنم که دیگه هیچ کس ازت حساب نبره رفت  من نداشته باش وگرنه همچین چپ

تومیخوای من و چپ و راست کنی  توی جوجه -تو گوشت این بار اونا همه بلند خندیدند

ه درومن اینقدر اعصابم خ ورش کردم و گفتم: ببیندضربه ای تو سینه اش زدم و ازخودم 

اری دست ازسر دوست دو ارم توهم اگه جونت دکه حال جنگ با افریطه ای مثل تو رو ن

نه تو بیشین سرجات خودم -ی میخوای بشونمش سرجاشگسرن–من بردار وگرنه بد میبینی 

دی ن که دستش و آورد جلو با دوتا لگبه مح  ای ونم چکارش کنم نخیر دست بردار نبوددمی

که تو شکمش زدم خم شد رو زمین ازپشت سر موهاش و تو دست گرفتم و کامل 

ین یه پام و رو کمرش گذاشتم و به بقیه چشم دوختم و گفتم: ببینید چی خوابوندمش روزم

ه نمیزارمش  اگه میخواید سالم بمونید دورمن یکی و دمیگم کافیه یکیتون دم پر من باشه زن

 قلم بگیرید رفت تو سرتون یا نه وقتی همه بهم چشم دوختن موهای اون و محکم تر کشیدم و

گفت: خیلی خوب بابا ول کن  ند شد ولدای فریاد زنه بم صبلند داد زدم نشنیدم بگید چش

ازریشه درآوردی رهاش کردم و دوباره رو تخت نشستم دوتا از اونای دیگه کمک  موهام و

کردن اززمین بلند شد  دستش و رو موهاش گذاشت و گفت: نه خوشم اومد انگار یه کاره ای 

هستی بهش خیره شم و گفتم: هیس اینش به تو یا کس دیگه ربطی نداره  حاال هم بشین 

ال و حوصله وزوز ندارم رو تخت دراز کشیدم و دستم و سرجات صداتم درنیاد که اصال" ح

صدای پچ پچشون و شنیدم ولی به روی خودم نیاوردم که حرفهاتون و رو چشمم قرار دادم 

آروم کنار همه رو شنیدم شب وقتی ساعت ازسه گذشت آروم بلند شدم و ازسلول بیرون زدم 

خیلی هاشون و قبال" دیده مشون درهر سلول چند دقیقه ای می ایستادم و ازنظر میگذروند

وقتی سرجام برگشتم  بودم همش چندتایی بینشون جدید بودن یکیشونم توهمون سلول ما بود

گفت: تا چند هفته اول سخت  دکه به من افتا دار بود و داشت سیگار میکشید چشمشزنه بی

ه سیگارش پک محکمی ب  اعدامچیه نشستم و گفتم:حکمت حاال  بعد عادی میشه میگذره ولی

چیه بهم نمیاد قاتل باشم با نگاهی سرتاپام و –قتل اونم تو -قتل-زد و گفت: به چه جرمی

فرقی نمیکرد هرکی جلو -کاوید و گفت: ازموجود دوپا هرچیزی برمیاد حاال کی و کشتی

فعال" شش -؟ابرویی باال انداخت و گفت: چند نفر و به قتل رسوندی-دستم می اومد میکشتمش

هرچند خودمم دیگه یادم فقط به همینا اعتراف کردم بقیه رو نتونستن اعتراف بگیرن تا البته 

رست دبرای این که لیاقت -چرا کشتیشون–نیست چند نفر و کشتم شمارشش ازدستم در رفته 

مگه اکسیژن ارث -زندگی کردن و نداشتن باید میمردن فقط داشتن اکسیژن و هدر میدادن

سری تکان داد و گفت: به اندازه -مایه ها چند وقته این جایییه چیزی تو این -بابات بود
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من که موی زیادی تو سرت ندیدم خیلی کم پشته باید تازه وارد باشی خندید و -موهای سرم

ای –چرا نکنه شوهرت و کشتی -گفت: نه دختر جون یک ماه بعد ازازدواجم  افتادم زندان

افتادم زندان لبخندی زدم و گفتم: دستت درد م ولی نه به جرم قتل مادرشوهرم دکاش کشته بو

پس بیخود انداختنت این جا -ولی من اون و نکشتم-نکنه یکی هم ازرو زمین کم شه کلیه

بخاطر بی -قیه رو گردن نگرفتیتو چرا ب-ونم چرا هرکی آدم میکشه میگه من نکشتمشدنمی

اتلم تا زمانی که ارن من قدثابت کنن درصورتی که ایمان  نگی خودشونه که نتونستعرض

دخترجون زندگی من چیز -ت میگفتیدمدرک رو نکنن منم حرفی نمیزنم خوب داشتی ازخو

داری دستور میدی -لم میخواد بفهمم حاال برام بگودولی خیلی -جالبی نداره که بخوای بفهمی

گیت و برام تعریف کنی میخوام بدونم دقیق چند دنه خانم مرغه درخواست کردم زن-جوجه

سی و شش سال وماه دیگه میشه ده و یک سال اپنج–اصال" االن چند سالته  این جاییساله 

مگه قتل نکردی پس -آره سی و شش سال چرا تعجب کردی-سی و شش سال؟–انم دکه تو زن

خوب برای این که شوهر نامردم این و خواست گفت رضایت نمیده ولی -ام نشدیدچرا اع

هرچند اگه داشتمم نمیدادم  م بدم این شد که حبس ابدی شدمادم بشم دیه هم که نداشتنمیخواد آز

آره اون -یعنی شوهرت مادرش و کشت-ن اون و نکشتم کار خود نامردش بودبرای این که م

وقتی ازدواج کردم همش  اینم ازبدبختی و بدشانسی من بود-پس چی شد گردن تو افتاد-کشت

اشتیم دراصل من و فروخت دپدرم به زور شوهرم داد وض  مالی خوبی ن دپانزده سالم بو

یه روز  دچند روز که گذشت فهمیدم آقا سروگوشش خیلی میجنبه  شراب خوار و هرزه بو

ا دکه مادرش اومد همه چیز و بهش گفتم خدابیامرز برعکس پسر نامردش خیلی خوب و با خ

که  ف میزنم اون شب داشتیم شام میخوردیماشته باش خودم باهاش حردگفت تو کاری ن دبو

آب و کوبید تو سر مادرش نه مادرش جریان و براش گفت اونم نه گذاشت نه برداشت پارچ 

مادرش باشه اتفاقا" خیلی وابسته مادرش بود اون شبم مثل روزای دیگه  دش کشتنکه قص

دم مرد اونم ازترس  رباعث شد نفهمه چه غلطی میکنه مادر د همونم  دپاتیل پاتیل اومده بو

ازخونه فرار کرد من موندم یه جنازه  یک هفته خبری ازش نبود وقتی پیداش شد گفت من 

م با مادرم مشکل داشت لدارم اصال" این جا نبودم کارخودشه اون ازاو دراننده بیابونم شاه

کثافتم ان اون دآبش تو یه جوی نمیرفت سرت و درد نیارم  به همین راحتی من افتادم تو زن

وم دخانواده ات هیچ ک–تل و حبس ابدی ابرای خودش جور کرد و من شدم ق دچندتا شاه

مرد بابای  داشتم که بخواد کاری کنه ننه خدا بیامرزم ده سالم بودکی و -کاری برات نکردن

بخاطر موادش من و دست اون کثافت سپرد بعدشم برای این که یه وقت  دعوضیمم معتاد بو

ارم که چند باری داون مرتیکه طلب پول نکنه فراموش کرد دختری هم داره  یه خواهر 

ی سرکوفت هرروز یه چوب به سر سگه یکی به سر من دقاتم اومد دفعه آخر گفت شالم
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مم این جا دیدم حتی بچه دهمه جور آن اونم اینطوری پاش بریده شد من موندم و این زندو

توچرا خودت و -بیست و پنج سالمه-ترازتو شم دیدم ببینم چند سالته نباید خیلی داشته باشی

اتفاقا" خیلی هم مرد  دنه نبو-بود داتبخت کردی نونت کم بود یا آبت نکنه بابای توهم معدب

دادم االن تو این دنیا منم و بود ولی دیگه نیست من هیچ کس و دیگه ندارم همه رو ازدست 

اس ولی تو گناهکاری گناهکارم باید به تقاصش برسه دیاور همه ما خ-من تنها و بی یاور

ارم برای این که دنه ترسی ن-خربزه خوردی پای لرزشم بشین ببینم حاال میترسی

یش .........نگاهی به بقیه که همه خواب بودن انداختم انگار متوجه شد انگشتش و رو بین

گذاشت و گفت: برای امشب کافیه خیلی خوابم میاد توهم بخواب که یکی دوساعت دیگه پربا 

یه چیزایی  دم دستگیرم شدیه چیزایی خوم دای اون روز مداوم درحال سرکشی بودفرمیدن 

اشتم کسب کردم روز دسه روز هرچی اطالعات الزم  نرگس همون پیر بند بهم داد طیهم 

گفتم: به امیر خبر بدید باید ببینمش لحظه ای  دبرای سرکشی اومده بوچهارم به ماموری که 

بعد بدون این که جوابی بهم بده ازم فاصله گرفت ساعت ده شب  دسرتاپام و از نظر گذرون

توکلی -که در سلول ما باز شد و دوتا مامور وارد اتاق شدند همه تو سلول هاشون  بودند دبو

ن که حرفی ید ازهمون باال با جهشی پائین پریدم قبل از امن طبقه دوم بوکدومتونید تخت 

بزنن دستام و جلو بردم همانطور که به چشمام زل زده بود دستبند و به دستم زد و گفت: راه 

بیافت  هرکدوم طرفینم قرار گرفته بودند زندانیا درحال سرک کشیدن از پشت میله های 

من و به  د همگی خفه بخوابید زود باشیدسلولشون بودن که یکی از مامورها بلند داد ز

همون اتاقی بردن که اون شب مورد بازجویی قرار گرفتم  لحظه ای زوایای اتاق و از نظر 

یک میشد گوش سپردم خیلی محکم گام برمیداشت زدمهایی که بهم نبعد بصدای قد گذروندم 

شک و دورگه اش فت:تنهامون بزارید صدای خاین که خودش و به من نشون بده گ زقبل ا

کمی بطرفش برگردوندم متعجب به او و لباسی که به تن داشت  سرم و باعث تردیدم شد

روبه روم نشست لحظه ای هردو چشم  دوقتی هردو مامور تنهامون گذاشتن اوم  خیره ماندم

ابرویی  ؟!!درجه های رو شونه اش و از نظر گذروندم و گفتم: سرتیپدرچشم هم دوختیم 

م و گفتم: همچین ددستی روپیشانیم کشی -و گفت: چیه بهم نمیاد یاتو خوشت نمیاد اختد انالاب

نگین اسمت امیره نه درجت خنده آرومی کرد و گفت: دوبتصورم این  طاره فقداهمیتی برام ن

خوای شروع یخانوم دیر وقته منم خیلی خسته ام خانواده هم خیلی وقته منتظرم هستن نم

: برای چی خواستی من و ببینی لحظه ای فکر کردم و بعد جدی شد و گفت-چی و ؟-کنی

اول نمیخوای –ون این که نگاهم و از میز بگیرم گفتم:لطفا" اسامی که میگم یادداشت کن دب

نه یادداشت کن تا فراموشم نشده شش تا اسم و دادم و گفتم این از اسامی و – توضیح بدی

م از نفر آخری یه عکس برام تهیه کنید این که به چه دلیل االن تو زندان نیستن میخوا
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خودمم نمیدونم -همانطور که نگاهش به برگه مقابلش بود گفت:چرا به چه دردت میخوره

بحث اعتماد -تو هنوز به من اعتماد نداریدستاش و رومیز گذاشت و درهم فرو برد و گفت:

: سه تا خط وباره نشستم و گفتمدنیست هروقت مطمئن شدم خبرت میکنم بلند شدم ولی  

انتظار داری خط بهت -اونا رو هم الزم دارم سپرده بودم به وارسته که مداوم چکشون کنه

میترسم بدم بگم خودت چکشون کن فردا خبر بیارن توروهم ناکار کردن لبخندی زد -بسپرم

از دادن شماره گفتم میخوام دفعه بعد شماره سوم همراهتون  دو گفت: شماره ها رو بگو بع

ز من نیست اطالعات اید با یه نفر تماس بگیرم مطمئنا" حاال که دیگه خبری اباشه ب

 دشرمنده نمیتونم بگم فقط کاری که بهتون سپردم انجام بدید بلن-ی حرف میزنیاز ک-نمیفرسته

بفرمائید  ....تورو خدا شد احترام نظامی گذاشت و گفت:چشم قربان امر دیگه ای ندارید

برای این که حرصش و دربیارم گفتم: خیر بود  خجالت نکشید من دست به سینه درخدمتم

کمی  -اری تو از من نمیترسیدخبرت میکنم خندید و سرجاش نشست و گفت:عجب رویی 

چی یه-زوایای صورتش و از نظر گذروندم که باعث شد بگه به چی اینطوری زل زدی

چیزی که من و به وحشت بندازه درت پیدا میشه یانه دوباره ارم میگردم ببینم شاخی دمی د

ارم دولی بهتره از من یکم بترسی چون من خیلی ترسناکم با تمسخر گفتم: بله خندید و گفت:

الزم -شوخی دیگه بسه شنیدم نرسیده گردوخاک کردی میبینم اخمی کرد و گفت: دختر جان

رست نکن دم دردسر دگفت: بهت گفته بو اشته بود زل زد تو چشمام ودسلول و خاک بر دبو

اشتباه به عرضت رسوندن -اگه یه بار دیگه بشنوم کسی و کتک زدی به کل فراموشت میکنم

من کسی و نزدم  به جوجه جاسوست بگو از این به بعد دقیق خبرا رو بهت بده وگرنه 

جاسوس من عینکش و تو چشماش خورد میکنم ابرویی باال انداخت و گفت: از کجا فهمیدی 

خوب دیگه برای یکی مثل من همچین کار سختی نبود درضمن نیاز نبود مامورت و به -کیه

–گفته باشم دوسه نفر بد بهش پیله کردن  زحمت بندازی حضورش نافرم دردسر ساز میشه

ی که من هستم اینطوری میتونم لاگه میخوای سالم بمونه بفرستش تو سلو– چه پیله ای

پس –گه ادامه ندادم روم نشد که ادامه بدم چیزی نمونده بود دونفر....دیدیشب  مراقبش باشم

دلیل راهی شدن اون دونفر به بهداری تو بودی بازم میگی با کسی درگیر نشدی فقط موندم 

این  اجرا خبر ندارهجز من و جاسوست کسی از این م-چرا این موضوع و به من نگفتن

مور کرده خندید و گفت: همه که مثل شما سر لی بی دست و پاس کی این و مادختره خی

بحث ترسو بودن نیست متخصص بحث اینه که این دختره حتی از پس –نترس ندارن 

تصمیم گرفته  -چه برسه به چیزای دیگه تا کار دستتون نداده عوضش کنید ددشم برنمیاوخ

چیزی برای من خوب خود دانی من این بار هواش و داشتم دفعه بعد شتر دیدی ندیدیه - شده 

سری تکان دادم و گفتم: قراربود یسری  ؟ال"چییاوردی متعجب نگاهم کرد و گفت: مثن
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ه کنی چی شد خندید و گفت:تو زرنگتر بودی هرچی میخواستی بدونی داطالعات برام آما

یعنی کمک نمیکنی دیگه لبخندی زد و گفت:اگه –خودت تواین چندروز به دست آوردی 

که شد گفتم: متخصص با خنده گفت توچرا به من  دبلن " الزم نیستالفعالزم باشه چرا ولی 

نسه این جا تویی دکتر بازپرس امیر و سرتیپ و خودشم ر فراآخه آچا-میگی متخصص

از ددیدم این لباس دم دسته پوشیدم سرتاپاش و با حالتی بران د م بودخندید و گفت:امروز سر

ال چه باشی چه نباشی هرچند تصور نمیکنم  پسر ولی هیچ کدوم بهت نمیاد حا کردم وگفتم:

ن درجه ای کسب کنه مگه این که پارتی بازی به این جا سی و سه چهارساله بتونه همچی

و گفت: نه فکرم  دن دااخبری ازش نشد سری تک–مثل همون سرهنگ قالبی -رسیده باشه

یخواستم خودم با حیفه به همین راحتی بمیره اون و م–نمیکنم خبر خوبی بشه ازش شنید 

بیزارم متنفرم  دبدم نمیا-ر ازش بدت میادددستای خودم بکشم خندید و گفت: چرا اینق

وقت  ه به این ساگی بربیاد اونداشت از پس یه پروندست و پا عرضه ندسرهنگ قالبی بی 

 دبع بله تو بی دست و پایی الحقم بی نظیر بود-دولی وارسته فوق العاده بو-ادعاشم میشد

من و بی خیال -خوب خودتم همین و گفتی-ب نگاهش کردم و گفتم: ببینم چرا میگی بودمتعج

ده که سرش و انداخت پائین مضطرب بلند شدم مقابلش ایستادم و گفتم: راستش و رببینم نم

وقتی جوابی نشنیدم بازوش و گرفتم تکونی دادم و گفتم: پس چرا ساکتی پرسیدم  بگو مرده 

بله یک هفته ای میشه بی رمق به دیوار پشت سرم تکون داد و گفت:سری از تاسف مرده 

چشم  دقابلم نشسته بووبی نگین به او که حاال مخ-پاهام شل شد و روزمین نشستمتکیه دادم 

م دبودم ولی راضی به مرگشم نبو-چرا اینقدر ناراحت شدی توکه ازش متنفر بودی-دوختم

اخت و دستش و بطرف دو بمونم شانه ای باال اناید این تب حاال تکلیف من چی میشه تا کی

ت داره بتونی ادعات و دبستگی به خو-دراز کرد دستش و گرفتم و از رو زمین بلند شدم

میشی نه که چند سالی هستیم درخدمتتون شماره ها رو پیگیری میکنم  دثابت کنی که آزا

 دها بررسی بشه چن ونداید پربهت میرسونم میمونه اونایی که اسمشون و دادی بس و هم عک

اینطوری -چرا به این عنوان-نت ولی بعنوان مالقاتیروزی نیستم وقتی برگشتم میام دید

خوبی –سری تکون دادم و گفتم:نه  بهتره چیز دیگه ای هم هست که بخوای بگی یا بدونی

پس از –نیستم –نگران نباش تنها نیستی –ولی هیچی نتونستم بگم  نگین بهش چشم دوختم

د تصمیم داشتم وقتی میبینمش چیزی بگم بره خودکشی کنه شف یح-مرگ وارسته دمق شدی

یه آشنا -علی؟ علی دیگه کیه-حق با علیه تو درست بشو نیستیحیف شد خندید و گفت:واقعا" 

زرگم گوشم توهم برو خوب استراحت کن از که بیدیرم برم خونه تخوب من خیلی گرسنه ام 

دوباره راه بیافت ببین چیز جدیدی گیر میاری یا نه درضمن میخوام راپورت زندانیا رو  فردا

خندیدم و  همین االن دستورش و میدم-به شرطی که مامورت و بکشی بیرون-هم بدیبهم 
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بدون اجازه من آبم نمیخورن  اختیار دارید نگین خانم این جا-گفتم: مگه دستور این کار با تو  

متخصص نمیخوای بگی سمت اصلیت چیه نوچی کرد و گفت:شاید بعدا" فهمیدی خوب من –

چیه منتظری من اجازه بهت بدم خندید و یقه لباسش و مرتب کرد و گفت: -دیگه میتونم برم

به خود بعد بلند اسم ماموره رو صدا زد با ورود او چهره کامال" جدی  کارم داشتی خبرم کن

این و گفت از اتاق بیرون  برگردونیدش سلولش با صدای خشک و دورگه ای گفت:–گرفت 

نرگس اومد جلو با دقت نگاهم کرد و گفت: برای باز جویی برده رفت وارد سلول که شدم 

اد و گفت: کتکتم زدن دم  سرو صورتم و تکونی دبودنت سری به عالمت مثبت تکان دا

بابا اعتراف کن خالص دیگه توکه حکمت -کاری جز این هم بلدن پوزخندی زدم و گفتم:مگه

ین دراز ئاهردو به زنی که روتخت پ اعدامه چه یه بار چه ده بار یه بار که بیشتر نمیمیری

نرگس رفت جلو موهاش و تو دست گرفت و گفت: حاال گوش کشیده بود چشم دوختیم 

که همه همه  دبو دوتا اینقدر بلندشما  ایدد  ول کن نرگسی ص-وامیستی نفله بزنم ناقصت کنم

ند او موهای اورا دچیز و شنیدن مگه نه بچه ها وقتی همه سری به عالمت مثبت تکان دا

هیچی -روتختم نشستم و گفتم: شنیدید که شنیدید حاال که چی-وختدرها کرد و به من چشم 

اره بگیرید بخوابید تا ماها همه مثل همیم یکی بیشتر یکی کمتر این که دیگه پنهون کاری ند

نیم خیز شدم و فردای اون روز با سروصدای زیادی ازخواب پریدم صداشون درنیومده 

م و دبه مرجان چاقو زدن فورا" از باالی تخت پائین پریدم و خو-روبه نرگس گفتم: چی شده؟

ورش حلقه زده دمثل مار به خودش میپیچید نگاهم و به افرادی که  باالی سرش رسوندم

کار تو بوده آره -بودن چرخوندم با دیدن یکی از اون دوتا زنا بلند شدم و بطرفش رفتم

با پوزخندی زد و گفت: هرکی خربزه میخوره پای لرزشم میشینه از یقه اش کشیدم جلو 

دوتا پشت سرهم توشکمش کوبیدم و گفتم:خربزه ای نشونت بدم حالت بیاد سرجاش زانو 

به زنه رسید سه چهارتا ازتو سلول اون اومدن بیرون به هیچ کدوم محلت همین که دستم 

و چسبوندم به میله زنه ریه ضربه زمین گیر کردم آخرسرهم  صورت  بام هرکدوم ودندا

های سلولش و گفتم: اگه فقط یک بار فقط یک بار دیگه ببینم به کسی پیله کردی زنده 

یه فقط بشنوم به یه نفر نگاه کردید اون وقت به دارودستتم جم  و جور میکنی کاف نمیزارمت

م و دگمشو تا خون کثیفت و نریختم  او را هل داچشمم خدمت همتون میرسم حاال ازجلوی 

خیلی عمیق نیست چیزیت نمیشه نگران -به سراغ مرجان رفتم گوشه لباسش و پاره کردم

ن این جا چه خبر ننمیان ببیداد زدم ببینم این مامورای زندان مردن که هیچ کدوم  دنباش بع

نگاه غضبناکی به  د کنار  همه تو سلوالشون زود همین االن یاال  کنار کناریبر– شده

ونش که دررفت می ج ه میزاشتیداختم و گفتم: وقت بود هنوز یکم نفس براش موندماموره ان

درآوردم ازپشت اومدی باتومی که تو دستش بود بلند کرد بزنه با حرکتی باتوم و از دستش 
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و  ات داری تکون بخور تا همین جا سرتگردنش و چسبیدم و گفتم: زنیکه بی عرضه جر

ی تماشا میکردی به موقعش به خدمتت میرسم بعد دگرد تا گرد ببرم دیدمت کنار ایستاده بو

دست رو مامور بلند میکنی میدونی –هلش دادم و باتومش و بطرف دیگه ای پرت کردم 

ی زدم و گفتم: خوب شروع کن ببینم چطور میخوای بال دیی سرت بیارم پوزخنمیتونم چه بال

جم  شدن او نگاهش و  انیها همه پشت سرمنداشت مابقی زندسرم بیاری وقتی باتومش و بر

و گرفتی تو مشتت حاال برای ما قلدر بازی  دنبا چرخوند و گفت: نرسیده روتک تک اون

م: اگه همین االن به وض  این رسیدگی نکنی درمیاری صدای ناله مرجان باعث شد بگ

 دن اون زنی که من و پیش امیر برده بودجنازت و همراه این از بند میفرستم بیرون با اوم

ن نشست و روبه من گفت:تواین بالرو اهش چشم دوختم فورا" باال سر مرجسکوت کردم و ب

 اید برسونیمش بهداریزود باشید کمکش کنید ب-مت نه تکان دادمالسرش آوردی سری به ع

هیچ کس جلو نیومد نرگس روبه من سری به عالمت نه تکان داد و کنار گوشم گفت کمک –

او انداختم و به کمک ماموره  بی اهمیت اورا کنار زدم و دستم و زیر بغل کنی گرفتار شدی 

نگی  من خواب بودم تو چشمام زل زد و گفت: -؟کار کی بوده -   او را از بند بیرون بردیم

فرقی نمیکنه -تو میدونی این کیه امیر و عصبی میکنی اون وقت برای خودت دردسر میشه

د که شدم به نبوارد ست داده دی از دیازامیر خبر میدم عجله کنید خون  دفهمیدم به خو

لوش دادی -وارد سلول شدم دبع شستم  داشتی رفتم و دستام و غرق خون بودیس بهسرو

پس چطور گذاشتن –نه -همین زری هفت خط و دیگه-کی و؟ -متعجب به نرگس چشم دوختم

چتونه شماها چیزی هست -ردوبدل شدنگاهی بین همه  -میزاشتن دچرا نبای-بیای تو سلول

ت برسه نگین توهم دست دا به فریادو گفت: خ دگید منم بدونم نرگس سری تکون داب

اینا به این که تو فقط کمکش  لند کردی هم به یکی که تیزی خورده کمک کردیرومامور ب

تشون ولی خوشم اومد خوب خدم–ازنت انفرادی دکردی نگاه نمیکنن کم کم چند روزی مین

م و گفتم: کاراته نه تکواندو من مربی درسیدی ببینم تو کاراته کاری به شادی خیره مان

ا بل با وجود تو دیگه هیشکی نمیتونه این جا نطق بکشه سوتی زد وگفت: ای وتکواندو بودم 

ضربه ای که به میله های سلول خورد همه تکونی خوردیم سه تا مامور همزمان وارد شدند 

یاال توبیا این جا همین بیرون یکیشون که مسلح بود اسلحه رو  روبه بقیه گرفت و گفت: همه 

و لاختم و دستام و جدزد نگاهی به دست بند انفقط تو چشمام زل حاال هیچ کدوم و نمیشناختم 

 ده ماموری که مقابلم بوبباعث شد متعجب  دای فریاد اونی که اسلحه دستش بودص بردم

ارن میکنن تو سلول هاشون خیلی طوالنی نشد چون با دیعنی چی چرا بقیه رو چشم بدوزم 

و اسلحه رو روبه  زنه بیرون سلول ایستاد درو چفت کرد  م و گرفتم بورود امیر جوا

زندانیا نگه داشت امیر کمی تو سلول قدم زد و با غضب گفت: از کجا چاقو آورده بودی 
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نیازی به چاقو ندارم  ماموراش پشت سرش نظر گذروندم و گفتم: من  زصورتش و با دقت ا

م دن چشمکی زد و مشتش و بطرف شکمم آورد حرکات نمایشی زیاد کار کرده بودایستاده بو

اون و هم خوب متوجه شدم شکمم و به داخل فرو بردم و دوزانو روزمین نشستم  منظور

دست انداخت موهام و تو دست گرفت و گفت: بگو چرا این کارو کردی اینقدر موهام و 

 ش فشردم ووجفت دستام و کنار هم روگلمحکم گرفته بود که حسابی عصبیم کرد ناخودآگاه 

گرفت و غضبناک بهم  دی بینیش که غرق خون بوبا سرتو صورتش گذاشتم  دستش و جلو

ه فهمیدم چه کردم ولی دیگه فایده ای نداشت سری از تاسف تکون داد و زچشم دوخت تا

وقتی امیر با اون صورت از سلول بیرون رفت صدای دست و سوت زندانیا  گفت: ببریدش 

جلوتر ازمن آروم گفت: به خدمتت میرسم به هوا بلند شد امیر با خشم توچشمام خیره شد و 

با سر اشاره کرد  دا کمی فاصله ازم ایستاده بوبدرآهنی و باز کردن زنه یرون زد از بند ب

وقتی دید همچنان بی حرکت ایستادم گفت: دستور امیره ده روز انفرادی روزی  -برم داخل

سری تکان داد و گفت:  یک بار آب دستام و بردم جلو که دستبند و باز کنهیک وعده غذا 

مای دی زدم و گفتم: این امیر شما چه آدتو این قسمت بازش میکنم پوزخن زبرو داخل ا

ظر لطفتته  وقتی دستبند و برام ی زد و گفت: ندشجاعی و دوروبر خودش جم  کرده لبخن

بخیر گذشت خواست دریچه رو ببنده که -باز کرد گفتم: از مرجان چه خبر حالش چطوره

اخت و گفت: دنگاهی به اطراف ان ؟صبر کن بهم که زل زد گفتم: مرجان چکاره امیرهگفتم: 

بهت زده گفتم: چی خواهر وارسته پس این  از من نشنیده بگیر خواهر سرهنگ وارسته است

تو اون بند لبخندی زد و گفت: منظورت از دیونه امیره  ده بوداون و فرستا یدیونه برای چ

من و ببینه که چی بشه -دیگه خوب برای این که مرجان میخواست تو رو از نزدیک ببینه  

انی شما" میخواسته انتقام برادرش و ازتو بگیره گره ای به پیتشانه ای باال انداخت و گفت:ح

زد زیر خنده بعد کمی جدی شد و گفت: دختر جان انداختم وگفتم: اینا خانوادگی کم دارن پقی 

مادام که این جایی مراقب صحبت کردنت باش حاال خوب شد ده روز بدون آب و غذا 

ولی اون –میخوای چکار کنی ببینم اصال" اون چکاری بود که کردی امیر که تورو نزد 

که پس دردت گرفت -دیونه موهام و محکم کشید و من رواین موضوع خیلی حساسم

فقط یه –زدن ندیدی لبش و به دندون گرفت و گفت: خیلی خوب برو تو -اونطوری زدیش

آخه اسم -تو زن امیری ابرویی باال انداخت و گفت: چرا این و پرسیدی-چی؟–چیز دیگه 

ه بنگاهی امیر که میاد گل و از گلت میشکفه بدون این که جوابی بهم بده دریچه رو بست 

خواهر وارسته برای چی میخواسته ختم و گوشه ای چمباتمه زدم اتاقک تنگ و تاریک اندا

حتما" وارسته ازمن با خواهرش صحبت  دن و ببینه  اصال" چرا باید برای دیدن من بیام

 کرده همینم باعث شده امیر پی پرونده رو بگیره ولی امیر برای چی باید این کارو بکنه
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به این کار زده پس این وسط این زنه شایدم مرجان  زن امیره اون و بخاطر اون دست 

چکاره است اصال" برا چی اینارو به من گفت خودش از کجا میدونست مگه امیر نگفت این 

شاید همه اینا ن حرف زد الموضوع و رو فقط من و تو میدونیم اگه اینطوره چرا این زنه ا

پنج سردرد گرفتم نقشه اس ولی نقشه کی و برای چی  اینقدر به این موضوع فکر کردم که 

تمام اون روز از افتادنم به انفرادی میگذشت ولی خبری از هیچ کدوم نبود نه امیر نه زنه 

م و با ورزش سرگرم میکردم که بدنم از اون دخو دچند روز همانطور که ذهنم درگیر بو

م دم شده بوخ زه رومشتمتات بیرون نیاد داشتم رو مشتام شنا میرفتم که دریچه باز شد لحا

بدون این که تغییری تو وضعیتم بدم سرم و باال گرفتم و به دریچه چشم دوختم نور چشمم و 

ولی او بدون مرتبه چشمام و باز و بسته کردم تا تونستم چهره درهمش و بشناسم  دمیزد  چن

ای قدم هاش که دورشد به گوشم رسید عصبی داین که حرفی بزنه دریچه رو بست وقتی ص

ن شدم جوجه فکر کرده االن بهش التماس میکنم وواستم بکوبم به درکه پشیمازجا بلند شدم خ

تازه میخواستم به ه االن از گشنگی تشنکی هالک شدم دتا من و دربیاره یا باخودش فکر کر

فت: چه یرون نگاهی به سرتاپام انداخت و گبیا ب-کارم ادامه بدم که درباز شد خود زنه بود

ستام و مقابلش گرفتم  دنطوری شدی جوابی بهش ندادم و بالیی سرخودت آوردی چرا ای

صورتش و با حالتی جم  کرد و گفت: خود زنی کردی دیونه پوزخندی زدم و گفتم: هنوز 

دستبند –امیر اومده دیدنت خبر برات اورده راه بیافت -پنج روز دیگه مونده چرا درم آوردی

واد راه بیافت همراه او وارد همان اتاق نمیخه دستام انداخت و گفت: بنگاه دیگه ای -نمیزنی

او احترامی  قبلی شدم  امیر نشسته بود و سرش و به مشتای گره کرده اش تکیه داده بود

دستاش -فت: تنهامون بزارکنه گ دگذاشت و گفت: آوردمش قربان بدون این که سرش و بلن

وباره احترام گذاشت با حالتی نگاهی به من انداخت و از اتاق بیرون دتنهامون بزار او -بازه

ای گوشخراشش باعث شد عصبی دبگیر بشین صندلی و با پام بیرون کشیدم ص- رفت 

 هچه بالیی سرت اومد-یدفعه نوع نگاهش تغییر کرد کنه و بهم چشم بدوزه دسرش و بلن

مگه دستور خودت نیست با غضب  هدی زدم و گفتم:تازه میگی چه بالیی سرم اومدپوزخن

ازجا بلند شد با فریاد گفت: کسی اون جا هست دختره همراه یه مامور دیگه با عجله وارد 

کی این بال رو سرش آورده مگه نگفته بودم هیچ کس –چی قربان -کار کیه ؟– اتاق شدند

کاری م انداختند دختره گفت: هیچ کس حق نداره بهش نزدیک بشه  اون دوتا نگاهی به

ده یه نگاه به صورتش انداختی جای سالم خود زنی کر امیر با فریاد گفت: پس اشتهدباهاش ن

تیغ همراه داشته یا چاقو بعد رو کرد به من و گفت: یکی مثل   نمونده اینا جای تیغه خودش

مشتش و کوبید رومیز و  تو چطور گذاشته کسی این بال رو سرش بیاره  جوابی بهش ندادم 

ه میکشم  میخوام تا دودقیقه دیگه هرچی مامور حرف میزنید یا همتون و به صالب اگفت: ی
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ولی امیر...... دادکشید همین االن  اون دوتا احترام گذاشتند و اتاق و –دارید به صف کنید 

و گفت: چطور  دخونرچونه ام و گرفت به دوطرف چ دنزدیکم ایستا دترک کردن اوم

اختی  دگذاشتی باهات این کارو بکنند  توچشماش خیره شدم و گفتم:االن این بازی و راه ان

با اخم گفت: من اینقدر نامرد نیستم بدم با صورت یه -که من باورم بشه تو دست نداشتی

-ه خدمتت میرسیدم کار من نیست حاال بگو کار کیهبدختر این کارو بکنند میخواستم خودم  

یعنی چی که بهوش اومدی مگه بیهوش – میسوزهاومدم دیدم صورتم  شونم  وقتی بهودمین

و از نظر رست حرف بزن من کامال" گیج شدم لحظه ای زوایای صورتش دبودی نگین 

-من فقط یه جرعه از اون آب و خوردم هرچی بود که کار خودش و کردگذروندم و گفتم:

کی آورد نگین -ودم به انفرادی برام اوردنهمونی که یک ساعت بعد از ور–کدوم آب 

ضربه ای به درخورد و -دیگه چه فرقی میکنهفقط دستش و دیدم  نه ندیدم-صورتش و دیدی

توکه نمیتونی بفهمی  ت و گفت: همه حاضرن بلند که شد گفتم:شااحترامی گذ زنه وارد شد

خم شد و گفت: د نیست بعکار من -هدن این کارو بکنم البته اگه دستور خودت نبوکیه بزار م

نگاهی به زنه انداختم و بلند شدم و  ببینم تو که گفتی ندیدیش چطور میخوای بشناسیش

دوتا گفتم:از رو دستش چشماش و کمی تنگ کرد نگاهی به زنه بعد من انداخت و گفت: 

ا ولی امیر  محاله کسی تونسته باشه وارد اون جا بشه کلید اون ج–دوتا بفرستشون تو اتاق 

نشستم و گفتم: حق با  بوده سرتاپاش و از نظر گذروندم  و رو دستاش خیره ماندمتودست 

چشمام بلف بودد نی نیست امیر اومد روبه روم نشست و گفت: پس چی شدایشونه  این کار ش

اونی که این بال رو سرمن اورده همین جاس نیازی نیست و روصورتش چرخی دادم و گفتم:

کالفه دستی توهوا تکون داد و گفت: بسه نگین کارمن نی....بعد بهم بقیه رو به میخ کنی 

سری به عالمت مثبت تکان دادم با تشر به زنه نگاه کرد و با تردید گفت: مطمئنی خیره شد  

من ..نه ..نه من برای چی باید این کارو بکنم من که اصال" کلید -.....مریمو گفت: کارتو  

ت سوم شگرو ان -لو گفت: ثابت کن کار مریمهسرش و آورد جنداشتم  امیر اومد نزدیک من 

اون روز چسب بود  باید یه بردیگی چیزی رو دستش باشه وهست میتونی دست چپش 

ن بازیا چیه درمیاری بلند دادزد دستت و ببینم  چی میگی امیر ای-ببینم دستت-خودت ببینی

تونستی باهاش این  روچط وای مریم توچی کار کردیاینم زخم –دستش و خودش کشید 

تل مضحکه بشی اونا تورو حقش بود اون احمق کاری کرد جلوی یه مشت قا-کارو بکنی

ای سیلی که دص ن و بهت خندیدن کمترین کاری که میتونستم بکنم همین بودمسخره کرد

سروان رحیمی اون جایی ...سروان رحیمی زنه -امیر روگونه مریم گذاشت تواتاق پیچید

کریمی رو به سروان –اتاق شد احترامی گذاشت و گفت: بله قربان  سراسیمه وارد

امیر باعث شد وحشت زده  دبازداتشگاه معرفی کنید او متحیر مریم و نگاهی انداخت که دا
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امیر میفهمی داری چکار میکنی او پشتش و -احترامی بزاره و بازوی مریم و تو دست بگیره

با بسته شدن در روبه روم رون یی میشه برسیدگبه موقعش  کرد و گفت: به جرم شما 

با چی دستات و -ه دستام که رومیز بود چشم دوختب دنشست و صورتم واز نظر گذروند بع

امیر مریم زنته اخمی کرد  ه این روز انداخته لبخندی زدم و گفتم: این دیگه کار اون نیست ب

قراره ازدواج گذاشته بودید سری -و گفت: نخیر اون دختر خاله منه چه اهمیتی داره که کیه

کی با این همه مشغله میتونه به فکر این چیزا باشه  بابا ازدواج چیهتکون داد و گفت: نه 

کردم عاشق برای این که اون عاشقته پوزخندی زد و گفت:جدا" فکر می-میپرسی یبرای چ

ببینم  -سری به عالمت مثبت تکان داد وارسته است متعجب گفتم: همون سرهنگ قالبی

تعجب م خوب دخترخالشه دیگه خندیدم و گفتم: معما حل شد–چکاره وارسته است اونوقت 

اون وقت میشه به منم بگی چطوری  -یدور سراغ من اومطاین که توچ-گفت: چه معمایی

خبر؟.....من گفتم برات -کن بگو ببینم چه خبری برام آوردی ولشخودت لو دادی -حل شد

ببین نگین دیگه هیچ وقت از این کلمه استفاده –نوچ عاشق سینه سوخته ات گفت -خبر آوردم

کمی  ال بگو چرا میخواستی من و ببینیاخیلی خوب فهمیدم چقدر خاطرش و میخوای ح-نکن

فکر کرد و گفت: آهان من خطا رو کنترل کردم هرماه یه پیامک برات فرستاده شده دوماهی 

روز پیش دوباره پیامک فرستاده خودم و کشیدم و جلو گفتم: خوب  دخبری نبوده ولی چن

-اول بگو این آدرس کیه-رس کجا هستدخوب آ-یه آدرس و یه عدد نه ؟-متنش چی بوده

آره همینطوره ولی یه جای تازه ساخت  تو یه –همه چیز و درآوردی  میدونم تا حاال ته توی

سی و سه روز دیگه سری تکان دادم و گفتم:خوبه ولی -تاریخش مال کیه-محیط متروکه 

دستاش و توهم  بیاری بیرونجا از این  و ولی چی  تو چشماش زل زدم و گفتم: باید من-....

بوط به یه پارتیه اخمی کرد و گفت: میخوای اون آدرس مر -؟گره کرد و گفت: که چی بشه

تو این جور جاها هم میرفتی مثال" پدرت دادستان بوده چطور   بیارمت بیرون بری پارتی

یه دقیقه دندون سر جیگر بزار منم حرف  ماشاال-اجازه میداده تواین جور جاها پا بزاری

ر از پارتی جم  شدن این مراسم با اونی که تو فکر میکنی خیلی فرق داره منظو بزنم

بله خالفکار  حاال -خالفکار-ورهمه نه یه مشت دختر پسر بر ای خوش گذرونیدخالفکارا 

-خوب برای این که بتونم تواون مراسم شرکت کنم-که چی بشه–من و میاری بیرون یانه 

خوب من قاتلم شش نفرو به قتل رسوندم اینطور نیست -اونوقت خالف سرکارعلیه چیه

ه لبش نشست و گفت: چی تو سرته نگین روراست بگو تا منم ببینم چکار میتونم لبخندی گوش

اخت و گفت: که چکار دم مطمئن برام پیدا کن یه مرد گره ای به ابرو اندیه آ–برات بکنم 

برام پیدا کن  دفم تموم شه  یه مرد درست و حسابی که از پس خودش بربیاربزار ح-کنه؟

اوم مراقبش باشم کار دست دکسی نباشه که مجبور باشم م دبیامیخوام همراهم به اون مراسم 
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مواد و مشروب چشمانش گرد -مثال" اهل چی-خودش و من بده درضمن اهل چیزی هم نباشه

باید سر  شد بی توجه به حالتش ادامه دادم یه لب تاپ میخوام باید اسمم و وارد لیستشون بکنم

کی؟ صورت غضبناکش و -میدوارم اونم باشهدربیارم کیا قراره اون جا شرکت کنند فقط ا

قاتل -دازنظر گذرونم و گفتم: االن تعصبی شدی یا .......جوابم و بده نگین منظورت کی بو

ببینم امیر چرا به من نگفته بودی اون  بیست و سه تا زن بازپرس و ...وارسته وم خانواد

دختره دهن لق  -بهم گفت مریم-تواز کجا این و فهمیدی–ختره مرجان خواهر وارسته است د

ه یعنی چی؟ مثال" چ-ا"دردسر میشهداشته باش بعدکاریش ن-بابایی ازش دربیارم تماشایی

ارم بزار دگفتم کاریش نداشته باش بگو چشم من حوصله دردسر تازه رو ن-دردسری

-نگین!!-اختن محتشم باشه نه خاله زنک بازی یه سینه سوختهدبرای گیر انفکرمون فقط 

صورتش و ازنظر ب بابا بی خیال اون شو بعدا"خودم از خجالتش درمیام بعد خیلی خو

ختر ده اخمی کرد و گفت: خیلی دیونه ای دگفتم: میبینم خوشگل کبود ش گذروندم و با لبخند

یخوای امتهان م-ازپس من برمی اومدیاوهکی فکر کردی -خیلی خودم و نگه داشتم نزنمت

لی یر گذروند و گفت:صورتت خظدقت صورتم و از ن چرا که نه باکنی خندیدم و گفتم: 

خوب که -هست تو یه دختری-مهم نیست-فکر نکنم به این زودی ها خوب بشه بدجور شده 

خیلی -ه دیگه چکار میتونم بکنمم موندموند-چی با اخم گفت:نگین اگه جاش بمونه چی

آره  -اختیدنست ادمن و -دم  و گفتم: اینطور بنظر میامررد نیستی کمی فکر کنسخو

غضبناک که نگام کرد خندیدم و گفتم: زود خوب میشه اون فقط میخواسته من و بترسونه 

آره ولی نه زخم صورتم  -منظورت زخماته-عمیق نیستن حاال میتونی برام کاری بکنی

 میخوام من و بیاری بیرون این کار و نکنی مطمئن باش فرار میکنم–متفکرانه نگاهم کرد 

فقط دوروز من وقت کم -د نیست یکم بهم محلت بده ببینم چکار میتونم بکنمنیاز به تهدی–

دیگه –دارم باید بتونم کارا رو راست و ریست کنم  روز دوم بشه سوم دیگه من و نمیبینی 

فکر کردی وقتی -تو فقط من و بیار بیرون باقی کارا رو خودم انجام میدم-چی الزم داری

گفتم:یه درسکوت به حرفش فکر کردم و بعد  ه ایلحظ بیای بیرون کجا میخوای بری

ترتیبش و میدم کاری هست که الزم باشه تا قبل باشه –کاریش میکنم فقط من و ببر بیرون 

آره برای همون شماره پیامک بزن با این عنوان مدل ها آماده -از بیرون اومدنت انجام بشه

دیگه چه جور رمزیه چیز بهتری این -رمزتون اینه سری به عالمت مثبت تکان دادم-است

متخصص جایی که میخوام برم یه شوی لباسه جز این چیز دیگه ای به دردش میخوره -دنبو

ولی محتشم -آره حاال چرا اینقدر تعجب کردی-شوی لباس-ه کنمدازش استفا دبگو تا دفعه بع

 نیست ما همه جوره زندگیش و بیرون کشیدم اون تو کار– هست-که کارش این نیست

من و برد به -یعنی چی-زندگیش و بیرون کشیدی وارد زندگیش که نشدی شدی—تجارته
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خونه ای که طرح هاش و میکشه نوع نگاهش فرق کرد دستم و آوردم باال گفتم: لطفا" 

سازگار نیست وارسته ازهمه چیز خبرداره یه  برام برندار که اصال" به مزاقم پ شکیتیر

نمیدونم -چه اسمی کی بود چکاره بود؟–ردش پیگیری کنه ه بودم که درموداسمی هم بهش دا

هیچی نمیدونم حتی االن اون اسم تو ذهنم نیست فقط هرچی بود و هرکی بود که محتشم و 

بله تو یکی ازشوهای لباسشون -تو پدرشم دیدی– پدرش و حسابی به وحشت انداخته بود

از  -مانکن بفرستی اون وقت از کجاتو-قراربود براش چندتا مانکن بفرستم که این اتفاق افتاد

خوب اینا چه ربطی -شاگردای کالس باله ام-گردیچه شا-ای خودم میخواستم بفرستمشاگرد

–امیر چقدر سئوال میکنی نمیشه بزاری وقتی اومدم بیرون سین جینم کنی -به مانکن دارن

ده که بعداز نه سرم داره منفجر میشه نمیدونم اون لعنتی چی به خوردم دا-خسته ات کردم

مطمئنی فقط یه –فقط یه قورت -چقدر ازش خوردی-چند روز هنوز احساس گیجی میکنم

فکر کنم همینطوره دخترخاله دیونه ات قصد داشته -پس شانس آوردی-آره-قورت خوردی

اور کن خیلی دوست داره وگرنه دست به این بخندیدم و گفتم: ببین امیر  دبع من و بکشه

منظورم -است؟  -استفقط برای این که از اشتباه دربیای اون نامزد وارسته -حماقت نمیزد

من با قبل کار ندارم ولی اون االن دلش پیش تو  اون روز تو سلول وقتی من با سر -بوده

امنه درضمن حس اثبات میکنه که حق بگذاشتم تو صورتت خیزی که سمت من برداشت 

ه این دلیل که نامزدش هنوز نمرده دل به تو باخته بخانما اشتباه نمیکنه ببینم حاال تو فقط 

که به هیچ  ااینطور زن-ناراحتی یا از این که خیلی زود وارسته رو فراموش کرده کدومش

ن بیچاره ز-کس و هیچی پایبند نیستن و باید سرشون و گذاشت لب جوی و گرد تا گرد برید

نه خودم و من ازدواج نمیکنم -خوب بیچاره اونی که میخواد زن تو بشه–ارم دمن زن ن-تو

آره آخیش حاال -تو دردسر میندازم نه یکی دیگه رو میزارم بیچاره شه خیالت راحت شد

صبر کن بفرستمت بهداری -میتونم نفس راحتی بکشم خوب متخصص کاری باری نداری

چندبار خوردن به دیوار  سری هیچی -با دستت چکار کردی بینمبزخمهات باید پانسمان شه 

-غل و زنجیرت کنن اول بهداری بعد برمیگردوننت سلوله تکان داد و گفت: باید میگفتم ب

و  دمیخوام برگردم سلول خیلی خسته ام سرتاپام و از نظر گذرون نیاز به بهداری نیست

ربیرون بره به اسم دن که ازای زشد قبل ا دگفت: خیلی خوب هرجور خودت بخوای بلن

بهش بگو -روحی خرابه جسمی خوبه ولی-حال مرجان چطوره–بله -امیر-صداش زدم

به همین دلیل انتقامش و -چرا توکه ازاون متنفر بودی–رش و میگیرم دمطمئن باشه انتقام برا

 سروان رحیمی میگیرم چون نزاشتن من خودم خفه اش کنم خندید و گفت: تو دیونه ای دختر

فعال نه – دیگه چیه کس دیگه ای هم هست بخوای خفه اش کنی-وایسا امیر یه چیز دیگه–

–بله قربان –آه برای همین صدات کرده بودم -رام جور کردیببود خبرت میکنم عکس و 
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ترامی خیر بند اودوباره اح-انفرادی-لولشچند لحظه بیرون منتظر باش باید برگردونیش س

خوب -بنظرم خیلی آشناس-میشناسیش-به عکس انداختمگذاشت و بیرون رفت نگاهی 

دیگه باید  ,نه-میتونم نگهش دارم آره ولی نمیدونم جز زندان کجا دیدمش-ه دبو دتوهمون بن

آره  دراتاق و باز کرد دوباره چهره جدی به خود گرفته -اریدمطمئنی نمیخوای بری بهبرم 

ونم و شما و داز سرش کم شه من می شما مراقب ایشونی یه مو السروان رحیمی از حا-دبو

ه دستم انداخت و گفت: ولی خیلی دستبندش و بزن زنه نگاهی ب-چشم قربان-همه ماموراتون

وم و ززخمه دستم و بردم جلو گفتم: مهم نیست بزن نگاهی بهم انداخت دستبند و زد و با

و به راه افتادم همین که وارد  نگاه گذرایی به امیر که مستقیم نگاهم میکرد انداختم  چسبید

بند شدم سکوت همه جا رو فرا گرفت هیچ کس نمونده بود که سرک نکشه و تیکه ای به 

و گفت: نامردا چه بالیی سرت آوردن   مامورا نندازه نرگس فورا" خودش و به من رسوند

چه –بودن لبخندی به روش زدم و گفتم: میبینی که صورت من و با دفتر نقاشی اشتباه گرفته 

م دخبر از مرجان توچه وضعیه سری از تاسف تکون داد و گفت: تموم کرده اخمهام و کشی

با تکان دست نرگس چشم از  توهم و بطرف ا ونی که به مرجان چاقو زده بود خیره ماندم 

انفرادی  -چرا به این روز افتادی این چند روز کجا برده بودنت-او گرفته و وارد سلول شدم

خودش تورو ,نامرد -ه رو کله گندشون دست بلند کردم اونم این بال رو سرم آوردمیبینی ک

خندید و گفت: آره بچه ها -ال ببینم امروز این جا خبریهیهم خودش هم ماموراش بی خ-زد

آره -ای بابا تولد نرگسیه دیگه این جا همه میدونستن–به چه مناسبت -سور راه انداختن

ه گذشته باید برای رفتن به اون دنیا برامون سور و سات راه تبریک خندید و گفت: ازمادیگ

وسائلت و بردار باید -بندازن ببینم اینا چرا همینطوری این جا ایستادن به ماموره نگاه کردم

دستور -ارمدبری حموم بی حوصله نگاه ازش گرفته و گفتم: بمونه فردا امروز حالش و ن

 -میخوای بخوابی-تم و رفتم روتخت و دراز کشیدمگفتم حالش و ندارم فردا این و گف-امیره

آره نرگسی خیلی خسته ام چند روزه چشم روهم نزاشتم فقط یک ساعت کفایت میکنه این و 

چشمهای منم گرم شد با پچ پچی  با سکوتی که سلول و فرا گرفت گفتم و چشمام و بستم 

نمیزاره جشن و راه بندازیم لبه ار شدی بابا نرگسی دبی-چتونه بازم خبریه-چشمام و باز کردم

بخاطر تو میگه سروصدا بیدارت –تخت نشستم پاهام و آویزون کردم و گفتم: چرا نمیزاره 

بچه ها بی خیال -ای ول بچه ها بیاید-میکنه پریدم پائین و گفتم: حاال که بیدارم شروع کنید

ختر جای سالمی دفت: ید و گداره بامن خندهیشکی کارتون ن-االن میان جریممون میکننا دشی

ی به روش زدم و نگاه ازش گرفتم یکی از اونایی که دبرات نمونده با اینا درنیافت لبخن

ظاهرش نشون میداد چیه سطلی و برعکس کرد و شروع کرد روش ضرب گرفتن از 

نرگسی هم خواست غر بده   هرکار کردم نتونستم جلوی خنده ام و بگیرم خنده من بقیه 
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ه به رقص دنشست کنارم و گفت: بابا من و چه اوم داخت نرگسی هم اومدنه ادروهم به خن

 بزن ببینم فاطی دست طال ,شهال پرید وسط و گفت: خودم نوکرتم نرگسی  تون برقصیددخو

ری چیه میزنی دکمی باال پائین کرد و گفت: ای بابا یه جوری بزن بتونیم باش برقصیم بن

قشنگ -چیه بدرفتی تونخ فاطی دست طال-ی بوداختم ریتم ضربش عربدنگاهی به زنه ان

رقصشم حرف نداره این جا هیشکی نمیتونه آره بابا برای خودش مطرب خونه داشته -میزنه

شهال سطل و از او گرفت و گفت: جون من پاشو یه حال اساسی بهمون بده  مثل اون غر بده

رد اول متوجه اشاره ک می کرد تا با ابرو به منرحق با نرگسی بود چند دقیقه ای مجلس گ

ال دست من و کشید و گفت: حاال نوبتی هم باشه نوبت کاراته کار منظورش نشدم ولی شه

فت:باالخره که س انداختم خندید وگیکم بخاطر نرگسی نگاهی به نرگ–نیستم  دمن بل-بندمونه

فاطی -ی به روش زدم و گفتم: دوتا روسری بهم بدیددیه لبخندباید یه هدیه ای بدی اینم ه

چرا که -میتونی عربی بزنی-نشست سطل و تو دست گرفت و گفت: میخوای کردی برقصی

 روسری و دور کمرم بستم و اضافه هاش و آویزن کردمهرجور عشقته -نه تند بزنم یا یواش

ایی اینقدر زد زد که فاطی که با دیدن رقص من گل از گلش شکفته بود شروع کرد به هنرنم

ب اون قط  شد منم از حرکت ایستادم نگاهم و روزندانیایی که دست وقتی ضر  ازنفس افتاد

و سوتشون کل زندان و برداشته بود چرخوندم و روسه تا ماموری که بیرون سلول به من 

و بطرف اونا  ه بودند افتاد  نرگسی رد نگاهم و دنبال کرد و فورا" ازجا بلند شددخیره مان

-رفی بزنن  جم  و ترک کردناین که به کسی حف زد اوناهم بدون رفت کمی باهاشون حر

ی زدم و لیوانی دی معلومه این کاره ایا لبخنده لرزونای ول دختر چه شاه کمری داری یسر

دم دمای آب برای خودم ریختم و نشستم با آوردن شام همه به سلول های خودشون رفتند 

دوتا مامور باهم وارد  هنوز با نرگسی و هم سلولی ها درحال حرف زدن بودیم کهصبح بود 

فضولی –ه وقت حمومه االن چ-باید بری حموم-شدند متعجب چهره اونارو ازنظر گذرونم

موقوف باتوام یاال پاشو از جا بلند شدم و مابین اون دوتا قرار گرفتم و گفتم: فکر نکنم دیگه 

 ده بودکشونت میله ها شپراه بیافت صدای اونا همه رو به  چرند نگو-ببینمتون خداحافظ

ی دیگه میگفت بزن داغونشون کی میگفت: این بار کجا میبریدش یکهرکس چیزی میگفت ی

کن همهشون  و ازبین ببر یکی دیگه فحش میداد باالخره تا به دربرسیم زیرو روشون آباد 

امیر پیغامی برام نفرستاده لحظه -زنه دست بند و باز کرد و گفت: فقط یکرب  وقت داریشد 

نگاهم کرد و گفت: باید رگت و بزنیم ابرویی باال انداختم و گفتم: شما بزنید یا خودم ای خیره 

و .داشتم نگیا انجام بشه حاال برو تیه وقت دیونگی نکنی صبر کن تا زمانش باید هماه-بزنم

و گنار گوشم گفت حرکت  لباسم و میپوشیدم که یکی دستش و از پشت گذاشت رودهنم

ه دستش اشاره کردم دستش و برداشت و ب قعا" رگت قط  میشهاضافی نمیکنی وگرنه وا
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متحیر نگاهم  باش داین کارا برای چیه دستم و بردم مقابلش و گفتم: زو–گفت: چیه میترسی 

ا صدا قورت داد و بهنش و دم تمومش کنم آب داری خودعرضش و ن و بده من اون تیغ-کرد

همینطوری بتونه  دبو رسیده بود که محاله شدم اینقدر تتیغ و رودستم گذاشت توچشماش خیر

 ی که سرش زدم باعث شد هول بشه و تیغ و محکم رو دستم بکشهدپیش ببره فریا زکاری ا

تیغ ازدستش افتاد قدمی به عقب برداشت و گفت: بدبخت شدم رگت و زدم امیر زندم نمیزاره 

که ازدستم بیرون میزد با  ددستم و به دیوار گرفتم خون بونگاهی به دستم بعد به او انداختم 

کم کم زندانیها رو بیرون کمک زود باشید با همهمه ای که راه انداختن  دفریاد گفت: یکی بیا

ن چه اتفاقی افتاده فحش و بدوبیراه بود که بار مامورا دکشیدن دیگه همه باخبر شده بو

ای با دقت زخم  که لحظه دمیکردن رئیس بند فورا" باال سرم ظاهر شد زن جا افتاده ای بو

م دخودم زخم و دیده بودستم و وارسی کرد و با داد گفت:ببریدش زود باشید تا گرفتار نشدیم 

میدونستم کشنده نیست ولی خیلی خون ازدست داده بودم همین باعث شد کم کم بی حال بشم 

 کردم با دیدن چهره گرفته زبا گرمای محسوسی روصورتم چشمام و باو چشمام روهم بیفته 

ولی او گره ای به پیشانی انداخت و گفت:من و به غلط کردن  امیر لبخندی رولبم نشست

ارم میتونم برم دنه ن -اریددرد که ن– انداختی دختر خوبی سری به عالمت مثبت تکان دادم

واقعا" حالت -اخمی کرد و گفت:خیر تشریف داشته باشید با خنده گفتم: هستم درخدمتتون

ساعته بیهوشی دیگه  دمیدونی چن-ای بابا خوبم چرا اینقدر میپرسی-اریدخوبه مشکلی که ن

من تا با دستای خودم محتشم و خفه نکنم نمیمیرم خاطرت جم  –واقعا" ازت ناامید شده بودم 

ه اتفاقی می دونی اگه بالیی سرت اومده چنفسش و با صدا بیرون داد و گفت: خداروشکر می

متش دمیشد این جا که دستم بهش نرسید اون جا به خ مون بیچارههیچی سرهنگ قالبی-افتاد

میرسیدم خنده آرومی کرد و گفت: خوشحالم که چیزیت نشد ولی خودمونیم هفت تا جون 

ستم به محتشم دوتاش که رفت مونده پنج تاش امیدوارم تا به هفتمی نرسیده دای بابا -داریا

ا داین جا باشی حاال تا فر دبای نه امشب و-خوب امیر میزاری برم-میرسه نگران نباش-برسه

امال" د کنشد توبای-رمبن نیست لطفا" بزار دمن خوبم نیازی هم به مون-ببینیم چطور پیش میره

م وقت اخیلی خوب حداقل یه لب تاپ برام بیار نمیخو-به حرفم باشی وگرنه همه چی تعطیل

امیر نری -ن تا من بیامبله میتونم استراحت ک-این کارو که دیگه میتونی بکنیو ازدست بدم 

ونم چقدر داز اتاق بیرون بره نمی دم باعث شد ی که زدقول بدم راضی میشی لبخن-ت برهدیا

-ستم و بردم جلودفورا" روتخت نشستم و  دش بودخو که دراتاق آروم باز شد دگذشته بو

لب دیگه  چند بار باید بگم خوبم  بده -اری خیلی خون ازدست دادیدخوبی نگین سرگیجه ن

 دش چنده خودش و کشید جلو پس ورد و واردپس ور–تخت نشست  تاپ و به دستم داد و لبه

-کرد فورا" وارد برنامه شدم  مشخصات خودم و  وارد کردم و گفتم: خوب برام گیر آوردی
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اسم و رسمش و –چه مشخصاتی -خوبه مشخصاتش و بده–آره -کسی که همراهیم کنه-چی؟ 

چ کس و همینطوری وارد لیست بشه اونا هی م و گفتم: بایددنگاهش کر-میخوای چکار-دیگه

امیر تو فقط اسمش و بده به -مینطوری به یه اسم اعتماد میکننفکر میکنی هخوب -راه نمیدن

م وارد میکنم این و گفت و لب تاب و کشید طرف خودش دبده خو- من مابقیش با خودم 

تنهام بزار متعجب نگاهم کرد و – مشخصات و که وارد کرد گفت: خوب دیگه چی الزمه

کردی و  د که بهم اعتماالنی  حانمیخوام کارم و خراب ک برو بیرون امیر-گفت: چکار کنم

خواهش میکنم بلند شد و گفت:امشب سر ساعت سه  آوردیم بیرون بزار خودم به کارا برسم

فقط پنج دقیقه صبر میکنم اومدی که هیچ نه که فردا ناچاریم پشت ساختمون منتظرتم 

سالم  نگین مراقب پشت دره خیلی مراقب باش باید-ساعت سه اون جام–برگردونیمت زندان 

بمونی نگاهم و به صفحه دوختم و گفتم: میمونم خداحافظ. با رفتن او فورا" با نام مستعاری 

از اون بشه به مابقی کارها  تا خبری ر داشت براش ایمیل زدم که فقط آرمین ازش خب

گی کردم نگاهی به ساعت انداختم نزدیک یازده بود ولی هنوز خبری از آرمین نشده رسید

دراز کشیدم و چشمام و بستم به  دسرم تو دستم انداختم هنوز خیلیش مونده بو نگاهی بهبود 

شدم سرم و از  دراس دو از جا بلن این طریق سعی کردم تمام نقشه رو تو ذهنم مرور کنم

از پنجره نگاهی به اطراف انداختم از این جا که محال بود بتونم برم اوال" دستم خارج کردم 

 دجره ها همه میله داشت ضربه ای به در زدم ماموری که پشت دربوطبقه سوم بود دوما" پن

صورتش و ازنظر گذرونم وگفتم: میخوام برم -کرد و گفت:چکار داری زکمی از دروبا

و گفت: راه بیافت اسلحه اش  پشت سرم گرفته بود  دستشویی نگاهی به ساعت انداخت

دهنم گذاشتم که باعث شد اخم جلوی دستشویی همین که گفت: فقط دودقیقه دستم و جلوی 

روباز کنه و بگه برو تو زود باش تا این جا رو به گند نکشیدی وارد شدم و در و دی کنه دتن

 قفل کردم الکی عق زدم تا تصور کنه حالم خراب شده یه دریچه باریکی انتها قرارداشت

کردم به  زاون و با داره یانه فورا"اختم پشتش جا بود ولی نمیدونستم راه به جایی دنگاهی ان

کمال تعجب دیدم از تو اتاقکی که طی و رخودم و ازش بیرون کشیدم د دمتی که بوهرزح

اشت ولی میله ای نداشت خوشبختانه به پله های دجارو توش میزارن دراومدم یه پنجره 

م ولی هرچی نگاه دبه پشت ساختمون رسون فرار راه داشت فورا" از اونا پائین رفتم و خودم

انداختم کسی و ندیدم آروم ازگوشه دیوار شروع به حرکت کردم درست زیر پنجره اتاقی که 

ازپشت سر زدم روشونه اش که وحشت زده تکونی خورد اینقدر  دمن توش بودم ایستاده بو

به تو پسر شجاع چته چرا -کوفت به چی میخندی-بد تکون خورد که صدای خندم  بلند شد

اون طرف  -رف اشاره کردمطونه از کجا اومدی با دست به اون دی-اینجوری زل زدی به من

من ترتیب همه چی -جا فرار کردم چشماش گرد شدوقتی بهش گفتم از ک؟یعنی درست از کجا
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بالیی سرت میاد اصال" چطور  ی از اون جا اومدی نگفتی یه وقتم برای چدو داده بو

حاال پیشتم چه فرقی میکنه از کجا  ای بابا امیر بی سئوالیه میبینی که-تونستی فرار کنی

م چرا یبر بلی خویخ-باید بریم تو پارکینگ ماشین اون جاس–اومدم راه بیافت تا نفهمیدن 

خوب میگی چکار کنم االن از کجا لباس بیارم چادری که -اینطوری که لو میریم-منتظری

گ در صندوق همراه داشت بطرفم گرفت و گفت: سرت کن و پشت سرمن بیا  انتهای پارکین

رف و نگاه میکرد طام اینطرف اوندخودشم م لعقب و باز کرد با سر اشاره کرد برم داخ

-چیه چرا اینطوری نگاهم میکنی-وقتی دراز کشیدم نگاهش و که روم ثابت مونده و دیدم

نمیترسی؟ دست انداختم درو گرفتم و گفتم: حرکت کن امیر وقت نداریم خودم درو بستم 

ون های ماشین و هوای خفه اون تو حالم داشت بهم میزدتودلم کلی فحش چشمامم بستم تک

ثاینه تاخیر  دبخاطر دست فرمون وحشتناکش بارش کردم ماشین لحظه ای توقف کرد با چن

ثانیه مجدد توقف کرد  داز چن دروع به حرکت کرد ولی این بار خیلی آروم بعشدوباره 

بالفاصله درصندوق عقب به محل مورد نظررسیدیم  ندوخاموش شدن موتور ماشین بهم فهم

معذرت -باز شد کمکم کرد بیرون رفتم شونم و تو دستم فشردم و گفتم: توهم با این رانندگیت

م ولی دمیخوام ناچار بودم با سرعت بیام همش میترسیدم خفه شی خندیدم و گفتم: خفه نش

آره بعد نگاهی به -ن که خوبیفکر کنم ضربه مغزی شدم خودشم خندید وگفت: شرمنده  اال

معلومه که -فرقی میکنه-اشتی آوردیدمن و کجا بر-چیه چرا اینطوری شدی-اختمداطراف ان

اختم و گفتم: برای چی من و دمه نگران نباش با تشر نگاهی بهش اندخونه خو–کنه یفرق م

-نداری نه دتو به من اعتما-پس انتظار داشتی کجا ببرمت خونه محتشم-آوردی این جا دیونه

پارمت حاال مخالفی حرفی نیست شرمنده مسئولیتت با منه  جز این جا هیج جا نمیتونم بس

هرجایی به جز -اخت و گفت: کجا؟دزار من برم گره ای به پیشانی انب-اندگردونمت زنبرمی

راه بیافت نگین من دارم از این جا بازوم و تو دست گرفت دنبال خودش کشوند و گفت:

بدون این که برقی روشن کنه من و به فردا راجعبش حرف میزنیم میشم خستگی بیهوش 

-دیونه چرا برق و نمیزنی بخو-مراقب باش دوتا پله این جاس-انتهای سالن بزرگی برد

گی دخوب من که تنها زن-دیگه کی این جاس–هیس نمیخوام کسی متوجه بشه االن اومدم 

رضمن لباسایی که موق  دنمیکنم دراتاقی و باز کرد و گفت: این جا میتونی استراحت کنی 

ویل داده بودی با مابقی وسائلت گذاشتم همین جا فعال" میتونی اونا رو دان تحرفتن به زن

 بپوشی تا یه فکری برات بکنم اتاق من همین در روبه روئیه کارم داشتی کافیه صدام کنی

به هنش نگاهی دوی لدستش و گذاشت ج دح خیر خنده ای کرد بعگه صبدی–شب بخیر 

انداخت و گفت: کم مزه بریز دختر برو تا بیدارشون نکردی سری تکان دادم و با  اطراف

اره باز کردم سرش و آورد بودگفتن ترسو وارد اتاق شدم و درو بستم ضربه ای به درخورد 
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اختم یه دور اتاق اندو زدم نگاهی به دورتایدم وبرق و گفت: خودتی و دروبست خند لداخ

تخت یه نفره قهوه ای سوخته با روتختی کرم رنگ زیر پنجره به دیوار تکیه داده شده بود 

نگاهم و  دز به همون رنگ که باالش و قفسه ای که توش پرکتاب بود نصب شده بوییه م

به لباسام  دم چشمم افتادت مانبثا دچرخوندم رو کتابخونه بزرگتری که سرتاسر شیشه ای بو

با یه مانتوی مشکی که تا  شلوار قواصی کمر پهن مشکی که به رخت آویز آویزون شده بود

ورتادور اتاق دنگاهی به  دحتی بلوزمم آویزون کرده بو روی زانوم بود همراه شال سفید

عو  انداختم وقتی مطمئن شدم هیچ دوربینی چیزی اون جا نیست با خیال راحت لباسم و 

 دد ولی جواب درخواستم اومده بوکردم و پشت میز نشستم هنوز هیچ خبری از ارمین نبو

ه دراتاق بار ایمیل و تکرار کردم ضربه ای بوقتی برای چندمین  فورا" کاراش انجام دادم 

بفرمائید چشمم همچنان -که متوجه شدم هوا کامال" روشن شده دخورد تازه اون جا بو

سرش و نزدیک گوشم  دلی و گرفته بودار شدی به امیر که  تکیه گاه صنبید–رومانیتور بود 

علیک سالم امیر خان  صورتش و -و مانیتور و نگاه میکرد چشم دوختم دنگه داشته بو

لبه تخت نشست و گفت: اعث شد ازم فاصله بگیره باال انداختم برویی که ببطرفم چرخوند ا

ی دهمینطور که میبینی لبخن-درش لب تاب بومنظو-این و چه جوری با خودت اوردی بیرون

–وختم دارم نگاه ازش گرفته به مانیتور دممنون اشتها ن-زد و گفت: بیا بریم یه چیزی بخور

رم میخواد ببینت سرم و بطرفش چرخوندم خندید و گفت: باالخره باید بدونه دشو نگین ما دبلن

االن بفهمه من قاتلم میخواد اگه -من نصفه شبی دست کی و گرفتم اوردم تو خونه اش

بلند  چکارت کنه خندید و گفت: هیچی سرم و گرد تاگرد میبره بلند شدم و گفتم: پس بریم

خوب یونه هنوز سرم درد میکنه ازخدامه د– گفت: واقعا" به این راضی میشی خندید و

د و ونت کجاس با حالت خاصی سرتاپام و ازنظر گذروند و بلند شد جلوی درایستامامان ج

گفت: نمیای شالی که روسرم بود ازپشت گردنم رد کردم اضافه اش و روسینه انداختم و 

ا دست اشاره خونه بی خونش و ازنظر گذوندم نزدیک اشپزبا دقت زوایاکنارش قرار گرفتم 

یه   !مامان-چرا میام  دوشادوش هم وارد آشپزخونه شدیم-مگه نمیای-برو کرد اون جا نشسته

اشت چای میریخت با شنیدن صدای امیر دو  درشونه کنار گاز ایستاده بوقد بلند چها زن

و  اینم نگین خانوم جواب سالمم–بطرفش برگشت لحظه ای هردو همدیگر و وارسی کردیم 

اختم و دنمیشینی نگاه گذرایی به امیر ان-با کمی تاخیر داد چون نگاهش روسرتاپام بود

ازشباهت زیادتون به مرجان -روصندلی که کنار کشیده بود نشستم و به مادرش چشم دوختم

–فنجانی چای مقابلم گذاشت و روبه روم کنار پسرش نشست متوجه نسبتتون شده بودم 

ازنگاه دیروزت متوجه شدم تو خیلی باهوش تر از اونی هستی که نشون میدی خیلی هم 

شرایط ایجاب میکنه گاهی بیش از اونی که به نظر میاد -دمکنجکاوی متوجه منظورش ش
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خوبه خیلی بهتره دلش میخواست تورو ببینه ولی امیر -حال مرجان چطوره کنجکاوی کنم

ه نسبتش و بفهمم ولی دگیرم گفتم: نگران این بوبمخالف بود بدون این که نگاهم و از مادره 

حرف کشیدن از –چطور فهمیدی  -تنگ وارسته اسمن همون روز متوجه شدم برادر سره

خندید و  دتو خیلی هم سخت نیست اون روزی که بهت گفتم معما حل شد منظورم همین بو

استفاده کردی ابرویی باال انداختم و گفتم: باید  ز عصبانیت من سوءگفت: بدجنس توا

کارت  اری رفتارت باداشته باشی که بتونی قفل زبونت و نگه دادگی این و توهرشرایطی آم

گره ای به پیشانی انداخت  هوردرت چطحال برا خیلی منافات داره امیر خان وارسته راستی

و گفت: لطفا" دیگه هیچ وقت دراین مورد حرف نزن ما تازه داریم با این موضوع کنار 

–رت و دبرا-کی و ؟-رش و از نظر گذروندم و گفتم: میخوام ببینمشدرهم مادمیایم صورت 

متوجه نشدی...........میون حرفش پریدم و گفتم: میدونم زنده است زنده  نگین انگار درست

توهم زدی -غیر اینه است توهمین خونه هم هست همه این کارا هم به خواست اون انجام شده

من اگه ایمان نداشتم سرهنگ این -مادر چکار میکنی-هابصبحانه ات و بخور فعال" خو-دختر

– یاری این جا اومدنم به این خونه فقط صرف دیدن اونهجا نیست محال بود بتونی من و ب

ببین نگین خانم پسر من درحال حاضر تو –چاره ای نداره -ولی اون نمیخواد تورو ببینه

شرایط خوبی نیست فکر نکن این همون وارسته ایه که قبال" میشناختیش نه ازنظر جسمی نه 

ی کوچکترین حرکت ممکنه روحی روانی حسابی شکسته شده باید مراقب رفتارت باش

 -هدروغ گفتن مردچرا -بهتر میشه داره دوباره اونه به همون وض  برگردونه تازه تازه 

پاشیدم و گفتم:پس از ترس  ه نمیزاشتنش با نفرت نگاهم و به امیردچاره ای نبود وگرنه زن

نش خودش و مخفی کرد و چند ماه گذاشت من گوشه اون تیمارستان لعنتی بمونم جو

صورتی که میتونست من و بیاره بیرون هرچند ایمان داشتم یه جوری عقده اش و سرم در

ونی چطور میتونی یطرفه قضاوت کنی نگاه از امیر گرفته به دتوهیچی نمی-خالی میکنه

امیر -ه نریمخوب پس بهتر نیست دیگه حاشی-بشی تا نبینیش نمیتونی متوجه-  مادرش دوختم

ولی االن زمان مناسبی نیست اون اصال" حال مساعدی نداره -بدهرت و نشونش داتاق برا

وقتی بهش خیره شدم گفت: منظورم زخمای   .....این وض  ببینه اغیر اون اگه نگین و ب

سانه گفت: بزار یه وقت دیگه علی ملتم بلند شدم و گفتم: اتفاقا" خوشحال تر میشهصورتته 

کنار  و گفت: یدنده لج باز جلوتر ازمن راه افتادن االن  سری تکون داد یهم-ارهدحال خوبی ن

آروم گفت: بزار اول به  در دیگه ای هم بود که لحظه ای ایستاد و داتاقی که به من داده بو

چی کار میخوای –نه امیر میخوام تنها باهاش حرف بزنم چشماش گرد شد -خودش بگم

میدونم -ودم به خنده افتادازحالت دستام  که جلوی صورتش گرفته ب نمیخورمش نترس-بکنی

تا خواست مانعم بشه دراتاق و  اتفاقا" همین تصمیمم دارم-نمیخوریش ولی میترسم بکشیش
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دستاش و گذاشت روسرش و درمانده بهم خیره ماند بی تفاوت نگاهم و تو اتاق  باز کردم

یشد ای بزرگ و شیشه ای که با یه در به ایوان مرتبط م چرخوندم پشت به ماروبه پنجره

و  مت نه تکان دادمالامیر خواست وارد بشه دستم و رو درگذاشتم و سری به ع نشسته بود

حالش چطوره ایی که انگار ازته چاه بیرون می اومد گفت:دو رفتم با صلدرو بستم و ج

داری فورا" بطرفم چرخید  به او که ار شدم اونم چه بیدآره تازه بی–اصال" بیدار شده 

این که حرفی بزنه یا بزنم  زنزدیک شدم قبل اازم میکرد دخیره براندرهمان حالت نشسته 

همون اول که دیدمت به پدرم گفتم چشمات  سیلی محکمی بهش زدم و گفتم: خیلی نامردی

از اعتماد پدرم  خیلی کثیفی وارسته خیلیحیله و عقده است آخر کارخودت و کردی  زپرا

رستان لعنتی بمونم گذاشتی اون پرونده بسته و گذاشتی من تو اون تیما ستفاده کردیسوء ا

احساست بگو ی حاال بشه درست همون کاری و کردی که گفتی دلت میخواد به مرادت رسید

تو گرفتار  و باعث شدی چند سال من اونم و فرستادی سینه قبرستون داز این که کل خانوا

زیر یه مشت خاک رفتن و  بمونم چیه بگو ببینم حست از این که بیست و سه تا دختر بی گناه

اد زدم پس چرا الل دیه هان گذاشتی اون پرونده مختومه بشه چ توی پست فطرت ترسو

وباره بطرف پنجره چرخید رفتم جلو از یقه اش گرفتم کشیدم ولی د نمیگی شدی و هیچی

دلش بهم خورد و نقش زمین شد تازه اون جا بود که متوجه چرخی که روش نشسته بود اتع

یر سراسیمه وارد اتاق شد و گفت: داری چه غلطی میکنی بازوم و گرفت بطرف شدم ام

تازه تواین حالت بود که دیگه کشید خودش به برادرش کمک کرد دوباره روچرخش نشست 

تونستم چهره اش و کامل ببینم دیگه خبری از اون ابهت و غرور چشماش نبود موهاش 

م میخورد خیلی الغرتر از زمانی شده  که کوتاه کوتاه شده بودروسرش جای بخیه به چش

چشمای به خون نشستش و بهم دوخت و گفت: بازم بگو هرچی بگی حقمه  دیده بودمش

ببینم اون ویلچرم نگاهی به امیر که چشماش و هاله ای ازاشک پرکرده بود انداختم و گفتم: 

د ولی نیست درست مثل درجه هاش آره؟ وارسته لبخندی زد و گفت:کاش بوقالبیه دیگه 

تم: خودت زمین گیر شدی زبونت چی میدونم دراز تر ازاونیه که اختم و گفدابرویی باال ان

بشه به این راحتی ها کوتاهش کرد پس تا دست به کار نشدم حرف بزن ببینم اون روز چه 

ولی ....بهش خیره شدم و -تنهامون بزار امیر–ا" دنگین تمومش کن بمونه بع-اتفاقی افتاد

گین بهت اجازه نمیدم با برادرم ن-قالبیتون چی گفت تنهامون بزار دی سرهنگنینش گفتم:

هاش حرف اینطوری برخورد کنی رفتم روبه روش ایستادم و گفتم: من هرطور دلم بخواد با 

اره درعین عصبانیت لبخندی صورتش و پوشوند و پشتش دمیزنم به توی متخصصم ربطی ن

ولی فورا" برگشت و چهره جدی به خود گرفت و گفت:فکر نکن فقط تو توی اون  و کرد

حادثه صدمه دیدی میبینی از همه بیشتر به علی صدمه رسیده توهیچی نمیدونی پس چیزی 
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منم میخوام بفهمم چه اتفاقی افتاده که این االن رو این فریاد زدم -نگو که بعدا" پشیمون بشی

اون وقت شب یخوام بدونم کی به خانوادم گذشته ماون شب چی چرخ نشسته میخوام بدونم 

ش و قتل عام کنه میخوام بدونم ن توکلی پا بزاره خودش و خونوادت کرده خونه دادستاجرأ

اون شب کی تو اتاق من به جای من کشته شده من میخوام همه اینا رو بفهمم تا نفهمم از این 

با اشاره سر  البی هم برنمیدارم شیر فهم شداتاق بیرون نمیرم دست از سر این سرهنگ ق

نمیخوای -وارسته امیر عقب عقب رفت جلوی درهردو رو ازنظر گذروند و دروبست

–نخیر نگاهش وبا دقت روسرتاپام چرخی داد و گفت: خوشحالم که تورو سالم میبینم -شینیب

کور خوندی  بایدم باشی چون دلت میخواست آوارگی و بیچارگی من و با چشمت ببینی ولی

میدونم مت تو میرسم لبخند کم رنگی زد و گفت:داول بابای محتشم و درمیارم بعد به خ

-نامزد فراریت اخمی کرد و گفت: مریم-کی صورتت و به این وض  انداخته  منتظر میمونم

سرش  ون البته ازنوع قالبیش حتی نامزدتم نتونست تحملت کنه میبینی سرهنگ ج آره مریم 

ائین و گفت: وفای زن همینقدره گفت نمیتونه پای یه آدم فلج بمونه و دستی دستی و انداخت پ

تحسینش میکنم به همین  خوبی کردخیلی کارخوشحالم حقتم همین بود -خودش و بیچاره کنه

ولی اونم مثل خودت نامرده وقتی بیهوش بودم  خاطر بی خیال بالیی که سرم آورد شدم

خوب کسی و برای خودت انتخاب کرده بودی تونامردی ست به این کار زد الحق که د

از لحظه ای که من و تو اون –ازکجا -خوب حاال شروع کن جفتتون مثال زدنی هستید

بیمارستان لعنتی گذاشتی و رفتی نفس عمیقی کشید و گفت:طبق قراری که با پدرت داشتم از 

م که تماس گرفتن ده بوبیمارستان که بیرون اومدم بطرف خونتون رفتم ولی هنوز نرسید

مشکلی پیش اومده فورا" خودت و برسون آگاهی با کاظمی هماهنگ کردم به جای من بره 

پیش پدرت حرفها رو بزنه گفتم وقتی کار تموم شد خودم و فورا" میرسونم کارم هشت 

که به اتمام رسید فورا" خودم و به خونه شما رسوندم ولی وقتی از ماشین پیاده  دگذشته بو

اون سه تا روبه رو شدم که درحال تیراندازی بودن قبل از این که بتونم  و دم با کاظمیش

عکس العملی نشون بدم یکی از تیرها با کمرم اثابت کرد و نقش زمینم کرد سرم خورد کنار 

خوب -رفتم لبه تختش نشستم صندلی اونم کشیدم  درست مقابلمجدول و دیگه هیچی نفهمیدم 

اختم و گفتم: دناد و گفت: بعدی دیگه نداره نگاهی به زخم سرش بعدش سری تکون دا

نمیخوای به من بفهمونی که تو فراموشی گرفته بودی نگاهش و به زمین دوخت و گفت: 

از این که همه چی  دبالفاصله بع تا تقریبا" یک ماه پیش متاسفانه دچار فراموشی شده بودم

این کل   ننم و ازشون خواستم تورو پیدا کم تعریف کرددیادم اومد جریان و برای خانوا

ت و ندیدم حتی نمیدونم کی خانواد دمن اون شب هیچ کدوم از افرا واقعا" متاسفمماجرا بود

ولی امیر میتونه کمکت کنه به شرطی که به حرفش گوش کنی و  به جای تو کشته شده
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ه از این وضعت رقمتی برانداز کردم و گفتم: هیچ سرتاپاش و با حال خودسر عمل نکنی 

بسه دیگه نمیخوای تمومش کنی به -خوشم نمیاد کال" آدم ذلیل و زمین گیر حالم و بهم میزنه

خیلی فضولی بشر ازدر انداختت بیرون ازپنجره -امیر که لبه پنجره نشسته بود چشم دوختم

ین حرفی بزنی عصبی گفتم: اونی خجالت بکش نگین چطور میتونی به علی همچ–اومدی 

ی ترسو مثل همون باید خجالت بکشه برادر بی دست و پای توئه نه من این بی عرضه   که

موق  فقط بهونه تراشی میکنه بی دست و پایی خودش و پای کسای دیگه میزاره حالم و بهم 

امیر  میزنی سرهنگ قالبی خودم اون درجه هات و ازجا میکنم و به جاش چنار میکارم

چه -ارهدامیر حق –ت نشی یه دونه دندون برات نمیزارم عصبی بطرفم اومد و گفت: ساک

حقی اون که هیچی نمیدونه چطور میگی حق داره توهیچ وقت کوتاهی نکردی وقتی هم همه 

نمیرفتیم سراغش تا تو همون تیمارستان ت افتاد فرستادی دنبالش حقش بود هیچ وقت دیز یاچ

مشتی تو سینه اش -مده به دل سوزیاین و چه اوبپوسه این فقط به درد همون جا میخوره 

کوبیدم و گفتم: من نیاز به ترحم بی دست و پاهایی مثل شما ندارم ازپس خودمم برمیام کارم 

خواستم برم که امیر راهم و سد کرد و گفت: کجا؟  که تموم شه میام سراغت منتظرم باش

تا اومدم از اتاق خارج یقه اش و کشیدم بطرف دیگه ای هلش دادم و گفتم: به تو ربطی نداره 

بخدا بخوای برخالف نظرم کاری  ام گرفت بطرف خودش چرخوند و گفت: بشم ازشونه

بکنی برمیگردونمت زندان دستش و کنار زدم و گفتم: تونستی برگردون دادزد نگین وادارم 

م نم خنده تمسخر آمیزی کردم مقابلش ایستادم و گفتم: جدا" بلند کن ببینروت بلند ک نکن دست

مشتش و به دیوار پشت سرم کوبید و گفت: من و عصبی نکن -چطوری میخوای بلند کنی

حسابی جریش کرد دستش و که  بزنمت هیچی ازت نمیمونه پودر میشی خنده ای که کردم

همین مونده دست رویه دختر بلند  خجالت بکش امیر-ای مادرش منصرفش کرددباال برد ص

ولی بی ولی یکم فهم و شعور داشته –ولی مامان –بینم کنی اونم مهمونت بیا برو بیرون ب

اول ختر چند ماه تو بی خبری با اون وض  دباشی بد نیست خودت و بزار جای این 

 دیا معتاد شده بو دی کرده بوشکدتیمارستان بعد زندان هرکی دیگه جای این بود تا حاال یا خو

فراموش نکنید همین دختر  کر کنیدنسته سالم بمونه باید خداتون و شوهمین که تا حاال ت

تواون جهنم که از هرکثافت خونه ای بدتره فقط  خواهرتون و از بی آبرو شدن نجات داد

ادی به دتوهم بار آخرت باشه به خودت اجازه  دظاهرش زندانه یکی میدونید هزارتا نمیدونی

مهمون من اینطوری بی حرمتی کنی هرچی که گفت حق و به جا بود غیر اینه علی او 

چی چی و همینطوره توچه دینی -سرش و پائین و انداخت و گفت: همینطوره که شما میگی

به این خانم داری که به خودش اجازه اینطور بی حرمتی و میده اونوقت مادر من میگه 

کم  ه دارم که چی بشه دوباره کاری کنه حال برادرم خراب بشهنگ احترامش و نگه داریم 
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بسه امیر یک کالم دیگه –اشک ریختی و دعا و راز و نیاز کردی تا ازاون حال بیاد بیرون 

چرا بهش نمیگید کجا چرا حرف نزنم خوبم حرف میزنم -حرف بزنی من میدونم و تو

شگاهی بستری بوده که اون بوده دیدینش چرا بهش نمیگید برادر بدبخت من توهمون آسای

چرا نباید  علی ظل زده بوده اون همه چیز و بخاطر آورده هان چرا نمیگید با دیدنش که به 

اون بوده که  طبفهمه ماهم چند ماه زجر کشیدیم و پرپرزدن عزیزمون و تحمل کردیم مگه فق

ر مردیم و زنده عذاب کشیده اگه خانواده اون رفتن یدفعه راحت شدن ما چی که هزار با

االن  دببین دختره وقیح اگه همین برادر من نبوره به اینی رسید که االن  رسیده شدیم تا باالخ

همچنان توهمون آسایشگاه بین یه مشت دیونه جانی مونده بودی توزندگیت و مدیون 

سرم و تکونی دادم و گفتم: آره حق باتوئه سعی میکنم  برادرمنی هیچ وقت فراموش نکن

دیگه کرد و فراموش نکنم جناب وارسته فراموش  ی که درحق من و بیست و سه تا دخترفلط

آی نمیکنم تا کارم با اون مرتیکه به پایان برسه اون وقت غیر خودت به حساب این برادر 

کیو باالتم میرسم خواستم برم که دست انداخت یقه لباسم و کشید اینقدر عصبی شدم که محلت 

وقتی دوزانو روزمین افتاد با  برداره چند تا لگد تو شکم و پاهاش زدمبهش ندادم دستش و 

اگه فقط یک بار فقط یک بار دیگه به -مین پهن شدزتوکمرش زدم دراز کش روکه لگدی 

امیر عصبی ازجا پرید ولی  خودت اجازه بدی دست کثیفت و به من بزنی زنده نمیزارمت

 دخش به امیر رسوند و دست اون و که فریارمادرش مقابلم ایستاد وارسته هم خودش و با چ

لعنت به تو که کلی سفارش کردم ولی به خرجت نرفت این بود نتیجه میزد گرفت و گفت:

چیه نگه دار وحقت بود زبونت -نمیبینی دختره دیونه چه غلطی کرد-اعتمادی که بهم دادی

آره -من بخوام بزنمش که هیچی ازش نمیمونه-نکنه از یه دختر کتک خوردی عصبی شدی

وقتی اونا  نا چیزی نیستیقابل اوجون خودت اون از پس گنده ترازتوشم براومده توکه درم

سرگرم بگو مگو باهم بودن ازاتاق بیرون رفتم فورا" مانتوم و پوشیدم همین که اومدم از 

ابلم سبز شد کف دستش و توسینه ام فشار داد و به عقب هدایتم کرد وارد اتاق برم بیرون مق

توجهی هم به مادرش که مدام به درمیکوبید تا دروباز اتاق شد دروهم پشت سرش قفل کرد 

حاال دست رومن دراز تونه به دادت برسه هم نمیسی کخوب جایی گیر انداختمت -کنه نکرد

ده ت و برادرت و به من نسبت ندایستادم و گفتم:لقب خومیکنی دختره دیونه دست به سینه 

تازه نزدیکم شده بود که صدای فریاد واقعا" -توکه هیچ ده نفرم باشید ازپس من برنمیاید

وارسته باعث شد لحظه ای سرش و به عقب برگردونه ازهمین استفاده کردم هلش دادم و 

شت گردنش گذاشتم فشاردادم و چسبوندمش به در زانوم و توکمرش قفل کردم یه دستمم پ

ازشونه  نگین پدری ازت دربیارم توکتابا بنویسنه-: چی شد پس رجزخونیت تموم شدگفتم

هاش گرفتم با تمام قدرتم بطرف دیگه پرت کردم وقتی اون کنار تخت به زمین افتاد دراتاق 
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تاپام و ن او سردو بیرون رفتم وارسته و مادرش هراسون پشت درایستاده بو و باز کردم

میکشمت نگین میکشمت قبل از این که به من –نگاهی انداخت و گفت: سالمی نزدت که 

و نقش زمین شد قهقه ای زدم و گفتم: تو خودت به خودت جفت پا برسه سکندری خورد 

را عصبی او دمیندازی میخوای من و بزنی خنده من که مادرو برادرشم به خنده انداخته بو

لی یاز نظر گذروندم و گفتم: خ دک تر شده بوپرابهتش و که غضبنا چهره مردانه و-ردتر ک

یکی دهن اون و ببنده – میدونم دردت گرفته راحت گریت و بکن به هیشگی نمیگمبابا  خوب

وگرنه پرخونش میکنم مادرش با خنده گفت:پسر جون همین االن کلی زدت بازم داری کری 

وارسته کالفه گفت: بسه دیگه امیر صدات و بیار پائین خجالت بکش مثل  !!مامان-میخونی

این  اری لج بازی میکنی من که ازاول گفتم توحریف خوبی برای این خانم نیستیدبچه ها 

که دیگه این همه قیل و قال نداره چهره درب و داغونش و ازنظر گذروندم و گفتم: سرهنگ 

ازه خوشحالم نکرد دت نشه ولی هیچ چیزی به این انباور دجون خوشحالم زنده موندی شای

-اخت و گفت:جدا" توکه میخواستی سربه تن من نباشه حاال میگی خوشحالیدابرویی باال ان

باز جای شکرش باقیه تواین دنیا به یه آرزوم  آره چون میخوام خودم سرازتنت جدا کنم

گیر نزار بامان بدو جلوش و نگین داری کجا میری م–میرسم این و گفتم و بطرف در رفتم 

ه پله ها نرسیده بودم که امیر بولی هنوز  بره بی اهمیت به وارسته درخونه رو باز کردم

دست انداخت ازموهام گرفت به عقب کشید و اسلحه اش و گذاشت روشقیقم چشمای مشکی 

وای  امیر–ا با یه گوله خالصت میکنم و گفت: حاال میتونی جم بخور بخد رنگش و گرد کرد

برو کنار مامان من میدونم چه -خدای من بیارش پائین امیر باتوام میخوای چی کار کنی

جوری دخترای سرکش و رام کنم با لبخند صورتش و ازنظر گذروندم که همین باعث شد 

من و مسخره میکنی فکر میکنی این کارو نمیکنم دوباره خندیدم و گفتم: -عصبی تربشه

باید بری از -اون و منصرف کنه ریاد وارسته هم نتونستف خوب منتظر چی هستی بزن

مامان تورو خدا پسر احمقت و بکش اینطرف -خیالت بشم م عذرخواهی کنی تا بیدربرا

اری چه غلطی میکنی دستم بهت برسه زنده نمیزارمت نگاهی بطرف وارسته دخدایا امیر 

داختم دلم به حالش سوخت که اونطوری با التماس ازمادرش میخواست امیر و کنار بکشه ان

اشت خودش و روزمین میکشید دبا وضعی که داشت حتی نمیتونست ازاون دوتا پله باال بیاد 

و گفتم: برو کمکش کن  متاثر نگاه ازاو گرفته با حرکتی اسلحه رو ازدست امیر درآوردم

د به رش دویدافتاده رو زمین اسلحه رو بطرفش گرفتم لحظه ای نگاهم کرد  بعد بطرف برا

چشم دوختم اسلحه  اوکه  وقتی برادرش قصد کمک داشت با مشت میزد به درتکیه دادم و

سری تکون دادم و گفتم: نه  بیا بریم تو عزیزم -رو مادره ازدستم گرفت و بازوم و چسبید

اری که بری دخواهش میکنم نگین کجا میخوای بری جایی ن-ممنون نمیتونم این جا بمونم
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ر داری خواهش میکنم بمون و حماقت برادردی ایرانم هیچ کس و نهمه فکر میکنن توم

وختم و دخواهش میکنم به او که اونطور درمانده التماس میکرد چشم  دیونه من و ندید بگیر

گفتم: میدونی چیه سرهنگ ...البته ازنوع قالبیش قبلت خیلی قابل تحمل تر بود  از این که 

چیه میخوای با حاال همچین......وشم می اومد ولی وکله میزدی ازت خغد بودی و باهام سر

م خندید و گفت: تو نرو هرکار دلت به رحم بیاری که بالیی سرت نیار این روش دل من و

خواست بکن میمونی دیگه لب چیدم و گفتم: چکار کنم مثل بچه ها داری پا میکوبی و 

مادرش بلند خندیدند ولی امیر  وخودش  چاره دیگه ای هم دارم منم دل رحم التماس میکنی 

وباره وارسته خندید ولی د هاخودمونیم کتک خور ملسی داری -متعجب درحال براندازم بود

ای بابا من ازرو رفتم تو نه حتما" باید...........صدای –شد و بطرفم اومد  دامیر عصبی بلن

بود فت: مگه قرارنداخت و گر و برادرش اندممتمد زنگ حرفم و قط  کرد امیر نگاهی به ما

فون ون این که منتظر جواب بشه بطرف آیت هیچ کس اینطرفا نیاد کیه این و گفت بددتا یه م

وقتی برگشت گفت: مرجانه مگه قرار نبود بره پیش.......یه دقیقه صبر کن پسر بزار  رفت

قدم  دتازه چن سالم  خبر دارید چی شده نگین از زندان فرار کرده– ببینم چی شده برگشته

ه ای تو...تو این جا چکار میکنی شان-دجا میخکوب ش یر براومده بود که با دیدن من متح

توزندان که کیسه بوکس نبود منم برادرت و انتخاب کردم با دست به امیر باال انداختم و گفتم:

یکی میگه این جا – اشاره کردم خنده مادرش باعث شد با دلخوری بگه مامان چرا میخندی

تومگه بلیط -چطور شده این سرازاین خونه درآورده میدونید توزندان چیا پیچیده چه خبره

م رفتم بیارم که شنیدم گفتن دوببابا یه چیزی جا گذاشته -نداشتی توزندان چکار میکردی

امیر خودش و -هداری فرار کرده یعنی دروغ بودمامورا رگ نگین و زدن اونم ازتو به

مبادا جلوی کسی حرف بزنی این موضوع  اش نقشه بودرومبل انداخت و گفت: بله همه 

فکر کردید اگه کسی بفهمه اون زنده است چی میشه یا همینطور – کامال" باید مسکوت بمونه

نگران باشی بزار برو به کارت برس اومد نزدیک  دکسی نمیفهمه توهم نمیخواد بیخو-علی

ینطوری شده امیر نگاه من و گفت: دیگه جایی نمیرم وای خدای من توچرا صورتت ا

ای من بیا بیا دوای خ مریم؟–گذرایی بهم انداخت و گفت: دخترخاله جونت به خدمتش رسیده 

ن بگو ببینم برای چی اینطوریت کرده نکنه اون و هم کتک زدی مادرش وبشین نگین ج

وا امیر چشه چرا اینقدر -شه و بطرف اشپزخونه بره دخندید همین باعث شد امیر عصبی بلن

داده دردش اومده ازتو آشپزخونه بلند داد زد مامان  مشت و مالش هیچی یکی-انیهعصب

اینقدر بگو تا بیام سرش و بزارم روسینه اش این حرف صدای خنده من و مادرو برادرش و 

اهی یه جای دیگه میشه فقط نه عزیزم بزنمش که ر-وای نگین جون توامیرو زدی– کرد دبلن

د  با کمی فاصله ازم نشست وان آب اومیکم نوازشش کردم اونم خیلی مالیم و با احتیاط با لی
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پشت ماشین نش کش  یعنی-و گفت:حاال مسخره کن  چشم بچرخونی میبینی توراه قبرستونی

جوونی کلی وای نه دلم نمیاد گناه داری هنوز  نشستم و دارم تورو میبرم منظورت این بود

اورا بدرقه  دبا حرص لیوان و رومیز کوبید بلند شد و به اتاقش رفت با لبخن آرزو داری

نگاهش  دم با حالت خاصی بهم چشم دوخته بودروصورت وارسته ثابت مان دکردم و بع

میگم چرا –بله -اه از وارسته گرفته به مرجان دوختمنگین نگ-دوباره اخم و به صورتم آورد

رست دهیچ نه که عقل -پس چرا اینطوری شده–نه –ری شده اونم کار مریمه دستات اینطو

با لبخند نگاه از امیر گرفتم دوباره به درمونی نداره روشون شنا رفته به این روز افتاده 

مریم چرا -نه این چه میفهمه درد چیه-ردت نگرفتددختر  یوای چطور تونست-مرجان دوختم

نخیر اینقدر که دختره پرو حسود و بدبخته معلوم -به دهن شدیدبا تو این کارو کرد ببینم دهن 

وقتی -چی میگی یعنی تونزدیش-نیست چی به خورد این داده بعدم که  خط خطیش کرده

وای خدای -اینم وقتی بهوش اومده دیده سروصورتش میسوزه ه این کارو کردهدبیهوش بو

 ره شانس اورده عفونت نکردهنه میگم که عقل درست درمون ندا-من هیچ اعتراضی نکردی

نه بابا حتی بهداری هم نرفت توچرا مرجان هرچی میپرسه به من زل -حاال دکتر رفتی–

هیچی نگین جون منتظرم جوابت و بشنوم مادرش و وارسته میزنی لبخندی زدم وگفتم: 

 کم مزه بریز بعد نگاهی به لب تابدوباره بلند خندیدند ولی او اخم کرد و گفت: با نمک 

کنارش نشستم  اخت و گفت: ببینم منتظر ایمیل بودی فورا" بلند شدم و گفتم: آره آره رسید؟دان

ببینم این پسره یا دختر بدون این که -سرش و کامل آورده بود جلوو متن و چک کردم 

تاب و از دستم  بصبر کن ببینم ل-به ایمیل زدن دنگاهش کنم گفتم: پسر و شروع کردم مجد

این یارو کیه  لبم و به دندون گرفتم و گفتم: یکم مودب باش این چه طرز حرف زدنه -کشید

بده امیر او با اکراه لب –تا نگی کیه نمیزارم –اریم دبده من کارم و بکنم وقت نیارو چیه 

سمش و وارد می که اسم و ردایمیل و که ارسال کردم گفتم: ببینم این آ تاب و مقابلم قرار داد 

ای من هنوز دوای خ-چرا؟-ببینم مامور که نیست-خیلی چطور-هدسیستم کردی قابل اعتما

اونا که  م قابل اعتماد  مامور به چه کارم میاد دشروع نکرده که ......مگه بهت نگفتم یه آ

خیالت راحت هیچ کس نمیتونه ازاون -مشخصات و چک کنن زیروروش و میکشن بیرون

-طمئنی میدونی همه چی به همین بستگی داره لو بره منم راه برگشت ندارمم-چیزی دربیاره

یکم  دختره همچین بایدم وقتی وارد جمعی میشه که کارشون قاچاق زن و دآ-چیه ترسیدی

تومیخوای چه غلطی بکنی -خیره شد ور نیست با چشمای از حدقه در رفته بهمطبترسه این

توهمیشه -ا فقط یه پارتی یا چه میدونم شوی لباسهکجا میخوای بری مگه به من نگفتی اون ج

قرار و با اخم گفتم: نگین ما همچین قراری نداشتیم  همینقدر مودبی داد زد جواب من و بده

من تعیین میکنم نه تو تا خواست حرف بزنه انگشتم باال بردم و گفتم:درضمن آخرین باری 
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-رخونی کل زبونت کف دستته حاال.....که توهینت و نشنیده گرفتم دفعه بعد تا چشم بچ دبو

دی رولبم نشست امیر یه شماره حساب لبخن -حاال چی یه لحظه امیر  ایمیل و چک کردم

–هیچی باهاش برم دزدی خوب با شماره حساب چکار میکنن -میخوای چکار کنی–میخوام 

شماره  تاب و با خنده مقابلش گذاشتم  بعشق تایپ کردن داری نه ل-م وارد میکنمدبده خو

و یه لحظه امیر لطفا" حواسم   -رو که وارد کرد گفت: خوب بگو ببینم برای چی میخواستی

با اومدن متن جدید گفتم:پنجاه تا فردا به حسابت واریز میشه بیست تاش و الزم  پرت نکن

عقل کل پنجاه -؟  چی-نه ریالیش-پنج تا چی هزارتومنی-صبح فراموش نکنی بگیری دارم

بهش چشم دوختم و سری از  چه پسر خوب و دست و دلبازیم هست-میلیون متوجه شدی

د شده ده من که بلنرم نکزبیخود ال-م و گفتم: من باید تا جایی برم و برگردمدتاسف تکون دا

-امیر تو چرا درست صحبت نمیکنیوارسته گفت:-ا تحیر نگاهش کردمبمجدد نشستم و دم وب

دهنش و کج کرد و ادامه داد من باید تاجایی برم انگار خونه د راه افتاده سرخود بع نمیبینی

 انگار فراموش کردی تا زمانی که بیرون زندانی اختیارت بامنه خاله است و هرکی هرکیه

فراموش نکن وظیفه مراقبت ازتو با منه نمیخوام بخاطر دختر سرکشی مثل تو به دردسر 

بری بگو خودم میبرمت سری تکون دادم و گفتم:اینقدر صغری  حاال کجا میخوای بیافتم

خوام باهات بیام این که این همه می کبری چیدی که آخرش برسی به این خوب از اول بگو

میکشه بخوای غر بزنی یا مان  کارم  لوطفقط گفته باشم من کارم خیلی باال پریدن نداره 

تا تو آماده میشی منم....به وارسته چشم حاال دهنت و  و پات و میبندم همینطور بشی دست

تا وارسته اومد چیزی بگه امیر گفت: بیخود چه  ر سرهنگت یکم اختالط کنمددوختم.. با برا

 دلنبحرفی داری که بخوای بزنی تواصال" بلدی حرف بزنی میخوای لیچار بار بدبخت بکنی 

شدم و روبه مادرش گفتم: خدا صبرتون بده این پسرتون چقدر پرچونه اس همون 

پس با این -خداروشکر که تا حاال ازدواج نکرده وگرنه زن بدبختش و راهی قبرستون میکرد

خندیدم و گفتم: تو شرایط مدنظر من   ونداری وگرنه میخوام با تو ازدواج کنم  حساب من 

مهم ترینش اینه اونی که میخواد با من ازدواج کنه الل -توچیه طمگه شرای-فورا" زنت میشدم

با  دکه تو هم نیستی با اجازه روبه مادرش کردم و گفتم: شرمنده موضوع مهمیه که بای باشه

ویلچرش و بطرف بالکن  پسرتون درمیون بزارم  لبخندی زد و گفت: راحت باش عزیزم

همم امیر چرا اینطوری برخورد میکنه ه روش ایستادم گفت: نمیفبهدایت کردم وقتی رو

مهم نیست –مه ای شنید لاشت به زور میشد ازش کدواقعا" شرمنده ام اصال" از این اخالقا ن

امیر تا حاال هرچی اطالعات به من داده  وقتی باهاش حرف میزنم حس میکنم مهدی کنارمه 

وع قالبیش لبخندم و به ببین سرهنگ ...ازن–متوجه نمیشم -اشتباه ازآب دراومده جریان چیه

اره و این دیت نخزور جم  کردم و گفتم: بله ازنوع قالبیش امیر هیچ کدوم از اطالعاتش سن
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وری ممکن مشکل طنیازه خودشم که نمیزاره من تکون بخورم ادمن و به بد دردسری مین

ببینم از قصد این کارو میکنه یا اونی که خبرا رو بهش میده داره سرمیدونش  اساسی پیدا کنم

م این کارو میکردم قبلش مطمئن شو ببین کی دخو دبه پرسیدن بو-ونم ازش میپرسمدنمی–

ن مطمئن هست یانه فکر کنم یکی عمدا" اطالعات اشتباه یه بعد ببیدراپورت بهش م

 زکه من میدونم خودش دنبال کاراس اون تا خودش ا ولی تا اون جایی-دراختیارش قرار میده

بهش  یتوبودی میتونست-.....دراین جا بهش خیره شدمپس -چیزی مطمئن نشه حرف نمیزنه

ولی توهم زدی بی  اونش و که نمیتونه -ی سرت نیارهیمن و به شک انداختی بال-اعتماد کنی

چی آرمین منظورت -نه آرمینخو-اری کجا میریدنگین گیجم کردی ببینم اصال" االن -راهه

 زهمین دیگه اینم یکی ا-اون که گفت فروخته کال" از ایران خارج شدهولی –بله -دائیته

یگه د-توچطور فهمیدی اون فکر میکنه تومردی-رفته ولی چیزی و نفروختهدروغاشه رفتن 

ی چی کار کردی یه وقت ردت و بزنن میدون-فکر نمیکنه چون باهاش ارتباط برقرار کردم

واون وقت آرمین اسم مستعارت و -نمیتونن من با اسم و رسم مستعار کار میکنم-چی میشه

اری میری دحاال چرا -معلومه که میدونه نمیدونست که نمیتونست بفهمه من زنده ام-میدونه

یسری اطالعات هم میخوام که  م الزمشون دارمد"  جم  کرده بوالری مدارک قبسی-اون جا

لطفا" سعیت و بکن باز خراب کاری نکنی لبخندی زد و گفت:چشم تمام ته البته دکار خو

وقتی ما رفتیم برگه -حتما" -نمیخوام برادرت چیزی بفهمه ممکنه؟ سرهنگ-تالشم و میکنم

تا نیومدیم میخوام آماده باشه سعی میکنم کارو کشش ای که گذاشتم زیر پتوی تخت بردار 

رم وچرخوندم روامیر که دست به سینه به دیوار یه لحظه سبدم که وقت کافی داشته باشی 

تکیه زده بود نگاهم میکرد ثابت ماندم با یه حالتی اول برادرش و بعد من و ازنظر گذروند 

نمیدونم من رفتم خداحافظ چندتا -ین جاسازکی ا–بدون این که حرفی بزنه ازکنارم گذشت 

از کنار امیر تکون  باش تدمراقب خو-نگین بطرفش چرخیدم-پله رو که رفتم صدام زد

همین که توماشین نشستم گفت: پاچت و بزن نخور سری تکان دادم و دنبال امیر روان شدم 

 دوقتی کاری که گفته بو اخت و گفت: پاچه شلوارت و بزن باالدابرویی باال ان-چکار کنم-االب

شینم بزنم تو نمیخوام بعد ب-داری چکار میکنی دیونه-و دید انجام نمیدم دستش و آورد جلو

وای -آره خیلی تعجب کردی-تومیخوای به من ردیاب وصل کنی-سرم باید این و به پات بزنم

لی با محل کارتو فاصله داره و من ناچارم برم اینطوری که .....بله یامیر بعضی جاها خ

م اخمی کرد و دبده خو-ی بدون من نمیری حاال بزن باالجای میری روهوا ولی الزمه توهم

شد در سمت من و باز کرد و نشست روزمین پاچه شلوارم کامال" باال زد وقتی  پیاده

-ن به حرکت درآوردحاال شد دروکوبید سوار شد و ماشیشد و گفت:  دبلن دچراغش روشن ش

با کی -برو متوجه میشی- این جا کجا هستالهش دادم گفت: حابرس و که دکجا باید برم آ
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داری دیدن دیوار میری ذرایی بهم انداخت و گفت:پس االن هیشکی نگاه گ–قرار گذاشتی 

چه فرقی میکنه فکر کن یه بنده -میریزه لکی به اون حساب پو-ای یه همچین چیزایی–دیگه 

الذینه پول واریز کنه چه خورده  مفت رساب یه دختبه ح دا روچه حساب بایداین بنده خ-خدا

من نمیره من باید از جیک و پوک  کت نشد خصوصی تو-خصوصیه-بورده ای باهم دارید

الزمه بخاطر پرونده ای که -چرا میخوای سراز زندگی من دربیاری-زندگیت خبردار بشم

تا قبل از این که من با برادرت روبه رو بشم رفتارت -بله مطمئنم-مطمئنی همینه-زیر دستمه

تی با علی توحق نداش-ونمددلیلش و ب دطور دیگه ای بود یدفعه تغییر کردی بدم نمیا

دلیلش همینی بود که گفتم تومن و -دلیل رفتار تورو خواستم نه خودم و-اونطوری رفتار کنی

مریم چرا ترکش کرد فقط نگو که بخاطر -عصبی کردی اون به اندازه کافی شکنجه شده

دقیقا" به همین منظوره اون بهش گفته من نمیتونم پای تو که -وضعیت االنشه که باورم نمیشه

یه زندگی سالم داشته باشم مجبور نباشم از خودم و خواسته هام  دی بمونم دلم میخوافلج شد

تم این و خوب دولی من فکر میکنم اون بخاطر تو دست رد به سینه برادرت زده خو-بگذرم

چه -نیست وقتی عالقه ای به سرهنگ نداشت برای چی باهاش نامزد کرده-چرنده-فهمیدی

زد نخیر من  هم دوسش داشتی دادتو-به من چه گوربابای مریمه تو چه بمیدونم اصال" اینا 

پس تو دلیل برهم خوردن نامزدی اونا بودی اون میخواسته یه -م ازش بهم میخوردحال

یعنی اشتباه حدس زدم اون وقتی دیده -میگی تو برای خودت یچ-جورایی تورو بشکنه

عد که دیده نمیتونه تحمل کنه زده زیر توبهش محل نمیزاری اومده با برادرت نامزد کرده ب

آره -البته ازنوع قالبیش-بیچاره سرهنگ-نگاهی بهم انداخت ولی چیزی نگفت همه چیز

نه بی رحمی چون -بهش نزاشتم چرا چون محل سگ-متخصص ولی چه بی رحمی هستی تو

لی من گفتم زیر بار نرفت ع-زندگی برادرت اینقدر اهمیت نداشت که مان  این وصلت بشی

  ودمبنخیر من ازاولم از مریم متنفر -وتوهم فداکاری کردی دیگه-دازاولم عاشق مریم بو

ه تو دادن نگیر خوب من و ب-اشت توهم مثل همونیدکه دومی ن ددختر لوس و بیخودی بو

ارضا کنجکاوی  لبخندی زد و -میشه بگی این سئواال برای چیه-توکی و دوست داری

خوشبختانه تا حاال عاشق نشدم من از -نمیخوای جوابم و بدیحاال -گفت:بگو ارضا فضولی

راست حاال تو فرار میکنی یا اونا -ازشون فرار میکنم ازکدوم طرف برم جماعت زن بیزارم

-نه من هیچ رابطه ای با این جنس ندارم-چیه نکنه ازشون نارو خوردی–من -فرار میکنن

م متوجه نمیدونم خود-آره تو گفتی-م خوبههان...من گفت-چی خوبه؟-خوبه ...همین جا نگه دار

این جا کجاس بلند -یمدرایستادبیا پائین مقابل  بهنم پریده خونشدم حتما" همینطوری ازد

صبر کن نگاهی بندازم –حاال چطوری بریم داخل –فشاری به دروارد کردم   شدی اومدی

درباال کشیدم تازه رسیده ببینم راه دیگه ای داره یانه وقتی کمی ازم فاصله گرفت خودم و از 
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اخت و گفت: خل شدی دیونه اون باال دم اون طرف که  اومد جلو نگاهی به دوروبر اندبو

پریدم پائین هردولنگه دروباز کردم و گفتم: این کارو میکنم ماشین و بیار  چکار میکنی

نقدر آروم حاال چرا ایچکار کنم نمیگی یکی ببینه می افتیم تو دردسر خندیدم و گفتم: -اخلد

تا نگی این جا کجاس من پام و –نترس متخصص خونه غریبه نیست عجله کن حرف میزنی 

 انداختم و گفتم: دیگه دارم الرویی بابآرمین...آرمین دیگه کیه ا-خونه آرمینه-توش نمیزارم

حاال که  هه ناممببهت شک میکنم آرمین دائیمه این جا  هم خونشه نصف این جا هم مال منه 

ولی اون که همه چیز -شدی میای تو یا میخوای همونطوری یه لنگه پا وایسی اون جا متوجه

اخل ازم بپرسی حاال اون ماشین و بیار تو تا کسی دامیر میشه مابقی سئواالتت و -و فروخته

هوا خوری ازدست تو به من میگه اون وقت دیونه -اری میریدکجا -مارو ندیده عجله کن

صبر کن ازجات تکون نمیخوری -اد میزنیدهان چرا -نگین-توکه ده تا سورم به من زدی

ماشین و که  باشه بابا  همین جا منتظر میمونم-نمیخوام اتفاقی برات بیافته باهم میریم خوب؟

نه امیر توبرو میخوام -خوب بیا بشین دیگه-نبالش راه افتادمدوارد خونه کرد درو بستم و 

نکنه فکر کردی اومدی سیزده بدر نگاه گذرایی بهش انداختم ولی چیزی نگفتم -یکم قدم بزنم

اونم حرفی نزد ولی سرعت ماشینش و با قدم های من یکی کرده بود نگاهم و به اطراف 

دون درمی آوردم که باال داشتم گل و ازتوگلچرخوندم و گفتم: ماشین و همین جا بزار بیا  

مگه آزار داری دختر با این گل چکار داری لبخندی زدم دسته کلید و -سرم ظاهر شد

درو که باز کردم برگه ای از الی درافتاد قبل از من امیر   درآوردم ومقابلش گرفتم 

میشه منم ببینم  برگه رو با عصبانیت -هم برداشتش نگاهی انداخت و اخم هاش و کشید تو

اومدم نبودی تماس گرفتم بی جواب گذاشتی قرارمون چیز دیگه ای نگینم  نگه داشت) رفمبط

یادم نمیاد هیچ اسم و رسمی هم که ونم دنمی–؟با کی قرار گذاشته بودی (همچنان منتظرم  دبو

وای خدای من -پس این چیه دستش و که برداشت با دیدن اسم چشمام چهارتا شد–ننوشته 

وختم و گفتم: دبا تو بودم میگم چکارته بهش چشم – بده ببینم برگه رو -چکارته –بهنام 

همونی که دربه در دنبالشم ابرویی باال انداخت و گفت: نکنه تونامزدی چیزی داشتی دستی 

–توهوا تکون دادم و گفتم: نامزد چیه این محتشمه همچین با داد گفت چی که به هوا پریدم 

لعنتی -ر تعجب کردیدبله محتشم حاال چرا اینق-ی محتشمگفتی ک-چته دیونه من و ترسوندی

با دقت بهش خیره شدم و گفتم: خوب قرار ازدواج  داشتی   آدم  تو چه قول و قراری با این

با چشمانی از حدقه دررفته بهم زل زد و گفت: قرار چی؟ ازش فاصله گرفتم و گفتم: قرار 

که من افتادم تو زندان متوجه  بود ازدواج ازم خواستگاری کرده بود خوب منتظر جواب

شدی حاال برگه رو بطرفش گرفتم پشت برگه نوشته بودم باید خونه رو با دقت بگردیم ببینم 

اخت لبخندی به روش زدم و ددوربین میکروفنی چیزی کار نزاشته باشه ابرویی باال ان
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ب نداره که همچین تعجنمیاد این که دیگه این همه  دگفتم:برای دختر هزارتا خواستگار میا

تا من یه نگاهی به طبقه باال میندازم توهم یه نگاهی به این جا شاخی روسرت سبز شده 

-صبر کن نگین بهش چشم دوختمای گرفته ای گفت:دبا ص- بنداز ببینم خوشت میاد یا نه 

فرارم نمیکنم وقت کمه امیر دست دست نکن من این جا جام امن ترازهرجائیه  نگران نباش 

هیچ چیزی تغییر نکرده بود آرمین   ه باال رفتمله ها با عجلقول میدم این و گفتم و ازپ بهت

که باهم چیدیم   دهمه چی مثل همون روزی بو دنه چیزی و جم  کرده بود نه فروخته بو

یگه میتونستم از نزدیک ببینمش دو قرارامون مونده چقدر دلم میخواست یه بار  لپای همه قو

خوشبختانه   کردم که داشتم رفتم دستگاه و درآوردم و شروع به گشتن به سراغ جاسازی

گاه و کنار گذاشتم و به اتاق کار آرمین سرک کشیدم و ملحفه هایی که دست همه جا پاک بود

بازار شامه این جا چه خبره وحشت زده بطرف امیر -و کنار زدم ده شده بودرولباسا کشی

گه ای هم این جا یی مگه جز من و توکس ددترسی چرا-ترسوندی وتویی امیر من -برگشتم

میبینم ولی مال کیه  –ببینم اینا چیه نگاه ازش گرفته و گفتم: نمیبینی خوب لباس دیگه   هست

ست تو  اینا همه کارای دازببینم نکنه تو مغازه لباس فروشی چیزی داشتی خندیدم و گفتم: 

ی برگزار میکرده سری دهم شو های زیا آرمین کار اون این بوده اون طراح لباسه همین جا

تکون داد وگفت: ببینم نکنه این آرمین خانتم خالفکاری چیزیه اخمی کردم و گفتم: نخیر اون 

 چرا الحا-خیلی پایبند به اصول اخالقیه درضمن تمام کاراش و هم با مجوز انجام میداده

که تومراسم بپوشم لخت که -ی بشهکه چ-انتخاب کنم لباس یه برای این که -ی سراغ ایناداوم

نی این و گفت و مراسم ازاین تیکه پاره ها تنت ک چی تومیخوای برای اون–نمیتونم برم 

بده ببینم این چقدر قشنگه ندیده -اشتدیکی ازپیراهن های دکلته ای که تاروی ران بود بر

ک کرد و با تهای اتاق خودش و بهم نزدین که لباس و به من بده پرت کرد انم به جای ایدبو

ازی یا خودت به نمایش دغضب گفت: تومیخوای چه غلطی کنی اون مرتیکه رو گیر بن

امیر دیگه داری کفر من و در میاری بزاری هان کدومش  صورتش و ازنظر گذوندم و گفتم:

اری پس به دآخه به تو چه که من میخوام چکار کنم انگار فراموش کردی تو چه وظیفه ای 

اشته باش خوشم نمیاد هی توکارام سرک بکشی و دا این کارا کاری نت برس و بدکار خو

نبین یکی دوبار به روت خندیدم دفعه دیگه ببینم داری این کارو میکنی  ازم سئوال بپرسی 

ام کنی بزار به دکشورتم بسیج کنی نتونی پی دجوری خودم و گم و گور میکنم که اگه کل افرا

شروع به م و دس و ازرو زمین برداشتم سرجاش قرارداکارم برسم توهم به کارت برس  لبا

ازچه لحاظ -میهدچه جور آ دگشتن کردم همالنطور گفتم: ببین امیر اونی که قراره با من بیا

ارم میرم مراسم دخوب من باید بدونم با کی -چه میدونم برای چی میپرسی –همه لحاظ –

میکنه ببین از لحاظ قدو قواره تو چه خیلی فرق -چه فرقی به حال تو میکنه-نباید بدونم
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ازتو خیلی بهتره لبخندی زدم و -آره خیلی چه شکلیه-دقت نکردم مگه فرقی میکنه-سطحیه

من شرتی پرتیم چیه -گفتم: مبارک صاحبش ببینم خوش تیپه یا مثل تو شرتی پرتی میگرده

که همه جاشون م دو شلوارایی و میپوشی ده هام باز بومگد مثل این بچه قرتیا دخوب بو

-سوراخ داره پیراهنی و از تو رگال بیرون کشیدم و گفتم: آره  خوب بود نگفتی چه جوریه

خواستگاریت که اینقدر مته به خشخاش میزاری  دبیا دنمیخوا,  هرجوری که  هست

وای من  تومیخوای یه بار باهاش بری تا یه مراسم و برگردی قرار نیست که زنش بشی

شی هیچی نداره لباس و سرجاش گذاشتم و رفتم روبه روش ایستادم  اون و بپو نمیزارم

انگشتش و بطرفم نشونه رفت و گفت: بخدا نگین بفهمم ازاین چیزا برای اون مراسم پوشیدی 

فکر نکن چون همه کس و کارت مردن میتونی هرکار دلت میخواد بکنی  زنده نمیزارمت

تازه درکمد لباسام و باز کرده بودم که  -  سری از تاسف تکون دادم و از اتاق بیرون رفتم

اینا مال کیه جوابی بهش ندادم دست انداخت ازبازوم گرفت و گفت: اینا -پشت سرم ظاهر شد

دستش و کنار زدم و گفتم: امیر لطفا"  به درد تفم نمیخوره میریم میگیریم بریم من کار دارم

کارت -رس بزار منم کارم و بکنماری داشته باش برو به کارت بددست از سرم بردار کار 

هرچی به تو مربوط نیست برو بیرون  پشتم و کردم و -همینه پیدا کردن یه لباس لخت و پتی

وباره سرجاش قرار میدادم  وقتی هیچ دلباسا رو یکی یکی درمی آوردم نگاهی مینداختم و 

انگشتش و گذاشت  داری چکار میکنی جوابی بهش ندادم-تلفن و برداشتم  م و نپسندیدم  وکد

خوای یباتوام به کی م–اری زنگ میزنی فقط نگاهش کردم دبه کی -روشاسی و قط  کرد

امیر چت شده میشه روراست بگی چرا با من اینطوری برخورد میکنی فراموش -زنگ بزنی

ر توکارای من سرک بکشی  فهمیدن داری اینقدنکن من نه خواهرتم نه فامیلت  تو اجازه ن

لی سخته که مجبورم میکنی مداوم بهت گوشزد کنم  بردار انگشتت و دستش این موضوع خی

قربون جونم گفتنت بشم -وکنار زدم و شماره رو گرفتم کمی طول کشید تا ارتباط برقرار شد

-.......-مم عزیزم خودمم فدات شمدخو-.....-ت چطورهلسالم عمر من حا-.......-عزیز دلم

به موقعش برات مفصله -......-مدوببرات که نوشته  باور کن سالمم-......-خوب خوبم 

-آره زندگی من وقت ندارم باید دست بجنبونی -......-تعریف میکنم تونستی کاری بکنی

 آرمین میخوام تمام هنرت و به کار-.........-مثل همیشه فقط زحمت برات دارم-..........

زودم الزمش اوته  تمام سعیت و بکن رفتم متف ببری این مراسم باتمام مراسمایی که تا حاال

-...........-قربونت بشم نمیدونی من چه تیپی دوست دارم؟-...........-  دارم حداقل ده روز

نه فقط یه لحظه گوشی و نگه دار فورا" متر و -مگه اندازه هام و نداری  ..........-کامال"

نشسته و زل زده به من باشه اندازه پیدا کردم  بدون این که حواسم به این که امیر گوشه ای 

 دها رو گرفتم و برای آرمین خوندم تازه وقتی قط  کردم چشمم افتاد به امیر تمام تنم خیس ش
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اشتی کجا باشم مترو دتظار ان–د زیر چونه اش عصبی داد زدم تو تو اتاقی  دستاش و زده بو

 رویی باال انداخت و گفت:ببطرفش پرت کردم و گفتم: خیلی پرویی برو از اتاق من بیرون ا

پوزخندی زد بدون این که تغییری به حالت -خفه شو  امیر خفه شو-چیه یعنی خجالت کشیدی

نشستنش بده گفت: یکی بیشتر چه فرقی میکنه من که متوجه منظورش نشدم گفتم: یعنی چی 

یشتر وقتی قراره لخت بری تو مراسم دیگه چه فرقی به حالت میکنه یکی ب–که یکی بیشتر 

تو گوشش کردم بزنم  ن عصبی بطرفش رفتم دستم و که بلندسایزت و بفهمه یا یکی کمتر ها

ش ددستم و محکم گرفت به پشت پیچوند اون یکی دستشم  دور موهام انداخت بطرف خو

ه که زورم بهت دت مبنی براین بودرم نزدمکشید و گفت: فکر نکن اگه جلوی مادرو برا

الن این جا میکشمت همین جا هم دفنت میکنم طوری که هیچ کس نرسیده نه  بخوام همین ا

یره چون کسی خبر گممه هیچ کس سراغی ازت نمیدتم زیر دست خو دار نشه پروندخبر

نداره تووجود خارجی داری یا نه میدونی چرا چون یه قبر االن تو بهشت زهرا هست که 

ه اسم دیگه ای میشناسنت پس اونایی هم که زندون دیدینت ب  یکی هم نامت توش خوابیده

من با تمام اونایی که تا حاال  کسی نمیتونه ردی ازت گیر بیاره خیلی مراقب رفتارت باش

اشتی فرق میکنم نبین خیلی نرم باهات برخورد کردم که اونم فقط بخاطر دباهاشون سروکار 

روی دیگه من و میبینی حاال هم راه  این بوده که دلم برات میسوخته ولی از این لحظه به بعد

بیافت به اندازه کافی وقت تلف کردی  فکر کنم علی دیگه اطالعاتی که میخواستی و پیدا 

رخی لبخندی به روش زدم و گفتم: پس حدسم دت بچکرده پس لزومی نداره بیخود دورخو

از نگاهش و روصورتم چرخوند ازم فاصله گرفت و گفت: توخیلی زرنگ تر درست بود

اونی هستی که علی میگفت باید امتهانت میکردم افرادم هنوز تو کف اینن که تو چطور 

پشتم و کردم و گفتم: اگه باریک ترازاونم –تونستی ازاون دریچه به اون باریکی فرار کنی 

من هنوز کار دارم  -بله این چند روز خوب متوجه شدم حاال دیگه بریم-بود بازم فرار میکردم

ربطی به -میم چرخوند و گفت: بهت گفتم چیزایی که میخواستی پیدا کرده برسرش و بطرف

 هم برو بیرون تا بتونم لباسم و عو  البردارم حا داره یسری وسائل الزم دارم بایداون ن

من پشت درم فکر فرار به سرت نزنه چون –به لباسای تنم اشاره کردم -چه لباسی-کنم

االن داری من و مسخره -م خندیدم و گفتم: باشه بروازی میکنددرنگ نمیکنم و بهت تیران

بلوز با رفتن او فورا" -کنم فرارم نمیکنم خاطرت جم نه بابا برای چی باید مسخره -میکنی

اشتم مابقی لباس هام و تو چمدون د  شلوار سفیدی پوشیدم یه مانتو آبی رنگ هم تنم کردم 

ی دربزنی چیه فکر کردورود به جایی  ب حکم میکنه قبل ازدا-شد زمیزاشتم که دراتاق با

میبینی که چیزایی که الزم دارم برمیدارم خوب کار من این -داری چکار میکنی-مدفرار کر

آره زیرزمین چشماش و -یگه ای هم هست که بخوای بریداین جا یعنی جای -جا تموم شد
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حتما" باید ارکه که دیسری مجلوی پاش روزمین گذاشتم و گفتم: وکمی تنگ کرد  چمدون 

چه سئواالیی –اینم من باید بیارم دیگه – بردارمشون میای یا همین جا منتظرم میمونی

جلوتر از او ازپله ها  دون بودمیپرسی جز تو کی هست که این کارو بکنه منظورش چم

م و بیرون رفتم درو که دونریگه ازنظر گذدوی در زوایای خونه رو یه بار لسرازیر شدم  ج

تم: لطفا" بزارش تو ماشین تا من بیام تازه دروباز کرده بودم که کنارم ظاهر شد قفل کردم گف

اول تو برو ابرویی باال انداخت و گفت: –خوب بگو –بگم -چیه چرا اینطوری نگام میکنی

باور کن هیجی این جا یکم ترسناکه و منم میترسم با حالتی سرتاپام –ببینم نگین چی تو سرته 

 هیچی بابا ولش کن خودم میرم-رته دخترفت: تو و ترس چی تو ساخت و گدو نگاهی ان

ازکنارم تکون نمیخوری دست از پا خطا کنی -اخل گذاشتم بازوم و چسبیدداولین قدم و که به 

به خدمتت میرسم کجا گذاشتیشون با دست به صندوق اشاره کردم هنوز چند قدمی نرفته 

جیغی که کشیدم باعث شد امیر  من و بین ل بطرفمون پرت شد از رو وسائ چیزی بودیم

خودم و از سینه او بیرون  زهرم آب شد دیونه گربه بود چرا جیغ کشیدی-بازوانش بگیره

گربه رو  ت از این که میترسی از این بود روند خندید و گفت: ببینمت نکنه منظکشیدم  بل

تو از گربه -دوختمم و ازرو سرم برداشتم و به او که همچنان میخندید چشم دستمیگفت 

در صندوق و باز  بطرف صندوق برد دوباره بلند خندید بازوم و گرفت و  تومیترسی اونم 

ارم ددست بردم کیف و بر- چی میخواستی برداری  الکرد همانطور که میخندید گفت: حا

گفت: یه وقت توش گربه نباشه دستم و که فورا" عقب کشیدم صدای خنده اونم بلند تر شد 

تو سینه اش کوبیدم و گفتم: زهر مار خنده داره قهقه ای زد و گفت: وای  نگین به مشتی 

عمرم هیچ وقت اینقدر نخندیده بودم تو دختر دادستان که جماعتی ازت میترسن از یه گربه 

کیف و برداشتم  و جلوتر از او  راه افتادم  میترسی این و گفت و قهقه دیگه ای سر داد

ومد کنارم بازوم و چسبید وگفت: صبر کن نگین آروم تر دستش و همانطور که میخندید ا

کنار زدم و از زیر زمین بیرون رفتم خودش دروبست درحالی که  میخندید اومد سوار 

گریتم میبینم امیر خان حاال بخند شانه -چشماش از زور خنده پراشک شده بودماشین شد 

نقطه دیگه ای برگردوندم از این که سرم و بطرف  های مردونه اش مدام باال پائین میشد

ه خنده هاش گوش بضعفم افتاده بود دستش ازخودم عصبی بودم تمام طول راه در سکوت 

سپردم وقتی ماشین و وارد خونه خودشون کرد بهش چشم دوختم چیزی بگم ولی اون پقی 

سایبون  وارسته و مادرش هردو تو بالکن زیره و منصرفم کرد کالفه پیاده شدم زد زیر خند

ن جلو رفتم و سالم کردم مادرش با لبخند جوابم و داد ولی وارسته درست مثل دنشسته بو

به امیر که همچنان میخندید  دازی کرد بعد با سر پاسخم و دادگذشته  اول سرتاپام و بران

اینقدر خنده هاش عصبیم کرده بود که دلم میخواست با مشتی دندوناش و خرد  چشم دوخت
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کنم بوسه ای روسر مادرش گذاشت با برادرشم دست داد و صندلی کناری من نشست ولی 

رش هردو متعجب اول به من بعد به دهمین که به من نگاه کرد بلند زد زیر خنده مادرو برا

امیر همانطور که  میخندید  سالم  ده شمارو هم دیدیم به به چه عجب ما خن-او چشم دوختند

و  مرجان سینی شربت و رومیز گذاشت با من دست داد و صورتم و بوسید  دجواب او را دا

چیه داداشی خیلی سرحالی اتفاقی افتاده او لیوان شربتی برداشت و گفت: وای -کنارم نشست

ابرویی باال  امیر گرفته به او بدوزمسنگینی نگاه وارسته باعث شد چشم از  دلم درد گرفت

انداخت و گفت: گویا اتفاق خاصی افتاده که امیر و به این روز انداخته قهقه امیر مان  از 

ادامه صحبت او شد همه متعجب به او خیره ماندند بلند شد گفت:ببخشید میترسم یکم دیگه 

د خداحافظ نگاه دیگه ای به من شب دیر میام شام منتظرم نباشی شینم قاطی کنه کلم و بکنهب

چی شده که امیر اینطوری میخندید شانه -من انداخت دستش و جلوی دهنش قرارداد و رفت

اختش دای باال انداختم وگفتم: رفته بود سراغ وسائل آرمین مانکنای اون به این روز ان

 مدارکی که میخواستی پیدا-پسره دیونه فکر کردم چی شده مادرش اخمی کرد و گفت: 

و گفتم:این همه اون مدارکی که طی اون چند  به وارسته نگاه کردم کیف و باز کردم-کردی

ماه بدست آورده بودم غیر اون کپی پرونده ای که دست دادستانم بود هست مرجان گفت: 

مت مثبت تکان دادم رو دستم و نوازشی کرد و گفتم: خدا المنظورت پدرته سری به ع

– مطمئنم گیر میندازیدش اون وقت انتقام خانوادت و میگیریبیامرزشون ناراحت نباش 

با اشاره  تا وقتی که قاتل اونا زنده است نمیرم-نمیخوای بری–نه -هنوز سر خاکشون نرفتی

مادره بلند شد و گفت: من باید برم به غذا سر بزنم وارسته دیگه هیچ کدوم حرفی نزدن 

نشده با رفتن اون دوتا به وارسته که چشم مرجان توهم برو یه زنگ بزن ببین خبری چیزی 

-انتظاری غیر این داشتی-دیونت یه ردیاب بهم وصل کرده برادر -وختمدازم برنمیداشت 

من باید  -میدونم اونم به همین دلیل این کارو کرده -اینطوری من هیچ کاری نمیتونم بکنم

هرجا برم گیر وجود این رد یاب  آره با-و آزادیت-ازمدآزاد باشم تا بتونم  اون لعنتی و گیر بن

برادرت بدتر از خودته تحمل رفتار -حاال این موضوع عصبیت کرده یا چیز دیگه–می افتم 

شاید -گه ای نشون میدهید رفتارش که چیز-چهل سالش بچه نیست– های بچگانه اش و ندارم

که تی-چیزی باعث این رفتار شده وگرنه سخت میشد یه لبخند خشک به لب امیر دید

فهمیدی به منم بگوخوب چی دستگیرت -نه فقط میخوام دلیل رفتار برادرم و بدونم-میندازی

میره رامسر بیست روز بعد برمیگرده دیگه نه از شهر شدنش از زندان  دبعد از آزا– شد

آره  یادداشتی –تو مطمئنی -خارج شده نه کشور همش توهمون ویالئیه که آدرسش و دادی

منظورش از قول و -آره بهنام , بهنام محتشم–بهنام!! -مدادو مقابلش قرار دکه برام گذاشته بو

وختم و گفتم: ببینه به دچه جوابی مستقیم بهش چشم – منتظر جواب من بود -قرار چیه
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دست به سینه نشست و گفت: مگه  درخواست ازدواجش جواب مثبت میدم یا ردش میکنم

روزی که وارد زندان شدم سری تکون داد بله درست همون -ازت خواستگاری هم کرده بود

و گفت: پس خوب پیش رفته بودی پس چرا خواستی وارد زندان بشی تو که اینطوری 

-م و بیچاره کنمدآره ولی ممکن بود مجبور شم دستی دستی خو-میتونستی خیلی چیزا بفهمی

ون کاری من با قصد و نیت ا -دواج با اونه فکر میکنی قصدش واقعا" این بودزمنظورت ا

-خوب حاال میخوای چکار کنیمیدونم – برای این که تا تهش برم ناچارا" زنشم میشدم ندارم

آره باید مطمئن بشم اونم تو اون مراسم هست اگه نباشه همه -؟قبل از مراسم-باید ببینمش

خوب تو مگه به اون لیست دست رسی -چطوری؟ -میشه مطمئن شد-برنامه هام بهم میریزه

خوب باشه محسن میگفت –ومه که نه اون یه فایل محافظت شده است لمع-اریدن

وقتی محسن میتونست -معذرت میخوای حرفت  تکمیل کنبرای چی -.......معذرت میخوام

-نه دیگه نمیتونم چون هیچ وقت نزاشت راهش و بفهمم-اون فایل و باز کنه توهم میتونی

نه  حرفشم نزن -امیر؟ -کی؟ -بکنه خیلی خوب پس این وسط فقط یه نفر میتونه این کارو

من -م میدهولی اون وسط ماجراس تمام کارها رو اون انجا-نمیخوام اون وارد این ماجرا بشه

نه فقط گفتی اطالعات غلط -دلیلش و که صبح بهت گفتم-چرا؟ -نمیخوام اون این کارو بکنه

شماش و تنگ کرد با جنابعالی رو هم کنترل میکنه وقتی چبله غیر اون -دراختیارت میزاره

گره ای به پیشانی انداخت  ادمد شاشتم جای میکروفن و نشونددستگاه رد یابی که به همراه 

باید با محتشم -حاال بگو نقَشت چیه و گفت:حتما" دلیل موجهی برای کارش داره مهم نیست

تباط " نمیتونی باهاش ارالفع-ر ندارمبماهه ازش خددیرم هست چن–فعال" زوده -تماس بگیرم

بخاطر ناراحتی قلبی توخونه بستریه خودم و کشیدم جلو و گفتم:  ؟آخه چرا-برقرار کنی

-ولی چی؟ – چرا ولی......-ونستی اون ناراحتی قلبی دارهدآره مگه نمی–ناراحتی قلبی 

فعال" بستریه تکیه دادم و گفتم: امیدوارم تا اون موق  خوب بشه –هیچی حاال درچه وضعیه 

یه که باهاش دتمام افرا لخیلی خوب بهتره شروع کنیم پرونده ای که تو دستته ما .......

بهم معرفی کنه باید  درت بخواه اونی که قراره با من به این مراسم بیاددرارتباطن  از برا

نه پرسیدمم -خوب توجیه بشه که اون جا کار دستم نده ببینم تو میدونی کی و انتخاب کرده

مطمئن خالی به چه دردم میخوره باید از عهده کاری که -مطمئنه چیزی نگفت فقط گفت

اون باید وقتی من سر محتشم و گرم میکنم چیزایی که  -چکاری–میخوام بهش بسپرم بربیاد 

ی که میخوای اون جا پیدا بشه اونم تو یه جای تازه فکر میکنی چیزای-همیخوام برام پیدا کن

 اشتباه کردید بفهمن-چرخی توش زدنیه -گشتید شماها اون جا رو-ساخت که خالی خالیه

بعدشم همه چیز درست صبح روزی که قراره مراسم انجام بشه به اون  مراسم و بهم میزنن

ی لباس اونا کاراشون و انجام ........هردو بطرف جا برده میشه فراموش نکن توغالب شو
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-شده امیر  چرا سراسیمه ایچه خبر -امیر که با عجله از پله ها باال می اومد چشم دوختیم

من اسلحه ام و گم کردم میخوام برم –برای چی میخوای –ه ببینم دکلید اون خونه لعنتی و ب

آره بابا -یعنی چی که گم کردی  مطمئنی با خودت برده بودیش-ه باشهدببینم اون جا نمون

اسلحم و پیدا بخند فقط وای بحالت اگه من -با لبخند کلید و بطرفش گرفتم خوب کلید چی شد

ده نگهداری ارتباطی داره تو نمیتونی ازعهاختم و گفتم: به من چه دنکنم شانه ای باال ان

اون وقت میخوای مراقب من باشی  مارو باش دلمون به کی خوشه خوب وسائلت بربیایی 

کارتو بوده – چی میگفتم وقتی به وارسته چشم دوختم با حرص کلید و ازدستم کشید و رفت

دیدم من اصال" هیچ اسلحه ای ن-ه اسلحه اش و تو برداشتیدآره میگم کارتو بو-منی هان با–

باقی کار بمونه بعدازناهار به –برگردیم سرکار خودمون مطمئنم که اشتباه میکنه  خوب 

وختم لبخندی به روم زد و گفت: برو لباست و عو  کن بیا منم علی و دمادر وارسته چشم 

ادم و از جا دسری تکان چشم دوختم  دویلچر پسرش و حرکت میدامیبرم لحظه ای به او که 

بلند شدم و به اتاقی که دراختیارم قرارداده بودن رفتم وقتی مطمئن شدم جز یه میکروفن 

سرمیز نگاهی به مادرو چیز دیگه ای تو اتاق نیست لباسم و عو  کردم و بیرون رفتم 

م مقایسشون کردم دنداختم وقتی با ظاهر خوا ددختر که هردو بلوز دامن بلندی به تنشون بو

اون وقت مریم جلوی برادر خودش همچین  من همیشه بلوز شلوار میپوشیدمخندم گرفت 

نگین خانم خوشت نیومد نگاه از ظرف غذا گرفته به مادر -لباس پوشیده ای به تن کرده

میگم چرا چیزی ه وارسته انداخت و گفت: بوارسته دوختم و گفتم: با من بودید نگاهی 

نمیخوری عزیزم نکنه دوست نداری لبخندی به روش زدم و گفتم: ممنون غذا عالیه من 

رش نکرده و ظرف ها رو شستم و گفتم: اگه دوقتی میز جم  شد توجهی به ما اشتها ندارم

ی دنطوری راحترم لبخنیقراره تا یه مدتی این جا باشم اجازه بدید بعضی کارا رو انجام بدم ا

وم زد و گفت: باشه دخترم هرجور که خودت دوست داری بی اهمیت به وارسته که به ر

که صدای درمن و به خود  ددونم چقدر گذشته بویمن  به اتاق رفتم دقابل تلویزیون نشسته بوم

 دد و گفت: چنشآره عزیزم مرجان با سینی چای وارد –میتونم بیام تو -بفرمائید–آورد 

-اشتمدفنجان چای و بر تو اتاق که چی یکم استراحت کن ت و زندونی کردیدساعته خو

میفهمم چه حسی داری ولی -استراحت کردم االن وقت کاره طماه تو بی خبری فق دممنون چن

افتی توهنوز کامل خوب نشدی اون همه خون از دست دادی  اینطوری خودت از پا می

درست زمانی که باید سرپا باشی می افتی خوب کارا به کجا کشید  داروهاتم که نمیخوری

خوب چرا ازتلفن -که برادرت بهم نمیده ا اون خطاسبخیلی نه کارم -تونستی چیزی پیدا کنی

نگین – نمیشه میخوام با محتشم تماس بگیرم باید حتما" همون خط باشه-خونه استفاده نمیکنی

به  میدونم-اره محتشم خیلی خطرناکهییی سرت باین که یه وقت یه بال–ازچی -نمیترسی
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-از علی شنیدم ازتوهم خواستگاری کرده–همین دلیلم هست که میخوام بهش نزدیک بشم 

یگه ای هم خواستگاری کرده که من بی خبرم خنده اش خودم و دازمنم مگه جز من از کسی 

-میشی زنش بشیتصمیمت چیه اگه ناچار بشی تا تهش بری راضی – هم به خنده انداخت

نه ازآینده نامعلومی – پس ازش میترسی–نفسم و با صدا بیرون دادم و گفتم: نگران همینم 

کاش دوباره -میمی که گرفتم برگردمولی اینم باعث نمیشه از تصکه درانتظارمه هراس دارم 

ک گفت:بخدا درک میکنم وختم با چشمای پراز اشداین پرونده رو باز نمیکردید بهش چشم 

ی ده بودم خودت علی و قبال" دیدماهم مثل تو توی این ماجرا صدمه دیدی  حسی داریچه 

افتاد  لیده بودی وقتی به این حادرسته خیلی نمیشناختیش ولی شکل و شمایلش و که د الحا

نامزدش ولش کرد با این که خودشم تو همین کاره ولی خیلی راحت علی و گذاشت کنار 

یلی داره همین علی و حسابی بهم ریخته آخه اون مریم و خشنیدم که مجدد قصد ازدواج 

ال" نسبت به نمیدونم مریم اخالقای خاصی داره ک-مریم چی اونم دوسش داشت-دوست داره

برادرت وقتی فهمید -رد برخورد میکنه غیراینم ازش انتظاری نمیرفتسنهمه چی خیلی خو

به چیزی که میخواد ویتونم اون هیچی گفت حق داره من نم-دیگه باهاش نمیمونه چکار کرد

همون بهتر که رفت ولی این زبونش بود که این و گفت من شاهد  کنم شو خوشبختبرسونم 

بهتر که رفت ناراحت بهم چشم -طور روز شب از دوری اون رنج میکشیدبودم که چ

از ازدواج  دکرده اگه بع شحداقل اینقدر معرفت داشته هنوز توخونه اش نرفته ترک-وختد

ترکش میکرد که دیگه واقعا" دیونش میکرد اونم با این موضوع کنار میاد سرهنگ مغرور 

نه دیگه این فقط ظاهر ماجراس علی -تونه از پا دربیارشبختر دتر از این حرفهاس که یه 

رست برعکس امیر  که مثل سنگ دبرعکس ظاهر خشک و خشنش خیلی احساساتیه 

رین مرجان خانم هردو متعجب بطرف پنجره چرخیدیم لبه پنجره حاال من سنگم آف-میمونه

ین انگشتای من ب زفنجان و ا دنشسته بود وقتی مارو متوجه خودش دید پرید داخل اتاق اوم

نمیتونی -چند دقیقه ای میشه-توکی اومدی-گرفت سرکشید ولبه تخت کنار خواهرش نشست

ن که ی شاید روسری سرش نباشه به مامام از دربیای باید از پنجره ظاهر بشی نمیگدمثل آ

اوه میدونی  سابی به خدمتت میرسه دستش و دور شانه خواهرش حلقه کرد و گفت:بگم ح

فکر کردم بخاطر مریمه که از اون –آدم عاقل میانبر و ول نمیکنه چقدر راهه از دربیام 

ه دچی اوم غلط کرده برای-آره یک ساعتی میشه که اومده-؟چی مگه این جاس-طرف نرفتی

بشین امیر مامان گفت نه تو نه علی -این جا االن به خدمتش میرسم  دچطور روش شده بیا

ضمن تو بشین همین جا من برم یه سروگوشی  رد هیچ کدوم حق ندارید حرفی بهش بزنید

آب بدم یه وقت بلند نشه بیاد این جا مثال" قراره هیچ کس از وجود نگین تواین خونه با خبر 

نه همه جا رو زیرورو کردم -لحت و پیدا کردیسا-رفتن مرجان به من چشم دوختبا  نشه
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حاال میخوای چکار کنی ببینم – حسابی-دیونه اون جا رو حسابی ریختی بهم آره-نبود که نبود

پس باید اوه اوه -ا اطالع میدمدنه فکر کردم پیداش میکنم فر-اطالع دادی اسلحه ات گم شده

م ناجور نیافتاده باشه دی شدنت باشیم خدا به فریادت برسه دست آکم کم درانتظار دادگاه

یتور برگشتم بطرف مان–ستی توموهاش کشید و گفت:امیدوارم خوب امروز چکارا کردی د

بطرفش چرخیدم و گفتم: یکی از خطام و الزم هوم -یرام....و گفتم: کار خاصی نکردم 

زیر نظر  نکرده به موقعش میبینیشالزم -ید با محتشم تماس بگیرمبا-فکرشم نکن-دارم

لی و داسلحت ازجا کنده شد اومد دوطرف دسته صن–سرچی -حاضری معامله کنی-داریمش

کلت من و  خودم و کمی عقب -چی و ؟-رد کن بیاد, گرفت خم شد و گفت: میدونستم کار تو  

کار میکنه دست انداخت چونم و محکم گرفت فشاری یچ کشیدم وگفتم: کلت تو دست من

م بگردمت شانه ای دبهش داد و گفت: از صبح من و گذاشتی سرکار  ندی مجبور میشم خو

باشه ولی وقتی مادرو - خوب بکش –دستت به من بخوره جیغ میکشم  اختم و گفتم:دباال ان

فورا" خودش و عقب کشید و متحیر ها برادرت بیان تو اتاق میگم قصد دیگه ای داشتی 

-تم و گفتم:خوب حاال چکار میکنی خط و میدی یا جیغ بکشمنگاهم کرد دست به سینه نشس

باشه پس امتهان میکنیم تا دهنم و باز کردم دستش و -اونا میدونن من اهل این حرفها نیستم

بردارم جیغ -خیلی خوب ساکت باش به دستش اشاره کردم –محکم جلوی دهنم گذاشت 

تا نفس عمیق کشیدم و  دکشید چنه طرفین تکون دادم آروم دستش و کنار بسرم و   نمیزنی

گفتم: چه دستای کته کلفتی داری داشتم خفه میشدم نگاهی به دستاش انداخت و گفت: خوب 

حاال رد کن  باید اینطوری باشه نکنه انتظار داشتی مثل دستای تو ظریف باشه دست مرد

لحظه درباز اول جیغ دوباره دستش و جلوی دهنم  گذاشت  همون  - اول کلت - خط لاو-بیاد

بصدای جیغ مرجان مادرش و وارسته  وای خدای من علی این دیونه داره نگین و میکشه-شد

تی دستش و از رو ه شوکه شده بود فراموش کرده بود حامیر ک سراسیمه وارد اتاق شدند

لحظه ای نگاه  داری چه غلطی میکنی امیر ولش کن مامان یه کاری بکن– دهن من برداره

ه خورد تازه به خودش اومد دستش و کشید عقب با برداشتن دستش به رم گمن و امیر دره

مرجان بدو آب بیار وای نگین خوبی نگین باتوام نفس عمیق بکش احمق دستم -سرفه افتادم

کجا موندی پس مرجان وقتی من تونستم بهت برسه میکشمت زورت و رو زن نشون میدی 

بوند و گفت: فکر نمیکردم اینقدر ارش خونفس راحتی بکشم مادر وارسته سیلی توگوش پس

نامرد باشی که بخوای با یه دختر بی پناه این کارو بکنی برو از این خونه بیرون دیگه 

ه او چشم دوختم هردو زبونمون قفل شده به من و من بامیر مستعصل نمیخوام ببینمت گم شو 

اختم و دسرم و پائین ان لیل منداگه حرفی میزدیم مطمئنا" بی راهه میرفتن به همین  بود

خوردم و لبه  دجرعه ای از آبی که مرجان آورده بواوهم سربه زیر از اتاق بیرون رفت 
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چی شد -وختم و گفتم: خوبمدنگین جان خوبی چیزیت که نشد به مادره چشم –تخت نشستم 

-یرمخطا رو بده که بتونم با محتشم تماس بگ گفتم یکی از-این دیونه برای چی این کارو کرد

همین نفهمیدم یدفعه برای چی عصبانی شد نگاهی  به وارسته نگاه کردم و گفتم: بله ؟همین

خوب برای -یخواستم بزنمزه متا–ی داشتی برای کی ایمیل میزدبه مانیتور انداخت و گفت: 

ونی اگه رد این جا رو بزنن یدمحتشم  سری تکان داد و گفت: پس این عصبیش کرده م-کی؟

من میخواستم از طریق خطم بفرستم که اونم کاری بله میدونم ولی -همه چی بهم میریزه

ولش کن -جان بدو صداش کن بیاد کارش دارم مر– کردم که هیچ رقمه قابل پیگیری نیست

افته مراقب نگین باشه وگرنه میدونی توچه دردسری می دایبر من کجا بره اون دما-بزار بره

رف پنجره طبالم بگرده همه بمن این جام نیاز نیست کسی دن-بدو مرجان تا نرفته برگردونش

با عصبانیت نگاهم کرد و گفت: خدا خدا کن حاال حاالها این پرونده بسته نشه  برگشتیم 

لبخندی زدم و دستم و روبینیم کشیدم که همین عصبیش کرد  محتشمم نکشت خودم میکشمت 

ر حرمت نون و وارسته ایستادم و گفتم: ببین امیپشت تو اتاق فورا" رفتم  از پنجره پرید

زدن تو برای نمکی که توخونتون خوردم و نگه داشتم وگرنه االن سالم این جا نایستاده بودی 

ارم برو خط و بیار بزار به کارم برسم دحوصله گریه زاری نفقط اره دمن هیچ کاری ن

اگه -ن راحت میشیتره زودتر از شر مبشه  برای خودتم بههرچی زودتر این پرونده بسته  

اگه تا زمانش مرد و رفت -االن تماس بگیری ممکنه کارا رو بهم بریزی صبر کن تا زمانش

خونه مگه اون االن تو-یعنی چی که مرد مگه قراره بمیره-ت دستمون به کجا بندهقچی اون و

و داری اطالعات دراختیار این ت-برادرش چشم دوخت اش بستری نیست  امیر عصبی به

ه ببه همون حقی که تو -به چه حقی این کارو کردی میزاری اونم بدون هماهنگی با من

هان چیه نکنه -ت اجازه دادی صدجور میکروفن این جا کار بزاری ابرویی باال انداختدخو

ش اونی که متوجه اطرافانگار فراموش کردی من دختر کیم  فکر کردی من متوجه نمیشم

نفهمیدی من کی اسلحت و برداشتم نفهمیدی کی به یقه پیراهنت نیست تویی تو حتی 

از  ؟میدونی چطوری,من تمام مکالمات امروزت ریز به ریز شنیدم میکروفن وصل کردم 

افرادت  زمیکروفن خودت استفاده کردم وارد رمز خودت شدم ولی نه تو نه هیچ کدوم ا

و اوضاع انتظار داری من چطور بشینم و به تو و  این وض متوجه نشدید اون وقت با 

و کارا رو بسپارم دست شما من امروز هر سه تا خطم زیر دستم بود  دت اعتماد کنمرافا

اشته کنترل کردم میخواستم خیلی راحت میتونستم  ازشون استفاده دهرچی تا به امروز تماس 

م تا اول اجازه اش و بدی بعد کنم نکردم این کارو چون برات احترام قائل شدم صبر کرد

دست به این کار بزنم ولی به خدا اگه بخوای اینطوری پیش بری  نمیزارم دستت به هیچی 

ن که کاری که یقبل از ا کنم  لبرسه حاال چکار میکنی خط و به من میسپری یا سرخود عم
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نافرم رفتم ی د و گفت: بولوف زدزورتادور یقه اش کشید بعد پوزخندی دگفتم بکنه دستش و 

گفتم: آقای زرنگ این جاس میکروفن و از زیر دگمه یقه اش بیرون  مقابلش ایستادم با خنده

آوردم و گفتم: من جلوی چشمتت این کارو کردم ولی حتی نفهمیدی میدونی کی این کارو 

کردم وقتی فکر کردی داری من و تهدید میکنی و منم ازت میترسم درست همون موق   که 

حاال چی ن و میکشیدی من کلت و برداشتم و میکروفن و هم به یقه ات زدم توموهای م

جا این غلط و نکردی اومتعجب به پس فقط این -ش و توموهاش فرو بردجفت دستا میگی

شما چرا بارو میکنی من کجا -توخجالت نمیکشی دست رودختر بلند میکنی-مادرش خیره شد

چقدر وقیح شدی -ن کجاش زدن محسوب میشهای دست بلند کردم فقط موهاش و کشیدم همین

واال برعکس شده  وقتی زورم به -امیر کارت به جایی رسیده که مو میکشی مگه تو دختری

میدونم چطور به  داین به اصطالح دختر نمیرسه بایدم موش و بکشم ولی از این به بع

تو بی جا میکنی وای خدای من چی فکر –خدمتش برسم تازه فهمیدم نقطه ضعفش چیه 

بیا برو اون خط و بردار بیار از میکردم چی شد تو اون پسری نیستی که من بزرگ کردم 

این به بعد هم حق نزدیک شدن به اتاق نگین و نداری کاری داشتی به خودم میگی بهش 

میگی مامان هیچ معلومه چی – میرسونم برو بیرون چرا همینطوری این جا وایسادی

مطمئن باش نمیرم به قول خودت من بی کس و کار -اینطوری که راحت ازدستم درمیره

رف او رفت طخوام بهش پناه ببرم با این حرف مادرش عصبی تر ببارم که ددیگه کسی و ن

ی از پیروزی زدم و به او که بهت زده لبخند دو بازوی اورا گرفت و بطرف دراتاق بر

اخت بطرف من اومد و گفت: من به دا ازاتاق بیرون انررش اونگاهم میکرد چشم دوختم ماد

ه حساب این که این بجای پسر بی عقلم ازتو عذر میخوام حرفهاش و نشنیده بگیر بزار 

این جا رو مثل خونه خودت بدون توبرای ما با مرجان هیچ پرونده حسابی دیونه اش کرده 

ونم ممنونم امیدوارم بتونم جبران کنم  ازت درک میکنمسری تکان دادم و گفتم:فرقی نمیکنی 

خوب دیگه از وقت شامم گذشت ران نیست عزیزم بدستی روسرم کشید و گفت: نیاز به ج

خواست ویلچر پسرش و حرکت بده که وارسته گفت: شما بفرمائید من با ایشون بیاید دیگه  

دنبالش بره وقتی مادره نگاهی به من انداخت و با سر به مرجان اشاره کرد یه کاری دارم 

هردو از اتاق خارج شدن با دست اشاره کرد بشینم خودشم اومد روبه روم لحظه ای نگاهم 

اشتم وتو من و به شک انداختی دن دبهش اعتما-تش و برداشته بودیلد و گفت:برای چی کرک

من -ییعنی میخواستی ازش استفاده کن– حرفت و وقتی که میخواستم برم که فراموش نکردی

برای این که فقط -چرا االن گذاشتی دستش بهت برسه-ارمدن چیزا نیتفاده از ای به اسنیاز

شلوغش کرد اون اینقدر بچه  دیدم میکرد دلیلی نداشت حرکتی کنم خواهرت بیخوداشت تهد

 یش بده چشماش و کمی تنگ کرد و گفت: ولدنیست هنوز به نتیجه نرسیده کار دست خو
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همین هوش و زکاوتته ی به روش زدم و گفتم: دداشتی لبخن کنم تو قصد دیگه اییمن فکر م

ازش دکمی با دقت بران دته ازنوع قالبیش بعکه همیشه من و به وجد آورده سرهنگ جون الب

کردم و گفتم: حاال چرا اینقدر چشمات ورم کرده  فورا" نگاه ازم گرفت و گفت: خواب بودم 

خواب با تشر نگاهم کرد  ابروی باال انداختم بگو توکابوس بودی نه سری تکان دادم و گفتم: 

واقعا" برات و گفتم:ضعفت حالم و بهم میزنه االن وقت تالفیه نه گریه زاری مرد گنده 

وتو  همیشه محکم و با -میکنیمتاسفم تو همیشه توهمه چی همینقدر ترحم برانگیز عمل 

همین رفتارتم من و سرشوق می اقتدار مثل همیشه از دختر دادستان توکلی جز اینم برنمیاد 

فرقش اینه که  -به حال تو چه فرقی میکنه-میخوام یکم آزارش بدم توکه ناراحت نمیشی-آورد

شریک فقط خودم عذابت بدم نه کس دیگه نمیخوام لذت این کارو با کس دیگه  ددلم میخوا

فکر نمیکردم  آره ولی-د وقتی بشه دست به این کار زده باشیبشم خندید و گفت: فکر کنم چن

سرش و انداخت پائین خواست بره که گفتم: سرهنگ  به جای تو دلش پیش برادرت باشه

 بی خیالش شو به دردت نمیخوره-یادت رفت البته ازنوع قالبیش -سرش و بطرفم چرخوند

ون و به این خونه نکن از این ازاولم نمیخورد دل برادرتم جای دیگه ایه پس فکر برگشت ا

 دکترت تو سات پزشکیت به موق  حاضر شو خدا رو چه دیدی شاید به قولبه بعد سر جل

د دوباره انیاز به یه شوک داشته باشی تا بتونی دوباره سرپا بایستی خیلی دلم میخو فقط 

بلند خندید و گفت:  اون وقت خودم میزنمت زمین نزار آرزو به دل بمونم  سرپا ببینمت 

ناهارم نخوردی این و گفت و گرسنه نیستی میکنم  بخاطر آرزوی توهم که شده این کارو

چرخ ویلچرش و چرخوند و از اتاق بیرون رفت به امیر که کنار در اتاق بود خیره شدم  

ممنون –اومد جلو گوشی و بطرفم گرفت هیچی نگفت ولی حالت نگاهش فرق کرده بود 

  !!  کلت  -ت بدمس  اختم و گفتم: چیه پَ دخودش ان دستش بعددستش و آورد جلو نگاهی به 

قرار شد تو راستی متخصص دست مادرته برو ازش بگیر لبخندی به روش زدم و گفتم:

تالفی سیلی که –یه بار دیگه بیای جیغ میزنم  ,اینطور نیست یدیگه پا تو این اتاق نزار

مادرم بهم زد سرت در میارم تا حاال یه تو به من نگفته بود ولی امشب بخاطر تو من و 

بیا -پهنت کنه روبند خشک بشی دذاشت کنار خندیدم و گفتم: ادامه بدی میگم بیاشست گ

هیس -باز که تو این جایی  ....نگین جون-خدمت ازماس–بانمک بعدا" به خدمتت میرسم 

نه -اذیتت که نکرد-شر راه ننداز گوشی و بهش دادم این و گفت و از اتاق بیرون رفت

تمام  ده روی من و مرجان کنار وارسته نشسته بوبامیر رو شام سرد میشه بیا-مرجان جان

لند شدن صدای بیسیمش فورا" ببا  مدت چشمش به ظرفش بود ولی فقط با غذاش بازی کرد

گفت:  بدون هماهنگی با من هیچ  دوکمی ازمیز فاصله گرفت وقتی اوماز سر میز بلند شد 

م روبه مادرش گفت:من شب کاری نمیکنی متوجه شدی سری به عالمت مثبت تکان داد
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با رفتن او وارسته به من چشم اخت و رفت داحافظ نگاه دیگه ای به من اندبرنمیگردم خ

اختم و گفتم: ددوخت و گفت: جریان چیه چیزی هست که ما ازش بی خبریم شانه ای باال ان

بله  -دوباره میکروفن و بهش زدمچطوری؟ لبخندی زدم و گفتم: -ولی االن میفهمم نمیدونم

امیدوارم نشه برادرت به چیزایی که مقابل -رولباسش دیدم ولی فکر میکنی متوجه نمیشه

بابت درست برعکس خودت  اره واضح بگم قدرت دیدنش و ندارهدچشمشه هیچ توجهی ن

ممنون من -نوش جونت عزیزم ولی توکه بازم چیزی نخوردی-دغذا ممنون خیلی عالی بو

غذام همینقدره خواستم کمک کنم که وارسته گفت: تو نمیخواد کمک کنی بیا بریم ببینم 

طبق خواسته او هردو به اتاق من رفتیم  جریان چی بود که اینطوری با عجله گذاشت رفت 

اوهم دست  لرسته نگاه کردم حادرمانده به وابا فهمیدن موضوع دنیا روسرم خراب شد 

حاال باید چکار کنیم دستی روچونه اش کشید و گفت: نمیدونم فقط -کمی ازمن نداشت

هزاربار اعدامم امیدوارم عملش با موفقیت انجام بشه این کثافت نباید به این راحتی ها بمیره 

  ی امکان ندارهچی میگ-من باید تا قبل از این که اتفاقی براش بیافته ببینمش–براش کمه 

پس میگی چکار کنم دست رودست بزارم تا –اینطوری همه برنامه ها رو بهم میریزی 

من  " چاره ای نیست جز این که صبر کنیم فعال-بیافته بمیره و دستمون ازهمه جا کوتاه بشه

میدونی که هیچ کس هیچ اختیاری تو این پرونده دیگه ندارم امیر همه چی و تو دست گرفته 

نداره من زنده ام همه فکر میکنن منم مثل تو ....صبر کن امیر نمیزاره به این راحتی خبر 

کن و به حرفش باش نبین خونسرده حرصش و  دها این پرونده بسته بشه بهش اعتما

 دست روهرپرونده ای گذاشته الدربیاری درنگ نمیکنه یه بالیی هم سرتو میاره تا حا

به پروپاش  ی که به همچین جایی نرسیده یکم تحمل کندبیخوبی نتیجه بمونه اشته دردخور ن

 نپیچ و بزار طبق نقشه خودش پیش بره اون تا محتشم و به طناب دار نکشه ول کن نیست

هروقت خواستی کاری بکنی باهاش درمیون بزارازمن کاری برنمیاد چون درحال حاضر 

منم دوباره متولد میشم نه که من یه مهره سوخته محسوب میشم هروقت این پرونده بسته شد 

به نقشم که همون مرده است ادامه بدم باز جای شکرش باقیه هیچ کس  بایدحاال حاال ها 

یگه استراحت دمثل یه زندانی روزگار میگذروندی  دتورو نمیشناسه وگرنه توهم مثل من بای

...نگین! سرم و . ر خسته کنی امیر خودش همه کارا رو انجام میدهدتم اینقدخو دکن  نمیخوا

همه چی درست میشه  شب بخیر رفت و درو پشت سرش -بلند کردم و تو چشماش زل زدم

هدفن و دوباره تو گوشم گذاشتم تنها چیزی که به گوش میرسید فریادهایی بود که امیر  بست 

دوروز تمام به خونه نیومد و من فردای میزد و مداوم میخواست هرکس کاری انجام بده 

که رفته بود ارتباطم باهاش قط  شده بود روز سوم دم دمای صبح بود لبه  همون روزی

 ای میو ازپشت سرم ازجا پریدمدیدن صو بیرون و نگاه میکردم که با شن پنجره نشسته بودم
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ین میرفت اومد ام باال پائصدای خنده باعث شد دستم و ازرو سینه ام بردارم شانه هاش مد

تو سینه اش کوبیدم و رفتم لبه تخت نشستم همان جا نشست جلو گفت: ترسیدی با پشت دست 

قهرکردی  -و گفت: چرا هنوز بیداری سرم و بطرف دیگه ای برگردونم و جوابش و ندادم

مشخصه کی بچه ننه است پیرمرد اخمی کرد و بلند شد که بره گفتم: آهای پسر –بچه ننه 

چه خبر از محتشم عملش –دوخت چهارده ساله  با همون سگرمه های درهم کشیده بهم چشم 

چه فرقی  -پرید تو اتاق اومد نزدیکم ایستاد و گفت: توازکجا میدونی ؟چطور پیش رفت

مثل این که یادت رفته برادر خودتم توهمین کاره -نه بگو کی بهت گفته-میکنه جوابم و نمیدی

نیای زنده هاس گفتم: منظورت د دولی اون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداره با پوزخن-ها

خواست بره که گفتم: خواهش میکنم امیر سه روزه چشم روهم نزاشتم فقط بگو حالش  دیگه

آدم سگ جونیه –وای امیر حرف بزن دارم سکته میکنم -خوب هست یانه تو چشمام خیره شد

چند روز دیگه مرخصش میکنن خودم و  دهرکی جای اون بود تا حاال صدتا کفن پوسونده بو

 بهشچیه خوشحالی خواستگارت سالمه نشست و گفت:–اختم و گفتم: خداروشکر روتخت اند

ون میخوام خودم جونش و بگیرم با دستای خودم پس باید چشم دوختم و گفتم: آره خوشحالم چ

تو من و میترسونی نگین میترسم آخر سر قبل از این که به نتیجه برسیم تو یه –سالم بمونه 

نترس تا به اوج نرسونمش کله پاش نمیکنم چشماش و تنگ کرد و گفت: –کاری دستش بدی 

به همین زودی ها همه چی دستگیرت میشه خوب خبر داری مراسم هم جاش  -متوجه نمیشم

ن ببینمش فقط یک هفته فرصت دم و بیار مپس امروز اون آ–آره –تغییر کرده هم تاریخش 

م دهرچی میخوای به اون بگی به من بگو خو بلند شد و گفت:-اریم باید موارد و بهش بگمد

من نیاز نیست بدونی -می میخوام برمدبدونم با چه جور آ دامیر لج نکن من بای-بهش میرسونم

دوباره ازپنجره بیرون رفت بعد از چند  میرم بخوابم خیلی خسته ام توهم یکم استراحت کن

رفتم تو حیاط و گوشه ای  روز استرس باید شنیدن خبر سالمتیش آرومم میکرد ولی نکرد

که صدای مادر وارسته  دنشستم وبه تنها درخت توی باغچه چشم دوختم چیزی نگذشته بو

یدی  نگاهم و دوباره به بازم نخواب-صبح توهم بخیر-سالم صبح بخیر-من و به خود آورد

امیر تازه اومده گفت حالش خوبه دیگه نگران -  بم نمیبرهدرخت دوختم و گفتم: نتونستم خوا

بله دیدمش ولی تا زمانی که اون سرپاس من آروم نمیشم  دستی رو شانه ام گذارد و -نباش

تو  اشته باش همه چی درست میشه من دارم میرم مرجانم که دیشب رفتهدگفت: تحمل 

و خودت حتما" یه چیزی امیر که بیدار شه صبحانه برادرش و میده ت میمونی و این دوتا پسر

بدون این که ازجام تکون بخورم  چشم  بوسه ای روگونه ام زد و رفت-بخور گرسنه نمونی

نه  –خوابی –به دیوار پشت سرم تکیه دادم و چشمام و بستم با صدای پایی هشیار شدم 

دم مر–کنارم نشست و گفت:چرا نخوابیدی بدون این که چشمام و باز کنم گفتم: خوابم نمیبره 
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کردم و بهش خیره شدم و گفتم: من چه  زآزار برو بگیر بخواب بزار منم بخوابم چشام و با

 افکارته که آزارم میده و خواب و از سرم میپرونه لبخندی زد و گفت:  آزاری به تو رسوندم

شه لی بیشتر از اونی که تو فکر میکنی طول بکنگین این کار ممکنه خی–نگاه ازش گرفتم 

 تحملت و ببری باال با عجله فقط همه چی خراب میشه صبر داشته باش قول میدم باید میزان

ادت  و ازش بگیرم سرم و تکیه دادم و چشمام و بستم و گفتم: گیر بندازمش  و انتقام خانو

ی زدم و نگاهم و شمم و باز کردم خندید خودمم لبخنداز چی گربه همین که چ–میترسم امیر 

ولی  می افته خیلی ازش مدرک داریم فقط باید بیافته تو تله نترس گیر-به درخت دوختم

نزاری یش کنی قول بده ئباید هوا ططعمه این تله تویی نمیخوام دستش بهت برسه نگین فق

وقتی جوابی بهش ندادم گفت:  حتی از این هوا استنشاق کنه باشه این قول و به من میدی؟

نمت تو زندان اینطوری حداقل میدونم جات نگین من و نترسون که تعجیل نمیکنم برمیگردو

نیاز نیست بترسی نمیزارم اون کفتار سر این طعمه هم به خواسته اش برسه فقط آزادم  -امنه

بی گدار به آب  مطمئن باش  بزار جلو دست و پام و نگیر بزار به روش خودم پیش برم

گه به اون نتیجه ای که فعال" باید طبق برنامه بریم جلو ا– این و بهت قول میدم نمیزنم

خواستیم رسیدیم بعد بهت این اجازه رو میدم خوبه راضی شدی نگاه گذرایی بهش انداختم و 

قول حاال بلند شو برو یکم استراحت کن ازمادرم شنیدم این چند روز یه -گفتم:قول میدی

دستش و که بطرفم دراز کرده بود گرفتم و بلند شدم جلوی در  لحظه هم چشم روهم نزاشتی

ن که روتخت دراز یمیرم خندید و سری تکان داد و رفت به مح  اگفتم: من از میانبر 

 دگوشام و تیز کردم صدای امیر و وارسته بوخوابم برد با سروصدایی چشم باز کردم  کشیدم

باشم که صدای وارسته باعث شد دوباره خواستم بی تفاوت -که داشتن باهم مجادله میکردن

-توحق نداری بهش کلک بزنی اون اگه االن این جاس فقط به همین دلیله-گوشام و تیز کنم

اون مرتیکه دربه در داره دنبالش میگرده نمیخوام من هرکاری میکنم فقط بخاطر خودشه 

به موقعش -می افتهبازم میگم اون باید بدونه چه اتفاقی داره –گوشت و بسپارم دست گربه 

دختره کم عقل فکر میکنه میتونه گرگی مثل محتشم میفهمه االن فقط  کارا  رو خراب میکنه 

بسه امیر چرا -داد زد نخیر نتونسته–یعنی نمیتونه توفکر میکنی نتونسته –و به دام بندازه 

می محتشم آد اینقدر تغییر کردی مثل پسر بچه ها برخورد میکنی هیچ معلومه چت شده 

 دبال یه دختر باشه باهرکی ارتباط داشته زیاد زیاد دوهفته بوده بعنیست که همینطوری دن

هم من  دخلش و آورده ولی میبینی که درست از وقتی به تهران برگشته یسره پی نگین بوده

سالی میتونه  وو هرسن هم محتشم هم خودت خوب میدونیم نگین دختریه که هرکسی و ت

خفه شو علی خفه شو صدای کوبیده شدن درباعث شد -قبول نداری هب کنبطرف خودش جذ

بالفاصله دراتاق باز شد خودم و به خواب زدم تا  و چشمام و ببندم فورا" روتخت دراز بکشم
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متوجه بیدار بودنم نشه تا جلوی تخت اومد لحظه ای ایستاد بعد بیرون رفت آروم چشمام و 

پس  چیز همونطوری پیش رفته که من میخواستم خوبه همه–باز کردم و نفس عمیقی کشیدم 

نفس آسوده ای کشیدم و چشمام  دلیلی نداره خیلی عجله کنم زیاد زیاد چند روز دیگه میبینمش

فورا" –ارت کردم دبی–و بستم  نیم ساعت گذشته بود که ضربه ای به درخورد و باز شد 

دقیق  لومد صندلی و کشید نشست اوباید بیدار میشدم بیا تو اروتخت نشستم و با لبخند گفتم: 

آره ولی توبرعکسی چیه توفاصله ای که – گفت: خداروشکر انگار بهتری دنگاهم کرد بع

کمی نگاهش  من خواب بودم اتفاق جدیدی افتاده خندید و گفت: نه چه اتفاقی باید می افتاد

ت:برنامه یکم کردم و گفتم: چیزی که میخوای آخر بگی اول بگو سرش و انداخت پائین و گف

-تو نمیتونی تومراسم شرکت کنی اخم کردم و گفتم: چرا نمیتونم– چه تغییری-تغییر کرده  

صبر کن زود موض  نگیر توبرای چی میخواستی تو مراسم شرکت کنی رسیدن به محتشم 

رفتن تو هم بی محتشم تا اون روز از بیمارستان مرخص نمیشه -خوب که چی؟ –غیر اینه 

هم خبر دادن دکترش گفته باید تحت مراقبت بباور کن چند دقیقه پیش -مطمئنی-فایده است

اصل کاری اونه امیر محاله شرکت نکنه نمیخواست بیاد همه چی و کنسل -های ویژه باشه

وای امیر ما به یه چیزی فکر -.....چی شد چرا یدفعه ساکت شدی میکرد نه که بندازه جلو

وای چرا به فکر -نکنه میخواد از کشور خارج بشه فورا" ازجا بلند شد -چی؟ – نکردیم

حتما" به همین دلیلیه که این مراسم و –شنیدم گفتن باید یه بار دیگه عمل بشه  خودم نرسید

جلو انداخته این کارو کرده تا هم خودش تو این مراسم باشه هم به نوعی کاراش و جم  و 

یر چطور نتونستی همچین چیزی و پیش بینی کنی نشستم پشت لعنت به تو امجور کنه 

چکار کنی؟ بطرفش -هیچی میخوام لیستای پرواز و چک کنم-چکار میخوای بکنی–سیستم 

به  به این اطالعات دسترسی داری تو چطور -چرخیدم و گفتم: چیه خیلی تعجب کردی

از پدرتو -که چیزی نیست مانیتور چشم دوختم و گفتم: من به خیلی چیزا دسترسی دارم این

برادرت آب دهنم و -م هم کارای اون و هم محسندچرا تمام کاراش و من انجام میدا-بعیده

شنیدم خیلی عذابش میدادی عصبی بهش چشم دوختم و –قورت و دادم و گفتم: بله برادرم 

گفتم: االن قصد داری روح و روان من و بهم بریزی اگه این و میخوای که به خواستت 

مز و بزار ببینم چه غلطی میکنم بی تفاوت به دراتاق ر سیدی دیگه دست ازسرمن بردارر

از دست این برادر -بر شده  نگین چرا داد میزنیچه خ–وارد کردم و وارد لیست شدم 

دیونت باید خودم و حلق آویز کنم نه که داد بزنم آقا یه چیز به این بزرگی و نتونسته بفهمه 

ین جا دلم و خوش کردم که اون میتونه یکی مثل محتشم و گیر بندازه اون وقت من نشستم ا

هیچی  چی میخوای بشه بفرما....وای امیر -نزدیکم و گفت: چرا مگه چی شده داوم

داره ازدستمون درمیره حاال چه خاکی  اون لعنتی برای بیست و چهارم بلیط داره میکشمت 



 
109 

خیلی خوب داد نزن بزار ببینم چکار میتونم بکنم بلند شدم روبه روش ایستادم -بریزم تو سرم

از مراسم تا پروازش فقط ده روز زمانه مگه میشه تو ده روز   و گفتم: چکار میتونی بکنی

ری بهم اطمینان دادی گیر یکی مثل این کثافت و به دام انداخت داد زدم هان میشه اینطو

–ممنوع الخروجش کنیم  دازش فاصله گرفتم کمی تو اتاق قدم زدم و گفتم: بای میندازیش

چی ؟ تو میخوای این کارو –من این کارو میکنم -روهوا حرف نزن چطوری با کدوم مدرک

امیدوارم تواون مراسم شرکت کنه چشماش و کمی تنگ کرد و –بکنی اون وقت چطوری 

-چطوری؟ -بعدی دیگه نداره کاری میکنم خودش پروازش و لغو کنه-وب بعدش؟ گفت: خ

میخوای یه کثافت به -حاال هرجوری دستش تو هوا چرخی خورد و روگونه ام خوابید

امیر برو کنار حق نداری باهاش –کثافتای دیگه اضافه بشه آره تو همین و میخوای 

ور توی لعنتی بلند میشه همون موق  من و توخفه شو که همه اینا ازگ-اینطوری برخورد کنی

ودیم ببین نگین خانم توکلی اگه فکر کردی بهت بدرجریان گذاشته بودی به این جا نرسیده 

همین االن تماس میگیرم بیان  اجازه میدم با این هرجوریت به خواستت برسی کور خوندی

تو این کارو –د زدم ببرنت میگم زندانی و پیدا کردم  خواست ازاتاق بره بیرون که دا

روشقیقم گذاشتم و و نمیکنی با تشر بهم چشم دوخت و گفت: چرا همین کارو میکنم کلتش 

–گفتم: بخدا بخوای این کارو بکنی خودم و خالص میکنم اون وقت بد می افتی تو دردسر 

تا خواست  نگاهی به  جای اسلحه اش انداخت و گفت:لعنتی اون تو دست تو چکار میکنه

یاد آماده شلیکش کردم و گفتم: جلو نیا امیر بخدا ازحرفم برنمیگردم اگه قرار باشه جلو ب

میدونم نقطه ضعفش چیه تو یا کسی اون کثافت و به دام بندازه اون منم چون فقط من 

گروهت صدسالم محاله بتونید اون و گیر بندازید ازت خواستم آزادم بزاری  وتو این قول و 

قتی گفتم هرجوری اجازه میدم دست کثیف اون آشغال بهم بخوره فکر نکن وبه من دادی 

منظورم این بود شده باشه میکشمش ولی نمیزارم پاش و از این کشور بیرون بزاره من 

میخوام اون لعنتی و همین جا با دستای خودم بکشم باالی داره و انتقام بهترین دوستم تمام 

ه بخوای مانعم بشی فرار میکنم اون وقت به خود و ازاون لعنتی بگیرم امیر بخدا اگخانوادم 

محتشم پناه میبرم اون وقت هیچ رقمه دستت بهم نمیرسه کاری به من نداشته باش من بدون 

فکر جلو نمیرم هرکاری هم بخوام بکنم بدون اطالع تو انجام نمیدم  حاال اگه بازم میخوای 

امیر خواهش میکنم –نه زندم و خبرشون کنی درنگ نکن چون فقط میتونن جسد من و ببرن 

ا کوتاه بیا  امیر لعنتی چرا دقبول کن این دیونه است یه بالیی سر خودش میاره تورو خ

باید قول بدی هیچ کاری بدون هماهنگی با من صورت نگیره بی –ساکتی یه چیزی بگو 

از کلت و بطرفش گرفتم فورا" خیلی خوب اون و بده من –پیرمرد درنگ گفتم: قول میدم 

-حالت آماده درش آورد همین که دستش و برای زدنم باال برد داد وارسته منصرفش کرد
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هان توی چی چرا حرفت و کامل نمیکنی -احمق ترازتو به عمرم ندیدم توی ....توی....

رت باشه دست به نگین بار آخ–نگاهی به وارسته بعد به من انداخت و از اتاق بیرون رفت 

خی بردار نیست از راه دیگه وارد شو حاال پروازش چه ساعتیه کلتش زدی  این چیزا شو

خوب مشخصه این –چطور این و نتونستن بفهمن –پنج صبح لیست و نگاه کردم و گفتم:

بدتر از همه اینه که  این وراون ورم زیاد داره ندازه کافی دم کلفت هست گمارده یارو به ا

نگین با این تیکه ها شر راه میندازی – دارناونایی که دنبالشن ماشاال ازهوش باالیی برخور

تیکه نداره بابا یه چیز به این سادگی و نتونستن بفهمن اون وقت میخوان گیرش بندازن اگه –

زودتر پریده بود چطور میخواستیم دیگه برگردونیمش با این وضعی که اون داره نخواد اون 

ینه اون وقت من باید بیخود و بی جا موندگار بشه کم کم یک سال این جا سبز نمیشه غیر ا

م اونم فقط بخاطر بی کفایتی  اینا چشمم افتاد به جهت یک سال از عمرم و تو زندان هدر بد

–بفرمائید –کجا امیر صبر کن –امیر که ازاتاقش بیرون اومد فورا" پشت سرش دوئیدم 

به ذهنت رسید طی فرمایش سرکار دنبال پیگیری مابقی کارا چیز جدیدی –داری کجا میری 

سرتاپاش و براندازی کردم و گفتم: شب که  که ازذهن پیرمردی مثل من عاجز بود خبرم کن

خوب –شاید نتونستمم تماس میگیرم تا مابقی بدوبیراهت و تلفنی بهم برسونی -برمیگردی

یت ازخونه این و گفت و با عصبانپرو ی دختره –دیگه میتونی بری پیرمرد خیالم راحت شد 

رفتم جلو  م چشمم به وارسته افتاد که پائین پله ها بهم چشم دوخته بودوقتی برگشت زدبیرون 

این و گفتم و ویلچرش و به داخل اتاق  .گفتم: تا برادرت نیست باید کارا رو تموم کنیم بیا

وقتی دست از کار کشیدیم که امیر ماشینش و وارد پارکینگ کرد وارسته فورا" هدایت کردم 

رفت منم سیستم و خاموش کردم روتخت نشستم و به کتابی که برداشته بودم  به اتاق خودش

سالم اومدی نگاهش و -با ضربه ای که به شیشه زد فورا" بطرفش برگشتم چشم دوختم

مگه نگفتی –گفت: کجا  علیک بیا بیرون خواستم ازپنجره برم که–ف دیگه ای دوخت طرب

نبود بیا تو پذیرایی دارم از گرسنگی غش  اخمی کرد و گفت: منظورم این جا-بیام بیرون

با کمی تاخیر از اتاق بیرون رفتم مادرش با دیدنم لبخندی زد و  میکنم این و گفت و رفت 

امیر کتش و  گفت: چه عجب دختر جان  من به جای تو از گشنگی تشنگی هالک شدم 

 یچی نزده نه مادر لب به ه-رومبل انداخت پشت میز نشست و گفت: مگه چیزی نخورده

مقداری برنج  کشید و گفت: نمیخواد خودت و با گشنگی دادن بکشی دست محتشم بهت 

برسه خودش این کارو میکنه  بشین بشقاب و بطرف من هل داد و بشقاب دیگه ای برای 

تا تموم نشه به بشقاب اشاره کرد هیچ -من اشتها ندارم چه خبر ازمحتشم– خودش برداشت

خبری  بهت نمیدم ناچارا" سرمیز نشستم بی اشتها چندتا قاشق خوردم و به او که همچنان 

سرگرم خوردن بود چشم دوختم یه لحظه سرش و آورد باال نگاهمون که بهم گره خورد غذا 
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آروم بخور -رسته لیوانی آب براش ریخت و به دستش دادواپرید تو گلوش و به سرفه افتاد 

وا چرا -بشقاب و هل داد رومیز و بلند شد و به اتاقش رفت چه خبرته ازت نگرفتن که

به وارسته چشم دوختم سری تکان داد و گفت:خدا به دادمون برسه اگه  اینطوری کرد 

اجازه بده من برم تونمیتونی -جریان میکروفن و فهمیده باشه میرم ببینم میتونم چیزی بفهمم

-تش نمیزنی فهمیدیحرفی ازش بکشی سری تکون داد و گفت:خیلی خوب فقط دست به کل

اخت و گفت:ازش بپرس اگه اینطور دچون پیشش نبود ابرویی باال ان تششفکر کنم جا گذا

بده  خوب ادامه-میگم حالتش من و به شک انداخته شایدم ازقصد نیاورده-باشه باید فورا" بره

ام و آروم تر کردم و دص-وجه نمیشم میشه واضح تر بگیمت–داره بازیمون میده فکر کنم –

گفتم:فکر میکنم فهمیده ما به حرفاشون گوش میکنیم به همین خاطر اطالعات دروغ 

نه اشتباه میکنی مگه ندیدی طی روزچقدر  اون وقت تمام روز-دراختیارمون قرار میده

یگه دهمین – روز نقش بازی کنه که نمیتونه به هیچ کاری برسه اگه بخواد کل عصبانی بود

سرهنگ من و به شک انداخته یه ساعت و نگاه انداختی امروز قرار بود بمونه تا اطالعات 

نه -شاید زودتر اومدن و همه چیز و گفتن–و بهش برسونن کیا همونایی که توبیمارستانن 

آدمی که تو بیمارستانه قرار فردا مرخص  هم که داری سطحی فکر میکنی اونتودیگه نشد 

ندارن  بشه ممنوع المالقاتم هست طبق گفته خودشون هیچ دسترسی تا زمان مرخصیش بهش

اصل  چرا نمیدونم ولی خیلی دلش میخواد ما سر از رت داره مارو دور میزنهدغیر اینه برا

ن میدونم اون موضوع ........ما درنیاریم این وسط باید یه چیزی باشه که فهمیدنش رجما

ادم و گفتم: دمحتشم دربه در دنبال تو  تکیه -خوب چیه؟ -چیه متعجب به وارسته خیره ماندم

ببخشید با –میدونستی اون وقت از کجا –میدونمت این بود خوب این و که خودمم میدونستم 

-رسید اخته بودیدصداتون به  خواجه حافظ شیرازی همداون جیغ و فریادی که شماها راه ان

نه وقتی مطمئن شدم نقشه م گرفته دلیلی -پس چرا اقدامی نکردی یاشایدم کردی حرفی نزدی

-وای نگین جون چطور با این همه هوشت تو پلیس نشدی–نداره بیخود به خودم زحمت بدم 

ای اعترا  وارسته خنده دنشدم تا جای دوتا برادرای باهوش تورو تنگ نکنم صعزیزم 

ولی خودمونیم تواگه پلیس میشدی یکی از بهترین ها – رد خودمم خندیدممادرو دخترو بلند ک

اینطوری با یه آدم خوبم ازدواج میکردی بچه هاتونم که بزرگ میشدن می اومدن میشدی 

خوب فقط نصیب  مایدحاال االن که پلیس نشدم آدم خوب گیرم نمیاد دیگه این آ-ارتوهمین ک

به خنده بیافتم مادرشم خندید میشه ببینم نصیب توهم شده سرخ شدنش باعث شد پلیسای زن

-گفت:این آبجی ما اینقدر زرنگ نبوده که بتونه یه خوبش و برای خودش سوا کنهوارسته 

دوباره خندوند درمیان خنده گفتم:ناراحت نباش عزیزم خوباش مال واعتراضش من  داداش 

روبخنده ا این بار اعترا  وارسته ماسه ت ب ازتو نیستگذشته بود هرچی مونده بنجله  عی
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البته ازنوع قالبیش شرم زده به مادرش که این و گفت -ببینم آبجی خانم سرهنگ–انداخت 

خنده چشم دوختم وارسته قهقه ای سرداد و گفت: خودتم یادت بره این جا همه یادت میندازن 

م همینی که مامانت گفت میگم آبجی خان–خوب ادامه بده -ندممم بخداون سه تا باعث شد خو

مامانش گفت  کجا باید بند میکردم-اشات و یه جایی بند کنیدچطور تا حاال نتونستی دست دا

 براشون زن الاشاتم به جنس بنجل تبدیل بشن چرا تا حادمنظورش اینه چرا گذاشتی دا

اد انگار بهش برق اسم زن که می آهان کی میتونه دراین رابطه با امیر حرف بزنه-نگرفتی

دمق وصل میکنن جیغ و داد راه میندازه این یکی هم که براش بمیرم نامزد داشت ولی.......

وارسته خنده  شدن وارسته باعث شد ادامه حرفش بگم داشت ولی بنجل به کارش نمی اومد

از گلت  لهان گ-تلخی کرد خواست بره که گفتم:اون نشد یکی دیگه متعجب بطرفم چرخید

وقتی تو شکفت خنده مادرش اوراهم به خنده انداخت با این خنده بحث به کل فراموش شد 

اشتم به مادرش کمک میکردم ظرف ها رو جابه جا کنه گفت: تا قبل از این که دآشپزخونه 

خودش بود ولی ازوقتی تو  نی کردنکار علی فقط گریه زاری و زنداتو بیای تو این خونه 

سربه سر دیگه تواتاقش نمیمونه حرف میزنه میگه میخنده میخندونه  غییر کردهاومدی خیلی ت

بوسه ای رو سرمن زد ال خواهرش میزاره فکر میکردیم دیگه داریم ازدست میدیمش ولی حا

خدا هوای پسرم و داشته وروت و گفت: خداروشکر که تو این جایی دل بچه من به تو خوشه

به ما چشم بهت زده اه درماندم و چرخوندم روامیر که باش نگین جون اون خیلی تنهاس نگ

رای خودش ریخت و با تمسخر گفت:پس سرکیف باومد جلو لیوان آبی  دوخته بود ثابت ماندم

متوجه  مادرش کهازکنار من که رد شد آروم گفت:بازم عاشق شده بودن آقا به این دلیله 

چی خوشحالش میکنه چی  ه او نشد گفت:آره مادر من بچم و خوب میشناسم میتونم بفهمم کنای

ه بود گفت:بیچاره دناراحت وقتی امیر از آشپزخونه بیرون رفت مرجان که نزدیک من ایستا

کالفه از آشپزخونه بیرون رفتم قصدم این  داداشم به او که چشم دوختم اشکش سرازیر شد

ولی صدای وارسته که به اسم صدام زد منصرفم کرد بهش چشم دوختم  بود برم به اتاق امیر

چشمم به امیر افتاد داشت  ارمدتو اتاق بیا یکم بشین کارت  یبا لبخند گفت: بازم میخوای بر

-من دارم میرم-کتش و میپوشید اول نگاهی به وارسته بعد من انداخت و به آشپزخونه رفت

باید خودم و برسونم بعد سرش و بطرف من  یش اومده کاری پ–کجا مادر توکه تازه اومدی 

من که هنوز چشمم به دری که  و با پوزخند گفت:خوش بگذره این وگفت و رفت دچرخون

چرا وایسادی میگم بیا بریم -ای وارسته به خودآوردمدازش بیرون رفته بود ثابت بود ص

جمالتی که به گوش رسید همین سری تکون دادم و با او به اتاق رفتم تنها  –ببینیم چی شده 

ای ورق خوردن چیزی دبود همه چی طبق برنامه پیش رفت نگران نباشید همین گاهی ص

چیزی که روشیشه میز کوبیده میشد که رفته رفته همونم دیگه به گوش  اومد گاهی می
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خبری بهتره بخوابیم ساعت ازدوازده گذشته بود که وارسته خمیازه ای کشید و گفت: نرسید

لبه پنجره نشستم و به آسمون چشم یست بیخود اسیرمون کرد شب بخیر این و گفت و رفت ن

 هرچی به گوشه کنار قلبمبه حرفهایی که مادرش زد م به امیر به وارسته دبه خو وختمد

دوباره پشت میز برگشتم پیدا نکردم  سرک کشیدم چیزی که بشه اسمش و احساس گذاشت 

ایی نبود حتما" اونم خوابیده بلند شدم و روتخت دراز دصهیچ وهدفن و توگوشم گذاشتم 

 م تا خواب به چشمام چیره شددم چقدر نمیدونم ولی اینقدر ازاین شونه به اون شونه شدکشی

ر و به امیر که یراست بطرف کامپیوت مدصبح با باز شدن یدفعه دروحشت زده ازخواب پری

ام بیرون تا خواستم چیزی بگم سیلی بهم م ازتوبرنامه بیدفراموش کرده بو رفت چشم دوختم

رده داری من و شنود میکنی چی پیش خودت فکر کردی زد و گفت:توی تازه سرازتخم درآو

 که همچین غلطی کردی دستم و روگونم که میسوخت کشیدم و به وارسته که جلوی دراتاق

امیر لب تاب و هرچی سیم بود جم  کرد و گفت: تقصیر من احمقه که به  بود چشم دوختم 

رفم نشونه گرفت و گفت:ببین طانگشتش و بتوی بچه اعتماد کردم دیگه نمیدونستم ازاوناشی 

 یگه ببینم توکارای من فضولی میکنیدچی دارم بهت میگم اگه فقط یه بار فقط یه بار 

بهت نرسه بافریاد گفت رفت تواون کله پوکت میفرستمت جایی که دست هیچ خلق الهی 

که تعادلم و ازدست دادم و  دوقتی خواست ازکنارم رد شه تنه اش بهم خورد اینقدر محکم بو

این چش بود –افتادم روتخت وارسته هاج و واج به او که از اتاق بیرون رفت چشم دوخت 

نمیدونم -بینم چطوری فهمیدنزدیکم وگفت: ب دچرا اینطوری کرد وقتی دید جوابی ندادم اوم

توتا -شاید تواین یک ساعت اتفاقی افتادهولی تا وقتی که من گوش میکردم هیچ خبری نبود 

خوابم نمیبرد تازه خوابم برده بود که..........راه بیافت هردو -خود صبح بیدار بودی؟

آخه برای -برمیگرده زندان ناباورانه نگاهش کردم–امیر  کجا-متعجب به امیر خیره شدیم

همه چی کنسل -روز مونده به مراسم برای چی یدفعه همچین تصمیمی گرفتی ودچی همش 

با غضب بطرفم اومد قبل ازاین که بتونم حرکتی دروغ میگی -اینم باید برگرده همون تو شد

– مل بطرف دیگه چرخیدکه سرم کا دبو این بار شدتش بقدری دکنم دستش روگونم خوابی

این بار بطرف وارسته رفت یقه اون و گرفت و   دست روش بلند میکنیمرتیکه به چه حقی 

گفت:مرتیکه خودتی عوضی توی لعنتی زندگی برامون نزاشتی تمام این ماجراها همه اش 

و فقط گند به  بخاطر بی کفایتی و بی لیاقتی تو  بخاطرتوی لعنتی که عرضه هیچی و نداری 

ف وارسته که باصورت به زمین خورد رفتم وحشت زده بطر دهمه چی میزنی اورا هل دا

ارم کمکش دو دید که جلو ولی وقتی من  داشت خواست بیادانتظار این و نانگار خودشم 

از میکنم بی تفاوت از اتاق بیرون رفت به هرجون کندنی بود وارسته رو روچرخش گذاشتم 

 اینقدر به من–سرهنگ -بینش خون جاری بود دستمالی برداشتم تمیز کنم که دستم وکنار زد
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لم به حالش سوخت جلوی پاش نشستم دیگه هیچی نیستم دنگو سرهنگ مگه نمیبینی 

صورتش و تمیز کردم و گفتم: با این حرفا نمیتونی حس ترحم من و تقویت کنی بیخودم قیافه 

ارم لحظه شماری میکنم دمظلوما رو به خودت نگیر یادت باشه من برای زمین زدنت 

ه اش نمیرسه دخندی به روم زد و گفت: خدا مارو زمین زده دیگه به بنبی لسرهنگ قالب

خنده من اون و هم به خنده انداخت صندلیش و  قالبی بودن خودت و گردن خدا ننداز دبیخو

چیز -چی و چکار کنیم–م کنار تخت گذاشتم خودمم نشستم و گفتم:خوب حاال چکار کنیم دکشی

ن فضولی و میگم قهقه ای زد و گفت: ازدست تو بازم ای بابا سرهنگ جو-چیو؟ -و دیگه

اره گوشم دم و گفتم:المذهب چه دست سنگینی هم دستم و روگونم کشید دلت کتک میخواد

هنش و گفت: خیلی ددستش و گذاشت جلوی  دبلند خندید بع وت بلبلی میزنهداره سهنوز 

رتو شنیده دمیسوزه این برای به روش زدم و گفتم: نه زیاد فقط دسرخ شده دردمیکنه لبخن

یتیما رو اذیت میکنن ولی دیگه خیلی گازش و گرفته چهره اش و کشید توهم و گفت: نگین 

اگه ممکنه میخوام یکم تنها -  خواهش میکنم ....دستم و آوردم باال به این معنی که ادامه نده

وسائلم و جم   م فورا" همهدروقفل کردبدون این که حرفی بزنه ازاتاق بیرون رفت  باشم

لی وصل کردم آروم بدون این که دکردم لباسمم پوشیدم ردیاب و باز کردم به پایه صن

اشتم قرار بود امروز دطی تماسی که با آرمین  جاد کنم ازپنجره وارد حیاط شدمدایی ایص

ساعت یازده برسه ازاین که امیر خودش این فرصت و برام مهیا کرده بود تا بتونم ازاون جا 

تنها فرصت کردم دوش  دچیزی به اومدنش نمونده بوم بیرون حسابی خوشحال بودم بزن

رفتم چشمم به او افتاد که داشت وارد  عو  کردم همین که ازپله ها پائین بگیرم و لباس

بلندم کرد و خودم و تو آغوشش انداختم   خونه میشد نفهمیدم پله ها رو چطور پائین رفتم

شدیم اشکام جاری شد صورت اوهم خیس اشک بود سرم و چرخی زد وقتی چشم درچشم 

که یکی محکم من و  دولی هنوز کامل سرم به شونه اش نرسیده بو به شونه اش تکیه دادم

بطرف دیگه ای پرت کرد بهت زده به امیر که آرمین و زیر مشت و لگد گرفته بود چشم 

ه د تازه به خود اومدم با عجلین افتاوختم وقتی آرمین با ضربه ای که امیر بهش زد به زمد

سیلی  دبطرفش رفتم و گفتم: داری چکار میکنی  محلت نداد حرف ازدهنم کامل بیرون بیا

بهم زد و با فریاد گفت:ازاون جا دررفتی که بیای به قرارات برسی  میدونم چه بالیی سرت 

تورو –ند کرد اخت از یقه آرمین گرفت و بلدت هم سر این یه القبا دست اندبیارم هم سرخو

روانی چکارش -خدا امیر  بیا کنار  ولی او بی تفاوت مشت دیگه ای تو صورت او کوبید

لوی صورتم آورد نگاه وحشت زدم و بهش گم شو بازوش که کشیدم مشتش و تا جداری  

مان  این شد که اون  ددوختم نمیدونم وحشت تو نگاهم بود یا اشکایی که میرختم هرچی که بو

وی پای آرمین که به زمین افتاده بود نشستم لتم بخوابه اورا کنار زدم و جمشت تو صور
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ای من دیونه روانی احمق ببین باهاش چکار کردی لعنت به توامیر لعنت به تو که یه دوای خ

وقتی نگاه کن  وآرمین جان خوبی آرمین باتوام آرمین من  جو عقل تو اون سرت نیست

بطرفش هجوم بردم با مشت ولگد به جونش یر میکشمت جوابی نشنیدم داد زدم میکشمت ام

افتادم ولی بدون این که حرکتی بکنه بهم چشم دوخته بود وقتی خودم خسته شدم با زانو 

لعنت به تو توی احمق چی پیش خودت فکر کردی که این بالرو سرش –روزمین نشستم 

که بی رمق الی چشماش و ازهم  وآرمینم  آرمین جان چشمات و باز کن آرمین به ا آوردی 

یه دیونه یه -این کیه با خشم به امیر نگاه کردم آروم باش خوبم گریه نکن–گشود چشم دوختم 

امیر کنارم نشست هلش دادم و  روانی یه احمق یه بیشعور زبون نفهم خواستم بلندش کنم که

د کرد و رونزدیک و کنار بدون توجه به من آرمین و بلنگمش دست کثیفت و بهش نزن گفتم:

تی ؟ آرمین به او چشم دوخت زیر چشمش به طور وحشتناکی دسعاآرمین  -ترین مبل نشوند

من...من فکر کردم....معذرت -متورم شده بود فورا" کیسه یخی آوردم و روش گذاشتم

دیونه بعدازاین که این بالروسرش آوردی تازه میگی معذرت میخوای ببین چکارش -میخوام

نگین ..نگین بسه من –م دبا حرص چند تا مشت تو سینه و شونه اش کوبی کردی دوباره

نشده دیگه چی باید میشد ببین این روانی چه بالیی سر صورتت -چیزیم نشده آروم باش

...نفهمیدم چکار میکنم معذرت شمه...فکر کردم...محت-آورده همه جاش کبود و متورم شده

عنت به تو امیر تودرمورد من چی فکر کردی وای لوای  -وختمده بهش چشم دمیخوام بهت ز

با تشم توخونه خودم قرار گذاشتم اون وقت .....من با مح خدای من توی احمق فکر کردی

پشت دست ضربه ای تو سینه اش زدم و ادامه دادم برعکس سن و سالت عقلت هیچ رشدی 

 چه طرز برخوردههیس نگین ازتو بعیده این –نداشته روانی  روانی جیغ کشیدم روانی 

الهی دستت بشکنه ببین چشمای  -قراردادم ناله ش بلند شد وباره زیر چشمشدکیسه یخ و که 

مابقی  نمیخوای قربون دست و پای بلوریم بری خنده آرمین-قشنگش و به چه روزی انداخته

اشک هایی که تو چشمم جم  شده بود و هم بیرون ریخت دستم و گرفت و گفت: باور کن 

به  دبعلطفا" دیگه گریه نکن بخاطر من خودش روگونم و پاک کرد  بم هیچیم نشدهخوب خو

با نفرت به  امیر چشم دوخت و گفت: نمیخوای این آقای بزن بهادر و به من معرفی کنی

فشاری به انگشتام  جانی چه فرقی میکنه ,روانی ,امیر چشم دوختم و گفتم: فکر کن دیونه

چه میدونم کیه امیر -وارد کرد و با اخم گفت: اگه بخوای اینطوری ادامه بدی دلخورم میکنی

مسئول جدید پرونده او به امیر چشم دوخت با لبخند وارسته برادرهمون سرهنگ قالبی 

شما قرارنبود امروز بیای چی شد سر از این جا درآوردی مگه –گفت:پس امیر خان شمایی 

باید -فکر کردی فقط خودت بلدی اطالعات غلط بدی   نخیر نبود-روازتون فردا شب نبودپ

فکرش و میکردم زیر سر تو باید باشه اون وقت به من میگه دیونه آخه بچه جون به چه 
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ازا میافتاد جرأتی تو لیست امنیتی دست بردی میدونی اگه یه وقت اتفاقی برای یکی ازپرو

جوری حرف میزنه انگار من موتور هواپیمارو دست کاری کردم یه -سرت باالی دار بود

میگم بچه ای بهت ,همین -من فقط اسم آرمین و با اسم یکی دیگه جابه جا کردم همین

ل ............زبونت البرمیخوره میزد اتفاقی برای یکی از این دوتا پرواز میافتاد اون وقت 

آره -زی نشد منم االن سالم کنارت نشستممیبینی که چی نگین بسه  مثال زد-شه خدانکنه

چقدرم این دیونه گذاشت توسالم بمونی ببینم اصال" تو این جا چکار میکنی چه جوری 

بهم خبر دادن ردیاب خاموش بچه جون صورتم و ازنظر گذروند و گفت: هیچی  اومدی تو 

ی نداری که روشن شده اومدم دیدم بله جاتره بچه نیست توهم که جز این جا جای دیگه ا

وقتی  بری وقتی رسیدم دیدم یکی اومد تو درم بست نفهمیدم چه جوری ازباالی درپریدم تو

هم رسیدم تورو تو اون وض  دیدم قاطی کردم آرمین هردومون و با دقت ازنظر گذروند و 

جوری اون ردیاب و ازپات درآوردی نترسیدی همون  ببینم توچه-روصورت من خیره ماند

–نخیر نترسیدم اصال" برای چی باید میترسیدم من کم با اونا کار نکردم -لحظه منفجر بشه

قبل از این که  دبله از این به بع-باید فکرش و میکردم یکی مثل تو سرازهمه چیز درمیاره

شایدم فکر میکنی حیفه و میخوای به جایی برنمیخوره  کاری بکنی یکم درموردش فکر کنی

بلند شو بریم دکتر -امه ندادم و به او چشم دوختمدآک بند نگهش داری با فشار دست آرمین ا

من خوبم نیاز به دکترم -میترسم یه بالیی سرت اومده باشه دست این دیونه خیلی سنگینه

دید و گفت:آروم ن داغیا یکم که بگذره تازه دردت شروع میشه خنالمطمئنی خوبی ا–نیست 

با نفرت به امیر چشم دوختم  نمیخوای ازمهمونت پذیرایی کنی من خوبمگفتم بگیر دخترجان 

ازه کافی پذیرایی ده موقعش ازخجالتش درمیام امیر خندید و گفت: ممنون به انبو گفتم: خیر 

یگه فکرشم نکن من د دبیخو -منزل ما-کجا به سالمتی؟ -شدم خوب دیگه بهتره راه بیافتیم

عمرا" اگه اون جا پا بزارم اخمی کرد و گفت: راه بیافت دختر من کلی کار دارم همین 

بله تشریف ببرید ببینید محتشم خان چه ساعتی قراره -جوری همه رو رها کردم اومدم این جا

هنوز خیلی مونده –باز توکارمن سرک کشیدی -مرخص بشن سگرمه هاش و کشید توهم

ی فکر کردی متوجه نشدم وقتی میرسی پیراهنت و عو  میکنی  توبتونی سرمن کاله بزار

اون و میزاری تو یه اتاق خالی و میری یه جای  دیگه خودش و کشید جلو گفت: ازکجا 

نفسش و با صدا فهمیدی پوزخندی زدم و گفتم: خوب دیگه به من میگن نگین نه برگ چغندر 

نگین یا همون چغندر پشت چشمی بیرون داد و گفت:خوب حاال من چی باید صدات بزنم 

الهی بمیرم ببین –ثابت ماندم  دنازک کردم و به آرمین که با لبخند بهم چشم دوخته بو

واقعا" – ای بابا توهربار که من و میبینی میخوای آه و ناله کنی-هدصورتت به چه روزی افتا

من هیچ جا –م نه حاال بفرمائید بری-اری بگیدتوجز این حرف چیز دیگه ای ن-شرمنده ام
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امنیت تو نمیام سگرمه هاش و کشید توهم و گفت: فراموش نکن با ضمانت من االن بیرونی 

نمیتونم همینطوری این جا رهات کنم -بعهده منه پوزخندی زدم ولی او بی اهمیت ادامه داد

 یا اون جا یا-له دیگه تو اون خونه پا بزارممحامن نمیام -لطفا" لج بازی نکن و راه بیافت

ای بابا هرچی میخوام هیچی نگم نمیزاری بلند شو راه -این جا  -زندان انتخاب کن کدومش

جایی باشم  داصال" چی ازجونم میخوای دلم نمیخواپیرمرددوست ندارم –بچه بیافت ببینم  

هست راه بیافت تیکه ای که  علی میدم من نیام لخیلی خوب قو-که تو هستی میگی چی

د تا بلند شدم دستاش و به عالمت تسلیم باال آورد و گفت: بخدا بی انداخت حسابی عصبیم کر

وقتی میگم نمیام یعنی نمیام تا خواست حرف بزنه -برو حاضر شو د حمله نکن منظور بو

جا  ازبعد از مراسم من به هیچ عنوان نمیتونم جز این-گفتم:دلیل دارم  دست به سینه نشست  

ای -که چی بشه–ینن همین جا بمونم  یکی دونفر من و ببکه جای دیگه ای برم پس چه بهتر 

اون آدم وقتی من و ببینه که دیگه بی خیالم نمیشه  چشماش که گرد شد با لبخند  پیرمردبابا 

اون برای این که من و به دست بیاره میخواد مثل سری قبل –پیروزمندانه ای ادامه دادم 

نمیخوام گیجش کنم میخوام  ارهدباهاش آشنایی مداوم چکم کنه چه جایی بهتراز اون جایی که 

کاری کنم فکر کنه با یه دختر چشم و گوش بسته ساده طرفه جوری که کامال" اعتمادش بهم 

خدای من چی توسرته نگین مگه قرار نبود تو –نوبت جویدن خرخرشه جلب بشه اون وقت 

 این خواهرزاده شما بدبختی اینه که حرف توکله خراب-کاری به کار محتشم نداشته باشی

نمیتونی لعنتی نمیتونی - برمیام -نمیره فکر میکنه میتونه ازپس کفتاری به اسم محتشم بربیاد

منم همین و میخوام که به هوای من طعمه بیافته تو -اون به تو فقط به چشم طعمه نگاه میکنه

داد و گفت: من و تو وظیفه ات این که این طعمه رو به شکارچی تقدیم کنی  سری تکون  تله

ازمت تودردسر کافیه باال داری وگرنه میندچرا میکنی یعنی چاره ای ن-میکنمناین کارو 

میکنن و یکی دیگه رو به جات  ستیا بفهمن داری مان  چه پرونده ای میشی فورا" عزلتد

بیاد حاال اگه خیلی دلت میخواد سر  ارن دیگه اونطوری معلوم نیست چه بالیی هم سرمنمیز

بمونی و منم اتفاقی برام نیافته باید باهام کنار بیای درضمن جنابعالی هم بعداز مراسم  پستت

باید تشرف بیارید این جا چون با چیزی که من تو سرمه دیگه تا مدتی نمیتونی خانوادت و 

من یا تو کافیه یکدوممون اون طرفا پیدامون بشه اون وقت با مشخص شدن هویتتون  ببینی

توکه نمیخوای بالیی  سر خانواده ات اللخصوص خواهرت بیاد هان  م همه بیچاره ای

میفهمی دیگه چی میگم -میخوای با چرخشی نگاهش و از زمین گرفت به چشمای من دوخت

پس نه نیار  من وقتی بهت قول دادم بدون هماهنگی باهات کاری نکنم مطمئن باش سرقولم 

ر تو دی محتشمه نابودی محتشم بدون حضونابومیمونم سرقولم میمونم تا به هدفم برسم هدفم 

 نه  تو چرا–چرامن – ممکن نیست پس باید باشی باید باشی تا بتونی محتشم و تحریک کنی
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ولی قراربود کس دیگه ای باتو به اون مراسم -کسی بهترومطمئن ترازخودت سراغ داری؟

با من تو بیاد خندیدم و گفتم: بسه امیر اینقدر من و سرندون ازاولم میدونستم اونی که میخواد 

نداری اگه غیر این بود هیچ  دتی توجز خودت به هیچ کس اعتمااون مراسم شرکت کنه خود

دغه کنارمن باشی کنارم باشی تا ون دقتغییر دادی تا بتونی بد وقت هویتت و تغییر نمیدادی

محتشم و به دام بندازی بدون این که به خواسته اصلیش برسه غیر اینه نفسش و با صدا 

وای -من نیستم بیرون داد و گفت:خوشم نمیاد با یکی باهوش تر ازخودم سروکار داشته باشم

چه  بازی کنی همینامیر مگه گفتم بیا من و بگیر که میگی نیستم تو قراره یه مدت نقش 

چند ثانیه ای که  -خنده آرمین به لب اوهم خنده آورد  پیرمردهم داره اعتماد به نفسی 

درسکوت گذشت آرمین گفت: من خیلی نگرانم میترسم چیزی که دفعه پیش ازش جستی 

رت  نترسید چیزی نمیشه اون تا به هدفش نرسه دست -ترس منم ازهمینه-بچسبه واینبار خ 

ازاینم -کاش به همین راحتی که میگی بود–ازپا خطا نمیکنه تا اون موق  هم گیر انداختیمش 

ه نقشت بربیای افرادتم خوب توجیه کنی کی چکار کنن دازعه براحت تره به شرطی که خو

 تو اتریش باشه هیچ کاری ازمن ساخته نیستقصدش اقامت دائم  امیر وقت نداریم  اگه

بیخود اینطوری نگاه نکن من کاری و -نمیخوام ناچار شم باهاش همراه بشم چشماش گرد شد

دادزد آخرش یعنی نیستی پوچی نابودی بازم میخوای بری  که شروع کنم تا آخرش میرم

نمیخوام ازدستش  همینهاریم تنها فرصتی که داریم داختم پائین و گفتم: چاره ای ندسرم و ان

نمیخوام -کت موندامیر بدون این که برگرده بی حر-بدم بلند شد بدون حرفی بطرف در رفت

درمانده به  توچنگش اسیر بمونم نزار که بمونم کمکم کن سرش و انداخت پائین و رفت

میفهمی چی ازش میخوای اون امنیتت و ضمانت کرده یه مو از سرت –آرمین چشم دوختم 

از اول نباید وارد این پرونده میشد -اونطوری اعتبار کاریش میره روهواپاش گیره  کم شه

سی نفر کشته نشدن که این آقا به حاال که شده باید تا تهش بره به جهنم که پستش روهواس 

حالش  -فکر پست و موقعیتش باشه فکرم نکن کاری بکنه بخاطر منه نخیر صرف برادرشه

گفتم: داغون بود داغون تر شده هیچی ازش نمونده ببینیش حالت چطوره کنارش نشستم و 

-ارهدبهم میخوره ترحم برانگیز شده حتی نمیتونه یه لیوان آب اگه تشنش شد برای خودش بر

از آدم ضعیف -ی بیچارگی آدما هم حس ترحمت و قلقلک نمیدهحت هنوزم مثل قبلیولی تو

–توجه دیگران داشته باشه بیزارم الخصوص کسی که بخاطر وضعش سعی درجلب 

و دلسوزی پربشه  چیزی که قراره با حس ترحم-هرکسی یه جوری خل  وجودش و پرمیکنه 

-متوجه نمیشم-هدادنتی بخاطر خودش زندگی خیلی ها رو تحت شعاع قرار نشه بهتره اون لع

بیا بریم یکم استراحت کن خسته ای اون دیونه هم  جای سالم برات  هیچی بابا ولش کن 

مطمئنم که -نزاشت خندید و گفت: ولی من هیچ ازش دلگیر نشدم با اخم بهش خیره شدم
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چه دستی داره -خیلی درد میکنه–آخ حاال بخاطر هر چی یا هرکی میتونه ازت محافظت کنه 

زدت  سری به -چون صابونش به تن منم خورده-ببینم تو ازکجا میدونستی دستش سنگینه

چرا برمیام ولی -اشتی اون بزنت نگو که از پسش برنیومدیتو گذ–عالمت مثبت تکان دادم 

خیلی بی هوا بهم سیلی زد البته فکر کنم تالفی کتکایی که جلوی برادرومادرش بهش زده 

ابا بیا بریم یکم استراحت کن تا من یه دستی به این جا ببودم میخواست دربیاره ولش کن 

دم دیگه االن باید برسن بیا بریم لباس و نمیخواد هماهنگ کر-بکشم همه جا رو خاک برداشته

دگیم چیزی بخواد و آماده نشه میشه زنمگه –آماده اس -پرو کن ببینم مشکلی نداشته باشه

که زنگ خونه بصدا در  دساعت یازده گذشته بو  صورتش و بوسیدم و کمکش کردم بلند شه

دروباز کردم و به کرد زودتر برای خواب رفته بود خودم یاومد آرمین چون بدنش درد م

بدون ماشین بود به همین دلیل طول کشید تا برسه سرتاپاش و نگاهی   انتظارش ایستادم

انداختم خستگی تو صورتش بیداد میکرد بدون این که سر بلند کنه جواب سالمم و با سرش 

خوابه به -اخت و گفت: دائی جونت و نمیبینم کجاسدنگاهی به اطراف ان -داد و وارد شد

پس -چرا نشستی-اخت و نشستنش درد میکنه نگاه گذرایی بهم اندجنابعالی تمام بدلطف 

بلند شو بیا من از این کارا بلد نیستم -چیه برام غذا درست کردی–گرسنه نیستی  -چکار کنم 

–ته ینمیخوای بگی که کار دائ-م نگاهی به میز انداخت و نشستدخودم جلوتر از او راه افتا

من فقط یه بار دست پختش و خوردم –پس حتما" کار محتشمه –ت خیر کار ایشونم نیس

اخت و گفت: االن شوخی دور چیزاروهم بلده درست کنه یانه قاشق و توبشقاب انطنمیدونم این

نه روزی که رفتم دفترش دست پختشم خوردم خیلی هم خوش مزه بود سری از -کردی دیگه

و  نه توش چیزی ریخته باشهتاسف تکون داد و گفت: بی عقل باخودت نگفتی ممک

آخه کم خرد –چون تازه میخواست نظرم و جلب کنه  این کارونمیکنه طمئن بودمبخواد......م

حق باتو  با این حساب واقعا" عاشقم -شتی که بخواد نظرت و جلب کنهتوچه نفعی به حالش دا

شد با خنده گفتم: امیر بشین  شده بود و میخواست زنش بشم ظرف و رومیز هل داد و بلند

م و با خنده گفتم: پیرمرد قهر نکن دکوفت بخورم بهتره رفتم مقابلش ایستا-غذات و بخور

اه بسه دیگه چقدر تو لوسی بشین باید باهات -برو کنار حوصله ات و ندارم-بشین کارت دارم

. دستاش و میریه چیزی شد خرابکاری کردم اتو نبودی ...داشت میرفت که گفتم:حرف بزنم 

اختم پائین اومد کنارم نشست دگفت: زنگ زدی بهش آره نشستم و سرم وان گذاشت روسرش

تا غذات و نخوری اطالعات بهت –و گفت:پس چرا الل شدی دختر بگو ببینم چکار کردی 

لیوان آبی که رومیز بود برداشت ریخت تو صورتم و گفت:من و چی؟ زدم زیر خنده -نمیدم

شه که دستش و گرفتم و  دکاش جوش بود خواست بلن-دیونه سرد بود–ه دست انداختی بچ

بخدا نگین بخوای دستم بندازی به خدمت -گفتم: بشین امیر واقعا" باید باهات حرف بزنم
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حرف بزن توکه من و جون به سر -یه اتفاقی افتاده نه دیگه شوخی بسه جدی جدی – میرسم

ه استراحت کنه چشمم افتاد به که مثال" بر امروز بعد از رفتن تو آرمین و بردم-کردی

من به کل فراموش -اخمهاش تندتر شد-هیچی دیگه همین-خوب که چی؟–یتور تو اتاقش نما

-متوجه چی-متوجه نشدی-خوب خوش بحالت– ودم این جا دوربین مدار بسته دارهبکرده 

-اش گرد شدانگار فراموش کردی محتشم برای من الی این در یادداشت گذاشته بوده چشم

فکر نمیکردم اینقدر بی کله و بی -خوب خودش بوده یا کسی و فرستاده-آره-خوب ضبط شده

تصویرش کامال" واضحه فقط.....فقط  -تو مطمئنی– هداحتیاط باشه ولی کار خودش بو

دوربین و جوری کار گذاشتیم که هرکسی نمیتونه متوجهش بشه یعنی تا کسی جای -چی؟

ه بفهمه ولی محتشم جای دوربین و خوب میدونسته حتی دست هم دقیقش و ندونه نمیتون

آره همین یکم شبه ناکه جز این تصویر تصویر دیگه ای ازش نیست –جدا" -تکون داده

مسلما" همینم داد و گفت: دست کاری کرده باشش  یدونی به چی فکر میکنم سری تکون م

تغییر ساعات -ه چی رسیدمبله هست من فیلم و چندین مرتبه چک کردم میدونی ب–هست 

اون به راحتی وارد این جا شده همه چی  همینطوره چهارمرتبه ساعت متوقف شده -رسته؟ د

ای روزی ددرست فر-کی؟ –و زیرو روکرده فیلم و پاک کرده میدونی آخرین بار کی بوده 

همه  ازتوکه نمیخوای بگی اون -که من از بهداری فرار کردم  ابروهاش ناباورانه باال رفت

ولی اون موق  محتشم تو –نمیدونم امیر همینم هست که من و ترسونده -چی تو خبر داشته

ختی همینه دیگه ازکجا معلومه این ببله بد-بیمارستان بوده و همکارمن این و تائید میکنه

ازکجا میدونی که با این اطمینان –محاله -اشهبم تویه کاسه ندهمکار جنابعالی دستش با این آ

ازکجا معلوم که -هردحاله اگه اون موق  بستری بوده پس چطور سر از این جا درآومیگی م

ابا امیر بهت گفتم فیلم دست کاری شده نگفتم که تصویر  خودشم دست بای -ه باشهدخودش بو

نگین درست حرف بزن ببینم چی میگی منظورت اینه هرچهارمرتبه تصویرش -کاری کرده

چون  جلوی در  گویا هردفعه هم یادداشتش و عو  میکرده بله البته فقط تا همین-ضبط شده

نکته -با این حساب همه چی لو رفته باید فورا" کنسلش کنیم–هردفعه یه برگه تو دستش بوده 

همین جاس اگه اون همه چیز و فهمیده بود می اومد دم خونه شما سراغم چون کسی مثل 

شاید نقششه میخواد تورو بکشه – تا محتشم به یه شاهدم رحم نمیکنه چه برسه به پنج شش

دوتا احتمال هست یکی همینی که تو -طرف خوش به وسیله تو بتونه ازکشور خارج بشه

گفتی یکی دیگه هم......بزار من بگم این که همه چیز کامال" اتفاقی بوده باشه همین و 

احتمال بدیم حتی اگه یک درصدم به اولی  نمیتونیم ریسک کنیم -آره  -میخواستی بگی دیگه

دام ر دیگه به جو-دوم دیگه کدومهنقشه -دوم کار کنیمو خطره باید رونقشه بازم جونت ت

لی شدنی بود که طی این هفت سال یکی گیر انداخته سر خودتم میخوای شیره بما-شمازیدنمی
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نمیدونم ولی بازم به حالم -ولی اگه  واقعا" به هویتت پی برده باشه چی-بودش راهش همونه

امیر خواهش میکنم بزار حرفم و -فرقی نمیکنه مطمئنم اون دلش بامنه با تندی نگاهم کرد

به همین خاطرم -اگه اینارو به تو نگم به کی بگم نگاهش و به میز که دوخت ادامه دادم بزنم

بله  -اگه تا قبل از اون دخلت و نیاره-یعنی سعی میکنم میتونم دوباره اعتمادش و جلب کنم 

ولی اگه بخوایم گیر بندازیمش باید ریسک کنیم باید کامال" آزادم بزاری همینطور  اینم هست

گی هرچیزی و داشته باشی دبودنت این جا کارمون و خراب میکنه باید آما مقید ,خودت و

بهم چشم دوخت فورا" نگاه به گردنش کمی حرکت داد ناچاری امیر ناچارم درک میکنی که 

و کشید  باز شام میگفتی اشتهام و کور کردی بشقا داینارو بعاقل میزاشتی دح-ازش گرفتم

جلو به او که قاشق پری به دهانش برد نگاه کردم و خندیدم خودشم لبخندی زد و گفت: 

رو اشاره کرد با او بلبشقابش و آورد جچرا تازه اشتهام تحریک شده – خودت نمیخوری

من کجا  ات هم غذا نمیشم سرم کاله میرهوقتی بلند شد گفت: از این به بعد دیگه باه  بخورم

ببین -ی که کنار اتاقم بود باز کردمدر اتاق خندیدم و گفتم: بیا اتاقت و نشون بدم بخوابم

اگه – ولو شد روتخت و گفت:خوشم نیاد اتاق خودت و میخوای بدی به من خوشت میاد 

دارم بیهوش میشم شید و گفت:برو دختر ت اون جا رو گرفته مال تو  خمیازه ای کمچش

پشتش و کرد و دستی تکون داد درو بستم اول سری –باشه شب بخیر  -صبح کلی کار دارم

تا دیر وقت بیدار بودم وتو جا غلت میزدم یه لحظه بعد به اتاق خودم رفتم  به آرمین زدم

شد یکی داشت تو محوطه وی پنجره که چشمم میخکوب لبرای این که هوایی تازه کنم رفتم ج

طرف اونطرف میرفت و چندتا درخت و رد میکرد و یکی و انتخاب میکرد و باال میرفت این

برای این که امیر و آرمین بیدار نشن بدون این که برقی  فورا" لباسم و عو  بعد دوباره 

درخونه باز بود پس اول اومده داخل  آروم و  ایی کنم ازپله ها پائین رفتم دبزنم یا سروص

خودم و به او که باالی درختی بود رسوندم و کمین کردم همین که پاش  پاورچین پاورچین 

اسلحه رو پشت سرش گذاشتم و گفتم: تکون بخوری خالصت میکنم ولی   به زمین رسید

دیونه این وقت شب داری چکار میکنی مچم و گرفت -شنیدن صدای امیر دستام و شل کرد

ه درسکوت ظبرق و زد و برای چند لح اتاقم برد دروبستدنبال خودش کشوند و یراست به 

تو چکار میکردی -چیه چرا زل زدی به من میگم داشتی چکار میکردی-بهم خیره ماند

خوب –بلند شدی اومدی تو این باغ بی دروپیکر  دختره کله شق به چه جرأتی این وقت شب

توچرا اینقدر هان یا محتشمه یا افرادش آخه بچه –فکر کردم یا محتشمه یا یکی ازافرادش 

وای -نمیتونست–م و یه بالیی سرت می آورد میخواستی چکار کنی دبی کله ای میزد من نبو

ازدست تو نگین چرا اینقدر بچه ای تو به جای این که سرت و بندازی بیای بیرون باید من و 

سری از تاسف تکون داد و  خوب دیدم خسته ای نخواستم بیدارت کنم-خبر میکردی غیر اینه
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ت: با این کارت ممکن بود اول سرخودت و به باد بدی بعدم من و آرمین ,اگه بیدار بشیم گف

سری به  بهتره ازاینه که دیگه بیدار نشیم پس دیگه مالحظه خواب بودن کسی و نکن باشه

گو ببینم نخوابیدی یا ازخواب پریدی نشستم و گفتم: بخوبه حاال –مت باشه تکون دادم الع

واستم هوایی بخورم که دیدم یکی داره اینطرف اونطرف میکنه نگفتی خوابم نمیبرد میخ

نم البه الی درختا چیزی کار یکنارم نشست و گفت: داشتم میگشتم بب داشتی چکار میکردی 

الت راحت جایی تو ینزاشته باشه لبخندی زدم و گفتم: تک تک درختارو من چک کردم خ

روتخت دراز  تا بیخودی ازخوابت نزنی گفتیه که نگشته باشم کاش قبلش میداین باغ نمون

نطوری یه چرخی هم تو این باغ شما زدیم ببینم تو از این شید و گفت: ایراد نداره حداقل ایک

نه چرا بترسم روشونه چرخید دستش و زد زیر سرش و گفت:بعداز ازدواجت -جا نمیترسی

ونه های االن که همه میخوای چکار کنی وقتی توهمچین خونه ای بزرگ شدی میتونی با خ

مثل قوطی کبریته بسازی خندیدم و گفتم:شاید تونستم شوهرم و راضی کنم بیاد این جا 

خوب برای این که منم -یفکر میکن پیرمردامثل -که بیاد زیر یوق زنش آره–زندگی کنه 

وقتی ه ظاهرت اصال" نمیخوره بصورتش و ازنظر گذرونم و گفتم: ولی سنت  پیرمردم 

حاال چرا تا  آره–با خنده گفت: واقعا" -سی و یک سالته یاد زیاد سی ,فکر کردم زدیدمت 

 دطاق باز خوابید و گفت: برای این که ازهیچ کس خوشم نمیا پیرمرد این سن مجرد موندی

 تو هیچ حسی مبنی برعالقه به مریم نداری –هوم –امیر –هیچ دختری تا حاال به دلم نشسته 

داشت من ازاولم حالم ازاون دختره لوس بهم میخورد م ندارم و نخواهم د و گفت: نداشتبلند ش

ه ما نمیخوره ولی به دوقتی هم علی حرفش و پیش کشید بهش گفتم این دختر به درد خانوا

پس چرا بهش نگفتی مریم دلش پیش تو  عصبی نگاهم کرد و گفت: چون دلم -خرجش نرفت

به همین دلیل حرفی نزدی یا ازخودت و حسی واقعا" -نمیخواست درموردم اشتباه فکر کنه

امیر فرار نکن چرا -چرند نگو–برسه  استکه داشتی گذشتی تا برادرت به چیزی که میخو

برای این که همیشه ازهمین میترسیدم اگه حرف بزنم -اری درموردش حرف بزنیددوست ن

صال" این سئواال یکی همچین فکری بکنه بابا چرا باورت نمیشه من حالم ازش بهم میخوره ا

ارضا کنجکاوی آخ ببخشید ارضا فضولی به قول خودت  نگاه عاقل -برای چیه هان

از این به بعد برای ارضا خودت با روح و روان هیچ کس اندرسفینه ای بهم انداخت و گفت:

کار –باور میکنم  شب بخیر –دروکه باز کرد گفتم: همچین قصدی نداشتم . بازی نکن 

یدم و شصدای خنده اش و ازپشت درکه شنیدم نفس راحتی ک بخیرخوبی میکنی صبح 

وقتی بیدار شدم ساعت از ده گذشته بود با عجله بیرون رفتم هردو تو سالن نشسته  خوابیدم

سالم صبح بخیر آرمین جوابم و داد امیر نگاهی به ساعت -بودن و آروم صحبت میکردند

 م صورتش و بوسیدم و گفتم: به لطفخانم  کنار آرمین نشستانداخت و گفت:ظهر بخیر 
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دیشبم -ارمداشتها ن-آره برو تو هم بخور-نینجای شب گرد دم صبح خوابیدم چیزی خوردید

نخورد پس من بودم کل ظرف و دادم باال بلند خندیدم و گفتم:چقدر بدجنسی  -نخوردیچیزی 

میخوری دیگه چی میخواستی بخوری فکر کنم تو از قصد طی روز چیزی ن-من چی خوردم

قندخون و به فکر بده –دوباره خندیدم و ازجا بلند شدم  بخوری هم من که میرسم سهم من و

 خبری شده -یه سروگوشی آب بدم بیام فورا" ازجا پرید– حاال کجا میری– چربیتم پیرمرد

ین بعد او انداختم و آروم گفتم: نمیدونم چرا حس میکنم این زنه یکم نگاهی به آرم

ولی دعا کن همینطور  مئن بشمطم دیعنی......شانه ای باال انداختم بای-میجنبهسروگوشش 

–ه است دصبح بخیر خانم بفرمائید صبحانتون آما– وارد اشپزخونه شدم باشه بشین االن میام

نگشتام م گذاشت و برداشتم ومابین ااصبح بخیر ممنون سرمیز نشستم و فنجان چایی که بر

یه لحظه با بخاطر آوردن چیزی  ی گاز ایستاده بود چشم دوختم چرخی دادم و به او که پا

- رمین و سراسیمه به اشپزخونه کشید م و به سرفه افتادم همین امیر و آچای پرید تو گلو

خوبی نگین دور دهنم و پاک کردم و گفتم: وای شمادوتا چقدر بی خیالید امروز مراسمه و 

بجنبید وقت نداریم  با چشمکی بهشون فهموندم شماها هنوز اون طرح ها رو کامل نکردید 

فورا" پشت سرم بیان وارد اتاق ارمین که شدم دروبستم و گفتم: لعنت به من چرا زودتر 

-همین زنه رو وای امیر میدونی این کیه سری به عالمت نه تکان داد-کی و؟ -نشناختمش

وبطرف باال مایل دچطور نشناختی این همونیه که عکسش و بهم نشون دادی ابروهاش هر

تو -دجاسوس محتشم تو زندان این بود که راپورت من و اون زنه رو به محتشم داده بو-شد

مه  وقتی این و دیدم ازیکی از زندانیا پرسیدم چه بالیی دشک ندارم یا–مطئنی این خودشه 

 حاال باید– سر پیشونیش اومده اونم گفت ازخودش شنیده شوهرش با قمه زده باالی ابروش

چاره ای نداریم جز این که بازی و شروع -چکار کنیم نگاهی به امیر بعد آرمین انداختم

ه ای امیر با تردید نگاهم دتو آما کار از خطر و این حرفا گذشته–خطر داره نگین -کنیم

وای خدا کنه دیشب تورو ندیده باشه که  نگو که جا زدی چون راه برگشت نداری -کرد

چی ببینم -ودمبنگران نباش دیشب دراتاقش و قفل زده –پائین میکردی داشتی  درختا رو باال 

دوست نداشتم تو متوجه بشی که  ونستمدومه که میلنکنه تو میدونستی خندید و گفت: مع

.....امیر خیلی بی فکری باید همون اول بهم میگفتی ممکن بود کاری کنم همه چیز خراب 

ه بکه خبرا رو  دیشب بهترین فرصت بود شه پشتش و کرد و گفت: منم همین و میخواستم

م پاک و هیچی و نشنیده خونه ه دولی بدشانسی اون موق  این تو حموم بو محشتم برسونه

من باید برم تا جایی ولی راس ساعت میام   پاکه تنها میکروفنی که هست همراه خودشه

ه بشی شش باید دیر دیر حرکت کنیم ببینم لباست که آماده دت فراموش نکن به موق  آمالنباد

بدون این که چیز دیگه ای  دآره  نگاهش و رولباسای کنار اتاق چرخوند سری تکان دا-است
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 رپشت سرش رفتم با دیدن زنه دستش و تو بازوم انداخت و گفت: بزا رفتبگه بیرون 

سعی کن بپیچونیش منم میرم دفتر خودم مابقی طرح ها رو چک کنم   آرمین کارش و بکنه

ت دامیر اگه کسی اون جا بفهمه من این م– ازمدتها تنها باشیم دشب دوتایی بریم میخوام بع

ون جم  تورو بشناسه شانه ای ا وکسی هست که ت نترس کسی نمیفهمه مگه-م چیدکجا بو

بهنام یه طراح لباسه یه -کی؟ -اختم وگفتم: یه نفر البته نمیدونم هنوزم ایران هست یانهدباال ان

میشه بگی برای چی رفتی تو –خوب آره -توهم رفتی؟ -بار برای شوی لباسش دعوتم کرد

اد دچرا -ه چیزی بینتون بودهخوب چی ببینم نکن-خوب ....-که اصال" کارت این نیست

قبل از تو بوده الزم نیست بیخود  لبعدشم این ماجرا ما دمیزنی امیر نخیر هیچی بینمون نبو

نه اون برو  اینقدر خودت و من و ناراحت کنی فعال" که میبینی من با تو قرارازدواج گذاشتم

فتم لیوان آبی برداشتم به اشپزخونه رسری تکون داد و رفت –دیگه شب به موق  بیای دنبالم 

لومه مع–ا خودمم ببا منید خانم سری تکان دادم و گفتم: نه -چه بدبختی گیر کردم–و نشستم 

نه من یخوب بدبختی ا -چرا خانم-ه ولی چه فایدهلاره پوزخندی زدم و گفتم: بدون خیلی دوست

ه گنده است ازش چاره ای نداشتم  خیلی کل-پس چرا با ایشون نامزد کردید-دلم جای دیگه ایه

م با این که خیلی باهم جور نبودیم ولی بهش دمیترسیدم قبل از این با یکی آشنا شده بو

ی اتفاقی افتاد که گیر بهش جواب مثبت بدم ولم قرار بود بعد از مسافرتم دشده بو دعالقمن

نه فراموشش که و به کل ازش دور شدم چند روز پیش وقتی برگشتم یادداشتش و دیدم  افتادم

هنوزم دیر نشده سری تکان دادم -م کنار بیام ولی حاال ..........دم با خودولی سعی کرده بو

نمیبینی چه بالیی سر دائیم آورده همین که من  م خالصی ندارمدو گفتم: من ازدست این آ

اینطوری که نمیتونی -باهاش مخالفت میکنم اونم می افته به جون دائیم ناچارم سکوت کنم

-ارم ازکی کمک بخوامدمن که جز دائیم کسی و ن-ی چرا از کسی کمک نمیگیریزندگی کن

وای نه میترسم این دیونه دستش به اون برسه زندش -خوب ازهمینی که میگی دوسش داشتی

وای فقط خدا کنه جایی که امشب میرم اون نباشه وگرنه نمیدونم چی درانتظارمونه  نزاره

گفتم بهش نگی که میکشم با تاسف سری تکان داد و ا یه وقت چیزایی و که بهت دتورو خ

یه شوی لباس ناچارم برم -حاال کجا قراره بری گفت: نه عزیزم خیالت راحت چیزی نمیگم

هیچ دلم نمیخواد شرکت کنم میبینی که کار مال دائیمه ولی با این سرو صورت که نمیتونه 

ق  شریک دائیمه حتما" باید باشه بره ناچارم به جاش برم اینم چون توهمین کاره یعنی دروا

بدبختی اونم کارش همینه میترسم باشه وای خدایا چه خاکی تو سرم بریزم این و گفتم و ناله 

زدم رو کنان ازاشپزخونه بیرون رفتم وارد اتاقم که شدم فورا" سیگنال میکروفن و گرفتم 

سخت شده آرمین باید ضبط و به اتاق ارمین رفتم  دستاش و گرفتم وگفتم: کارمون خیلی 

خیلی مراقب باشی وقتی من رفتم شش دنگ حواست بهش باشه یه لحظه هم نیا باال درضمن 
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چیزی و هم که بهت دادم پیش خودت داشته باش امیرم برات مراقب گذاشته کسی به تو 

نگران نباش امیر  -ی من سکته میکنمدنگران خودت باش نه من تا برگر-مه نمیتونه بزنهدص

–آره -چیزی تا شروع مراسم نمونده همه چی آماده است-نگاهی به ساعت انداخت  ه کنارم

همه تو اتاقته کمک –چهاره کم کم آماده میشم وسائل و کجا گذاشتی -ده بشیکی میخوای آما

تا نزدیک شش  مآماده شدن نمیخوای چهره نگرانش و ازنظر گذروندم و گفتم: نه ممنون

کیفم و برداشتم و ازاتاق بیرون رفتم آرمین  رداد امیر اومدهبطول انجامید وقتی آرمین خب

مضطرب دستم و گرفت و گفت: خیلی مراقب باش نگین  لبخندی به روش زدم و گفتم: 

جلوی در وقتی چشمم به امیر افتاد برای لحظه نگران نباش خداحافظ تا جلوی در بدرقم کرد 

ه همون دشد اینی که روبه روم ایستاای مات و مبهوت بهش خیره ماندم اصال" باورم نمی

امیر باشه بقدری تو این لباس جذاب جلوه میکرد که سخت میشد نگاه ازش گرفت برعکس 

رماشین و با حالتی باز کرد و گفت: دمن که ازدیدن ظاهر او غرق تماشا شدم او عصبی شد 

آروم ازپله ها اختم دنگاه گذرایی به آرمین ان کم دارنو تشریف بیارید سالن فقط عروس 

پائین رفتم و سوار ماشین شدم دروکوبید  خودشم نشست و با سرعت ماشین و به حرکت 

دراورد کمی که ازخونه فاصله گرفتیم گفت: کوتاهتر از این نداشتی بپوشی متعجب نگاهی 

این بلوزه یا اخت و گفت:دبه لباسم انداختم و گفتم: این کجاش کوتاهه غضبناک نگاهی بهم ان

جیغ تر از این الک پیدا نمیشد نه چرا اینقدر ماله مالیدی تواون صورتت و که پوشیدی مانت

خندیدم و گفتم: بسه امیر شیرت خشک میشه اینقدر حرص و جوش نخور دادزد االن وقت 

اینم جز نقشه هاتونه سرکار  شوخیه میخواستی خودت و به نمایش بزاری اینطوری اومدی

  گشت و گزارتون بوده هان ...باید میفهمیدم باید میفهمیدم از یا کال" همیشه این وضخانم 

م که دهمین بوده من چقدر احمق بواز این که هرجوری شده بیاریش توخط  تاولم قصد

م و سر میبری کالفه گفتم:بسه دیگه امیر داری حوصلنفهمیدم چی تو سرته چقدر احمق بودم 

امیر باتوام –ت نزده چیزی با خودت بیاری که ی نداشته باش ببینم به سرتو با این چیزا کار

به جهنم  صورتم و بطرف دیگه ای چرخوندم تا رسیدن به -هیس نمیخوام صدات و بشنوم–

به اطراف نگاه کردم وقتی رسیدیم متعجب  مقصد اینا تنها چیزایی بود که بینمون ردوبدل شد

و گفتم: ببینم ساعتش تغییر کرده بود اونم نگاهش و چرخوند و گفت: تا جایی که من میدونم 

یه دقیقه زبون به –ت وای امیر نکنه محل و تغییر دادن پس چرا این جا هیچ خبری نیس–نه 

به شیشه  دهن بگیر ببینم بشین همین جا تا من بیام درست وقتی میخواست پیاده شه ضربه ای

امیر فورا" دستش و رودستم گذاشت و گفت: نترس  خورد که من وحشت زده جیغی کشیدم 

لطفا" کارتاتون و نشون بدید امیر کارت –شیشه رو داد پائین   دختر خوبه من این جام

هردونفرمون و دراورد به دست او داد بعد از این که او خوب وارسی کرد تعظیمی کرد و 
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امیر سری تکان داد و ماشین و به حرکت  بفرمائید ازاین طرف  گفت: خواهش میکنم

با راهنمایی   و متحیر به محوطه ای که تبدیل به پارکینگ شده بود چشم دوختیمددراورد هر

دوشادوش امیر قرار گرفتم جوونی که اون جا بود امیر ماشین و پارک کرد و پیاده شد  مرد

 اشتیم وقتی به در ورودی رسیدیم دگام بر و رو فرش قرمزی که حکم راهنما رو داشت

تعظیمی کرد و  داضطرابم دوچندان شد  قدم به داخل که گذاشتیم خدمتکاری که ایستاده بو

دستش و جلو آورد امیر متعجب به او بعد به من که مانتو و شام و بهش سپردم چشم دوخت 

وقتی دستش و گرفتم ازسردی دانه های درشت عرق از سرو صورتش جاری شده بود 

از ناباوری چشمهاش و روهم  یوختم  با نگاهی حاکددستهاش وحشت کردم بهش که چشم 

اشته  من حجابم و کنار بزارم بازوش دفشرد تازه فهمیدم چرا به این حال افتاده اون انتظار ن

سالن شده بودیم که تازه وارد  دو گرفتم و فشار آرومی به بازوش دادم نگاه خیلی ها به ما بو

محسوب میشدیم چون به مح  ورودمون  آخرین مهمانها ءما از جمله کسانی بودیم که جز

بطور کل ساختمان تو و حفاظ فلزی اتوماتیک وار جلوی درب و پوشاند   درها بسته شد

شدنمون ازکنار هرمیزی روسرتاپام  رد که با  نگاه های هرزه ایاحاطه اون حفاظ ها بود 

و من و معذب تر وقتی تو جایگاه قرار گرفتیم د امیر و عاصی تر کرده بود چرخ میخور

با لباس فاخرش درون مبلی فرو رفته بود برای مقابلم درست جایی که محتشم  چشمم افتاد به

چند ثانیه ای نگاهمون درهم گره خورد دستاش و هردو رو درهم قالب کرده بود و به چونه 

تکیه داده بود و به نوعی که گویی اولین باره و آرنجش هاشم به دوطرف دسته های مبل اش 

 من و میبینه سرتاپام و وارسی کرد با ضربه ای که به شونه ام خورد نگاهم از او کنده شد

که زودم نگاه گرم امیرکه نشان از نگرانیش بود نوری دردلم تاباند لبخند ی گوشه لبم نشست 

هیج مقدمه ای نور المپ ها تغییر رنگ دادند و به این ترتیب کار آغاز محو شد بدون 

گو بخند با اونایی بود که کنارش گ حواسم پی محتشم بود که درحال بم مدت شش دناتمشد

تو ذوقم جوری که حتی امیرم متوجه شد و پوزخندی حوالم  درفتارش حسابی ز نشسته بودن

مرتبه اون و د من سه چهار واقعا" دورازانتظار بو جم نگونه رفتار ازمحتشم اونم تو داد  ای

ازه دبگو بخند راه بن دخند هم نمیزد چه برسه به این که بخوابم حتی یه لدتو مراسما دیده بو

درست برخالف من امیر با دیدن این صحنه  تماشایی دکارش دلهره ای به جونم انداخته بو

محتشم  یه مرد محکم و غیر قابل نفوذ خودش سگرمه هاش باز شده بود باز رفته بود تو جلد

د میکرد که چند مرتبه نگاهش و بطرف من چرخوند ولی زود نگاه میگرفت طوری برخور

این که ممکنه این مدت  دوری باعث شده باشه  فکر انگار نه انگار اصال" من و میشناسه از

دل اشوبه گرفته بودم به هر ترتیبی که بود تا آخر رژه مانکن ها نسبت به من سرد بشه 

وقتی همه  صبر کردم  کاراونا که به پایان رسید محتشم  رواولین پله جلوی مانکن ها ایستاد 
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 دتر شده بوبدرحال تشویق او بودند من نگاهم و روسرتاپاش که خیلی از سری های قبل جذا 

م درنگاهش که بهم زل زده بود گره خورد درست مثل چرخوندم به صورتش که رسیدم نگاه

صدای امیر که گفت چرا دست نمیزنی من و به اولین نگاهی که تو دادگاه بهم انداخته بود 

خود آورد وقتی اومدم دست بزنم محتشم نگاه پراز خشمش و ازم گرفت و به جای قبلیش 

بدن امیر ازجا بلند شد با اعالم این که طراح ها طرح های خودشون و ارائه برگشت 

ودستش و بطرف من دراز کرد صدای محتشم که میگفت ازهرکمپانی فقط یک نفر تواین 

خوب ازاین جا به بعد باید جدا جدا به  -وختدسالن میتونه بمونه نگاه من و امیر و بهم 

 خندی به روم زد و گفت: میتونستم همین جا تمامبامه بدیم تمام تالشت و بکن لدنقشمون ا

وای امیر یه وقت این کارو نکنی همه میفهمن موهای خودم –موهات و یکی یکی میکندم 

یونه پوستیژ دخوب –نیست ابرویی باال انداخت و گفت: یعنی چی که مال خودت نیست 

م و پریشون کردم خندید و گفت: آره همین فکر و کردم دگذاشتم نکنه فکر کردی موهای خو

جستم ن دبا این حساب ازکچل ش–لت کنم دارم نقشه میکشم ازهمون اولم برای این که کچ

ارن میرن سالن پائین خیلی مراقب باش  سری تکان دخندید و گفت: فعال" بله خوب  خانما 

رفم گرفت طدادم و گفتم: توهم همینطور فعال"  خواستم برم که خدمتکار سینی شربت و ب

برداشت آلبالو رو به من داد و پرتقال و اخل سینی انداختم امیر هردو لیوان و ده بنگاهی 

آروم ازپله های  لبخندی به روش زدم و ازش فاصله گرفتم  خودش برداشت و چشمکی زد

با فاصله نگه داشتم و اون یکی دستم و به مارپیچ پائین رفتم یه دستم که گیالس شربت بود 

راف بود از بعد طسم به اپائین لباسم گرفتم که زیر پام نره و سرنگونم نکنه همانطورم حوا

یه طراح تو سالن بمونه دیگه ندیده بودمش  طاز هرکمپانی فق داز این که محتشم خواسته بو

ولی   مدوشی آب بدم خوشحال بوگاز این که میتونستم بدون حضور او با خیال راحت سرو

نمونده هنوز پام به آخرین پله نرسیده بود که چیزی به پام گیر کرد سکندری خوردم چیزی 

بود نقش زمین بشم که یکی محکم نگهم داشت بدون این که به شخص مقابلم نگاه کنم با 

خیره شدم به جای عذر خواهی با لبخند  دعصبانیت به پسری که پاش و مقابلم گذاشت بو

و با حالتی که مستی به خوبی ازش مشهود بود گفت:  ازی کرددش آوری سرتاپام و براندچن

خفه شو پسره -ردی باید می اومدی این ور دستاش و باز کرده بودچرا اون وری غش ک

نم داونی که مان  افتااحمق سرم و که برگردوندم چیزی نمونده بود فریادم به هوا بلند شه 

نگاه  دشده بود محتشم بود بهت زده به لباس های سفیدش که شربت آلبالو رنگیش کرده بو

شد اعث بچشمام گرد شد صورتشم خیس بود نگاه غضبناکش  نگاهم و که چرخوندمکردم 

با پشت دستش روچشمش و پاک کرد و مجدد  لباساتون ای من واقعا" متاسفمدوای خ–بگم 

ازمن بطرف تقصیر اون مزاحم لعنتی بود معذرت میخوام نگاه غضبناکش -بهم چشم دوخت
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چسبید و گفت: سرو دست انداخت بازوم و محکم چرخی خورد  پسره و از او بطرف من 

روی خودتونم دست کمی از لباسای من نداره تشریف بیارید با سر به مردی که کنار من 

ناخواسته دنبالش کشیده شدم در کوچک و تیره رنگی و باز کرد   ایستاده بود اشاره ای کرد 

نگاه گذرایی به من انداخت و وارد شد به مح  ورود بازوم و رها کرد درو قفل کرد 

تش و درآورد گوشه ای پرت کرد و بطرف اون یکی دری که با فاصله کمی از ک عصبی

همون لحظه درباز شد اون دوتا مرد همراه همون پسری که به من جفت همین دربود رفت 

 پا انداخته بود وارد اتاق شدند به او که پشت سرهم به شکم او مشت میکوبید چشم دوختم

فته بودن تا نتونه تکون بخوره وقتی حسابی اورا کتک اون دوتا هرکدوم طرفین پسره رو گر

پرتش کنید تو لونه  چرونت ببرید زد مشت آخر و توصورتش کوبید و گفت:اینم بابت چشم

یکی ازاونا سرش و بطرف من چرخوندو گفت: با اون چکار کنیم  وحشت زده قدمی   سگا

بیرون این و گفت به انتهای اتاق اخت و گفت: دبه عقب برداشتم  محتشم سرتاپام و نگاهی ان

رفت با خارج شدن اون سه تا نفس راحتی کشیدم و سرم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم و 

خداروشکر انگار  همش با خودم میگفتم االنه که اون بالرو سرمنم بیاره  چشمام و بستم

که به فاصله فعال" به خیر گذشت همین که چشمم و باز کردم از دیدن دوتا گوی آبی رنگ 

کامل به دیوار  م ودوحشت زده جیغی کشیدم و خوتوچشمام زل زده بود کمتر از یک وجب 

باور کن اون اتفاق –اخت باعث شد قطره اشکی ازچشمم بچکه دچسبوندم ابرویی که باال ان

خوام چشماش و روصورتم چرخوند و گفت: حاال چرا اینقدر ترسیدی یمعذرت م دعمدی نبو

ندارم بعد با نوک انگشتش زیر چشمم و پاک کرد و نجواگونه گفت بیا خانوم من که کاریت 

نبال خودش کشوند دری و باز کرد و گفت: دبازوم و گرفت و  کوچولو ازمن نترس بیا

میتونی این جا یه دستی به سروصورتت بکشی منم وقت میکنم شاهکارتورو عو  کنم با 

  اختم پائین و با گفتن متاسفم ازش فاصله گرفتمددست به لباسا اشاره کرد شرم زده سرم و ان

اشتم زیر چشمام و تمیز میکردم که دیدن محتشم با اون وض  پشت سرم لرزه به اندامم د

رگشتم  کمر شلوارش و بست و به من خیره ماند نگاه متعجبم باخت فورا" بطرفش دان

 ک شدهینفهمیدم چقدر بهم نزدم که حتی داینقدر متعجب شده بو دت مانده بوبروسینه اش ثا

ت زده نگاهم و گرفتم و گفتم: لزل زدی خانم کوچولو خجا یبه چ-گرمای دستش تکونم داد

ه اش و بلند کرد  دستش و دورکمرم انداخت و بیرون برد رو کاناپه دهیچی همین صدای خن

 ازترسته که سرخ شدی یا خجالتت حتی الحا نشست دست من و هم برای نشستن کشید

گاهشم نکردم دستش و انداخت زیر چونه ام باال برد و گفت: خوشم نمیاد وقتی حرف میزنم ن

من و  ره شدم ابروهاش و باال داد و گفت:گاه کنی وقتی بهش خیه چیز دیگه ای نببه جز من 

منتظر جوابم نشد چون ادامه داد حتما" یادته منم تمام این مدت تصویرت و تو ذهنم که یادته 
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گستاخ و بی پروات نگاه وقتی دیدمت اول فکر کردم اشتباه میکنم ولی وقتی ودم حک کرده ب

یلی وقت پیش منتظرت بودم خیلی هم دنبالت گشتم ولی انگار و دیدم فهمیدم اشتباه نمیکنم  خ

م آره حتما" میدونی چون دآب شده بودی رفته بودی تو زمین میدونی چرا دنبالت بو

میخواستم اون زبونت و از حلقومت بکشم بیرون ولی حاال که دارم نگاهت میکنم میبینم 

باهاش میکنم که راحت یگه ای ده این خوشگلیه که بدون زبون بمونه کار بحیفه این دختر 

دم تا دستش و دورشونه ام انداخت به سختی خودم و نگه داشته بو وتاه میکنهتر زبونش و ک

ای -ازحالتی که گرفتم بیرون نیام چشمام و بستم و اجازه دادم اشکهام دوباره جاری بشه

وختم گفت: تو دادگاه دمیدم خیلی اذیتت نکنم بهش چشم که  لگریه برای چیه خانم کوچولو قو

نکنه فقط وقتی چشمت به چندتا مامور می افته زبونت  خیلی جسورتر از حاالت بودی چیه

ادگاه چندبار دن چی داره میگه شاید فراموشی داره ما که بعد از ییعنی چی ا کار میکنه

 خوای بازشون کنیینم-انگشتش و روگونه ام حرکتی داد رولبهام ثاب ماند–یدیم دهمدیگر و 

ستش و گرفتم پائین آوردم و اروم گفتم: انتظار داری چی دبار انگشتش و اروم رولبم زد  دو

حرف دیگه ای هم میمونه چشمای خوش  در تو سرم اومطکه بخابهت بگم با اون بالیی 

ستش و کنار زدم بلند شدم همانطور د رنگش و تنگ کرد و گفت: از چه بالیی حرف میزنی

که اشک میریختم با پشت دستم گونه م و پاک کردم و گفتم: تازه میگی کدوم بال انگار 

زندون شکنجه شدم عذاب شدم حتی زیر نمیدونی من بخاطر توی لعنتی چندماه افتادم تو 

چی –عصبی بلند شد  شکنجه ناچار شدم به چندتا قتل اعتراف کنم تا دست ازسرم بردارن

ت میگی قتل چیه زندان چیه با گریه گفتم: آره بایدم بزنی زیر همه چیز اون دداری برای خو

 ده بودرم ایستاوی دردادگاه برام دست تکون دادی اون عوضی که کنالروز لعنتی وقتی ج

اون من و بازداشت کرد و روانه زندون کرد  دستش بوده تو توی دکه پرون دسرهنگی بو

به این جرم که با تو آشنایی دارم ولی نداشتم من اولین بار بود که ه چه جرمی بونی دمی

دیه  تدنوشتم و دست خوش تغییر کرد تو خورس وزندگی  رتورو میدیدم ولی همون یک با

ن چطور روت میشه بامن الاری میزنی زیرش اد الداخت کردی اون وقت حاها رو پر

تام نگاه کن ببین ساشته باشی من بخاطر تو شکنجه شدم میفهمی یه به دداینطور رفتارو 

اون  ه ها پنهون موندهله لطف گریم زیر این مابهنوز خوب نشده صورتمم پراز زخمه که 

که خوبم  دقصدت ترسوندنم بو بترسونی آقا جون اگهختی که من و وقت سیاه بازی راه اندا

م ببینمت خواستم برم که بازوم و محکم کشید و مقابل اگه بزار برم دیگه نمیخودیترسوندیم 

لت خنک نشده د زولم کن دیگه میخوای چه بالیی سرم بیاری اگه هنو– اشتدخودش نگه 

رم چون بلم کن بزار ش ودبالیی که سراون پسره عوضی اوردی سرمنم بیار ولی بع

-ولم کن پام و بزارم  دبو لنمیخوام این جا باشم امروزم اگه میدونستم توهم این جایی محا
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ونستم  بغضم و فرو دادم و دوم از اینایی که میگی نمیدچ کینم کوچولو من هاآروم بگیر خ

ام حلقه  جفت دستاش و روشونهیگه چرا میخوای با این حرفها بازیم بدی خندید دگفتم: بسه 

بعد از اون جریان کرد و گفت: بازی چیه خانم کوچولو من واقعا" ازاین اتفاقا بی خبر بودم 

اشتم یه بالیی سرت دخیلی گشتم ولی نتونستم پیدات کنم اعتراف میکنم اون موق  فقط قصد 

به سرت آوردن تر از اون و دیگه خیلی بدم ولی گویا جای دت بوی یه همون خاطرم پبارم یب

یه  بسه دیگه چشمای خوشگلت وحسابی  سرخ کردی-صورتم و بطرف دیگه برگروندم

ام ...چند قدم که ازم فاصله گرفت گفت: اصال" توهم بیا یلحظه بشین سروگوشی آب بدم م

ور شونه م حلقه کرده بود باهم به دستش و دهمانطور که  ور گرفتار شدیطونم چدمیخوام ب

سعی کردم به تخت خوابی که تواون اتاق بود نگاهم  د رفتیم اتاقی که کلی مانیتور  توش بو

 رداشت دگمه ای زد که همه مانیتورها روشن شدبرومبل دونفره ای نشستیم کنترل و   نیافته

خوبه هنوز سرگرمن بگو ببینم این یارویی -رویکیش که زوم کرد سالن باال بزرگ نمایان شد

وختم وگفتم: کیه یه دچکارته خیلی بهت میچسبید نگاه لرزانم و بهش  دکه همراهت بو

 –صاف نشست و گفت: یعنی توشوهر داری  ارم کرد زنش بشمداز آزادیم وادنامردی که بع

نامزدمه ده تا سورم زده به تو باز تو اگه یه مرد اونطوری میزنی اون این بالرو سرمن 

ارم اون جا رو ببین چطور دمگه جرأتش و -یزنیجدا" پس با این حساب چرا بهم نم-میاره

کافیه بفهمه من االن با تو تو این اتاقم وای زندم  طنبالمه فقداینطرف اونطرف سرک میکشه 

 ارمدا بزار برم حوصله دستای سنگینش و ندارم تازه تازه دتورو خ–کجا –شدم  دنمیزاره بلن

وای تورو خدا یه -به خدمتش میرسمم نترس خود-و کشید که افتادم رومبل خوب میشم دستم

گنده است اینطوری نگاش نکن خرش خیلی میره  هلوقت کاری نکنی برام دردسر شه اون ک

نترس خانم  یخندید و گفت: معلومه حسابی ترسوندت ول دلنبهمه جا هم گمارده داره 

کنی م و خوش لد طفق یواقعا" میگی یا میخوا-ارم بهش خیره شدمدو خودم هوات و لکوچو

تم خوش میکنم تا با منی غم نداشته دل نوع نگاهش تغییر کرد دستی روصورتم کشید و گفت:

نجا ی" که االشد سرکمدی رفت پیراهنی بیرون آورد همانطور که میپوشید گفت: فع دباش بلن

ش یه فکری برات میکنم چیه دختر به چی زل زدی فورا" دشلوغه نباشم ناجور میشه بع

ه نگاه ننمیتو هاش و بست وگفت: فقط تو نیستی که دگمه ئین دوباره خندیدسرم و انداختم پا

پس سرو سینه ات و  لخوری نگاهش کردم وگفتم: دازشون بگیره همه زنا همینطورین با 

پرورش دادی که نگاه زنا رو به خودت جلب کنی ولی من میگم نیاز به این کار نبود چون 

ولی من به این دلیل نگاهت نکردم زخم کشونه ظاهرت ناخودآگاه نگاه هارو بطرفت می

روسینه ات مال چیه اول فکر کردم یه جور خال کوبیه ولی نیست کتش و برداشت تنش کرد 

و دستم و کشیدولی با زنگ خوردن گوشیش سری تکان داد و نگاهی و گفت: بلند شو  گفت 
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یریم چیزی میخوری به ا بشینیم بعد میب-اخت نگاه بهت زدم و به زمین دوختمدبه صفحه ان

میز بارش اشاره کردی سری به عالمت نه تکان دادم اهلش نیستم خندید و نشست دستش و 

ار یه چیز دببی خیال بابا چن-........-سالم  بهتری؟-......-الو–باالی مبل پشت سرم گذاشت 

دلم  و میپرسی رفتم پیغامتم گذاشتم خیالت راحت هیچ خبری نبود بشه که بهت میگم خیلی

آره تو مراسمم میبینی -..........-و ببینم ببینم چیه که تورو بیچاره کردهپرنسس  میخواد این

وقتی من  چطور تو دردسر انداختیم ولی حاال خوبم پیش یه کفتر چاهیم اونم ازنوع مامانیش 

ازجا بلند شدم غضبناک دستم و گرفت محکم اورا کنار زدم و و به خودش چسبوند فورا" 

ه عقب هلم داد و خودش و کشید جلو هردوتا دستم و بروسینه ام گذاشت  کف دستش کشید

اخت روزمین دگوشی و ان بهت زنگ میزنم ارم خودم بعدداالن کار -روسینه اش گذاشتم

چونه ام و تو دست گرفت و گفت: کوچولو میخوای ازدست من فرار کنی آب دهنم و قورت 

کاری نکن  نداشته باش توکه میدونی من نامزد دارم ادم و گفتم: خواهش میکنم کاری بهمد

وسش دانگ خیانت بهم بخوره خواهش میکنم چشماش روصورتم چرخوند و گفت: ولی تو 

هش خیانت کنم بوی شراب ازنفس بال براینه که دنداشتن عالقم -ت نگفتیداری مگه خودن

فتاد خودش و کنار زد چیزی که فکرش و نمیکردم اتفاق ایم و بهم ملهای تندش داشت حا

کشید وگفت: تو چه جور دختری هستی اون میزنت عذابت میده باز به فکر اینی که بهش 

ه اون تن بدم اون باگه زنده به گورمم کنه حاضر نیستم به بی آبرویی یا خیانت -انت نکنییخ

ی همین دبریم یکم دیگه ادامه بآدم نیست من که هستم بلند شد بازوی من و هم کشید و گفت:

رو دیدن داز شدن یدفعه با بنبالش میدویدم ولی دجا سرش و ازتنش جدا میکنم تقریبا" داشتم 

فتم روشه آستین کتش و گو گفت وحشت زده خودم و پشت سرش کشیدم لاون دوتا گردن ک

ا نگاه کرد و گفت: مگه نگفتم زد بعد با غضب به اونخوند توچشمام زل رسرش و بطرفم چ

اتون دخان آقا دنبالتون میگردن خواستن فورا" ص محتشمآخه -یدداوم یچ یبرااین جا نیاید 

خیلی خوب شما برید منم االن میام با رفتن اونا روکرد به من و گفت: امشب سرم -  کنم

میخوام یه جای  برای چی؟ چشماش و روصورتم سرداد و گفت:-شلوغه کی میتونم ببینمت

نه نمیتونم نامزدم و چکار کنم بعدشم اگه حرف داری -اییوت باهات صحبت کنم میتونی بلخ

بگم نه دروغ گفتم لبخندی زد و -ازمن میترسی-چرا این جا نمیزنی چرا جای خلوت

یعنی -آره داشتم-اشتی بال سرم بیاریدت گفتی تصمیم دولی خو-گفت:نترس با تو کاری ندارم

ت شن پییبگیر ا هم میریم بیرون ی ببینه باسا ازاین طرف برو نمیخوام کینه ب-اریداالن ن

برو دیگه  بهت زنگ میزنم قرار میزارم-برای چی؟ -اختمدبه او ان ده گوشی بعبباشه نگاهی 

درو که من ازش وارد شدم پشت سرم بست و قفل زد تو آینه نگاهی به خودم انداختم و 

سالن چرخوندم  در گیج شده بودم که تو حال خودم نبودم نگاهم و دورتادوراینقبیرون رفتم 
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گه بخواست چیزی  با دیدن امیر لرزه به تنم افتاد چیزی نمونده بود بزنم زیر گریه همین که

ا امیر هیچی نگو جلوی مرم آبروریزی راه ننداز به خدا من همین پائین دگفتم: تورو خ

ی فقط آروم باش بیا انگار متوجه شد خبر نشسته بودم و منتظرت بودم دیر کردی اومدم باال

میرسم خوبم میرسم حاال راه بیافت دستم و  تشده چون گفت: ازاین جا که بردمت به خدمت

ای بلند موزیک سردردم و تشدید کرده بود دص ستش کمی آرومم کرددکه گرفت گرمای 

دیدن زنایی که دور محتشم حلقه زده بودن  ت تهوع وحشتناکی تا گلوم و میسوزوندلحا

شدن همه برای سرو شام کالفه به امیر چشم دوختم نگاهش و با خوانده عصبیم کرده بود 

لیوانی آب  -قط نگاهش کردمرومیز چرخوند و گفت: من از اینا بخورم حناق میگیرم ف

کدوم -باید دورش کنی هرجوری که شده-و گفت:خیلی خوب چکار کنمریخت به دستم داد 

-داره بقیه موندنی نیستن لخت و بوری فقط اونی که مو-یکیشون بابا سی تا بهش چسبیدن

شمم و به لبم نزدیک کردم همون لحظه چو لیوان  مطمئنی سری به عالمت مثبت تکان دادم 

نگاه او هم من  افتاد به محتشم  داشت نگاهم میکرد نگاهم و از او به دختر تغییر دادم رد

ورا دنبال م با حالتی سرتاپام و براندازی کرد دستش و توبازوی محتشم حلقه کرد و ادبو

کمی ساالد برای   ولی محتشم تا لحظه ای که میشد نگاهش و ازم نگرفت  دخودش کشان

م که دخود کشیدم و همراه امیر به جایی رفتم که خلوت باشه تازه ظرف و رومیز گذاشته بو

فورا" و با او صحبت میکرد  امیر به دختره چشم دوخته بود صدایی توجهم و جلب کرد

امیر نزدیک گوشم گفت: شانس بیار بتونم مخش و بزنم مخم و نزنه وگرنه  نگاهم و گرفتم

اینقدر حالم بد بود که   م برداشت و رفتتکان دادم بلند شد ظرفشنامزد قالبیت پر. سری 

نگاهم و تو سالن چرخوندم  تنها به خوردن نوشابه اکتفا کردم حتی ساالد و هم دست نزدم

د یه لحظه یاد اتاق پائین افتادم حتما" بازم سرگرم زش نبوتشم و ببینم ولی خبری ابلکه مح

داشت چشم دوختم اگه اون جا قرار تماشای مانیتورهاس به دوربینی که با کمی فاصله ازم 

ه نگاهم امیر و زنه رونشون دادم ب با چرخشی من و میبینهاالن داره هست باشه که مطمئنا" 

هنوز چند و دوباره به دوربین چشم دوختم و بعد نگاهم و به لیوان نوشابه تودستم دوختم 

دقیقه سپری نشده بود که یکی ازپشت سرم گفت: لطفا" بزارش زمین چون نمیخوام لباسم 

شدم دستش و دوباره خراب بشه فورا" به پشت نگاه کردم لبخند کم رنگی زدم و نیم خیز 

آورد باال و گفت: بشین صندلی کناریم نشست و گفت: تو اون میز برای خانم کوچولو چیزی 

غذاهای ما اشتها ت و کور کرده یا -ممنون اشتها ندارم-نبود که نظرش و جلب کنه

اجازه دارم یه سئوال ازت بپرسم ابرویی باال انداخت  کمی -.......نزاشتم حرفش تموم شه 

توداری ازایران میری چشماش و تنگ کرد و گفت:چطور؟ نگاهم  به -دادسرش  حرکت 

آره ولی ازکی شنیدی این جا کسی از این -میز دوختم و با بغ  گفتم : پس درست شنیدم
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یکه داره چشمای لرزانم و بهش دوختم و گفتم: پس حتما" اون خیلی بهت نزدموضوع خبر ن

م بهش دازه گفت:خوب نامزد آدنبی به دختره ن که نگاهیبدون ا-ونهدکه این موضوع رو می

ه نامزدم بی زدم و گفتم: به من نه ده تو گفته پوزخنبنزدیکه دیگه ولی چرا این موضوع رو 

منم داره میره یعنی دارید  داتریش اونم گفت نامز حرف از سفر شد نامزدم گفت داره میره

من زیاد این جا  -کردم خوب حاال این اشتهات و کور کرده فقط خیره نگاهش– میرید

-وباره برمیگردمدنمیمونم هوای این جا چندان به مزاق من خوش نمیاد هرازگاهی میام ولی 

 م مندچه خوش خیال بو ....همیشه این جا رو ترک میکنی یولی گویا این بار داری برا

–غیر این که خوش خیالی ساده هم هستی خانم کوچولو  – جمله آخر و آروم گفتم ولی شنید

و هیچ کس تا لای خانم کوچو-به دروغ  قول دادی کمکم کنی پس بخاطر همین سادگیمه که

تو همیشه جرأت  جرأت نکرده بامن اینطوری حرف بزنه بهش خیره شدم و گفتم:ولی الحا

شم که  دنلبگیری خواستم بساس به قول خودت کوچولوها رو به بازی این و داشتی که اح

من همیشه روبازی میکنم هیچ کس و هم بازی نمیدم چون –لی دم روصنددستم و کشید افتا

درضمن عشق بازی مال  اشته باشهدکسی و پیدا نمیکنم که توان بازی و مقابله با من و 

ه انگار تو جز یه قسم ب -بزرگاس نه خانم کوچولوها این حرفا هنوز برای تو خیلی زوده

دردچیز دیگه ای هم ه بخوب مگه جز همون قسم زن –اری دچیز دیگه توزنا توجه ن

وری نگاهش کردم و گفتم: به زن به چشم تجارت و کاال نگاه نکن هرچند تو میخوره با دلخ

به واسطه کسرت این آدما اطرافت نسبت به همه بی اعتماد شدی ولی همه روبه یه چوب 

غیر این  ممکنه ازنظرت کوچولو بیام ولی دلم اینقدر ها که فکر میکنی کوچک نیست نرون

من نه ی اون قتل هارو انجام بدم دبود میتونستم تو رو معرفی کنم و بگم توازم خواسته بو

کسی و کشته بودم نه تواین پرونده بودم این کارو کردم تا یکم ازبار تو کم بشه میتونستم بگم 

ونی چرا چون همون نگاه بار اولت تودادگاه کار خودش و کرد من هیچ وقت دنگفتم میولی 

با   اشتم ولی وفاداریم و فقط صرف یه نگاه ثابت کردمدنه دیده بودمت نه رابطه ای باهات 

اشت داشاره دست او خدمتکار نزدیک شد و سینی و مقابل او گرفت هردوتا گیالس و بر

وان یوقتی به ل بالجرعه سر کشیدبه گیالس من کوبید به لاولی و بطرف من گرفت و دومی 

-گرفتیپس چرا -ی به روش زدم و گفتم: من اهلش نیستم بهت که گفتمدمن چشم دوخت لبخن

انگار تنها چیزی -محتوای گیالس و تو گیالس دستش خالی کردم نخواستم دستت و رد کنم 

درهمان حال  با نگاهش  که میتونه آرومت کنه همینه نوش این بار جرعه جرعه نوشید

خیلی دوسش داری چشماش و روهم فشرد ناراحت سرم و – زوایای صورتم و وارسی کرد

پس باید خیلی خاص باشه که نظر توی خاص و جلب کرده خوبه برات - پائین انداختم 

 فرقش اینه–اره که بخواد خوشحالت کنه یا ناراحت دچه فرقی به حال تو –خوشحالم 
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هروقت به یادت افتادم فکر این که تو کنار اونی هستی که دوسش داری وخوشبختی آرومم 

 شاید یک ماه شایدم کمتر- تا چند وقت دیگه ایرانیالحا باال ببره ومیکنه همین میتونه تحملم 

البته این کار فقط ظاهر قضیه  یسره اون جاس بخاطر کارشه-اره میره اتریشداین یارو چرا 

اره با تردید دد  و گفت: برای خیلی ازاینایی که این جا جم  شدن همین حکم و است خندی

اجبار   -ختری مثل توچرا ازهمچین جایی سردرآوردهد  من یحتی برا -تو یگفتم:حتی برا

منم چاره ای جزقبول ندارم  امیر هیچ جوره به من اعتماد نداره هرجا میره باخودش میبرم 

ازاین که –ازچی –خیلی میترسم برای خالصی پیدا میشد  چشمام و بستم و گفتم: کاش راهی

ر داینق-فکر میکنی بتونی-میزنه بالیی سرش بیارم وفعه تویکی از دفعاتی که داره من دی

وسوسه  اارهببرم اینقدر اسلحه  چاقو هست که  ترسم که فکر نکنم ولی کاره دورویازش م

گیم االن ده کنم اگه منم مثل بقیه زنا بودم و اینقدر ترسو نبودم شاید زنشدم ازشون استفاد

م دجناب محتشم نگاه هردو به محافظ گردن کلفت دوخته شد دست سر– مسیر دیگه ای داشت

دارم میام میتونی بری -برنامه شروع شده تشریف نمیارید همه منتظرن–و رودستش گذاشتم 

 -؟ خوب محافظمه چطور-این چکاره است-گفت: دیگه چی ترسوندت ددور ش وقتی او

خیلی ازش میترسم چند دقیقه ای  ازهمون اولی که اومدیم نگاهش هرجا میرم دنبامه راستش

کارش همینه کوچولو نترس خوب بلند شو –به من  ده و زل زده بودرف ایستاطهم میشه اون

تولد من لبخندی زدم –مناسبتش چیه -درست مثل توسالن پائین یه جشن کوچکه -؟ کجا-بریم

من و تو همش هفت سال – سی و دو خانم کوچولو -تبریک میگم میری تو چندسالو گفتم:

ر به من میگی کوچولو بلند شد و گفت: ظاهرت حرف زدنت بیان دفرق سنیمونه چرا اینق

بودم  دکرد مردراز داحساست حتی نگاهت مثل دخترای چهارده ساله است دستش وبطرفم 

چکار کنم  وقتی اومدم دستش و بگیرم دست آشنایی زودتر انگشتام و تو خودش فشرد با 

ش و با حالتی ازمن به محتشم دوخت و من و ازجا بلند کرد نگاهوختم دبه امیر چشم  وحشت

ندونم فشردم و به زمین چشم دوختم محتشم دستش و آورد دلب پائینم و بین  و بازوم و چسبید

و کارت روسینه امیر و کمی باال آورد بعد گفت:پس طراح اون طرح های فوق العاده لج

همینطور صاحب این دختر فوق العاده محتشم با آرامش سرتاپای من و نگاهی  -شمایی

لطفا" همراه نامزدتون تشریف بیارید طبقه پائین تا بتونیم  انداخت و گفت:خاص برازنده تره

این و گفت جلوتر ازما حرکت  نامزدتون باشیم صد البته شد  درخدمت شما و..به من خیره

ن ینگین میکشمت اگه ببینم اامیر با تمام قدرتش انگشتام و تودستش فشرد و گفت: کرد

چشمای به خون نشستش  فقط نگاهش کردم بخواد کوچکترین تماسی باهات پیدا کنه  مرتیکه

 جا بریم وگرنه همه چیز و بهم میریزم و ازم دزدید و گفت:سخته تحمل منم کمه بریم ازاین

باز نمیکنن بیا امیر تولدشه خواسته کنارش باشم نفسش  رو فعال" نمیشه تاپایان مراسم درا–
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و با صدا بیرون داد و گفت: به گور باباش و همه جدوآبادش خندیده کالفه گفتم:نمیای نیا تنها 

ستم و محکم کشید و دبرم ولی  توهم به بگو بخندت با نامزد محتشم برس  خواستممیرم 

اومدن و خیره نگاهمون میکردن  اشتن به طرف ما میدتا مرد که  دمانعم شد با دیدن چن

یه دستم به لباسم بود و  اشت و جلوتر از اونا ازپله ها پائین رفت ددست از لج بازی بر

نگاهش و چرخوند جایی نزدیک همون زنه برای نشستن انتخاب  دست دیگم توبازوی امیر

ن محتشم برعکس اولی که وارد شده دچند نفری وسط سالن مشغول رقص و پایکوبی بوکرد 

بودیم گوشه ای تنها نشسته بود نگاهش به اونایی بود که وسط بودن ولی مشخص بود فکرش 

هنوز نگاهش به کیک نرسیده بود که دبا آوردن کیک ردنگاه اوهم تغییر کر–جای دیگه ایه 

به روش زدم و نگاهم و به  ازمن ردشد بالفاصله دوباره نگاهش بطرفم برگشت لبخندی

م که دشم  هاروکه فوت کرد اولین نفر من بویر درحال صحبت بود دوختم مزدش که با امنا

همه د که یه جا نشسته باشه شدیده نمی وقتی کیک بریده شد دیگه کسی براش دست زد 

اشتم به امیر و اون دختره که چند دقیقه ای میشد باال رفته بودن فکر د درحال رقص بودند

بامن بودی کنارم نشست و گفت:آره چرا یه جا -آورد دمیکردم که صدای محتشم من و به خو

ون هنرنمایی نیستم برای جماعتی چشم چر دبل–واقعا" -نشستی خندیدم وگفتم: من بلد نیستم

نستم امروز تولدته وگرنه ودمتاسفم من نمی-خوب نمیخوای هدیه من و بدیپس بلدی -کنم

 ه همراهته بهم بده خنده ازلبم محوخوب ایراد نداره ازچیزی ک-یه ای تهیه میکردمحتما" هد

چیه چرا وحشت کردی نکنه فکر کردی میخوام بگم که با -منظورت چیه؟-شد

اون  , میگم که خانم کوچولویی– که به زمین دوختم حرفش و بریدمن..........نگاهم و 

منظورش زنجیر کلفت  با آویزی همنامم بود زنجیر تو گردنت بدجور چشم من و گرفته 

 ورد جلو کف دستش قراردادم ازگردنم بازش کردم و بطرفش گرفتم وقتی دستش و آفورا" 

ازم فاصله  دلبخن پیدا کنی اونم میبینی بانامزدت و که –بلند شد و گفت:نامزدت و نمیبینم 

همین که ازجا بلند شدم همون خدمتکاری که   با پایان یافتن آهنک مراسمم پایان یافت  گرفت

مقابلم ظاهر شد با تعظیمی دستش و جلو آورد مانتو و شالم  ای ورود لباسام  گرفته بوددابت

را" به تنهایی از پله ها باال رفتم تا ناچاهرچی چشم چرخوندم امیر   و ندیدم   درودستش بو

اینقدر کالفه بودم که با دیدن محتشم نفس  به درخروجی برسم بیش از سی کارت بهم دادن

بفرمائید اینا مال شما متعجب –اخت و گفت: کسی اذیتت کرده دراحتی کشیدم ابرویی باال ان

لبخندی زد وگفت: آه باید میفهمیدم این خانم  دجلو بع دبه دستم نگاه کرد و دستش و آور

و رو چی ناراحت کرده همه رو تو جیب محافظش گذاشت و گفت: ایشون رسیدگی کوچول

زده به عقب برگشتم چشمای پرازخشمش و بهم دوخت و  تگرفته شدن بازوم وحش اب میکنن

نی تا من بیام سرم و نمیتونی یه جا بشی زیرپا گذاشتم این جا چکار میکنی وگفت: تمام سالن 
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از آشنایی با شما خوشبخت شدم جناب محتشم – انداختم پائین و تنها گفتم: معذرت میخوام

من انداخت دستش و فشرد و گفت: منم همینطور موق  گفتن  ددستش بع ,محتشم نگاهی به او

با سر امیر فشاری به دستم وارد کرد و بهم اشاره کرد بریم  منم همینطور نگاهش به من بود

کمی  اه او بیرون رفتم توماشین که نشستیم بی محابا اشکهام میریخترخداحافظی کردم و هم

که فاصله گرفتیم ماشین و زد کناردستگاه ردیاب و روسرتاپام چرخوند بعد لباسای خودشم 

اذیتت کرد سری به عالمت نه تکان دادم تکیه داد به روبه -و به من چشم دوختچک کرد 

و گفت:وقتی نگاهت و بهش دیدم متوجه حالت شدم همش نگران بودم نتونی وخت درو چشم 

خود -چی ؟ -یه چیزی این وسط درست نیست–بهم چشم دوخت -امیر   -ت و کنترل کنیدخو

:تکیه  ماشین و به حرکت درآورد و گفت ش نیست دانگار خودش خو-یعنی چی  – محتشم

چرا میفهمم توهم یه -چرا نمیفهمی دبو امیر دارم میگم اون یه جوری– دنببده چشماتم ب

مطمئنا" اگه امشب ادامه پیدا میکرد خیلی اتفاقا می افتاد با ضرب توشونه اش  جوری بودی

ه میکنی فکر نکن کوبیدم و گفتم:توچرا الل نمیشی دیونه  نکنه من و هم به چشم خودت نگا

ده بود بخاطر حماقت تو بود رفتار من اگرم زنن-حواسم نبود و متوجه رفتار زننده ات نبودم

فراموش نکن این نقشه تو بود نه من تمام جدوآباد من همه چادرین محرم نامحرم حالیشونه 

خوب چشمت روشن این نشون میده شناگر -چیزایی که به عمرم ندیده بودم امشب دیدم

ماهری هستی فقط آب نمیدیدی من و بین اون همه گرگ تنها گذاشتی رفتی دنبال عشق 

خفه شو دختره وقیح چطور روت  –زیت تازه طلبکارم هستی با پشت دست کوبید تودهنم با

 درماشین و باز کردممیشه همچین حرفهایی به زبون بیاری تورو چه اومده به این غلطا 

رعتش و کم کرد ولی نگه س -باداد گفتم: نگه نداری خودم وپرت میکنم بیرون نگه دار

بنداز  دختر بیشعوری مثل توهرچه -خودم  میندازم بیرون ر به خدا نگه نداریامی-نداشت

العملی  قبل از این که بتونه عکس نمیده  دزودتر بمیره بهتره حداقل آبروی خاندانش و به با

چندمرتبه غلت خوردم تاگوشه ای بی حرکت ازخودش نشون بده خودم و بیرون انداختم 

بوق های ماشین و ترمزهای شدید  صدای ممتمد ماندم تمام صورت و دست و پام میسوخت

–تکان دستی به سختی الی چشمام و ازهم گشود با یکی پس از دیگری به گوش میرسید 

خدای من نگین پشت سرهم تو صورتم میزد و ازم  دلطی بودختره بیشعور این چه غاحمق  

دم بلنش وقتی دید عکس العملی نشون نمیدم مثل کودکی رودستاباز کنم  ومیخواست چشمام 

و ماشین  با سرعت به حرکت درآورد کمی که دورشدیم الی  کرد و تو ماشین گذاشت 

لعنت به تو -چشمم و باز کردم و گفتم:بدون این که برگردی به آدرسی که بهت میدم برو

تا حاال هیچ جا هم واینس دنبالمونن امیر فقط برو جایی که میگم –دیونه پس همش بازی بود 

هیس –یگه من و بازی ندی دمیکشمت  همین امشب شرت و میکنم تا نگین -برو لواسون
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کشتنی نشونت بدم تماشایی صبر -اینقدر غر نزن جلوت و نگاه کن به کشتن ندیمون یرمردپ

اشت و گفت: این جا دیگه دوقتی به آدرسی که بهش گفتم رسید جلوی درنگه کن و ببین 

با کلی بدوبیراه  ن درباز شه عجله کنهیس ریموت توکیفمه بز-ستونیه که اومدیکدوم قبر

وقتی ماشین و انتهای مسیر روبه روی ساختمان نگه - کاری که خواسته بودم انجام داد 

ورودی رسوندم  ه دربم و درمیری صبر کن ببینم با عجله خودکجا داری -داشت بیرون رفتم

–نگین با توام وایسا دیونه درسی بهت میدم تا عمر داری فراموش نکنی – و پریدم توخونه

تا خود –آی دیونه بامن چکار داری فرار کردم پشت میز ناهارخوری اونم اون طرف بود 

آی دیونه چرا وسائل پرت  دستت به من نمیرسه زور بیخود نزن-صبح دربری دنبالت میام

جیغی کشیدم و خودم و  که ازپشت دستش و انداخت ....اومدم برم اون طرفمیکنی........آی

ت و خسته میکنی دخو– قهقه ای زدمم تو دستش بطرف دیگه رسوندم با دیدن پوستیژ

االن کاریت ندارم بخدا بخوای حرصم و  نگین با زبون خوش دارم بهت میگم وایسا– پیرمرد

ی خیال شو بدنم داره ا بددربیاری به خدمتت میرسم بازوم و فشاری دادم و گفتم: تورو خ

باید این غلط -ازدرد میترکه آخه دیدونه عصبیت نمیکردم که نمیتونستیم ازدست اونا دربریم

و یه زن و میکردی نمیتونستی مثل بچه آدم بگی چه خبر شده باید من و دست مینداختی 

بود  چقدرم تو ازاون بدت اومده–اکبر یکی مثل اون زنیکه رو به پای من میبستی  ...هللا

که من بدم  ,نگین وایسا دیگه خونت پای خودته-فریادش صدای خنده ام و دوباره بلند کرد

نبود کجا بودی هان  تمگه دروغ میگم پیرمرد اون چهل دقیقه ای که پیدا–آره  دنیومده بو

کفشش و درآورد و بطرفم پرتاب کرد سرم و خم کردم بهم نخوره که داشتی چکار میکردی 

اونم  و گرفتمبازوش شوکه کرد با وحشت بطرف امیر رفتم  و ردومون و صدای فریادی ه

ن طریق من و به یکه حالش دسته کمی ازمن نداشت یه دستش و جلوی من دراز کرد و به ا

خدا لعنتت کنه پسر این چه دیونه بازیه آخه سرم داغون شد با دیدن -پشت سرش هدایت کرد

-سالم سرهنگ جون کی رسیدی– او رفتمم و بطرف دسرهنگ خوشحال امیر و هول دا

ستش و ازرو پیشونیش برداشت و گفت: خیلی وقته این چه مرگشه چرا اینطوری افتاده د

تو این جا چکار -امیره هاندنبال تو  ...وای نگین چه بالیی سرت اومده ببینم نکنه کار 

این جا رو  ازخونه بیای بیرون چطوری اومدی این جا آدرس دکی به تو اجازه دامیکنی 

اوهو حاال به همه اینا االن باید جواب بده بابا حداقل یکی یکی بپرس  میدونی -ازکجا آوردی

م میرسم بعد نوبت دبه خدمت تو االن خو-که ازنوع قالبیشه همه روباهم نمیتونه جواب بده

بدنم ونم همه تورو خدا بی خیال شو دیگه نمیت–پشت ویلچر وارسته ایستادم  اون قالبی میشه 

درد میکنه مشتش و بلند کرد و گفت: کاری میکنم دیگه درد نکشی فقط بزار دستم بهت 

سرهنگ تو یه چیزی بگو اصال" هرکاری دلت میخواد بکن دیگه  نمیتونم بی رمق – برسه
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دیونه -مشتش و تا باالی سرم آورد یه دستم و روسرم گذاشتموای امیر دستم -روزمین نشستم

بدون این که بزنه مشتش و گذاشت روسرم فشار داد و گفت: حاال بزنم  نزنی دستات سنگینه 

یش خودت چی فکر کردی دست به اون حماقت زدی آخه دختر تو ناقصت کنم آخه دیونه پ

قدر کله شق و نترسی اگه یکی از اون ماشینایی که پشت سرمون بودن نمیتونستن به چرا این

آره داشتم مقدمات نامزدی تو و اون -راه کجا بودیموق  ماشین و جم  کنن میدونی االن تو 

زنه رو فراهم میکردم مشتش و تو همون بازویی که گرفته بودم زد با این که آروم زد ولی 

رد ببینمت جدی جدی دستت د-صدای فریام به هوا بلند شد خودش متعجب جلوی پام زانو زد

پوست یطرف بایدم درد کنه -میکنه ....آخ صورتمم دردونش بدمآره پیرمرد نمیتونم تک-یکنهم

هیچی دیگه میخواستی -چه اتفاقی افتاده ز این بازیا بردارید بگیدمیشه دست ا–صورتت رفته 

اشین انداخت کنه خودش و ازمکامل محتشم  برایونقشش چه اتفاقی بیافته خانم برای این که 

و همچین کاری کردی ای من آره نگین تدوای خ–بیرون اونم وسط یه اتوبان به چه شلوغی 

ولی اگه میدونستم اینقدر دردم میاد به جای به زور لبخندی زدم و گفتم: آره سرهنگ جون 

شک نکن -شو ببرش دکتر شاید شکسته باشه دچرا نشستی بلن–خودم امیر و مینداختم آه 

: ه بهش چشم دوختم و گفتمدنافرم بود نافرم ترشده با خن-وای صورتم خیلی نافرم شدهشکسته 

چشم زنای اون  ولی تو  امشب تازه اومده بودی روفرما کلک حسابی خوش تیپ شده بودی

دوباره مشتش و بلند کرد من خندیدم و سرهنگ گفت: بسه امیر االن  جا همه اش دنبالت بود

–الزم نیست خوبم -شو یه کاری بکن  این دیونه داره درد میکشه دچه وقت این حرفاس بلن

رف میزنی بزار ببینم  وقتی الن ازدرده که داری بریده بریده حنمیفهمی اعقلت ناقصه دیگه 

شو   ددست نزن امیر باید بره بیمارستان بلن-شد دآرنجم و تو دست گرفت صدای ناله ام بلن

قبال" -چی منظورت چیه؟-ش االن میاد این جادگفتم الزم نیست دکتر خو– چرا معطلی

- تو از قبل برای این کار برنامه ریزی کرده بودی یعنی -برسه هماهنگ کردم  دیگه باید

بزنم یه چیزی پس انتظار داشتی برای همچین روزی بدون برنامه ریزی دست به کاری 

راستی یه گوشی تو کیفمه یه نگاهی بهش بنداز من چک کردم چیزی توش نیست میگیا آه 

سرهنگ نگاه  به؟کردی  دبلن-محتشم-گوشی کی هست-میخوام فقط شماره هاش چک بشه

بلند کردی چیه یه بارم بهت گفتم این کار برای من قباحت  م:زشته سرهنگ جونتکردم و گف

باهام قراربزاره  نگاه دوتا  دمحتشم داد گفت میخوا دخو-ازکجا آوردی وبسه نگین بگ–اره د

خوب دیگه نبایدم میشدی -کی این و بهت داد که من نفهمیدم خندیدم -ر درهم گره خورددبرا

بسه مشتش و آماده که کرد سرهنگ گفت: سرگرم صحبت با اون خانم موبوره بودی پیرمرد

وقتی اون دوتا درحال بگو مگو بخاطر اومدن سرهنگ به  امیر تعریف کن ببینم جریان چیه 

لطفا" ازتو کیفم یه آره –خیلی درد داری نگین –بستم   مم چشمامدادسرم و تکیه بیرون بودن 
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گفت: پس با لیوانی آب به دستم داد و  ومسکن به من بده شاید دردش کمتر بشه  امیر قرص 

گ کردی کدوم قبرستونی مونده چرا نمیاد اصال" مطمئنی این دکتری که گفتی هماهن

هماهنگ کردی قبل از این که بتونم تائید کنم زنگ خونه بصدا دراومد فورا" از جا کنده 

ی زدم و گفتم: به دوختم لبخندنگین چشمام و باز کردم و به چشمهای نگران سرهنگ -شد

م انجام دم هیچیم نمیشه االنم خوبم کاری که خواسته بوراداشت من هفت تا جون دقول دا

جرا د برادرت و هرچه زودتر از این مابایسرهنگ -دادی سری به عالمت مثبت تکان داد

ممکنه این وسط آره ولی -ود تا آخرش کنارت باشهباین برای چی؟ قرار –بیرون بکشیم 

که من و به  دبخاطر تو  تو چشمهاش زل زدم لحنش جوری بو-محتشم بالیی سرش بیاره

به این دلیل بود که من تنها  حاال به هردلیلی اگه ازت خواستم بیای این جا– شک انداخت

بخطر بیافته امیرم که باید دورادور جا بیارم چون نمیخوام جونش نمونم نمیتونم آرمین و این 

فقط به این دلیل که اون فکر مابقی کارها رو انجام بده میمونی تو  خواستم این جا باشی 

ی دیدمش این جا تو باید کارایی که گفتم  انجام بدی ما وقت زیاشوقتی من ک تو مردی میکنه

چه -این وسط اتفاق دیگه ای هم بیافته ... دنداریم محاله بتونم از رفتن منصرفش کنم ...شای

و؟ به امیر  چی-مش میفهممیدنمیدونم سرهنگ فعال" فقط شک دارم این بار که د-اتفاقی؟ 

پس این  چشم دوختم  خندیدم وگفتم:پیرمرد گوش وایسادی زشته ازسن و سالت خجالت بکش

تای چاله میدون دکی چی شد؟ چشماش و گرد کرد و گفت: دکی یعنی چی دختر چرا مثل ال

پس کجا -حرف میزنی دوباره خندیدم ولی با دردی که تو دستم پیچید ناله ام به هوا بلند شد

االن میاد ماشاال ازدر تا این جابه اندازه یه اتوبان راهه ببینم این جا مال کیه چطور این -موند

زما ایستاده اجازه هست نگاه هرسه به مرد جوانی که با فاصله کمی ا–جا رو جور کردی 

سالم اومدی بدون توجه به نگاه سرهنگ و امیر اومد -ی صورتم و پوشونددبود چرخید لبخن

ت آوردی توکه گفتی همه چیز نقشه دخوکه سر هنزدیکم و گفت: خدای من نگین این چه بالیی

اخت و گفت:خوب دیگه چه بالیی دصورتم و نگاهی انخیلی مهم نیست نیما شلوغش نکن -..

بله آماده است خنده دوباره -وردی خندیدم و گفتم: چیزی که خواستم درست کردیسرخودت آ

همین که دستم و گرفت ...من باعث شد بگه: وای نه توکه نمیخوای بگی واقعا" دستت 

اره به امیر نگاه کردم نیما دمگه نمیبینی درد آروم آقا این چه وضعه -صدای فریادم بلند شد

م بمونی ایشون دکتر نیما لار معرفی کنم وگرنه فکر نکنم سابز-هم به او چشم دوخته بود

افشار دکتر معتمد پدرم هستند درضمن چندین ساله که با هم آشنایی داریم این پیرمرد آتیشی 

هم جناب امیر خان مسئول پرونده و این یکی هم که معرف حضورتون هستن سرهنگ 

خوشبختم امیر عصبی گفت:بهتره  قالبی خودمون نیما لبخندی زد و گفت: از آشنائیتون

 سرهنگمراسم معارفه بمونه برای یه وقت دیگه داره درد میکشه نیما آستینم و که باال زد 
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صورتش توهم رفت و سرش و بطرف دیگه ای برگردوند چهره امیر هم تغییر کرد و با 

دلسوزی بهم چشم دوخت و گفت:ببین چه بالیی سرخودت آوردی این دست دیگه مگه برای 

میتونی کاری ام انداختن محتشم دست به کارم نمیاد خوب دکی جون دبرای به -تو دست میشه

بی –ت گرفته بشه همینطوری که نمیشه تباید عکس ازدسنگین –بکنی یکم دردش ساکت شه 

دختر میدونی اگه -خیال من به هیچ عنوان ازاین جا بیرون نمیرم فعال" یه کاریش بکن تا بعد

دستت درست جوش نخوره چه بالیی سرت میاد عصبی بهش چشم دوختم و گفتم:نیما یا 

کردم  تگفت:گچی که درسدستی توموهاش کشید و  کاری که بهت گفتم بکن یا خداحافظ

فکرشم نکن من برای جاساز به اون گچ احتیاج –دیگه به دردت نمیخوره باید گچ گرفته بشه 

م دیعنی چی که خو-نیما بزار برو خودم یکاریش میکنم -بله میدونم ولی نمیشه–دارم 

ت چکار میکنی گور بابای محتشم تو باید سالم دیکاریش میکنم هیچ میفهمی داری با خو

ضعف تو با  اشی بتونی به هدفی که داری برسی با این وض  همین میشه بزرگترین نقطهب

اون محافظایی که دور اون و گرفتن تو بدون این دستا نمیتونی کاری بکنی همینطوریش 

این که علیل هم باشی دستت و گچ میگیرم ولی جوری  بهمحاله ازپسشون بربیای چه برسه 

-خیلی بزرگ میشه میفهمن-یکی و هم روش کار گذاشت خوبه این کارو میکنم که بشه این

فهمیدن -یکم ولی مهم نیست-من کارم و بلدم بزار کارم و بکنم ببینم جای دیگتم درد میکنه

فورا" جلوی پام زانو زد چشماش مچ پام -و کجا درد داریاین که مهم هست یا نه با منه بگ

ن مچت دررفته میگی مهم نیست نگاهش و وای نگی-چیزی نمونده بود از حدقه بزنه بیرون

میخوای چکار کنی نیما که -به کمکتون احتیاج دارم-ه سرهنگ بعد به امیر دوخت و گفتب

شوخی کن -راحت تنهایی میتونه کله من  بکنه نیاز به دونفر نیست شکمک میخوای این خود

ازشونه  -من چکار باید بکنم -ت آوردیدمتوجه میشی چه بالیی سر خو ا"دنگین خانم  بع

 -بابا کارت و بکن دیگه نیاز به این کارا نیست-هاش بگیر  محکم نگهش دار تکون نخوره

امیر   پام و آورد باال و به امیر چشم دوخت امیرم فورا" شانه های من و تو دست گرفت

فریادم تمام فضای نگران تو چشمام خیره شد با فشار یدفعه ای که به پام وارد شد صدای 

صدای امیر باعث شد الی چشمام الیی سرش آوردی وای نگین خوبی بچه -خانه را پر کرد

بدون این که متوجه شده باشم سرم تو سینه امیر فرو برده بودم فورا" خودم  عقب  و باز کنم

 نر پام قرارداد و شروع کرد به بستنیما میزی زیکشیدم و سری به عالمت مثبت تکان دادم 

بخدا اگه میفهمیدم اخت و گفت:ساکت باش نگین دالزمه نیما نگاه سرزنش باری بهم ان-مچ پام

اری میدونم درد داری عمرا" اگه راهنمائیت میکردم تو یه دیونه به تمام معنایی دچه قصدی 

ن چی یبب–سراغ دستم  دهمین که بستن پام تموم شد اومولی تکون نده بزار کارم و بکنم 

–تل بزارم باید بی حرکت باشی تی به دستت ندی میخوام آوجه حرک به هیچ  میگم نگین
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ست گرفت دخیلی خوب شروع کن با اشاره که به امیر کرد او دوباره شانه های مرا تو 

با ضربه  وقتی نیما دستم و کامال"صاف کرد ازدرد صدا تو سینه ام خفه شد و ازحال رفتم

آره بابا کم -و میشنوی...نگین  نگین صدای من-هایی که تو صورتم میخورد هوشیار شدم

تموم کردی خندیدم  الی چشمم و باز کردم  کر کردمزهر مار ف-وب تو صورتم درد میکنهکب

بیچاره خیلی امیدوار نباش سه تاش و -و گفتم:یادت رفت خودت گفتی من هفت جا جون دارم

ه چشمام در شده میمونه چهار تا مطمئن باش خودم جونت و میگیرم با خندالمتی ه سب التا حا

یش جنابعالی و فرما-ی داری چکار میکنیتو  خوب دک لو بستم و گفتم: باشه هفتمیش ما

ت باش بزار ببینم همه رو  حاال ساک-توش کار گذاشتی که خواسته بودم چیزی-ردیف میکنم

اب و روش بگیرن اره کافیه ردیدکاربرد ن-چ برای جاسازگ-این چیه دکتر؟ - چکار میکنم 

فکر  قبل تاریخه آخه بچه این فکر مال ما-امیر بزار کارش و بکنه هنمیر-راحت لومیره

م شه او چببه سختی چشمهام و باز کردم و  –کردی محتشم گول همچین چیزی و میخوره 

اره به راحتی قابل دکه توش قرارببین امیر خان  این یه گچ معمولی نیست چیزایی هم -وختمد

پاک پاکه هیچی -اختیداسایی نیست من بی گدار به آب نمیزنم ببینم نگاهی به گوشی اننش

توش نیست تنها یه عکس روصفحه است این یارو خیلی ازخود متشکره گویا چهره خودش 

ا" مرد اریم واقعدمگه نیست چشماش و که گرد کرد گفتم:تعارف که ن–و خیلی زیبا میدونه 

بله ولی باطن  -چه فایده که باطنش کریحه-ه ایه اینطور نیست سرهنگ  دجذاب و فوق العا

بوده دیدی چطور تا حاالشم که موفق قابل دیدن نیست اونم از ظاهرش داره استفاده میکنه 

موفقم –هرکس به نوعی داشت دلبری میکرد تا نظرش و جلب کنه زنا بهش چسبیده بودن 

میگه نبودن ندیدی چطور نیشش باز بود و داشت -نگاه کردم و گفتم: نه  نبودن بودن؟ به نیما

موضوعی که فکر من و مشغول کرده هم همینه رفتار بله این ظاهر ماجراس -لذتش و میبرد

م مرتبه اون و تو مراسم مختلف دید محتشم به نوعی با قبل خیلی فرق کرده من چندین

دوروبرش بودن ولی به هیچ کس محل نمیزاشت ولی این بار همیشه هم همینقدر زن ودختر 

 رو رفتارش تاثیر البا دبه کل زیرورو شده بود نمیدونم چرا ولی یا چیزایی که داده بو

چرا ساکت شدی م اصال".........اصال" چی دگذاشته و که احتمالش خیلی کمه یا این که این آ

امشب خودش نبود آه راستی یادم رفت بگم  نمیدونم چرا ولی محتشم  –به سرهنگ خیره شدم 

فکر کنم امشب اون جا یکی و کشته باشن امیر خودش و روصندلی جابه جا کرد و گفت: 

و اراجیف میگفت وز قرمز تنش بود و مداوم دوروبرمون میچرخید بلاون پسره که -کی و ؟ 

-چطور؟ – محتشم کارتو راحت کرد-آره دلم میخواست همون جا گردنش و بشکنم-تهیاد

موقعی که گفتن یکی از طراح ها بمونه بقیه برن وقتی داشتم از پله ها پائین میرفتم طرف 

اخت منم بدون این که بخوام گیالس تو دستم و خالی کردم روش تکیه داد دجلو پام جفت پا ان
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-مت مثبت تکان دادم و ادامه دادمالو گفت:پس به این دلیل لباساش و عو  کرد سری به ع

اشاره محتشم من و مرده و بردن به اتاقی که پائین بود محافظاش پسره رو نگه داشته با 

وبا تو – بودن و اونم تا میتونست به خدمت اون رسید بعدم گفت بندازیدش تو لونه سگا

ازمنم زهره چشم بگیره ولی  داون قصدش این بوهیچی میبینی که من سالمم -چکار کردن

ش رفت من باعث شدم جلوی دیه جوری چرخونمش که به کل یاا حرفهام بمن کارم و بلدم 

– اختم تو اتاقشدشم که سینه ریز جواهرنشانم و اندم به اون سرو وض  دربیادبعداون همه آ

امیر   اختی اون جاددکی گفت: که چی بشه روچه حساب سینه ریزی چنصد میلیونی و ان

ریز و ببینه و.....میگن زنا دست به این دلیل که نامزدش سینه -دستی توموهاش فرو برد

ارید امیر خان پیش شما درس پس میدیم  ولی داختیار -شیطونم ازپشت بستن راست گفتن

شم  گویا این محتشم  این دختره خالص ازشوخی گذشته فکر نکنم به این راحتی از دست

ک شده روسینه اش اسم اون نبود حرف حالبته خودش که این و گفت ولی  هشسخت دلبست

اون حرف ام انگلیسی و روسینه اش با یه چیزی مثل چاقو کنده بود چون ناجور جوش 

تو سینه اون و ازکجا دیدی بدون -خورده بود تازه هم نبود حسابی روش گوشت آورده بود

میکرد  این که به امیر که این سئوال و پرسید نگاه کنم  گفتم: وقتی داشت پیراهنش و عو 

مسکن هیچی نداری نگاه گذرایی به امیر که حسابی جوش آورده بود انداخت و  دیدم آی نیما

وارد دستم کرد و  گفت: دستت و بیار جلو از آنژیوکتی که به دستم وصل کرده بود مسکن  و

–تا این سرمتم تموم شه گفت: کارمن تموم شد بهتره یکم استراحت کنی فشارت خیلی پائینه 

نگاهی به گوشی بنداز اگه اشتباه -لی قبلش میخوام یه کاری بکنی ابروی باال انداختباشه و

نه ولی -چطور مگه چیزی دیدی–نکنم باید آلوده باشه میخوام نوعش و برام تشخیص بدی 

ن از داخمی کرد و گفت: مطمئنی موق  افتا دستم خیلی اذیتم میکنه کف دستم و نشونش دادم

به مح  این که گوشی و تو دست گرفتم دستم شروع به سوختن کرد نه -ماشین اینطور نشده

پس –شم دستکش چرم تو دستش بود به همین خاطر به امیرم گفتم با دستکش چکش کنه دخو

مطمئنا" میخواسته ببینه تا چه حد حرفایی که زدی راسته به سختی بلند شدم و گفتم: بله 

ز طرف دیگه دردپام حسابی طاقتم و طاق از طرفی درد دستم اسرهنگ به همین دلیل بوده 

کرده بود خواستم دستم و به صندلی بگیرم که راحت تر حرکت کنم ولی درد پام باعث شد 

اون یکی بازوم و گرفت و  سرنگون بشم حرکت به موق  امیر نبود نقش زمین شده بودم

لبه تخت نشستم زانوش و  گفت:بیا من کمکت میکنم به هرجون کندنی که بود به اتاقم رفتم 

به زمین زد و پام و آروم بلند کرد روتخت گذاشت پتورو کشید روم و کنارم نشست و بهم 

میخوام هرچی که بینتون و گذشت و موبه مو -چیه امیر چرا اینطوری نگام میکنی-زل زد

 میخوام یه چیزی ازت بخوام الهرچی که بود و بهت گفتم وحا– برام بگی حاال شروع کن
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قبلش میخوام مطمئنم کنی که تحت هیچ شرایطی تنهام نمیزاری دقیق نگاهم کرد و گفت: 

ظه آخرم کنار ونی من قصدم گیر انداختن محتشمه تا لحدنیاز به مطمئن شدن نیست می

الزم – داد نزن آروم باش بزار برات توضیح بدم-چکار کنم-ولی باید کنار بکشی-نمیکشم

نه فراموش -انگار فراموش کردی مسئول این پرونده کیهنکرده توبرای من توضیح بدی 

این پرونده همین اول کار بالیی سرش بیاد میگم باید بری  لنکردم و چون نمیخوام مسئو

من برای این که بتونم به محتشم  ...خواهش میکنم نرو امیر بزار حرفم و تموم کنمکنار 

رین مانعی مان  که میگم نه ازنظر هیچ چیزی سر راهم نباشه و تو بزرگت دنزدیک بشم بای

ون دچی تو سرته نگین ب- من از منظر محتشم دستش و کشیدم و گفتم:خواهش کردم امیر 

داری با خیال ی و همه جا هوای من  دونم تو سالماین که دستش و رها کنم گفتم: وقتی ب

میخوام خودم اد امه بدم ولی اگه تو نباشی معلوم نیست سرمنم چی بیدت میتونم به بازی اراح

ازبازی بندازمت بیرون امیر ممکنه اون لیست دست کاری شده باشه هرآن احتمال این که 

–رکب خوردیم منظورت چیه -رکب خوردیمازکشور خارج بشه هست اللخصوص حاال که 

ال" حرفت و تواین که دیونه ای که شکی نیست فع-ی نمیگی دیونه شدمدبهت بگم بهم نمیخن

ادگاه باهاش رودرو دآره اینی که دیشب دیدیم همونیه که تو -چی ؟  -محتشم دوتاس -بزن

ی میبینمت این اونی نیست که من دشدم همونیه که جلوی چشم برادرت بهم اشاره کرد به زو

رست حرف دمن و گیج کردی -فتر کارش برددعوت کرد یا من و به دو برای شوی لباسش 

ونفر یکی باشن البته میشه با دی مگه میشه یکی دونفر باشه یا بزن دختر ببینم چی داری میگ

 نیست گریم نیست اینا امیر ماسک-نه دیگه به این دقیقی ماسکی چیزی تغییر چهره داد ولی

ی نکرده حمحتشم مگه تازه جرا-وتا ان اینا باید دوقلو باشن چشماش ازفرط تعجب گرد شدد

جای  دبای داین آدم همون محتشم معروف بوگه امگه تازه ازبیمارستان مرخص  نشده  

این آدم  دامیر حتی یه خط کوچک توسینه اش نبو دجراحی تو سینه اش دیده میشد ولی نبو

بهنام نیست من فکر میکنم این.......بهش خیره شدم این آدم بهراده  همونی که بهنام و پدرش 

درست باشه یعنی.......بله بهراد ؟ اگه این این حدس –با شنیدن اسمش به وحشت افتادن 

یعنی همه چی روهوا کارمن خیلی سخت تر شده با هردو برادر به نوعی میخواستم  ارتباط 

اشته بهنامه نه بهراد واونی که دنبال منه و دست برندبرقرار کنم اونی که چندماهه 

اون م دتصویرش تو فیلم خونه آرمین ضبط شده متعلق به بهراده زمانی که من زندان افتا

نمیدونم االن  بهراد بوده که اسیر شده وبهنام آزادانه برای خودش اینطرف اونطرف میرفته

ازبازی بری بیرون یکی ازاینا باید گیر بیافتن  دخاطر میگم توبای باید چکار کنم به همین

 ده این کار برمیای اگه بهرادوتوتنها کسی هستی که ازعهولی اون یکی نباید خبردار بشه 

الشه مطمئن باش یه لحظه هم زندم نمیزاره بندبفهمه من همون دختریم که برادرش دربه در 



 
144 

حاال برای بیرون کردن –اگه این وسط بهنام من و ببینه همه نقشه هامون نقش برآب میشه 

ه این ب ,راهش اینه-بله ؟ – تنها راهش اینه که بمیری-من ازاین بازی نقشه ای هم کشیدی

 الت میشه و ارتباطش و با من برقرار میکنه وما نمیتونم دست دست کنیمیخ طریق بهراد بی

 ال چکارغیر ازتو نامزدش محافظاشم باید دک کنم وفعال" تو راحت ترین گزینه ای حا

آره ولی این وسط یه نفر باید طعمه بشه تا –میدونی چی ممکنه درانتظارت باشه –میکنی 

ه درببرن برای این آدم کشتن مثل آب خوردن میمونه ست این روانی جون سالم بدجماعتی از

بلند  ما فقط یک انتخاب داریم نه بیشتر  خترای زیادی و به خاک سیاه میشونه دآزاد باشه 

امیر من نمیخوام تو دست -شد رفت روبه پنجره ایستاد و دستاش و پشت سرش و حلقه کرد

بطرفم چرخید و گفت: داری  تنهام نزارم اسیر بشم فقط تویی که میتونی کمکم کنی داین آ

بسپارم دست یه گرگ انتظار داری با علم به و سال وختر کم سن  دمیگی با دست خودم یه 

-منم مرتکب بشمبرای بار دوم رانتظارته باز موافقت کنم و یه اشتباه و داین که میدونم چی 

واگه هدفش چیز دیگه -هخواهش میکنم امیر اگه تو بخوای میتونی نزاری اون به هدفش برس

خودم و خوب  ردم و میتونم نگاه هم جنسن یه ممببین نگین -مثال" چی؟  -یای باشه چ

اگه واقعا" بهت  ه تو فقط صرف همینی که میدونیم نیستبتشخیص بدم نگاه این یارو 

محاله این آدم چه -اره چیدعالقمند شده باشه و بخواد برای همیشه پیش خودش نگهت 

اشتباهت همین جاس بچه مگه نمیگی روسینه اش یه اسم حک شده – ساس چیهمیدونه اح

متوجه نمیشم امیر میشه -شاید کارایی که داره میکنه فقط صرف انتقام باشه-چرا خوب -هدبو

اشته که بهش دبه کسی عالقه  دزیا لتماچه برات بازش میکنم این آدم به احآره ب-بازش کنی

بالرو سر دخترا و زنای دیگه درمیاره  داره ایناین که تالفی کنه  یخیانت کرده اونم برا

اشت با تو بگو بخند دبا این حساب چرا وقتی اون زنه کامال" -که متوجه بشی دوباینقدر باز 

ازکجا میدونی تا حاال نشون نداده باشه -ش نشون نداددمیکرد این هیچ عکمس العملی ازخو

میدم من عکسی که ازش گرفتم و االن  یتونست تو جم  که نمیتونست حرفی بزنه م

اثر –منظورت چطور چیزیه -اشتیمدرتیکه هم یه چیزی مشخصاتش و دربیارن کاش ازاین م

کاری که گفتم بکن  وقتی پشتش و -برا چی-یه دقیقه روت و بکن اونطرف–انگشتی چیزی 

امیر متعجب به دستم م درآوردم برگرد دکرد فورا" از تو یقه لباسم چیزی که مخفی کرده بو

مال -و دستمال و ازم گرفت اثر انگشت فورا" کنارم نشست-م نگاه کرد این چیهدبعد خو

آره وقتی دستاش و پاک کرد رفت تا لباسش و عو  کنه من و این و مخفی کردم -؟محتشمه

ت یه پا پلیسیا ولی این چیه مثل کرم میمونه ولی این سیاهیای دلبخندی زد وگفت: برای خو

و بافریاد گفت: وش چیه لبم و به دندون گرفتم و فقط نگاهش کردم یدفعه چشماش گرد شدت

امیرمن..با سیلی محکمی – اون لعنتی صورت تورولمس کرد وتو گذاشتی این غلط و بکنه
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که بهم زد ازادامه حرف منصرف شدم دستمال و تو دستش مچاله کرد و ازاتاق بیرون رفت 

میشد که داشت سنگین تازه چشمام  جویبار خون و ازرو لبم پاک کردم و چشمام و بستم

وحشت زده به امیر که با اون هیبت بطرفم می اومد چشم دوختم  دراتاق با ضرب باز شد

ره دستش دگمه افن داشت با اشدوشی و بطرفم گرفت ولی حتی نگاهمم نکرد خودشم هگ

ین نمیشم هتر از اب-تو چطوره لحامتاسفانه بله – پس هنوز زنده ای-بله  -گوشی و زدم

م و دنه اون به این راحتی ها نمیزاره من خالص بشم خو–شنیدم ازماشین انداختت بیرون 

با سرعت پنجاه شصت تا که آدم نمیمیره  -وز زنده موندمونم چرا هندپرت کردم ولی نمی

جز قلبم آره خنده بلندی سر داد وگفت:ببینم -درچه حالی جائیتم سالم موندهاالن  خانم کوچولو

اگه منظورت -یه به گردنت نگاه کردی–گم؟ نه مثال" چی -و چیزی گم نکردی لخانم کوچو

اون -ه تو امیر با تشر نگاهم کرد ولی من فورا" نگاهم و به زمین دوختمبم دزنجیرمه که دا

 داده بودآه چرا سینه ریزی که نامزدم برای تولدم بهم –که نه چیز دیگه ای تو گردنت نبود 

ی که اون پسره جلو پام جفت پا حتما" موقع–آباریکال ولی میدونی کجا پیداش کردم –نیست 

فورا" روتخت خوابم بود کوچولو امیر مثل فنر ازجا کنده شد  نه-داخت ازگردنم باز شدهان

اومد این و من پیدا کردم نه نامزدت  چرا زبونت بند-گفتم: ولی چرا اون جا من ...من...

: د زد کردم .....امیر دیگه محلت نداد حرفش تموم شه فریانکه کاری باهات درضمن من 

بعد میرم سروقت این کثافت گوشی و به اول تورو میکشم  میکشمت نگین زنده نمیزارمت

امیر خواهش میکنم آروم باش ...خواهش میکنم امیر -دیوار کوبید و سمت من یورش آورد

من دست ازپا خطا نکردم  به خاک پدرم خطا نکردم اون اثر انگشت هم مال وقتی بود که با 

زیا چیه داری بیا کنار امیر این بچه با-سرانگشتش اشک و من و پاک کرد فقط همین  

وقتی وارد این بازی شده ممکنه ناچار بشه تا خیلی جاها  درمیاری دستت و بردار ولش کن 

خوب نگین نگینه  تو ازاولم میدونستی چی درانتظار رو درنیار پیش بره پس بیخود این اداها

 هدابه سینه ایست همه چیز طبق نقشه تو پیش رفت حاال میخوای چکار کنی به نیما که دست

وقت نداریم  ازاین جا دیگه با نیماس بهتره شروع کنی-بود وبه  امیر نگاه میکرد چشم دوختم

ببینم نگین چیزی از –برای چی -اومد جلو بازوی امیر و گرفت و گفت: بخواب روتخت

هنوز نه وقتی امیر بهم چشم دوخت گفتم:بخواب این جا –برنامه ات به این آقا گفتی اصال" 

توهم آماده ات کنه زمان زیادی میبره وقت نداریم  و بکنه باید فورا"بزار کارش امیر 

خوبه –نقشه  همه چی طبق -سرهنگ بگو بقیه دست به کارشن ببینم دوربینا که آماده است

نه نیما تو دست نزن  برو شروع کن یه گوشی هم الزم دارم میخوام باهاش تماس بگیرم 

فقط حواست باشه دست راست من بسته است با  خودم برمیدارمش توبیا بشین کارت و بکن

من کارم و بلدم  بیا امیرخان امیر با فاصله  خیلی خوب- دست چپ ضربه رو بهش زدم
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چاقو رو بطرف من گرفت و گفت: بیا بزن امیر نیم خیز شد و به ازمن روتخت دراز کشید 

ون این که تکونی نیما چشم دوخت چاقورو تو دستم گرفتم و بطرف قلب امیر نشانه رفتم بد

رولباسش که گذاشتم نیما فورا" دست به کار شد خیلی خوب  به خودش بده بهم زل زده بود

دیده نمیشد سینه  برعکس سینه  محتشم که یه دونه موامیر خان دگمه هات و باز کن , بده من

صی به سینه های ورزیده اش او زیبایی خ دامیر و موهای مشکی رنگی احاطه کرده بو

زده نگاهم و گرفتم و به  تنگاهم و که چرخوندم چشم توچشم با امیر شدم خجال بخشیده بود

ی توباید استراحت کنی  سرم و ازتو دستم درآوردم و دباز کجا راه افتا-شدم دسختی ازجا بلن

و گفت:  چاقو رو بده من نیم نگاهی بهم انداخت و چاقو رو بطرفم گرفت گفتم:خیلی بهترم 

چاقو رو بدون درنگ روگردنم رمین چقدر برای طراحی این لباس زمان گذاشته بنده خدا ا

برو کنار ببینم این احمق داره چه -کشیدم و گفتم: اگه زنده بمونم یکی بهترش و برام میکشه

اون کارش و بلده عمیق نیست غلطی میکنه نیما دستش و روسینه امیر گذاشت و گفت: 

فورا" چاقورو ازدستم بیرون کشید و و زخم گردنم و  .....دختره بیشعور چه غلطی کردی

دستم و جای زخم قراردادم و گفتم:  دیونه  چیزی نمونده بود شاهرگت و بزنی-وارسی کرد

محتشم و میخوایم بازی بدیم نه برگ چغندر زود باش تامن زنگ میزنم میخوام کارت تموم 

روگرفتم وقتی صدای خواب ای گذاشتم و شماره  سیم کارت و توگوشی دیگهشده باشه 

منم نگین بهنام کمکم کن  من ...من –شما -آلودش توگوشی پیچید با گریه گفتم: خودتی بهنام

گریه نکن آروم باش و شمرده بگو ببینم منظورت چیه کی و -کشتمش ...بهنام من کشتمش....

من  کشتم زدم وتو بهنام من نام شت می اومد سراغامیر و ...من امیر و کشتم دا - کشتی

الو باتوام نگین آروم -من من کشتمشالو نگین ...و ..لامیر و کشتم من بهش چاقو زدم...ا

خیلی خوب –آره آره -آدرسش و بلدی-من من توویالی امیر تو لواسان–باش تواالن کجایی 

ببین چی دارم میگم آروم –بهش دادم باالخره آدرس با چندمرتبه اشتباه  بگو یادداشت میکنم

-دنبالم وای بهنام این و چکار کنم امیر و چکار کنم من کشتمش-الن میفرستم دنبالتباش ا

من چاقوروکردم تو -خیلی خوب آروم باش بزار ببینم چکار میشه کرد حاالمطمئنی کشتیش

ت برو جایی که چشمت بهش سباشه مهم نی-بهنام نفس نمیکشه کلی خون ازش رفته قلبش

خانم  نترس-هام نزار من میترسما تندبهنام توروخ-ا اونجاننیافته تا نیم ساعت دیگه بچه ه

رت و بیامرزه ولی اون خوب نیما گفت: خدا پدبچه ها االن میان تماس که قط  شد کوچولو

تورو میشناخت که میگفت اگه تو تمام دنیا یه بازیگر خوب وجود داشته باشه اونم دختر منه 

من که این جا بودم باورم شد  دصدای توبوبا این گریه زاری و این وحشتی که تو دختر 

نیما حواست و جم  کن باورت بشه وکاری کن اوناهم باورشون بشه -توواقعا" امیر و کشتی

من تنها نیستم -ممکنه بخوان امیر و چال کنن باید بالفاصله با خروج اینا دست به کار بشید
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از این جا که بری فقط تویی  افراد امیر خانتونم این جا تشریف دارن تو به فکر خودت باش

ول و بیارم با بیرون رفتن لو تو تنهای تنها باید خیلی مراقب باشی کارمن تموم شد میرم مح

م به تو لتنهام نزار د-....-امیر-م گرفتوختم ولی او فورا" عصبی ازمن چشدر چشم یاو به ام

باشی دراین جا خیره  میدی هوام و داشته لخوشه که دارم پا تولونه زنبور میزارم بهم قو

خواد ازاین هوا نفس کسی که ب نکخندی زدم و گفتم: پیرمرد اینقدر تلخی نببراندازم کرد ل

بچه جون -  م نزارم کاری که با بقیه کرده بامنم بکنهدم بهت قول میاستنشاق کنه میبر

منه  رتاجون و بیخود ازدست دادی دیگه چیزی برات نمونده فراموش نکن آخریش مالاچه

به همون اندازه که دلواپس مرجانم -ده نگاهش کردمبا خنپس فقط رودوتاش حساب بازکن 

ناراحت حکم خواهر و برام داری  وتا نمیزارمد برای توهم هستم مطمئن باش فرقی بین شما

انتظاری غیر این –فقط اینه که به چشم خواهرت نگام میکنی  پس دلیل این نگرانیاگفتم: 

با وارد شدن نیما تو اتاق بگی حکم دیگه ای برات دارم نه خواهر  ظار داشتمانتآره –داشتی 

تکه های    ازاتاق بیرون رفتملنگ لنگان عصبی ازجا بلند شدم بی توجه به نگاه مات امیر 

نمیترسی -وختمد گوشی و توکیفم ریختم زیپش و بستم و چشم به نیما که ازاتاق بیرون اومد

 که تا این جا پیش الخیلی با احتیاط عمل کن فکرنکن حا-مدتکان داکه؟ سری به عالمت نه 

حواسم هست نیما – روبهم میریزه نقشه ها رفتی میتونی مابقیشم بری کوچکترین اشتباه همه

ندید و گفت: خ هوای امیر و داشته باش ممکنه نتونه طاقت بیاره و کاری دستمون بده

تلخی  ده با اسب سپیدشون تشریف آوردن  لبخنمراقبشم خیالت تخت انگار باالخره شاهزاد

خودمم همین فکر و میکردم ولی .......نفسم و با صدا بیرون دادم فراموشش کن زدم و گفتم:

نی که به امیر زدی یبرو پیش سرهنگ و بقیه ببین همه آماده هستن یانه  راستی مطمئنی ا

ن میره و به حالت عادی آره بعدازیک ساعت اثرش ازبی-ری براش نداره بهوش میارشطخ

و به  اختم دخوب من رفتم ممکن هرآن سربرسن آماده باش نگاهی به ساعت انبرمیگرده 

یر توش بود رفتم روزمین دراز کشیده بود هنوز هوشیار بود آروم کنارش نشستم اتاقی که ام

 پام و کهستش و گرفتم تو چشماش پرازسئوال بود صورتش و از نظر گذروندم و گفتم:دو 

به همون خاطر که نگاهم ,تونم برگردم یا برنگردم بو که ت ازاین جا بزارم بیرون دیگه با

......با بسته شدن چشماش منم چشمام و بستم و گذاشتم اشکهام و دلواپسم بودی نه میکردی

چشمم به امیر بود که دیگه نفس نمیکشید فکر این که ممکنه دیگه هیچ  گونه هام و خیس کنه

با صداهای مبهمی جهت نگاهم تغییر  یاد التهابی به اشکهام بخشیده بودوقت بهوش ن

باتوام صدام و -دکردچشمم به همون گردن کلفتی افتاد که همه جا همراه محتشم بو

امیر حرکتی داد و  کشتمش...من کشتمش دستش و روگردن من–میشنوی...آهای خانم 

حرکتی به چشمش نگاهش و به پشت حالتی به من دوخت و گفت:تموم کرده با چشماش و با 
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ن اومدن جلو دست و پای دسرمن دوخت و اشاره ای کرد دونفری که پشت من ایستاده بو

وم دک-راه بیافت آقا منتظره-شدم و گفتم: کجا میبریدش دبلن امیر و گرفتن و بیرون بردن

بهنام....اون آه –راه بیافت محتشم خان منتظرتونن -من و میخوای کجا ببری آقا.....کدوم 

تر ازاین جا د هرچه زودبای-میخواست بیاد سراغ بهنام ...نزاشتم بیاد کشتمش ....من کشتمش

مدت این هیچ کس این جا نیست یه -متکاری چیزی ندارهم تا کسی نرسیده ببینم این جا خدبری

ت خیلی خوب راه بیاف-....م این جادروا من و زندانی کنه می جا نمی اومد هروقت میخواس

م  عقب کشیدم و گفتم: دستت و به من نزنی دببینم میتونی بیای میخوای کمکت کنم فورا" خو

سری تکان داد و جلوتر ازمن ازاتاق بیرون رفت تلوتلوخوران پشت سرش رفتم جلوی 

داشت ازجا کنده میشد ه اون دونفر که داشتن روامیر خاک میریختن قلبم بدرچشمم افتاد 

خوبی خانمی باغضب بهش چشم -م و کنترل کنمدن طریق بتونم خوچشمام  بستم تا به ای

راهی پا گذاشتی  بد تو اخت سرتاپام و با حالتی برانداز کرد و گفت:ددوختم ابرویی باال ان

صندلی پشت قرار گرفت چشمم به اونایی خودشم کنارم رو اری راه بیافتددیگه خالصی ن

  به هیچیم فکر نکن دتکیه بده چشماتم ببن-بود که داشتن خاک و ازرولباسشون پاک میکردن

وم شد دیگه هم نمیشه کاریش کرد محتشم خان آره کشتیش ولی دیگه تم-من کشتمش-

اینطوری ببینت عصبی میشه چشمات و ببند تا وقتی میرسیم آروم گرفته باشی با اومدن اون 

هیس -که محافظش گفت: دستش و دیدید ددوتا کاری که گفته بود کردم نیمه های راه بو

آره دستش زخم بود نامروت همچین -بیهوشه جواب من و بده-بشنوه آقا زندمون نمیزاره

ببین چه بالیی سراین ....اوه اوه  چاقوروکرده توقلبش که انگار مادرزاد اینکاره است

بندازت جلوی یخوای که محتشم خان زنده زنده خفه حواست به رانندگیت باشه نم-دهجیگرآور

دیگه اینش به -مگه چی گفتم این دختره که برای آقا مهم نیستفریبرز ای بابا توهم -سگاش

ه هارو تا بیدارش لتون باشه دیگه هم ببندید اون گادشما مربوط نیست سرتون به کارخو

همونی که -چه غوغایی-دفریبرز این همونی نیست که توسالن غوغا راه انداخته بو– نکردید

-ممکنه-ی آقا رو داغون کرد میگم نکنه آقا بخواد بالمالسرش بیاره که خواسته ببریمشلباسا

حیفه خوب تیکه ایه ولی خیلی بچه است آخه این جوجه به چه دردش میخوره اون که کلی 

اه معلومه تو -به من چه به تو چه–زن این کاره دوروبرش ریخته چرا دست گذاشته رواین 

احمق خودتم میدونی محتشم -ی شدهدم کم کم این چیزا برات عاامشب چه مرگته نکنه توه

به قول خودت دورش پرن منم نمیدونم این و برای چی  این چیزا نیست که اگه بود لاه

خوب آقا چی و -نم من بدونمولی فکر ک–میخواد نمیخوامم بدونم حوصله دردسر ندارم 

من امشب خوب حواسم به محتشم خان بود این جیگر هرجا میرفت چشم ازش -میدونن

حتی بی خیال پریسا هم شده بود دیدید که اصال" به اون محل نمیزاشت و یسره برنمیداشت 
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 گم شو بابا پریسا که ازاولم برای-وره پریسا به سراومدهدمن که میگم  ددوروبر این بو

یدی چطور به دشم ندحتشم خان لولو سرخرمن بود تاکاراش ردیف شه یه چی میگی بعم

به خاطر –ولی اون سلیطه ککشم نگزید  مدوای من شلوارم و خیس کرده بو-خدمتش رسید

اشتباهتون همین جاس محتشم ازآدم پرو –ن تا حاال ردش نکرده همین پروئیشه که محتشم خا

پس یعنی همین باعث شده به این بچه توجه -بیزاره و نترس الخصصوص اگه مونثم باشه

فریبرز هروقت – مشغول کرده نخیر نمیدونم هرچی هست که فعال" فکرش و بد-نشون بده

فه شوکثافت محتشم بفهمه به بره اش چشم خ-روبی خبرنزار یه حالی بهمون بدهلش و زد ماد

خیلی خوب بابا دستت و -اری درجا خوراک سگاش میکنت میخوای بهش بگم آره بگمد

مرتیکه بی تو غلط کردی با هفتاد و هفت پشتت -بردار غلط کردم خواستم جو  تغییر بدم

بابا -ناموس چشم چرون خوبه میدونی چقدر ازاین کار متنفره باز غلطتت و تکرار میکنی

دیگه وای فریبرز توروخدا چیزی نگی ببین چطور بسه  غلط کردم شکر خوردم خوب شد

ای فریبرز آروم چشمام و باز کردم ولی وحشت زده داره نگاه میکنه با توقف ماشین و صد

ارم رسیدیم ددستاش و آورد باال هیس کاریت ن-به درماشین چسبوندم و جیغی زدم م ودخو

ن داد و پیاده شد توکی هستی چی ازمن میخوای من و کجا آوردی سری تکو-پیاده شو

محتشم...بهنام –درسمت من و باز کرد وخم شد و گفت:بیا پائین خانم محتشم خان منتظرته 

آروم پام و زمین گذاشتم ولی  آره من و فرستاد حاال بیا پائین-آره بهنام گفت میفرسته دنبالم

ار بلندت کنم صدای ناله ام به هوا بلند شد سرتاپام و نگاهی انداخت سری تکان داد و گفت:بز

نزن  خیلی خوب داد-ستت به من نخوره کثافت گم شو کنارد-با این پا که نمیتونی راه بیای

محتشم تو روبدوشامی آلبالویی رنگ دست به سینه تومبلی عجله نکن  کاریت ندارم آروم بیا

 ر بیا نیاز نیست عجله کنی این وخت و گفت:همین طودافرورفته بود فریبرز نگاهی به من ان

که او سری تکان داد و با   فت و با عجله بطرف محتشم رفت نزدیک گوشش چیزی گفتگ

اخت بعد دبا حالتی نگاهی بهم انرد شه دست اشاره کرد بره فریبرز وقتی میخواست ازکنارم 

با بسته شدن در بلند شد و اومد روبه روم ایستاد  به زمین چشم دوخت و ازم فاصله گرفت

د ی به خون نشسته اش که عصبی ترازحشد اشکهام سرازیر شد چشماوقتی توچشمام خیره 

میخواست بیاد این -معمول نشونش میداد بهم دوخت و گفت: چطور تونستی اون کار و بکنی

ش گفت میکشت زدمش که دمیکشتت خو-خوب میاومد چه اتفاقی میخواست بیافته-جا ....

ی خانم کوچولو مگه  میتونست احمق نیاد کشتمش که تورونکشه سری تکان داد و گفت: چقدر

آره میتونست کشتن برای اون مثل آب خوردنه -ود این همه محافظ من و بکشهبا وج

وتواین کاروفقط بخاطر من کردی   ببینم -میکشتش هرکسی که مانعش میشدمیکشتت بهنام 

کمی  اددوختم دستم و آروم حرکتی د این چیه تو دست سرم و خم کردم و به دستم چشم الحا
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چاقورو جلوی چشمم گرفتم و گفتم: با این زدمش اون داشت من -این چیه تو دستت-باال آورد

زدمش وگرنه تورو زده  برداشتم باهمین زدمش تاتورونزنه من  دافتا شو میزد ناقافل ازدست

نگین دیگه تموم شد بدش  ...خیلی خوب بدش به من...نگین بدش به من دستت و باز کن-بود

دم چاقو رو گرفت گوشه ای م آروم باز کردم و که دور دسته چاقو حلقه کرده بوبه من مشت

دستت چی شد فکر  انداخت و گفت:ببین چه بالیی سر صورتت اومده هیچی که ازش نمونده

د بود چون بازوم و فشارداد و صدای ناله ام به هوا بلند شد سری از تاسف تکان کنم ازعم

وقتی دید به سختی پام و " استراحت کن ببینم فردا چکاری میشه کرد ال,فعداد و گفت:بیا 

چرا وایسادی میکشم دست انداخت روگچ دستم وبطرف همون اتاقی که پرازمانیتور بود برد 

با چشمای که ازاشک درست  لبه تخت نشستم دلحن صداش خشک و عصبی بو-دراز بکش

نه ولی -دیگه ای هم داشتی که بری ایج-نمیتونستم ببینم گفتم:چرا من و آوردی این جا

نه فقط من  اگه به این فکر بودی دیونه بازی درنیاورده بودی– میترسم تو بیافتی تو دردسر

ی همین جا میمونی ازاین اتاق تا خودم اجازه ندادم حق نداری پات و دخودتم به دردسر افتا

تو بگی نفسش و با صدا  و آروم گفتم: چشم هرچی بیرون بزاری فهمیدی گردنم و کج کردم

ببینم صورتت  بیرون داد این بار کمی مالیم تر گفت: سعی کن امشب و خوب استراحت کنی

روصورتم بزارم گرفت و گفت: دست نزن خیلی افتضاح شده خواستم  دردنمیکنه دستم و که 

ان زند م و گفتم: تودادنم این یکیا چیه جای تیغن آره سری تکان یدرمان نشه عفونت میکنه بب

به چه  که تواالن سالمی برام کافیه صورتموق  شکنجه این کارو کردن  مهم نیست همین 

به سختی پام و  تم چرخ داد ازاتاق بیرون رفت و دروبستروصدردم میخوره نگاهش و رو

چقدر گذشته بود نمیدونم صدای  چشمهام خیلی زود سنگین شد بلند کردم و روتخت گذاشتم

چی بگم بهراد خان دختره بیچاره یه جای -درچه وضعیه–رم پروند پچ پچی خواب و ازس

زخم ها تا  سالم توبدنش نمونده خیلیه که هنوز زنده است هرکی دیگه جای این بود با این

تو -الت جم یپاک پاکه خ-اینا رو ولش کن بگو ببینم خوب گشتیش-حاال ازپا دراومده بود

-ده هیچ رقمه اهل خالفی نیستش نشون میهش شک کردی این که ظاهربله چرا ب-مطمئنی

همین یکم من و نگران کرده دخترای همسن و سال این همه رو درس میدن چطور تو این 

اصل و  ن باشاره مطمئد بستگی به خانواده اش-ارهدزمونه یکی مثل این هست جای تعجب 

اون حال همینطور نوع لباس پوشیدنش دیشب تو  هده ظاهرش که این و نشون میدارنصب 

حتی اجازه نداد بهش کمک کنم داشت می افتاد ولی ازم فاصله میگرفت که یه وقت کنارش 

تودکتری – چکار کنم النباشم توماشینم خودش و لوکه کرده بود و چسبیده بود به درماشین حا

-باید زود سرپا شه میخوام بفهمم چی تو سرشه-مداوا بشه اریدپس مخالفتی ن-ازمن میپرسی

–هیچی میخوام چکار کنم -ش میگه چی میخوای چکار کنی دخو عا" همونی باشه کهاگه واق
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قه درمیارم ات و ازحدمآی فریبرز با انگشتام چش-ختر مثل این کم گیر میاددولی......حیفه 

این چه حرفیه منظورم به نوع رفتارش بود تو اون جم  دویست -اگه چشمی داشته باشی

اشتن ولی این یددی بگو ندیدی همه میخش بودن و چشم برنمنفری اگه یکی مثل این پیدا کر

که  بخو–بهراد این خیلی کم سن و ساله  به هیچ کسم محل نزاشت ازجاشم تکون نخورد

ن ولی دیکیا با پای خودشون اوم نمیخوای این و هم ردکنی اونتوکه –چی 

- ت ندارم این............فضولی موقوف  یه چیزی به اون صورتش بزن حوصله مکافا

ش و میزنم تا برم برگردم وقتی سوزن و تو چیزی که به دردش بخوره ندارم فعال" سرم

جیغی کشیدم و  دچشمام و باز کردم با دیدن او که نزدیکم نشسته بو دستم فرو کرد با ناله ای 

ارم فقط میخوام این دآروم نترس  کاریت ن-م و به طرف دیگه تخت بکشونمدسعی کردم خو

م به سرمی که اشاره کرد نگاه کنم چشمم افتاد به محتشم که دست به دکنم وقتی اومو وصل 

ت و دراز بکش و دست-یدن او نفس راحتی کشیدم و آروم گرفتمدبا  دسینه به تماشا ایستاده بو

وقتی دید کاری که گفت و نکردم به بهراد چشم  ستت میشکنهصاف بزار وگرنه سوزن تو د

ونی محرمه اخم تندی کردم ولی چیزی نگفتم دستش در دکترم که میکتدنگین فریبرز -وختد

ارم از اتاق بیرون رفت و درو دت یه کاریش بکن من کار دو تو هوا حرکتی داد و گفت: خو

فقط من  کارم تموم شده,من کاری بهت ندارم اینم ازاین -وختمدبست با ترس به فریبرز چشم 

ری دردتم کم میشه میرم برای صورتت چیزی دراز بکش بزار سرمت بره اینطوکه رفتم 

فرو بردم  دسرم و تو بالشی که زیر سرم بودر که بسته شد آروم گرفتم   تهیه کنم برمیگردم 

اوم گیج بودم روز هشتم بود که یزایی که بهم میزد مدیک هفته تمام با چو چشمام و بستم 

هایی که ازبیرون به گوش سروصدادیگه ازاون حالت خبری نبود و کامال" هوشیار بودم 

و  یتورها افتاد چقدر دلم میخواست روشنشون میکردمچشمم به مان میرسید عصبیم کرده بود

گوشه تخت وم  دنمیتونستم بی گدار به آب بزنم خو دزیر نظر میگرفتمشون ولی حاال زود بو

انداخته بود و  موختم صدای فریاد محتشم لرزه به تندمچاله کردم و وحشت زده به درچشم 

و این یعنی اون  دکه چراغ دوربین گوشه اتاق قرمز بو ددلیل بو تمام این ها فقط به این

با فرو کش  و الزم بود نقشم زمان تنهایی هم ادامه پیدا کنه هرلحظه میتونست من و ببینه 

شدن در با هراس اونارو ازهم  کردن صداها چشمهام و روهم قراردادم ولی به مح  باز

ید عصبی گفت: تو درگشت وقتی من و بدم تنها بود کمی تو اتاق قدم زد بعد بطرفم شوگ

راز بکش همین دنکنه میخوای تا قیام قیامت همینطوری بمونی تی سنطوری نشیبرای چی هم

به تخت با فاصله جلو ل دکالفه اوم دادم و دراز کشیدم اشکام جاری شد سری تکان االن

بهنام بزار من برم می افتی –تا حرف نزده میزنی زیر گریه  یبرای چ نشست و گفت:چته 

نه نیستم اگه –ردسر دتو نگران نیستی بیافتی تو – تو دردسر ازاولم اشتباه کردم اومدم اینجا
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ه و مطمئنم یکشعنتی تهدید کرد تورو ملهزار بار دیگه هم تکرار بشه بازم میکشتمش اون 

اره هم دهم درد -اریدچیه درد -اشتم و ناله ای کردمنم گذداین کارو و میکرد دستم و رو گر

و شالم و کنار زد لستش و آورد جدن آسیب دیده این و گفت  دچرا موق  افتا-میسوزه

نم و گفتم: دابروهاش و توهم کشید و گفت: این که جای چاقو  شالم و فورا" کشیدم روگر

یعنی اون به -مشزد همون لحظه من دستش افتاداشت من و میزد چاقو ازدموقعی که 

میبینی که به قول خودش جونش به جونم -ه هم رحم نکردش بودنامزدش به اونی که عاشق

اگه اون دوتا مراقب  داون لعنتی  تنها چیزی و که میشناخت چاقو و اسلحه بوولی  دبسته بو

هیچ ن مطمئنن من نمیتونستم دیشبم تو اون ویال بودن دلعنتیش که همیشه مسلح باالی سرم بو

ادم اشکهام جاری دوباره اجازه دهنم قراردادم و دستم و جلوی دکاری بکنم و االن تو....

ی صورتت اشک میاد بسه خانم کوچولو نگاه چطوری اشک میریزه انگار ازهمه جا-بشه

برای من همین که تو اتفاقی ت....مهم نیست ده اون مرده منم سالمم ولی خوآروم باش االن ک

ن ازاین جا میرم میترسم پیدام کنن و تو به مشکل الا ی همیندافیه اجازه هم ببرات نیافتاده ک

ولی مگه تو مسافر نیستی -توهم همین جا جات امنه کسی من و پیدا نمیکنه -خوریب

پیدا کنم  وچند روزی مونده توهم تا اون موق  بهتر شدی سعی میکنم یکی -اینطوری.......

شب همه هش و روسرتاپام چرخی داد و گفت:اوننگانه -سردت نیست بتونی پیشش بمونی

معلومه به لباست و نوع طرحش خیلی اهمیت  محو لباست شده بودن هیچی ازش نمونده

دلم پیش -توچی؟ -ن زنده بود منم........الر اهمیت میداد اداگه به همه چیز همینق دشای-میداد

م دبوبهش نگفته  لشایدم اگه همون او ده بودکاش هیچ وقت سراغ من نیومیکی دیگه نبود 

یگه است ددلت پیش یکی  یتو بهش گفت-بهم سخت نمیگرفت م پیش کس دیگه ایه تا این حددل

نبود  راش این چیزا مهم نبود البته اولشب دونم انگارنمی -اون وقت بازم باهات نامزد کرد

م باشی چشم هیچ دل خوولی یه هفته که ازنامزدیمون گذشت تغییر کرد گفت میخوام فقط ما

می  دهمون و بهونه میکر دایی که میرفت میبرنیافته ولی ازقصد من و تو مراسم کس بهت

تو  دم که بایدروزم نمیخواستم بیام ولی خیلی اسرار کرد شک کرده بو اونافتاد به جونم 

با ضربه ای که به در خورد  آخرم کار به این جا کشید  باشی ولی نتونستم منصرفش کنم

رش وحشت موج میزد به بهنام دکه م و با چشمانی دپتویی که روپام بود و تا زیر گردنم کشی

 روزی نیستم  این جا هم جز تو و فریبرز کس دیگه ای نیست دشد و گفت: من چن دنلدوختم ب

ببرش بهنام من -مدوگرنه باید می او اونم فقط به این دلیل میمونه که درمانت و تکمیل کنه 

غییر خاصی تیده بودمت همچین داد و گفت:این چند روزی که ندحالم خوبه  سری تکان 

-گی کنی تا آبا از آسیاب بیافتهدی سعی کن زود بهتر شی باید تا یه مدت پنهونی زندنکر

نگاه  ا کردن حاال دربه در دنبالتندمامورا جنازه نامزدت و پی-خبری شده که من نمیدونم
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تا  وقتی این جایی نه بعدش -دیریا زود پیدام میکننپس -دوختمازش گرفته و به روبه رو 

اشت تا باالخره فروکش کرد داها تا ساعتی ادامه دسرو ص ته این و گفت و رفتددیگه با خو

نگاهم رو مانیتورها بود که دراتاق باز شد همون جلو ایستاد و گفت: میتونم بیام تو بدون این 

-و گفت:میخوام نگاهی به زخم گردنت بندازمچیزی بگم فقط نگاهش کردم اومد جلو  که

ولی محتشم خان گفت خیلی......وقتی بهش خیره شدم حرفش و برید نگاه ازم –نیازی نیست 

اشتم که بدون داینقدر درد  گرفت و گفت:شالت و کمی بزن عقب بتونم رو زخم تمیز کنم

دختره ی کم عقل یه -اخمهاش و کشید توهم ردم با دیدن زخمو ک دمخالفت کاری که گفته بو

اشت که به این روز بیافتی حرفی داومدن به این جا ارزشش و جای سالم تو بدنت نمونده 

اره یکم دگت فاصله درست چند میلیمتر فقط با شاهرنزدم و او ادامه دادشانس آوردی ببین 

جای  تو چشماش که زل زدم گفت: این جا دپائین تر بود االن ده روزی از مرگت گذشته بو

اگه نامزدت فقط ظاهرت و به این ریخت و قیافه درمی آورد تو نیست  سرپا که شدی برو, 

این جا بمونی جز ظاهرت روانتم همینطوری میشه جای یه دختر خوب این جا نیست باید از  

و خوابتم تصورش و چیزایی که حتی ت-مگه این جا چی ممکنه درانتظارم باشه-این جا بری

روزیه که محتشم  دنکنی هیچ چیز اونی که توداری میبینی نیست بهترین فرصت همین چن

ماه دیگه نه بیست -نه نیست اون که میگفت بلیطش مال ماه دیگه است-نیست؟ -تهران نیست

برای -االن بابت کار دیگه ای رفته بندر االن وقت داری از این جا فرار کنی ییگه ولدروز 

یگه میپرسی دارم بهت میگم جونت داه دختر هرچی میگم یه چیز -ی باید فرار کنم؟ چ

بله البته فکرم -ولی تنها جایی که دست پلیس بهم نمیرسه همین جاس-درخطره نباید بمونی

اون -کی؟ نامزدم که مرده-ون به زودی خالصت میکنهستشون بهت برسه چددیگه نکنم 

فردا دوباره خیلی مطمئن نباش بچه جون -و اذیت نمیکنه اون من-مرده محتشم که زنده است

نم " که اینا نیستن میتونی با خیال راحت استراحت کنی مالفع میام پانسمانش و عو  میکنم

م به سرت نزنه ازاتاق بزنی بیرون سگاش بازن زنده ات ارم میرم ولی زود برمیگرددکار 

دست به کار شدم اول دوربین اتاق و رو رفته ساختمون وقتی خبر دادن اینم از   نمیزارن

تونستن چک کنند من و درخواب ببینن مانیتورها رو  یتصویر قبلی تنظیم کردم تا اگه ازجای

جا جای خونه رو وارسی کردم ولی نه خبری از سگا بود نه کسی تنها جایی روشن کردم 

وشی هم اون جا آب که ازاین جا نمیشد کنترل کرد محوطه بیرون بود باید به موقعش سروگ

تنها  دوربین کار گذاشته بود حتی سرویس بهداشتیایی که توسالن بودجز جز ساختمان  میدادم

برای کار گذاشتن میکروفن اخل اتاق خودش بود درامان مونده بود همین سرویس دجایی که 

که به  دوولی در به روم قفل بود تنها راه آسانسوری بباید از این اتاق لعنتی بیرون میرفتم 

ون این که کار دکه ب دوازده گذشته بوداتاق راه داشت ولی اونم ازکار انداخته بود ساعت از 
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اده باشم اونا رو خاموش کردم و تو جا دراز کشیدم نیمه های شب بود که دخاصی انجام 

ت سمیتون ی کهسد پس تنها کباس بوسرم پروند بهنام تو بندرعای دراتاق خواب و از صد

این اتاق درآورده  زاین موق  سر ا یفریبرز بود چشمام و باز نکردم ببینم برای چباشه 

نه خوابه اینایی که -.....-آره االن تو اتاقم کجا گذاشتیش -ای پچ پچش گوشام و تیز کرددص

زیر سرش االن انتظار .وای - م مداوم گیجش میکنه خوب مدارکا کجاسدبه خوردش می

خیلی خوب –ار شه چه فکری به سرش میزنه دونی بیدارم میدو برراری من چطوری اونا د

بهونه ای جور میکنم چند دقیقه ای ازاتاق -.....-اری غیر اینهدتوکه اونا رو برای فردا الزم 

آره بابا قفل بود بدبخت -.........-درکجا؟-.....-مراقبم نگران نباش-......- میکشمش بیرون

من چکار میکردم پی فرمایشت بودم اینم بیهوش کرده بودم -......-حتی یه لیوان آبم نخورده

ونی فقط از راه آب که میشه دتم میدخو– ببینم کارا همه چی ردیف شد البته به دستور خودت

خیلی خوب صبح بهت -.......-به سرت نزنه که می افتیم تو دردسر دردشون کرد بهرا

فتم کافیه دست ازپا خطا کنه همین جا با خودم گ دآروم به تخت نزدیک ش میرسونم خداحافظ.

یونه چه دفقط آهی کشید و آروم گفت: نمیدونم اون  دکلکش و میکنم ولی هیچ حرکتی نکر

نقشه ای برات داره که اینقدر مراعاتت ومیکنه  فقط خدا به دادت برسه اگه واقعا" چیزی 

ختر بیچاره رفت و وباره آهی کشید همانطور که بیرون میرفت گفت ددباشه که فکر میکنم 

ارک دتنها زمانی که داشتم همین فاصله رسیدن او به اتاقش بود فورا" مدوباره درو قفل زد 

مشخصات داشت ولی فاقد چهار صدتا گذرنامه همه  داختم چیزی بالغ بر سیصدو نگاهی ان

م همه هم اسم های  زنانه بود با گوشیم فیلم گرفتم و برای سرهنگ فرستادم گوشی عکس بود

تازه هوا روشن شده بود که وارد  م و خوابیدمدادارک و سرجاش قرار دو پاک کردم و م

خسته نشدی همش تو همین اتاق موندی –فقط نگاهش کردم  صبح بخیر بهتری  -اتاق شد

بهنام خواسته از این جا –لطفا" چند لحظه برو بیرون هوایی تازه کن -هش ندادبازم جوابی ب

دختر –تا خودش نگه محاله پام و بیرون بزارم  -خودش من و فرستاد-نمیرمبیرون نرم و 

فقط االن اگه صداش دربیاد چرا اینقدر لج بازی صورتم و که بطرف دیگه برگردوندم  گفت:

اره از دنه بابا هرچی میگم تکون نمیخوره میگه تو گفتی حق ن–الو سالم –به خدمتت میرسم 

خانم خوبی –بله –گوشی و گرفتم و به گوشم چسبوندم  گوشی بیا خانم-اتاق بیرون بره

ت ازم دخو-فریبرز میگه نه چیزی میخوری نه از اتاق بیرون میری–ممنون بهترم -کوچولو

نیاز به اجازه نیست برو یه -منظورم بیرون رفتنه-من خواستم تو چیزی نخوری-خواستی

ه سرت مزنه یکم هوای هرچی تو اون اتاق بمونی بیشتر فکر و خیال ب هوایی عو  کن

-پس چرا به فریبرز نمیگی–چرا خیلی -اریدتازه حالت و جا میاره ببینم درد که دیگه ن

من هنوز چند روزی کار دارم چطور کار خاصی داری با -نمیخوام این جا باشه برنمیگردی
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 کمی مکث گفتم نه  و گوشی و بطرف فریبرز گرفتم و آروم بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم

ولی  فقط جلوی در ایستادم و دورتاور و از نظر گذروندم متوجه نمیشم این جا که قدم به قدم 

دوربین داره پس چطور هیچ تصویری ازش تو اتاق کنترل پیدا نکردم باید جای دیگه ای 

دست به سینه کنارم ایستاد و ........گرسنه نیستی بطرف صدا برگشتم اتاق دیگه هم باشه که 

ری به س  ات خیلی فشار نیار نباید خیلی سرپا بایستی ببینم دستت هنوز درد دارهگفت: به پ

-کارو کرد این دنه دکتری که آورده بو-ستان برات گچ گرفتنبیمار-عالمت مثبت تکان دادم

ه دبر پدرش لعنت  بدون عکس چطور تشخیص دا–نه -گرفتنچی؟ یعنی ازدستت عکس ن

بیش از حدتم به همین دلیله فورا" این گچ باید باز بشه  پس درد کجای دستت مو برداشته

ولی –میتونم برم بیمارستان که بهش چشم دوختم و گفتم: باز بشه که چی بشه مگه من 

وقتی قراره اعدام بشم دست به – اینطوری اگه درست جوش نخوره ممکنه دستت کج بمونه

 چون قتل ,اهش کردم و گفتم: قانوند نگکی گفته تو قراره اعدام بشی با پوزخن–چکارم میاد 

بعدش چی –کردم راه که افتادم اومد کنارم قرار گرفت و گفت: تا وقتی این جایی جات امنه 

زدی این فکر و یوقتی دست به اون کار بچگانه م دبازم امنه نگاهی بهم انداخت و گفت: بای

مایی که اون دآ بود این جا با خاک یکسان شدهم االن داگه اون کارو نکرده بو–میکردی 

این جا بمونه من با چشم خودم دیدم که  زداشت اجیر میکرد نمیزاشتن حتی اثر کوچکی ا

دختر -وقتی انگشتش بطرف کسی نشونه میرفت دیگه هیچ احدی ازش نشونی پیدا  نمیکرد

وارد اتاق شدم دستم و رو در قرار دادم خواستم ببندم خیلی دست کم گرفتی وجون محتشم  

و رو تخت نشستم تو ن خسته ام این و گفتم و درو بستم الا-گفت: باید پانسمانت عو  شهکه 

کل این اتاق فقط همین تخت بود که میتونست مدارکش و توش پنهون کنه باید سر فرصت 

تو اتاق آروم رو تخت دراز کشیدم و چشم  با روشن شدن چراغ دوربین ارهدببینم دیگه چی 

از اومدنم به این بیغوله میگذشت و خبری از محتشم نبود  زست روبه عکس محتشم دوختم بی

تازه  درست روز بیست و یکم بودمنم بخاطر حضور  فریبرز کاری از پیش نمیبردم 

از رو تخت بلند شم که گفت:  ار شده بودم که دراتاق باز شد با دیدنش خواستمدازخواب بی

اخت و دابرویی باال ان خوبم-ت چطورهبلند نشو اومد همون پائین تخت نشست و گفت: حال

بلند شد مانیتورهاش   م پائین و گفتم: چرا خوبماختدگفت: ولی خوب بنظر نمیرسی سرم و ان

بیا تو اتاق چیزی نگذشته بود که گفت فورا" و روشن کرد با دیدن فریبرز دگمه ای و زد و 

روز چکار میکردی که این هنوز به همون وضعه مگه  دببینم این چن–سروکله اش پیدا شد 

رکاری از دستم برمی اومده انجام دادم دیروزم ه-نگفتم وقتی برمیگردم کامل خوب شده باشه

اون دیونه معلوم -چطور؟-مسکنش و تغییر دادم ولی فکر نکنم حاال حاال ها دردش کم بشه

اخت و گفت: دبعد به فریبرز ان نیست کی و آورده دست این و گچ گرفتن او نگاهی به من
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 انداخت و گفت: فقط میتونم مسکن بهش بزنم کار دیگه الیعنی کاری نمیشه کرد شانه ای با

اول فشارم و گرفت بعد سری تکام داد و گفت روهفته هیچ تغییری  ستم برنمیاددای از 

تاسف مسکنی هم توش زد و بلند شد سری از  نکرده سرم و عو  کرد یکی دیگه بهم زد

رفتار سرد حال بدم از یه طرف سردرگمیم از روبه محتشم تکان داد و از اتاق بیرون رفت 

ال" گیجم کرده بود جوری که اصال" نمیدونستم چطور باید شروع محتشم از طرف دیگه کام

کنم از کجا شروع کنم چیزی به رفتنش نمونده و من هنوز کوچکترین کاری هم نتونستم 

وقتی سرم و بلند کردم و نگاه خیرش و  وم با سرهنگ  قط  و وصل میشدم مداارتباطمبکنم 

همینطوری چیه –توچرا دوتا عکس یه شکل تو اتاقت زدی  مبهنام معذرت میخوا دیدم گفتم:

حس -نه بگو–ویی لناجوره کمی به عکس خیره شدم و گفتم: یه چیزی بگم بازم نمیگی کوچو

 وخت و گفت: یعنی چی دشخصیتت تو عکسا متفاوته چشمش و به قاب عکس  میکنم

تو این عکس -خیلی خوب خانم بزرگ منظورت چی بود-ی بازم گفتی کوچولودید-کوچولو

نگاهت خیلی سرد و بی روحه انگار اصال" خودت نیستی ولی این یکی .....نگاهت پراز 

داختی اصال" اونطور نگاه بهت نمیاد بهم انکه اولین بار  درست مثل همون نگاهیه غرور

شخصیتت تو اون عکس ضعیف و احساسی جلوه میکنه ولی تو این نه سرم و که برگردونم 

نه خانم کوچولو –منظوری نداشتم ناراحت شدی ام میخومعذرت -یدم مبهوت زل زده بهمد

بهتره  هدبه جای تحلیل نگاه من به خودت فکر کن که هیچی از صورتت نمون ناراحت نشدم

با خارج شدنش  رفت دکر لنمیدونم این پسره کجا کارا رو وراز بکشی و استراحت کنی د

ستی مقابل ددوختم و تو افکارم غرق شدم یه لحظه با تکان چشمم و به عکسش  ازاتاق

کجایی -یدن بهراد اونم تا این حد نزدیک تکانی خوردمدصورتم رشته افکارم پاره شد از

کاری -دراز کشید و گفت: دلت میخواد دعوات کنم م و پائین انداختمت زده سرلمعلومه خجا

ستش و زد زیر سرش بهم چشم دوخت و دبه شونه چرخید  کردم که ناراحت شده باشی

-من خوبم بهنام به اندازه کافی هم استراحت کردم-استراحت کنی دگفت:مگه بهت نگفتم بای

چند وقت ولی تو این -نه اشتها ندارم-ببینم گرسنه نیستی ولی رنگ و روت هنوز پریده است

 لب به چیزی نزدی امروزم که به کل هیچی نخوردی میخوای خودت و ازپا بندازی

خواست صورتم ونوزاشی کنه که  دیگه به چشم نمیایغر میشه و الاونطوری صورتت 

ای غضب م و عقب بکشم سری  نگاه از چشمدیادآوری نگاه عصبی امیر باعث شد خو

ی نامزد داری خیلی هم دوسش داری این کار صحیح دآلودش گرفتم وگفتم: بهنام فراموش کر

م و گفتم: وای ده برسه من و این جا ببینه یاتورو کنارم ببینه...بهش خیره شظهرلحنیست  

نمیخوام حضورمن -ینکار میکشم که گفت: کجا چ دیتون و بهم میزنه خواستم بلندبهنام نامز

 دبلن ونه جریان چیه درموردت یه وقت بیراه میره دز بشه بزار من برم اون که نمیمشکل سا
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کجا باید –شد گفت: چقدر به بقیه فکر میکنی اه کالفم کردی میتونی راه بیای فورا" بلند شدم 

رد دنبالم بیا د اخت وگفت:سرمیز غذا ولی قبلش باید اینارو عو  کنیدبرم نیم نگاهی بهم ان

ت اخدهم مینببرمیگشت نگاهی  داشتم هرازگاهیم برمیدولی با احتیاط ق ده بودش پام خیلی کم

اشت با دچندین رگال کنارهم قرار  سالن طبقه باال اد انتهایدو دوباره به راهش ادامه می

نگاهی بهشون فاصه ازاو ایستادم و بهش چشم دوختم چند تااز لباسا رو بیرون کشید  

سبز رنگی بطرفم گرفت و گفت: اشت آخر سر پیراهن و رگال گذوباره رداخت و دان

کجا میتونم  بخو-ستش گرفتمداختم و لباس و ازدبه او ان ده لباس بعبعوضش کن نگاهی 

داش هرجا خواستی منم میرم بگم غذا رو بیارن تا ازم فاصه گرفت به نام ص-عوضش کنم

یک و بگه چیه خوشت دنز دبیا دون گرفتم همین باعث شدندلبم و به  وقتی برگشت -مدز

وربینه دجا نه ممنون این خوبه فقط همه -اردارم هرچی خودت خواستی بردنمیاد اسراری ن

جایی هست که..........ابرویی باال انداخت و گفت:جز من کسی اونا رو چک نمیکنه  وقتی 

ی به دنتنها جائیه که دوربین نداره لبخ لبرو همون اتاق کنتر–دید سرم و انداختم پائین گفت 

ه بری لصبر کن نگین با این پا که نمیتونی دوباره این همه پ-روش زدم و ازش فاصه گرفتم

روباز دکه به داخل اتاقش راه داشت   بود  آسانسور شیشه ای کوچکیبیا ازاین جا   پائین 

اتاق  دمیبینی چشمی گفتم  وار وکرد و گفت: کارت که تموم شد از همن جا بیا طبقه باال من 

دم به سختی زیپ لباسم  باز کردم و فورا" لباس و تنم یروتخت نشستم پتورو دورم پیچم شد

ن هیچ مشکلی دو من برای پوشی کلوش بوداز باال دست راست لباس ه آستین خوشبختان کردم

یدن اون لباس تو تنم شوکه شدم با دآینه ایستادم تا مرتبش کنم خودم از لنداشتم وقتی مقاب

اومد آبی به دست و  ولی حسابی به چشم می پریده بود ینگ و روم حسابراین که  دوجو

ز کردم شالم ینکسی روشون و تملد با که سوزش زخم ها رو چندین برابر کرم کدصورتم ز

برعکس چیزی که دم و ازهمون آسانسور به طبقه ای که گفته بود رفتم یو هم دور موهام پیچ

محتشم دستش و م بودن که همین یکم نگرانم کرد انتظار داشتم جز خودش چند نفر دیگه ه

رآسانسور نگاهش بطرفم دبه چونه اش تکیه داده بود و نگاهم میکرد فریبرز که با بازشدن 

وخت ولی اون چند تا حتی به دفورا" نگاه ازم گرفت و بطرف دیگه ای  چرخیده بود

د بگیرن باتردی خودشون زحمت این و ندادن که حداقل بخاطر حضور محتشم نگاهشون و

کارایی که بهتون سپردم و  گفت:همتون مرخصیده ماندم م و به محتشم خیردهمان جا ایستا

بعد با دستش بهم اشاره کرد برم جلو فریبرز که بلند شد  و خبرش و بیارید  دزود انجام بدی

لی و کنار کشید تا بشینم مقداری هم سوپ برام دخدمتکاری صن گفت:تو نه بمون کارت دارم 

ی حتی دت آب به صورتت نمیزدتا یه م دوببهتر –کشید و با اشاره دست محتشم دور شد 

ادامه دادیه پماد برات گذاشتم تو اتاق روزی سه بار  نکردم به فریبرز نگاه کنم دسرم و بلن
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هیچ حرکتی نکردم همین باعث   سر ساعت بزن که زخم هات عفونت نکنهباید ازش بزنی 

وباره چشم به دم نگاه گذرا و سردی بهش انداختم و دوبگه شنیدی نگین خانم با شما ب دش

" الاوفی کرد و گفت:بهتره تنهاتون بزارم  این و گفت و بلند شد وقتی کام-وختمدظرف سوپم 

کوچولو فریبرز  ببین خانم-دستش به چونه اش بودوختم همچنان دنگاهم و به محتشم  دور شد

لیل مراقب برخوردت دیکی ازدوستای منه نمیخوام ناراحت ببینمش حاال به هر

عذرت میخوام ولی فکر م-همینطوره؟ -یومه خیلی هم بهش اعتماد دارلنباشی............مع

کنم گفت  دبه تو اعتما دآخه......اون به من گفت نبای-چطور– کنم خیلی قابل اعتماد باشهیمن

وگرنه بالیی که سربقیه آوردی باید هرچه زودتر راهی پیدا کنم که بتونم ازت فرارکنم 

ونم نمیخوامم دمن چیز زیادی ازتو نمی-وختمدراین جا ناراحت بهش چشم دنم میاری سرم

نیست  داعتما لوستش و بفروشه قابدبدونم چون دلم.......ببین بهنام این آدم که به این راحتی 

هیچ دلم نمیخواد هیچ رد سری برات درست کنه داز مسائل مهمت باخبر بشه تا نتونه  نزار

شنیدم حس میکنم نمیتونم وقتی  وکس به هرعلتی برات مشکل ساز بشه ازوقتی حرفهاش 

 داری تندآی خانم کوچولو دیگه -کنم همش نگرانم یه وقت.......... میبینمش خودم و کنترل

حرفه ای این مشکل منه نه تو  لیه پا قات به سال نکشیده میشیبدی امه دمیری اینطوری ا

به  بامن حاال غذات و بخور نکن که نقشی توشون نداری فریبرز خودت و درگیر مسائلی

 بله -این لباس راحتی تو –ممنون اشتها ندارم –؟دوست نداری -تا قاشق خوردمسختی چند 

له ب-بهم مستقیم نگاه کن توهم باید یادت باشهم وقتی حرف میزنم دیادمه بهت گفته بو– ممنون

شدم بغضم   دهان نکنه ازنگاهم میترسی بلن-ازم نخواه نگاهت........ ویادمه ولی لطفا" این 

بت غذا ااین گرفتار شم و نتونم با دلم کنار بیام ب زبهنام میترسم بیشتر ا م و گفتم: دفرو دا

رفتم  همین که وارد اتاق شدم دیدم پشت میزش ممنون آروم و سالنه سالنه ازپله ها پائین 

الو کجایی پس چرا -ایستادم اشاره کرد بنشینم دوقتی دید مرد رهینشسته و داره شماره میگ

تا -.....-چه مشکلی-.......-خوب چطور پیش رفت همه رو بار زدید -........- جواب نمیدی

رفت سرکمدش کت شلوار توسی  ه خودم و میرسونم تماس و قط  کرد بلند شدنیم ساعت دیگ

رنگی بیرون آورد و گفت:من باید برم جایی دیر میام کسی هم این جا نیست خواستی میتونی 

برای باال پائین کردن هم همین جا گشتی بزنی فریبرزم بامن میاد  لاخدتو محوطه یا 

 کت شلوار و رو دستش وقتی خوب شدی ازشون کار بکش  فاده کنتازهمین اسانسور اس

جلو  دنمیدونم بگم یانه راستش..... اوم-حظه بهنام بطرفم چرخیدلاخت بره که گفتم: یه اند

اشتی مانیتورهات و چک دامروز صبح وقتی -ره کرد بشینماشال نشست به من هم رومب

میکردی با اومدن فریبرز تو ازاتاق بیرون رفتی اونم که رفت فراموش کرد خاموششون کنه 

ونفری که همراه فریبرز داون -تو چشماش زل زدم–چشماش  تنگ کرد و گفت: خوب 
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 نگین اینقدر حرفت و نصفه نیمه رها نکن یدفعه بگو ببینم چی-نبال من..........داومده بودن 

باهم قرار گذاشتن امروز ساعت گونه ام غلتید پاک کردم و گفتم: رو اشکی که -میخوای بگی

خوب برگردن که -جلو دش و کشیدسه که رفتی برگردن همین جا چشماش و گرد کرد و خو

 رخاطبن این جام فقط البهنام من ازشون میترسم اگه ا نگاه ازش گرفتم و گفتم:–چی 

تفاق افتاد اون خطا آبروم و نمیبره ولی اگه اینا........دیگه اون ااون شب اگه حضورتو  

نه بهت شد و گفت: خانم کوچولو تا وقتی کنار منی هیچ کس جرأت نمیک دادامه ندادم ازجا بلن

ممنونم ومتاسف که هیچ جوری نمیتونم لطفت و جبران کنم  فورا" نگاهش –نگاه چپ بندازه 

ارتای دیگه یکیشون که دوتا آشغال میمونه چهاین از این -و ازم گرفت و ازاتاق بیرون رفت

بلند شدم و آروم از اتاق بیرون  هیچ باید برای اون سه تا نقشه بکشم نیم ساعت که گذشت

ونه سگا روپیدا کنم ولی نه ازلونه خبری بود لرفتم کمی تو محوطه گشت زدم قصدم این بود 

نه رو هم بگردم که باخبر شدم یکی تو خونه گ به داخل که برگشتم تصمیم داشتم خونه ازس

م و تنها به عکس دنخوابی یراز کشیدم ولدلیل به اتاق برگشتم و رو تخت داست به همین 

ادم که به کل حواسم جای دم ولی جوری نشان میدچشم دوختم کامال" متوجه اطراف بو

م و خودم و دراز کشیدبر خالف تصورم تا ساعت ده شب خبری از کسی نشد  دیگری است

کاری پیش نمیبرم اینم که اصال" این جا پیداش نمیشه باید هرچه  یاینطور ه خواب زدمب

ایا دی نده نمیتونم خدش نخواد و پیشنهادزودتر این بازی مسخره رو تموم کنم ولی تا خو

با  تا با اون نگاه گرمش آرومم میکرد دن امیر این جا بوالر دلم میخواست ادچق کمکم کن

 ددرد وحشتناک دستم چشمام و باز کردم ولی ازدیدن فریبرز که کنار تخت ایستاده بو

به سختی روتخت نشستم و نگاهم و تو اتاق  ونگاهم میکرد نفس تو سینه ام حبس شد

بدون این که نگاه ازم بگیره گفت:فکر کردی اگه بهش بگی  خبری ازبهنام نبود  چرخوندم

ه اون جز من به هیچ کس اعتماد نداره بدون نظرمنم آب من چی بهت گفتم باور میکن

لحظه بهت کمک کنم ولی میبینم لیاقتش و نداری خود دانی ازاین  دمن قصدم این بو نمیخوره

وست چند دبرو بیرون کسی که به -ربالیی که سرت بیاد بدون خودت مسببش بودیبه بعد ه

بکنه اونم یه قاتل تنهام بزار هربالیی هم سرم بیاد برام  دبه من میخوا هساله خودش وفا نکن

مطمئن باش اگه ببینم به این روشت ادامه میدی درنگ نمیکنم بالیی که سر امیر  مهم نیست

یعنی میخوای بخاطر یه نفر که هیچ حسی بهت نداره مرتکب قتل -آوردم سرتوهم میارم

دیگه هیچ وقت پات و وقتی خودش  ارمدداره رو حسی که اون ن آره میشم چون من-بشی

پوزخندی زد و گفت:  ونم میتونم خودم و کنترل کنم یانه دن نمیچونیست تو این اتاق نزار

ه بازی نیست واقعیه ممکنه دیگه لولی بچه جون این جا خاحق با بهنام تو واقعا" بچه ای 

فتم: طلوعی که هیچ وقت نتونی طلوع خورشید و ببینی دستم و که میسوخت تکونی دادم و گ
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بایدم آخ و اوخ –تر غروب کنه آه دوبهنام باشه همون بهتر که هرچه ز بخواد بدون حضور

به  ارهداشت حاال بکش ببینم عشق یطرفه چه طعمی دن دکنی اینم کار بهنام چون بهت اعتما

–گفتم: تلخ و دردناک ولی لذت بخش حاال که متوجه شدی تنهام بزار  وختم وددستم چشم 

نیازی نیست –م زادستور عشقتون اومدم نگاهی به دستت بندم نمیتونم به متاسفم که باید بگ

کل دستت و  نیست اگه پادزهرش و استفاده نکنی اون یه زخم معمولی-میتونید تشریف ببرید

به آلوده میکنه حاال دستت و بیار جلو بزار کارم و بکنم به این سکوت بهنام نگاه نکن اون 

 نمیدونم چرا ولی مطمئن باش هیچ رقمه–ت داره رحم نمیکنه چه برسه به تو کسی که دوس

اگه با دلیل بهت ثابت کردم چی بهش چشم –تغییر بدی بهش نمیتونی نظر من و نسبت 

-شو بیا دباشه پس بلن-اول دلیلت و اثبات کن تا بعد تصمیم بگیرم-پس چرا ساکتی–دوختم 

من بدون اجازه بهنام ازاین جا بیرون –ت نشون بدم مگه دلیل نمیخوای بیا به بخو-کجا ؟ 

خیلی خوب پس این جا رو نگاه کن بچه -نمیرم ازم خواسته وقتی نیست کاری نکنم و نمیکنم

مانیتورها رو روشن کرد رو تصویری زوم کرد و گفت: خوب نگاه کن ببین دلیلش  جون

چیه وول میخوره چیزی واضح نیست زوم کن روش ببینم اون –قانعت میکنه یا نه 

این همون زن موبوره بود همون نامزدش این  زوم کرد خدای من چی میدیدم دی زد وپوزخن

میبینی اینم همونی که –که نبود پس داخل خونه است  دبونهمه گشتم لونه سگا رو پیدا کنم 

اره حاال دیدی حق با منه پریسا با لباسایی تیکه پاره و سروصورتی زخمی تو لونه ددوسش 

مشخص بود ترس بیش از حد بهش  دودش  مچاله کرده بوخسگا بسته شده بود اونطور که او

دلیلت – نداشته باشن کنارش درحرکت بودچیره شده سگا بدون این که کاری به کارش 

بهنام آدمی نیست که بدون دلیل دست به کاری بزنه آدمی که -همین بود متعجب نگاهم کرد

دختره احمق چه فرقی میکنه –باشه که دست به این کار زده من میشناسم باید چیزی دیده 

چرا نمیکنه وقتی چیزی ازش میبینی که -اره این کارو نمیکنهدهیچ آدمی با کسی که دوسش 

رست مثل نامزدم همینطور داری دست به هرکاری میزنی درست مثل من  دانتظارش و ن

آدمایی مثل بهنام وقتی نبودی بهنام تو این حرف و میزنی چون مطمئنا" هیچ وقت عاشق 

ه بخشش بعاشق میشن ازهمه چیشون میگذرن ولی کافیه طرفشون مرتکب خطا بشه حاضر 

میبنده و تا آخرش فقط به خاطر همون یه  لدگاه با یه ن طنیستن یکی هم هست مثل من فق

تو  رفش درآرامش زندگی کنهطنگاه حاضره بار هزار گناه نکرده رو هم به گردن بگیره تا 

عشقی که آدم خودش و توش گم کنه عشق نیست هوسه خندیدم و –معنی عشق و نمیفهمی 

یعنی برات –موندگاره  هوس زودگذرو عشقبین عشق و هوس فقط تو  زمانشه  گفتم: فرق

واقعا" تو خودت قبول ؟!بی گناه -و روز درآورده لمهم نیست اون یه آدم بی گناه و به این حا

 داون خیلی راحت با وجود داشتن نامزد با یکی دیگه گرم گرفته بو اری اون زن بیگناههد
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اخت زیروبم نامزدش و به کسی که تا حاال ندیده بود لو داد مطمئنا" این آدم دبگو بخند راه ان

یه اید میدونست کافبگی رو شروع کرده دهنام زنبنمیتونه بی گناه باشه وقتی با یکی مثل 

تو اینارو میدونی باز -نمیمونهرو تنش م لسهله سرشم سا هدست ازپا خطا کنه دست و پا ک

ارم که د دمن که دیگه جای خو هم کور م عاشق اسیردلشه هم کر  دآ–اومدی تو این بیغوله 

دستم و مقابل او که محلولی و جلو آورد گرفتم و یدمش هیچی جزاون نمیتونم ببینم دازوقتی 

بلند شه ولی به سختی خودم و ریادم به هوا وختم چیزی نمونده بود فده عکس بهنام چشم ب

دختر این عشق سرانجامی نداره بهتره فراموشش کنی تو  دلم برات میسوزه -کنترل کردم

اری که ازاین جا در بری فردا دمیتونی بهترین فرصت ها رو داشته باشی االن زمانش و 

ولی اگه نرفتی تا آخر  ادممکنه دیر باشه اگه رفتی که مطمئن باش هیچ وقت سراغت نمی

عمرت موندگار شدی این حرف من و هیچ وقت فراموش نکن بهنام اگه دست روچیزی 

ازمن گفتن باند و دور  نیت و زیبائیت بیادوبره حیفت به جویبزاره تا توی قبرم با خودش م

یک -اختمدشد وسائلش و برداشت و از اتاق بیرون رفت نگاهی به ساعت ان ددستم بست و بلن

یمه شب بود وهنوز خبری از بهنام نبود کم کم خواب بهم غلبه کرد و چشمام روی هم افتاد ن

ستی چشمام و باز کردم فورا" دستش و کنار کشید و گفت: چه عجب دختر فکر با نوازش د

سالم معذرت میخوام –ه نگاهی به ساعت انداختم ده گذشته بود دکردم بالیی سرت اوم

دستت چطوره به انتهای – هبل–خوب استراحت کردی –بودم اصال" متوجه گذشت زمان ن

اشتم با حالتی چشماش دادم و گفتم: خیلی بهتره شرمنده جز زحمت هیچی برات ندتخت تکیه 

میتونی بری پیشش نگاهم و ازش که  یه نفرو برات پیدا کردم و رو صورتم سر داد و گفت:

نترس مطمئنه -خودم یکاریش میکردمدزدیدم و گفتم: الزم نبود خودت و به زحمت بندازی 

نترس خانم  میفرستمت پیش یه زن بهش که خیره شدم گفت: چرا اینطوری نگام میکنی 

لبخند تلخی زدم و گفتم: اگرم باشه برای نامزدت محسوب –کوچولو رقیب نیست مادرمه 

و منم  ونم که نمیشهدمی-وختمددوست داشتی تو جای پریسا بودی بهش چشم – میشه نه من

یگه است دا یکی بت لهمچین چیزی ازت نمیخوام عشق یطرفه تهش همیشه بن بسته وتو د

بهم ,یه چیزی ازت بخوام میتونم –همین امشب -ی باید برمک بودن منم وض  و تغییر نمیده

بهم  داخت بعدخوام نگاهی به عکس انیاون عکس و م–آره حتما" هرچی باشه – ؟میدیش

برای من این -بخوای انتظار داشتم چیز بهتری ,بهت گفتم هرچیخیره شد و گفت: وقتی 

چشمای پراز اشک بهش  اخوای ببو  سلی تو میتونستی صاحب اون عکو-بهترین چیزه

ونم حق من نیست چطور میتونستم همچین چیزی بخوام درحالی که دچشم دوختم و گفتم: می

 اخت و گفت :مال تودشد عکس و از رو دیوار برداشت روتخت ان دبلن ونی تنها آرزومهدمی

حاال میخوام خوب به حرفم گوش کنی من دوتا تصویر بهت نشون میدم اگه تونستی تشخیص 
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ومم تا آخرین لحظه عمرم قول میدم کنارت بمونم و ترکت نکنم روتخت جابه جا دبدی من ک

 چی میگی قبوله فقط بدون المال" جدیم حاآره کا–شدم و گفتم: االن داری این و جدی میگی 

اگه اشتباه بگی ممکنه جونت و ازدست بدی لبخندی زدم و گفتم:آدم عاشق چشمش بهش 

یکی از  ریبرز میادمن میرم بیرون االن ف -روغ نمیگه حاال میشه اونا رو نشونم بدی د

ده است کدومه تصویرها مال االنه اون یکی ازقبل ضبط شده باید تشخیص بدی اونی که زن

رمانده نگاهش کردم و داره داون که با تو کاری ن-وای بهنام من ازاین پسره میترسم–

بهم گفت اگه اون و - که چی؟-مرتبه به من پیشنها داده که......... دبهنام اون تا حاال چنگفتم:

ازش  خاب کنم ازاین جا نجاتم میده من متوجه هیچ کدوم از حرفهاش نمیشم منبه جای تو انت

سری تکان داد و   از این که کارت تموم شد فورا" برگرد این جا دمیترسم خواهش میکنم بع

ادم فورا" شرشون و کم دالعات دوتا به مح  این که بهش اطاز اتاق بیرون رفت سر اون 

کرد ولی فریبرز و هیچ رقمه ازخودش دور نمیکنه صبحم شاهد مبارزه اش با اون دوتا 

یبرز برداره شایدم همه اینا نقشه دست ازسر فرم بهراد محاله همینطوری دبو

بفرمائید فریبرز سربه -ضربه ای که به درخورد من و از افکارم بیرون کشید...........ی

زیر و ناراحت وارد اتاق شد نگاه گذرایی بهم انداخت و سالم کرد با دقت براندازش کردم 

قرار بود دوتا تصویر نشونم بدی ابرویی -بیار جلو ببینم کنار تخت ایستاد و گفت: دستت و

زخمات و چک میکنم بعد  لباال انداخت تو چشمام زل زد و گفت:عجله نکن نشونت میدم او

اده اگه اشتباه گفتی دنبایدم بشی دستور -متوجه نمیشم-ممکنه بعدش دیگه نیازی نشه دهرچن

خرد بیار جلو ببینم دستم و مقابلش  ورخودت و کندی دختره کمخودت گ درجا خالصت کنم

 دوباره روش و بست همانطور که بلندگرفتم باند و تعوی  کرد محلول و رو دستم ریخت 

فقط همینقدر بدون که دیگه راه میشد گفت: دلم میخواست میتونستم کمکت کنم ولی نمیتونم 

کون داد و ف تاالن سری از تاسهمین –برگشت نداری بازم میخوای اون تصاویر و ببینی 

هردوتا  بفرمائید خانم اینم تصاویر آروم جلو رفتم  و کنارش ایستادم-کنترل و برداشت

تصویر درست مثل هم بود  وقتی ازش خواستم تصویر و ببره جلوتر یه لحظه موبه تنم 

ده این جا این االن من و ببینه درش و گرفته آورعنتی دست برالراست شد وای خدای من این 

اختم و گفتم: تصویر سمت دخوب چی شد؟ نگاه گذرایی به فریبرز ان-چی بهم میریزهکه همه 

کدوم تصویر به تصاویر چشم دوخت و گفت: چطور میتونی با این اطمینان بگی  چپ

دگمه رو که زد صداش و آورد پائین و گفت:  اطمینان نه ایمان دارم بهش خبر بده-حقیقیه

احمق میدونی اگه اشتباه باشه همین جا باید بکشمت نمیتونم از دستورش سرپیچی  ی دختره

لباسش و عو  کنه برگرده همش شش دقیقه وقته تصمیم بگیر االن کسی تو  دکنم تا بخوا

م چیزی که داین جا نیست میتونم فراریت بدم مطمئن باش دنبالت نمیگرده چکار میکنی این آ
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اره گم شو ده تو ربطی نببیچاره نکن پشتم و کردم و گفتم:  ت ودخو تو فکر میکنی نیست

با کشیدن خودم یقه با صدایی پاره شد و جیغ من  بیرون کثافت دست انداخت یقم و بگیره که

اون لحظه ای که فریبرز مانیتورها رو خاموش کرده بود دوربین تو اتاق و  به هوا بلند شد

بود برای اجرای نقشه قاب عکس محتشم و کوبیدم  هم ازکار انداخته بود االن بهترین زمان

زمین تکه ای شیشه برداشتم و مقابلش گرفتم اوکه کارمن متعجبش کرده بود مبهوت ایستاده 

و نگاهم میکرد لبخندی به روش زدم و گفتم: کاری میکنم دیگه یادت بره به عمرت  دبو

ن کلک بزنی با جیغ و برای کسی نقشه بکشی من تورو خوب میشناسم پس نمیتونی به م

اختم داختم محتشم و سراسیمه به اتاق کشیدم با دیدن او خودم و پشت سرش انددادی که راه ان

درمیان گریه گفتم: این کثافت  پرسید چه اتفاقی افتادهاز آستین کتکش گرفتم  به او که 

ن داد و ی تکامیخواست به من ...به من گریه ام بلند تر شد اوفقط به فریبرز خیره شد او سر

ردی و خفه شو کثافت دست ازپا خطا نک-ردم یدفعه زد به سرشگفت: من دست ازپا خطا نک

وتائید به من دعنتی به من میگه اون تصویرها دوتا نیست شماها لاون  لباس من و پاره کردی

بهنام ...اون ...اون میگه تو اری که کامال" شبیهتهداری بازیم میدی تو برادر دوقلو دمیگه 

و کنار زد و به من  نیستی...توبهرادی با این حرف نگاه محتشم بطرز وحشتناکی تغییر کرد

که میچیکید وقتی او را نیمه جان  دازسرو صورت فریبرز خون بوور شدفریبرز حمله 

وحشت زده خودم و گوشه اتاق  اشت و دونفر و احضار کرددگوشه ای انداخت بیسمش و بر

اتمه زدم با ورود اون دونفر بهشون دستور داد که فریبرز هم تو لونه کشیدم و رو زمین چمب

با خروج اونا نگاهش و تو اتاق چرخوند و رو من ثابت موند وقتی بطرفم اومد و سگا ببندن 

 آروم باش کاریت ندارم...با توام –کنارم نشست وحشت زده دستم و رو صورتم نگه داشتم 

لبخندی زد  دچشم دوختم اشکهام پشت سرهم جاری بو بهش که ارددستت و برخانم کوچولو 

ولی دیگه همه چی تموم شد کسی  ومه که تو رو تا این حد میترسونمدو گفت:متاسفم این بار 

رست دباوجود من جرأت نمیکنه بهت قول دادم اگه  ازاین لحظه به بعد نمیتونه اذیتت کنه

وقت حرفم و فراموش نمیکنم چه  تشخیص بدی تا آخرین لحظه عمرمم تنهات نزارم من هیچ

خوب با -ولی خودت گفتی مسافری–نه خانم کوچولو -یعنی تنهام نمیزاری–قولم  برسه به

چه جوری میخوای ببری من که نسبتی باتو ندارم خندید و گفت: خوب این –م میبرمت دخو

نم بهنام من که همیشه نمیتو-م از کشور خارج میشن همه با هم مگه نسبت دارندهمه آ

همینطوری میمونیم بهش  ابرویی باال انداخت و گفت: من کی گفتم  همینطوری با تو بمونم 

فقط یه راه داره اونم ازدواجه البته اگه موافق باشی ناباورانه گفتم ولی تو که خیره شدم گفت:

خانم کوچولو تو تا حاال –اری چطور میخوای با من ازدواج بکنی دوست دکه یکی دیگه رو 

اری تائید دولی وقتی ازت پرسیدم دوسش –ارم دن من شنیدی که گفته باشم دوسش اززبو
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بمون همین -دیگه سئوال بسه بلند شودستم و گرفت و کمک کرد ازجا بلند شمندارم  –کردی 

صبر کن –لباست و عو  کنی یا نه  جا برم ببینم چیزمناسبی این جا پیدا میکنم برات بیارم 

اومد روتخت نزدیکم  بهنام وقتی بطرفم برگشت گفتم: لطفا" چند لحظه بشین کارت دارم 

ونم خوشت نمیاد چیزی ازت بپرسم ولی دلم میخواد یه چیزی و اززبون خودت دمی-نشست

فقط میخوام بدونم تا چه حد -ضبناک تر نشان داداخت صورتش و غداال انببشنوم ابرویی که 

بدونم کسی و که دوست دارم به اسم خودش میشناسم یا به  برام مهمه دحرفهاش درست بو

میگم ولی دلم میخواد به اسم هم االح-مگه نگفتی فهمیدنش برات فرقی نمیکنه-اسم کس دیگه

ونی هیچ چیزی هم نمیتونه دتم این و خوب میدخودت صدات کنم من دوست دارم و خو

هرچی گفته درست – حق و ازم دریغ نکن احساسی که بهت دارم و تغییر بده لطفا" این

پس یعنی اسمت .....من بهرادم برادر دوقلوی بهنام اونایی هم که دیدی فیلم و چه -بوده

انیم همه ما جز دوقلوهای همس-این همه شباهت  –میدونم تصویر نبود هردو کنار هم بودیم 

تا قبل از –فرق داره  ولی نگاهتون با هم–چیزمون مثل همه مو نمیزنه حتی وزنمونم یکیه 

ی دقت کردم ولی تو تونستی خودم که هرچ ما رو ازهم تشخیص بده دتو هیچ کس نتونسته بو

آدم عاشق از هزار –م تو چطور میتونی تشخیص بدی توش موندم فرقی تو نگاهمون ندید

فرسخی بوی کسی و که دوست داره میتونه تشخیص بده نگاه که دیگه چیزی نیست چشماش 

من خیلی خطرناک تر از  ورتم چرخوند و گفت: خانم کوچولو عاشق بد کسی شدیو رو ص

باورم نمیشه  تو نمیتونی خطرناک باشی بهراد  نکنه داری بخاطر برادرت –نامزد سابقتم 

همه این -و گفت: بخاطر برادرم یعنی چی؟ اختخودت گناهکار نشون میدی ابرویی باال اند

خالفا رو اون مرتکب شده آره وتو فقط برای این که اون و نجات بدی گردن میگیری 

خواهش میکنم بهراد نمیخوام -اینطور نیست بدون این که جوابی بهم بده زل زد تو چشمام

اطر اشتباه ازدستت بدم اگه گناهکار اصلی برادرته خودت و بکش کنار چرا میخوای بخ

اگه واقعا" حرفهای دوستت حقیقت داره با این حساب  کنی دگی خودت و نابودیکی دیگه زن

تو ناتوانی پس نمیتونستی اون دخترا -من چی؟  سرم و انداختم پائین-تو ....تو....

این چیزی که من وختم خواهش میکنم بهراد به من بگو حقیقت چیه درو...........بهش چشم 

ده فاوته تو نمیتونی این کارا رو کرز ازتو دیدم با حرفهای دوستت خیلی مترو داین چن

اگه کرده باشم پشیمون میشی فورا" گفتم: نمیشم من وقتی به تو دل بستم که پرونده -باشی

ونستم ولی عاشقت شدم دیگه فرقی دقطوری زیر بغلت بود بیست و سه تاقتل  من این و می

نیا اومدیم پدرومادرم ازهم دوقتی ما اه تخت تکیه زد و گفت:خودش و کشید به تکیه گ نمیکنه

م ن با مادرم تو سوئیس زندگی میکردجدا شدن یکیمون و پدرم و اون یکی مادرم برداشت م

تا م دداره تا هشت سال پیش وقتی جریان و شنیدم اوم دحتی خبر نداشتم پدرو برادری وجو



 
165 

دیدم بله همه اش حقیقته ازاون موق  به بعد  که ایران ببینم این موضوع حقیقت داره یانه 

اومد پیش  ارتباطم با پدرو برادرم برقرار شد سالی یک بار به ایران سفر میکردم بهنام می

گفت چه اتفاقی  ما تا این که امسال  قرار بود بیاد وقتی  خبری ازش نشد با پدرم تماس گرفتم

ست کسی بفهمه که براش افتاده فورا" خودم و رسوندم ایران پدرم به هیچ عنوان دلش نمیخوا

و نمیفهمیدم تا این که باالخره از هنام معرفی میکرد دلیل شم به همه من و بمن دوقلوی بهنام

ه چیز و ن اونا قصد داشتن همدهمین فریبرز شنیدم که بهنام و پدرم چه نقشه ای برام کشی

همین کارو هم کردن ولی من برای همه  ازن و خودشون متواری بشن دگردن من بن

من بی گناه بودم و هستم تنها جرم من اینه  ادعاهای اونا مدرک معتبر رو کردم و تبرئه شدم

یر دستام باال تر نرفته که خیلی عصبیم و خیلی زود جوش میارم ولی خالفم ازکتک زدن ز

چیه سرش و انداخت پائین و گفت:اولین بار که به ایران اومدم تو  لمازخم روسینه ات –

اشتم حاضر ددوسش  اسم ماندانا آشنا شدم دیونه وار یکی ازمهمونی های پدرم با دختری به

از اون  ارم ترکم کرددبیماری چه م بخاطرش هرکاری بکنم ولی اون وقتی فهمید من دبو

دیگه هیچ کس نتونست نظرم و تغییر بده  متنفر شدموق  به بعد ازهرچی زن و دختر بود م

تا...........دراین جا نگاه از دیوار روبه رو گرفت به من دوخت و گفت:تو نگاه خیلی جذاب 

منم  ه فراموشت کنهلوقتی  به کسی چشم میدوزی دیگه محا یو گیرایی داری هیچ میدون

وارد سالن شدی هر که که تو دادگاه دیدمت تا همون روزی  ظه ای نتونستم درست ازلح

م به خدمتت برسم ولی ستروز نگاهت و تو ذهنم مرور میکردم اقرار میکنم اول فقط میخوا

این چند روزم اینقدر تو نگاه تو  رفته رفته دیدم نه دلتنگ اون نگاهم به همین دلیله که دنبالتم

جز نگاهت سادگی ترس خاصی که تو رفتارته  مغرق بودم که به کل ازهمه چی غافل شد

ن المن و بیش از بیش بطرفت میکشه تو این زمونه دختر مثل تو کم پیدا میشه دخترای ا

برای خودشون گرگین ولی تو بره ای یکی باید ازاین بره محافظت کنه قول میدم تا زمانی 

زی پشیمون بشی هم حتی اگه رو ارم و ازت مراقبت کنمدکه نفس دارم پیش خودم نگهت 

-دوبار تکرار شهاه منی و من هیچ رقمه نمیزارم یه اشتب لفایده ای نداره چون دیگه تو ما

 یعنی باور کنم بهراد محتشم این مرد مغرور که خیلی ها فقط منتظر یه اشارشن تا با سر

با سر انگشتش اشکم و پاک کرد و  به دختر بچه ای مثل من دل بسته جونشون و فدا کنن

گفت: آره خانم کوچولوی من باور کن که همین دختر بچه ساده تونست دل سنگ شده بهراد 

ولی باید یه چیزی و ازهمین االن بدونی خانم کوچولو  کنه و به دست بیاره دمحتشم و خر

 الزم باشه چیزی بدونی خودم بهت میگم هیچ وقت نه از کارام بپرس نه کنجکاوی کن 

خوبه میرم برات -داشته باشی برای من مهم تویی نه کارت هرجور تو دوست-متوجه شدی

لباس بیارم ازاین به بعد هم کاری با من  داشتی میتونی مانیتورها رو روشن کنی دگمه سبز 
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و رو که فشار بدی هم صدام و میشنوی هم میتونی باهام حرف بزنی  لبخندی زدم و گفتم: 

 ن که چیز دیگه ای بگه از اتاق بیرون رفتممنونم اینطوری بیشتر میتونم ببینمت بدون ای

فورا" مانیتورها رو روشن کردم و دست به کار شدم باید تا قبل از این که برسه سرو گوشی 

اد و اشاره کرد دولی قبل از این که بتونم کاری بکنم مقابل دوربینی دست تکون آب بدم 

شد خندیدم و گفتم: اگه تمام  من که همین االن پیشت بودم چیه دلت برام تنگ-دگمه رو بزنم

از دآره خانم کوچولو نگاه بن-لحظه ها هم کنارم باشی بازم دلتنگت میشم خوب کارم داشتی

من؟ -اری همون و برام بیاردوست دهمشون قشنگن خودت کدوم و -وم و میپسندیدببین ک

فته بود اصال" از اینطور لباس خوشم نمیاد من اینا رو دوست دارم  یه لباس کوتاه و گر

خیلی قشنگه ولی بهراد جان بهتره اونطور لباس و وقتی بپوشم که زنت شدم -مقابل دوربین

االنم زنم محسوب میشی  دستی تکون داد و متوجه میشی که چی میگم قهقه ای زد و گفت:

اشتم اگه مجبورم کنه همچین لباسی بپوشم باید دهمین و کم  وربین کنار رفتدوی لاز ج

و گفتم:  لرزه به تنم انداخت دستم وروزخم لبم گذاشتم نگاه غضبناک امیر چکار کنم تصور

نگاهم  اگه االن این جا بود بازم میزد تو دهنم با به یاد آوردن فکر امیر لبخند رو لبم نشست

به تخت نشستم و چشم به در دوختم ازدیدن لباس تو لبه مانیتور افتاد داشت میرسید به اتاق  

تی نگاهم و دید گفت: چیه خانم کوچولو فکر کردی االن میافتم به جونت دستش جا خوردم وق

من و  زاونی هستی که بخوای کوچولویی مثلتو مهربون ترا-میزنمت که باید اون و بپوشی

ستی داغون هرب و دشم مگه دلت میاد خندید و گفت: فعال" نه چون به اندازه کافی دبزنی بع

ونم دخوبه من دارم میرم بیرون نمی–بله -ه میکنیدتفاببینم پماد صورتت و که سر وقت اس

این جا –یکم -کسی هم تو این جا نیست تنها که نمیترسی کشهخیلی طول بممکنه چقدر ولی 

ار خواستی بکنی ولی ازمحوطه خارج نشی ی هرکآزادهیچ کس نمیاد الزم نیست بترسی 

ولی یه چیزی اگه یه وقت کاری پیش  تو بگی از این اتاقم بیرون نمیرم– چون خطر داره

چیزی نمیشه منم سعی میکنم کارام که تموم شد زود برگردم  تو -اومد چطور بهت خبر بدم

وقتی از اتاق  از یقه ات بردار جز من و تو کس دیگه ای تو این خونه نیست وهم دستت 

و عو  کردم بیرون رفت نفس راحتی کشیدم مثل دفعه قبل پتو رو دورم پیچیدم و لباسم 

که در با ضرب  دگوشیم و تو دستم گرفتم و رو تخت نشستم تقریبا" چهل دقیقه ای گذشته بو

بلند کرد وحشت زده خودم و به انتهای تخت چسبوندم و به باز شد و صدای فریادم و به هوا

اشت و گفت: یک دبروکه با خشم اومد جلو گوشی که ازدستم رو تخت افتاده بود  دبهرا

 و خوب گوشی و زیر و رو کرد  ا کی در ارتباطی وقتی به صفحه نگاه کردساعته ب

معذرت میخوام نمیدونستم ناراحتت –متعجب بهم چشم دوخت و گفت: داری بازی میکنی 

دت اشک های منم افزوده شبه صدای خنده اش که بلند شد   میکنه حوصله ام سر رفته بود
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 به دستم داد و گفت:خیلی خوب ببخشید مظلومانه نگاهش کردم گوشی و؟ترسوندمت -شد

از دست تو واقعا" نه دیگه نمیخوام دوباره خندید و گفت: وای –خانم کوچولو بازیت و بکن 

مثل بچه ها میمونی با دلخوری لب چیدم و نگاه ازش گرفتم همین صدای خنده شو بلندتر 

. وقتی ادامه بده کوچولوی منکرد بلند شد و گفت: حسابی دیر کردم باید برم توهم به بازیت 

رو فرستادم وقتی ارتباط برقرار کد دستگاه ها دادن از ساختمون بیرون زده فورا" بهم خبر 

آفرین سرهنگ میدونستم از پسش -شد به انتهای تخت تکیه دادم و گوشیم و تو دستم گرفتم

تونستم بدون این برقرار شده بود و خیلی راحت می برمیای سیگنال  تمام دوربین ها روگوشیم

که کسی متوجه بشه همه جا رو چک کنم  اونم تصور میکنه من  دارم بازی میکنم جا جای 

حتی نتونستم دوربین زیر زمین که لونه سگا خونه رو چک کردم ولی خبری نبود که نبود 

ه توش بود و پیدا کنم یدفعه یادم افتاد فریبرز وقتی میخواست اون جا رو نشونم بده دگمه آبی

برای سرهنگ مشخصات دستگاه و وارد کردم و ازش خواستم هرچه زودتر رو زده بود  

تمام دوربین ها رو رو گوشیم تنظیم کنه چیزی بالغ بر یک ساعت طول کشید تا باالخره 

سرگرم  ارتباطم و با زیر زمین برقرار کنم دتونستم با رمزی که سرهنگ فرستاده بو

اون تو زیر  یدن تصویر بهراد مقابل دوربین تکانی خوردم م که از ددوربین ها بودسی وار

زمین چه غلطی میکرد مگه نگفتن از ساختمون زده بیرون وای خدای من اون لعنتی که 

چیزی که میدیدم تو مخیلم هم  ه و اینا نتونستن تشخیص بدن ده بهنام بودرفته بهراد نبو

زمین میکردن تصاویر و فورا" برای داشتن وارد زیر  ونمیگنجید تعداد زیادی زن و دختر

و  م دخو وگوشیم و بطور کل ریست کردم و رو تخت دراز کشیدم سرهنگ ارسال کردم 

بخواب زدم و توجهی به حضورش تو اتاق نکردم نیم ساعتی تو گوشی من باال پائین میکرد 

وقتی دستش و برای لمس صورتم جلو آورد آروم چشمام و باز کردم و تکونی به خودم دادم 

 ها الاال حانشستم و گفتم:حسابی ترسوندیم فکر نمیکردم حآروم باش منم -که یعنی ترسیدم

م این خانم کوچولو اصال" یادش نیست که یه شکم هم کرد و گفت: دید براندازمبخند بیای با ل

درضمن میخوام یه خبرم بهت بدم که مطمئنم خوشحالت میکنه  کنموری م بهش یادآدداره اوم

آرزوی من داشتن تو -امروز میخوام به آرزوت برسونمت– مده شنیدن قرار دادخودم و آما

قانونیش که نکردم کردم با حیرت نگاهش کردم و  یره ولآ-بود که صبح برآورده اش کردی

.......چرا خانم کوچولو ساعت هفت یکی میاد برای قانونی گفتم: منظورت که این نیست

ای کوچولو -راستش تا قانونی نشه باورم نمیشه-کردنش خواستم بدونی چیه خوشحال نشدی

م گفتم آره جون بابات لت تو دوقتی من حرفی میزنم باید باورت بشه دروغ تو ذات من نیس

خندی به روش زدم و بس و با دروغ بریدن اون وقت تو ذاتت نیست لبی همه ک ناف توی

.........فهمیدم منظورت گفتم: ناراحت نشو منظورم به تو نیست که دروغ میگی منظورم اینه
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 دروت بیایکمم استراحت کن تا اون موق  رنگ و  بلند شو بیا غذات و بخورحاال هم  چیه 

قدمی که  دیه وقت مرده فکر نکنه به زور نشوندمت پای عقد خندیدم و بلند شدم چن  سرجاش

رفتم به عقب برگشتم و گفتم: پس چرا نمیای نگاهش و رو سرتاپام چرخی داد و گفت: 

من که استیل تنم اختم و گفتم: دمیدونستی استیلتم مثل نگاهته متعجب سرتاپام و نگاهی ان

 مدا دستای خوببلندی سر داد و خودش و روتخت ولو کرد چقدر دلم میخواست  نیست قهقه

بدون این  بهراد به چی میخندی-همین جا نفست و میبریدم ولی حیف که هنوز وقتش نیست

که مان  خنده هاش بشه گفت: وای دختر تو ازکدوم کره اومدی مال کجایی که اینقدر ساده و 

ناراحت نشو خانم کوچولو -مسخره ام کنی و بهم بخندی د چون ساده ام بایالحا-بکری هان

از ناراحت کردن –مسخره نمیکنم باور کن دارم لذت میبرم با تمام وجودم دارم لذت میبرم 

نه -من لذت میبری نکنه فقط من و میخوای برای این که بشینی و من و به سخره بگیری

ببخشید همین که بهش چشم دوختم  کوچولو باور کن اصال" اینا نیست اصال" معذرت میخوام

گربه  زده هاش من و به یاد امیر انداخت درست روزی که فهمید اده خنوباره زد زیر خند

از حالتی که گرفته میترسم همینطوری قهقه میزد و با لذت نگاهم میکرد فکر امیر  به کل 

ش و کرد وقتی حسابی خنده هاوختم دبودم خارجم کرد اونطرف تخت نشستم و بهش چشم 

میفهمم ناراحت نشدم –بلند شد و گفت: باور کن نمیفهمم چم شده اصال" دست خودم نیست 

نه دلخور نیستم انگار تا حاال لبت خنده به خودش -خورت کردم متاسفمدلوای -راحت باش

م ولی او که گویی اصال" این جا نیست و جای ندیده ممکنم هست دیگه نبینه منم غرق لذت

رفم و گفت: پاشو کوچولوی من غذا ط دشد اوم دیکنه متوجه کنایه من نشد بلنگه ای سیر مید

م غذات و فقط بدم برم بیا  وقتی درآسانسور دم اومسسرد شد کلی کار دارم باید بهشون بر

به لب من هم آورد  دخنببسته شد و چشم درچشم شدیم بار دیگه صدای خنده اش بلند شد و ل

یکرد به من نگاه نکنه همین که نگاهش می افتاد د سعی مبویز نشسته دتی که سر متمام م

سه  طمیزد زیر خنده و نمیتونست غذاش و بخوره وقتی من بلند شدم اونم با این که فق

تو برگرد تو اتاق و یکم استراحت کن منم میرم – از جا بلند شد ده بوقاشق خورد چهارتا

دستش و گذاشت  دم دوباره به خنده افتاچشم که گفت–ا قبل از هفت برمیگردم ت کارام لدنبا

با دور شدنش منم به اتاق برگشتم و فورا" خبر و هنش وگفت: معذرت کوچولو معذرت درو 

برخالف انتظارم هیچ  و ازشون خواستم تا قبل از این که کار تموم شه اقدامی بکننفرستادم 

وختم که با دچشم به دری پیغامی از جانب سرهنگ یا نیما به دستم نرسید مستاصل و ناامید 

وم گذاشت و گفت: چته چرا اینقدر دمقی به لبسته ای کادو پیچ ج ه بود باز شد داومدن بهرا

ی زدم و گفتم: آخه فکر کردم تنهام گذاشتی خودت گفته بودی تا قبل ازهفت میای دزور لبخن

زده  اون حرفا رو: فکر کردم ادامه دادمفکر کردم.....اشکم و پاک کردم نگاه ازش گرفتم و



 
169 

این بار دیگه گریم تظاهر یا به قول نیما  خوش کنی ترسیدم بهراد خیلی ترسیدموبودی دلم 

یگه به عقد کسی درمی اومدم که قاتل دبازی نبود اشکم به این دلیل بود که تا چند دقیقه 

من هیچ وقت برای خوش کردن دلی از احساسم خرج نمیکنم  ,وی منلکوچو–خانوادم بود 

 هم دست و اله واقعا" قراره این کوچولوی نازنازی زن من بشه حالب.....یعنی واقعا".–

خودمونم همینطور امشب از این جا  ه دارهلصورتت و بشور و زود آماده شو این مرده عج

بعد لباستم میزارم این جا میخوام یکرب  دیگه سالن باال باشی  ساعت سه پرواز داریم میریم 

ه زیبا حتی شال دعالانداختم یه پیراهن سفید فوق ا دنگاهی به لباسی که تو بسته بواز رفتن او 

اط برقرار کنم بتسعی کردم با سرهنگ ارو صندل سفید هم برام گذاشته بود برای آخرین بار 

  وحشت کردم ا دیدن رنگ مثل گچمبنگاهی تو اینه به خودم انداختم خودم ولی نشد که نشد 

ه درحالی که پاهام و روزمین میکشیدم بطرف سرنوشت شومی که نا امید و درماند

اشتم  نگاه خریدارانه بهراد مدام روسرتاپام درحرکت بود ولی تو نگاه دگام بر ددرانتظارم بو

من تنها یک چیز بود انتقام مطمئنا" اگه به عقدش درمی اومدم امشب آخرین شب زندگی 

 ه صندلی اشاره کرد نشستم و نگاهم و رووقتی مقابلش رسیدم با سر ب هردومون میشد

جا جم  بودند چرخوندم هردو از محافظاش بودن وقتی بهراد گفت میتونید اونایی که اون

مرده نگاهی اول به بهراد بعد به من انداخت و شروع کنید نگاهم به عاقد و همراهش افتاد 

نید سری تکان لطفا" شروع کگفت: شما با این وصلت موافقید سری تکان دادم و گفتم: بله 

گفت: خوب آقا داماد چه مهریه ای برای دوشیزه نگین توکلی درنظر گرفتید چیزی داد و 

با لبخند پیروزمندانه ای صورتم و از نظر گذراند و  دهرابنمانده بود فریادم به هوا بلند شه 

اشته ن توکلی و دفکر کنم قلبم کفایت دختر دادستاایشون از نظر مالی بی نیاز هستند گفت:

همه چیز پس تو-باشه  وقتی بهش چشم دوختم خندید و گفت: خوبه دیگه راضیت میکنه

ولی نمیشه -پس چرا شروع نمیکنید ب.......دوباره خندید نگاه ازم گرفت و گفت: خوو

ولی باید این کارو بکنید وقتی هردو تا محافظ -همچین چیزی و بعنوان مهریه ثبت کرد

با فریاد بهراد او نگاه -بطرف او نشونه رفتن با هراس به من نگاه کرداسلحه هاشون و 

ش اشاره ظازمن گرفت و گفت: باید وارد کنم لطفا" شما هم شناسنامتون و بدید با سر به محاف

گفت: خانم کوچولو انتظار نداشتی دستت رو  دثبت مشخصات بو لای کرد وقتی او مشغو

متاسفانه تو نقش –چی داری تا این جا پیش میری توکه همه چیز و فهمیدی برای –بشه 

بازی کردی ولی من نه ابرویی باال انداختم خودش و کشید جلو و گفت: من واقعا" عاشقت 

وختی و اون جمالت و بهم گفتی دنه چشم بهم لو همون موق  که بی پروا  گستاخاشدم کوچو

خصیت حقیقیم اونطور ودی که بدون ترس و وحشت با وجود شناخت از شبی ستو تنها ک

آه -...جناب محتشم....تو تنها زنی هستی که زبون من و به تحسین واداشته باهام حرف زدی 
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این میبینی -آوردینش متعجب به فریبرز که یه جای سالم تو صورتش نمونده بود انداختم

کوچولو اون واقعا" قصد داشت بهت بفهمونه من  درفیق یارغار من  بهت دروغ نگفته بو

م دمن هیچ وقت ازش نخواسته بو  حقیقی کیم دوست داشت بهت بگه من همه چیز و میدونم

وستش باشه آخه  خیلی دحاال هم آوردمش تا شاهد عقد بهترین  اون حرفها رو بهت بزنه

با قنداق تفنگ تو  ده بودااونی که پشتش ایست برای به دست آوردن تو به من کمک کرد

من راضی به این وصلت نیستم خندید و -گردن فریبرز زد و اورا وادار به زانو زدن کرد

نگران باشی اذیتت نمیکنم کاری هم به کارت  دگفت: دیگه خیلی برای پشیمونی دیره نمیخوا

من -رم بیاری همیندوست دارم کوچولو میخوام زنم بشی و ازتنهایی دمن واقعا" ارم دن

غیر از رضایت دختر مرده گفت: این عقد باطله  موقتی به عاقد چشم دوخت ضی نیستم را

...........نداره بخون او که ازداد باید پدر بزرگ  پس-اره بخوندن-باید باشههم رضایت پدر

وقتی  بهراد به وحشت افتاده بود چشمی گفت و شروع به جاری کردن صیغه عقد کرد

حافظا اومد باالی سر من ایستاد و تفنگی و بطرفم نشونه رفت میخواستم بلند شم یکی از م

اخت و گفت: تو سهم منی مال من تقال نکن تا آخر عمر دبهراد با لبخند صورتم و نگاهی ان

بله صیغه -ه به مرده نگاه کردمدتموم شد درمان–تشریف بیارید امضا کنید –کنار خودمی 

خودش دفتر  و  و نگاه ازم گرفت دسری تکان داتاسف بار جاری شد نگاهم به فریبرز افتاد 

کوچولوی من تو که -امضا زد بعد دفتر و روپای من گذاشت سرم و بطرف دیگه چرخوندم

فتر و مقابل او گذاشت و د نمیتونی با این دست امضا بزنی پس فریبرز به جات امضا میزنه

به همون اتاق کنترل بردم  بازوی من و هم گرفت و گفت: بیا عزیزم باید آماده بشی بلند شد

و درو با پاش بست و بهم خیره شد هرقدمی که جلو می اومد قدمی به عقب برمیداشتم وقتی 

دستاش و دوطرف شانه هایم رو دیوار گذاشت سرش و جلو آورد و  کامال" به دیوار چسبیدم

تحمل -هگفت: خیلی خوب تونستی بازیم بدی کوچولو ولی میدونی بدترین تنبیه برای تو چی

آفرین کوچولوی دستاش گرفت و گفت:ورتم و تو خندید ص-یکی مثل تو بعنوان همسر

ی زناخت و گفت: تو زیباترین داشت سرتاپام و نگاهی اندقدمی به عقب بر دبع باهوش من 

 ی کوچولو - دفت برسی بزارم به همحاله -برهازداشتنش لذت ب هستی که یه مرد میتونه

خیال  زهی- با وجود تو هیچ مشکلی پیدا نمیکنماالن تو چنگمه  نم هدف,من  نازنازی 

باطل  دستش و آورد جلو کنار صورتم گذاشت و گفت: هرچی بیشتر گستاخی کنی بیشتر 

دست کثیفت و به من نزن   حاال این شالت و بردار  دستش و کنار زدم و گفتم: اسیرت میشم 

تو االن زنمی اونم قانونیش پس فقط دست منه که اخمی کرد و گفت: کوچولوی  بی ادب من 

که  تو با علم به اینباید تورو لمس کنه ولی مطمئن باش فقط دستامه که لمست میکنه 

میدونستی من بیمارم زنم شدی  دستاش اورد جلو و رویقه لباسم گذاشت  خواستم مانعش بشم 
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ط میخوام نگاهی بهت فقو گفت:دختر خوبی باش کوچولو  دفشاری دا که دستم و گرفت

فروش میخورم یانه با حرص چونه ام و تو دستش  ازی ببینی به درددچیه نگاه بن-ازمدبن

فشرد و گفت: هیس کوچولو سعی نکن من  وتحریک کنی اگه قصد این کارو داشتم به عقدم 

دستش و که برداشت  و پس فقط مال خودمیلمی آوردمت تو االن زن منی زن من کوچودر ن

آه ببین صورت خوشگلت چی شد صبر کن –زخم های صورتم خون زد بیرون ازجای 

انگشتش و همین که خواست روصورتم بکشه درباشدت باز شد و او عصبی به تمیزش کنم 

د که به ی زداشه که اینطوری وارد شده فریدپشت برگشت او که تصور میکرد یکی از افرا

ش اورا کامال" دو چند تا از افراقی پا تو این اتاق گذاشتی ولی حضور امیر چه ح

اورا احاطه کردن موق   کرد وقتی امیر با ضربه ای او را زمین گیر کرد افرادشغافلگیر

و گفت: به زودی میام پیشت خانم کوچولو امیر  بردن او ازاتاق برگشت نگاهی بهم انداخت

ی که کنار او تو رین مامورآخا روانه کرد با تمام قدرتش مشتی حواله صورت او داد و او ر

او احترامی گذاشت و ازاتاق خارج  بیرون منتظر باش اتاق بود خواست بطرفم بیاد که گفت:

اومد مقابلم ایستاد و خیره نگاهم کرد سرم و به دیوار تکیه دادم و گفتم: خیلی  شد و دروبست

 فم و تموم کنم دستش و آورد باال و اجازه نداد حر.........من االن  دیر اومدی امیر خیلی دیر

موشم کردی که خبری ازت نیست دستش کردم فراسرم و به شونه اش تکیه دادم و گفتم: فکر

چند وقتی میشه دنبال شوهرت رو سرم کشید و گفت: میخواستمم نمیتونستم فراموشت کنم 

گیرش انداخت ناراحت سرم و برداشتم و بهش زل زدم فورا" فقط از طریق تو میشد  بودم 

با خارج شدنش از اتاق آروم و سربه زیر از نگاه ازم گرفت و گفت: باید بریم حرکت کن 

اتاق بیرون رفتم وقتی کنارش ایستادم داشتن محتشم و افرادش و تو ماشین میکردن سرش و 

ش دوتا انگشتش و روپیشونیش گذاشت لین باری که دیده بودمخوند درست مثل اوبطرفم چر

سرم و که چرخوندم دیدم امیر بهم زل زده عصبی نگاه ازش  تکونی داد و سوار ماشین شد

وست داره دندی به روم زد و گفت: انگار خدا خیلی خو همراهش دوختم لب دفتم و به عاقگر

افتاد لبخندی  دد می افتااره وقتی اتفاقی که نباید؟ دیگه چه فایده ای -ت رسیددبه موق  به فریا

به روم زد و گفت: هیچ اتفاقی نیافتاده دخترم با تشر گفتم: من االن زن اون کثافتم میگی 

اختم و دان دجا خوردم نگاهی به امیر که به روبه رو چشم دوخته بو– نیستی-اتفاقی نیافتاده

قبل با من  ایشون ازنخوندم  –گفتم: نیستم یعنی چی که نیستم خودت صیغه رو خوندی 

هیچ صیغه ای بینتون جاری نشده مطمئن باشید به امیر چشم دوختم تا  هماهنگ کرده بودن

وختم و گفتم: دبه مرده چشم  چیزی بگم ولی نگاه سردی بهم انداخت و از کنارم گذشت

راست میگید که ...........آره دخترم گفتم که ایشون از قبل همه چیز و به من گفته بودن و 

به ماموری که من و خانم توکلی -خیالت راحت باشهز و هماهنگ کرده بودن همه چی
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سرتیپ فرمودند تشریف بیارید باید حرکت کنیم سری -ه بود چشم دوختممخاطب قرارداد

و پشت سرهم دستور صادر  دامیر کنار ماشین ایستاده بو تکان دادم و پشت سرش راه افتادم

زه درماشین و باز کرد و گفت: سوار شید لحن سرد و میکرد بدون این که نگاهی به من بندا

من کمی لم و به درد آورد نشستم  درو محکم بست و گفت: حرکت کنید دغریب گونه  اش 

برید افرادش همگی احترام گذاشتن  و ازش فاصله گرفتن جلو نشست و  ددیرتر میام میتونی

سرم و تکیه دادم و چشمام و   با حرکتی که به دستش داد به راننده فرمان داد حرکت کنه 

 ماالن من زن قاتل خانوادم بودم فکرشم لرزه به تن بستم اگه امیر به موق  اقدام نکرده بود

اخت یدفعه به یاد حرکت بهراد افتادم منظورش چی بود با این همه مدرکی که ازش به دمین

دست اومده دیگه محاله بتونه ازدست قانون دربره اونوقت بازم با اون اعتماد به نفس بهم 

م که ماشین از حرکت ایستاد متعجب دتو فکر چرای کارش بوفهموند به زودی میاد سراغم 

فعال" -من و برای چی آوردی این جا-و در و برام باز کرد چشم دوختمبه امیر که پیاده شد 

اصل کاری گیر افتاد پس به زودی -تا این پرونده بسته بشهناچارید چند وقتی این جا بمونید 

گرفت کشید وبسته میشه نیازی به آوردن من این جا نبود اخمی کرد دست انداخت گچ دستم 

ان امیر دروکوبید و زنگ خونه چشم قرب-برمیگردم و روبه مامورش گفت: چند لحظه باش

از کن خانم توکلی فعال" تنها جای امنی بگفت: خوب گوشات و -حیاط که شد دوار رو فشرد

که وجود داره همین جاس و شماهم مجبوری همین جا بمونی ما هنوز نتونستیم پدرو اون 

خواستی بری آزادی مطمئن از بسته شدن این پرونده هرجا  دو گیر بندازیم بعپسر ریکی 

ولی تا اون موق  حتی اجازه نداری وارد حیاط بشی متوجه  باش هیچ کس مانعت نمیشه 

امیر چرا با من اینطوری حرف میزنی سرش و بطرف دیگه ای چرخوند و گفت: -شدی

نمیخواستم تشریف بیارید من باید برم دیرم میشه این و گفت و خودش جلوتر از من راه افتاد 

اومدند پشیمون شدم مادرش  طرفمولی با دیدن مادرش و مرجان که ب ی که گفته بکنمکار

بالیی سرت بیارن بغلم کرد و گفت: خدارو شکر که سالمی خداروشکر همش میترسیدم 

مامان لطفا" بزار منم ببینمش او خودش و کنار کشید و این بار درآغوش مرجان جای گرفتم 

شدی چرا رنگ و روت اینقدر  رجون ولی چرا اینقدر الغ :  خوشحالم سالم میبینمت نگین

پریده است قبل از این که جوابی بهش بدم چشمم افتاد به امیر که داشت سرتاپام و نگاه 

بیاد داخل بعد  بزارید ش دید اخمهاش و کشید توهم و گفت: دمینداخت من و که متوجه خو

تو مرجان دستم و گرفت و آروم گفت: اره بیاید دسئوال جواب و شروع کنید اون جا خطر 

تازه امروزه که خونه  میبینی به چه روزی افتاده این یک ماه خواب و خوراک نداشت 

اومدیم پسرجان چرا داد میزنی پرونده ای که تو دستش داشت –کجا موندید پس -پیداش شده

حتی تو حیاط  و لوله کرد و گفت: در را رو میبیندید به هیچ عنوان ازخونه بیرون نمیرید
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داداشی بعد خندید و گفت:مرجان با خنده احترامی گذاشت و گفت: چشم قربان  متوجه شدید

عصبی تر از قبل گفت:   راحتیدیگه چرا نا بخند میبینی که صحیح و سالم برگشته پیشمون

گرفتار شدیم  مراقبش باشید به سرش نزنه شوخیه مرجان نمیبینی تو چه وضعی چه وقت 

ه یعنی چی این چرا اینطوری کرد مرجان فشاری ب-ه بیرون این و گفت و رفتازخونه بر

آره -خسته ای  بازوم وارد کرد و گفت: بیا عزیزم بهتره یکم استراحت کنی معلومه خیلی

خیلی ولی اگه بشه میخوام قبلش برم حمام مادرش بوسه ای روگونه ام زد و گفت: چرا 

هنوز تو همون اتاقیه که بودی  بیا عزیزم وسائلت نمیشه فدات شم اینطوری بهتر هم هست

که از اون جا رفتم حتی  در کردم و وارد اتاق شدم همه چیز مثل همون روزی بوتشک

ی رو لبم نشست ولی با بخاطر آوردن رفتار دردیاب هنوز به پایه صندلی بود با دیدنش لبخن

بعد از یک ماه با خیال راحت دم دلیل رفتارش چیه حو شد باید میفهمیده از لبم مخن سرد امیر

تبه هم به خونه سر روزی که اون جا بودم امیر یک مر ششتونستم یه دوش اساسی بگیرم 

مرجان بهم تازه از خواب بیدار شده بودم نزد با من که حتی تماسی هم نداشت روز ششم 

ظرن من و ببینن خوشحال از خبر داد نیما و سرهنگ هردو چند دقیقه ای میشه اومدن و منت

این چند روز از او هم خبری با اول نفری که برخورد کردم سرهنگ بود  اتاق بیرون رفتم 

 حتی تصورشم نمیکردم دیگه هیچ وقت ببینمت -دنم چشماش پراز اشک شدبا دینبود 

او  وقتی ط  شد با خودم گفتم دخلت و آورده  زنده موندنت  مثل خواب میمونه ارتباطت که ق

نه نیما -تبریک میگم باالخره به هدفت رسیدی-دوختمنیماکرد نگاه از او گرفته به سکوت 

–تا با دستای خودم باالی دار نکشمش آروم  نمیگیرم -ولی تو گیر انداختیش-هنوز نرسیدم

-م دوختم و گفتم: نمیدونید کی دادگاهی میشهخیلی زود این اتفاق می افته  به سرهنگ چش

ولی  ه بودهدنیست تازه دستگیر شده هرچند امیر ترتیب همه چیز و از قبل داهنوز مشخص 

ای این مرتیکه هیچ کار– تا وقتی برادرش و پدرش گیر نیافتن به هیچ نتیجه ای نمیرسن

ا اطمینان این حرف و بازکجا اینقدر -اره همه چیز زیر سر همینهدربطی به اون دوتا ن

نه -ار پرونده ای که خودت جم  کردی و فراموش کردیمیزنی اونا همه تو همین کارن انگ

ولی مطمئنم اونم زیر سر همین بوده اون از تشابه ظاهریشون استفاده میکرده و هرکاری که 

ازن مگه تو همون ویالی دمیخواسته میکرده  حاال چطور تا حاال نتونستن اون و گیر بن

اون لعنتی فقط یک مرتبه از  نیستیعنی چی که معلوم –معلوم نیست -خارج از تهران نیستن

 یگه کسی ندیدشدبله برگشته ولی –فتید به همون جا هم برگشته خارج شده مگه نگاون جا 

محاله من -ونستیمدنه خودش و نه پدرش احتماال" اون خونه در دیگه ای هم داره که ماها نمی

وقتی بلند شدم ره دا واون جا فقط همون دوتا درنقشه اون خونه رو دراختیارتون گذاشتم 

تمومش کنه من تمومش  درت نتونستکاری که برا-سرهنگ گفت: کجا میخوای بری نگین
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تا زمانی که اونا وای میدونی اگه بفهمه ازخونه رفتی بیرون چه قیامتی به پا میکنه –میکنم 

ازمش همین کارم میکنم  نیما دفقط من میتونم گیر بن–امنیت نداری  تو هیچ جورهن دآزا

صبر کن االن لباس میپوشم  فورا" مانتویی تنم انداختم -آره ولی.........–ماشین همراهته 

کیفم و برداشتم و راه افتادم روبه مادرش گفتم: نیاز نیست پسرتون باخبر بشه من ازخونه 

چاره -با خبر شدناره اونا تا حاال از همه چی دولی نگین خطر -زدم بیرون زود برمیگردم

ازمشون وگرنه این یه بهونه ای میشه تا اون کثافت هوای بیشتری و دای نیست باید گیر بن

میتونی از این طریق یاب و و میکروفن همراهمه هنوز رد-به وارسته نگاه کردم آلوده کنه 

وقتی بهتون عالمت دادم دوباره راه انداختمش  -ندولی ازکار افتا–مراقب اوضاع باشی

کاش میزاشتی حداقل با امیر درمیون باش   نگین خیلی مراقب-برشون کنید که اقدام کننخ

سوار که شدیم گفت: خوب حاال کجا باید   نه اون بفهمه مخالفت میکنه  خداحافظ -میزاشتم

شک -واسون متعجب نگاهم کرد و گفت:فکر میکنی اونا رفتن اون جاحرکت کن سمت ل-برم

براشون جایی که مامورا پاک سازی کردن عقل جن هم نمیرسه اونا ندارم امن ترین جا 

حرکت کرد و -ولی نگین ......دیگه ولی نداره نمیتونی با آژانس برم-همون جا مخفی بشن

ونی چی شده تبدیل شده به یه مرد دنمیمیتونم ولی امیر بفهمه هردومون و بیچاره میکنه گفت:

این چند روز خبری ازش  همه رو به ثالبه میکشه کج خلق و بهونه گیر با کوچکترین چیزی

یگم که یه چی میگی یه چی میشنوی م-چطور ؟ -همون بهتر-نه اصال" ندیدمش -نداشتی نه

ویی ازش رفته بود از محتشم درآورد  وقتی برای بازج ه باباییبه کل زیرو شده نمیدونی چ

ی میکنه هیچ کس نمیتونست اونم قاط اونم نه میزاره نه برمیداره میگه حال زنم چطوره

نیما وقتی من اون جا بودم اتفاق –ویی کنسل شد هیچی دیگه به کل بازج جلوش و بگیر

زخندی ر امیر شده باشه پونمیدونم چیزی که باعث این رفتا-مثال" چه اتفاقی-خاصی افتاده؟ 

از پای دستگاه ها تکون  زد و گفت: ازهمون لحظه ای که بهوش اومد اینطوری بود

و هی سرخ و سفید میشد سه مرتبه هم وارد میخورد مداوم درحال شنود مکالماتتون بود ن

 داون خونه شد متعجب نگاهش کردم و گفتم: چی داری میگی یعنی اون دیونه اومده بو

ما هیچ پس فکر کردی کی اون دوربینا رو کار گذاشته بود اقدام به موق  امیر نبود -داخل

دیونه قصد ازدواج با تو رو داره قیافه امیر وقتی اون داشت با  وقت خبر دار نمیشدیم اون

فحش و ناسزا بود که به  تماشایی بود رف میزددوستش درمورد تو که بهت عالقمند شده ح

زمین و زمون میداد ولی خودمونیم هیچ فکر نمیکردم بهراد بهت عالقمند بشه همیشه فکر 

وقتی میدیدم چطور عاشقانه بهت چشم دوخته یا ولی میکردم این آدم تهی از هر احساسیه 

کارت و زیر نظر داره نظرم تغییر کرد تواین مدت اینقدر آروم بود که حتی امیرم به شک 

-جنب و جوش میندازه زمتاسفانه عشق آدم و ا-  افتاده بود اون کارا زیر سر اون بوده باشه
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نبال دستگیری بهراد بود همین و چرنده اون فقط د-ولی امیر و به جنب و جوش انداخته بود

راستی چه –آره اونم خیلی واضح -چیه حرفی زده که خالف کاراش و ثابت کرده باشه-بس

آره مدارکش -شنیدم خونه رو گذاشته برای فروش–خوبه مداوم باهم درتماسیم -خبر از آرمین

" منتظرم نمیدونم هنوز تصمیم نگرفتم فعال –یعنی توهم میخوای بری پیشش -و امضا زدم

تا حاال باید اینا رو  داگه بو–میشه عجله نکن امیر دنبال کاراس -این پرونده لعنتی بسته شه

بدجنسی میکنی اون  بسه نگین چرا-ارهدپیدا میکرد برای یکی مثل امیر هیچ کاری ن

هرکاری ازدستش براومده تاحاال انجام داده حتی افرادش و  فرستاد تو خونه محتشم ولی 

یه -داری به کی زنگ میزنی رش پلمپهدخوب اینم از ویال میبینی  سازی شده بود  خونه پاک

به همین زودی صدام از خاطرت -خودم هستم شما-آقا بهنام؟–سالم -الو سالم–لحظه نیما 

– بعد از این همه مدت یاد حالم افتادی-خودمم حالت چطوره-رفته  با مکث گفت: نگین

برای چی این مدت -برگشتم به مح  دیدن یادداشتت تماس گرفتممتاسفم ایران نبودم تازه 

خوب وقتی از رامسر برگشتم باهات تماس گرفتم ولی جوابم و ندادی -خبری ازم نگرفتی

خوب منم دیگه تماس  چند مرتبه هم زنگ زدم وقتی جواب ندادی تصور کردم پشیمون شدی

ل من دبا هیچ میدونی  ؟هونده باشم-نگرفتم فکرم نمیکردم اصال" من تو یادت مونده باشم

نت زیر پا گذاشتم در همه جا رو برای پیدا کردربه دچکار کردی گذاشتی رفتی میدونی 

دیگه نه -بخاطرت راهی بیمارستان وعمل هم شدم ولی........کجایی بهنام میخوام ببینمت

-خانوادگی مشکل-چرا نکنه اتفاقی برات افتاده-نگین تو شرایطی نیستم که بتونم ببینمت

خودت ...کی به یه آدم مری  اونم عاشق زن میده زن...گرفتی بهنام خندید و گفت: زن 

اگه بدونم واقعا" بخاطر من به این روز -می بشی که قلبش پاره پاره استدحاضری زن یه آ

هت زنگ بنه بهنام من همون موق  هم -نگین داری سربه سرم میزاری–افتاده چرا که نه 

اصال"  من تهران نیستم نگین-آدرست و بده میام پیشت قصد بود نه چیز دیگهزدم به همین 

قتی دیدم خوب و– اری میگی بهنام کجا گذاشتی رفتیدچی -یران نیستم آه ازنهادم بلند شدا

م برای این که فراموشت کنم از ایران برم به نیما چشم دوختم خبری ازت نیست ناچار شد

من اگه برگشتم فقط -چت شد چرا ساکت شدی–بله -لو نگینا– خندید و گفت:آره جون باباش

هیچی دیگه همه چی تموم شد خوشحال شدم صدات و –که چی -به این دلیل بود که......

 دچن-ومخوب بزن میشن-صبر کن نگین قط  نکن باید باهات حرف بزنم-اری نداریشنیدم ک

مثال" چقدر یه ماه دوماه -شستم ایران لبخندی رو لبم ندبرگر روزی بهم وقت بده تا بتونم 

-نگین فقط چند روز–یه سال دوسال نه بهنام اشتباه کردم کارو زندگیم و رها کردم برگشتم 

ر دنمیتونم کنسلش کنم آرمین منتظرمه من فردا شب بلیط دارم بهنام دارم برمیگردم فرانسه 

اریم و روشن کنم دضمن دارم برای همیشه میرم فقط اومده بودم تکلیف ملکایی که این جا 



 
176 

منم همینطور –خوشحال شدم صدات و شنیدم  -خوب دیگه من باید برم کاری نداری

 نه ولی توهمین ایرانه – چی شد تونستی ردش و بزنی-خداحافظ.فورا" با وارسته تماس گرفتم

با  ,ی درکار باشهدیگه ا تماس امیدوارم – این بار اگه تماس داشتی بیشتر به حرف بکشش

وبار تماس داشته د–محاله خودش و به دردسر بندازه چه خبر از برادرت  هباش خبر شده

ببینم چیزی  آب بدم ین جا یه سروگوشمنم میرم ای خوبه -ولی هنوز چیزی متوجه نشده

ه در بفهمه هیچ کدوممون و زنیوای نگین خطر داره تا همین جاهم ام–دستگیرم میشه یا نه 

من نمیتونم بشینم و نگاه کنم -نمیزاره خودسرانه عمل کنیم ممکنه برنامه هاش و بهم بریزیم

ربرن و پرونده نصفه نیمه رها بشه خبری شد درجریان میزارمت محلت ندادم داین دوتا 

تو همین جا منتظر باش سعی میکنم زود –مخالفت کنه تماس و قط  کردم و پیاده شدم 

ی انداختم ببینم .....نگین گوشیت و نگاه کن به صفحه نگاها احتیاط باشه فقط ب–برگردم 

ده که ازدیدن شماره خودمم متعجب شدم فورا" سوار شدم درو بستم و برای چی تعجب کر

دیگه چه فرقی میکنه وقتی ایران نیستی که............کجا  -کجا ببینمت–بله –جواب دادم 

یه آدرس برات -چطورتو خونه خودمون من -یتو االن کجای–هرجا خودت بگی –ببینمت 

دو ساعت اون وقت جنابعالی چطور میخوای خودت –میفرستم دوساعت دیگه اون جا باش 

سعی -یگهدر بودم خیلی خوب میتونی بیای ومجب-ببینم دروغ گفتی ایران نیستی و برسونی

یکم من -ی چی ؟باشه ولی......ول-حتما" دوساعت دیگه اون جا باشیسعی نه میخوام -میکنم

پس چی ببین نگین من تنها -بحث اعتماد نیست-چیه به من اعتماد نداری– و نگران کردی

میخوام  فرصتی که میتونم باهات حرف بزنم همین امروزه من امشب دارم از ایران میرم

وقتی -بهنام قراره کجا بری -گیم مشخص شده باشهدقبل از این که میرم تکلیفم با تو و زن

و توهم همون فکری –به نیما چشم دوختم احافظ تماس که قط  شد دبهت میگم خاومدی 

دا بیرون داد و گفت: دیگه باید با امیر تماس بگیری  نفسش و با ص-میکنی که من میکنم

ممکنه خواسته باشه حواسمون و پرت کنه در برن دیگه هیچ رقمه بهشون دسترسی نداریم  

گین کافیه تورو اون جا ببینه هم من و میکشه هم تورو وای خدای من ن-برو محل کار امیر-

یا خدا نگین اون  چون قبال" با شمری مثل امیر سروکار نداشتم-قبال" اینقدرا ترسو نبودی  –

خدا خفت کنه نگین -مو به تنم راست شد امیر که مقابل ماشین ایستاده بودجا رو  با دیدن 

با گام های سنگین جلو اومد در سمت  کن رستشددت اره خودبه من ربطی نبیچاره شدیم 

هنم و قورت دمن و باز کرد و با صدای دورگه ای گفت:بیا پائین نگاهی به نیما انداختم آب 

دادم و پیاده شدم تا باهاش رودررو شدم سیلی بهم زد و گفت: دختره ی خیره سر کی بهت 

مشون دربیای تا رضایت بدی اجازه داد از خونه بزنی بیرون حتما" باید واقعا" به عقد یکد

من مگه فرقی هم به حال تو میکنه بعدشم بی خیالشون بشی عصبی نگاهش کردم و گفتم: 
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هرکاری هم که خودم صالح بدونم انجام  نمیتونم مثل تو دست رو دست بزارم تا اینا دربرن

دلخور بهش چشم دوختم دستش و  دستش و باال برد و گفت: تو خیلی غلط میکنی وقتی میدم

ه ام کردی نگین این ماجرا بچه بازی نیست آبروتم همین طور اخت و گفت:دیگه خستاند

-دست از این کارها بردار بشین تو خونه و منتظر باش تا همه چیز رو برنامه پیش بره

س همه اون تو مشت ما اره بره بچه جوندهیج جا نمیره کجا رو –نمیتونم اون داره درمیره 

چیز و خراب نکن بیا برو خونه بزار منم با خیال راحت به کارم برسم االن من باید دنبال 

– پرونده باشم ولی بخاطر دیونه بازی های تو راه افتادم  که یه وقت کار دست خودت ندی

عصبی  نمیدم تو هم نیاز نیست نگران من باشی تو کار خودت و بکن منم کار خودم و 

–رچی هیچی نمیگم فکر کرده خبریه بیا برو تو ماشین بشین ببینم و گفت: هبازوم و گرفت 

ولم کن دلم نمیخواد بیام دیونه دستم درد گرفت ول کن درماشینش و باز کرد ضربه ای رو 

بیرون بیای بازداشتت میکنم تازه فاصله گرفته بود که آروم شونه ام زد وادارم کرد بشینم 

ربرم ولی زرنگ تر از این حرفها بود  ازپشت سر گیرم د دبیرون رفتم  قصدم این بو

دستم و به دستگیره رو سقف رو صندلی پشت نشوندم  انداخت و دوباره بطرف ماشین برد

باز شه به  دیونه بخدا همین که دستم–با دستبند بست و گفت: با تو باید اینطوری رفتار کرد 

بست رفت سوار ماشین  در وهروقت باز شد هرکار دوست داشتی بکن  –دمتت میرسم خ

آی -ت درآورداومد سوار شد و ماشین و بحرک دنیما شد چند دقیقه ای باهاش حرف زد بع

دیونه کجا راه افتادی داری میری من باهاش قرار گذاشتم باید به موق  برسم آینه رو 

اری دخودت که عرضه اش و ن-ی نزدحرف روصورتم تنظیم کرد نگاهی بهم انداخت ولی

خود خونشون گیر بندازمش بازم نگاهی انداخت ولی دریغ از یک کلمه حرف تا  ودمبزار خ

هزار تا حرف بارش کردم ولی دریغ از یه جواب پیاده شد دستم و باز کرد و دنبال خودش 

م کشوند یراست به اتاق برد درو پشت سرش بست و گفت: خوب گوش کن ببین چی دار

یگه با هیچی کار ندارم پام و از این دبهت میگم بخدا اگه پات و از این در بیرون بزاری 

گفتم:  اشت میرفت کهد  پرونده میکشم بیرون و به کل بی خیال هرچی که تا حاال دیدم میشم

ن همینطور رفتار میکردی بطرفم چرخید و متعجب نگاهم داگه خانواده خودتم ترور کرده بو

ولی حاال داری میکنی خودتم - کوتاهی کرده باشم نگین خانومالفکر نمیکنم تا حاو گفت: کرد

امیر -تو فقط کارو خراب میکنی-خوب میدونی جز من هیچ کس نمیتونه اون و گیر بندازه

دیگه حماقت سری قبل و با فریاد گفت:-یر بندازیدشبزار برم شاید بتونید از طریق من گ

میده بودم جنابعالی االن زن محتشم خان تشریف داشتید یه بار نجات پیدا کردی دیر فه نمیکنم

این یکی مثل اون کثافت دلبسته نشده بود اگه از کجا معلوم این بارم بتونی  قصر دربری زد 

سیله چی اگه آبروت و ازت گرفت و بعدم واون وقت چی اگه خواست بالیی سرت بیاره 
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تن به اون جا چاقوش و گذاشت زیر گلوت و چندتا گردن به مح  رفگه ش کرد چی افرار

آدم بشین تو همین خراب شده  لعنتی مثل بازم بگماگه اگه اگه کلفت و انداخت به جونت چی 

ببینم چه غلطی میتونم بکنم تو باشی فقط جلوی دست و پای من و میگیری این بارم اگه تو 

ولی توی لعنتی توی بچه داشتی هم خودت  شما خیلی زودتر گیر انداخته بودیم اونجا نبودی

میکردی هم من و هم همه برنامه هارو نگین بخدا اگه این  بار نخوای به حرفم گوش  دو نابو

ه بیرون نمیارمت  تمام مدتم ده بسته نشدکنی میفرستمت تو زندان و تا زمانی که این پرون

که دست انداختم از بازوش  خواست بره فرادی که نتونی قدم از قدم بردارینمیکنمت تو ا

تمام -ه ماند اشکی روگونه ام سرخود و پائین چکیدگرفتم سرش و چرخوند و تو چشمام خیر

تو که این جا باشی با خیال راحت میرم  ,سعیم و میکنم نمیزارم دربره بهت قول میدم

بمون و بچگی نکن  نگاه ازش گرفتم و گفتم: سالم برگرد امیر دیگه طاقت ازدست  سراغش

همان جا رو زمین نشستم و آروم ازکنارم گذشت و بیرون رفت  دادن یکی دیگه رو ندارم

سرم و رو زانوم قرار دادم با نوازش دستی سرم و بلند کردم چشمای خیس اشکم و به 

تا پاسی از شب همگی  د و درسکوت نوازشم کردانمادرش دوختم سرم و به سینه چسب

اینقدر تو خونه قدم زده بودم که دردپام دوباره شروع  مضطرب چشم به تلفن دوخته بودیم 

ه زبرم و استراحت کنم تاشده بود ساعت که از دو گذشت مادرش با اسرار ازم خواست 

همه رو رتب وارد خونه شد ازجا بلند شده بودم که درخونه باز شد و امیر با سرو رویی نا م

و گفت: برای چی تا این ساعت بیدار موندید اینقدر مضطرب بودم که  داز نظر گذرون

  نتونستم حرفی بزنم چشم دوخته بودم به دهنش تا ببینم این چهره گرفته حامل چه خبریه 

 نگاه ازاو وقتی همه رو منتظر دید به من چشم دوخت و گفت: همه چی تموم شد با وحشت

گرفته به سرهنگ دوختم چرخش و حرکتی داد کنار برادرش ایستاد و گفت: جونمون و به 

لبمون رسوندی حرف بزن یعنی چی که همه چی تموم شد از کنار هردوی ما گذشت خودش 

گرفتیمشون  ناباورانه رفتم جلو مقابلش روزانو نشستم و گفتم: و رو مبل ولو کرد و گفت:

د  لحظه تو همون آدرسی که فرستاده بو–و سری تکان داد و گفت: هردوشون  و؟هردوشون 

م که امروز مان  رفتنت شدم سرهنگ با گفتن چطور لرد و گفت:خوشحاای خیره نگاهم ک

 داونا تو مرز بازرگان دستگیر شدن تو آدرسی که فرستاده بو مسیر نگاه اورا تغییر داد

که جم  و ترک  همانطوربلند شد  ش چشم دوختمچهارتا گردن کلفت بودن ناباورانه به

راتاقش و که بست سرهنگ آروم گفت: خدا خیلی بهت دمین جون بچه میکرد گفت: اینم پنج

رش میون حرفش پرید و با دن....ماالا درحم کرد نگین اگه امیر به موق  مانعت نشده بو

بلند شو عزیزم دیگه  هامه بددکه حرفش و ا دگفتن خداروشکر که به خیر گذشت مان  این ش

ولی هرکاری کردم نتونستم بخوابم سری تکان دادم و بلند شدم   میتونی نفس راحتی بکشی
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یه لحظه با  لبه پنجره نشستم  و به بیرون چشم دوختم همه جا درسکوت مطلق فرو رفته بود

به ت: حالت خوبه نگین سری نگران بهم زل زد و گف دبه خود اومدم امیر بوگرمای دستی 

بیا بیرون خودش رفت روصندلی -خوابم نمیبره–چرا نخوابیدی – بت تکان دادممت مثالع

االن باید -شدم رفتم روبه روش نشستم ولی نگاهش نکردم دنشست وقتی نگاهش و دیدم بلن

ی داشتی میکردازخوشحالی زیاده خوابت نمیبره یا ازترس بچگی که  باشیخیلی خوشحال 

-دلیلی برای ترس وجود نداره دارههوام و پیرمردوقتی یه فتم: بدون این که نگاهش کنم گ

نگین میدونی اگه امروز من سرزده نرسیده بودم و رفتن تورو نمیدیدم چه اتفاقی درانتظارت 

بلند شدم پس چته چرا اینقدر دمقی –نه –چیزی شده که من ازش بی خبرم – آره میدونم-بود

م گفت: چیه نکنه دیگه عاشق سینه سوخته ای نیست بر و گفتم: هیچی  همین که پشتم و کردم

 ردش نکمدیون احساس اینقدر مرد بود که حداقل خودش و–که قربون صدقت بره دمقی 

ل و کثیفی مثل اون نزار اون رو آدم رذو ست انداخت بازوم و کشید و گفت: اسم مرد د

بود برای دل خودش نامردم که  ستش و کنار زدم و گفتم: دمیتونه نامرد و یدک بکشه 

به اتاق برگشتم پنجره رو بستم پرده رو کشیدم و برق و خاموش ونگی به خرج داد دمر

ده دقیقه  کردم تا خود صبح خوابم نبردحواسم به امیرم بود وقتی سپیده دمید به اتاقش رفت

م و ددوروز کامل ازش بی خبر بوبعد هم حاضر آماده با لباس فرم ازخونه بیرون زد 

من و درجریان کارها قرار میداد روز سوم تازه چند دقیقه از هشت گذشته بود که  سرهنگ

فت: حاضر شو وقتشه من به آرومی از جا تا چشمش به من افتاد گ سراسیمه وارد خونه شد

بلند شدم ولی سرهنگ و مادرش مضطرب جلو رفتن  سرهنگ گفت: چی شده امیر چی 

داش و شنیدم که گفت امروز جلسه اول دادگاس ه همانطور که بطرف اتاق میرفتم صوقتش

اتاق  زلباس مناسبی پوشیدم و ام باید باشی زود باش علی چیزی به شروع دادگاه نمونده توه

و سرش و به دستش تکیه داده بود مادرش با دیدنم جلو  دبیرون رفتم  گوشه ای نشسته بو

ون اهمیت به امیر که فورا" بهم چشم د: نمیترسی که عزیزم باومد دستم و گرفت و گفت

چقدر  -م جون هرسه تاشون و بگیرمدآماده ام تا با دستای خو دادم و گفتم:وخت سری تکان د

خوبم میخوام  -درست کنم دفکر کنم بازم فشارت پائینه صبر کن برات شربت قن سردی

هش ننداختم هرچه زودتر برم  او درمانده به پسرش خیره شد ولی من کوچکترین نگاهی ب

سپری شد  ویلچر برادرش و به حرکت درآورد تمام مسیر درسکوت جانکاهیاز جا بلند شد 

نیای افکارش غرق کرده دوم حاضر به شکستن سکوتی که هرکدوم و به نوعی تو هیچ کد

ی ه شدن گفت: امروز خبرنگار و روزنامه گار خیلدردادگاه قبل از پیاداشتیم مقابل دبود ن

تکون نخور  برات محافظ گذاشتم ازکنارشون ی بزن نه عکس العملی نشون بدهزیاده نه حرف

به وقتش باید وارد  ین تو ماشین و بیرون نیا تو و علیخواستم پیاده شم که گفت: نه نگین بش
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ستان و دکه تنها شاهد ترور داعلی  اقی بیافتهچ کدوم اتفدادگاه بشید نمیخوام برای هی

نگین کوچکترین  که اون روز تو اتاق بازجویی قرار داشتخانوادشه توهم تنها کسی  

حرکت ممکنه پرونده رو به کل تغییر بده خود دار باش و بزار همه چیز به آرومی طی بشه 

طول بکشه پس آرامش خودت و حفظ کن ضربه ای به شیشه این جلسه بیش از بیش ممکن 

ن دادگاه چند دقیقه ای میشه احترامی گذاشت و گفت: قربا خورد یکی از افراد امیر بود

به موقعش  شروع شده همه منتظر شما هستند سری تکان داد و روبه من گفت:من باید برم 

علی میفرستم دنبالت....نه نه خودم میام جز خودم هرکسی اومد بفهمید که ازطرف من نیست 

خواست پیاده نگران نباش برو امیدوارم که موفق بشی وقتی - مراقبش باش نزار بیرون بیاد 

شه نگاهی به من انداخت ولی من خیلی سرد نگاه ازش گرفتم  وقتی امیر ازپله های دادگاه 

لحن کالمتون باهم تغییر پس چرا -نه  –باال میرفت وارسته گفت:اتفاقی بین شمادوتا افتاده 

ن که خودش به اون عاقد یابا -نه میتونی بگی چی شده-دلیلهیعنی متوجه نشدی به چه -کرده

زن محتشم قلمداد میکنه کالفم کرده دیگه نمیتونم رفتارش من و دستور داده بوده ولی مداوم 

امیدوارم این پرونده هرچه زودتر بسته شه میترسم به نتیجه  نرسیده یه بالیی و تحمل کنم 

رفتاری از امیر همچین –خالص کنم ه های برادرت سر خودم بیارم و خودم از شر تیک

بعیده من امیر و خوب میشناسم مطمئن باش اگه همچین چیزی هم میگه برای اینه که کاری 

کنه ازحساسیتت کم بشه تا بتونی تو دادگاه راحت باهاش روبه رو بشی من که خودم اصل 

حتما" همینه ازش ناراحت نشو اون یک –ونستم  گفتم:شاید حق با تو باشه داستان و مید

رات بیافته تا مبادا اتفاقی ب مثل مرغ بال و پرکنده خودش و به همه جا زدی دماهی که نبو

شده بود با اسیر گ اون آدم تو دلواپس بود که انگار خواهرخودش تو چن امیر جوری برای

میدونی نگین اون –و حسش  لعنت به تو لعنت به این امیر-این حرف چشمهام و روهم فشردم

ز این که رو این چرخ لعنتی گرفتار بودم و هیچ کاری مدت اصال" تو حال خودم نبودم ا

این شد که همه چیز و به امیر گفتم و ازش خواستم هرکاری نمیتونستم بکنم  عذاب میکشیدم 

خوب من خودم و به –میتونه برات بکنه متعجب گفتم: منظورت ازهمه چیز چیه سرهنگ 

.......خودم و کشیدم جلو و گفتم: همینطور.. میدونم دنوعی مسئول اتفاقی که برای تو افتا

ازش خواستم کسی و که برادرش –دقیقا" بگو به برادرت چی گفتی و چی ازش خواستی 

داره ازچنگ اون کثافت نجات بده ناباورانه گفتم:تو واقعا" به امیر همچین حرفی  تدوس

با حرص  آره گفتم چون دیگه نمیتونستم این حرف و تو سینه ام نگه دارم–زدی سرهنگ 

آره پنهون نمیکنم ولی نمیشه  -گفتم: ولی گویا شما قبال" هم عاشق شده بودید اینطور نیست

ازهمون اولین باری که دیدمت نظرم و به خودت جلب آدم طی زندگیش دوبار عاشق بشه 

ار گذاشته بودی اولین نفری تو اون رستوران با دوستات قرکردی درست همون موقعی که 
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وقتی مدارک به دستم رسید – توچطور از این ماجرا با خبر شدی-بزنی جیبش و دکه اوم

آخه اون روز وقتی از اون جا بیرون زدی شماره ماشینت یادداشتت باعث شد بگردم دنبالت 

اون روز مقابل دادگاه با دیدن  خاطر مشغله زیاد وقت نکردم پیگیری کنم بو برداشتم ولی 

ن  این شد که خودم و به جلسه برسونم اینقدر تعجب ماشینت که اتفاقی بهش زده بودم ما

من یه عادت بدی دارم نگین  کرده بودم که به کل از ماشین خودم قافل شدم و اون اتفاق افتاد

مریمم یه روز اتفاقی اون یادداشت ها  طی هر روز اتفاقاتی که برام می افته یادداشت میکنم

یشه با این اتفاقی هم که برای من افتاد به قصد همین میشه که نسبت به من سرد م  رو میبینه

– صبر کن ببینم سرهنگ گفتی تمام اتفاقات و یادداشت میکردی-تالفی دست به این کار زد

آره همه -یعنی تو تمام ماجراهایی که برامون افتاده بود و نوشته بودی-آره همه رو چطور

ره میگم که من همه رو آ-از بازجویی و ماجرای من چی اونارو هم نوشته بودی-رو

پس نامزد احمق تو جریان و میدونست و هیچ وقت -مینوشتم دفترم همه جا همراهم بود

منظورم اینه اون کثافت با علم به این که میدونسته من تو -منظورت چیه نگین-اقدامی نکرد

پس اون -هیچ وقت به این فکر نکرده بودم-اقدامی نکرد انیم زندان بخاطر یه جرم واهی زند

ه که تو دروز تو زندان بخاطر امیر نبود که من و به اون روز انداخت بخاطر چیزایی بو

اون اصال" به امیر عالقه نداره و تنها تظاهر میکرده اونم برای این که تو رو  دفتر تو خونده

دای من امیرم این و میدونست و ......چی و به نوعی ازت انتقام بگیره وای خ خرد کنه

رضایت بخشی زدم و  دمیگی نگین پشت سرهم یه جور حرف بزن منم متوجه بشم لبخن

واگر هنوزم -اون دیگه رفته پی زندگیش -ه؟ گفتم: توهنوزم مریم و دوست داری درست

اون هرکس دیگه هم جای -ن عالقه نداشتوقت به منداره اون هیچ -دوست داشته باشه چی

با دیدن امیر   دیگه مهم نیست–بود و اون چیزا رو میخوند نسبت بهت سرد میشد عقل کل 

که نزدیک ماشین ایستاده بود و دقیق نگاهمون میکرد لبخند رولبم نشست درماشین و باز 

به من چشم دوخت برای این که حرصش ودربیارم  دشماس بعنوبت  کرد و گفت: بیاید پائین

همه ثابت کنی ازنوع قالبیشی خنده بلند او باعث شد خون تو به بپر که گفتم: سرهنگ جون 

اگه میدونستم اینقدر با تنها موندن سرحال میشید این چند روز یه -صورت امیر جم  بشه

 قنیمت بود سرتیپ کارخودش و کرد مکاری براتون میکردم با خنده پیاده شدم و گفتم: همین

بهم چشم دوخت ولی من نگاه خندانم و به سرهنگ دوختم رش و گذاشت زمین  و دویلچر برا

وهم رفت ولی سعی کرد به روی خودش نیاره ولی تا لحظه ورود چهره امیر بیش از بیش ت

هردومون و به اتاقکی برد و گفت: خانم توکلی  به دادگاه دیگه کوچکترین نگاهی بهم ننداخت

دونفر چشم از این خانم برنمیدارید شما باید همین جا منتظر بمونی تا صداتون بزنن شما

دید هردو احترام دروهم قفل میکنید به هیچ عنوان اجازه ورود به کسی نمیدید متوجه ش
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خیال او را راحت کردن وشما نیام ببینم افراد من و ناکار  ن چشم قربانگذاشتن و با گفت

یر چشم دوختن با این حرف اون دونفر متعجب والبته دلخور به ام کردید و فرار کردید

لبخندی زدم و گفتم: چشم سرتیپ قول میدم دختر خوبی باشم و کاری به افرادت نداشته باشم 

ر نشست زدن تو فقط من و سرحال میاره نه افرادت با لبخندی که رولب وارسته و اون دونف

مقابل درگفت:دارم بهتون  ویلچر برادرش و به حرکت درآورداخمهاش و کشید توهم و 

یدم کوچکترین اتفاقی برای این خانم بیافته شدیدا" باهاتون برخورد میکنم مهم ترین اخطار م

برو سرتیپ اینقدر این بنده خداها رو -عنصر این پرونده این خانمه خیلی مراقبش باشید

خیر -برمیامنترسون و تهدید نکن انگار فراموش کردی من خودم به تنهایی از پس ده نفر 

نم میکنه نمیخوام با دیونه بازیهات پرونده ای  که کلی براش زحمت ایادم نرفته همینم نگر

من دنبال قصاص قاتل  نترس سرتیپ اگه تو نگران پروندت و مقامتی -  کشیدم به باد بدی

نگاهش و  مطمئن باش کاری نمیکنم که من و از رسیدن به این آرزو دور کنهخانوادمم 

زایی که گفتی نیستم هرچند توی بچه نمیتونی مستقیم به چشمام دوخت و گفت:من نگران چی

با خارج شدن اونا یکی از افراد امیر درو قفل کرد و هردو اسلحشون و بطرف  درک کنی

اختن داونا نگاهی بهم ان-من گرفتن با اخم گفتم:شماها قراره مثال" مراقب من باشید غیر اینه

نا رو بطرف من گرفتید پس چرا ای-همینطوره چطور مگه د گفت:اونی که دروبسته بو

پس اگه -ما ماموریم و معذرو–مافوقتون بهتون نگفته این کار تا چه حد من و عصبی میکنه 

هیچ کدوم اسلحه تو دستتون نیست دلخور نشیدا سرتیپ جفتتون و  یدسرچرخوندید دید

کسی نتونسته  االنم نمیتونه شما هم خیالت راحت سرتیپ بهترین  التا حا-میفرسته بازداشتگاه

دیدم بنده خدا حسابی نگران  برای این کار درنظر گرفته خندیدم و گفتم: بله افرادش و 

میترسید برگرده ببینه دوتا ازبهترین افرادش  افرادش بود به همین دلیل مداوم سفارش میکرد

اهی از سر تعجب بهم انداختن شدن نگحرفهای من نمی دیگه وجود ندارن اونا که هیچ متوجه

و به دربسته چشم دوختم حرکت اون دوتا که بی تفاوت رو تک صندلی تو اون اتاق نشستم 

مدام از اینطرف به اونطرف میرفتن عصبیم کرده بود با تشر گفتم: میشه اینقدر دورمن رژه 

پنجره هم نداره پس نه  است  که بسته دراین خراب شدهنرید کالفم کردید یه جا وایسید دیگه 

کسی میتونه وارد شه نه کاری بکنه پس آروم بگیرید  پس چرا این لعنتی اینقدر کشش داد 

خواستم بلند شم که یکیشون که تو این یک ساعت چشم یک ساعته رفته خبری ازش نیست 

اتم تکون گرفت و گفت:بشین ازجحش و بطرفم به من و ازرو هم نمیرفت اسل ددوخته بو

و  دم انداختمش  روصندلیر نزدیکم بود که به راحتی اسلحش و ازدستش درآوردنخور اینق

اسلحش و روسرش گذاشتم و گفتم:احمق زبون نفهم یه بار بهت گفتم این حماقت عصبیم 

رفی هم ا کلت و بکنم تا هم بفهمی با کی طمیکنه ولی به خرجت نرفت میخوای همین ج
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نی آره همون لحظه ضربه ای به دراتاق خورد و صدای امیر به کدت بره چشم چرونی یا

-ت چشماش گرد شدلگوش رسید اون یکی فورا" درو باز کرد امیر با دیدن من تو اون حا

من یا این -دیونه بازی درنیاری ین بیارش پائین داری چکار میکنی مگه نگفتم نگ ای من دخ

ی او با تشر به اونا چشم دوخت و اونی که افراد احمقت اینا هم آدم بودن برای من گذاشت

کالفمون کرد امیر چشماش و تنگ  اسلحش و ازش گرفته بودم گفت:آروم نمیگیره قربان

سرتیپ بهتره یه -قراربود آروم باشی تا بیام سراغت اینطور نیست-کرد و به من چشم دوخت

اگه از این دادگاه سالم -ببین بدترینشون چیه نت بکنی اینا که بهتریندفکری به حال افرا

نوبت بیرون رفتیم تورو میبرم به همشون آموزش بدی حاال اگه راضی شدی تشریف بیار

امیر خیلی جدی بهشون اونا دلخور اعترا  کردن ده من شد ولی ث خناعب شماس حرف او 

با  ددونفر بوا رم پیش شمم که سالم میبینمتون تمام مدت فکلچشم دوخت و گفت: خوشحا

خیلی بهتون لطف کرده که بالیی سرتون  خودم گفتم االن بیام  با جنازه هاتون روبه رو میشم

فقط -نیاورده بریم دیگه دیر شد جلوی در بهم چشم دوخت و گفت: خوبی فقط نگاهش کردم

  تمام تالشم–ببینم چکار میکنی خودت باش ازاین لحظه به بعد همه چیز بستگی به تو داره 

و میکنم تا یه نشون به سردوشی هات اضافه بشه اخمی کرد و عصبی درو باز کرد و با سر 

چرخید سالن درسکوت بهم اشاره کرد برم داخل با باز شدن در همه نگاه ها بطرف ما 

و تنها چیزی که به گوش میرسید صدای پاشنه های کفش من بود  وقتی تو جایگاه  دمطلق بو

نظر گذروندم و رو صورت دوتا  برادر و پدرشون که به من چشم قرار گرفتم همه رو از

شما بعنوان مهم ترین شاهد این پرونده به دادگاه معرفی شدید لطفا" -مدوخته بودن ثابت ماند

من  -نگاهی به امیر انداختم با تکان سر ازم خواست شروع کنمتون و معرفی کنید دخو

لن دادگاه ی هستم به یک باره انگار بمب تو سا...نگین توکلی دختر....دادستان مهدی توکل

نظم به گوش رسید ین عکسا بهمهمه زیادی که به همراه صدای فلشرهای دورن منفجر کرد

ی چندین مرتبه روی میز کوبید و ازهمه خواست تا با قاض دادگاه و به کل بهم ریخت

-کرد قاضی گفت سکوتشون نظم دادگاه و رعایت کنن بعد از چند دقیقه که صداها فروکش

دلیلی برای اثبات گفتیتان دارید دختر دادستان توکلی چندین ماه پیش همراه خانوادشون به 

پزشکی قانونی که گفته من  اثبات میکنه دست وکیلمه وقتی به او  تمام مدارک–قتل رسیدن 

چشم دوختم پرونده رو روی میز قاضی گذاشت بعد  پرونده رو وارسی کرد گفت: این مدت 

اول تو زندان بودم بعد آسایشگاه دوباره -تون و معرفی نکردیددجا بودید چرا زودتر خوک

به چه جرمی تو زندان -که ضربه قاضی همه رو وادار به سکوت کرد د شد همهمه ها بلن

به دستور دادستان توکلی به زندان رفتم مسئول پرونده سرهنگ علی وارسته تمام -بودید

دادستان توکلی برچه مبنایی -و من بعنوان متهم وارد زندان شدممقدمات کارو فراهم کردن 
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برای این که ته توی کار زنی که یدفعه سروکله اش پیدا -همچین دستوری صادر کرده بودن

بله من به واسطه یه بازجو -موفق هم بودید– شد و تمام قتل ها رو به گردن گرفت دربیارم

ولی خانم مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتم  که ایشونم به قتل رسیدن مقابل چشمای اون

باالخره به نتیجه رسیدید حرفی از اون -م راهی بیمارستان شدمابت ضربه ای به سربا اص

بله اون خانم خدمتکار منزل محتشم بود وچون شاهد دوتا ازقتل ها بوده با تهدید -خانم شنیدید

ده بوده که اگر این قا بهش وعده داازطرفی این آمحتشم خودش و بعنوان قاتل معرفی میکنه 

ی زود اززندان آزادش میکنه ولی درست وقتی فهمیدن که این خانم اعتراف کارو بکنه خیل

نو میزنه و به قتل میرسونش از اون طرفم ان داشته رگ اودکرده جاسوسی که تو زن

به  فی ساختگیدبازپرس که شاهد اعترافات اون زن بوده هم صبح همون روز دراثر تصا

این طریق تمام شاهدا ازبین میرن  برای ازبین بردن چندتا شاهد دیگه دست  ل میرسه بهقت

دختر دادستان بخاطر اون نداشتن به ترور خانواده دادستان توکلی میزنن ولی دیگه خبر

شکنجه ها و ضربه ای که احتمال میدادن باعث شکستگی تو جمجمه شده باشه هنوز تو 

اشتن قاب دون شب  دختر خدمتکار منزل دادستان توکلی که برای برا هدبهداری بسر میبر

عکس ها و آلبوم های دختر دادستان وارد اون اتاق شده بوده به جای دختر دادستان به قتل 

وقتی خبر ترور خانوادم همینطور تنها کسی که از حضور من تو زندان مطل  بود به  میرسه

تا مدتها نه چیزی میدیدم نه میشنیدم تمام اون رسید نوعی شوک بهم وارد کرد که گوشم 

مدت تو تیمارستانی بسر میبردم تا باالخره با برگشتن حافظه سرهنگ وارسته و پیدا کردن 

 من هم ازاون وض  خارج شدم به این طریق دنباله ماجرا رو گرفتم تا رسیدم به محتشم,من 

به این طریق مجدد وارد  نیستن نفرم تو برخورد با من سبب شد پی ببرم که یه شتاشتباه مح

م فکر میکنم دشده بود من بوبازی شدم اون دختری که بعنوان نفوذی وارد خونه محتشم 

کنمشون تمام  د بازگواره مجداجرا رو سرتیپ و بقیه براتون دقیق گفتن و دلیلی ندمابقی م

این دوبرادر با  ی کهه تمام جرمهایهوشیاری سرتیپ وارسته به دست اومداون مدارک که با 

اینا هیچ  م کهو در رابطه با مرگ خانواد همدستی پدرشون مرتکب شدن و برمال میکنه

 رقمه زیر بار نرفتن باید بگم مدرک قابل قبولی دارم که به هیچ عنوان نمیتونن منکرش بشن

که  به امیر ار برهم خورد یه لحظه چشمم افتادگاه برای چندمین ببا بلند شدن صداها نظم داد

وخته لبخندی به روش زدم فهمیدم از این که  دراین رابطه هیچ وقت دموشکافانه بهم چشم 

اگه ممکنه چند دقیقه –خانم توکلی مدرکتون و میتونید ارائه بدید –باهاش حرف نزدم دلخوره 

با اشاره دست قاضی از جایگاه پائین رفتم و روبه امیر به من اجازه بدید تا براتون بیارم 

ازش گرفتید و م وگفتم: ازتون خواسته بودم زنجیری که موق  بازداشت بهراد محتشم داایست

 به این دادگاه بیارید آوردید سری تکان داد و گفت: تمام مدارک رومیز قاضی گذاشته شده
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اشتم و مقابل چشم قاضی دبله بردارید زنجیر و بر–جلو رفتم و گفتم: اجازه میدید بردارمش 

این تو گردنی و پدرم دادستان توکلی قبل از این که من وارد زندان بشم بهم داد گرفتم وگفتم: 

که این زنجیر   م بشم همراه خودم بردم تنها جاییو من روزی که میخواستم وارد خونه محتش

چرا مگه این زنجیر چی و نشون میده لبخندی -گردن بهراد بودودرامان بود خونه محتشم 

دولبه است و من مدرکی و توش مخفی کردم این  خودمه  به نام زدم و گفتم:این آویز که

تو این آویز  ثابت میکنه که قاتل اصلی کیه و چه کسی قتل های دیگه رو مرتکب شده

قرار داره جلوی چشم همه و  میکروفیلمی که شب حادثه منزل دادستان توکلی ضبط شد

آویز و باز کردم  شکاف بین ردنمقابل تمام دوربین هایی که داشتن این صحنه رو ضبط میک

تمام مدت مدرک اصلی تو گردن خودت بود ودربه در همه  و میکروفیلم و بیرون کشیدم

دیگه فکر این جاش و نکرده بودی نه  وقتی بهراد بهم چشم  جارو بخاطرش زیرو کردی

بخاطر گیر  ,بخاطر رسیدن به قاتل خانوادم نهانه ای زدم و گفتم:دوخت لبخند پیروزمند

فقط به یه دلیل مدرک اصلی و ندید گرفتم و پا تو خرابه تو  ,اختن قاتل تمام اون دخترا نهدان

میدونی به چه دلیل بود وقتی  بیاد و به تنم مالیدم و پی هرچی که ممکن بود به سرمگذاشتم 

ادگاه بهم خیره شد به قاضی چشم دوختم و گفتم: میخوام اون دختری که بعنوان شاهد به د

با اجازه قاضی همه سرها بطرف درورودی چرخید وقتی دختر  معرفی شده رو احضار کنید

عجب سرپا ایستاد و به او خیره ماند به دختری که سرو تم دمورد نظر وارد دادگاه شد بهرا

 ی من برای ورود به صورتش حسابی زخمی و کبود بود چشم دوختم و گفتم: واما دلیل اصل

اطی با این پرونده بتو بگید چه ار ایشون و معرفی کنید–ختر بود شم این دمنزل بهراد محت

به بهراد خیره  داختم بعددارن نگاه گذرایی به امیر که دست به سینه به من چشم دوخته بود ان

افشار   سه سال پیش بعنوان یه نفوذی به خواست دادستان  ماندم و گفتم:این دختر پریسا 

وقتی از این خانم هیچ جوره  لی وارد دم و دستگاه محتشم شد توکلی و پسرش محسن توک

خبری به دست نیومد دادستان ناچار شدن کس دیگه ای و هم وارد این بازی بکنند به همین 

وارد این بازی کردن ولی  خیلی زود ایشون لو صبا کمالی  دلیل عروس خودش و سروان

درضمن  شاهد قتل های پی درپی ایشون بودنقا به قتل رسید و این خانم به دست این آرفت و

این خانم دختر عمه من و نامزد دائیم هستند دلیل این که مدرک معتبری و پنهون کردم و به 

که بهتون دادم تصویر  توی فیلمی بهانه کسب مدرک وارد خونه محتشم شدم این خانم بود

ه من و به قتل میرسونه بعد اردواضح قابل روئیته این آقا که به خیال خودش  رواین آقا بط

از اون جایی که به اون دختر بیچاره وارد میکنه رو قو ضربات پی در پی چا از این که

پیراهنش و که غرق خون بوده تعوی  کنه  وسواس زیادی رو لباساش داشته ناچار میشه

همین دلیل روزی که  تصویر سینه این آقا که زخم بزرگی روش هست تو فیلم ضبط شده به
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رو لباسش خالی کردم تا بفهمم این همون آدمی وارد مراسم این آقا شدم  شربت تو دستم و 

که اون شب توخونه پدرم بوده هست یا نه که با دیدن زخم روسینه اش متوجه همه چیز شدم 

باید برادر دوقلویی هم داشته  البته اون جا متوجه یه چیز دیگه هم شدم اونم این که این آقا 

طبق گفته سرتیپ وارسته بهنام محتشم تو بیمارستان بستری و مورد عمل جراح  باشه چون

ولی رو سینه این آقا جز زخم چاقویی که حرف انگلیسی ام کنده شده بود زخم قرار گرفتن 

دیگه ای نبود غیر ازاون حرفهای ضد و نقیضی که ازش شنیدم این موضوع رو به اثبات 

این دونفر بهم شبیه هستند مطمئنم االن  دیکنید تا چه حرسوند خودتونم که االن مالحظه م

–یکیه  و بگه بهنام کدوم و بهراد کدوممیز بده تازهم هیچ کس قادر نخواهد بود این دونفر 

شما کار شاهد متهم قاضی وکیل همه و همه رو یه جا انجام دادید دیگه میتونید بنشیند تا 

و کنار خودم رو صندلی  دست پریسا رو گرفتمدادگاه به جرم های این دونفر رسیدگی کنه 

وم گفت: جوری به خدمتت میرسم رنزدیک گوشم و آ دکناری امیر نشوندم امیر سرش و آور

که جز سبزی چشمات چیزی دیده نشه لبخندی به روش زدم و گفتم:همیناس که اسیرت کرده 

نگاه ازش  دم خیره شوقتی با بهت به به همین دلیل اگه میتونستی اونا رو هم کور میکردی

ست که بهنام د وقتی قاضی خوادرحال قرائت بو گرفتم جرم های اونا به وسیله منشی دادگاه

و دعوای دو بعد بهم چشم دوختن ندن بایسته هردو نفر سرپا ایستایممحتشم تو جایگاه مته

 اختن و هر دفعه اون یکی میگفت من بهنامم چند ضربه محکم قاضی هردویدزرگری راه ان

وقتی هردو برهنه  هردو پیراهناشون و ازتن دربیارن دادقاضی دستور  اونا رو ساکت کرد

کیشون روسینه قرارداد و گفت: خانم توکلی مگه ادعا نکردید یشدن قاضی من و مخاطب 

قای زرنگ از آ بلند شدم و گفتم:این  داش زخم داره پس کو اینا که هردو مثل همه با لبخن

دتی من از این طریق ممکنه این دوتا رو از هم تشخیص بدم طی م میدونستاون جایی که 

دست جراح معتبری سپرد تا زخم روسینه اش و  که من توخونه اش بودم خودش و به

جراحی کنه حاال هردو نفر تنها یک زخم دارن اونم زخمیه که نشون میده مورد عمل 

ولی  مه بهراد واقعی یا قاتل اصلی کیهجراحی قرار گرفتن این کارو کرد تا کسی نتونه بفه

بفرمائید خانم  رفتم جلو و -وم یکیه بهراد اجازه هستدمن میتونم بگم کدوم یکی بهنام و ک

اال انداختم و گفتم: زخم سینه ات بوقتی هردو بهم چشم دوختن ابرویی  روبه روشون ایستادم 

 ,این آقا–تید تشخیص بدید چی شد خانم تونس–و ازبین ببری چشماتم میتونی تغییر بدی 

فورا"گفت: اشتباه میکنی من بهنامم آقای  با دست به سمت چپم اشاره کردم  بهراد محتشمه

ساکت آقا خانم -قاضی بهنام واقعی منم بهراد برادرمه اونه که همه قتل ها رو مرتکب شده

چشم  کمحتشم نزدیک مدر بهرادبله دارم -توکلی مدرکی هم برای اثبات گفتتون دارید

 محتشم فاقد اونه واین تنها وجه تشابه این دوقلوهای همسانه  راستش خال ریزی داره که بهنام
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وقتی منشی دادگاه وخود قاضی چشم هردو نفر و ازنظر گذروندن گفته من و تصدیق کردن 

بازم زیر بار نرفت ناچارا" گفتم: حاال که خودتم شک داری بهنامی یا بهراد باید  دولی بهرا

رد معاینه پزشک قرار بگیری وقتی قاضی دلیل حرفم و جویا شد بهش خیره شدم و گفتم: مو

–خوب ادامه بدید خانم توکلی -.........بهراد محتشم یه بیماری مادرزادی داره اونم اینه که 

تاری طبق گفته پرس این آقا ناتوان جنسیه  و این موضوع تو پرونده ثبت تولد اینها ذکر شده

روز تو اتاق عمل شاهد به دنیا اومدن این دوکودک بوده دکتر وقتی دومین فرزند و که اون 

به دنیا میاره متوجه مورد مشکوکی میشه به همین دلیل فورا" آزمایشات دقیقی براش 

کودک دوم که خال ریزی کنار  اینه قرار میگیره تو پرونده میادمینویسه وقتی مورد مع

یگه دعی بیماری مادرزادی هیچ وقت قادر به............مش داره  به دلیل نومردمک چش

این مدارک و جناب قاضی میتونید مالحظه کنید  هادم و گفتم تمام مدارک رو میزتوندامه ندا

توکلی به دست آورده بودن ولی به دلیل این که ازسرنوشت خانم افشار بی  خود دادستان

آقای نگه دارن و اون و رو نکنن اطالع بودن مجبور بودن تا مشخص شدن ماجرا دست 

که چطور  ن حاال که ایشون زنده نیستن به عهده شماسدمن قاضی این پرونده بو قاضی پدر

اک هم که بخواد روند پرونده نام مدارک رومیزتون و هیچ چیز شبهاین پرونده رو ببندید تم

دادستان -در کنیداره فکر کنم بتونید خیلی زود رایتون و صادازه وجود ندرو به تاخیر بن

دشون نیستن تا بتونن پرونده ای متاسفم که خو توکلی ازبهترین دادستان های کشور ما  بودن

شما و  کرد تا زحمتهای پدرتون همینطور  که شروع کردن و ببندن من تمام سعیم و خواهم

همه چیز هم کامال" واضح و روشنه تنها مورد  کسانی که برای این پرونده کشیدن هدر نره 

همین موضوعیه که االن مطرح شده رای نهایی به جلسه بعد موکول میشه تا این آقا مورد 

کالفه و عصبی بطرف  با ضربه ای که رومیز زد دادگاه به پایان رسید معاینه قراربگیره

گارا بدون دردسر خارج پریسا رفتم چند نفری دورمون و گرفتن تا بتونیم از دست خبرن

وقتی تو ماشین امیر جای گرفتیم گفتم: اگه زحمتی نیست مارو به خونه آرمین برسون  بشیم

کم میکنیم  خوب پس ما زحمت و -نگاه گذرایی ازتو آینه بهم انداخت و گفت: متاسفم نمیتونم

جازه رو بهتون ه نمیتونم این اگفت: شرمنده تا پایان  این پروندرد و ماشین و به حرکت درآو

 دچنبه ریسکش نمی ارزه بله ولی -چی میگی امیر دیگه چرا اونا که االن همه اسیرن-بدم

ختم به خیر شه اون وقت آزادی هرجا خواستی بری  این ماجرا روز دیگه بد بگذرونید تا

ماشین و که وارد  وقتی خیره نگاهش کردم فورا" چشم ازم گرفت و به روبه رو دوخت

ه دبا حرص گفتم:چشم سرتیپ هرچی شما بفرمائید پیا-برید پائین دگفت:میتونی پارکینگ کرد

نزدیک  دنگاهی به خونه انداخت و بهم خیره مان ,شدم و به پریسا هم کمک کردم بیاد بیرون

 شمادر امیر و خواهر گوشش گفتم: مطمئنه خیالت راحت بیا عزیزم نباید زیاد سرپا بایستی
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هردو با رویی گشاده به پیشوازمان آمددند وقتی من و تو بغل گرفت گفتم: شرمنده فکر 

میکردم دیگه امروز میتونم زحمت و کم کنم ولی پسرتون تمایل زیادی دارن دین گردن ما 

 او  ا مرجان فرقی برای من نداری خوشحالم که پیش ماییباین چه حرفیه عزیزم تو -بزارن

مرجان با چای و شیرینی ازمون  فت و همه را دعوت به نشستن کردبا پریسا هم گرم گر

پذیرایی کرد و گفت: ایشاال به زودی شیرینی پیروزیتون و هم بخوریم سری تکان دادم و 

ندانه کاری اون دیگه تو ز-تی نقشه جدیدی نکشهلعن دگفتم:امیدوارم اگه تا اون روز اون بهرا

ارک که دم-بر هست که همشون و میکشونه باالی دارمدارک اینقدر معت دهم ازدستش برنمیا

 خواستن ببرنشموقعی که می-........ازچه حرکتی حرف میزنینگاه اون و حرکتش بله ولی

اون روزی که اولین -خوب که چی؟–دوتا انگشتش و روپیشونیش گذاشت و برام تکون داد 

ی همدیگر و میبینیم بار تو دادگاه دیدیمش همین حرکت و کرد منظورش این بود به زود

بیخود فکرای –اشتم که به حرفش عمل میکنه این بارم به همون اندازه مطمئنم دومن ایمان 

هرچند این بارم میبینیش البته زمانی که  واهی نکن اون دفعه آزاد بود ولی این بار نه

خوب رجان گفت: حالت که روپیشونیم گذاشتم  مامیدوارم دستم و -میخوان بکشنش باالی دار

وقت استراحت درست و حسابی  داین چن-چرا فقط سرم سنگینی میکنه-نیست نگین جون

وقتی بهش چشم دوختم بلند شد روبه مادرش گفت:  نداشتی چایت و بخور یکم استراحت کن

ساعتی سراغم نیاید بتونم یکم استراحت کنم با رفتن امیر  دمن خیلی خسته ام لطفا" چن

 شده نمیدونم چرا اینقدر دمقه له اش حدحاال هم که پرون: ن داد و گفتامادرش سری تک

ه مامان با این حرف مادرش متعجب گفت:وا چه حرفا مرجان با خنده گفت: شاید عاشق شد

خوب شاید یکی -اونم هیشکی نه امیر اون اسم زن میاد فرار میکنه حاال میخواد عاشق بشه

هیس دختر االن - بزنیدالبراش استین باپیدا شده که به خودش جذبش کرده بهتر نیست دیگه 

با وارسته   بینی کودتا میکنهیازه هردفعه اسم زن میاد نمدشر راه بن دوباره میخوادبشنوه 

خوشبختم  خنده گفت: امیر دلش کجا بود که بتونه عاشق بشه اون  با کارش ازدواج کرده

فنجان چای و رومیز گذاشتم و گفتم: با اجازتون من و پریسا هم  هست کاریش نداشته باشید

حتما" عزیزم راحت باشید دست پریسا رو گرفتم وکمکش کردم از جا -میریم استراحت کنیم

رو تخت  داشتم وارد اتاق میشدم چشمم افتاد به امیر دراتاقش نیمه باز بودبلندشه وقتی 

با تکان دست پریسا نگاه ازامیر گرفته و  دبوو سرش و روزانوهاش قرار داده  دنشسته بو

درو بست و لبه تخت نشست دست من و هم گرفت و گفت: فقط نگو که من  به او دوختم

 فکر میکنم اونم همین حس و به-انداختم پائین و گفتم: نه اشتباه نفهمیدی م سرم وداشتباه فهمی

پنهون کنه و هردومون و درش سعی میکنه این حس و بله داره ولی بخاطر برا-تو داره

آره فکر میکنه اون به من عالقه داره و به خیال -برادرش منظورت همین سرهنگه-دیونه کنه
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البته برادر احمقش خودش داره ازخود گذشتگی میکنه دیگه نمیدونه من از برادرش بیزارم 

اد و وقتی جریان و براش گفتم سری تکان د-چطور؟ –باعث شد که امیر یدفعه تغییر کنه 

گفت: چه ربطی داره مهم تویی که توهم به امیر عالقه داری چرا جریان و به سرهنگ 

تا وقتی به عالقش اعتراف نکنه که نمیتونم حرف بزنم -نمیگی و هردوتون و خالص نمیکنی

" برادرانه نم قدمی بردارم میترسم تمام کارها و رفتارهاش واقعاباید پا پیش بزاره که منم بتو

با دلم کنار بیام  داشت کرده باشم دراون صورت نمیدونم چطور بایاشتباه برد باشه و من

آره دیگه مسخره است -ن مسخره است خندید و گفت: حاال شد مسخرهدچقدر این عاشق ش

نگین هیچ به تفاوت – منی که جماعتی و ازپا درمیارم حاال این حس لعنتی زمین گیرم کرده

سالشه  اینطوری پانزده سال اختالف سن و میخوای سنتون فکر کردی بنظرم گفتی چهل 

برام مهم نیست بعدشم مهم دلشه که میخوره بیست ساله باشه غیر ازاون بنظرت -چکار کنی

نه  وقتی بهم گفتی چهل سالشه گفتم داری دستم میندازی -صورتش به چهل ساله ها میخوره

فکر کردم تو همین سناس  مم وقتی دیدمشدخو-خیلی بهش بخوره بیست و نه سی ساله است

چیزی که من میخواستم تو وجود امیر هست دیگه بقیه اش  ولی این اصال" اهمیتی برام نداره

نه خیلی -بشینی ببینم بدنت هنوز درد میکنه دزیا دحاشیه است ولش کن بابا بگیر بخواب نبای

روز به دادم میدونی نگین هنوزم خودم و تو اون قفس لعنتی میبینم اگه تو اون  بهترم 

راستی چطور تونستی اون سگا رو بیهوش کنی خندیدم  نرسیده بودی خوراک سگا شده بودم

و گفتم: بیهوش چیه دخترجون سم به خوردشون دادم هرچهارتاشون مردن  قیافه بهراد وقتی 

فراریش -راستی چه خبر از فریبرز–با سگای مردش روبه رو شده بود واقعا" تماشایی بود 

م هیچ اسم و رسمی ازش به میون دقول داد تورو سالم به این جا برسونه منم قول دا ادم اوند

-نیارم ونیاوردم دیگه هم خبری ازش ندارم اون بیچاره هم بخاطر من حسابی کتک خورد

" با اینا فرق داشت درسته الاشت کدال هم حسابی هوای من و سپسر خوبی بود تو اون سه 

و یه وقتایی بعضی از اونایی که کاراشون و  دفقط محافظ بو خالف میکرد ولی آدم نمیکشت

 درست انجام نمیدادن میزد خوب کردی گذاشتی بره اونم مثل من فقط اسیر دست بهراد بود

آره اگه وارد این کار -ا وکیلی دکتر خوبی بود هیچی از زخم های صورتت نموندهدولی خ

یترکه تو  بخواب من میرم دوش بگیرم شک خوبی میشد وای سرم داره مزحتما" پ دنشده بو

ولی نه تنها بهتر نشدم سردردم  باشه برو به دوش آب گرم پناه بردم-شاید سرم ساکت شه

فت: این امیر بیدار نشد گی همه سرمیز قرار گرفتیم وارسته دوبرابر هم شد  موق  شام وقت

پس چرا بیرون نمیاد -که بخواد بیدار شهمرجان ناراحت گفت: بیچاره اصال" نخوابیده 

بفرمائید سرد شد هرکاری  صداش کردم گفت شما بخورید اشتها ندارم-شام بخوره دیخوانم

کردم یه قاشق هم از گلو پائین نرفت ازسر میز بلند شدم و گفتم:ببخشید یه چیزی یادم افتاد 
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وی لدی که زد بدرقم کرد جبا امیر درمیون بزارم االن برمیگردم مرجان با لبخن دکه بای

و  دده بور زدم و وارد شدم روتخت دراز کشیدراتاقش نفس عمیقی کشیدم وضربه ای به د

دروکه بستم آروم گفت: مرجان لطفا" تنهام بزار گفتم که  ددستش و رو چشماش گذاشته بو

ولی  ت داشتمفتم: گفته بودی حکم خواهر و برااشتها ندارم رفتم آروم لبه تخت نشستم و گ

بدون این که دستش و برداره گفت: برو بیرون نگین خسته نگفتی دقیقا" من و مرجان میبینی 

اگه درمورد پرونده است بزار برای -پیر مرد م باهات حرف بزنمداوم–ام حوصلت و ندارم 

دررابطه با دلمه نه پرونده عصبی روتخت نشست درحالی که –فردا االن فقط میخوام بخوابم 

چطور روت میشه با یه مرد غریبه صداش باال نره گفت: خجالت بکش دختر  سعی میکرد

وم نهیس صدات و ببر دیگه نش-من دوست دارم امیر-ررابطه با همچین چیزایی حرف بزنید

من عاشقت شدم امیر نگو نفهمیدی سیلی تو گوشم زد و -همچین چرندی ازدهنت دربیاد

تو بخاطر تنهایی و شرایطت همینطور توجهی که ما بی حیا ی دختره گفت:دیگه خفه شو

بهت نشون دادیم این افکار پوچ به سرت زده و فکر کردی عاشق شدی وگرنه بچه جون تو 

و پاک کردم و اشکی که روگونم چکید هنوز دهنت بوی شیر میده چه میفهمی عشق چیه 

حساس من و زیر درحالی که خیره براندازش میکردم گفتم: بخاطر حس دروغی برادرت ا

ازهمون اول هم متوجه شدی که من چه حسی بهت پیدا کردم فقط نگو نه که به سئوال نبر 

باوری که ازت پیدا کردم شک میکنم بلند شد و گفت: اگه یه درصدم شک کرده بودم مطمئن 

هت ثابت کردم که برادرت هیچ حسی باگه -باش هیچ وقت باهات یک کالمم صحبت نمیکردم

امیر اگه بهت ثابت کردم -برو بیرون خانم دیگه داری عصبیم میکنی-ره کوتاه میایبه من ندا

وست داره به عالقه ای که بهم داری اعتراف میکنی خنده تمسخر آمیزی دکه هنوزم مریم و 

ه تو عالقه دارم هان میبینی اینقدر دیونه و خیالبافی که بکرد و گفت: بچه جون کی گفته من 

وختم و گفتم: باشه پس میگی همش دعالقه ربط دادی نگاهم و به زمین  کمکهای من و هم به

خیلی خوب  ازت معذرت میخوام که -بله خانم همینه-دروغه و اینا همش زائیده فکر منه

من بابت تمام کارهای که برادرانه توجهات و محبتهای برادرانت و روحساب دیگه ای دیدم 

جبرانشون نمیتونم بکنم امیدوارم اون درجه ای  درحقم  کردی ازت ممنونم هیچ کاری برای

رش بدو بدو کردی و حداقل بهت بدن که زحماتت ازاین طریق جبران بشه ازاین جا طکه بخا

از رفتنم میخوام یه کاری برات بکنم  مل عذاب نکنم ولی قبلمیرم تا بیشتر از این تورو متح

داره و فقط میخواد حرص نامزد اون ثابت کردن اینه که برادرت هیچ عالقه ای به من ن

تو پا رو دل یه بچه که  اونسابقش و دربیاره این کارو میکنم تا بهت بفهمونم بخاطر حماقت 

رفش برگردم گفتم: درو باز کردم بدون این که بط بی کسیش تورو همه کسش میدید گذاشتی 

نشون میدی یه جو مردونگی تو وجودت نیست که اگه بود درحق خودت  برخالف چیزی که
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از اتاق دل و احساس من و هم به آتیش نمیکشیدی و دلت اینطور بی رحمانه ظلم نمیکردی 

وخته بودند لبخندی دستم همه چشم به دهنم شوقتی سر میز ن بیرون رفتم و درو کوبیدم

بندازمش که جریان مدارک و بهش نگفتم  فکر میکنه قصد داشتم دستزورکی زدم و گفتم:

نمیخواد به منطقی بوده   "الولی من ناچار بودم وارسته سری تکون داد وگفت: دلیل تو کام

و بخور فکر احساس امیر باشی یکم که بگذره متوجه میشه تو کار درستی کردی غذات 

از غذا مرجان  برای این که کسی متوجه نشه سرم و به خوردن غذا گرم کردم بعد-سرد شد

و گوشه ای گیر آوردم و نیم ساعتی تنها باهاش حرف زدم وقتی بهم اطمینان داد کاری که 

تمام طول شب فقط بیدار بودم و نقشه میکشیدم برای خواب به اتاق رفتم  خواستم و میکنه

سرهنگ نگاهی به صبح اون روز بعد از رفتن امیر و مادرش زنگ خونه بصدا دراومد 

انداخت و گفت: صبح به این زودی کیه؟ شانه ای باال انداخت و گفت: نمیدونم وقتی مرجان 

-؟ این جا چکار میکنه مریم-وارسته انداخت و گفت: مریمه دبرگشت نگاهی به من بع

به من  اتاق حوصلش و ندارم رفت صدام کن با رفتن او مرجان-اری میری ؟دنمیدونم کجا 

ریم تو اتاق راحت حرفهات و بزن ازش تشکر کردم و به اشاره کرد و گفت:من و پریسا می

چرا –انتظار ایستادم وقتی وارد شد و من دید اخمهاش و کشید توهم و گفت:مرجان نیست 

ولی من با تو کار داشتم نه مرجان نمیشینی چادرش و کنار گذاشت و گفت: توکار داشتی ؟ 

س بی چینی و حرافی نیستم پ اهل مقدمه-سری به عالمت مثبت تکان دادم چکار داری؟ 

مینوشته رو کامل  واز سرهنگ شنیدم دفترچه ای که خاطراتش  اصل مطلب مقدمه میرم سر

به من ارتباطی -جریان و بدونی و کاری نکنیفی بود که کم لط–بله خوندم -خوندی درسته

به احساسش به خودت شک کردی -نداشت بعدشم چه معلوم بود که نوشته های واقعی باشه

حاال که چی بگو چی -من و پای اون بستی اون وقت اینا واقعی بود چیزای دیگه نبود

پشت چشمی نازک  ابرویی باال انداختم ؟کی امیرو– اریددوسش -میخوای کار دارم باید برم

کرد و گفت: ماشاال راه افتادی هرکی هست و برای خودت گلچین میکنی دیگه چه فرقی 

ه حساب کم بجواب گستاخیت و نمیدم چون میزارم -اشه دیگهاشته بدمیکنه کی کی و دوست 

اجرای ما خیلی وقته تموم شده با خیال راحت م-ت منظورم سرهنگه هنوز دوسش داریخردی

به سئواالتت  درو چه حساب بای-چرند نگو فقط به سئوال من جواب بده-میتونید ازدواج کنید

برای این که اون عاشقته هربار اسمت میاد زیرو رو میشه پوزخندی زد و –جواب بدم 

ته اون شصوصیات اخالقی یه دختر دیگه مینوخت: آره جون خودش عاشقه عاشقه و ازگف

آهان پس از این ناراحت بودی که درمورد تو -رمورد زن خودش هیچی ننوشته بودهدوقت 

م موضوع این نیست اون با وجود این که میگفت من و دوست داره به نخیر-هیچی نمینوشته

اری یا ددروغه  اون فقط میخواسته تورو تحریک کنه ببینه بهش عالقه -تو هم عالقه داشته
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نبایدم بشی وقتی هیچ –متوجه نمیشم -میزنه به زندگیشدیگه نمیدونسته با این کار گند  نه

قه نکنی دیونه بازی به سرش میزنه به خیال خودش وقت به کسی که دوسش داری ابراز عال

اری ولی میزنه اون اتفاق می افته و توهم داینطوری تحریکت میکنه تا بهش بگی دوسش 

تو چی مگه -حاال قصدت چیه میخوای چکار کنی که دستت درد نکنه خوب تالفی میکنی

کرد و گفت: امیرو  خیر ندارم من امیر و دوست دارم با دهان باز براندازم-دوسش نداری

احساسم نیستیم موضوع اینه که تو میخوای  وبله فعال" موضوع من -دوست داری مطمئنی

میخواد ولی –اگه علی نخواد چی -میتونید دوباره شروع کنید–ولی ما بهم زدیم -چکار کنی

خودت خرابش کردی خودتم باید درستش کنی البته اگه بخوای با آدم فلج زندگیت و 

رای من اصال" مهم نیست من دوسش دارم خندیدم و گفتم: بخاطر حست  اون  بال ب-بگذرونی

دست خودم نبود میخواستم به اون طریق کاری کنم دیگه -رو سر صورت بیچاره من آوردی

بهت توجه نکنه آخه چهره جذابت تنها عاملی بود که فکر کنم اونه که علی و بطرف خودش 

وغ نگفتن حاال هرکاری که من میگم باید بکنی تا بتونی یگن عاشقا دیونه ان درم-جذب کرده

خوب حاال باید یه شک ندارم -آره ولی مطمئنی جواب میده-دوباره ازاول شروع کنی قبوله

دعوای زرگری راه بندازیم که اون و بکشونه بیرون ولی قبلش باید ویلچرش و یه جوری از 

و دیگه بعدا" میفهمی حاال بیا بریم  این–چرا با ویلچرش چکار داری -وی دستش برداریملج

تو اتاق بگم چکار کنی وقتی دوتایی وارد اتاق شدیم مرجان خیلی سرسنگین با مریم 

ل جواب آره داره میاد فقط خیلی سئوا-گ زدیه امیر زنچکار کردی مرجان ب-برخورد کرد

درت و بیار این جا نمیندازه برو ویلچر برا-امیدوارم نیاد شر راه بندازه کرد منم چیزی نگفتم

بگو برای پریسا میخوایم زود براش برمیگردونیم سری تکان داد و ازاتاق بیرون رفت 

 هیچی -ویلچر و آورد کنار اتاق گذاشت   و گفت: یا خدا نگین  امیر اومد حاال چکار کنیم

ه و روب دوقتی امیر مقابل پنجره رسید همه رو ازنظر گذرون بهش اشاره کن بیاد این جا

مرجان به من و من به من و با این عجله کشیدی این جا  مرجان گفت:چه اتفاقی افتاده که

د و به مریم چشم دوخت چه خبر بدون معطلی وارد اتاق ش بیا تو  امیر خیره شدم و گفتم:

شده مریم تو این جا چکار میکنی نکنه باز شر راه انداختی کی میخوای دست از این خاله 

اخته بود روبه مرجان کردم و دبی تفاوت به سرو صدایی که راه ان زنگ بازیا برداری

گفتم:با پریسا برید بیرون و کاری که گفتم و بکنید البته وقتی صدا رو شنیدید وقتی دربسته 

برو بشین صداتم درنیاد تا بهت بگم این جا چه -شد گفت: میشه یکی بگه این جا چه خبره

این این جا چکار میکنه ببینم نکنه -وویلچر ثابت ماندچشمش و با دستم حرکت داد و ر خبره

خواست از  برای علی اتفاقی افتاده وای به حالت مریم اگه یه مو از سر برادرم کم شده باشه

ه بهترم میشه توهم گوبه تا چند دقیقه دیبرادرت حالش خ– اتاق بیرون بره که مانعش شدم
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یه من وبرای چی کشوندی این جا پوزخندی بچه بازیا چ-صدات درنیاد بشین و فقط نگاه کن

نشست  زدم و گفتم: برای اثبات گفته هام سرتیپ وارسته  سگرمه هاش و کشید توهم

یا همه چیز تو گو-روویلچر و گفت:من و بخاطر این موضوع با اون عجله کشیدی این جا

دم ثابت ولی تو دیگه مهم نیستی میخوام این بار به خو سرتیپ میادنظرت کوچک و ناچیز

کنم که حسم هیچ وقت بهم دروغ نمیگه خوب مریم خانم حاال تا میتونی جیغ و داد راه بنداز 

و از نامزدت بخواه که به کمکت بیاد جوری جیغ بزن که واقعا" باورش بشه من دارم 

محلت ندادم شروع کردم به داد زدن و این که میکشمت زنده نمیزارمت تالفی  میکشمت

صورتم آوردی سرت درمیارم اونم تا تونست از خجالت گلوش دراومد و جیغ بالیی که سر 

و فریاد راه انداخت همانطور که خواسته بودم وارسته خودش و  رسوند چون درقفل بود 

نمیتونست وارد شه اول با التماس میخواست دروباز کنم بعد کم کم شروع کرد با مشت به 

داها قط  وقتی دید فایده ای نداره ص ر مریم بردارمدرکوبیدن بدو بیراه گفتن که دست از س

جا کلیدی نگاهی به بیرون انداختم ولی خبری  طور که دادو بیداد میکردم ازسوراخشد همان

دستش و از تو شیشه شکسته آورد  نبود که نبود یه لحظه با شکستن شیشه به عقب برگشتم

حواسش  د که هیچاینقدر عصبی بو داخل پنجره رو باز کرد وارد اتاق شد و بطرف من اومد

به اونایی که تو اتاق بودن نبود سیلی بهم زد و گفت: دختره بیشعور به چه حقی داری 

گفتی دت نمگه خو-حقی دست روش بلند کردی و اون حرفها رو بهش زدیچه میزنیش  به 

ش این حرفها چه ربطی به این داشت که این بال رو سر-ازش متنفری و من و دوست داری

باید تالفی کاری که با تو و من کرده بود سرش می آوردم خودتم همین و میخواستی -بیاری

حال و   روش بلند کنی و به این  من غلط کردم با دهن تو من کی گفتم تو دست-غیر اینه

خوبی مریم چیزیت که به تو ربطی نداره -چیه آقا نکنه هنوز دلت پیش اینه-روز بندازیش

به امیر انداختم و گفتم:نترس سرهنگ حال  نگاهی توام چرا حرف نمیزنی نشد هان سالمی با

اشتم ببینم تو  خوبی مشکلی که االن نداری کمرت دنامزدت خوب خوبه من کاری بهش ن

آخه االن –برای چی باید درد بکنه اصال" به تو چه که من خوبم یا بدم –درد نمیکنه 

وخت ناخودآگاه پاهاش شل شد و روزمین دروپاهای خودت وایسادی  وقتی به خودش چشم 

نشست امیر فورا" باال سرش رفت و گفت: خوبی علی ببینم درد که نداری چیزی حس 

ه عشقه  وقتی بله سرهنگ این اسمش معجز-آره حس میکنم میتونم حرکتشون بدم-میکنی

کنده غ و داد اونی و که دوست داری شنیدی نتونستی تحمل کنی و از رو ویلچر دای جیص

تو چیزیت نبوده و فقط به یه شوک احتیاج داشتی منم بهت وارد کردم  دی به قول دکترت ش

کی هم که نه لالکی ا-یعنی همه اش الکی بود و بیخودی جیغ و داد راه انداخته بودید–

نگاه گذرایی به امیر انداختم  سرهنگ برای اثبات گفته هام نیاز به مدرک داشتم که روکردم 
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فدات شم نگین  مرجان که صورتش خیس اشک بود بغلم کرد و گفت: بیرون رفتم و از اتاق

دستی روپشتش زدم و گفتم:  ش بایسته جون تو باعث شدی برادرم یه بار دیگه بتونه روپاها

م صدای کمک خواستن نامزدش باعث شد بتونه بلند شه نه من  خوب دنه عزیزم این من نبو

من این جا دیگه کاری ندارم به اندازه کافی هم این -جا بریبری ک–عزیزم من دیگه باید برم 

وای نه محاله بزارم بری امیر بیا نگین میخواد –مدت بهتون زحمت دادم میرم خونه آرمین 

– بره علی داداشی تویه چیزی بگو امیر عصبی ازاتاق خارج شد و گفت: کسی  جایی نمیره

وص توی رام اختیار داری بکنه اللخصاجازه من دست خودمه به کسی هم اجازه نمیدم ب

یارم شنیدی میگن یتیم بزن ببین چه بالیی سرت م-تم اوردپیرمرد مشتش و تا جلوی صور

گیر بیاریم به خدمتش برسیم ولی کور خوندی آقا جان پدر ندارم درست هیچ کس و ندارم 

جازه نمیدم تو هم امن از این جا میرم به تو  اینم درست ولی خودم ازپس خودم خوب برمیام

هروقت کار پرونده تموم شد هر جا خواستی میتونی بری کسی هم - کارام دخالت کنی 

نامردم اگه بگیرم پوزخندی زدم و با تمسخر سرتاپاش و از نظر گذرونم و جلوت و نمیگیره 

خواستم ازکنارش بگذرم که بازوم و محکم گرفت  گفتم: من مردی جلو روم نمیبینم پس میرم

از حاال تا روز دادگاه تو همین اتاق زندونیت میکنم گفت:وبطرف اتاق کشید انداختم تو اتاق 

باشه منم از پنجره میرم فورا" دراتاق باز شد اومد ازگچ دستم -درو که قفل کرد داد زدم 

و گفت:حاال اگه میتونی از تو دیوار کشید توجهی هم به فریادم نکرد به اتاق خودش برد 

–امیر تو نمیتونی من و تا ابد این جا نگه داری بیام بیرون به خدمتت میرسم –دربرو 

یزی داشت پشت ن در نگاهم و تو اتاق چرخوندم اتاق ساده و تمدتونستی بیای باشه با قفل ش

پدرش بود راستی  ر شبیهر امیدمیزش نشستم و قاب عکسی که از خانوادش بود برداشتم چق

این مدت حتی ندیدمش زنده هم هست چون  ون حرف نمیزنندرمورد پدرش چرا هیچ کدوم

ه است پس درش سری تکان داد و گفت هنوز زندوقتی یه بار گفتم خدابیامرزش ما

بلند شدم تو این شرایط چه وقت فضولی تو زندگی این و اونه  " به من چه الچرا..........اص

م خوندن اونا بودم که متوجه راینقدر سرگونده هایی که تو اتاقش بود انداختم و نگاهی به پر

ه بودم و داشتم آخرین دراز کشیددمر روتخت  وقتی در اتاق باز شدگذشت زمان نشدم 

برای چی به اینا دست -مده ازدستم به خودم اومدپرونده رو میخوندم که با کشیده شدن پرون

پیرمرد بداخالق غر غرو -تخت نشستم و بهش چشم وختمزدی دختره ی فضول دلخور رو 

خوب آره انتظار داشتی –تو همه اینا رو خوندی  -تمومش کنم بدش به من ده بودچیزی نمون

خوب ببینم االن بعنوان مالقاتی  م وبا چی سرگرم کنم حوصلم سر نرهدتو اتاق یه پیرمرد خو

آهان -نه گفت:بلند شو برو شامت و بخورم بدون این که بهم نگاه کددیدنم اومدی یا آزاد ش

بهم خیره شد و تنها بخور ت دام کنی ولی اشتها ندارم خوداومدی ص پس برای شام
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نخیر حوصله -چیه نگرانمی– اری می افتی یه بالیی سرت میاددگفت:یعنی چی که اشتها ن

ش مری  داری ندارم اونطوری مجبورم چند روز بیشتر تحملت کنم بلند شدم روبه رو

ایی نمیشنوی چشماش و تنگ کرد و سری به عالمت نه تکان داد دامیر هیچ ص- ایستادم

-ائیهدو گفت:هیچی چه ص دکمی سرش و اینطرف اونطرف کر کنآروم گفتم:خوب گوش 

ای قلب منه داری خردش میکنی و پاتو و روش میزاری یه وقت به خودت میای میبینی دص

برای پشیمونی دیر شده این و گفتم و ازاتاقش  هیچی ازش نمونده اون وقت دیگه خیلی

سالم خوبم توچی -سالم حالت چطوره دکی جون-با دیدن نیما گل از گلم شکفت بیرون رفتم

ازدست این پسر تورو خدا -آره ولی االن  اومدم هواخوری-گویا تو زندان بسر میبردی

اینقدر دیر  دست خودش نیست-ببخش نگین جون نمیدونم چرا هیچ جوری درست نمیشه

-هنوزم دیر نیست خودم براش آستین باال میزنم-جنبیدید که تبدیل به یه پیرمرد غرغرو شده

دی ولی نیازی به این کار نیست چون من با جماعت زن آبم تویه انم زرنگ شآفرین آبجی خ

امیر جدی جدی داری پیر میشی نمیخوای –جوب نمیره آقا نیما بفرمائید سرمیز شام حاضره 

بیچاره چیه مادر مگه اونایی که -چیه همه دست به یکی کردید من و بیچاره کنید-واج کنیازد

اونی که با من ازدواج کنه بیچاره میشه من حوصله زن و ندارم -ازدواج کردن بیچاره شدن

م فکر کنی تو پا پیش بزار..........لطفا" دیگه تمومش کن دتو نمیخواد به جای دختر مر–

برای این که موضوع و عو  کنم روبه جان و وادار به سکوت کرد لحن خشک امیر مر

نیما گفتم:چکار کردی نیما کارا انجام شد سری تکان داد و گفت:آره همه چیز و با آرمین 

ه آرمین که تمام آر-جدی میخوای اون خونه رو بفروشیهماهنگ کردم ببینم حاال جدی 

اقل اونطوری خیال دندارم میرم پیشش حه اونطرف منم جز اون دیگه کسی و دزندگیش و بر

آرمینم اینقدر زنگ  ما اقدام کردیم ویال رو هم  فروختم –دید اونم راحته شماها چکار کر

زده بیچارم کرده لبخندی زدم و گفتم:حق داره بعد از سه سال میخواد زنش و ببینه بایدم بی 

-سرش و به سینه بچسبونهقطره اشکی که روگونه پریسا چکید باعث شد نیما   طاقت باشه

دیگه تموم شد فکرش فقط -محال بود ازدست اون لعنتی بتونم خالص شم اگه نگین نبود

روانت و بهم میریزه اگه همون موق  به جای صبا پدرم موافقت کرده بود من وارد عمل بشم 

منظورت آیدینه یا خواهرش -آیدین چه خبرراستی نگین از –االن شاید همشون زنده بودن 

خنده پریسا بقیه رو هم به خنده انداخت وارسته گفت: بحث و کشوندی کشوندی تا به این جا 

-لم میخواست فریاد میکشیدمدخندیدند ولی من  هوباره همدگلوت گیره  برسی شماهم بله 

-یگه خبری ازش ندارماز این که بخاطر مهدی با شادلین حرف زدم د دازبع-نکفتی چه خبر

بهش خیره شدم و گفتم:آره مهدی خیلی وقت بود که دلش پیش شادلین بود -؟خاطر مهدیب

اشم اینقدر ذوق دولی روز قبل از قرار.......بیچاره داقرار خواستگاری گذاشته بودیم 
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اشت که ازسر شب رفته بود خوابیده بود که شب و زود صبح کنه ولی دیگه دمراسمش و 

نمیرم تا وقتی اون کثافت زنده -نگین نمیخوای بری سرخاکشون آروم میگیری-دیدصبح و ن

ختر جان تو که د–برم بابت غذا ممنون مثل همیشه عالی بودم میکشه نمیتون است  ونفس

رمیای به زور لبخندی زدم و گفتم:من غذام همینقدره دبازم چیزی نخوردی اینطوری ازپا 

ین تونامزد نداشتی منظورم اینه گدورهم نشستن مریم گفت: نوم شد و وقتی همه غذاشون تم

قبل از این اتفاقا قراری چیزی نزاشته بودید نیما خندید و گفت:کی جرأت میکرد به این خانم 

پدرش نبود  یه بار اگه وساطتنزدیک بشه هرخواستگاری که می اومد این فراریش میداد 

آخه منتظر وباره خندید و گفت:دآخه  چرا نیما واقعا" -پسر مردم و راهی قبرستون کرده بود

شاهزاده با اسب سفیدش بود و اون اسبش سیاه بود ولی از شوخی گذشته اینقدر بد پسره رو 

رت دگفت برا-نگین جون چرا زده بودیش–نبودزده بود که از صورتش هیچی مشخص 

نگین و میدید از  یازاون هرک دبع- خیلی گیره هیچ ازش خوشم نیومد منم به خدمتش رسیدم

وارسته خندید و گفت: روزی که محسن وارد آگاهی شد و مهدی گفت  دنمیش هزارمتریشم رد

خنده بود ولی وقتی  رتش آورده تا چند روز آگاهی کرکرکه اون بالرو خواهرش سر صو

اخت هرکی محسن و میدید براش آرزوی دو بیداد راه انداش شد و دادنگین یه بار اون جا پی

اختن جالب بود هیچ دخانواده نگین هفته ای یه بار تو خونشون مبارزه راه مین– میکردصبر 

وم از برادراش نمیتونستن از پسش بربیان ولی نگین خیلی مراعات مهدی و میکرد ولی دک

همش میگفت اینقدر تمرین میکنه تا یه روز بتونه شکستش بده غیر  داون خیلی سمج بو

 ه میکرد ولی این فقط دفاع میکرد و صدای باباش و درمی آوردازاونا پدرشم باهاش مبارز

نگین خصوصیت بارزی داشت هرکی و که مراعاتش و میکرد همه میفهمیدن که عالقه 

پس بخاطر همینه که داداش من این همه اذیتش میکنه ولی صداش –خاصی بهش داره 

 ن و امیر برای ثانیه کردن نگاه مرنمیاد برای لحظه ای همه با این حرف مرجان سکوت د

با هم گره خورد برای این که جو و تغییر بدم گفتم: اوال" من دست رو پیرمردا بلند نمیکنم 

داداشت مثل دخترا میمونه میشینه جیغ و داد راه میندازه زورشم که نمیرسه مو میکشه دوما" 

یه بند بخاطر  مگه میشه یادم بره-توهم که رو موهات حساسی خندیدم و گفتم: هنوز یادته–

بهم ریخته بود راستی همه اون جا سراغت و میگیرن بد  ضربه ای که تو صورت امیر زدی

لشون برای رقصت تنگ شده امیر و وارسته هردو دلشون جا باز کردی اللخصوص دتو 

اون روز تولد نرگسی بود خیلی متعجب به من چشم دوختن سرم و انداختم پائین و گفتم:

آره منم شنیدم حاال واقعا" رقصت خیلی خوبه -حسابی سنگ تموم گذاشتیتوهم -اسرار کرد

وارسته  نش و میلرزونهدرقصه اونم عربی بند بند ب یونی نگین مربدپریسا گفت: مگه نمی

بزاره دخترش بره رقص پریسا خندید و گفت: کجای  دمتعجب گفت: ازآقای توکلی بعید بو
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ار میکردن دتا پسراشونم صدا میزدن و نگین و واودکارید هر شب بعد از شام دائیم و زنش 

ن زود بره بخوابه دبه این طریق رسش و میکشی–براشون برقصه اونم یک ساعت تمام 

من  دشون این بودبتونن به کاراشون برسن به این حرف نیما خندیدم و گفتم:آره پسر عمه قص

تو -ه ها بودمدیدن من سر پرونونستن اونا که میخوابدرنیارم ولی دیگه نمیده ها دسر از پرون

هیچ کدوم از اعضای خانوادش -وارد همین حرفه نشدی که اینقدر عاشق این کاری چرا

بخاطر -وا چرا؟ -رضایت ندادن تا همین اواخر اصال" کسی خبر نداشت که دائیم دختر داره

چی -آخرم همین دختر همشون و به کشتن داد–کارش نمیخواست اتفاقی برای دخترش بیافته 

من اگه دنبال این پرونده نرفته بودم  غیر اینهو گفتم : مگه  سری تکون دادم-میگی نگین 

اگه خودت و قبلش بهش نشون داده -اون دیونه برای تالفی اون بالرو سر اونا نیاورده بود

نگاهم به مشتای گره  دل باختتهبودی مطمئنا" هیچ وقت دست به این کار نمیزد شنیدم بدجور 

کرده امیر افتاد با تشر به مریم چشم دوخت ولی حرفی نزد اونم حساب کار دستش اومد 

با بلند شدن نیما و پریسا  من هم ازجا بلند شدم که باز امیر مداخله چیزی نگفت چون دیگه 

ه نرسیده بودم که کالفه به اتاق رفتم و درو بستم ولی هنوز به پنجرکرد و مان  رفتنم شد 

ون این که نگاهش کنم گفتم: دباز که راه افتادی ب– دراتاق باز شد و امیر عصبی وارد شد

الزم نکرده تا اطالع ثانوی حق نداری این کارو بکنی برگشتم و -میخوام پنجره رو باز کنم

باز -هاون جا یا این جا چه فرقی با هم دار–یا برگردونم زندان یا بزار برم -بهش زل زدم

ازچی باید -؟ نیستی -من ترسوام-حداقل زندان بان اون جا یه پیرمرد غرغرو و ترسو نیست

زار قبول ب-از حست از دلت  اخمی کرد و گفت: بچه جون توهم زدیبترسم با پوزخند گفتم: 

فعال" امنیت تو با منه هیچ دلم نمیخواد بخاطر خودسری ها و -برم دلم نمیخواد این جا باشم

وز مجبور رخوب گوشات و باز کن چون دلم نمیخواد هرتو دردسر بیافتم , فکرهای توبی 

باشم چشم تو چشمت بشم و این حرفها رو تکرار کنم تا اجرای حکم همین جا میمونی 

هروقت اون سه تا رفتن سینه قبرستون جنابعالی هم میتونی هرجهنم دره ای که خواستی 

خیلی راحت تر ازاونی که فکرش و کنی  -هت کنمبری شیرفهم شدی یا جور دیگه متوج

میتونم ازپا بندازمت پیرمرد ولی حسم نمیزاره سعی نکن با حرفهات غرورم و خرد کنی که 

می جلو رفتم چشم درچشمش دوختم و ادامه دادم دق اون تویی که ضرر میکنی نه من

ولی من  دا میکننجونشونم ف حاضرن  رهبا یه اشال من پی تو پی منه و د جماعتی دلشون

از کسی هم که ولی من هیچ تمایلی به صاحب این دل ندارم –فقط جون تورو میخوام 

عنتی لعصبی گفتم:  و تو سر دسته اونایی ازداشتن سینه سوخته های زیاد لذت میبره متنفرم

فهمیدی دروغه دیگه برای چی الپوشونی میکنی خنده تمسخر آمیزی  وتوکه حس برادرت 

الی کنم باباجون من ازتو بدم میاد هیچ رقمه به بچه جون دیگه چطوری بهت حکرد و گفت:
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دلم نمیشینی  بطرف در رفت ولی پشیمون شد برگشت مقابلم ایستاد صداش و پائین آورد و 

ارم به زودی هم دستش و میگیرم دگفت: بزار خیالت و راحت کنم من یکی دیگه رو دوست 

رفت و درو کوبید بی  بچگانه رو از سرت بیرون کنار پوچ و دیگه افکمیبرمش توخونم 

پس دلیل این رفتار سرد رمق رو تخت افتادم و به دری که ازش خارج شده بود چشم دوختم 

و بی محبت این بود یکی دیگه رو میخواد پس چرا کاری کرد طوری برخورد کرد که بهم 

به قول خودش هرکاری کرده القا بشه اونم دوستم داره یعنی تمام این مدت سرکار بودم و 

دیگه نمیزارم  نفسم و با صدا بیرون دادم هدازسر دلسوزی بخاطر نداشتن کس و کار بو

صبح طبق روال گذشته  امیر دیگه نمیزارم رو تخت دراز کشیدم و چشمام و بستمخردم کنه 

من و  رینم تموم شد بود که صدای پچ پچتازه تمزود بیدار شدم و برای ورزش به حیاط رفتم 

به خود آورد وقتی برگشتم دوتا برادر و که کنار هم ایستاده بودن و نگاهم میکردن دیدم 

بخیر گفتم:سالم نگ  من و که متوجه خودش دید پائین اومد با لبخند سالم کردم و صبح سره

ولی تو هنوز -سابی خشک شده خیلی وقته  تمرین نکرده بودمبدنم ح–میبینم مشغول ورزشی 

م که ......راستی نیما میگفت باید برید تباید خیلی بهش فشار بیاری دستشده نپات خوب ن

درد دستم شدید تر شده ممکنه نیاز به جراحی داشته باشه اخمهاش و -بیمارستان جریان چیه

گذشته ها گذشته -کشید توهم و گفت: سهل انگاری کردی همون موق  نباید لج بازی میکردی

نیست آخر آخرش اینه که قطعش میکنن باالتر از این که بعدشم هنوز که چیزی مشخص 

وقتی بدون خانواده -مگه میتونی با یه دست زندگی کنینگین چه راحت حرف میزنی -نیست

تنها دارم ادامه میدم اینم میتونم دیگه پوستم کلفت شده خوب میبینم داری برمیگردی 

-باید کم کم خودت و آماده کنیم سرهنگ جون البته ازتنوع قالبیش دیگه لسرکارت  خوشحا

برای چی؟ نوبتی هم باشه نوبت تصفیه حسابه میخوام خوشگل ازخجالتت دربیام بلند خندید و 

 ولی فعال" سرم گرم چیز دیگه ایم متاسفانه من خیلی کینه ایم-نکردی گفت:هنوز فراموش

بی تفاوت و سرد از کنار  ممنونم-خوبی داشته باشی امیدوارم روز خوش باش تا به وقتش

م بزنم بیرون که چشمم ددوش گرفتم تازه لباسم و عو  کرده بو امیر گذشتم و به اتاق رفتم 

خواستم  افتاد به امیر که تو حیاط بود یعنی چی این این جا چکار میکنه حاال چطوری برم

و ای اده و گربه به نرده های بالکن تکیه دروبه روی پنجره اتاق من پرده رو بکشم که دیدم 

و آروم سر اون  و بازی میده آروم نگاهش و حرکتی داد و به من دوخت  تو بغلش گرفته

فورا" پنجره رو بستم اومد جلو نزدیک شیشه ایستاد و گفت: ازامروز به بعد کل این خونه 

 گربه رو جلوی  پنجره اتاق بست رو پرمیکنم از گربه تا نتونی از تو اون اتاق بیرون بیای

ولی هنوز به در نرسیده با یه با حرص پرده رو کشیدم و از اتاق بیرون رفتم و بلند شد 

گربه وارد خونه شد قدمی به عقب برداشتم و گفتم: این دیونه بازی ها چیه درمیاری باید برم 
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من  ددست میکشید بطرفم اومد هرچی نزدیک میش که رو سر گربهبیرون کار دارم همانطور

فکر کردی حاال که هیشکی توخونه نیست میتونی راحت هرجا دلت خواست –عقب میرفتم 

برو اتاقت تا بهت اجازه ندادمم -هم مربوط نیست هرکار دلم بخواد میکنم به تو –بری 

گربه رو تو بغلش طوری گرفت که انگار قصد حتما" باید برم  دارمکار مهمی -بیرون نیا

لند داد زدم به موقعش بشدم درو قفل کردم و ناچارا" وارد اتاق  داشت بطرفم پرتش کنه

فورا" بطرف پنجره رفتم ولی ازدیدن گربه دیگه ای کم مانده  حالت و میگیرم پیرمرد دیونه 

به در زد و  سری  پنجره رو بستم و کالفه روتخت نشستم تقه ای فریادم به هوا بلند شه دبو

میپرن روت چنگت میگیرن حاال اگه دلت  گربه بستم کافیه بیای بیرونگفت: پنج شش تا 

خواست میتونی بیای وقتی صدا قط  شد رفتم پشت پنجره داشت از پله ها پائین میرفت 

با  –جونبچه و بلند گفت: با گربه ها خوش بگذره  همون لحظه برگشت بهم چشم دوخت

ناچارا" با  وجود این همه گربه عمرا" اگه میتونستم از اتاق بیرون برم چه برسه به خونه

نیما تماس گرفتم و قرار کنسل کردم تا خود شب که همشون جم  شدن ازاتاق بیرون نرفتم و 

-خوبی نگین–بله –روهمون تخت موندم وقتی ضربه ای به درخورد از رو تخت بلند شدم 

 الی درو باز کردم و گفتم: برادرت که نیست هست-سالم چرا نمیای بیرون–سالم سرهنگ 

کمی دقیق  نفس راحتی کشیدم و گفتم: همینطوری-هنوز نیومده چطور مگهمتعجب گفت: 

اتفاقی افتاده  مولی بنظر نمیاد ببین–چرا خوبم -براندازم کرد و گفت: حالت خوش نیست

چیه نگین ازچیزی ترسیدی –اختم که باعث شد بگه دازاتاق بیرون رفتم نگاهی به اطراف ان

وقتی با مادرشم  لی خوب بیا شام آماده استهان نه نه  سری تکان داد و گفت: خی–

احوالپرسی کردم اوهم سئواالت سرهنگ و تکرار کرد و منم باز همون جوابها رو دادم  تنها 

بود اوهم که ازهمه جا بی خبر بود گفت: امیر امشب دیر  کسی که فقط نگاهم کرد مرجان

موشکافانه بهم چشم تماس گرفت گفت شماها شامتون و بخورید دراین جا سرهنگ  دمیا

ه با برادرت یه صحبتی بکنی : سرهنگ میشوخت برای این که فکرش جای دیگه نره گفتمد

اجازه نمیده ازخونه برم بیرون منم کلی کار دارم -چطور مگه چیزی گفته– من و آزاد بزاره

–م تا قبل از رفتن پریسا و نیما انجام بدم ولی اینطوری به هیچ کاری نمیرس دکه بای

نگین اون جا رو بفروشی بعدا" کجا میخوای -این فقط یکیشه-ت فروش خونه استمنظور

اره دشم هنوز برای بعد تصمیم نگرفتم آرمین که اسرار دیه جای کوچک تر بع -زندگی بکنی

آره من که دیگه این جا کسی و -یعنی برای همیشه بری خارج زندگی بکنی-فورا" برم پیشش

بخوام نه بیارم  اون جان هستن آرمینم اجازه نمیده تنها زندگی کنمندارم بیشتر فامیالمونم 

مرجان –اون بنده خدا هم فکرش میمونه این جا پیش من و به هیچ کاری نمیتونه برسه 

ناراحت سرش و به خوردن غذاش گرم کرد نیمه های غذا بودیم که مادرش با پرسیدن حالت 
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ولی چهره ات خیلی بهم ریخته است اگه  -بمبله خو-خوبه نگین جان من و متوجه خودش کرد

ولی  داریشما لطف -خانوادت یزی هست چرا به ما نمیگی ماهم مثلمشکلی داری چ

نوش جونت گلم طبق معمول دست به –مشکلی ندارم ازتوجهتون ممنون بابت غذا هم ممنون 

ین نترس مادر اون جون سخت تر از ا-میترسم اینطوری سوء هاضمه بگیریغذات نزدی 

جز من همه جواب سالمش و دادن کتش و  حرفهاس سالم همه به امیر چشم دوختیم

به به قرمه سبزی نمیدونی مادر چقدر گرسنه روصندلی که من نشسته بودم انداخت و گفت:

مون آشپزخونه دستاش و شست و صندلی کنار توهام تا برام بکشید دستام و میشورم و میام 

کو – ازدواج که کنی زنت هفته ای دوبار برات قرمه میزارهپسر جون -مادرش جای گرفت

ه کن کلی پیدا میشه خندید و گفت: چشم ما اراده کردیم حاال کوشن داتو ار–زن مادر من 

مادرش خندید و گفت: -و من خبر ندارم ببینم نکنه صبحا که من میرم پشت در صف میکشن

بود نمیدونی امیر سیما با -فت:خوب؟ امروز سحر خانم و دیدم امیر متعجب نگاهش کرد و گ

باید بگی چه پیرزنی شده برای مرجان سرفه ای کرد و گفت:  چه خانمی شده برای خودش

مثل پنجه آفتاب شه مگه چ-خوب که چی نکنه اون و برای برادر من درنظر داریدخودش 

باشه خوب -همش یکی دوسال از امیر کوچک تره مادرمن میدونی اون چند سالشه– میمونه

مهم خانواده است که داره با اصل و نصبم که هست امیر زیر چشمی نگاهی بهم انداخت 

کلی هنر داره همه ازش تعریف میکنن مرجان با -ولی من اصال" به روی خودم نیاوردم

پوزخند بلند شد و گفت: آدم با این همه هنر ترشیده بشه خیلیه ظرفش و برداشت بدون این 

چی میگی امیر جون باهاشون –وق مادرش بده به آشپزخونه رفت که اهمیتی به نق و ن

قلبم مثل گنجشک داشت باال پائین میپرید باالخره سکوت و صحبت کنم بریم یه نظر ببینیش 

شکست و گفت: باشه مادر هرکار دوست داری بکن مادرش با خوشحالی چند مرتبه صورت 

ادر من ساعت م-میرم زنگ بزنم دیگهخوب -کجا مادر-پسرش و بوسه باران کرد و بلند شد

بعدشم چه عجله ایه باید قرارتون و جوری تنظیم کنید که من  ه دیر وقته بزاربرای فرداده شب

تا بتونید قرارتون بزارید اونطوری بدقولم  بتونم بیام اجازه بدید روزش و بهتون میگم

خت چشمی گفت و بطرف گاهی به من انداشد نبلند –باشه مادر فقط خیلی کشش ندی -نمیشیم

ببخشید –آره -با من بودی-م که مرجان بازوم و گرفتدسرگرم شستن ظرفها بو اتاقش رفت

نگین تو مگه -رددرچه مو–ی متوجه نشدم چی گفتی لب چید و گفت: تو نمیخوای کاری بکن

خندی زدم و گفتم: برادرت آدم دوست داشتنی هم هست هرکی بامیر و دوست نداری ل

خواهش میکنم مرجان  جان -یدمتوجه حرفم ش بونم خودمی-خوشش میاد میبیننش ازش

زوری هم که  دامیر ازمن خوشش نمیا-ی امیر...لو-بهتره این موضوع رو فراموش کنی

خودمم همین فکر و -ولی اون دوست داره  -هش بچسبونم میتونمبنمیتونم برم خودم و 
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کس و کار سوخته  و از سر ترحم  ش اون دلش برای یه دختر بیدمیکردم ولی به گفته خو

مادرتم که  اون من و از اشتباه درآورد تو هم دربیا و فراموشش کنه دبهش توجه نشون دا

مادرم اصال" به تو نبود اون هیچی  منظور-براش پیدا کرده غمت نباشه نواده دارش وخا

آخرین ظرف و  دراین مورد نمیدونه با لبخند گفتم: میدونم عزیزم منم همچین برداشتی نکردم

تو آب چکون قراردادم و آروم ازکنارش گذشتم و بیرون رفتم ولی چون حوصله نداشتم به 

و مرجان بلند شد چیزی نگذشته بود صدای مشاجره امیر اتاق رفتم و برق و خاموش کردم 

دستم و گذاشتم رو گوشم تا دالیل مسخره امیر و نشنوم ولی مگه میشد صدای او هرلحظه 

آخر با شکستن چیزی همه صدا ها فروکش کردقطره ای اشکی که  بلند و بلند تر میشد

میرفت ازچشمم بچکه فورا" زدودم پتو رو کشیدم روسرم ولی هرکاری کردم بتونم آروم 

وقتی میخواستم پنجره رو باز کنم تا از اون حال بیرون بیام متوجه امیر که م بگیرم نتونست

وتا دشما -ه پیچیدنه ازخونه بیرون میزد شدم بالفاصله صدای مادرش توخولداشت با عج

چتون شده چرا اگه اتفاقی افتاده به من نمیگید تا منم بدونم مگه من غریبه ام خوبه مادرتونم 

آواره اش  کنید با توام مرجان چی به برادرت گفتی نصفه شب چکار دوگرنه میخواستی

ت خودشه که آوارش کرده ازمن به شما نصیحت اگه نمیخوای من حرفی نزدم حماق-کردی

اون -آخه چرا مگه اون چشه-دختر سحر خانم نروت بیچاره بشه هیچ وقت خواستگاری پسر

میگی مرجان وایسا ببینم با توام  چی -یش نیست مسئله پسرت و دلشه که جای دیگه ایهچیز

بطرف تخت کشوند پس حقیقت داشت اون کس دیگه ای و ومن  صدای کوبیده شدن در

تم مان  ریختن سدیگه هرکاری کردم نتون توهم بودم,دوست داره و من به قول خودش تو 

 م برد صبح با ضربه ای که به شیشهباشکهام بشم اینقدر اشک ریختم و گریه کردم تا خوا

به سختی از جا بلند شدم و پرده روکنار زدم ازدیدن سرهنگ متعجب  خورد ازخواب پریدم 

-صبح شما هم بخیر ایراد نداره کاری داشتید-پنجره رو باز کردم صبح بخیر بیدارت کردم؟

دیشب با مرجان -امیر؟ نه چطور مگه ؟ -ازامیر خبر نداریآره راستش میخواستم بدونم 

 طخیر ما فق-به شما گفته باشهاره گفتم شاید دهیچ کس ازش خبری ن دعواش شده زده بیرون

-درمورد مسائل پرونده باهم حرف میزدیم نه چیزی فراتر ازاین حتما" رفته محل کارش

نیست االن همونا زنگ زدن معلوم نیست چه خبر شده خواستن فورا" پیداش کنیم بگیم 

یاد اسلحش و برمیداره اومد لطفا" بخواد بره محل کارش م ,خودش و برسونه محل کارش

پنجره رو بستم و  ممنون خداحافظ. -چشم میگم-بهش بگید یه تماسی باهاشون داشته باشه

هنوز ساعتی نگذشته بود که دراتاق با ضرب باز شد و من دوباره رو تخت دراز کشیدم 

چشماش و بست و دستش و  دوحشت زده روتخت نشستم و به امیر چشم دوختم به درتکیه دا

اونم بعد از چند دقیقه  تو موهاش فرو برد بدون این که  چیزی بپرسم فقط نگاهش کردم
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و از اتاق بیرون رفتم  شالم و مرتب کردم بدون این که حرفی بزنه به اتاق خودش رفت

دت از کنم گفتم: ازمحل کارت تماس گرفتن که فورا" خوببدون این که دربزنم یا دراتاقش و 

و برسونی گویا مشکلی پیش اومده فورا" اومد بیرون مقابلم ایستاد و گفت: با تو تماس 

گرفتن اون وقت شماره تو رو ازکجا آوردن نگاه سردم و ازش گرفتم همانطور که به اتاق 

تو فورا" برسونی درو پشت ودو خواستن خ گشتم گفتم : صبح با برادرت تماس گرفتنبرمی

و گفت: ازخونه بیرون  که دراتاق و بدون در زدن باز کرد دگذشته بویکربعی کوبیدم  سرم

مت مثبت تکان دادم و دوباره به کارم الون این که نگاهش کنم سری به عدنری تا برگردم ب

عصبی اومد جلو لب تابم و بطرف خودش کشید و گفت:داری برای کی ایمیل  ادامه دادم

از  تاب و رومیز گذاشت و ازاتاق بیرون رفت بجوابی بهش ندادم متن و که خوند ل میزنی

از لحظه ای که ازخونه انداختم گوشه پرده نگاهی به او که با عجله ازخونه بیرون زد 

رفتار خانوادشم به کل  بیرون زد تا امروز که یک هفته میگذره هنوز به خونه برنگشته

رون میزنه مادرو تغییر کرده سرهنگم یه خط درمیون به بهانه های مختلف ازخونه بی

اوم حضورم و تو اتاق چک میکنن از دست دخواهرش دیگه کمتر ازخونه بیرون میرن و م

مرجان که موضوع من و امیر و به مادرش گفته بود حسابی شکار بودم و خیلی سرسنگین 

باهاش برخورد میکردم تنها دلیل رفتارهای مادرش و هم همین موضوع میدونستم امیدوارم 

ارم غرق بودم این خونه فرار کنم تو افکزودتر از  ه زودتر برگزاربشه تا بتونمدادگاه هرچ

که ضربه ای که به شونه ام خورد به خود اومدم سرم و که برگردوندم ازدیدن امیر اونم با 

بلند شدم و مقابلش ایستادم و سرتاپاش و که پرخاک بود  شوکه شدم اون وض  و اوضاع

یی صداش ازته چاه بیرون بیاد آروم گو-اینطوری شدی؟ چی شده چرا – ازنظر گذرونم

 ازمن پنهون الگفت: بشین باید باهات حرف بزنم دیگه مطمئن شدم یه اتفاقی افتاده که تا حا

انگار برای گفتنش مردد بود چون مدام با کردن مضطرب نشستم و چشم به دهن او دوختم 

یونم کردی حرف بزن ببینم چی شده سرش و آورد باال تو دتو که -خودش کلنجار میرفت 

چشمام زل زد و گفت: بدترین خبری که ممکنه  بشنوی و بیش از حد ناراحتت کنه چیه؟ 

بهراد تو نه فرار نکرده –ناباورانه سری تکان دادم و کفتم: نه امیر نگو که بهراد فرار کرده 

اس ؟ وقتی حرفی نزد با فریاد گفتم لعنتی بهنام؟ حالش که خوبه یعنی هنوز زنده –زندانه 

که یک  حرف بزن نمیخوام لبهای و بستت و نگاه کنم بگو برای اون لعنتی چه اتفاقی افتاده

آره -روزی که گفتی تماس گرفتن برم سرکارم یادته-شده برگشتن به خونه خودت  هفته مان 

و برمیگردونن زندان ولی  خبر دادن تو آزمایشکاه حال بهنام خراب شده بهراد–بقیه اش 

نه امیر باورم -ولی قلبش دووم نیاورد دروزم بستری بو بهنام منتقل میشه به بیمارستان چهار

هرکاری میشد کردیم ولی -دادگاهی بشه تموم کردنمیشه یعنی اون کثافت قبل از این که 
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ه یه وقت نتونه تمام این مدت ازکنارش جم نخوردم ک عمرش به دنیا نبود تا با مجازات بمیره

بلند شد و گفت:لعنتی خیلی راحت تموم  فرار کنه ولی..........نفسش و با صدا بیرون داد

چرا خبرم -چرا زودتر خبرم نکردی بطرفم برگشت و خیره شد تو چشمام–خیلی راحت  کرد

خفه شو لعنتی ازت پرسیدم چرا خبرم نکردی چرا -خوبی نگین-نکردی اومد نزدیکم ایستاد

دوزانو خوردم دفنش کردن -هان فریادی کشیدم کجاس دیر اون کثافت االن کجاس اینقدر

حرف بزن  ....نگین لعنتی یه چیزی بگو داد بزن گریه کن ین ....نگ-زمین مقابلم نشست

یا ابولفضل بهت گفتم -نریز تو خودت...نگین  با فریاد مادرش و مرجان و به کمک طلبید

ت نمیره که  نگین جان عزیزم دخترم خوبی ...من و بهش نگو سکته میکنه حرف تو گوش

 که مرده جای دیگه به سزای عملش المهم نیست گلم حا .....ات شمدنگاه کن ..نگینم ف

مهم این بود که دیگه رو زمین نمونه و به کاراش ادامه نده بده من اون لیوان و میرسه 

دختر مردم شوکه  پسر خدا بگم چکارت کنه ....یکم از این بخور نگین خانم دخترم با توام...

مرجان مادر لباسش و بیار باید برسونیمش شده سنکوب نکنه کلیه خدایا به فریادمون برس 

..چرا نشستی پسر بلند شو زود باش دیر بجنبی اینم از دست رفته  صدای بیمارستان 

نمیتونستم چشمم  ولی هیچ عکس العملی ازخودم نمیتونستم نشون بدم حتی میشنیدموهمشون 

امیر که دید تمام اجزای بدنم قفل شده و به هیچ عنوان قادر  م خوبهحال و حرکت بدم تا بفهمن

اها حرفها دص مثل کودکی روی دستهاش بلندم کرد و ازخونه بیرون برد به حرکت نیستم

روز قط  شد هر همه و همه مثل این که از دور دستها باشه به گوشم میرسید کم کم همونم 

یدمش نه صداش صبح که ازخواب بار میشدم حضور کسی و کنارم حس میکردم ولی نه مید

ر بهش درفته رفته اینق ولی بود گرمای حضورش و با تمام وجودم حس میکردم و میشنیدم 

عادت کردم که اگه حسش نمیکردم ناآروم میشدم سردرد های شدیدم اون موق  بود که 

وزایی بود که حسش نکردم نا آروم بودم ازاین که ز اون رشروع میشد اون روز هم یکی ا

یدفعه انگار همه چی تغییر  یازدست داده باشمش بی تاب بودم چقدر گذشته بود نمیدونم ول

دیگه بی تاب نبودم و بی تابی نمیکردم  آروم گرفته بودم وقتی خوب دقت کردم دیدم  کرد

نمیدونم چرا اینقدر این ور اون ور  نمدوباره گرمای حضورش و روی دستهام دارم حس میک

میشدم سرگیجه گرفته بودم  انگار داشتن از بلندی به پائین پرتم میکردن دوباره اون  

صداهای نامفهوم پیداشون شده بود دوباره یه چیزایی مقابلم چشمام درحرکت بود ولی هرچی 

رباتی که رو صورتم نمیتونستم چیزی ببینم تا میخواستم چشمام و ببندم ض تقال میکردم

کم کم سایه ها هم از حالت صداها هرلحظه واضح و واضح تر میشد میخورد مان  آنها میشد 

نامفهوم و کج  کوله بیرون آمدن و مفهوم به خودشون گرفتن این جا کجاس من این جا چکار 

رحال چرخوندن نگاهم بودم که دم برای چی این جا دورهم جم  شدن داین همه آ میکنم 
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اشکش و بهم دوخت و گفت: من و میبینی صدام  زچشمای پرادوتا چشم آشنا رو مقابلم دیدم 

چه خبر شده امیر چرا داری گریه میکنی به جای جواب چشمهاش و بست بااین -و میشنوی

جان  -امیر-کار قطرات اشک پشت سرهم روگونه هاش چکید خدایا شکرت , شکرت خدا

بهت –خدا نکنه امیر پیش مرگت بشه -هربون شدی پیرمرد چیه نکنه دارم میمیرمم– یرام

جفت دستام و  زده گفتم:خودتی امیر خواب نما نشدی تو با من داری اینطوری حرف میزنی

ه چیز مهم باهات حرف بزنم یه خبر یین باید راج  به ست گرفت و گفت:گوش کن نگتو د

سالگرد فوت -نه  -ونی امروز چه روزیه هان میدونیآره خبر خوش مید-خوش؟  –خوش 

-راته چشمهام و روهم گذاشتم و گفتم: خبر خوشت این بود امیردپدرو مادرت همینطور برا

نبندشون نگین به من نگاه کن به من نگاه کن تا بهت بگم کجای این خبر خوشحال کننده است 

جا رو نگاه کن بطرفی که اشاره  اون جا رو نگاه کن با توام نگین باز کن چشمات و اون

متوجه شد فورا"  تام وتو سینه جم  کردمسمیکرد چشم دوختم دوتا طناب دار لرزم گرفت د

ی باورت نمیشه ولی باور کن دچیه نکنه ترسیدی نه نترسی کتش و روشونه ام انداخت  گفت:

م و و بست چشمام خره تو به آرزوت میرسی امروز بهراد و پدرش اعدام میشنالامروز با

لذت بخش و شیرین که هست ولی خواب -گفتم: اگه خوابه چه خواب لذت بخش و شیرینه

همین جا خوبه ازاین فاصله بهتر جون دادنش و -میخوام برم جلو–نیست خواب نیست نگینم 

-ازنزدیک مرگش و حس کنم باید حس کنم  میخوام برم اون جا دمیخوام برم جلو بای-میبینی

م میبرمت هرچی تو بخوای فقط آروم باش وقتی به حرکت دباشه آروم باش بشین خو

آروم -من رو اینم ااین چیه چر– م شدمددرآوردم تازه متوجه ویلچری که روش نشسته بو

م کامال" نزدیکش باشم نه میخوا–این جا خوبه  باش چیزی نیست یکم پات درد میکنه 

زدم  داجازه نمیدن باید از همین جا نگاه کنی فریا-همونطوری که اون به خانوادم نزدیک بود

م اون کثافت و بکشم باالی دار میخوام خودم تقاص دمیخوام برم جلو میخوام با دستای خو

کردم  اهشخانوادم و ازش بگیرم خواستم بلند شم ولی هرکاری کردم نتونستم با التماس نگ

التماست شم کمکم کن میخوام برم اون جا خواهش میکنم کمکم کن  دنم امیر نمیتونم بلننمیتو

اجازش و بگیرم یکم صبر کن  دمستاصل نگاهی بهم انداخت و گفت:خیلی خوب بای–میکنم 

بطرف سه تا از نظامی های که جلو ایستاده بودن رفت احترامی  ببینم چکار میتونم بکنم

وقتی کنارم  و با دست بطرف من اشاره کرد  زدیک گوش یکیشون چیزی گفتگذاشت و ن

برگشت با هراس نگاهش کردم سری تکون داد و گفت: میبرمت جلو ولی نمیزارن تو این 

اگه اون االن این آروم باش نگینم -حق منه انتقام خانوادم و بگیرم نه کس دیگه–کار و بکنی 

یگه به تو اجازه نمیدن ولی به من این اجازه رو جاس فقط بخاطر زحمتهای تو نه کس د

جلو که نمیتونم نگین باید به دستور عمل کنم ولی اینقدر میبرمت -ن درمانده نگاهش کردمددا
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مرگشون و با تمام وجودت حس کنی این و گفت و ویلچر و راه انداخت به کمک سرهنگ 

شد نگاه  دو سوتی که بلن با صدای دستویلچر و درست مقابل اون دوتا طناب قراردادن 

هرسه متعجب به پشت چرخید آه خدای من دارن میارنشون پس باالخره وقتش شده وقتش 

وتا رو درحالی که داون  از این کثافتا بگیرم وشده که انتقام مرگ مظلومانه خانوادم 

ونم ه ها باال آوردن چشمای جفتشلدستاشون به پشت زنجیر زده بودن پاهاشونم بسته بودن ازپ

بسته بود وقتی جفتشون و تو جایگاه بردن داد زدم کی چشم این کثافتا رو بسته بازشون کنید 

خالف  -بگو باز کنن وگرنه خودم این کارو میکنم-امیر فورا" مرا به آرامش دعوت کرد

قانون که نمیشه عمل کرد مهم مرگشونه غیر اینه حاال خوب نگاه کن چون به جای تو دارم 

کنم  امیر اولین طناب و دور گردن بهراد و اون یکی و دور گردن پدرش این کارو می

مراسم آغاز شد پدرش آروم بود ولی بهراد کنار من ایستاد با قرائت حکم دادگاه  داومانداخت 

ولی رنگ کبود  حالتش نشون میداد که ترس بیش ازحد بهش رخنه کرده مداوم تقال میکرد

دستای فریاد کشیدم تا ازترس جون نداده قالش و بکنید  دچهره اش نشان از چیز دیگه ای بو

با کشیده شدن طناب ها دوموجود رذل پست به سرد امیر دستان گر گرفتم و درخودش فشرد 

بود با لذت تمام چشمام  یک باره از رو زمین کنده شدن چه لحظه شیرینی  و فرح بخشی  

اون کثافت خیلی زود راحت –و تلو خوردن جنازه های بی مقدارشون  سیراب کردم لاز تو

کثافت نباید میزاشتن به همین راحتی نفسش بریده بشه باید ذره ذره جونش و میگرفتن شد 

آروم باش مهم اینه دیگه نیست  دیگه تموم شد تو اونا -خیلی راحت تموم کرد خیلی راحت

باید مطمئن بشم نه میخوام بمونم  –اال باید ازاین جا بریم رو به سزای عملشون رسوندی ح

نگین تموم کردن نمیبینی دیگه تقال نمیکنن باید بریم میخوام ببرمت -اون کثافتا تموم کردن

ت امروز سالگردشونه تو تا حاال سر خاکشون نرفتی امروز دبهشت زهرا سر خاک خانوا

مک برادرش ویلچر و پائین برد خودش ر نشد جوابی بهش بدم به کظبهترین فرصته منت

پشت و برادرش مقابلم ایستاده بود و مدام جمعیت و کنار میزدن و از مصاحبه با خبرنگارا 

ش گفت زود خودتون و برسونید این و درقبل از رسیدن به ماشین به براجلوگیری میکردن 

د انگشتم و هم موق  سوار شدن تو ماشین هرکاری کردم حتی یه بنگفت و به راه افتاد 

نترس چیزی نیست -چه بالیی سرم اومده امیر من نمیتونم تکون بخورم-نتونستم تکون بدم

میشی بزار کمکت کنم  تا خواست بلندم کنه  ببخاطر شوکی که بهت وارد شده کم کم خو

متعجب گفت: تو خودت نمیتونی یکی باید کمکت کنه تا این جا خلوته  گفتم: نه امیربرو کنار

اشتباه که  نگاهم و به اطراف چرخوندم و گفتم:آرمین کجاس اون و تو جمعیت دیدم بریم باید 

نه درست دیدی ولی من گفتم تورو میارم اونم با بقیه رفت حاال اجازه میدی کمکت -نکردم

ای دستاش حتی از رو لباسم حس کردم کمربند و الت زده سرم و انداختم پائین گرمکنم  خج
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شی گفت: معلومه که خوب میلبخندی زد و؟من خوب میشم -راه افتادبست خودشم نشست و 

ولی اون موق  لمس -این چه حرفیه دفعه پیشم همینطوری شده بودی ولی دیدی که راه افتادی

عجله نکن بچه جون کم کم  تکونش میدی چیه -نبودم من حتی نمیتونم انگشتم و تکون بدم

نه دلم برای همون امیر گذشته تنگ شده چیه -شدهنکنه دلت برای  مشتهایی که میزدی تنگ 

  خیلی ترحم برانگیز شدم  دلخور نگاهی بهم انداخت و گفت:تمام تنتم لمس بشه زبونت نمیشه

مگه دروغ میگم تا قبل از این که به این روز بیافتم هرچی بدوبیراه بود بارم میکردی و -

ین حال افتادم تو مهربون شدی جوابی همه جوره ازخودت میرونیدم حاال چی شده من که به ا

امه ندادم چند دقیقه ای که درسکوت سپری شد با پرسیدن من چند وقت دبهم نداد منم دیگه ا

آره چرا -نزدیک به سه ماه متعجب گفتم: سه ماه؟ -تو بی خبری بودم سکوت و شکست

م اون آشغاال اینقدر تعجب کردی دفعه قبل هفت ماه........منظورم این بود که چرا اعدا

خوب همه چیز باید قانونی طی میشد با مرگ بهنام خیلی چیزها بهم –اینقدر طول کشید 

شن تو مدت نگران بودم که اونا اعدام ب اینپرونده بسته شد  اروشکر باالخرهدریخت ولی خ

و تونستی  اد و گفت: خداروشکر که هوشیار شدیدنتونی......نفسش و با صدا بیرون 

اون حسی که باید داشته باشم و ندارم نمیدونم چرا حس  یول–چشمت ببینی مرگشون  با 

حتما" به این دلیله که قراربود سه تایشون اعدام بشن -میکنم یه چیزی این وسط درست نیست

شاید ولی میدونستم که این نمیتونه باشه موق  پیاده  –ولی یکیشون زودتر به درک رفت 

ذاشت  هربار که بلندم میکرد تمام تنم خیس عرق میشد شدن بازم خودش من و رو صندلی گ

مقابل آرامگاه خودشم این و حس میکرد بخاطر همین نه نگاهم میکرد نه چیزی میگفت 

وباره دفشاری به شانه ام داد و خانوادگیمون لحظه ای ایستاد و حاضران و ازنظر گذراند

وغ با لبود و جلو حسابی شا رچون مراسم مداحی درحال اجویلچر را به حرکت درآورد  

این چرخ نمیشد رفت به همین خاطر وقتی گفت بخوای میبرمت سری به عالمت نه تکان 

یکم گریه -ای امیر نگاهمم تغییر کرددگوشم به حرفهایی بود که مداح میزد به ص دادم 

 پدرم یا مادرم برادر گریه کنم اون وقت باید برای کدومشون گریه کنم-میتونه آرومت کنه

کرد یا برادر کوچکم که حتی نتونست به  کثافت بیچاره کردبیچارم که نامزدش و اون 

یا شایدم برای بیچارگی و  خواستگاری اونی که میخواست بره برای کدومشون باید گریه کنم

تنها نیستی پس ماها چی هستیم بی انصاف  به چشماش که –تنهایی خودم باید گریه کنم 

زل زدم و گفتم: همیشه از یه چیز بیزار بودم اونم این که یکی بخواد دلش  دخیس اشک بو

برام بسوزه  نکن این کارو چون ازت متنفر میشم هنوزم میتونم ادامه بدم بدون وجود تا یا 

اگه قبل از زمین گیر شدنم بود ازخدام بود هرکس دیگه پس بیخود برای من دلسوزی نکن 

نگاهم و ازش خیلی خوب بعدا" دراین مورد باهم حرف میزنیم ولی حاال........آروم  باش 
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گرفتم و به آرمین که حاال مقابلم بود دوختم  نسبت به او هم حسم و ازدست داده بودم وقتی 

گفتم:  دستام و که تودست گرفتمقابلم روزمین نشست صورتم و بطرف دیگه برگردوندم 

نگینم منم آرمین  -وگرنه این کار و میکردم اینقدر قدرت ندارم که بتونم دستت و کنار بزنم

پوزخندی زدم و گفتم: من تنم لمس شده نه حافظم دائی جان گره ای به پیشانی انداخت و 

-ی چرا؟ دهمینم دلخورم کرده جایی که باید میبودی نبو-مدم بودگفت: من برای تو دائی نبو

گفت: من اینارو برات توضیح میدم نمیتونستم بیام بخدا نمیتونستم...امیر میون حرفش اومد و 

وقتی بهش چشم دوختم محلت نداد حرفی بزنم االن زمان مناسبی برای این بحث ها نیست 

اخمی کرد و گفت: بچه جون هرچیزی به وقتش زبون به دهن بگیر نمیبینی همه چشمشون 

با اتمام  وقتی چشم چرخوندم دیدم حق با اونه به همین دلیل دیگه حرفی نزدم  به این جاس

ت فاتحه برای تسلیت گویی بطرف من و آرمین آمدند من که فقط مراسم همه بعد از قرائ

با حضور دوسه تا خبر نگار دادم ولی آرمین با همگی خوش و بش میکرد یسری تکان م

امیر گفتم میخوام -ولی.... -میخوام تنها باشم–امیر اونا رو کنار زد و من و به داخل برد 

تو فقط آروم باش االن ردشون میکنم نگاه باشه  -خواهش میکنمه رو رد کن تنها باشم هم

تازه این جا بود که با دیدن این صحنه ازاو گرفته و به سنگ فرش مشکی قبر پدرم دوختم 

که  و  موندم داغی اشکو بی تکیه گاه باورم شد که دیگه تو این دنیای بی درو پیکر تنها 

 حس دردناکیه آغوش امن  روگونه ام حس کردم نگاه از قبر پدر گرفته و به قبر مادرم دوختم

وازاونا دردناک تر ازدست دادن ومطئن و  پناهگاهت و به یک باره با هم ازدست بدی 

ن بهت تو بگه برای ادکسایی که همیشه و همه جا پشتت بودن و به هیچ کس اجازه نمید

حتی قادر نیستم دستم و به سنگ برای عزای کدومتون ناله سر بدم  کدومتون اشک بریزم

حتی نمیتونم به همین قبروتون نگاه کنم قرار بود سه تاشو و به جزای سرد قبرتون برسونم 

اعمال کثیفشون برسونم ولی یکیشون قصر دررفت میدونی محسن کی همون کثافتی که به 

و انگشتش و برات فرستاد شرمندتم نتونستم  نامزدت دست درازی کرد و آخرم نفسش و برید

کاری بکنم هیچ کاری ازم برنیومد هیچ کاری من احمق بودم که فکر میکردم میتونم انتقام 

همتون و بگیرم نتونستم تنها بودم شماها که تنهام گذاشتید دیگه هیچ کاری ازم برنیومد 

اول اها وارد این بازی شدم ولی قرارمون این نبود که من تنها کاری بکنم من به پشتوامه شم

راه ترکم کردید و تنهام گذاشتید چطور گذاشتید این اتفاق بیافته چطور اجازه دادید اون 

تکان  چطور تونستید تنهام بزارید چطور تونستیدکثافت به این راحتی همتون و ازبین ببره 

ولی کم کم همه  دبو های دستی سبب شد چشمام و باز کنم اول همه چیز تو نظرم تیره و تار

چیه سرتیپ چی باعث شده صورت خیس اشک امیر و ازنظر گذرونم و گفتم: دچیز نمایان ش

ک بریزی نکنه بخاطر این که ناچاری بچه ای مثل من و تحمل کنی به این اینطوری اش
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روز افتادی ولی خیالت راحت از این جا که برم کاری میکنم دیگه چشمتم بهم نیافته خیالت 

بعضی وقتا دلم میخواد وقتی اینطوری بلبل زبونی میکنی همچین بزنم تو دهنت که – راحت

بزن سرتیپ خدا که مارو زده بندشم بزنه میبینی که همه کس و -یدونه دندونم برات نمونه

ارم که بخواد مانعت بشه پس با خیال راحت کاری که دکارم این زیر خوابیدن کسی و ن

ین حرفا سعی کن یه ذره گریه کنی شاید آروم بگیری لبخندی لعنتی به جای ا-میخوای بکن

نگین داغون میشی خودت و خالی کن  -گذشتهزدم و گفتم: کارم از گریه گذشته سرتیپ 

یه  گریه کن داد بزن چه میدونم دلت میخواد من و بزن ولی خودت و خالی کن میترکی دختر

م اینم از وض  این از همه کس و کار !ال سرم بیادبیشتر از اینم ممکنه ب-بالیی سرت میاد

خودم اینم از اون کسی که دوسش داشتم و ازم بیزار بود و حاال یدفعه دلسوز شده و حس 

ر کسی بیاد توهم نیاز نیست خودت و این جا سبال باالتر از اینم ممکنه  ترحمش فوران کرده

ها بزار بی معطلی مچل کنی برو به معشوقت برس و من و با تنهایی و بی کسی خودم تن

چون یدفعه بغضم ترکید و صدای گریم و م در همین سیلی بوانگار منتظ سیلی تو گوشم زد

ب کنار پام زانو زد و گفت:چت شد من که محکم نزدم ببخشید آروم مضطر به هوا بلند کرد

جفت دستام و تو  ا گریه نکن معذرت میخوام نگین...با توام نگیندباش غلط کردم تورو خ

دست گرفت و گفت: بیا بزن هرچقدر دلت میخواد بزن فقط آروم باش اشتباه کردم معذرت 

برای گریم بی تاب میخوام  نگینم  بخشید به صورت مهربون و مردونه اش که اینطوری 

دارم مگه نخواستی آروم بشم  مگه خودت نگفتی گریه کنم منم چشم دوختم و گفتم: شده بود 

توکه محکم  نه پیرمرد -بخاطر سیلی نبود کرد و گفت: نیتو عمل میکنم اخم شیری به حرف

صورتت و سیاه و کبود کنم اال بزنم یطرف اد گفت: حنزدی دستم و رها کرد بلند شد وایس

پیرمرد اون کارم بکنی هیچی بهت نمیگم چون نمیتونم سرت میترسونی خندیدم و گفتم: ومن 

نگاه ازش گرفتم و گفتم: زبون من به ناحق  درناک تر از دستته ولی زبونت خیلی-تالفی کنم

باز نمیشه هرچی خودت گفتی بهت برگردوندم بعدشم پیش خانوادم مراقب حرف زدنت و 

دیگه نمیدونن این پیرمرد  دست یه شمر اسیر شده االن فکر میکنم دخترشون کارات باش

بهتره برم  گفت: تو درست بشو نیستیو فداکاره نفسش و با صدا بیرون داد و دلسوزخیلی 

باشه فقط قبل از رفتن به آرمین -چون میترسم یکم دیگه بمونم زبونت و بزارم کف دستت

بله انگار فراموش -آرمین رفت؟ –با اجازتون فقط ما دوتا این جائیم -بگو بیاد کارش دارم

ازشون میخواست کردی این همه آدم تشنه و گرسنه از کله صبح این جا بودن جز اون کی 

پذیرایی کنه گفتم بره به کارش برسه خودم تورو برمیگردونم ولی شرمنده باید یه فکری به 

و گفتم: باشه حال خودت بکنی چون کاری پیش اومده که باید برم لبخندی به روش زدم 

بتونم تو دامایت جبران  م ازت ممنونم دسرتیپ برو تا همین جا هم حسابی بهت زحمت دا



 
209 

برو -هیس دختر اینقدر بلند نمیخنده-پشت چشمی نازک کرد که باعث شد بلند بخندممیکنم 

 بدون این که چیزی بگه بیرون رفت و درو بست  پیرمرد دیرت میشه برو به کارت برس

به گذشته برگشتم به یاد حرفهایی نگاهم و دورتا دور آرامگاه چرخوندم با دیدن عکس پدرم 

که درمورد بهراد بهم زده بود و هشدارهایی که بهم داده بود  و من به هیچ کدوم توجهی 

پدرو مادر  افتادم دیدفعه یاد چیزی که درمورد سرهنگ و خانوادش زده بونکرده بودم 

 سرهنگ بخاطر ازدواج مجدد پدرش متارکه کردن و خرج و مخارج همشون و برادر

بزرگه سرهنگ متقبل میشه به همین دلیل قید ازدواج و میزنه و خودش و وقف خانوادش 

این همه کنجکاوی کردم بفهمم چرا هیچ کدوم از  میکنه چطور این مدت یاد اینا نیافتاده بودم

م نیومد خیلی پیشتر از اینا پدرم داستان زندگی اینا رو تمام و یاد پدرشون حرفی نمیزنن

ته بود حتی یادمه گفته بود دلم میخواد دخترم با یکی مثل برادر وارسته ازدواج کمال برام گف

اری دخترت اسیر همونی شده که یه روزی دلبخندی زدم و گفتم: کجایی پدرمن که خبر ن کنه

کجایی بچه  متعجب به ولی دل اون....... ددلت میخواست یکی مثل اون به خواستگاریش بیا

به چی زل زدی فکر کردم یه بالیی سرت اومده -ده بود چشم دوختمامیر که روبه روم ایستا

خند گفتم: چیه سرتیپ انگار خیلی دلت میخواد یه بالیی سرم بیاد تو چرا هنوز این جایی ببا ل

نخیر میخواستم اینطوری تنهات بزارم تا راحت به عزاداریت برسی که -مگه کار نداشتی

بینم چرا دوساعته زل زدی به عکس پدرت و چشم ب میبینم دیگه خیلی خودت و هالک کردی

صندلی  میشه یه دقیقه بشینی متعجب نگاهی بهم انداخت وقتی دید کامال" جدیم-برنمیداری

ود حرفم و بزنم بچند دقیقه ای که درسکوت سپری شد زل زده بود و منتظر  کشید و نشست 

امیر یه چیزی یادم – دوبارهوقتی سکوتم و دید گفت: پس چرا ساکتی بگو ببینم چی شده 

افتاده که یکم ترسوندم ابرویی باال انداخت و گفت: چی بهش خیره شدم و گفتم: درمورد 

یه لحظه امیر -محتشم اخمی کرد و گفت: اون گور به گور شد بازم دست ازسرش برنمیداری

من جدی دارم حرف میزنم ممکنه دردسر ساز بشه خودش و کشید جلو و گفت: پس بی 

امیر – خوب که چی-مادر بهراد زنده است-دمه برو سر اصل مطلب تا عصبیم نکردیمق

اه از دست تو –خوب باید چکار کنم برم اونم بکشم -متوجه نشدی گفتم مادر بهراد زنده است

من دارم جدی باهات حرف میزنم ببینم تو اصال" چیزی از مادرش میدونی لبش و به پائین 

منم همین فکر –اد و گفت:فقط این که تو آلمان زندگی میکنه حرکتی داد و سرش و تکون د

-و میکردم ولی اون تو ایرانه غیر از این گویا مادرشم تو همین کاره چشماش گرد شد

نه نفسش و با صدا بیرون داد و گفت: بلند شو بچه داری گیجم میکنی تا بلند شد -مطمئنی

ن چی دوباره تو اون کله چیه نگیگفتم: خواهش میکنم امیر بشین کالفه نشست و گفت:

که نمیدونم چرا تا حاال به  دببین پدرم کلی چیز دراین مورد بهم گفته بو-ذرهگکوچکت می
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پس به -خاطرم نیومده االن که داشتم به عکسش نگاه میکردم خیلی چیزا رو بخاطر آوردم

تم و گفتم: همین دلیل دوساعت زل زده بودی به عکس پدرت نگاهی به لبای خندونش انداخ

چی تو ایران -مادر بهراد االن تو ایرانه امیر موضوع جدی ترازاونیه که فکرش  بکنی

ازکجا میدونی منظورش آلمان -د یه مدت من و بفرسته پیش مادرشوقرار ب-ازکجا میدونی

یعنی اسم منطقه اش –آره -بهشت؟ -نه امیر اون آدرس یه جایی و به اسم بهشت بهم داد-هدنبو

م نمیاد ولی خوب بخاطر دارم که گفت اسم اون باغ بهشته و دنه نه آدرسش یا-هبهشت بود

زنا و دخترا رو اول به اون جا ازفریبرز شنیدم  گی میکنهدمادرش مدتیه اون جا تنها زن

تقل میکنن جاهای دیگه اونطور که من از فریبرز شنیدم مادره آدماش خیلی من دمیبرن بع

–خوب یکی از محافظای بهراد –یه لحظه, این فریبرز کیه  -مای پسرش هستندبیشتر از آ

اون -خودشه-م همونی نیست که پریسا رو آورد به نشونی منزل مادصبر کن صبر کن این آ

میشه بفرمائید سرکار خانم -خوب من باهاش معامله کردم-وقت چطور با تو همکاری کرد

رس مورد نظر دم پریسا رو به آبله که میشه قرار شد اون سال-چه معامله ای با اون کردن

 اکبر تو به چه حقی تو خیلی....هللا -برسونه درعو  من هم لوش ندم تا بتونه فرار کنه

ظ بود همین مجرم نبود اون فقط یه محاف-ی برههمچین کاری کردی تو یه مجرم و آزاد گذاشت

م خیلی دجا بوتو هیچ کدوم از جرمای محتشم دخالتی نداشت تازه طی اون مدتی که من اون 

سعی کرد من و منصرف کنه تا ازاون جا فرار کنم بنده خدا بخاطر من کلی هم شکنجه شد 

بچه جون ازکجا -ی بازم به من و پریسا کمک کرد اونم اسیر بود و میخواست رها بشهول

نبوده اون اصال" نمیدونست اون مادر داره موقعی که -میدونی اون یکی از افراد مادره نبوده

هیچی یادت نیست اون –اون زنا رو تحویل بگیرن تازه اون جا مادره رو میبینه  میرن

امیر اگه نتونیم گیرش بندازیم اون به  فقط میدونم خارج از تهران بود-آدرس کدوم طرفا بود

سعی میکنم ازش –میره  دکارش ادامه میده این یعنی هیچ به هیچ همه زحمتهامون به با

خودت و میکشی کنار دیگه این موضوع .شما هیچی م............من-اطالعات به دست بیارم

ارتباطی به تو نداره ممکنه مادره تا حاال ایران و ترک کرده باشه من خودم پیگری میکنم و 

ر کشرو پس خدا –بخوامم نمیتونم اونم با این وض  -تو هم هیچ کاری نمیکنی متوجه شدی

نه نیستم برای این خدا رو –خیلی بد جنسی خوشحالی اینطوری شدم -که به این حال افتادی

شکر کردم که این دفعه موق  کار هوش و حواسم پی توی بچه نیست که میخوای چه 

شرمنده حسابی ازکارت –خوب خانم مارپل اجازه میدید دیگه بریم دردسری درست کنی 

یدمت ازهمه چی افتادم کار که افتادی سری تکان داد و گفت: ازوقتی تو اون آسایشگاه د

نمیخوام بکش روت........انگار تازه یاد چیزی افتاده باشه کتش و -امیر کتت–چیزی نیست 

کشید روم و گفت: هوا سرد شده باید مراقب باشی سرما نخوری وقتی به چشماش زل زدم 
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افکار تو ماشین هر کدوم تو دنیای  ا" نگاه ازم گرفت و ویلچر و به حرکت درآوردرفو

ازنظر گذرونم و  مون غرق بودیم وقتی ماشین و از حرکت ایستاد متعجب اطراف ودخو

کمربندش و باز کرد و گفت: اونطوری نگاه نکن دکترت خواسته بیارمت بهش خیره ماندم 

نه بچه جون هیچی ازت -امیر چیزی هست که ازم پهون کرده باشی– وضعیتت و چک کنه

آوردمت چون دوسه ماه تو اون وض  بودی و یدفعه تغییر کردی  هون نکردم اینم برای این نپ

میخوام ببینم کی دست و پات تکون میخوره با خنده گفتم: چیه سرتیپ دلت برای کتک تنگ 

این  تو خوب بشو هرکار دلت خواست بکن وقتی درسمت من و باز کرد گفتم: معلومه-شده

ری آرزو میکنی خوب بشم گره ای به ن من تو عذاب بودی که اینطودمدت حسابی بخاطر دی

 شدکتر با چکاپ کامل با یقین گفت خیلی زود به حالت اولپیشانی انداخت ولی چیزی نگفت 

ولی فعال" باید مدتی تو بیمارستان بمونه تا چند تا آزمایش روش انجام بشه امیر  برمیگرده

ور دقیق بگم ولی یه یتونم بطنم-زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و پرسید: خیلی طول میکشه

دیگه امیدی بهش نیست خیلیه  دچیز و به یقین میگم که اگه یک مرتبه دیگه به این روز دربیا

که تا حاال مشکلی براش پیش نیومده و همین یکم مارو متعجب کرده دستگاه عصبی ایشون 

ه بوده به گفته خودتون بار اول هفت ماه  این بارهم  سه ماه این عالمت دبطور کامل قفل کر

خوبی نیست باید خیلی مراقبش باشید هرچیزی که ممکنه هیجان زده یا غافلگیر شوکه 

خب ناچارم االن براش  نمیدونم هرچیزی که ممکنه به اون حالت برگردونش جلوگیری کنید 

ائینه این مدت اینطوری نشده معلومه امروز بهش وصل کنن فشارش خیلی پ میه سرم بگ

گفت: وای تو از صبح  حسابی خسته شده چیزی که خورده امیر متعجب بهم چشم دوخت و

زدی من هیچ حواسم به این موضوع نبود دکتر خندید و گفت: سرتیپ اگه زن نلب به هیچی 

زن که بله  -خودت نیست مجردی که ازهمه چیز غافلی و بچه داشتی یادت میموند دست

سعی کردم اونم یه بچه غرغرو و کج خلق  ندارم ولی یه بچه دارم با ابرو به من اشاره کرد

چیه خانم – نسبت به حرفش هیچ عکس العملی نشون ندم ولی قلبا" ازحرفش خوشم نیومد

توکلی حالت خوش نیست چشمام و باز کردم به دکتر خیره شدم و گفتم: سرم خیلی درد 

نه -اشته باشی آره قلبمدکن هم نیاز داری جای دیگه ای هم هست که درد پس به مس-میکنه

فقط سرم درد میکنه سری تکان داد رو پرونده تو دستش چیزی نوشت به دست پرستار داد 

ببخشید اگه کارتون -و دستی رو شونه امیر گذاشت و گفت: داشتی میرفتی بیا  کارت دارم

ام دید امیر متعجب به من که دیگه از صگخودم ببیماری منه بهتر نیست به  دررابطه با

عصبیم چشم دوخت ولی دکتر لبخندی زد و گفت: نه هرچی مربوط به شما بود  دمشخص بو

روبه امیر گفت  امروز حسابی خسته شدید الزمه یکم استراحت کنیدپیش خودتون بهش گفتم 

امیر صبر کرد تا پرستار سرم و وصل کنه وقتی اوهم  میبینمت و ازاتاق بیرون رفت
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تنهامون گذاشت اومد جلو گفت: یدفعه چت شد چرا سر دکتر داد زدی عصبی بهش چشم 

بهت زده گفت: یدفعه چت شد چرا  دوختم و گفتم: زدم که زدم خوب کردم میگی چی

رید و به من هیچ طوری نشدم ازشماهم ممنونم  دیگه بهتره تشریف بب-اینطوری شدی

– یدنتون نکی پدرانها لسوزیدکاراتون برسید و بیشتر از این من بچه رو شرمنده 

.  لحظه ای خیره براندازم کرد بعد بدون حرفی از اتاق نگین......تنهام بزار سرتیپ ...لطفا"

توان داشتم درجا  که دلم میخواست اینقدر حرفش عصبیم کرده بود بیرون رفت و درو بست

ولی تا ساعتی همش تو ذهنم با امیر  کالفه چشمام و رو هم گذاشتمهنش تو دمیکوبیدم 

خره خواب بهم چیره شد وقتی چشم باز کردم هوا هنوز تاریک بود درحال جنگ بودم تا باال

مواجه  ددوخته بو سرم و که چرخوندم درکمال تعجب با امیر که از پنجره به بیرون چشم

اخت و گفت: چرا بیدار دساعت ان بهچرخید نگاهی فم م فورا" بطردشدم همین که صداش ز

تو چرا این جایی کی برگشتی لبه تخت نشست و گفت: نرفتم که بخوام -شدی ببینم درد داری

وهم چرا چیه نکنه ترسیدی فرار کنم خرج بیمارستان بیافته گردنت سگرمه هاش و ت-برگردم

برای چی موندی تومگه –زنی کشید و گفت: نمیتونی به جای چرند مثل بچه آدم حرف ب

خونه زندگی نداری نمیگی مادرت و نگران میکنی صورتم و از نظر گذراند وگفت:میدونه 

صحبتام با دکترت طول کشید این – نگفتی چرا موندی -این جام نگران نمیشه گرسنه نیستی

سرتیپ اگه درمورد منه بهتره به خودم -دخصوصی بو–خوب چی گفت –شد موندگار شدم 

دکترمن چه حرفی داره که بخواد با تو بزنه جز بیماری من - تو نبود نه در رابطه با–ی بگ

در ضمن  داد نزنی هم  جوابت و میدم دکتر جنابعالی دوست صمیمی منه متوجه شدی-هان

سئوال دیگه ای هم داری  وقنی سکوت من و دید گفت:   ماها رفت و آمد خانوادگی هم داریم

بشی سرم و انداختم پائین  و جوابی بهش ندادم  یدفعه اینطوری چته نگین چی باعث شد

هرچند چی میخواستم بهش بگم بگم از این که من  وبه جای این که به چشم اونی که دوسش 

نه نباید بیشتر از این خودم و داری نگاه کنی به چشم بچه ات نگاه کردی ناراحتم کرده 

فقط زحمت بکش زه کافی دکترو پرستار هست بهتره دیگه بری این جا به اندا–کوچک کنم 

ولی متاسفم که کاری ازم به آرمین بگو وکیلم و بفرسته این جا کارش دارم از تو هم ممنونم 

این یعنی نمیخوای دلیل رفتارت و بگی بهش چشم دوختم و گفتم: از –برای جبرانش برنمیاد 

صبح باید بری  ه دمدمی بودنشهداشته باشی سرتیپ خصلت بچه ب دیه بچه انتظار زیادی نبای

سری تکان داد و بدون این که چیزی بگه  خداحافظ.ستاد خیلی وقت برای استراحت نداری 

ون رفت برای رهایی از هرچی فکر و خیاله سعی کردم بخوابم ولی خیلی موفق ازاتاق بیر

کردم بازم امیر  وم چشمام و باز که چشمام گرم شد با صدای گفتگویی آر دسپیده زده بونبودم 

 انگار سنگینی نگاهم و حس کرد چون سرش و بطرفم چرخوند رمینم کنارش بوداین بار آ
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-بعد به آرمین اشاره ای کرد  فورا" اومد کنارم بوسه ای رو موهام زد و حالم و جویا شد

این جا نه که  دخواسته بودم با وکیلم تماس بگیری بیا–ولی اینطور بنظر نمیاد –خوبم 

نه دلم نمیخواد مزاحمت بشم و ازکار و زندگی -اینقدر از دیدن من ناراحت شدی-بیای تدخو

خیلی خوب -دای تو هیچ میفهمی چی میگینگین این چه حرفیه همه زندگیم ف بسه–بندازمت 

حوصله تعارف تیکه پاره کردن ندارم تماس گرفتی بیاد امیر اومد جلو گفت:با وکیل چکار 

ین نگین من باید یه چیزی بب-وختم ولی جوابی بهش ندادمبهش د داری خیلی سرد نگاهم و

اخت  و خودش طوری کرد که دخوب بگو میشنوم  آرمین مردد نگاهی به امیر ان–بهت بگم 

وکیل تو منم -چیه آرمین چی میخوای بگی که نمیتونی-که چکار کنم دانگار مفهومش این بو

-گفتم وکیل تو منم متوجه شدی -دم چی گفتیمتوجه نش-نگاه از آرمین گرفته به امیر دوختم

روشنه –حاال بگید جریان چیه  واضح و روشن ونستم متخصصی نه دیگه تا این حد دمی

راستش موقعی که –این چی میگه آرمین -وکیلت منم هرکاری داری بگو که برات انجام بدم

االختیار به امیر ت تام و لاوکبه اون حال افتادی من هیچ طوری نتونستم وارد ایران بشم 

دادم میدونستم همه جوره بهش اعتماد داری منم کاری و کردم که میدونستم اگه خودتم جای 

 دسری تکان دادم و گفتم: اطمینان که بله دارم ولی بهتر نبو من بودی همون کارو میکردی

 ای نبود کسی مطمئن تر از امیرچاره –بیش از این ایشون و به زحمت و دردسر نندازی 

تا این جا من کارا رو انجام دادم از این به بعد اگه تمایل به این کار نداری –نمیشناختم 

بحث تمایل نیست فکر کنم به این –هرکسی وکه خودت بخوای برای این کار درنظر میگیرم 

نمیخواد تو نگران اخراج شدن من باشی کارت -رویه ادامه بدی خیلی زود عذرت و بخوان

من جدا  لگاه کردم و گفتم: میخوام سهم اال رث آرمین تمام کمال از اموابه آرمین نو بگو 

بزار حرفام تموم شه آرمین -این چه حرفیه نگین از چی حرف میزنی-بشه در اولین فرصت

کاری که گفتم میخوام فورا" انجام بشه میمونه یه کار و اونم اینه که میخوام یه آسایشگاه برام 

با نگاهم هردو رو از  آسایشگاه میخوای چکار-از تعجب گرد شدپیدا کنی هر دو چشماشون 

تو نیازی به -وضعم گویای همه چیز هست نیست دسئوال بچگانه ای بو نظر گذرونم وگفتم:

حاال تا وقتی خوب بشم میخوام چه غلطی بکنم  هان -آسایشگاه نداری خیلی زود خوب میشی

همین که -ت حرف بزنه پیش دستی کردمنکنه هر روز باید آویزون یکیتون باشم تا خواس

تا زمانی که خوب نشدم تو آسایشگاه میمونم بعدش میام پیش تو  آرمین سری تکان داد  گفتم

ه اینطوری باشم  رمین االن نه اگه قرارنه آ-الن میبرمت و گفت: قرار به اومدنه از همین ا

ای و بگیرم خواهشا" این همین جا بمیرم بهتره تا بیام جلوی دست و پای تو یا کس دیگه 

جناب ه خودتون نگیرید که حالم از هرچی دلسوزی و ترحمه بهم میخوره بقیافه ها رو هم 

ن دوتا کار و در اسرع وقت انجام بده چون ناچار میشم درصورت انجام نشدوکیل لطفا" این 
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منم نیاز وکیلم و عو  کنم دیگه به سالمت میتونید تشریف ببرید به کاراتون برسید بخاطر 

خیلی خسته ام آرمین و گفتم:نگین!! چشمام و بستم – گیتون مداوم بزنیددنیست از کارو زن

یک هفته ای که تو بیمارستان بودم خبری از امیر نبود وقتای مالقات لطفا" تنهام بزارید 

آرمین می اومد بهم سر میزد میرفت نه من چیزی درمورد امیر میپرسیدم نه او حرفی میزد 

به قول مادرم باید رو دلی که یطرفه دل بسته سنگ بست,  دسخت دلتنگش بودم هرچنولی 

ام حرص میزدن برای سنگ میبستم با رسیدن جواب آزمایشات سرو کله امیرم پیدا شد چشم

دیدنش ولی پلکهام خوداری میکردن چشم به دکتر دوختم و گفتم: خوب نتیجه دکتر لبخندی 

اری پوزخندی زدم و گفتم: چون دیی الاشتم روحیه بادتو ن زد و گفت: تا حاال مریضی مثل

قیق مرگم دمیشم تو آزمایشاتون زمان  لست دادن ندارم خوشحادیگه چیزی برای از د

اخت و گفت: پس یعنی این روحیه فقط به این دلیل باالس و د اناله باشه ابرویی بادمشخص ش

ی که باید بگم متاسفم همچین خبری اگه منتظر این بود سراغت دتو منتظر نشستی مرگ بیا

سرکار سالم سالم هستن ولی خوب زمان میبره تا بتونی قوای اولیت و به دست بیاری نیست 

امیر بله بفرمائید خونسرد نگاه از دکتر گرفته به -مرخص؟ یعنی میتونم برم–شما  مرخصی 

م انجام دپرده بوجناب وکیل کاری که بهتون س-وختمد ده بوکه حسابی تو رفتارم دقیق شد

پیدا کردم -سایشگاه چطور؟ آ خوبه ودرمورد–سهم دائیت به حساب ارزیش منتقل شد –دادید 

بله ایشون مرخصن امیدوارم هرچه زودتر سالمتیتون و به دست بیارید -میتونم ببرمشدکتر 

ممنونم با امیر دست داد و از اتاق بیرون رفت نگاهی به دور اتاق انداخت و بطرف کمد –

ه کمکت کن دباسام و آورد رو تخت گذاشت بدون این که نگاهم کنه گفت: میگم یکی بیالرفت 

یا  ن که حرفی بزنهبدون ای قبل از این که بری لطف کن آدرس آسایشگاه و برام بنویس–

چیزی نگذشته بود پرستاری وارد اتاق شد و لباسام و تنم اتاق بیرون رفت از  جوابی بهم بده

نن دعوا یکرد وقتی ازش خواستم کمکم کنه بشینم رو ویلچر گفت: وای نه آقای وارسته بب

اولی که شما این جا بستری شدی موق  جابه جایتون -میکنن متعجب گفتم: چرا باید دعوا کنه

یعنی -کنه دازاون به بعد به هیچ کس اجازه ندادن شما رو بلن گویا به پاتون ضربه وارد میشه

همیشه خودش این کارو میکرده خندید و گفت: بله همیشه معلومه خیلی دوست داره که 

شوهر خوبی نصیبت شده قدرش و بدون تاخواستم بگم شوهرم نیست  اینطوری هوات و داره

بله بفرمائید ایشون خواستن -آماده است–با ضربه ای که به در خورد هردو سکوت کردیم 

ممنون شما -بزارمشون رو ویلچر از ترس شما جرأت نکردم با اخم به امیر خیره شدم

بفرمائید با بسته شدن در گفتم: خوب از همه زهره چشم گرفتی  نگاهش و بهم دوخت و 

ممنون -متمیبر-لطفا" آدرس و بدهصدسالم نمیتونی -گفت: از همه آره ولی ازتو نتونستم

حاال حاال هستی دستش و که آورد جلو با داد گفتم: برو کنار امیر اهمیتی -مزاحم شما نمیشم
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وقت نیست منم دیرم شده باید فورا" برم -صبر کن امیر-نداد رو ویلچر نشوندم و به راه افتاد

-مرس و بده با آژانس میرم مزاحم تو هم نمیشدبه همین دلیل میگم صبر کن تو فقط آ-ستاد

نیاز به آشنایی نیست تو برو –ن که با اون جا آشنات کنم خودم ببرمت یفعال" مجبورم برای ا

هیس چقدر حرف میزنی سرم رفت وقتی میگم خودم میبرمت یعنی خودم -به کارت برس

و ساکت شو صورتم و بطرف دیگه ای چرخوندم تا رسیدن به مقصد هم  میبرم بگو چشم

نشدم  دمیبر وکر بودم که اصال" متوجه محله ای که داشت من دیگه حرفی نزدم اینقدر تو ف

-برای چی من و آوردی خونه خودتون-تازه وقتی من و رو ویلچر نشوند فهمیدم کجا آورده

صبر کن امیر وایسا با توام لعنتی  من این جا نمیام درو پشت -این جا برات مناسب تره

تو بیخود کردی خودسر -گرفته شده  تصمیمسرش بست و گفت: برای نظر دادن خیلی دیره 

م دت تصمیم گرفتی اومد مقابلم ایستاد تو چشمام زل زد از چیزی که گفته بودبرای خو

گره ای به پیشانی انداخت ولی  ت کشیدم سرم و انداختم پائین و گفتم: معذرت میخواملخجا

برات درست  ت بخاطر دردسرایی کهدازه کافی این مداونطوری نگاه نکن به ان-حرفی نزد

ر به یه آسایشگاه نخواه بکردم شرمندت شدم نمیخوام بیشتر از این.....خواهش میکنم من و ب

دختر خوبی باش و با من مخالفت نکن چون –بیشتر از این خرد بشم خواهش میکنم امیر 

اینطوری عصبیم میکنی وقتی میگم تصمیم گرفته شده خودسر نبوده اون جا رو نگاه کن با 

اون جا -دطبقه باالی خونشون اشاره کرد تا چند وقت پیش اون جا خالی از سکنه بودست به 

رو آرمین ازما برای تو خریده تو که تو ایران کسی و نداری آرمینم که همه زندگیش اون 

این جا چکار کنه طرف آبه میمونی خودت و خودت یه دختر تک و تنها تو این شهر میخواد 

یالمون ازبابت تو راحت تره آرمین برات دوتا پرستار گرفته نزدیک ما که باشی ماهم خ

مامان و مرجان هستن منم که  کافیه صدامون بزنیاگه بودخونه رو هم مبله کرده کاری هم 

من خیلی دیرم شده اجازه شبا میام اینطوری هم مادر خواهر من ازتنهایی درمیان هم تو 

ویلچر و به داخل برد زمانی که بی ندادم میدی دیگه بریم داخل حسابی یخ کردم وقتی جوا

من و بلند کرد و از پله ها شروع به باال رفتن کرد تمام تنم از خجالت خیس عرق شد 

ت من و به اتاق برد رو تخت گذاشت و گفت: هروقت کاری داشتی شمارم و به سایر

خوبه سری به ببینم تو حالت  میرسونم  وپرستارت دادم بگو باهام تماس بگیره فورا" خودم 

چیزیم نیست فقط سرم  -ولی انگار جاییت درد میکنه خیلی بی تابی-ادمدعالمت مثبت تکان 

من کاری نکردم هرکاری بوده –گیج میره همین برو به کارت برس بابت همه چیزم ممنون 

ونم گفت ده من فقط از اون جا تااین جا آوردمت آرمینم دیگه باید برسه نمیددائیت انجام دا

ج شدن امیر زنی تقریبا"چهل ساله با خارباید بره دنبال یسری وسائل آه دیرم شد خداحافظ 

م لبخند گرمی که به ددااپاش و از نظر گذروندم و جوابش ووارد اتاق شد و سالم کرد سرت
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اومد کنارم رو تخت نشست  -لب داشت چهرش و مهربان تر از حد معمول نشون میداد

سم من سپیده است از امروز به بعد ز کردن دگمه های مانتوم و گفت: اشروع کرد به با

اسمشم  عهدشهه قراره پرستارت باشم یه خانم دیگه هم هست که کارای خونه و آشپزی ب

مانتو و شالم  آویزون کرد و گفت: خوب با یه   سولمازه تقریبا" همسن و سال همیم بلند شد

واقعا" چون فورا" رو ویلچر گذاشت و به حمام برد دوش آب گرم موافقی منتظر جوابم نشد 

جا آورد  داشت موهام و سشوار میکشید که اون یکی خبر داد آرمین وم  لوش حادکه اون 

نه همینطوری خوبه  لطفا" بگودائیم بیاد تو اتاق -نمیخوای برات ببندم–ممنون  خوبه–اومده 

سبد گلی از رزهای سفید و قرمز آرمین با کارش دارم چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت 

خوبم  -حالت چطوره-ت همیشه بوسه ای رو موهام گذاشت کنارم نشستدبق عاد شد طوار

یسری کارا خیلی  لم دنبادنتونستم برای مرخص شدنت بیام رفته بو شرمنده که–ممنون 

م تسوناین که نتاز –نباید باشم -چیه بنظر ناراحتی–مهم نیست -بیشتر از انتظارم طول کشید

خوشت اومد چه  به این باحالی-ن به این خونه استداوم نه آرمین منظورم-بیام ناراحتی

 دمن ازخدام بو-آرمین لطفا" جدی باش نظر تو بود یا امیر-سبک باحالی برات انتخاب کردم

نمیداد که نمیتونستم حرفی بزنم اون گفت  دکی مطمئن تر از امیر و خانوادش ولی تا پیشنها

چطور راضی نیستی -یه مشورتی میکردی قبلش با منم  دولی بهتر بو-کردم منم قبول

کلی ی به من میزنی همینطوری هم معلومه که نیستم  هیچ میفهمی با این کارت چه صدمه ا

نباید بیشتر از این من و خجالت زده میکردی میخوام تو اولین  یر بودهدوش ام وکارام ر

کجا میخوای بری تک و تنها  فکر کردی میخوای چی داری میگی -فرصت از این جا برم

چکار کنی  تو که اینقدر لج بازی نمیای بریم منم که با این عجله نمیتونم برگردم تاوقتی این 

شم تو همه چیزت از اینا سواس میبینی که دوتا هم خدمتکار دجایی خیال منم راحت تره بع

ره ولی نمیتونم تو رو تو یآمد هم نکن کسی بهت خرده نمیگ رفت و داری نخواستی 

انجام میدم با خودم میبرمت  حاال چکار  وآسایشگاه یا خونه دیگه ای بزارم نمیخوای کارات 

م کرد همانطور که لبغ -نییهمین جا میمونی سرم و انداختم پایا  کنم اقدام کنم برای ویزا

همون  و انجام میدم بخدا دارم پا به پات  بگی موهام  نوازش میکرد گفت:نگینم هرکاری

زجر میکشم میدونی جونم بهت بسته است بیشتر از این عذابم نده رضایت بده با خودم 

امیر آدم مطمئنیه فقط این جاس که ببرمت نه که باید چند ماهی صبر کنی تا بتونم برگردم 

داری میکنم نه که بمون همین درامانی تو یه دختری اونم تنها بیای که رو چشمام ازت نگه

فراهم کنم  نگین چرا اینقدر ناآرومی چی شده چرا به من جا تا بتونم مقدمات برگشتم و 

–تو این هفته صدباراین سئوال و ازت پرسیدم ولی یه بارم جوابم و ندادی  چته  نمیگی

ببینم  اری حرف بزندچیزیم نیست  صورتم و تو دست گرفت و گفت: دختر چرا اینقدر خود 
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اعث شده اینقدر بدترین شرایط اینطوری ندیده بودمت چی ب رده تو چی عزیزم و ناراحت ک

نه نمیتونه نگینی -شرایط االنم نمیتونه دلیل خوبی باشه– ت و کم حرف و کج خلق بشیساک

گفتم که -هم بگوبکه من میشناسم اینطور چیزا روش تاثیری نداره اونی که رنجت میده 

حتی  این که هیچ کار نمیتونم بکنم و فقط آویزون بقیه ام دارم عذاب میکشم چیزی نیست از 

با این که -تظار داری بشکن بزنم و برقصمیه انگشتم و حرکت بدم اون وقت ان نمیتونم

میدونم این نیست ولی باشه هرچی تو بگی قبلنا اینقدر باهام احساس غریبگی نمیکردی همه 

نتونستم مان  ریختن قطرات اشکم بشم حتی نتونستم اونا رو پاک چیز و اول به من میگفتی 

کنم وقتی دوباره درآغوشم کشید گفتم: چیزی نپرس  چون نمیخوام بیشتر از این بشکنم خوب 

میشم یکم زمان الزم دارم ولی خوب میشم بخاطر منم نیاز نیست از کارت بزنی و بخوای 

منم به قول تو فعال" جام خوب و تی رسیدی برگردی تازه اون جا به موقعیتی که میخواس

–امنه فقط امیدوارم خیلی طوالنی نشه چون طاقت این وض  برام خیلی سخته خیلی سخت 

همه چیز همینطوری نمیمونه امیر گفت دکترت گفته خیلی زود خوب میشی اصال" چیزیت 

ی با گریه ت برگردی فقط باید خودتم بخوای و تالش کنلهرآن ممکنه به حالت اونیست 

کردن و یه گوشه نشستن هیچی درست نمیشه مطمئنم تو اراده کنی به هرچی بخوای میرسی 

نه دیگه نشد من که خیلی گرسنه ام -اشتها ندارم-خوب گرسنه نیستی این که چیزی نیست

با خواندن سپیده صورتم و بطرف دیگه ای چرخوندم و به پنجره و بیارن  االن میگم غذارو

ببخشید ولی آقای وارسته گفتن به هیچ وجه غذا تو -طفا" غذا رو بیارید این جال–چشم دوختم 

خوب حق با ایشونه باشه بگو میز و  -بیرون  اتاق سرو نشه خواستن ایشون ازاتاق برن

-؟بلیطت برای کیه –جانم  –آرمین –بچنین ماهم االن میایم شماهم بفرمائید خودم میارمش 

ترتیب یه مهمونی بده تا از خانواده امیر بشه تشکر کرد بوسه قبل از رفتن -چهارشنبه چطور

تا یه روز قبلش به بهتره –:چشم عزیزم حتما" این کارو میکنم ای رو گونه ام زد و گفت

سر میز نگاهی   اینم به چشم–یشه ن مطمئنا" مخالفت میکنه و مانعت مچو یامیر حرفی نزن

مینم اسرار آربه غذا انداختم ولی هرکاری کردم جز دوسه قاشق سوپ چیزی نتونستم بخورم 

 خستکی و بهونه کردم و رو تخت دراز کشیدم ولی هرکاری کردم خوابم نبرد دبی نتیجه بو

نمیفهمیدم رو چه حساب باید به آرمین همچین  دحول و هوش امیر درگردش بو متمام افکار

هادی بده  تو کارها و رفتار سردش نشونی از عالقه دیده نمیشه که بگم به این دلیل بوده پیشن

با ضربه ای که به در خورد رشته افکارم از هم پاره   پس بخاطر چی دست به این کار زده 

خانواده آقای -مهمون؟ کی هست–براتون مهمون اومده -کاری داشتید- بیداری گلم –شد 

چشمی گفت و سر  نه لطفا" یه لباس مناسب برام بیار – یدید بگم خوابیدوارسته حوصله ندار

وقتی میخواست شالم و بندازه روشونه ام گفتم اینطوری نه ببر از پشت گردنم رد کمد رفت 
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از اتاق که بیرون رفتم اول کن اضافش و بنداز جلو با لبخند کاری که خواسته بودم انجام داد 

فکر نمیکردم اونم باشه سعی کردم بی تفاوت باشم با مادر و نفر امیر و دیدم اصال" 

خواهرش که احوالپرسی کردم نوبت به سرهنگ رسید با خنده گفت: خوشحالم که باز 

برات کلی برنامه خوشحال باشی سرهنگ  قصردر رفتی  مبا خنده گفتم: باید سرحال میبنمت

یرون یاد اولین برخوردمون افتادم ی بریخته بودم بلند خندید و گفت: امروز که از اتاق اومد

فکر یادته اولین بار وقتی من و تو خونتون دیدی چطور نگام کردی لبخندی زدم و گفتم: 

آخه انتظار -دنمیکردم اینقدر زود همدیگر و ببینیم ولی حسابی رنگ از رخت پریده بو

ر کردم و جو   ونداشتم دختر دادستان توکلی تو  باشی وقتی اومدی برادرات خودشون و جم

ساکت نشستن حساب کار اومد دستم همش ترس داشتم همون جا بخاطر بالیی که سر ماشین 

فت: مگه باهم تصادف کردید خندیدم و گفتم: مرجان گ–مامانیت آورده بودم دخلم و بیاری 

الحق که رانندگیتم مثل درجه هاته  رمت به ماشین تو پارک کوبیده بودبله ولی برادر محت

لی امیر با این که سعی میکرد بخنده ولی مشخص  بود بقیه رو هم به خنده انداخت وخنده او

تا چی باشه با خنده گفت اون مدارک و -ین یه چیزی بپرسم راستش  میگینگ–ظاهریه 

بودی برات  آره کار من بود چون مسئول پرونده-همراه کیف پولم تو برام فرستاده بودی

فرستادم وگرنه عمرا" اون مدارک به دستت میرسید اون روز دم دادگاه اینقدر من و معطل 

وی در دادگاه دیدم لوای که وقتی ج منظورت محتشمه–کردی که طرف از دستم در رفت 

 بعدشم فیلم تو دادگاه و دیدم اونطوری بهت اشاره کردبا خودم گفتم تو هم تودارو دسته اونی

اینا دیگه -ونم تو چطور جرأت کردی باهاش اونطوری حرف بزنیدرخیده بودن نمیگ همه 

 گذشته بهتر درمورد چیزای دیگه ای حرف بزنید نیم نگاهی به امیر که این و گفت انداختم

م میگفت یک ساعتی که اون اولی او با آرمین سرگرم صحبت شد مرجانم از بند و زندانیا بر

با این که هیچ کدوم حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدیم   دیر بوجا بودن تمام حواسم پی ام

چطور ازاین جا –موق  رفتن رو به مادرش گفتم: چند ماهی مزاحمتونم تا جام و عو  کنم 

بحث خوش اومدن نیست یادمه گفته بودید این جا رو گذاشتید پسرتون ازدواج -خوشت نمیاد

ت نداد حرف بزنه گفت: عروسای االن دوست کرد زنش و بیاره این جا امیر به مادرش محل

و از خانواده شوهرشون دور باشن  ما هم میخواستیم این جا رو دارن مستقل زندگی کنن 

یکی دیگه  خوب دیگه دیر وقته شبتون بخیر مرجان ناراحت نگاهی بفروشیم چه شما چه 

لحظه ای بهم همراه برادراش ازخونه بیرون زد مادرش اخت صورتم و بوسید و دبهم ان

آرمین درو بست بطرفم چرخید دستاش  خیره ماند بعد با گفتن شبت بخیرخونه رو ترک کرد

نه چطور شانه ای باال انداخت و –ینم تو و امیر دعواتون شده بو کرد تو جیبش و گفت: ب

 شب بخیراون همیشه همینجوریه من خیلی خسته ام –گفت: همینطوری بنظرم یطوری بود 
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تو صورتم وقتی  دبه اتاق برد وقتی داشت لباسم و عو  میکرد خیره شده بوسپیده من و 

خندی زد و گفت: تو دختر خیلی زیبا و جذابی هستی سخت میشه نگاه بنگاهم و بهش دوختم ل

راستش تا چند دقیقه پیش فکر میکردم آقای وارسته نامزدته آخه خیلی وسواس ازت گرفت 

اون خودش و بخاطر وضعیت –یچ نسبتی باهات نداره برات بخرج میده باورم نمیشه که ه

من مقصر میدونه به همین خاطره که وسواس بخرج میده همین غیر از اون فقط فرمانده 

آره از رفتارت متوجه -توش بودم همین من و اون رابطه دیگه ای با هم نداریمکه عملیاتی 

 نامزدش چه جوریه الشدم که هیچ حسی بهش نداری ولی رفتار اون این و نمیگفت حا

رش تعریفش و شنیدم ولی دمن ندیدمش فقط از ما-خوشگل هست به خودش میخوره

چشم االن -ن به من بده سرم خیلی درد میکنهآه اگه ممکنه یه استامینوف نمیدونستم نامزد کرده

درکه بسته شد منم چشمام و رو هم گذاشتم پس من فقط بهونه بودم تا بتونه زنش  برات میارم

و بتونه زندگی مستقلی براش درست کنه خوبه همین اول کار متوجه و از مادرش جدا کنه 

نگین خانم خوابیدی چشمام  آروم باز کردم –ود برای خودم خیالبافی کنم بشدم وگرنه ممکن 

وباره چشمام و بستم گفت: حالتون خیلی بده آقای وارسته رو د قرص و تو دهنم گذاشت وقتی

خبر کنم عصبی چشم باز کردم  گفتم: ببین سپیده خانم چی بهت میگم به هیچ عنوان تمایل 

هم شما هم سولماز خانم مراقب باشید هیچ خبری گزارش این جا رو به وارسته بدی  ندارم

-جه شدیدرم کسی تو زندگیم سرک بکشه متودااز این جا به گوشش نرسه چون هیچ تمایل ن

زندگی من نه به اون نه به هیچ کس اون خیلی غلط کرده -.......بله ولی ایشون خواستن

ببین چی بهت میگم آرمین قبل از این -..چی شده نگین چرا داد میزنیدیگه ارتباطی نداره 

ل تو زندگی اون فضوجم  کن هیچ دلم نمیخواد  که از ایران بری دست و پای این امیر و

هیس صدات میره پائین حاال مگه چی شده بنده خدا جز خدمت -من سرک بکشه متوجه شدی

من نخوام اون کاری برای من انجام بده کی و باید ببینم نخوام دلش برای من -چکار کرده

کار کرده دا داد نزن آروم باش و فقط بگو چباشه باشه تورو خ-بسوزه کی و باید ببینم هان

دیگه میخواستی چکار کنه به چه حقی خواسته گزارش خونه من و اینا -ه ناراحت شدیک

معلومه تمام مبلغ و هم یه جا -ببینم آرمین توواقعا" این جا رو ازشون خریدیبهش بدن 

به جون خودت نگین من همه -به جون من قسم بخور–این چه حرفیه -مطمئنی-پرداخت کردم

بزارم زیر دین کسی بمونی درضمن امیر اگه همچین حرفی  مگه میشهمبلغ و پرداخت کردم 

نمیخوام آرمین -برات انجام بده همین ری بودفقط برای این بوده که بتونه به موق  کا زده

بهش بگو نمیخوام کاری برام بکنه اصال" نمیخوام دیگه ببینمش بهش بگو وگرنه طور دیگه 

داد و گفت:خیلی خوب خیلی خوب آروم سری تکان گ خونه به صدای زن -بهش حالی میکنم

خودش برای باز کردن  آرمین باش سپیده خانم پنجره رو ببند حتما" صدامون و شنیدن
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سالم نه دیر وقته مزاحم نمیشم داشتم میرفتم بیرون دیدم -سالم بیا تو امیر جان–دررفت 

نم آرمین این یکی پنجره اتاق نگین بازه بگو پرستارش ببنده سرما نخوره هوا خیلی سرده ببی

 دارم میرم شهرستان دوسه روزی کار دارم نیستم –آره چطور -دوروز که این جا هستی

آره برگه هاش و دیدم از یادآوریتم ممنون خودم میبرمش –نگین پس فردا باید یه آزمایش بده 

زحمتی نبوده نگینم –ه این مدت حسابی بهت زحمت دادیم دتو هم برو به کارت برس شرمن

آرمین وقتی برگشت به  مرجان خوب ببخشید که مزاحم شدم سالم برسون خداحافظ مثل

آستانه در تکیه داد و گفت: اون فقط نگرانته همین صورتم و بطرف دیگه چرخوندم و گفتم: 

خدا رو شکر این چند روز نیست حداقل میتونم نفس راحت   حالم از این نگرانی بهم میخوره

حتما" ه  که الزم شده بره شهرستان دفعه چکاری پیش اومدچی ییعنی بکشم  چشمام و بستم 

صدام و شنیده و تصمیم گرفته چند روز از این جا دور باشه اصال" به جهنم بشنوه بزار 

حساب کار بیاد دستش تا دیگه به خودش اجازه نده تو زندگیم دخالت کنه یه مدت هرچی 

رده خبریه ولی بهت نشون میدم یه من گفت هرکاری کرد چیزی نگفتم یابو برداشتش فکر ک

تا خود صبح تو ذهنم یسره با امیر جنگیدم  وقتی سپیده وارد اتاق شد ماست چقدر کره داره 

نگین جون –با وحشت گفت: حالت خوب نیست چشمام و رو هم گذاشتم و گفتم: تنهام بزار 

رنگ به صورت نداری لباتم به کبودی میزنه اگه جاییت درد میکنه بگو میخوای مسکن 

-چشمام و باز کردم خیره شدم تو چشماشبهت بزنم یا بهتره اصال" برسونیمت بیمارستان  

چیزیم نیست نتونستم بخوابم اینطوریم االنم فقط دلم میخواد تنها باشم نمیخوام هیچ کس تا 

ارو هیچی به دائیمم بگو دم نخواستم وارد این اتاق بشه متوجه شدی نه برای غذا وقتی خود

که بسته شدبغ  دوباره  دراونم نمیخوام ببینم  دوباره چشمام و بستم و گفتم: درو هم ببند 

بعد هم صدای نیمه های شب بود که صدای ماشین امیر و شنیده بودم راه گلوم و بست 

خیلی اره کجا میره و اون درجواب گفته بود دمیخواست بگه  گفتگوش با برادرش که ازش

اره فرار دخسته ام و میخوام چند روزی استراحت کنم ولی هیچ کس نمیدونست اون فقط 

میکنه اونم از من  نمیفهمیدم اون که تا این حد حضور من تو این خونه عذابش میده چرا 

ی برای جابه جاییم بکنم نه میخوام نه باید هرچه زودتر یه فکرهمچین پیشنهادی داده بود 

بازنش  دمیتونم این وض  و تحمل کنم تازه این که اولشه فردا پس فردا هر وقت که بخوا

پاشه بیاد این جا قلب من میخواد هزار بار تیکه پاره بشه ولی باید تا رفتن آرمین صبر کنم 

میر پس بگیرم ولی دیگه نمیخوام کار اینه که گوشیام و از ا لاواون که باشه مانعم میشه 

باهاش روبه رو بشم پس از سرهنگ میخوام که اونا رو برام بگیره آره وارسته میتونه تو 

وقتی تونستم تصمیم نهایی و بگیرم خیلی چیزا کمکم کنه بدون این که حرفی به امیر بزنه 

اینقدر سرگیجه خواب بهم غلبه کرد وقتی چشم باز کردم که همه جا تو تاریکی مطلق بود 
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داشتم که حتی نتونستم اونا رو باز نگه دارم همین که بستمشون انگار بیهوش شدم این بار 

وقتی دو چشم آشنا دیدم چشمام و  نبهم زل زدران گچند تا چشم ندیدم م باز کردم وقتی چش

سردی حلقه تو  ددستی صورتم و نوازش کرد آرمین بوبرید بیرون همتون بستم و گفتم: 

نگین دوروزه لب به هیچی -آرمین خیلی خوابم میاد لطفا" تنهام بزار-حس کردمو شدست

خواهش میکنم لج نکن آروم چشمام و – اشتها ندارم هروقت گرسنه شدم خودم میگم-نزدی

فقط خوابم میاد لطفا" برق و هم باز کردم و گفتم: آرمین جان لج نمیکنم واقعا" اشتها ندارم 

رن بیرون شنیدم ولی اهمیتی داش و که خواست همه بص میکنه  خاموش کن چشمام و اذیت

تنها گفتم:هرکی  کمی تکون خوردم ولی چشمام و باز نکردم  ندادم وقتی لبه تخت نشست 

برای تنها موندن وقت  نبضم و گرفت و گفت: میخوام تنها باشم پتورو کنار زدهستی بیرون 

چشمام و باز کردم برای این که حرصش و آروم زیاد داری االن باید یه چیزی بخوری 

دربیارم گفتم: تو این جا چکار میکنی اصال" کی بهت اجازه داده وارد این اتاق بشی برو 

من برای اومدن به این جا یا هرجای دیگه نیاز به اجازه ندارم هرکار دلم بخواد –بیرون 

بخوای برای من  فکر کردی کی هستی که-انجام میدم توهم چاره ای جز اطاعت نداری

م نه از فک و فامیلت توهم بار آخرت باشه که سعی کردی اختیار داری کنی من نه زیر دستت

گرفت رو تخت نشوند پتو رو و رو کامل کنار زد از شونه هام پت کنی  تو کارای من دخالت

از این که حتی نمیتونستم دستش و کنار بزنم عذاب  درست کرد و سپیده رو صدا زد

با تشر گفتم: بار آخرت باشه دستت به من خورد وگرنه......ابرویی باال انداخت و  میکشیدم

با من کار داشتید –گفت: وگرنه چی میخوای بزنیم خوب بزن قول میدم از جام تکون نخورم 

ی گفت و از د گفت: غذای ایشون و بیار او چشماو همانطور که تو چشمای من زل زده بو

به سینه نشست و گفت: خوب میخواستی من و بزنی حاال چکار  اتاق بیرون رفت امیر دست

میکنی اول غذات و میخوری بعد تالش میکنی یا اول تالش میکنی من و بزنی بعدغذا 

داری سعی میکنی علیل -دیگه تا نزنیم  از این جا تکون نمیخورم نشد-برو بیرون -میخوری

تو هم الزم  ب میدونم تو چه وضعیمخودم خو دنم و به رخم بکشی نیاز به این کار نبودبو

نیست هرروز به خودت زحمت باال اومدن از این پله ها رو بدی تا این موضوع و بهم 

شایدم دلت میخواد خفیف و خار شدنم و هرروز با چشمت ببینی و لذت ببری  یادآوری کنی

دادم  ادامه  خوشحال شدم ونستم عصبیش کنم نگاهش به یک بار غضبناک شد از این که ت

ولی کور  پس خوب لذت ببر چون دلیل خیلی موجهیه برای به بازی گرفتن احساسات یه بچه

نابود  وونه بخاطر همچین چیزی روحیه من نیستی گنده تر از توشم نمیتخوندی تو که هیچی 

ت بمونه بچه ها دمدمین منم از دبهتره یا کنه این آرزو رو با خودت به گور میبری پیرمرد

ممنون که  مستثنی نیستم سری تکان داد و گفت: خوب خدارو شکر خیالم راحت شد این قائله
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با وارد شدن سپیده از جا بلند شد و بطرف پنجره رفت اون و باز کرد و از اشتباه درآوردیم 

میتونه تکون گفت: تو روز این و باز کنید تا یکم هوای این جا عو  بشه خودش که ن

ارا رو براش انجام بدی اصال" فکر کن میخوای یه نوزاد و این ک بخوره فعال" شما باید

از این که اینقدر واضح داشت به همه چیز اشاره میکرد و سعی در خرد  تروخشک کنی

کردنم داشت نفسم به شماره افتاده بود چشمام و رو هم فشردم و زبونم و بین دندونام تا بتونم 

نگین جون – حرفها چقدر عصبیم کردهجلوی زبونم و بگیرم نمیخواستم بفهمه با این 

هم هروقت  دنمیخوای چیزی بخوری آروم و خونسرد گفتم: اشتها ندارم ببرش از این به بع

چکار کنم -این آقا رو هم راهنمایی کن خیلی خسته ام خودم میلم کشید بهت میگم میتونی بری

خبرت  نمیخوره خوب ببرش به قول خودش هروقت میلش بکشه خودش–آقای وارسته 

میخوابه به کارای دیگه سروسامون بدید اگه صداتون کرد میکنه  شما هم میتونی تا این بچه 

بفرمائید با بسته شدن در گفت:ببینم تا کی که بیاید ببینید چکار داره نه که مزاحمش نشید 

جوابی بهش ندادم اونم بالفاصله از اتاق بیرون رفت و درو  -میتونی تحمل کنی بچه جون

میکردم با به یاد آوردن نگاهش لبخند رو هنوز حرارت دستش و روی مچ دستم حس  دکوبی

م ولی نمیدونم چرا هرکاری میکردم نمیتونستم مان  نشست با این که خیلی خوابیده بود لبم

فقط میتونست به یه دلیل باشه اونم آرامشیه که با دیدن امیر پیدا کرده بسته شدن پلکهام بشم 

وقتی بیدار شدم دیگه از اون رخوت و سستی روز گذشته خبری نبود داشتم این بار  مدبو

تکونم داد سرم و بطرف پنجره چرخوندم صدا از  ساعت و نگاه میکردم که صدای امیر

بود چی باعث شده که اینطوری داد و بیداد راه بندازه از امیر همچین رفتاری بعید بیرون 

درست حرفهاش و نمیشنیدم  چون پنجره بسته بود بود سعی کردم ببینم چی داره میگه ولی

د فرقمون از زمین تا آسمونه یکم که دقت کنید متوجه حرفهام تنها چیزی که فهمیدم این بو

میتونم بیام تو با –با ضربه ای که به در خورد سرم و فورا" بطرف درچرخوندم   میشید

فتم: آره آرمین جان صبح بخیر کنارم نشست و گفت: صبح توهم بخیر خوش اخالق گلبخند 

به تنهایی هم احتیاج مبرمی داشتم حاال خندیدم و گفتم: معذرت میخوام ولی خیلی خسته بودم 

نگین من خیلی نگرانتم لج بازی و بزار کنار بیا باهم بریم تک و تنها این جا -حالت چطوره

پیش همین فکر و  تا نیستم گل پسر اخمی کرد و گفت: تا چند وقتنه-میخوای چکار کنی

دم ولی...با خنده حرفش و بریدم و گفتم:من حالم خوبه نیاز به مراقب و بپا هم ندارم با میکر

خیال راحت برو به کارات برس خوب شدم که فورا" میام پیش نه که دیگه هیچی  فردا 

ز آره این یکی دورو-م کاری کردیدبو چهارشنبه است برای مراسمی که ازت خواسته

بهتر دیدم  تو -هدچرا مگه اتفاقی افتا-م ولی یدفعه نظرم تغییر کردترتیب همه چیز و داد

به من نگاه کن –نه –چیزی شده آرمین -خونه نباشه تو یه رستوران خوب میز رزرو کردم
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نا دعوا و سرو باور کن چیزی نشده ولی این یکی دوروز تو خونه امیری–و بگو چی شده 

آرمین طوری حرف -صدا بود فکر کردم اگه بیرون از این محیط بشه برای همه بهتره

نه نمیشه ولی ...مخالفت نکن نگین جان -میزنی که انگار دعواشون مربوط به ما میشه

ونی درسته بکن من فقط میخواستم یه دباشه مخالفتی ندارم هرکار خودت می-اینطوری بهتره

آرمین لباسای من که این مدت برام کشیدن و بتونم گوشه ایش و جبران کنم جوری زحمتایی 

خوب -میخوای چکار–بودخونه پدرم وکدوم لباسا همونایی که توخونه خودت -و چکار کردی

ی برای چی تو که میدونستی من اونا رو درد کر-همه رو رد کردم رفت-الزمشون دارم

بعدشم اونا دیگه خیلی دموده شده بود  رفتمآره ولی بهترش وبرات گ–وست داشتم دخیلی 

ازی دسر فرصت نگاه بن دنمیدونی چه چیزایی وارد بازار شده همه چی برات گرفتم بای

برای امشبم بهترینش و انتخاب کن جدیدا" سرو وضعت خیلی ساده شده با قبل به کلی تغییر 

درضمن یه نگاهی هم به  یاره یکم به خودت بیشتر اهمیت بدهکردی و این حرص من و درم

نیست وای نگین میبینمت فقط حرص میخورم تو نباید اجازه بدی  دصورتت تو آینه بندازی ب

نه مشکل دیگه هیچ چیزی من  ,یه مشکل اینطوری بهمت بریزه خندیدم و گفتم: نه این مشکل

بم کارایی خو "اال کامالحرای چیز دیگه حالم خوب نبود ولی و نمیتونه بهم بریزه این مدتم ب

باشه ولی قبلش باید -هم که گفتی میکنم حاال میشه سپیده رو صدا بزنی میخوام دوش بگیرم

یعنی -باشه بگو میز و بچنین-دهتو این چند روز فقط سرم بهت وصل بویه چیزی بخوری 

انی کردم من فقط ددم و زنمعلومه که میام نکنه فکر کردی خو-این اتاق میای بیروناز

ی همون شد برم نفس که میتونم بکشم بوسه ای رو موهام زد و گفت: آفرین حاالنمیتونم راه 

حفه تختم لبا دیدن سولماز گفتم: لطفا" مرو ویلچر گذاشتم و از اتاق بیرون برد   نگین خودم 

نی باشه کج کرد عاتاقم عو  شه سرش وبه مباز کن هوای و عو  کن درو پنجره رو هم 

میکرد که حس بدی بهم اومد یطوری نگاهم  زنه خوشم نمیو به اتاق رفت هیچ از این 

بعد از خوردن صبحانه آرمین برای کاری ازخونه بیرون زد سپیده هم من و به  دست میداد

یکی از لباسها رو انتخاب سپری کردم تا باالخره از اون ساعتی و جلوی کمد دحمام برد بع

بروهات پهنه اکنم خیلی میز رات تمیخوای یکم زیر ابروهات و ب–بله -نگین جون–کردم 

-م بد شدلنگاهی به خودم که مقابل آینه بودم انداختم ازدیدن سرو صورت نامرتبم خودم حا

نه  البته فکر کنم یک -اصالح هم بلدی خندید و گفت: معلومه که بلدم اولین بارت که نیست

هرکی ببینت غش مطمئنم حسابی تغییر میکنی اونطوری –هشون نزدم بسالی میشه که دست 

فقط مراقب باش خیلی تغییر نکنم نمیخوام تعداد غشیا زیاد بشه ده بیست نفر کفایت -میکنه

سپیده خانم مراقب باش نازک نشه فقط یکم –میکنه خنده بلند او من و هم به خنده انداخت 

یک ساعتی که اون سرگرم کارش بود منم تو فکر نوع برخوردم با امیر بودم  –تمیز شه 
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یگه به فکر بازی دتا ه دباید کاری میکردم تا فکر کنه عالقم بهش فقط یه حس زودگذر بو

وای خدای من نگاه چی شد متعجب به سپیده چشم دوختم چی چی شد سپیده –دادنم نیافته 

ت و میگم عزیزم میگم نگاه کن ببین چقدر تغییر کردی وقتی از مقابلم کنار رفت دخو– خانم

گفت:  معلومه به کارت حسابی واردی خندید و-آینه لبخند رو لبم نشستبا دیدن تصویر تو 

م کارو کاسبی خوبی هم داشتم ولی از وقتی شوهرم طالقم داد  دایشگر بورراستش قبال" آ

آخه گفت سالنت و بفروش –چرا دارو ندارت و -کارو گذاشتم کناردارو ندارم و ازم گرفت 

ل کردم ولی نامرد هم سرمایم و ازچنگم درآورد هم ه من بچه مال تو منم بخاطر بچم قبودب

فراموشش کنم اومدم تو برای این که بتونم ن دوساله نتونستم بچم و ببینم البچه رو بهم نداد ا

موفق هم بودی زهرخندی زد و گفت: یه مادر نمیتونه -تا شبانه روزم و با کار پرکنم این کار

معذرت -بعد از ده سال بهت بخشیده باشش تو هیچ شرایطی بچش و فراموش کنه اگرم خدا

عار  معتاد بود تن به کار نمیداد بی کارو بی-دمیکنم ولی مشکلتون چی بو لمیخوام که سئوا

چرا اقدام نکردی -مطمئنم تا حاال هم اون سرمایه رو دود کرده رفته هوا فقط نگران بچمم

میدونی بچه رو به مادر صدبار اقدام کردم ولی قانون کشور ما رو که -بچه رو بگیری 

اوایل میتونستم هفته ای یک بار ببینمش ولی بعد چون ازدواج کرد بهونه آورد بچه  نمیدن

اجازه نداد ببینمش یه جوری هم گم و گور شد که نتونستم پیداش کنم یگه دهوایی میشه 

بیام تو میتونم -ی  دنبودی وگرنه زود پیداش میکر دلبخندی به روش زدم و گفتم: راهش و بل

آینه نگاهی به سولماز انداختم با چشمان دریده بهم خیره شد و گفت: وای چه جیگری  واز ت

گفتم بیام پیش شما ناراحت  حوصلم خیلی سر رفته بود -دی آروم و سرد گفتم: کاری داشتیدش

میشی برم بی تفاوت نگاه ازش گرفتم و گفتم: نه سپیده خانم میتونی یکم از پائین موهام و 

وای حیفه خیلی تحریک کننده است متعجب به سولماز چشم دوختم خنده کریحی کرد و -زنیب

کنه چیه چرا اینطوری نگام   تا چه حد میتونه مردا رو تحریک ونی موی بلنددگفت: نمی

میکنی تو هنوز خیلی بچه ای من سنی ازم گذشته میدونم چطور میشه تو دل مردا جا باز 

اون وقت متوجه ته خوش تیپه میاد باال موهات و پریشون کن کرد یه بار که همین وارس

آره خوب قبول -اره که نیاز به جلب توجه کردن ندارهدنگین جون اینقدر زیبایی -حرفم میشی

آورد اونایی که سربه زیرن خیلی ولی این جور مردا رو باید از راه های مختلف به راه 

ه بار لباس لختی بپوشی سرو سینه رو راحت میان تو خط امتهانش ضرر نداره کافیه ی

اون وقت متوجه میشی این  بندازی بیرون ببین چه جوری با ول  زیرو روتو رصد میکنه

آخوند بازیا و ریش گذاشتنا همش کشکه عصبی داد زدم بار آخرت باشه به خودت اجازه 

میکشن دادی  درمورد امیر اینطوری حرف بزنی اون با همه اونایی که فقط جانماز آب 

تومنی ثنار فرق داره چشمکی زد زد و گفت: جوش نیار خوشگله فقط میخواستم تحریکت 
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نگفتم سپیده این -کنم تا زیر زبونت و بکشم متعجب نگاهی به سپیده بعد به اون انداختم

از این که اینقدر راحت گول  شاپری دلش پیش همین امیر خانه دیدی حاال حق با من بود

خونسرد و آروم به نوعی  م ولیداز خودم عصبی ش ددلم بیرون افتاده بوم و راز ده بودخور

ارم شکی نیست این و همه هم دعالقه  شتو این که بهکه از حالتم به احساسم پی نبره گفتم:

من چند ماه با امیر و خانوادش زندگی کردم پس خیلی  ونن نیاز به تحریک کردن نبوددمی

ولی عالقه من با اونی که تو نظر تو  د اون خانواده پیدا کنمطبیعیه حسی به امیر یا بقیه افرا

ولی فقط احترامه نه چیزی فراتر از این  من برای امیر احترام زیادی قائلمخیلی فرق داره 

دت زحمت بدی و لقمه رو دور از این به بعد برای پی بردن به چیزی نیاز نیست به خو

پیده خانم نگفتی میتونی برام یکم م بپرسی بهت میگم خوب سدازخو سرت بچرخونی 

اینقدری که صاف و یک -ن که میتونم فقط چقدر میخوای بزنمونستت-ش کوتاه کنی ازپائین

صبر کن تا قیچیم و بیارم با بیرون رفتن سپیده  باشه پس خیلی کوتاه نمیشه-دست بشه

اسراری  وتو چه–نداری ه القماز تو صورتم دقیق شد و گفت: چرا میخوای بگی بهش علسو

من تجربم تو این جور چیزا خیلی باالس با یه نگاه – من بهش عالقه دارمبگی داری که 

میتونم بگم طرف چه حسی داره وبا اطمینان میگم این آقا خوش تیپه بدجور دلباختته با این 

ه بریده گفتم عاشقمه اونم دحرف بلند زدم زیر خنده درحالی که نمیتونستم مان  خندم بشم بری

ببینم راسته ی زد و گفت: آره جونم حسابی گرفتارت شده دوباره خندیدم اونم لبخندامیر 

مطمئن باش داشته باشه –نامزد داره درمیان خنده شانه ای به عالمت نمیدونم باال انداختم 

ه دیگه دلم درد دکش میکنه نه که صاف میاد سر وقتت نفسم و با صدا بیرون دادم و گفتم: بس

داستان نیست خوشگله حقیقته من خوب میتونم نگاه یه مرد –گرفت اینقدر داستان سرهم نکن 

از این تو چشمات ولی تو گرم حرف زدن با داداشش بودی  دپریشب نافرم رفته بوو بخونم 

ا آره بایدم ب-به بعد وقتی باهاش روبه رو میشی یکم بهش بیشتر توجه کن با سر میاد طرفت 

خیلی دوسش داری کالفه گفتم: لطفا" دیگه ادامه نده یه –سر بیاد نه که خیلی سالمم ازخداشه 

به کسی هم جز وست دارم دبار گفتم نه یعنی نه بزار خیالت و راحت کنم من یکی دیگه رو 

سولماز بیا کمک کن بشونیمش رو  من این جام– کجا موندی سپیده خانماون نمیتونم فکر کنم 

لی سپیده شانه ای به موهام زد و دست به کار شد وقتی کارش تموم شد آینه ای این صند

نگاهی به موهای بلند و یک دستم که تا رو کمرم ریخته بود  آورپشت سرم گرفت از آینه در

کارتون اگه تموم شد میز و بچینم سری به عالمت مثبت تکان – عالی شد ممنون–انداختم 

 دادم با بیرون رفتن سولماز سپیده دستم و گرفت و گفت: زیاد به حرفهای این اهمیت نده

اجازه نده بیش تراز حدش حرف بزنه وگرنه بعدا" نمیشه جلوش و گرفت بعد از خوردن غذا 

قاشق خوردم رو تخت درداز کشیدم  اشتن اشتها تنها دوسهدکه طبق معمول بخاطر ن
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من متوجه نگاه امیر هرکاری میکردم ذهنم و از چیزایی که سولماز گفته خالی کنم نمیتونستم 

که سولماز با اطمینان ازش حرف میزد اصال" نشده بودم راستش اصال" به امیر نگاه کردم 

ن عالقه داشته باشه چی که متوجه چیزی بشم اگه واقعا" حق با سولماز باشه و امیر هم به م

ولی نه امکان نداره کامال" از حرفها و نوع برخوردش میشه فهمید که اون هیچ تمایلی به 

من نداره اللخصوص حاال که به این وض  افتادم و خودم نیاز به چند نفر دارم که بهم 

م رسیدگی کنن بیکار نیست خودش و گرفتار دختر علیلی مثل من بکنه بهتره فراموشش کن

طبق خواسته خودم تنها یه ,رفتن سپیده از یک ساعت قبل  اینطوری برای هردومون بهتره

وقتی شالم و رو سرم انداخت به به چه  ریمل و یه رژ مالیم برام زد و لباسم و تنم کرد

این -چهش بلند شد خندیدم و گفتم:چیه سپیده خانم میخوای امیدواری بهم بدی اینطوری میکنی

پس دیگه جدی –از ببین چی شدی داه بنگکف پات یه تو آینه به خودت ن شممچه حرفیه چ

خدارو شکر -که آرمین وارد اتاق شدجدی باید مراقب غشیا باشم هردو داشتیم بلند میخندیدیم 

سالم به روی ماه خوشگلت -سالم  دیر کردی–هات و شنیدم دنمردم و دوباره صدای خن

شیطون نه که تا -اره باورم میشه خوشگلمادعزیز دلم دوباره خندیدم و گفتم: دیگه جدی جدی 

سرتاپام و –حاال نمیدونستی خندیدم و با سر به سپیده که گفت میتونم برم اشاره کردم بره 

البته با یه فرق اون موق   رو دوتا پا بودم -قنگاهی انداخت و گفت: دوباره شدی نگین ساب

بسه نمیخوام حرفهای ناامید کننده بشنوم خوب آماده ای بریم دیر -االن رو چهارتا چرخم

م چه ساعتی میخوایم بریم اول تورو میزارم تو دبهشون گفته بو-مهمونا آماده ان–میشه 

نه تا تورو بزارم تو –ردی آرمین سپیده رو که فراموش نک–ماشین بعد میرم سراغ اونا 

ماشین اونم آماده شده آرمین من و از پله ها پائین برد و سپیده چرخ و وقتی تو ماشین نشستم 

به پنجره اتاقی که مدتی توش اقامت داشتم امیر گوشه ای از پرده رو  دیه لحظه چشمم افتا

ندم که فکر کنه زده بود کنار و داشت نگاهمون میکرد فورا" سرم و بطرف دیگه ای چرخو

 چیه آرمین چرا دمق شدی-آرمین و سپیده با چند دقیقه تاخیر اومدن و سوار شدن ندیدیمش 

چرا با یکم تاخیر میان مهم نیست تا ما برسیم اونا هم میان -یعنی نمیان–مهمون داشتن –

این و گوش کن جدیده با روشن کردن ضبط فهمیدم داریم راه می افتیم هرچند ماهم زود 

تکونی خوردم آرمین  با ضربه ای که به شیشه خورد د داره ذهن من و منحرف کنهقص

ممنون –سالم کار همیشته خوبی -شیشه رو داد پائین وارسته خندید و گفت: سالم ترسوندمت

ی برای غذای تو نقشه کشیده بودم  نگو توهم برای من میبینم که توهم خوبی حیف شد کل

مده بودم دم رفت اوآه اینقدر نخند دختر یا–هم به خنده انداخت نقشه داشتی خنده من اونا رو 

هان نه یعنی میخواستیم مهمونمون رفت بیایم که –مگه قراربود نیاید –چی بگم ماهم میایم 

خوب اینطوری که زشته میخوای –قرار شد امیر اونا رو برسونه خونشون بعد خودش بیاد 
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نمیشه درست و حسابی دلی از عزا  مجلس رسمی میشهه بابا اونا بیان ن-بگو اونا هم بیان

نه بابا طرف زن و مادر زن آینده امیر دلم -فتم چیه نکنه مهمون پدر زنتهگدرآورد با خنده 

حتمی  که نه تازه -پس باالخره حتمی شد-هری ریخت پائین ولی سعی کردم خودم و نبازم

ی نمیدونه ولی ظاهرا" دختره چیز قراره یه مدت رفت و آمد کنن باهم آشنا بشن البته خود

وقتی قراره –امیر و میبینه سرخ و سفید میشه ته کفت دستش شاهمه چی و گذ ه  نمیدونه نن

خوب ,ا اصول دیگه دچی بگم امیر و هزار جور ا-واج کنن دیگه این کارا چه معنی دارهداز

اوه اوه مادر  یم صبر کنید ببینم عروس خانما باالخره حاضر شدن یا نه که با هم حرکت کن

فوالد زره اومد نگاهم بطرف ورودی چرخید آرمین با بهت گفت: علی کدوم یکی قرار زنه 

اون؟ متعجب  به آرمین نگاه کردم وارسته گفت:خانواده خوبی هستن -همین جلوئیه- امیر بشه

: اینا وارسته به آرمین گفتم باالخره اومدن با فاصله گرفتنامیرم به حجاب خیلی اهمیت میده 

باشه -بهشون بر بخوره  به این جور چیزا خیلی اهمیت میدن یه وقت جلوشون حرفی نزنی

خدایی امیر و این چیه همسن مادر بزرگ خدا بیامرزمونه  دست خودم نبود آخه حیف امیره

تیپ این خانم کجا خودش  بنده خدا آقا امیر هیچ رقمه بهم نمیان-نگاه کن اون کجا این کجا

حتما" یه چیزی اون زیر داره که چشم -کجا من که نمیفهمم چطور به این خانم راضی شده

آرمین با تعجب بهم چشم دوخت و من با لبخند سرم و بطرف دیگه یکی مثل امیر گرفتش 

م نگاهش دوباره دلم و لرزوند با سر سالم کرد چرخوندم که نگاهم با نگاه امیر تالقی شد

فتم: تا کی قراره این جا گنیدم صورتم و دوباره بطرف آرمین چرخوندم و شهمانطور جواب 

خندید و گفت:  راستی کلک مبارکه تو برای چی ماشین خریدی بمونیم حرکت کن دیگه

قت بود بلند خندیدم و گفتم: چکار کنم حواسم حاال وا صبح بهم تبریک میگفتی دمیزاشتی فر

گفتم تبریک به اون واجب تره حاال بگو ببینم تو که داری میری  و پرت یکی دیگه کردی

نوچ -آرمین اذیت نکن بگو دیگه–زرنگی همینطوری که نمیگم -ماشین میخواستی چکار

باشه پس منم قهرم همین که با خنده -پس منم نمیگم-حدسم درد میکنه-ت باید حدس بزنیدخو

هردو نگاهشون به نار امیر نشسته بود سرم و چرخوندم لبخند ازلبم محو شد دختره جلو ک

من بود با حالتی دختره رو که چادرش و ول کرده بود ازنظر گذرونم و بعد نگاهی با 

به آقا داماد –خوب ما آماده ایم میتونیم راه بیافتیم -تمسخر به امیر انداختم و نگاه ازش گرفتم

کت شلوارش که  هنوز وقت هست عجله نمیکردی با خیال راحت عوضشون میکردی به

واقعا" پس صبر کنید یادم رفته بلوزم و بلند خندید و گفت:  تغییر کرده بود اشاره کردم 

! با خنده بطرفم برگشت و گفت: شوخی کردم بابا راه بیافتید ماهم پشت !گسرهن-عو  کنم

کمی از راه و که طی کردیم آرمین گفت: خوبی نگین بدون راه بیافت آرمین –سرتون میایم 

این که نگاهش کنم گفتم: چقدر این آهنگ قشنگه میشه یه بار دیگه بزنی نگاه گذرایی بهم 
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سرم و تکیه دادم و چشمام و بستم هیچ فکر  انجام داد مانداخت و کاری که خواسته بود

نمیکردم دیدن یه زن دیگه کنار امیر تا این حد بتونه بهمم بریزه تصور این که خنده ها 

سی غیر خودم باشه قلبم و اتیش میزد چه برسه به این که وجودش ازآن ونگاه امیر مال ک

به جهنم فکر میکنی براش مهمه اگه بود نه نمیتونم طاقت بیارم ازهم میپاشم  یکی دیگه باشه

که با این وقاحت جلوی روی تو قرار نمیگرفت بیچاره ازاولم براش مهم نبودی وگرنه 

لی خواستگار داشتی قدم جلو میزاشت نکرد این کارو همون موق  که سالم و سرپا بودی و ک

که یه پیرزن و به تو ترجیح   تو بشین عزای این و بگیرالم میلی بهت نداشت حالچون ازاو

بیچاره نزار بفهمه چه بالیی داره سرت میاد وگرنه تا جایی که توان داره عذابت میده داده 

قه داره یابو برمیدارشون و فکر میکنن مردا همشون همینطورین تا میفهمن یکی بهشون عال

ا بخوبی گلم -جانم-چشمام و ازهم گشودمفورا"  ...با شنیدن اسمم کالس بزارن  شباید برا

واقعا" بهش -قشنگهبرام بزن خیلی ومه که خوبم آرمین از رو این سی دی لخنده گفتم: مع

چیه به من نمیاد آهنگ آروم گوش -چشم که دوختم دیدم با حالت خاصی داره براندازم میکنه

چرا میاد اللخصوص اگه چیزم باشی اخمی کردم تا –حتما" باید تند و وحشتناک باشه کنم 

 خواستم حرفی بزنم دستش و آورد باال گفت:نه نگین هیچی نگو بزار برای بعد رسیدیم

ما رو آوردی این جا  گفت:سته وقتی چشمش به رستوران افتاد اخمهاش و کشید توهم ووار

خندیدم و گفتم: تا تو  م تکون بخوریم مارو باش دلمون و حسابی صابون زده بودیم که نتونی

وابی زیرت آب بره خسیس تو هم جایی نمیخ–باشی دیگه برای جیب بقیه نقشه نکشی 

م و نگاهم و به مهمان دار دوختم تعظیمی کرد و گفت: سالم میدونی چکار کنی بلند خندید

خیلی خوش آمدید خواهش میکنم بفرمائید وارد که شدیم وارسته اومد کنارم و کمی خم شد و 

با خنده گفتم: ما کجاس مارو آوردی یه لیوان آبم از گلومون پائین نمیره گفت: وای این جا 

ش وقتی پشت چشم نازک کرد دوباره به خنده افتادم من به جات میخورم نگران نبااینیم دیگه 

ار تو قسمت ویژه ای وارد شدیم متوجه نگاه مادر امیر شدم که با چشم به دبا راهنمایی مهمان

آرمین همه رو به نشستن دعوت  دخترش اشاره ای کرد سعی کردم به روی خودم نیارم 

کرد مهماندار وقتی میخواست پرده رو بکشه گفتم: نیازی نیست بفرمائید  وقتی اون دور شد 

ا  که -وارسته گفت: چی چی و نیاز نیست خسیس میزاشتی بکشه من بتونم یه چیزی بخورم

سته نگاه خوب حاال چی بخوریم همه به وار–جز وارسته بقیه خندیدن ورشکستم کنی عمرا" 

چرا میخندی نکنه مارو آوردی این جا غذا خوردن بقیه -کردن و من دوباره زدم زیر خنده

بابا روت و برم من از دوروز –مگه جز این انتظار دیگه ای هم داشتی پس -رو تماشا کنیم

 بابا ازاین–که این جا تالفی کنم خنده من همه رو به خنده انداخت  پیش هیچی نخوردم

آخ جون حاال شد آرمین -یهمون نمیماسه بگید چی میخورید خودم سفارش بدمخسیس هیچی 
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رمین همانطور که میخندید برگه ای و مقابل وارسته گذاشت با دیدن بگو منو رو بیارن  آ

خیر به دالره بهت -اینا به ریاله دیگه-از حدقه بزنه بیرون درقما چشماش چیزی نمونده بو

خسیس نمیخوای بگیری بگو نمیگیرم این کارا چیه -دیگه نگین قالبیه-زده بهم چشم دوخت

من این چیزا ازگلوم پائین نمیره اصال" حقیقتش و بخوای معدم اینا رو بخوره -مرد گنده

باشه تو نخور رفتی خونه نون پنیر بخور ما میخوریم خوب انتخاب کنید تا –هنگ میکنه 

هیس آبرومون و بردی به مریم -ه منهبرابر با حقوق یه ما رحم کن نگین یکیش-پشیمون نشده

ه مریم جون نامزدت نافرم دلم برات میسوز-گاه کردم و خندیدمکه با حرص این و گفت ن

برو بابا خسیس چیه من و مریم حقوقمون و رو هم بزاریم شاید بتونیم نصف یه –خسیسه 

پرسش و سفارش بدیم حاال اگه مرجان و امیرم فداکاری کنن حقوقاشون و بدن به ما میتونیم 

راستی امیر دیر کرد رفت اونا رو برسونه خودشم موندگار شد یکیش و سفارش بدیم  

چهره مادرش نچسبونن ول کن نیستن ه من میبینم تاخودشون مرجانم با تمسخر گفت: اینایی ک

-اره مادر من اینم لقمه بود براش گرفتیدحق -زشته مرجان درست صحبت کن-رفت توهم

وای -دم خودش زد به سرشتقصیر من چیه من فقط پیشنهاد دادم دیدید بی خیالش شده بو

ها بطرف مهماندار و امیر  همه نگاهمامان اومد یه وقت جلوش حرفی نزنید بزنه به سرش 

وباره تپش قلبم شدت گرفت طوری که دبا دیدنش که داشتن بطرفمون می اومدن چرخید 

سالم و –حس کردم بقیه هم دارن صدای وحشتناکش و که به سینه ام میکوبید میشنیدن 

شرمنده که طول کشید همه به جز من جوابش و دادن منم به هوای جواب دادن به مهماندار 

اینطوری خیلی بد  امیر کاش خانواده نامزدت و هم دعوت کرده بودی– ی باهاش نزدمحرف

که بهش  هدنه بابا چرا بد شد همینطوری که معذبیم اونا هم اومده بودن بدتر میشدیم با خن-شد

من که همین و گاز میزنم شماها هم یه فکری به حال چشم دوختم گفت: بایدم بخندی خسیس 

ف با این وضعم تا این جا اومدم منظورش منو بود با خنده کفتم: بی انصاخودتون بکنید 

اسمم با شنیدن لحن طنزم اون و هم که تا االن جدی بود به خنده انداخت  داقل نصفش کنح

 نگاه از وارسته گرفتم مدیر رستوران بود سالم عر  شد خانم توکلی خیلی خوش آمدید

بابت مرگ خانوادتونم حالی که مجدد شما رو میبینم باعث خوش–سالم -واقعا" افتخار دادید

خیلی ممنونم -از طرف خودم و همه کارکنان این جا بهتون تسلیت میگم بقای عمر شما باشه

مهماندارها خواهش میکنم  همه تا زمانی که –خوب اجازه بفرمائید بگم میز و بچنین –

یش دیگه ای نیست آرمین خوب فرما–مشغول چیدن میز بودن درسکوت بهم نگاه میکردن 

با تشکر اونا رو بدرقه کرد باخنده به وارسته چشم دوختم و گفتم: چیه سرهنگ گویا جز 

هنوز تا –هنش و قورت داد و گفت: حقیقتش آره دبا صدا آب معدت خودتم هنگ کردی 

بیخود من که غذام نیم ساعته تو دستم آماده -حساب کردن میز وقت برای هنگ کردن هست
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آی آی نداشتیم نصفش سهم منه زود -شروع کرد به تا کردن منو شماها باهم کنار بیاداست 

باش رد کن بیاد لب چید منو رو از وسط نصف کرد و جلوی روم گذاشت و گفت: خسیس 

خوب سرهنگ حاال این و چه جوری –فقط صبر کن از این جا بریم  بعدا" به خدمتت میرسم

-حسابی که مچالش کرد گفت: اینطوری یدفعه بندازش باالبگیر ببین نگاه کن یاد –بخوریم 

تو نگران نباش یاد قیمت ها که -بی سلیقه حداقل تاش میکردی این که تو معدت گره میخوره

بیافتم گرش باز میشه خندیدم و گفتم: بزارش کنار سرهنگ  اون و به جای دسر بخور فعال" 

م و گفتم: خواهش میکنم بفرمائید سرد میشه اینا رو بزن تا سرد نشده بعد به بقیه نگاه کرد

به امیر که موشکافانه بهم چشم دوخته بود با خنده گفتم: چیه  دنگاهم  که چرخوندم چشمم افتا

وارسته با خنده و دهن پر گفت: نه بابا  سرتیپ چرا دمقی مهمونیت و  بهم زدیم دلخوری

غذاها با  ای با کالس نمیتونه به اینامیر و چه به این حرفا ازاین ناراحته که جلوی این آدم

پنگال حمله کنه خندیدم و به مهمانداری که با کمی فاصله ازمون قرار داشت اشاره کردم 

م انجام شد با خنده به وارسته چشم دوختم و گفتم:حاال دپرده رو بکشه وقتی کاری که گفته بو

کتش و درآورد آستیناشم  با خیال راحت هرجور دلت میخواد بخور تو عروسیت تالفی میکنم

بعد دستاش و بهم مالید و گفت: خوب حاال اول از کدوم بزنم به بدن وقتی آرمین به  زد باال

زرنگی داری میخواد شکم من و با غذای  چه دائی اخمی کرد و گفت: دسوپ اشاره کر

دنه یواش علی این چه وض  خور–آبکی پرکنه عمرا" اون مال خودتون دوتا اینا هم مال من 

هیچی نگو خانم زود بخور تا اینا تموم نکردن دریم وگرنه من و تو -همه جا رو پرکردی

فقط سرهنگ موق  رفتن مواظب چش و -و حقوق ده سالمون میمونیم صورت حساب این جا

همه رو به خنده کار دستشون نده  خنده بلند آرمین و سپیده چار مردم باش دگمه هات 

–یعنی بازم نمیخوای چیزی بخوری -فقط کمی سوپ-بکشم نگین جون تچی برا-انداخت

اشتها ندارم یکم سوپ کافیه وارسته وقتی ظرف سوپ و دید گفت: آخ جون تو از اون 

– مهمونای خوبی مریم یادت باشه همیشه نگین و خونه دعوت کنی خیلی با صرفه است

ما که نمیخوایم عروسی - بیخود به دلت صابون نزن همه رو سر عروسیت تالفی میکنم 

یه لحظه نگاهم به امیر   بگیریم میمونه امیر سراون میتونی هرجور دوس داشتی تالفی کنی

بسوزه پدر عاشقی که به دل پیرمردا هم رحم نمیکنه -که به ظرفش چشم دوخته بود افتاد

لوی چیزی نمونده بود همون جا جبه صورتم دوخت حرکتی به چشمهای سیاه و دلفریبش داد 

آره واال بسوزه با خنده –همه همه چیز و جار بزنم خیلی بود که تونستم خودم و کنترل کنم 

ابا پولم کجا بود کی بنه -جدا" نمیخوای مراسم بگیری-چشم از امیر گرفته به وارسته دوختم

دت باشن که خونه خراب واقعا" اگه همشونم مثل خو-و بده میخواد پول شام یه جماعت

پرکرد و گفت:بازم من همش ازدوروز قبل هیچی نخوردم این ایل و تباری  دهنش و-میشی
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 که من میشناسم از یه ماه قبل هیچی نمیخورن خونه که هیچ شهرو روسرم هوار میکنن 

حق با نگینه -بدتر از اون از کجا بیارم کلی پول جا بدم میدونی تاالر فقط ورودیش چقدره

گفتم: جاش با من مشکل دیگه ای هم داری درحالی روی هرچی خسیسه سفید کردی با خنده 

به زور اون و پائین  که یطرف صورتش بخاطر لقمه گنده ای که تو دهن داشت باد کرده بود

نیاز نیست بری تاالر ببینی من یه جای خوب و عالی -داد و گفت: باتو یعنی چی که باتو

دور دهنش و پاک میدن ه جارنداره فقطم به سرهنگای قالبی ابرات سراغ دارم ورودی هم 

مارو چه اومده به سرگذاشتن سرهنگ -کرد و گفت: جدی داری میگی یا سر کارم گذاشتی

قالبیا  وقتی سکوتش و دیدم خندیدم که باعث شد بگه پس سرکارم گذاشتی جدی شدم و گفتم: 

هن باز گفت: دخالیه میتونی مراسمت و اون جا برگزار کنی با  پدرم خونه نه سرکار نیستی 

مگه اون جا رو –منظورت همون ویالی تو فرشته است سری به عالمت مثبت تکان دادم 

اره هیچ وقتم اون کار و نمیکنم دنفروختید آرمین گفت: نه نگین عالقه خاصی به اون جا 

خودش تمایل داره اون جا زندگی کنه ولی من بخاطر شرایطش هیچ موافق این قضیه نیستم 

ایلم به اون خونه بود خونه هم که نه قصر ولی ازشوخی گذشته منم با آرمین منم بودم تم–

ی لکار درستی نیست خی یه دختر تنها تو خونه به اون بزرگی اصال"کردن موافقم زندگی 

خونه –گردان آدم میخواد که فقط اون جا نگهبانی بدن کارای دیگه پیش کش  خطرناکه یه

آره -میپسنده یا نه راستی تاریخ مراسمتون مشخص شده رو که خودت دیدی خانمتم ببر ببین

ونم اون مادر دختر ددوماه دیگه است البته اگه امیر قصدش گرفتن مراسم باشه که محال می

ازاین امر کوتاه بیان ما مراسممون و کمی عقب میندازیم تا اول اینا برگزار کنن راستی 

فت: هنوز نه قرار بود امروز حرف دراین مورد صحبتی داشتید  امیرسری تکون داد و گ

امیدوارم هیچ وقتم نشه متعجب به مرجان نگاه  -بزنیم که وقت نشد میمونه برای دفعه بعد

وارسته فورا" برای این که جو  تغییر بده گفت: چیه مرجان خانم حسودیت شد ما دوتا  کردم

شر شما رو از پیدا شدن وتا مرد دداریم میریم تو هنوز بیخ ریش مامانی مریم با خنده کفت: 

تون بکنن میمونه یه زن که باید دید برای مرجان پیدا میشه یانه با اشاره آرمین سر مادر

بینه چی با که شده البته ازنوع مردش نه زنش فقط مونده به دل خواهرشوهرت که دگفتم:پی

خبریه و ما –وختن دوتا برادرا متعجب به مرجان چشم دتوش میگذره با سرخ شدن مرجان 

روبه مادرش این و گفت چشم دوختم مادره نگاهی به من انداخت و بی خبریم به امیر که 

گفت:چند روز پیش نگین جون یه نفر و معرفی کرد قرار شد اول مرجان فکراش و بکنه 

 اگه نظرش موافق بود شماهارو تو جریان بزاریم این بار هردو برادر به من چشم دوختن

ت بود بشکن میزدی اسم ددید گرفتم رو به وارسته گفتم:چیه تا االن که اسم خوامیر و ن

خوب مگه -بیان خواستگاری خواهرت هر برات سختدخواهرت اومد اخمهات رفت توهم اینق
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دم و به او که لقمه گنده ای تو دهنش گذاشت گفتم: آخی بنده خدا اشتهاتم م خندیچیه غیرتی شد

نکردید حداقل بعدا" بگید مگه من دیگه یه لقمه ازگلوم پائین  آره دیگه–که از دست دادی 

اشتم میخندیدم که امیر گفت:میشه بگید طرف کیه دمیره دوباره قاشق دیگه ای تودهن گذاشت 

جریان اینه –و جریان چیه به امیر که چهره کامال" جدی به خودش گرفته بود چشم دوختم 

بهتر نیست بزاریم برای بعد امیر –وب ادامه بده خ–که برای خواهرتون خواستگار پیدا شده 

اخت و گفت:تو سرگرم باش  لحن خشک امیر وارسته رو دلخور دنگاه گذرایی به برادرش ان

شایدم طرف ازاقوام منه – برای همه دخترا خواستگار میاد این که قیافه گرفتن نداره–کرد 

رد ولی بعنوان برادر بزرگترش بهت برخورده امیر مستقیم تو چشمام زل زد و گفت:بر نخو

 اله خواستگاری خواهرم پوزخندی که زدم باعث شد ابروهاش و بادحق دارم بدونم کی اوم

فوق تخصص ارتوپده ازلحاظ مالی تو سطح که سی ساله برادر بزرگترش یه پسر –بندازه 

ازخواهر جنابعالی خوشش اومده اگه اینم  ادگیهمین طور ازنظر خانوباالیی قرارداره 

بهش میگم برو رد کارت چون برادر بزرگترش  ازنظر شما بچه میاد و کارش از بنیادغلط

جز خودش کسی  بتونه دل نشناخته و ندیده ردت کنه چون باور نداره حق خودش میدونه 

رقی نمیکنه چون تو با این که  میدونم برات هیچ ف اره دراصل کسی و باور و قبول ندبنده ب

فقط به خودت فکر کنی ولی بازم میگم نظر خواهرت دررابطه با پسر عمه من مثبته حاال 

چه خوشت بیاد چه نیاد شایدم تمایل داری خواهرتم با یکی از ایل و تبار اونی که برای 

خودت انتخاب کردی وصلت کنه هان خجالت نکش بگو نفس های تندش حاکی از عصبانی 

ت وارسته که هیچ حواسش به برادرش که گرگرفته بود نبود گفت: منظورت شدنش داش

ازپسر عمه ات نیماس همون دکی خودمون بدون این که نگاه از چشمای به خون نشسته 

آره -فکر کنم دیگه خوب روش شناخت پیدا کرده باشیدامیر بگیرم گفتم: بله دکتر نیما افشار 

مبارکه فکرشم نمیکردم طرف اون باشه من موافقم لیه من که موافقم پسر خیلی خوب و ایده آ

پوزخندی زدم و گفتم: عروس یکی دیگه است باید صبر کنید ببینید چه جوابی میخواد بده با 

دستای امیر هردو همزمان مشت شدبا تمسخر نگاهم و از مشتهای  ابرو به امیر اشاره کردم

وتونمیتونی صرف برادر بودن ه مرجان پدر دار–گره کردش گرفتم و به صورتش دوختم 

با مادرو خواهرت دراین  اللخصوص که ما قبل از این کهنقش پدروهم براش ایفا کنی 

اگه  رابطه صحبت کنیم ازپدرت اجازه گرفتیم پس خیلی اجازه تو نقشی تو این ماجرا نداره

لی و بهم زده بود ولی سرتیپ خواهرت از اون جایی که خیلی برات یکسی نبود کم کم یه س

ارزش و احترام قائله همه چیز و منوط به موافقت و تائید توگذاشته دیگه با خودته که بخوای 

خواهرت خوشبخت بشه و با کسی که دوست داره ازدواج کنه یا این که مجبور بشه تن به 

چون بی نهایت پول دار خوشبختیش تضمن شده – ازدواجی بده که هیچ تمایلی بهش نداره
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خوشبختیش اینه که ربست پیش خواهرته دقلبش  بزرگترخندی زدم و گفتم: نه برادر باست ل

نگه نداشته بود این چند روز آواره نبود -حرمت نون  نمک و نگه نداشت–و تضمین میکنه 

حتی دعوت امروز  داشتچون حرمت نگه  دو توخونه دختر دائیش میموند تن به آوارگی دا

و نپذیرفت چون نخواست توی برادر وقتی جریان و میفهمی به خودت اجازه بدی بگی 

نیما پسر حی  و نمک نشناسی نیست به مح  این که متوجه احساسش  حرمت نگه نداشت

ت شنیدم چند مرتبه خواستی بیاد خونتون که دشد خودش پاش و ازخونتون برید ازخو

یدم ادامه دادم پس حرمت تو و نون و نمکت و نگه دوقتی سکوتش و   نپذیرفته غیر اینه

ر بزرگتر هربار که این کلمه رو میگفتم ازقبل عصبی دداشت که پا تو خونت نزاشت برا

و از امیر که همچنان تو چشمام زل زده بود گرفتم به مادرش  نگاه سردم ترش میکردم

من تا چندماه دیگه ازایران میرم میمونه نیما اگه موافق این وصلت باشید که دوختم و گفتم:

از لحاظ خونه زندگی هم نگران هیچی همین جا موندگار میشه نه که اونم با من راهی میشه 

میمونه چیزای جواب مثبت باشه که هرجا خود مرجان بخواد براش خونه میگیره  دنباشی

ر بیاید اینم برمیگرده به وقتی که برادر بزرگترش جوابش دیگه که خودتون باید باهم کنا

اشتم دبی اهمیت به نگاه پرشرر امیر با خنده رو کردم به وارسته گفتم: فکر نکن  مثبت باشه

خوب ازخجات شکمت دراومدی وقتی  واسم به تو نبودا دیدی سرهمه گرمنحرف میزم ح

دور دهنش و -جو به کلی تغییر کنه همه به او و دهن پرش نگاه کردن شلیک خنده باعث شد

پاک کرد و گفت:خدا بگم چکارت کنه دختر اینم جا بود مارو آوری فکر کنم دوکیلو بهم 

به قول نگین موق  رفتن باید  فقط دوکیلو شکمو کم کم االن رفتی باالی صد کیلو-اضافه شد

کردم اورا ازجا  اشاره ای که به آرمینمراقب چشم مردم باشی ببین شکمت چقدر باد کرده 

مادرش و زنش هردو لبشون گاز  ا  اینا برای چی اومدن من که هنوز سیر نشدم–بلند کرد 

ن دسرها گل از گل سرهنگ ده شدبا چی یدنم و بگیرم دگرفتن ولی من نتونستم جلوی خن

نگاه های گاه گاه و تند امیر هربار که بهم می افتاد التهابم و برای داشتن بیشتر شکفت 

حتی شنیدن صداش هم به نوعی روحم و نوازش میداد با این که میدونستم مال یکی  میکرد

-تشنه ترم میکرد که از حضورش حتی اندک عطش قلبم و سیراب کنمهمینا  ولیدیگه است 

چیه دم حساب کردن میزه اخمهات رفته توهم نگاه ازمیز گرفته و به وارسته دوختم لبخندی 

شوخیشم هرچی -صورت حساب دست شما رو میبوسه به سرفه افتاداره دم وگفتم: اخم ندز

ظرف خالی دسرش و م پروند خندیدم و گفتم:مگه ماباهم شوخی داریم سرهنگ دزده بو

بلند شو مریم بریم  ن هیچی نتونستم بخورم رومیز گذاشت و گفت:اه اه اینا چقدر بدمزه بود

این بار خنده سپیده  م بیاد سرجاشلبده حاارم ضعف میکنم از گشنگی یه لقمه نون پنیر دمن 

واقعا" که اینا خیلی خوش مزه -بشین سرهنگ آرمین حساب کرده–که همه رو خندوند  دبو
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رش گفت:بسه پسر رودل میکنی چه خبرته مگه از دوقتی ظرف دیگه ای برداشت ما است

زوندش آره مادر مگه نمیدونی عروست یه نیمرو بلد بود اونم صبح سو-قحطی دررفتی

هیچ کدومتون به  فکر نکنمداشت عمی اعترا  مریم باعث شد بگه ولی نمیدونید چه ط

جرأتشم -ولی من خوردم کلی هم به به چه چه کردم دعمرتون نیمرو جزغاله خورده باشی

بسته شد چشماش و گرد کرد و گفت: راستش یاد صورت تو افتادم دهنم  داشتی به به نگی

من عادت کردم خیلی راحت ازهمه چیز -فراموش نکردید مریم خجالت زده گفت:هنوز

امیر نفسش و با صدا بیرون داد و سرش و بطرف بگذرم و فراموششون کنم اینم روهمونا  

میخواید شما برید من بعدا" –خوب سرهنگ اجازه میفرمائید دیگه بریم دیگه ای  چرخوند 

شمارو این جا نگه میدارن  شستن ده سال چرا نمیشه اتفاقا" بعد از رفتن ما –میشه میام هان 

ببخشید چند لحظه  به سپیده نگاه کردم و اشاره کردم دگمه رو  ظرف این جا به پای شماس

هنوز نه -........-خوبم چه خبر-.........-سالم حالت چطوره -......-بله بفرمائید–بزنه 

-......-ست امیره چطوره نه د-......-پس اول خبر بده رو بگو بعد خوبه-........-چطور 

-......-خیلی خوب حاال خوبه رو بگو-......-االن دسترسی ندارم بگو ببینم چی فرستاده

آرمین بوسه ای یطرف صورتم م ممنونم دچشمام و بستم و گفتم:به کل فراموش کرده بو

ولی منم همونی که اون گذاشت و گفت: نتونست طاقت بیاره بگو فردا به خدمتت میرسم 

شنیدی دیگه هرچند بوسه به سفارش نمیشه خودش توهم ,ممنون عزیزم خندیدم و گفتم: گفت

-شدی کفتر نامه رسون بگو ببینم دیگه چه خبری داری-........-از خجالتت درمیاد دبع

........بگو قبوله -خوب با من چکار داره -.........-میالد؟ همون وستت و میگی-.......

سرت برنمیداره خندیدم و گفتم: وقتی آرمین میگه قبوله  قالش و بکن وگرنه دست از

واستی میتونی با خودت هرساعتی خ.........-روحرفش نه نمیارم بگو نگین موافقت کرد

این چه حرفیه خوشحال شدم -........-قرار بزاری فقط برای بعد از ساعت پرواز آرمین بشه

رو مریم بعد امیر ثابت ماندم و نگاهم و روهمه چرخوندم اول بزرگواری خدانگهدار .–

مرجان فورا" سرش و انداخت پائین ولی امیر اخمهاش بیشتر رفت فتم: نیما سالم رسوند گ

وقتی کنار ماشین قرار گرفتیم سرهنگ  با بلند شدن امیر بقیه هم از جا بلند شدند ,توهم

گفت: کرایه چیه دورتادور ماشین و نگاهی اناخت و گفت:آرمین کرایه کردی آرمین خندید و 

مریم فورا" گفت: توکه با این وضعت نمیتونی بشینی پشت فرمون نگاه پسر جان مال نگینه 

براش  خودش میشینه ایشاال وقتی خوب شد  -پرغضب امیرکه به مریم افتاد اوراساکت کرد

بودن که بخوان براش  و مرجان  ری بود علیه دوتا ماشین بود کاخونتواین –راننده دیدم 

ممنونم -شید رو قلبم مرجان و علی مثل همیشه نگفت خودمیکی با  تیغ ک  دن  انگار ام بجان

امیر جان تا این جا هم به تو  و خانوادت حسابی زحمت دادیم همین طوری بخاطر قبول 
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مرجان گفت: واقعا" –بشه  چندماهی همسایتونه تا کاراش انجام  شدمپیشنهادت کلی مواخذم 

نگین قصد اری بری وارسته به جای من گفت: اون موق  که خانوادش زنده بودن این دوتا 

م نگین اگه دهرجا میرفتن با هم بودن دیگه چه برسه به االن  از محسن خدابیامرز شنیده بو

میره قلب من و لبخندی زدم و گفتم: االنم همینه حاال که داره  دائیش بگه بمیر درجا میمیره

هم اره با خودش میبره جایی که آرمین نباشه طاقت موندن ندارم اینطوری شماها هم ازدست 

من خالص میشید مادرش گفت: این چه حرفیه تو شدی جزئی از خانواده ما هیچ کدوم ازما 

ازخدام بود کنار خودما میموندی ولی خوب دیدیم راحت  فرقی بین تو و مرجان نمیزاریم

ازتون ممنونم  و حستون و باور کردم حرفم و با کنایه زدم امیرم -این پیشنهاد و دادیم نیستی

قفل ماشینش و زد و گفت: بقیه حرفها بمونه تو خونه بهتره راه بیافتیم خوب متوجه شد چون 

مرجان بیا تو ماشین من کارت دارم مرجان مضطرب نگاهی به مادرش ب  من دیر وقته 

وقتی امیر سوار شد روبه سرهنگ گفتم: لطفا" اون دوتا سوار شد اخت چشمی گفت و دان

گوشی که دست امیره ازش بگیر الزمشون دارم سری تکان داد و گفت:باشه آرمین خودش 

من و تو ماشین گذاشت کمرم و بست و سوار شدبالفاصله اشاره کردم ضبط و بزنه با 

- رم و تکیه دادم چشمامم بستم روشن شدن ضبط امیر فورا" بطرفم چرخید توجهی نکردم س

ولی هستم تا چند روز پیش فکر میکردم میتونم به امیر اعتماد -نباش-من خیلی نگرانتم نگین

امیر همون آدم چند روز پیشه هیچ تغییری نکرده توهرشرایطی میتونی -کنم ولی حاال......

ر گذشته که تا نگین به من بگو چی بین تو و امی-باشب کنی نگران نساروحرف و قولش ح

وقتی چیزی نبوده چی باید -.........نگین نمیخوای جوابم و بدیاین حد ازهم دورتون کرده

و گفتم: حقیقت....خوب حقیقت اصلی اینه  به روبه رو چشم دوختم –فقط حقیقت -بهت بگم

چرنده داد زدم نه چرند نیست اون لعنتی تو چشمام زل زد گفت –که امیر حسی به من نداره 

گفت ردوست داشتن به تو ندارم من هیچ حسی مبنی بتوبرای من با مرجان هیچ فرقی نداری 

 دارهی دلش جای دیگس متوجه شدی لعنتی چرا میخوای چیزی و به زبون بیارم که میدون

رمز ماشین با صدای وحشتناکی درجا عذابم میده  ماشین  کشید کنار و باضرب زد رو ت

اونم خودش گفت آره –خودش اینارو گفت -بسه آرمین-امیر خودش اینارو به تو گفت-ایستاد

پس این تیکه های که شمادوتا امشب -یافت سرم داره میترکهراه بنه یه بار دوبار صدبار 

فتی چرا هم نگچرا زودتر ب- خواهش میکنم آرمین -بارهم میکردید فقط به این دلیل بود

خوب میشناسی با فریاد گفت برای  وریختی توخودت خندیدم و گفتم:بسه آرمین خوبه من 

تو این دنیای لعنتی هیچ کس و  از دست بدم مناین که میشناسمت میگم من نمیخوام تورو

ندارم برای زنده موندت  برای بودنت داشتنت روزی هزار بار سجده شکر به جا آوردم 

م به همین راحتی داری پرپرمیزنی خنده های ظاهری و واقعیت و خوب ازهم نمیتونم ببین
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تشخیص میدم وای خدای من چطور اون دوروز که خودت و زندونی کردی نفهمیدم همه اینا 

با ضربه ای که به شیشه  یبه این دلیله که میخوای به زور فکرش و ازسرت بیرون کن

دوخت امیر و وارسته هردو هراسان به ما خورد آرمین غضبناک ازشیشه به بیرون چشم 

خواست پیاده شه که گفتم: خواهش میکنم آرمین  نگاه میکردن آرمین دستی تو موهاش کشید

خانم  و بزار ببینم چه غلطی میکنم سپیدهکت شر چیزی بفهمه عصبی داد زد فقط سانزا

افتاده نکنه حالش بد  قیابشین آرمین که پیاده شد امیر گفت: چه اتفبیا –بله -رانندگی بلدی

 خواهش میکنم آرمین-شده آرمین بدون این که جوابی به امیر بده با غضب براندازش کرد

آرمین جان -خیلی خوب هرچی تو بگی خواهش میکنم تمومش کن لطفا" برگشت بهم زل زد

اگه واقعا"برات مهمم همین جا  به خدا تموم شده لطفا" بخاطر من توهم بگذر خواهش میکنم

مشتش و کوبید رو سقف و گفت: چطوری دفنش کنم لعنتی این کار یعنی ازدست نش کن دف

لعنتی هیچ میفهمی با این کار چه بالیی داری سر چی و اشتباه میکنم  -اشتباه میکنی-دادن تو

من عادت کردم قراربود اتفاقی برام بیافته این مدت افتاده بودمن  جون سخت -خودت میاری

ی هم میشم من زیر تیغ جراحی نمیرم لب گه قرارباشه خوب بشم همینطوراتراز این حرفهام 

گرد شده نگاهم کرد التماس گونه گفتم:برای آخرین بار وقتی با چشمای به اونا هم نمیزنم 

حرفی که میزنم اهمیت ندی کاری میکنم اگه تمام دنیا رو هم زیرو رو به آرمین به خدا اگه 

امیر گفت: چی اک داداشم میزارمت کنار دیگه خود دانی به ارواح خ رسهکنی دستت بهم ن

اه ازاو که روی حرفش با آرمین بود ولی ان جراحی چیه؟ نگشده آرمین مشکل چیه جری

لطفا" خواهرت و بفرست تو ماشین برادرت باید باهات صحبت  -نگاهش به من بود گرفتم

نداخت و گفت:الزمه قبل از م نگاهی بهم اکنم با فریاد گفتم: آرمین ازت خواهش کردم نی

من هنوز زنده ام -صحبتی داشته باشم هرفتنم درمورد برخی از مسائل با کسی که وکیلت

با روشی که تو درپیش گرفتی چیزی طول نمیکشه –هروقت مردم هرکار دلت خواست بکن 

چطوری المصب -خبر مردنت و بهم میدن ومن نمیزارم ازهمین االن جلوش میگیرم

امیر بتونه راضیت  دتوکه تو این زمینه به حرف من نیستی شای-د کردن منبا خرچطوری 

سپیده نشست و ماشین و بشین سپیده خانم  کنه ممکنه این آخرین فرصت برای بهبودیت باشه

-فکر میکنی دائیت ازموضوع اصلی حرفی به آقا امیر بزنه–آروم به حرکت درآورد 

تا همین جاشم تا تونسته خردم کرده این بار  نمیمونهامیدوارم نگه وگرنه دیگه هیچی ازم 

نبالت دزبونش میگه نه ولی چشماش -درچه مورد-منم با سولماز موافقم–دیگه دووم نمیارم 

این وسط حتما" یه دوست داره  خودتم خوب میدونی -اه کردم سوسو میزنه متعجب بهش نگ

که مان  شده عشق یطرفه هم اینه  دلش پیش یکی دیگه است -چیزی هست که مانعش میشه

ازقصد من و کشیده -پس باید ازاین جا بری-چارش فقط سوختن و ساختن راه به جایی نداره
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امروز بدترین روز زندگیم بود خیلی تونستم تحمل کنم این جا نمیدونم چرا میخواد عذابم بده 

ر ندارم شایدم واقعا" پوستم دربرابر مشکالت این زندگی لعنتی کلفت شده و خودم خب دشای

من دیگه هیچی ندارم که دلم و بهش خوش  قسمتم اینه که هرچی که دوست دارم ازدست بدم

ولی.......یکم کنم این مدت اگه تونستم مرگ خانوادم و تحمل کنم حضور امیر و محبتش بود 

هرچی –همون اندازه هم جلوی چشم امیر خارو خفیفم میکنه  ه ولی بهآر-گریه سبکت میکنه

تنها چیزی که ازش دارم فکر و خیالشه قصدم ندارم -بیشتر بهش فکر کنی بدتر میشی

-ز نمیتونه ازم بگیرشیازدستش بدم چون تو تمام دنیا همین یه چیزه که هیچ کس و هیچ چ

چشمام و بستم و گفتم:خدا رو شکر نمیتونه تو قلب و ذهنم و ببینه وگرنه -نگین دق میکنی

ری خیالش هست که بشه اونطوری دق میکردم باز حداقل اینطوراحت همونم ازم میگرفت 

دختر ازپا میافتی آخه این که نشد عشق توبا این کار فقط به -مرحم زخمهام خدارو شکر

ولی –صدمه اصلی و اون بهم زد که کاری کرد بهش عالقمند بشم –خودت صدمه میزنی 

دیدم به این راحتی ها راه  باید فراموشش کنی داره  ازداوج میکنه اون زنی هم که من

اگه دلش با من بود بخاطرش -جنگیدن باهاش خیلی سخته وبرای ورود یه رقیب باز نمیزاره

میشه  دیگه جنگیدن معنایی نداره باهمه دنیا درمی افتادم باخت من ازقبل تعیین شده است

 اریبا روشن شدن ضبط چشمام و بستم تو اگه واقعا" به من هیچ حسی ندضبط و بزنی 

رای چی اونطوری بهم زل زده بودی تو چشمات نگرانی موج میزد این و نمیتونی منکر ب

نه نمیتونی آه که همین حسای عجیب غریبته که تا این حد من و به تو وابسته کرد  بشی

هروقت میبینمت لم میخواد درسکوت فقط نگاهت کنم چون یه چیزی بهم میگه نگاهت 

صادق تراززبونته این فقط حس من نیست هرکس میبینت همین و میگه کاش میفهمیدم چی 

چیه جا خوش کردی دلت نمیاد ازماشین مامانیت – باعث شده تا این حد ازم فاصله بگیری

تعارف –خوشت اومده مال تو -دل بکنی با لبخند چشمام و باز کردم و به وارسته چشم دوختم

اگه با پرستارت کاری نداری بره استراحت کنه تا - حتما"  -نیومد داره میتونم بشینم داوم

فعال" با شما کاری ندارم با رفتن او وارسته ...دیگه ادامه نداد با خنده کفتم: برو سپیده خانم 

پشت رل نشست و گفت:حوصله داری به خدمت برسم بلند خندیدم و گفتم:توهم میبینی من 

-واقعا" نمیتونی دست و پات و تکون بدی-نمیتونم جم بخورم میخوای از فرصت استفاه کنی

ی اینقدر مغروری با برای چ -نه سرهنگ دریغ از یه انگشت دست که دیکگه جای خود داره

همه جات چرا وقتی ناراحتی درد داری میریزی تو خودت و  -خنده گفتم: من کجام مغروره

 -تحمل میکنی هیچ کس اینطوری نمیگه وای چقدر قویه اصال" بگو ببینم جریان جراحی چیه

یکی پیدا شده میگه من میتونم کاری کنم  غش میکنهیانی نیست آرمین بی خودی داره شلوجر

خوب منم -تا اون جایی که من میدونم تونیاز به جراحی نداری-خوب بشی منم گفتم رون
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همین و میگم ولی آرمین زیر بار نمیره میگه طرف مدارکم پزشکیت و دیده گفته من میتونم 

خوبش کنم ولی میدونم چرته اون فقط میخواد خودش و به من نزدیک کنه که منم هیچ دلم 

خوب پس –خوب بای این که قبال" خواستگارم بود –چرا -و بشمنمیخواد با اون روبه ر

 نه بابا سرهنگ قالبی موضوع این نیست-موضوع اینه نمیخوای تورو با این وض  ببینه

-خوب مشکلش کجاس-چطور بگم اون برای فردا بعد از رفتن آرمین قرار گذاشته بیا این جا

نی میخواد تورو تنها یع-میخواد برهمشکل اینه من فرا تنهام سپیده کار داره بعدازظهر 

ازتنها بودن باهاش –سولماز به جاش بیاد ولی بعد از ساعتی که اون میاد  قراره-بزاره

سرهنگ متاسفم که نمیتونم نفسم و با صدا بیرون دادم و گفتم:بحث ترس نیست -میترسی

– میخواد باشه برات بازش کنم ولی تمایلی به دیدنش ندارم حاال به هردلیل و بهونه ای که

روز پیش خودش برام فرستاده که ممکنه اگه  دچن-جریان قرصایی که آرمین میگفت چیه

چرا بابا -وتو نخوردی-چیزی که فکر میکنه باشه با خوردن این قرصا زودتر جواب بگیرم

اگه فقط به همین جا ختم میشد حرفی نداشتم این پسره آرمین همه رو به زور به خوردم داده 

خیلی خوب -چه جور پسریه-گیره به راحتی چشمش بهم بیافته دست از سرم برنمیدارهخیلی 

جای دیگه -و مودبه با خانواده و اصل و نصب دارهم هست از لحاظ ظاهرم خیلی خوبه ولی

تو به امیر عالقه اری رسته  اخمی کردم و -خرابه نه خندیدم و گفتم:به من این حرفها میاد

ل همه برای این که حال هردوتون درست مث-همچین چیزی رسیدیگفتم:یدفعه برای چی به 

هممون همین فکر و -پوزخندی زدم و گفتم:برادرت با چیزی که میگی دنیایی فاصله داره

امیر که با فاصله کمی از  وخواستم چیزی بگم که متوجه آرمین  میکردیم بهش چشم دوختم

نبال کرد با دیدن اونا درد نگاهم و  دم وارستهماشین ایستاده بودن و نگاهمون میکردن ش

بالبخند درو باز کرد و گفت: بیرون بده بفرمائید داخل نگین منم از راه به در کردی اینا چیه 

خوب این برای اینه که من تا حاال ازاینا گوش – گوش میدی خندیدم و گفتم:چقدرم بدت اومد

بهتره برم بخوابم  تا نت من و گرفته نکرده بودم ولی خیلی با حال بود البته فکر کنم جو ماشی

قاطی نکردم  راستی بابت امشب ممنون خیلی غذا خوش مزه بود بازم ازاین کارا بکن خنده 

وارسته با هردوی اونا دست داد و برای رفتن به داخل من خودش و هم به خنده انداخت 

روپام قرار داد تو وقتی کیفم و ازشون فاصله گرفت آرمین کمکم کرد بشینم رو ویلچر منزل 

بدون این که جوابی بهم  -االن به هدفت رسیدی– نگرون برم لدنمیتونستم -چشماش زل زدم

بده حرکت کرد توجهی به امیر نکردم  حتی وقتی بابت امشب تشکر کرد جوابش و هم ندادم 

آرمین من و به دست سپیه سپر  به اون یکی اتاق رفت فردای اون روز و فقط نگاهش کردم 

همراه سپیده آرمین و تا فرودگاه بدرقه کردم موق  برگشت وقتی تو ماشین نشستم اینقدر 

نه –میخوای ضبط و خاموش کنم –سردردم شدید بود که سرم و تکیه دادم و چشمام و بستم 
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چشمی گفت و  فقط یه قرص بهم بده بعدشم حرکت کن زودتر برسیم شب مهمون دارم

سوار شد ضربه آرومی رو چونه ام زد چشمم و که باز  وقتی دوباره ددرماشین  باز کر

کردم یه لحظه فکر کردم اشتباه میبینم ولی نه خودش بود قرص و مقابل چشمام حرکتی داد 

بقیه چکار میکنن منم مثل -این جا چکار میکنی-کمی هم آب بهم داد  و آورد نزدیک دهنم 

منم دختر همسایمون -مسافرن توچی بقیه برای راهی کردن مسافرشون میان یا خودشون-اونا

رآورد و گفت: اینا چیه گوش دکتش و  مده بودمسافر داشت برای بدرقه مسافر اون اوم

ا اخم بهم چشم دوخت گفتم:لطفا" سری تکون داد و کتش و ب خاموشش نکن وقتی-میکنی

بلند شد روپام پرت کرد ولی با درد وحشتناکی که رو جفت دستام پیچید صدای فریادم به هوا 

سپیده فورا" پیاده شد درسمت من و باز کرد و گفت:چت  که اورا وحشت زده بطرفم کشید

ه ای لنگین حرف بزن نگین با توام وقتی دستام و گرفت نا-شد نگین جون کجات درد میکنه

اهش رو جفت دستام ثابت نگ-کردم و چشمام و باز کردم و روچشمای مضطربش ثابت ماندم

ازروپام برداشت و جفت دستام و کمی باال آورد لبم و بین دندون گرفتم تا ماند کتش و 

وباره بهش چشم دوختم ولی هیچی نگفتم با سر دکدومش درد میکنه -بلند نشه صدای نالم

انگشتش رو انگشتام فشاری وارد کرد وقتی بهم چشم دوخت هاله ای ازاشک تو چشماش 

دوباره به انگشتهام خیره  ازخودم نشون دادم دارن تکون میخورن هیچ عکس العملی-دپربو

میخوام سعی کن حرکتشون بدی....نگین  شد این بار فشار محکم تری بهشون وارد کرد 

ستام ددستات و تکون بدی همین االن کاری که خواسته بود و انجام دادم ولی فقط تونستم مچ 

خیلی درد میکنه –تم و کمی حرمکت بدم با پیچیدن درد تو دستام بی رمق چشمام و بس

تو چشماش زل زدم و گفتم:کتت و  ن اینطوری شدی یا چند وقتهالا–چشمام و روهم فشردم 

خانم سوار شید  هش و رو صورتم چرخوند  گفت: سپیدهکه انداختی درد پیچید تودستم نگا

گفت:پس  دباید حرکت کنیم وقتی سپیده درجلو رو بست تا بره سوار شه امیر با پوزخن

میخواست دوباره آزارم بده داشت با روح و روانم بازی –الزم داشته معجزه عشق  معجزه

معجزه نمیکنه داروهای خواستگارمه که من امروز برای تو دیروزنه سرتیپ عشق -میکرد

ولی همچنان داشتم از تو هم رفتن سگرمه هاش لبخندی زدم و چشمام و بستم با معجزه کرده

نه  خواستگارش بیمارستان و براش -نیست ببریمش بیمارستانبهتر -درد به خودم میپیچدم

زیر چشمی نگاهی بهش انداختم و گفتم:  میاره توخونه اون حتما" میتونه براش معجزه کنه

تا حاال که خیلی موفق بوده صدای تند نفس هاش نشون از موفق بودنم حتما" میتونه 

اید برم جایی نمیتونم شب آقای وارسته من امشب ساعت هفت ب-درعصبی کردنش داشت

ولی گفته هشت به بعد میرسه مهمون ایشونم ه جای خودم از سولماز خواستم که بیاد ببمونم 

مشکل این جاس که کسی نیست درو برای -مشکل چیه؟ بخو–ساعت هفت و نیم میرسن 
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ازمن میخواید بمونم تا دربون –افزود ایشون باز کنه خنده ناگهانیم به شدت عصبانیتش 

من شرمنده ام ولی اگه ازقبل برای این روز قرار نزاشته بودم اصال" –همون ایشون باشم م

شاید حضور خودش معجزه برو عزیزم نگران نباش خودم یه فکری براش میکنم -نمیرفتم

وقتی با چشمانی شرربار بهم چشم دوخت گفتم: کنه و بتونم خودم درو به روش باز کنم 

انداخت و  نگاهی بهم و دیدم بعد خنده تمسخر آمیزی کردم نیمراستی سرتیپ اومدنا خانمت 

چشم من که ازاولم روشن بود ولی فکر نکنم وقتی بفهمی چی دیدم -گفت: چشمت روشن

مگه -...........-ممنونم تو چطوری-.......-سالم -.......سپیده خانم لطفا" دگمه رو برام بزن

وقتی زیر چشمی نگاه کردن امیر و دیدم -......یعنی میخواد تنها بلند شه بیاد-ت نمیایدخو

مطمئن باش اگه چیزی باشه اولین نفر تو خبردار -.....-گفتم: نه چه ایرادی بگو منتظرشم 

فتم:لطفا" یکم سری  تر گسرم و تکیه ام و خداحافظ.-......-حتما"  ازتم ممنونم -.....-میشی 

چشمام و بستم ولی درد دستام بقدری زیاد بود که وام همزمان با مهمونم برسم برو نمیخ

وقتی ماشین از  داشت امونم و میبرید بی شک اگه امیر توماشین نبود زده بودم زیر گریه

و لیر دستش و برای برداشتن کتش جم و باز کردم همون لحظه امم چشماحرکت ایستاد آرو

اجت میخوای اینطوری چیه ح-صورت من تغییر دادکتش به نگاهش و از آورده بود 

دستام درد گرفت نمیخواستم بیافته خاکی شه جلوی چسبیدیش لبخندی زورکی زدم و گفتم:

چیزی نمونده بود فریادی از درد بعضی ها آبروت بره به سختی الی انگشتهام و باز کردم 

پیاده شد سپیده پیش دستی کتنش و برداشت و خوبی سری به عالمت مثبت تکان دادم -بکشم

کرد و من و رو ویلچر نشوند تازه به جلوی در رسیده بودیم که سروکله مرجان و مادرش 

چرا -چرا اینقدر رنگت پریده حالت خوب نیستتم و بوسی وگفت:پیدا شد مادرش صور

ولی بنظر نمیاد خوب باشی داداشی نگین چرا اینطوریه امیر نیم نگاهی بهم انداخت –خوبم 

اینقدری که اون مادرو دختر ازشنیدن این -گفت:امروز انگشتاش تکون خورد درد داره و

دارو شکر و خ دم نشده بودم مادرش چندین مرتبه صورتم و بوسیدن خودحرف خوشحال ش

ری باال شام همین جا میمونی وساطتت امیر نبود به زور وارد گفت:نمیزارم ب کرد آخرم

تعوی  کرد و گفت:همه افراد خانواده آقا امیر عالقه خاصی  خونه کرده بودم سپیده لباسم و

ایی هیچ فرقی بین دآره مدتی که باهاشون زندگی میکردم خ-مخصوصا" مادرش بهت دارن

بودم و باور دیگه ای داشتم دخترشون پوزخندی زدم و گفتم: دمن و مرجان نمیزاشتن بع

من چیزی تو چشمای آقا امیر  شاید درست نباشه بگم ولیدستی رو صورتم کشید و گفت: 

تشه ددیدم که...........نزاشتم ادامه بده باهمون چشما من و گول زد خوب بلده بازی بده عا

لطفا" رویه لباسم و بیار شال سفیدم و هم میخوام لباسی که خواسته وازاین کار لذت میبره 

م سری به عالمت بودم و تنم کرد و گفت:خیلی رنگ و روت پریده بزار یه دستی بهش بکش
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ه دست ازکار کشید خودم خندم گرفت لبخندی زد و گفت:هان دمثبت تکان دادم وقتی سپی

میبینی -نقره ای استفاده نکرده بودم ط چشم خآره خندیدم و گفتم:تا حاال ازاری لذت میبری د

آدمی نیست د تو رو ببینه گره ای به پیشانی انداختم و گفتم: امیر یچه بهت میاد این آقا االن با

که با این چیزا بشه تحریکش کرد محکم تر از این حرفهاس منم عادت ندارم با این چیزا 

خوبی نگین جون – میدونم برو به کارت برس دیرت میشه-اشتمدمنظوری ن–جلب توجه کنم 

آره خیلی زیاد میشه پتورو بکشی رو دستام دستم و تو دست گرفت و -ببینم هنوز درد داری

دوباره دارن ازحس می افتن ناراحت پتو رو کشید و گفت: نه ولی دستام - گفت: سردته؟

امروز میمونم نمیرم چشمام و بستم و گفتم:بلند شو برو اتفاقی برای من نمی افته چیزیم بشه 

ازاتاق بیرون و زد برق و خاموش کرد روژفا" برق و هم خاموش کن آبالط پائین پرآدمه

ر دادم تا باالخره خوابم برد یه لحظه با گرمای دستی آروم اینقدر چشمام و رو هم فشارفت 

بهتر نشدی چشمام و –چشمام و ازهم باز کردم لحظه ای به چشمهای نگرانش خیره ماندم 

مثل تو فکر کردم -چقدر سردن-دوباره بستم که باعث شد پتو رو کنار بزنه و دستم و بگیره

گه تو انتظار بی جایی داری پوزخندی زدم و آروم گفتم ولی اینقدری بلند بود که درجوابم ب

متاسفم که باید بگم نمیتونم مهمونت چند -گفتم:من هیچ انتظاری ازتو ندارم لطفا"تنهام بزار

قه خیلی یهفت و سی و پنج دق-دهبهش خیره شدم و گفتم:مگه ساعت چندقیقه ای میشه اومده 

که من ناچار نبودم  داومده بو-نیومدهسولماز هنوز همیشه همینطور بوده -دقیق و وقت شناسه

 هدر بدیبرای دختر زمین گیری مثل من متاسفم که ناچار شدی وقتت و -االن این جا باشه

نگاه غضبناکش و رو صورتم حرکتی داد بلند شد و ازاتاق بیرون رفت  چیزی نگذشته بود 

طر همیشگیش که ضربه ای به در خوردبالفاصله چشمام و باز کردم وارد اتاق که شد ع

سالم به  دختر همیشه -فضای اتاق و احاطه کرد ناخودآگاه لبخندی رو لبم نشست

ت لخواهش میکنم رو صندلی کنار تخت نشست و گفت: حاسالم -میتونم بیام تو مبارز

من تا جون عزرائیل و نگیرم نمیمیرم حالت –مگه قراربود نباشی -هنوز زنده ام-چطوره

م تازه برگشتم از نیما شنیدم چه اتفاقی برات افتاده دیران نبوا-چطوره خیلی وقته ندیدمت

فکر نکنم -یدوارم بتونم کاری برات بکنمام بخاطر خانوادت و وضعیت خودت واقعا" متاسفم 

من برای معجزه نیومدم وای از دیروز استرس –نباش کردن به فکر معجزه بتونی پس 

انتظار داشتی حاال که زمین گیر شدم زبونمم -دیدنت و داشتم هنوزم زبونت تیز و برنده است

عتراف کنم االن با چین انتظاری نداشتم باید ازمین گیر شده باشه خندید و گفت:نه ازتو هم

ارم که هرآن یه مشت حوالم بدی لب خندی دآرامش بیشتری این جا نشستم و ترس این و ن

م هردفعه یکی و دتی من بومن و که بله  ولی وق-ولی من هیچ وقت تورو نزدمزدم وگفتم:

نم خیلی خوشحال نباش ممکنه اال-میزدی و به این طریق خوب از من زهره چشم میگرفتی
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راستش -همین لنتظارم دارم داروها رو استفاده کردی-یدفعه بتونم یکی از دستام و حرکت بدم

میداد آرمین به زور به خوردم -و بگم یا سرکارت بزارم خندید و گفت: هرطور دوست داری

فکرش و میکردم به من اعتماد نداشتی یا میلی به زندگی نداری -ولی هیچ کدوم و نخوردم

بزار وم تو این که تو و نیما بهترین های رشتتونید شک ندارم ولی.......دهیچ ک–کدومش 

من تمومش کنم اگه قرار به خوب شدنه همینطوری هم میشی درسته وقتی جوابی ندادم گفت: 

نخوردن  نیست لجبازی  درکت میکنم ولی االن زمانمیشناسم حست و  من تو رو خوب

داروها روند بهبودیت و تاخیر میندازه ازاون جایی که خوب میشناسمت میگم اگه خیلی زود 

اینی که من میبینم تا بالیی سر بقیه نیاره دست -سرپا نشی سر خودت یه بالیی میاری

یالد از جا بلند شد م ونم بیام تو مزاحم که نیستم میت–برنمیداره نگاه هردو بطرف در چرخید 

گفت: اینم تمام و کفت: خواهش میکنم بفرمائید امیر اومد جلو لبه تخت کنار من نشست و

ی بشین میالد که مشخص بود  حضور امیرمعذبش کرده چشمی دچرا ایستامدارک پزشکیش 

اون قرصایی که براش –ولی به زور خودم و نگه داشتم  دگفت و نشست خنده ام گرفته بو

ون دیدن پرونده پزشکیش فرستاده بودی میالد فورا" نگاهش و از رو برگه دفرستاده بودید ب

د ولی فت:نه آخرین آزمایش و عکساش و نیما برام آورده بوگها گرفت به امیر دوخت و 

رو ادامه بده نتیجه بگیره گفتی تونستی شاید اگه همون قرصا –کل پرونده رو ببینم الزم بود 

البته  آره -تی دستت و تکون بدیسنتو تو-میالد فورا" بهم چشم دوخت دستت و حرکت بدی

-مدارک و گوشه ای انداخت و خودش و کشید جلو گفت: کدوم دستتهفقط از مچ به پائین 

ست نفس بکشه درست نمیتون– خیلی زیاد نگاه گذرایی به امیر انداختم-دردم داری-هردو

و هیچی نمیتونه ازپا  میالد نگاه گذرایی به امیر بعد به من انداخت و گفت: این دختر مبارز

خوب سعی کن –صوص اینطور دردا اجازه میدی یه نگاهی به دستت بندازم دربیاره الخ

چیزی حس نه نه همه رو نه یکی یکی.....-خیلی آروم دونه دونه انگشتات و تکون بدی

-پس چرا حرکتشون نمیدی ببینم درد داره سری به عالمت مثبت تکان دادم–چرا -نمیکنی

اهمیتی نده کاری که گفتم بکن حاال از انگشت کوچکت  یکی یکی حرکت بده هرکدوم و که 

پس همه رو میتونی تکون بدی به سختی نفسم و بیرون دادم و گفتم:آره –نتونستی برو بعدی 

نه -حرکتش بدی جای دیگه ای هم هست توبدنت که–دوساعت پیش -ی شدیاز کی اینطور–

یاری باال خیلی ت و بخیلی خوب حاال سعی کن دست–جز دستام نه -درد چی دردهم نداری–

بیشتر میشد و نفسم و به فشار نیار یکمم که باشه خوبه هرکاری کردم نتونستم درد هرلحظه 

نداره کم کم بهتر میشی برات یسری مسکن مینویسم ایرادی پس نمیتونی –د اخته بوداره انشم

این دردا ممکنه چند وقتی ادامه داشته باشه و تو ه کن دولی خواهشا" این بار ازشون استفا

به جای این کار سعی کن هر روز تمرین هایی که میگم انجام نمیتونی هر روز تحملش کنی 
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آستینت و بزن باال...آه معذرت –راست -دبدی خوب کدوم دستت و نیما برات گچ گرفته بو

میالد که دستم و گرفت اخمهای میخوام امیر نیم نگاهی بهم انداخت و آستین لباسم و باال زد 

 ال" حسش نمیکنمصا-پس درد نداره–حس کردی درد داره بگو هرجا –امیر رفت توهم 

معتقدم دستت من آروم رها کرد و گفت: دستت هیچ مشکلی نداره برخالف نظر نیما  ودستم 

اری فقط باید دنیاز به جراحی نداره تو عکساتم چیز خاصی وجود نداره خودتم هیچ مشکلی ن

لی طول صبور باشی ممکنه همین فردا بتونی کامل حرکت کنی ممکنم هست این کار چند سا

انجام بدی نی اینه که ناامید نشی و تمریناتی که بهت میگم کبکشه تنها کاری که باید ب

و بخور فکر نکن آرمین  دتم باید استفاده کنی لطفا" اون داروها رو از امروز به بعداروها

امیر نگاهی از تعجب گول زدی اینافقط برای سالمت خودته مطمئن باش بهت کمک میکنه 

سری به عالمت نه تکان دادم با حالتی -اخت و گفت: یعنی تو اون داروها نخوردیدبهم ان

ممنون -م داروهات و میگیرم و برات میارمدخو–م و کشید پائین ازم کردو آستین لباسدبران

م نسخه رو بدید خودم تهیه میکنم میالد نگاه گذرایی به  امیر بعد یراضی به زحمت شما نیست

دقیق  منده ها رو میبرم تا بتونوپر-نسخه رو مهر کرد و بطرف امیر گرفت   اختدبه من ان

تا اون موق  ازم ممکنه الزم بشه چندتا آزمایش دیگه هم انجام بدی دتر نگاهی بهشون بن

نه  – حتما" داروها رو استفاده کن اگه دردات آروم نشد حتما" خبرم کن شمارم و که داری

گوشیم و از رومیز کنار تختی برداشت شمارش و زد و گفت: اینم شماره که بهونه ای 

ته اگه تمایلی به خوب شدن داری ببینم نیما میگفت ردات و جدی بگیر البنداشته باشی لطفا" د

ه جاش پرستاریش و میکنم متعجب بطرف در باستثنائا" امروز من -پرستار داری نمیبینمش

چرخیدم سولماز هردو رو ازنظر گذروند و سالم کرد امیر نگاه تندش و به من دوخت 

ر ساعت بگید س پس شما به پرستارش-فهمیدم چی ناراحتش کرده ولی اهمیتی ندادم

ور دداروهاش و بده حتی یه دقیقه اینطرف اونطرف نشه بگو وقتی قرص و بهش داد دورتا

چکار کنه میالد  به چشم دیگه باسای –ببینه گوشه کنار مخفیش نکرده باشه دهنش و بگرده 

که سرش تو پرونده ها بود و سفارش میکرد با این جمله و لحن التی سولماز بهت زده 

یه پمادم هست که مخصوص درده –انداخت نگاهی به او بعد به من ند کرد اول بلرش و س

اینم به چشم میال د آب دهنش و قورت داد و به امیر چشم –زمانی که درد داشت براش بزنه 

با بیرون رفتن سولماز میالد آروم گفت: این دیگه  بفرمائید با شما فعال" کاری نداریم-دوخت

ارای خونه رو انجام میده دوباره آب دهنش و قورت داد ک-کیه این جا چکاره است

اندازه خیلی غلط  قیافش کار دستت ندهیه وقت فت:ازکجا پیداش کردی گوشه خیابون گو

اصال" عو  نشدی خودشم خندید و گفت: دستت درد نکنه منظورت ترسو  خندیدم و گفتم:

به لبش آورد ازجا بلند شد و گفت: خوب  ده دوبارم دوباره لبخندو این حرفهاس دیگه آره  خن
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تشریف داشته باشید شام درخدمتتون باشیم –خبرم کن  دمن دیگه زحمت و کم میکنم کاری بو

نگاه میالد و دوباره رو او ثابت کرد با لبخند گفتم:به دل نگیر  لحن خشک و جدی امیر

لبخندی زد و  کال" نوع حرف زدنش همینطوریه میالدلحنش همینطوریه بخاطر شغلشه 

خیلی از میپذیرم  تونحتما" دعوت دفعه دیگه تعارفتون ممنون امشب دعوتم گفت: از 

مالقاتتون خوشوقت شدم جناب وارسته  امیر دست اورا فشرد و گفت: منم همینطور میالد 

نگاهی بهم انداخت و گفت: امیدوارم دفعه دیگه که میبینمت سالمتت و کامل بدست آورده 

شرمنده که نمیتونم – وظیفه بود-یدازتم ممنونم به زحمت افتاخوشحال شدم دیدمت -باشی  

همراهیت کنم لبخندی زد و گفت:یه بار همراهیم کردی برای هفتاد و هفت پشتم بسه خندیدم 

و گفتم: اون دیگه مقصرش خودت بودی نه من بهت گفتم نباید به اون سگا نزدیک بشی 

نن حرف هیچ کس گوش نمیکوناجز به حرف تو به ولی نیما میگفت ا-گوش نکردی

لبخندی زدم و گفتم: -جواب من و به اون وسیله دادی یه اشاره آرومشون کنی  میتونستی با

بله ولی تا مدتی جای جوابت درد میکرد دیگه -  خوب خدا رو شکر که خودت متوجه شدی 

فتن از االن برای گ-برای خوشلبته با خخیلی زود میام دیدنت ا-–نتونستم مان  خندیدنم بشم 

-این حرف خیلی زوده لطفا" از حدسیاتتون چیزی به آرمین نگید نمیخوام بیخود امیدوار بشه

وهمینطور نیما خندید و گغت: چیه شده رادیو -نیست ولی فعال" به اون حرفی نمیزنم دخوبی

لبته فکر رم  ایباشه خیالت راحت با خودت تماس میگ-ای یه همچین چیزایی-بی بی سی

ممنون میشم مطمئنا" آرمین شماره ایشون و بهت –میکنم قبلش باید با ایشون هماهنگ کنم 

با اجازتون جناب وارسته خدانگهدار سری هم برای من تکان داد و ازاتاق داده   بله-داده 

پشت سرش سولماز بالفاصله وارد اتاق شد کنارم نشست سرش و آورد  بیرون رفت امیر هم

جیگری داری یکی از چه آشناهای -یه آشنا-ودبنزدیک گوشم و گفت: کلک این یارو کی 

گه مامانی تر ببینم کلک  دوست پسرت بوده با ضربه محکمی که به در خورد ییکی د

د سولماز بدون این که چیزی بگه نگاه غضبناک امیر باعث ش سولماز وحشت زده ازجا پرید

اخت و به من دفورا" ازاتاق بیرون بره امیر با حرص درو کوبید اومد خودش و روصندلی ان

هرکی ندونه میگه طرف رقیبت بوده که کشیدی چیه سرتیپ اخمهات و– چشم دوخت

من  اوال" رقیب به کسی میگن که تو حد و اندازه های آدم باشه دوما"– اینطوریت کرده

خوبه پس دلیلی نداره که -رقیبی برای من محسوب بشه دخواستگار تو نبودم که بخوا

کاش  چشماش و گرد کرد و گفت: همسایه اینطوری به من زل بزنی و با اخم براندازم کنی

یعنی -رفتارم متوجه نمیشم-خواهرم بودی همین جا بخاطر نوع رفتارت گردنت و میشکستم

بسه امیر میالد از بچگی باما بزرگ -ازیدبه بگو بخند راه بننمیفهمی نباید با یه مرد غری

 ماهمه با هم هم بازی بودیم مدتی که با نیما برای درس رفتن خارج ازهم دور افتادیمشده 
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پاش از حدش درازتر میکرد اول نفر برادرام بعدهم ی بود که پسر دمطمئن باش اگه میال

پس این تورو -ازت خواستگاری کردهدراز تر نکرده و –آرمین به خدمتش میرسیدن 

 گویا این-خره جواب بگیرهبرای دختر هزار تا خواستگار میاد تا یکی باال ناراحت کرده

ازتو جواب گرفته خندیدم و گفتم: آره جواب بله رو با شش تا سگ براش فرستادم تا جلوی 

با پسرای  پسر خوبیه فقط بدیش اینه خیلی پاستوریزه است و دمیال در اسکورتش کردن

لطفا" از این به بعد اگه این جا اومد اینقدر خشک باهاش رفتار امروزی خیلی فرق داره 

موشکافانه نگاهم کرد و – نمیخوام دوستیش با نیما بخاطر من بهم بخورهنکن خیلی حساسه 

–فقط به همین خاطر بله  -گفت: فقط به همین دلیل میخوای جور دیگه باهاش رفتار کنم

پرستار این زنه رو رد کن تا اون ساعت نیاز به -ساعت یازده ی برمیگردهپرستارت ک

باشه ردش میکنم پائینم نمیام خیلی خسته ام پوزخندی زد و گفت: – شامم که پائینی نداری

 خسته ای یا میترسی بیای متعجب گفتم: ازچی باید بترسم لولو دارید که بخواد من و بخوره

بلند شد و گفت: وقتی نگاه خیرش  دیدم گفتم:حالم خوب نیست ترجیح میدم استراحت کنم 

متاسفم که نمیتونم بهت اجازه بدم تنها بمونی مادرم خواسته حتما" ببرمت پائین نیای مجبورم 

پتو رو کام کنار زد خواست بلندم کنه که گفتم: میکنه من بیام این جا منم حوصله تور ندارم 

میخوای بچه بازی دربیاری  سرم و تکیه دادم چشمام و بستم و گفتم: –میر برو کنار نمیام ا

حاال که نمیای بزار – فقط میخوام استراحت کنم لطفا" تنهام بزار خودتم این زنه رو رد کن

ه خیلی هم حرف میزنه منم طاقت دترجیح میدم تنها باشم این سروصداش خیلی زیا-بمونه

چشمم و که باز  ولی فکر کنم جای دیگته که درد میکنه-درد میکنه سرو صدا رو ندارم سرم

کردم تو چشمای امیر که نزدیکم نشسته بود ثابت ماندم بازم قصد عذاب دادنم و داشت برای 

کوچکترین  با  این که فکر کنه متوجه کنایش نشدم گفتم: آره امیر دستام خیلی درد میکنه

کن درضمن ممنون که نزاشتی مهمونم پشت دربمونه   صدا درد دستم بیشتر میشه لطفا" ردش

تا  چند ثانیه ای طول کشیداز مهمون خودت غافل شدی چشمام و به روی نگاه سردش بستم 

صدای امیر و که از او خواست خونه رو ترک کنه شنیدم باز بلند شد و از اتاق بیرون رفت 

رج شدن داشتم به نگاه امیر فکر و بسته شدن دوبار درورودی بهم فهموند هردو از خونه خا

با احساس سرمای شدیدی چشمام وباز کردم با دیدن اون دوگوی میکردم که خوابم برد 

نترس منم نفسم و با صدا بیرون دادم و گفتم: اینجا -مشکی که بهم زل زده بود تکونی خوردم

فکر میکردم پرستارت اومده داروهات و آوردم بهش بدم – چکار میکنی امیر اونم این موق 

مگه –نه -یازده گذشته گرسنه نیستی-چشمم و به ساعت دوختم-که دیدم خبری ازش نیست

اشتها ندارم از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت فکر کردم رفته – میشه تو ناهارم نخوردی

این بار ازدفعه قبل نزدیک تر  ست داشتوقتی دوباره به اتاق برگشت لیوانی آب پرتقال تو د
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نمیتونم و نمیخوام باز کن وقتی کاری که -نمیخورم امیر نمیتونم-دهنت و باز کن–نشست 

ذاشت با فشاری که وارد گفته بود نکردم لیوان و روکنار تختی گذاشت  دستش و طوری گ

ناچارا" کمی  اخت لیوان و هم به لبم نزدیک کرددکرد دهنم باز شد قرص و تو دهنم ان

دهنت و باز کن –خوردم وقتی سرم و حرکتی دادم مقداری آب پرتقال روی لباسم ریخت 

پس باز کن نگاهی تو دهنم -مشدباور کن خور-میخوام ببینم خوردیش یا نه-برای چی-ببینم

گفت: ببین چکار کردی لباستم که کثیف اخت دستمالی برداشت دور دهنم و پاک کرد و دان

بلند شد از تو کمد پیراهنی آورد وقتی کنارم ببندم  مز این به بعد برات پیش بندکردی باید ا

ازش کردم و گفتم: توکه نمیخوای.....جزمن کسی دایی از حدقه در رفته برانبا چشم نشست

.....گفتم همین دیگه ای هست برات عوضش کنه عصبی گفتم: برو بیرون امیر همین االن 

خودش و کشید جلو تو چشمام زل زد دستمال و تو یقم جایی که  االن چند تا دستمال برداشت

فکر میکردم خوب رومن شناخت پیدا کردی با تمسخر گفتم:آره خیس بود گذاشت و گفت:

خودمم همین فکر و میکردم ولی خیلی راحت روش خط قرمز کشیدی و گفتی باورت ازمن 

جاییه که ..........دستش و به معنی این که دیگه ادامه ندم باال آورد  پس انتظار بیغلطه 

انگشتاش و رو چشماش ......لطفا" برو گفتم: حرم نفس هاش داشت بی تابم میکرد آروم

با شنیدن صدای گفتکو خیالم راحت شد چشمام و رو هم گذاشتم  فشار داد و اتاق و ترک کرد

خواب رفتم صبح چون از قبل با نیما قرار گذاشته بودم خیلی زودتر از اونی که فکر کنم به 

تازه وارد راهرو شده بودیم که صدای مادر امیر هردومون و بی حرکت  زود بیدار شدم

ببین امیر رفتار دیشبت و هیچی نمیتونه توجیح کنه اون بخاطر تو مونده بود ولی تو -کرد

م عذر خواهی نکردی به جای حتی یک کلمه هم باهاش حرف نزدی حتی ازش بخاطر نبودت

مدتی با هم باشید تا رورفتار هم شناخت پیدا کنید  شماها قرار گذاشتیدتو برادرت رسوندش 

عذاب وولی مداوم داری ازش فرار میکنی خوب مادر اگه باب میلت نیست چرا خودت  

پس حرف اصلی تو چیه چرا به من نمیگی و خودت  خالص -ث این حرفها نیستبح–میدی 

به من میگفتی یا به -حالش هیچ خوب نبود  مادر من نمیتونستم نگین و تنها بزارم–ی کن

مادر من هیچ کس حریف اون لج باز نمیشه از درد داشت به خودش میپیچید ولی -خواهرت

بعدشم  باز داروهاش و نمیخورد اجبار من نبود شاید تا االن کارش به بیمارستان کشیده بود

خواهش -امیر!!-روز این جا چکار میکنهبود نمیفهمم هرروز هریگه ای دچیز قرارمون 

صبح تو  دنبایدم داشته باشی منم تا خو– میکنم االن اصال" حوصله این حرفها رو ندارم

پسر جون زندگی بازی نیست اینقدر  حیاط قدم میزدم و آه میکشیدم به همین حال می افتادم

نده ای که بازی چیه میبینی که پرومادرمن عزیز من -خودت و حست و به بازی نگیر

این پرونده که حل شد هرجور دلتون خواست برنامه ت دارم کلی اعصابم و بهم ریخته سدتو
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تو دیروز به بهونه خرید دارو از خونه بیرون زدی امیر تو دلت بهم ریخته نه کارت -بریزید

ن داشت میرفت نیم ساعت بعد برگشتی تمام مدت و باال سپری کردی درست زمانی که او

اومدی امیر با این کار فقط به خودت نیست که آسیب میزنی دونفر دیگه هم صدمه میبینن 

مهم تر ازهمشونم نگین توخودت حس و اون و میدونی ولی باز..........من فقط نگرانش 

بسه مادر من  یه به تفاوت سنی ما فکر کردی -دلیل این نگرانی عالقه نیست–بودم همین 

-نیست ت داشتنم خوب درک میکنه پس بچه بیست و پنج سالشه معنی دوس – استاون بچه 

هست اون فقط بخاطر وضعیتش تصور میکرد که به من عالقمند شده همین به حس بچگانه 

من حسم به اون کامال" -تدپس تو به حس اون شک داری نه خو-کرد دکه نمیشه اعتما

لطفا" به افکار یه بچه خیلی پرو بال ندید  اضح و مشخصه هیچ فرقی برام با مرجان ندارهو

من شب دیر برمیگردم منتظرم نباشید خداحافظ سرم و بلند کردم به سپیده که ناراحت بهم 

فورا" به داخل بردم و سرم و  زده بود چشم دوختم دیگه نتونستم مان  ریختن اشکم بشم زل

ت و بخاطرش به این روز متاسفم عزیزم اون آدم ارزشش و نداره که خود–درآغوش کشید 

ست وقتی خوب بشی ش باهات نیست یعنی نیست برای تو موقعیت کم نیبندازی وقتی دل

دیگه هم آروم باش پسر عمه ات اینطوری  میبینی از درو دیوار خواستگاره که برات بریزه

وقتی از ببینت ممکنه کاری بکنه که وض  حسابی خراب بشه االن صورتت و تمیز میکنم 

با  بیرون رفتیم از دیدن امیر که تو ماشین نیما نشسته بود حسابی تعجب کردم هردوخونه 

یی باال انداخت و دقیق شد تو وردن  وقتی مقابلشون رسیدم امیر ابدیدنمون از ماشین پیاده ش

حالت خوب نیست سپیده به جای من گفت: تا خود صورتم نیما جواب سالمم و داد گفت: 

حالتی گفت: اتفاقا" میخواستم صداتون  چرا خبرم نکردید سپیده باس پ–صبح فقط درد کشیده 

 ددلش نمیخوا کنم به نگین جونم گفتم بیدارید و تو حیاط نشستید ولی زیر بار نرفت و گفت

نگین چرا من و خبر نکردی لبخندی زدم و گفتم: چیز مهمی نبود – مزاحم همسایشون بشه

طبق گفتش که عمل کردم دردم ساکت شد که تورو بکشونم این جا با میالد هم صحبت کردم 

خوب دیر میشه بهتره دیگه بریم البته اگه شماها کارتون باهم تموم شده نیما به امیر نگاه کرد 

و گفت:شب جمعه تشریف بیارید نیما خوشحال تشکری امیر نگاه کالفش و به زمین دوخت 

وقتی نیما ماشین رو با به صدا درآوردن بوغ به  کرد و گفت: خوب دیگه میتونیم بریم 

تمام روز و با نیما گذروندم ه بود و به زمین نگاه میکرد دحرکت درآورد امیر هنوزایستا

شب خودش و مادرش تهی بشه  فکرم از صحبتهایولی دریغ از این که به اندازه سرسوزنی 

و سرش  دروپله نشسته بو طرو به خونه رسوند امیر و که با همون لباسا تو حیاما وقتی نیما 

ولی درست وقتی  لا سر به سپیده اشاره کردم ببرم داخب  و بین دستاش گرفته بود دیدم

موق  شب به ی یه دختر خانواده دار این میخواستیم از کنارش بگذریم گفت: تصور نمیکن
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نه چون دیگه  خانواده ای ندارم که بخوام به همچین چیزیش فکر کنم –خونه برنمیگرده 

عصبی داد زد اونا رو از دست دادی اصلیت خودت و چی اونم به باد دادی تو چشماش 

بی مقدمه سیلی محکمی تو گوشم تصور نمیکنم به تو ارتباطی داشته باشه خیره شدم و گفتم:

فتادم و صدای نالم به به اش محکم بود که ویلچر تکونی خورد و رو زمین ازد اینقدر ضر

بیافته وحشت زده خودش و باالی سرم رسوند  که هیچ فکر نمیکرد این اتفاقاوهوا بلند شد 

وقتی میخواست بلندم کنه با فریاد خواستم ازم فاصله بگیره صدای من بود یا  چیز دیگه همه 

سپیده فورا" من و رو ویلچر نشوند و به جواب وارسته که د ساکنان خونه رو بیرون کشی

ی افتاده گفت: این و از برادرتون بپرسید که این بال رو سر این دختر بدبخت اقگفت چه اتف

از درد به شماره افتاده بود  خدا مرگم بده صورتش داره خون میاد درحالی که نفسم– آورد

اخل ببره ولی اون روکرد به امیر و گفت: اصل و نصبش دیده خواستم من و به پساز 

فراموشش نشده هیچ چیزی هم نمیتونه باعث شه فراموشش کنه این بنده خدا تمام روز تو 

و دکترش سپری کرده چون برای انجام آزمایشی از نخاش باید بیمارستان کنار پسر عمه 

ش به هیچ عنوان نباید زیاد جابه خودش و به اون جا میرسوند دکترش گفته بعد از این آزمای

رش آوردید اصال" من نمیفهمم شما روچه حساب اینقدر این جا بشه اون وقت این بال رو س

سرتیپ نه سرلشگر بعدشم گویا شما -وارسته میکنی جناب سرتیپ بنده خدا رو سئوال جواب 

پس حق پدری ت این خانم و بعهده دارن که ایشون درنبود دائیشون حضان درجریان نیستید

ازش سئوال جواب کنن نگاهم و رو به گردنش دارن و میتونن هرجور که دلشون میخواد 

 به تن داشت  شلوار لوله تفنگی سفید یاسی رنگ و  زبلوسرتاپای نامزد امیر چرخی دادم  

روسریشم کوتاه بود آرایش نسبتا" غلیظی هم داشت آروم حرکتی به چشمهام دادم و روامیر 

اون پدرانه خره به سردوشی هات اضافه شد خوشحالم زحمات الم و گفتم: پس باثابتش کرد

اگه  حاال با پوزخند ادامه دادم  رو دوشش و از نظر گذروندم به باد نرفت سرلشگر  مدتت

نه نه –پدر جان اجازه هم میفرمائید ازحضورتون مرخص شیم سئواالت پدرانتون تموم شد 

کمکهای اولیه رو بیار ببین صورت نازنینش به چه روزی کجا بری مرجان مادر بدو جعبه 

ه ه منتظر نشد کسی نظری بدسپیدبه شما زحمت نمیدم سپیده خانم هستن  نیستنیازی – افتاده

رش و شنیدم ولی گریه امونی ددای جروبحث مادرو برافورا" چرخ و به حر کت درآورد ص

خودمم  رو قفل کن هیچ کس و هم راه نده در خونه-صداشون و واضح بشنومبهم نمیداد بتونم 

در اتاق و هم ولی...همین که گفتم –میخوام تنها باشم هروقت الزمت داشتم صدات میکنم 

ببند برقم خاموش کن وقتی خواست آباژور بزنه گفتم:میخوام تاریک باشه لطفا" برو بیرون 

که اون پیر دختر به درکه بسته شد دوباره اشکهای من سرازیر شد معلوم نیست چی گفته 

پدر آه خدای من  حق پدری به گردنم داره ...اد اونطوری با من حرف بزنه دخودش اجازه 
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فردا قراره چه نسبتی دیگه ای باهام پیدا کنه  یروز حکم برادر داشت و امروز شد پدردتا 

از سه روز تمام بتونم به چیز دیگه ای فکر کنم  دیگه گریه مجالی ندادحتما" پدربزرگ 

خوردن سرباز میزدم هیچ رقمه حاضر نبودم با کسی صحبت کنم حتی جواب تلفن های 

آرمین و نیما رو هم نمیدادم میالدم که دیگه جای خود داشت شب روز سوم بود که دراتاق با 

م که حتی نتونستم الی چشمام و باز کنم درمق بو ضرب باز شد اینقدر بی حال و بی

نگینم -سپیده تا صدات نزدم پات و تو اتاق نزار  برو بیرون نجواگونه گفتم: مگه نگفتم

دخترم چشمات و باز کن منم آروم الی چشمام و باز کردم قبل از او چشمم رو امیر ثابت 

پلکهام و دوباره روهم فشردم و بدون این که حتی نگاهی به مادره انداخته باشم ماند

نگین جون این –ست لطفا" تنهام بزارید گفتم:معذرت میخوام خانم شریفی حالم هیچ خوب نی

چیزیم نیست دستام درد میکنه کم کم بهتر -چکاریه با خودت میکنی ببین به چه حالی افتادی

مدام از درد به خودش میپیچه ولی نمیزاره بهش نزدیک بشم یه  دروغه دستاش نیست -میشم

ی من امیر مادر یه خدا–رو شونه سمت چپش و نگاه کنید متوجه میشید لباسش غرق خونه 

-امیر بودوقتی دستی و رو یقه لباسم حس کردم فورا" چشمام و از هم گشودم  کاری بکن

 خجالت بکش برو کنار–ازم دفقط میخوام نگاهی به زخمت بن-ه برو کناردستت به من نخور

واستم پسرش و بکشه کنار م و باز کرد با فریاد از مادرش خبی توجه به من دگمه های لباس

ولی قبل از این که بتونم حرفی بزنم دردی که  ی چیزی گفت که دنیا روسرم خراب شدول

 ودستت – آره االن میارم-بتادین توخونه هست-توشونه ام پیچید هرحرفی و تو گلوم خفه کرد

امیر مادر مگه بهش -شما چی گفتی خانم شریفی منظورت ازحرفی که زدی چی بودبکش....

مادرت چی داره میگه  -بهت زده به امیر چشم دوختمهستید نگفته بودی شما دوتا بهم محرم 

فرصت کدوم -سرش و انداخت پائین و گفت:میخواستم سر فرصت همه چیز و بهت بگم

د و عصبی تو چشمام زل ز-ار کردی لعنتیوبامن چکتفرصت ازچی دارید حرف میزنید 

–بگیریم  یشدیم همچین تصمیمنداشتیم مجبور  ه دیگه ای چارگفت:چاره ای نبود اون موق  

وقتی تو اون وض  بودی یکی باید تو رو جابه جا میکرد به -چه تصمیمی؟؟با کی بگیرید؟

ن که اون پرونده هنوز کارات میرسید  هیچ کس نبود آرمینم نمیتونست برگرده ایران برای ای

...........حرف بزن امیر بگو تو چکار و ممکن بود جونش تو خطر بیافته  دبسته نشده بو

کردی.....داد زد هیچی فقط یه صیغه محرمیت بین مادوتا خونده شد تا من بتونم به کارات 

برسم همین همین همین هیچی جز این نبوده کارات و پرستارا انجام میدادن من فقط 

وگرنه هیچ وقت این کارو نمیکردیم این کار با رضایت  دبخدا که چاره دیگه ای نبو.......

نگین  به چشم آرمین صورت گرفت منم هیچ وقت......بسه دیگه نمیخوام بشنوم......

کشیدم که خفه شو کثافت هرغلطی  خواهرم بهت نگاه کردم  میکنم.....درمیان گریه  فریادی
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هرطور دلت میخواد باهام د میگی به چشم برادرت نگات کردم دلت میخواد میکنی بع

برخورد میکنی توهین میکنی تحقیرم میکنی خردم میکنی  بعد میگی  همه اش پدرونه است 

تا این جا هرطور دلت خواسته بازیم دادی  فقط بگو به چه گناهی اینطوری عذابم میدی فقط 

ری بهش میدن با به حس یه دختر و اینطو تو شهر شما جواببرای این که حسم و بهت گفتم 

د کردنش یا با ایفا کردن نقش برادرو پدر مردش لعنتی کدومش ساستش با خربازی گرفتن اح

باید -مادرش از بازوی امیر گرفت بطرف درکشید و گفت: برو باید تنها باهاش حرف بزنم

باره شاهد زندگی ه بودی نمیخوام دودادقراربود توضیح بدی تا حاال -خودم توضیح بدم

آروم کنارم  نباتیش باشم برو بیرون با بسته شدن دراتاق صدای هقهق گریم به هوا بلند شد

-آروم باش دخترم موضوع چیزی نیست که تو فکر میکنی-نشست و سرم و به سینه چسباند

سرم و برداشتم بهش خیره شدم و گفتم: نیست تازه میگید نیست دیگه چی باید باشه اول 

گرفت و  فهمید احساسم و به سخرهکرد بهش وابسته شدم بعد خیلی راحت که حسم و کاری 

گفت توبه چشم من مرجانی چند روز بعد شد پدر حاال هم صیغه محرمیت با دختر خودت 

کمک!! شما به این -قصدش فقط کمک به تو بود همین–میگفتی  این کارو کرده بودن چی

دی خدا نبوده پسرت فقط میخواسته زندگی من و میگی کمک اون قصدش کمک نبوده بخداون

ختر -اونم حال و آیندم و ازم گرفتبا این کار   دنابود کنه گذشتم که یکی دیگه ازم گرفته بو

قشنگم این چه حرفیه اون فقط میخواست وقتی دستش بهت میخوره این وسط گناهی پاتون 

یت میداد کار دیگه ای میکرد نوشته نشه همین  با پوزخند گفتم:اگه به همچین چیزی اهم

نگین امیر -پرستارا میتونستن من و جابه جا کنن البته اگه موضوع فقط به همین جا ختم بشه

منم این و نگفتم ولی خودتون بگید این کارش جز این که خواسته -من آدم چشم ناپاکی نیست

بمونم باالخره  زندگی من و تباه کنه چه معنی داره من که قرار نبود همیشه تو اون وض 

بهوش می اومدم با تصمیم و حسی هم که اون به من داشت هیچ وقت قرارنبوده کمنار من 

باشه درسته وقتی حجوابی نداد گفتم: حاال به این فکر کنید من دختر که یه بار صیغه یکی 

شدم که میدونم دختر و صیغه نمیکنن و عقد موقت میکننش چطور میتونم فرداها آینده ای 

ته باشم امیر با این که اینا همه رو میدونست ولی دست به این کار زد , زد چون هدفی داش

اون وقت و بی وقت کنار من گذرونده شم ازکجا میدونی فقط به یه جابه  از این کارش داشته

جایی ختم شدهینطور بود هیچ وقت پیشنهاد نمیداد من به این جا بیام اینا رو بزارید کنار هم 

محاله امیر من دست از پا خطا نمیکنه اینطور بود نمیگفت براش -دنتیجه میرسی فقط به یه

چطور تا به این سن هیچ وقت اسم خودتونم میدونید زن گرفتنش فقط بهونه است -زن بگیرم

پسرت با من –نگین توچی میخوای بگی -زن و نمی آورد حاال یدفعه دلش خواسته زن بگیره

همین بود که بهش گفتم دوسش دارم چون فکر میکردم اونم  بی دفاع حسارد گناهم فقط این
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حس و بهم داره یعنی کارهاش اینطور بهم القا کرده بود ولی دیگه یادم رفته بو اون بخاطر 

تم اینطور این که من به گفتش عمل نکردم و پا توخونه محتشم برای به دام انداختنش گذاش

این چند وقت رفتار قبل و بعد از رفتن به خونه محتشم و کنار هم بی رحمانه مجازاتم کرد 

گذاشتم جز این به هیچ نتیجه ای نرسیدم پسرت به تصور این که تو اون یک ماه ممکنه 

اتفاقی برای من افتاده باشه اینطور ظالمانه باهام رفتار میکنه ولی به روح پدر بیست روز 

" پیش من پیداش نمیشد خودشونم مداوم داشتن صدام اول که محتشم نبود وقتی هم اومد اصال

و میشنیدن به گفته اون یکی پسرتونم خودش تو اون خونه دوربین کار گذاشته پس حتما" 

و میدیده شما جای من اینطور بی رحمانه باهاتون رفتار شده بود چکار میکردید همه چیز 

یشم چی بیوه فرقی هم نمیکنه چند وقت دیگه که موعد صیغه به پایان برسه میدونید من م

دختر باشم یا چیز دیگه ولی اسمم میشه بیوه شما خودت و بزار جای من جزاین به چه نتیجه 

ه این بود راه های دیگه اگنمیتونم باور کنم امیر قصدش کمک به من بوده باشه  ای میرسی

باید – اد ادامه بدمای هم وجود داشت که بتونه بهم کمک کنه ولی .......گریه دیگه اجازه ند

باهاش حرف بزنم من به امیر ایمان دارم میدونم جز کمک بهت هیچی تو سرش نبوده باید 

رو باخودش  و این جمله اهاش و رو زمین میکشیدباهاش حرف بزنم به او که مستاصل پ

الهی -تکرار میکرد چشم دوختم با رفتن او سپیده وارد اتاق شد صورتش خیس اشک بو

وقتی بتادین و روزخم کشید  بزار ببینم چی به روزت اومده...وای خدای من  برات بمیرم

تاپ دکلته ای تنم  درد و سوزش وحشتناکش صدای فریادم و بلند کرد روی زخم و که بست

تا -نمیتونم سپیده ببرش-کرد و گفت: روش چیزی نباشه بهتره حاال یکم از این بخور

چندتا قاشق سوپ تو دهنم ریخت مسکنی هم بهم نخوریش نمیبرم دهنت و باز کن به زور 

با نوازش دستی به آرومی  دداد وقتی دردم ساکت شد خوابم بهم چیره شد نیمه های شب بو

تویی -درست نمیتونستم صورتش و بینم دبا سایه روشنی که تو اتاق بوچشمام و ازهم گشودم 

سپیده با فشرده شدن دگمه آباژور خواب از سرم پرید وحشت زده به امیر که کنارم نشسته 

تمام دگمه های پیراهنش باز بود و موهای بود چشم دوختم چشماش کاسه ای ازخون بود

بی بهم بده بدون این که جوا تو...ای..ن جا..چکار میکنی  سینش درحال خودنمایی بود 

هرچقدر دلت میخواد فریاد بزن هیچ کس به -دستش و روگونم کشید سپیده کجایی ..سپیده

تو صدای  ....من و...فقط ..دادت نمیرسه نه سپیده این جاس نه کسی پائین فقط من و توایم 

رف چی میخوای برای چی اومدی این جادستاش و دو ط-آروم و نجواگونش به وحشتم افزود

ررفتن پتو نگاهش رو باالتنم با کنا ندم و روتخت گذاشتذاشت با حرکتی ازجا بلبازوهام گ

و  گشتشگم شو بیرون ان و گفت: آماده ام که هستی با فریاد گفتم:خفه شو کثافت حرکتی داد

رد پائین رفتن با التماس گفتم: تورو خدا امیر کاری به من از رو گونم حرکتی داد و شروع ک
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مگه خودت نگفتی من هدفم فقط یه چیز بوده خوب اومدم به ر شده یلی ددیگه خی-نداشته باش

هدفم برسم چی از این بهتر که تمام خانوادم رفتن شهرستان پرستارتم که من فرستادم رفت 

م حس وقتی گرمای دستاش و رو جفت شونه ها میمونیم من وتو فقط من و تو این خونه خالی

گفتم: باورم نمیشه تمام این کارا فقط برای این بود رسیدن به همچین خواسته ای  کردم

 ابرویی باال انداخت و گفت:خوب مگه جزاین توقعی داشتی ناباورانه ازنظر گذروندمش

از احساس و  روهمه چیز پا گذاشتی-اشکام یکی بعد از دیگری به روی گونم جاری میشد

بروم نزار با نوک انگشتش شروع به زدودن اشکهام کرد غرورم گرفته تا آیندم  پا رو آ

نه تنها کنار نرفت بلکه  برو کنار امیر-حرارت بیش از حد دستاش عصبیم کرده بود

چیزی نمونده بطرف خودش کشید صورتشم نزدیک تر آورد چونم و با یه دستش فشرد و 

 ر کاری بهم نداشته باشبود باهاش تماس پیدا کنم چشمام و بستم و گفتم: خواهش میکنم امی

خوب بکش با هراس چشمام و باز کردم -خط بکشم باوری که یه روزی ازت داشتم نزار رو

صورتش و یطرف صورتم و چسبوند کنار گوشم گفت: میخوام به باوری که داشتی مهر 

وقتی دستاش و  .نم که باور داشتی بخاطرش دست بهش زدمکین کاری و متائید بزنم همو

کردفریادی کشیدم و دستام و روسینش گذاشتم و با تمام قدرت ازخودم دورش دورم حلقه 

جفت دستام و به حالت ضرب در روسینه ام که با باز شدن زیپ بلوزم برهنه شده بود  مکرد

ش مخفی کرد انگشتاشو توهم قالب کرد و دستاش و روسرش گذاشت سرش و بین قرار دادم

ت داستان دنشستی برای خو کار بندازی این که اون مغز پوکت و ب گفت:توی بچه بدون

سرایی کردی وقتی دستاش و برداشت و بهم چشم دوخت مضطرب خودم و عقب کشیدم 

هیچ وقت  دگفت: آخه دختره ی احمق من اگه قصدم چیز دیگه ای بووسری تکان داد  

خودش اجازه نده به بهونه نمیزاشتم صیغه ای این وسط جاری بشه این کارو کردم کسی به 

بلند کردنت به خواسته اش برسه آخه احمق من اگه چیز دیگه ای میخواستم خیلی زودتر به 

نیتم میرسیدم و رهات میکردم ولی بچه جون با نوک انگشت چندبار زد روپیشونیم تواین کله 

م چی یه نامرد نیستم که بخوام ازیه دختر اون پوکت فروکن امیر هرچی هست نامرد نیست

 تم دست به اون کار زدم بچه استفاده کنم من فقط صرف این که پدرت و خوب میشناخ

 اموقتی تو چشم....... نخواستم تواون شرایط آواره بشی بیافتی زیر دست هرکس و ناکس

نگین من .....نگینه..دست کس دیگه به نتونستم ببینم زل زد قطرات اشکش جاری شد 

من اگه نیت سوئی داشتم نمیزاشتم صیغه بینمون -لبهاش چشم دوختمناباورانه به بخوره 

– جاری بشه اینقدر برام عزیز بودی که حتی نخواستم دستت و همینطوری تو دست بگیرم

بازی جدیدته دستاش و آورد جلو خودم و به انتهای تخت چسبوندم و گفتم:خواهش میکنم 

بهت ندارم زیپ لباسم و بست پتورو با کاری ,کاریت ندارم بچه -کاری به من نداشته باش
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بازی نیست نگین هیچ کدوم ازچیزایی که بهت ضرب پرت کردم روم ازجا بلند شد و گفت:

.....پنجره رو باز کرد چندتا گفتم نه بازیه نه دروغ همش حقیقت محضه ولی خوب شرایط 

هت عالقمند بو گفت:درست از اولین باری که تو اون آسایشگاه دیدمت کشید  ینفس عمیق

اون روز مادرم و آوردم باالی سرت و گفتم نگاه کن چقدر بچه ساله  ولی دیگه شدم 

نمیدونستم همون بچه دلم و ویرون میکنه از اون روز به بعد تو شدی بهونه ای که من و 

هرروز به اون آسایشگاه دورافتاده میکشید تا این که علی با دیدنت حافظش برگشت و همه 

وقتی فهمیدم کی هستی و برای چی اونجایی نه بخاطر برادرم که به دت گفت چیز و درمور

ه بود نه بخاطر اضافه کردن یه سردوشیهام فقط بخاطر تو وارد اون بازی داون روز افتا

ونگی کردم تا تونستم نظر د یو کارم نداشت کلشدم درحالی که هیچ ارتباطی بامن 

موافقشون و جلب کنم همه اینا فقط و فقط بخاطر تو و حسی بود که بهت پیدا کرده بودم 

آوردمت توخونم تا هم هرلحظه جلوی چشمم باشی هم خیالم راحت باشه که کسی بهت 

همش هراس این و داشتم که اگه بفهمی چه حسی بهت دارم ترکم کنی ولی صدمه ای نمیزنه 

چیزی نمونده بود کل عملیات و بهم روز وقتی اونقدر صریح به عالقت اشاره کردی  اون

بزنم نمیخواستم ازدستت بم توتمام زندگیم توتنها کسی بودی که تونسته بود تا این حد تودل 

سنگی مثل دل من وقتی تو اون مراسم  لعنتی نگاه من جا باز کنه به قول مرجان اونم تودل 

 چرخ میخورد میدیدم دلم میخواست یکیشون و زنده نزارم اتروسرتاپها رو که مداومم 

بیشتر ازهمه نگاه های زهر دار محتشم عصبیم کرده بود چون خوب حسش و درک میکردم 

میداد و من نمیخواستم جز خودم کسی چون خودمم وقتی نگاهت میکردم هون حس بهم دست 

ا صدا بیرون داد و گفت:روز عملیات با دیدن این چشمها......بطرفم چرخید و نفسش و ب

جریان و براش گفتم خودش صیغه  یدیدی یکی ازبهترین دوستای خودم بود وقتعاقدی که 

و و کنارم نشست چشم لرو بینمون جاری کردناباورانه به او که با قدمهای سنگین اومد ج

ه معمولی دستم و گرفت همانطور که نوازشش میداد گفت:بین من و تو فقط یه صیغدوختم 

دکترت با چرخشی به نگاهش تو چشمام زل زد و گفت: موقت جاری نشده دمدت دار یا عق

گفته بود نباید امیدی به بهبودت داشته باشم میگفت دیگه هیچ وقت ازاون حال بیرون نمیای 

نمیتونستم باور کنم نخواستم که باور کنم نمیتونستم اون نگاه پریشون و که فقط با دیدن من 

ازش خواستم صیغه رو بینمون جاری کنه  تو االن رسما" و  که آروم میگرفت ترک کنمبود 

قانونا"  زن منی ولی دوستم گفت اسماتون و وارد شناسنامه هم نمیکنم فقط تویه برگ این 

موضوع ثبت شد اونم فقط به این دلیل که اگه تو ازاون حالت بیرون اومدی و موافق این 

ی بهت نیست من نخواستم دکرد ولی دکترت گفته بود امیموضوع نبودی بشه کاری 

ز زدم و کنارت موندم ولی هیچ وقت به خودم یونتونستم تورو تو دست اونا بسپرم ازهمه چ
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اگه اینای که میگی -اجازه ندادم حتی نگاهی جز صورتت ......دوباره سرش و پائین انداخت

ن گیر بودنم؟یا پا گذاشتن خونه حقیقت داره چرا من و ازخودت روندی فقط بخاطر زمی

این وسط –امیر!! شانه های مردانه اش براثر گریه باال پائین میرفت –هیچ کدوم –محتشم 

چی هست که مان  بودن کنارهم میشه خواست بلند شه که دستش و محکم چسبیدم با لبخند 

اینا  ینستدستام و ازنظر گذروند بوسه ای رو جفتشون زد و گفت:خوشحالم که باالخره تو

خواهش میکنم امیر من و با یه دنیا فکر و خیال تنها نزار بهم بگو موضوع -رو حرکت بدی

ش و بهم دوخت سرم و به سینه اش چسبوند همانطور که موهام  چشمای خیس اشک چیه

میخوام دلیلت و بشنوم –نوازش میکرد گفت:توهمه چیز برای بیچاره کردن من یه جا داری 

-زنم توکه نمیخوای تو چشمای تو بشکنمبی نپرس چون نمیتونم حرف نپرس نگینم هیچ–

خودمم میترسم مرد نیستی که بفهمی گذشتن از عشقت حالت چه –داری من و میترسونی 

من نه مریضم نه مرتا  نمیدونم چطور تا حاال خودم و نگه داشتم ولی خود معنی داره 

دوطرف باهربار دیدنتم بیشتر میشه داریم فقط بخاطر عالقه بیش ازحدی که بهت دارم 

دوست دارم نگین دوست دارم صورتم و بین دستاش نگه داشت توچشمام زل زد و گفت:

ر مغرورکه هیچ اهمیتی بهم نمیداد ی....چیزی و که میدیدم  میشنیدم تو مخیلم نمیگنجید ام

سه ای م بویروی جفت چشمای باران حاال تو چشمام زل بزنه و حرف ازدوست داشتن بگه

باید بدونی برای خودم زد دوباره سرم و درآغوش کشید و گفت: متاسفم برای همه چیز 

واستم حرف بزنم محکم خعذاب آورتر و سخت تره ولی من و تو نمیتونیم کنار هم باشیم تا 

نزار خرد بشم که دیگه  تر به سینه فشردم و گفت:هیچ وقت ازم نخواه دلیلش و برات بگم

اگه توهم حست همونقدر به من عمیقه به حرمتش قسمت میدم هیچ وقت  نههیچی برام نمیمو

 با این که حقمه بدونم ولی هرچی تو بگی و هرجورتو بخوای-ازم نخوای دلیلش و برات بگم

با تکان های شدیدی که شانه هاش میخورد دلم به جای این که برای خودم بسوزه برای او 

 عاصی کنه که اینطوری مقابل یه زن اشک بریزه  سوخت چی میتونست یه مرد و تا این حد

همانطور که موهام  اینقدر تو بغل هم اشک ریختیم و ناله کردیم که هوا روبه روشنایی رفت

 ینوازش میکرد گفت: وقتی کنارتم دلم میخواد زمان متوقف بشه نمیخوام ازدستت بدم ول و

نه امیر.....متعجب -از دوستم میخوام بیاد این جا تا صیغه طالق و جاری کنهچاره ای ندارم 

دستش و زیر چونم گذاشت آورد باال و گفت: تو  من و ازخودش دور کرد و گفت:چرا نه 

چشمای من نگاه کن وقتی بهش خیره شدم گفت: تا زمانی که زن منی نمیتونی آینده ای 

گفتم نه -ازدواج کنی باید این صیغه جاری بشه   با کمی مکث گفت نمیتونی داشته باشی 

-مگه غیر اینه که این عقد فقط رویه برگه ثبت شده نه جای دیگه نباید این کارو بکنیتوهم 

خوب برای تو دردسری درست نمیکنه مان  ازدواج تو –آره هست -این هست یانه؟-که چی
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گفتم تا برسم به خودم  نمیشه عصبی ازم فاصله گرفت و گفت: فکر کردی همه اینا رو

نه من همچین فکری نکردم فقط نمیخوام صیغه طالق جاری بشه موق  عقد که –ازدواجم 

با داد گفت:بچه جون بفهم من -اختیاری نداشتم ولی حاال دارم و من راضی به طالق نیستم

 خوب نباش ابروهاش و باال داد وگفت:چی تو سرت میگذره نگین اون و-نمیتونم کنارت باشم

هیچی بخدا هیچی فقط بزار همینطوری بمونم جزاین هیچی ازت نمیخوام مطمئن باش -بگو

بخوای ازاین جا هم میرم ولی طالق نه  مشکلی هم برات ایجاد نمیکنم کاری هم بهت ندارم 

ازتنهایی دق -نمیخوام-و گفت:توهمیشه اینطوری نمیمونی نیاز به یه همدم داری کنارم نشست

یه مدت که بگذره خودت خسته حرف زدن آسونه  -تورو تو قلبم دارم  نمیکنم چون-میکنی

پس آیندت -با اون همه بی توجهی و خردشدن خسته نشدم حاال که حقیقت و میدونم بشم-میشی

رام حق انتخاب نگذاشتی حداقل تواین بزار بتوهیچی  امه میدم دهیچی همینطوری ا–چی 

و من میتونم برات دردسرساز بشم ولی به جان میدونم نگران چی هستی قراره ازدواج کنی 

درست کنم همه  خودت قسم میخورم هیچ وقت نه سرراهت قرار بگیرم نه مشکلی برات

تو دیونه ای نگین یه دیونه تمام –تو قلبم دفن میکنم  چیزایی هم که این جا گفتی همین جا

چقدر تو همان بوندم م سرم و به سینش چسدار با میل خوعیار دستاش و که باز کرد این ب

 حال موندیم نمیدونم فقط با باز شدن درورودی امیر  فورا" بلند شد و روبه پنجره ایستاد

دا به پا میکرد با شنیدن صدای سپیده که گفت هیس ماز بود هروقت میرسید کلی سروصلسو

ه نگفتی مگ :رو گذاشتی روسرت امیر فورا" به طرفم برگشت آروم گفتم رته خونهبچه خ

چیه چرا آروم حرف میزنی نکنه این – مت مثبت تکان دادرستادیش رفته سری به عالف

ماز بشه و او دراتاق و باز کرد ازدیدن ده نتونست مان  سولخوشگله بازم مهمون داره سپی

و سربه  دجا خورد سپیده بازوی اورا چسبی امیر که دست به سینه کنار پنجره ایستاده بود

دوباره بهم چشم امیر   زیر گفت:معذرت میخوایم بیا بیرون اورا عقب کشید و درو بست

دم بهت توضیح میدم اونم راضی ودیگه باید برم به مادرم گفتم همه چیز و خو گفت: دوخت 

ه سری به عالمت مثبت تکان یلی خبری نداره میدونی که منظورم چصشد ولی ازموضوع ا

کنارم قرار گرفت دستام و تو دست گرفت و گفت: وقتم نمیفهمه مطمئن باش دادم و گفتم:هیچ 

تونگران چی هستی بهت که گفتم هیچ وقت –لج نکن نگین بزار همه چیز و تموم کنیم 

نیستم بچه جون بفهم موضوع تو و  مزاحمتی برات ایجاد نمیکنم با فریاد گفت:موضوع من

دم حق دارم براش تصمیم بگیرم منم راضی به داری میگی من آینده من پس فقط خو-یندتهآ

تحت هیچ شرایطی هم کسی از موضوع با خبر نمیشه هیچ وقتم پشیمون نمیشم طالق نیستم 

بهتره دیگه بری -نگین!!   -مطمئن باش هیچ وقت ازاین موضوع به نف  خودم استفاده نمیکنم

لباش و به پیشونیم چسبوند بعد از بوسه ای طوالنی بطرف نفهمن تا االن این جا بودی بهتره 
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اخت و درو بست صداش و که پشت سرهم دهم انبدر رفت موق  خارج شدن برگشت نگاهی 

به اون دوتا سفارش میکرد میشنیدم و اشک میریختم وقتی سپیده و سولماز هردو با هم وارد 

ولی خیلی جدی گفت:تا کی قراره انتظار داشتم سولماز مثل همیشه لودگی کنه  اتاق شدن

  این آدم اگه دلش با تو بود درنگ نمیکرد ف کنیرفه خودت و خار و خفیبخاطر یه عشق یط

د ازهم جدا تون خیلی باهم فرق داره مطمئن باش زیر یه سقفم برید زوفراموشش کن دنیا

همه چی تموم  حق باتو  رمیان گریه لبخندی زدم و گفتم:متاسفانه دمیشید پس بی خیالش شو 

آره میتونم سپیده ببینم تومیتونی دستت و تکون بدی خندیدم و گفتم:–دیگه تموم شد  شد

لی سولماز کنارم نشست و پشتش و کرد و ازاتاق بیرون رفت ورحالی که اشک میرخت د

گفت:خیلی سخته فراموشش کنی بخوایم نمیتونی چون خودم همچین تجربه ای داشتم دیونش 

خردم کرد لهم بودم ولی صاف وایساد تو صورتم گفت یکی دیگه رو میخوام ازتو هم بیزارم 

ینی کرد ازاون روز به بعد زندگیم زیرو شد شدم یکی دیگه پشت پا زدم به همه چی حاال ا

ارم بعدشم ناچار شدم شهر و دیارم و ترک دشدم که میبینی همه چی داشتم  و حاال هیچی ن

نطوری زندگی کنم تا جلوی چشمم نباشه و من از یکنم تا تو گمنامی زندگی کنم خواستم ا

دیدن خوشبختیش عذاب بکشم ولی دیدم این جا هم نمیتونم فراموشش کنم هرجا بری آسمون 

توهم بیخود تالش نکن وقتی یکی و دوست داشته باشی  لت همراهته همون رنگه چون د

هیچ رقمه نمیتونی فراموشش کنی فقط بزارش کنار مخصوصا" االن که فقط با یه طبقه ازهم 

سخته اینقدر سخت که حاضری جونت   فاصله دارید عشقش و ندید بگیر تا عذاب نکشی

سرد بشی و از اون التهاب اولیه بیافتی  بگیرن ولی عشقت و نه یه مدت که بگذره وقتی یکم

عاشق آدم خوبی شدی هم  وه که راهتون ازهم سوا شده تدتازه میفهمی که چقدر به نفعت بو

با خدا و سر به زیر خودتم دختر خوبی هستی ولی ازبد روزگار مرد به  پاک و نجیبه هم

ه و تو نمیتونی براش یه کسی احتیاج داره که سالم باشه و بتونه خواسته هاش و برآورده کن

سری تکان دادم و گفتم:میدونم بهش حقم میدم گفتم که  زن ایده آل باشی باید بهش حق داد 

تا من دوش بگیرم برام  و.......ولش کن ددیگه همه چی تموم شد عشق من یطرفه بو

ند ه هان راستش و بگو بلدآی آی ببینم کلک نکنه از دیشب این جا بو-صبحانه آماده میکنی

باشه ازش  خندیدم وگفتم: تو داری درمورد امیر حرف میزنی هزار شبم با صدتا زن تنها

آبی گرم نمیشه خودشم خندید و گفت: این و راست میگی خیلی خوب االن یه صبحانه مقوی 

خنده من خودش و هم به  برات آماده میکنم که حالت و بیاره سرجاش کاچی دوست داری

ره مخالفت کردم بو از اتاق بیرون رفت  سپیده هرکاری کرد من و ب خنده انداخت لپم و کشید

بعد از و گفتم میخوام خودم برم هرچند دقیقه یه بار می اومد درمیزد و حالم  جویا میشد 

م با دبو لمدتها ازاین که بدون خجالت و رودربایستی خودم میتونستم حمام کنم خیلی خوشحا
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عا" حسی بهم نداشت سرنوشت وحشتناکی قاید اگه ویادآوری حرکت دیشب امیر تنمم لرز

دیگه دلیلی برای درانتظارم بود من که همه چیزم  ازدست داده بودم آبرومم ازدست میدادم 

م و خالص میکردم ولی.......بابا اومدم چقدر در میزنی داشتم بی شک خوده موندن ندزن

کل کشید دستی  مسولماز با دیدنم تنم کردم خودم و رو ویلچرم کشیدم و درو باز کردحوله رو

شه گوشش زد و شروع کرد به گفتن بدو بدو مبارک بادا هرکاری هم میکردم ساکت  

یه لحظه با صدای ضربه هایی که به درخورد هرسه ساکت شدیم با وحشت به بدهکار نبود 

ببینم کیه بزار -سپیده نگاه کردم وگفتم: آبروم رفت حتما" امیره صدامون و شنیده بیچاره شدم

سالم به روی -سالم خوش آمدید-حوله رو محکم تر کردم با وارد شدن مادر امیر به اتاق

منم لباس بپوشم میرسم خیلی ممنون خواهش میکنم بفرمائید –ماهت عزیزم عافیت باشه 

خدمتتون  فورا" به اتاق رفتم به کمک سپیده لباس تنم کردم وقتی روبه روش قرار گرفتم 

خشک میکردی مادر سرده مری  میشی صورت نگرانش و از نظر گذرانم گفت: موهات  

راستش نگران تو بودم امیر بهم گفت موضوع و بهت -و گفتم:اتفاقی افتاده بنظر نگران میاید

همه چیز و بهم گفت ولی بهتر بود همون اول روشنم میکرد ولی خوب االنم دیر نیست - گفته

با این کار دوباره ترسم  می ی من نگرانم لو-ان نباشیدبله کامال" نگر-خوبه تلنگین تو حا–

ستامم خوب شده دنگران نباشید چیزیم نمیشه االنم کامال" خوبم میبینید که -بری تو اون حالت

کردم و گفتم: بله دستام و باال پائین -یخوره؟ ا تحیر به دستام چشم دوخت و گفت: تکون مب

من یاد گرفتم با سختیا مبارزه کنم هیچ چیزی هم  هردو  درد هم نداره پس نگران من نباشید

امیر زندگیت و ازسخت هم سخت تر کرد خندیدم و گفتم: – نمیتونه من و از پا دربیاره

ردم دیگه تو دم حس میکبا ازدست دادن خانوابرعکس اون زندگیم و راحت کرد نه سخت 

ا برادر ازدست رفتم دوتا این دنیا تنها شدم ولی میبینم به جای مادرم شما و به جای دوت

بعنوان  وامیدوارم شما هم من برادر دیگه و یه خواهر  نصیبم شده اینا همه رو مدیون امیرم 

م کرد و گفت: بخدا که ازهمون اول لدختر کوچک ترتون قبول داشته باشید بلند شد محکم بغ

ت دارم تورو که دیدمت مهرت بدجور به دلم افتاد خدا شاهده همون قدر که مرجان و دوس

بله میدونم ازتون ممنونم اون  -و فرقی با بچه خودم برام نداشتی و نداریست دارم هم دو

این چه حرفیه - مدت حسابی برام زحمت کشیدید و من هیچ جوری قادر نیستم تالفی کن

 بفرمائید چای و شیرینی–عزیزم  هرکاری کردم برای بچم بوده هیچ منتی سرت نیست 

مادر امیر نشست به سولماز نگاه کرد و گفت: راستی صدای دست و مبارک مبارک شنیدم 

نگاه کردم خندید و گفت: خبر مهم تر ازاین که این عروسک دستاش  زمالخبریه فورا" به سو

دهنتون و شیرین کنید ایشاال چند روز دیگه راه می افته و برامون عربی  و میتونه تکون بده

اه پرتعجبم دید گفت: اونطوری نگاه نکن حوصلم سررفته بود یه سی دی میرقصه وقتی نگ
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االن نشونت میدم –که دیدم داری کودتا میکنی خندیدم و گفتم:حاال سی دی چی بود  گذاشتم

به تولد پدرم بود درست چند روز قبل  طوقتی سی دی و گذاشت آه ازنهادم بلند شد فیلم مربو

فتیم با اشاره های سولمار ازفکر بیرون اومدم و به مادر از رفتن به زندان براش تولد گر

امیر که اشاره میکرد چشم دوختم از دیدن او که خودش و کشیده بود جلو و با دقت رقص 

من و نگاه میکرد خندم گرفت با شنیدن صدای خنده من بهم نگاه کرد و گفت: وای نگین 

و اونطوری تکون میدی همراه با دختر چطور خودت -ممدخودتی درمیان خنده گفتم بله خو

گفتن این جمله خودش و تکون داد باعث شد هرسمون به خنده بیافتیم  خودشم خندید و گفت: 

من تا حاال همچین رقصی ندیده بودم پس عربی اینه باید خیلی سخت باشه ها نه؟به زور 

سولماز – جلوی خندم و نگه داشتم و گفتم: خیلی نه ولی به تمرین زیادی احتیاج داره

خوب میشی -اگه خوب شدم باشه-ی مفصل برامون برقصی باشهدین قول بده خوب شگفت:نگ

آه راستی تا یادم نرفته  با پسر عمه ات  نیدوب میشی فقط من و یادتون نره صدا کمادر خ

نمیدونم مادر -: چرا بهم خوردهمتعجب گفتم–تماس بگیر مادر بگو مراسم امشب بهم خورده 

ولی هرچی گفتم  گفت بهت خبر بدم که باهاش تماس بگیری بگی این کار نشدنیه کله صبح

فکر میکنم ولی نگران نباشید یه سوء تفاهمه رف  میشه -چرا جوابی نداد تو میدونی چی شده

قرار امشب برقرار بمونه فقط منم مجبورم همراه  اشته باشهدحاال اگه از نظر شما ایرادی ن

قدمت رو چشم عزیزم ولی اگه امیر -این جا جز من کسی و ندارهنیما بیام میدونید که 

نگران نباشید اگه موافقت نکرد خبرتون میکنم که همه چیز منتفیه نه که ما -موافقت نکنه چی

ازوقتی  مراحمید عزیزم پس من برم به مرجان خبر بدم-ساعت هفت مزاحمتون میشیم

این دختر کی عاشق شد و ما هیچ کدوم داداشش اونطوری گفته غمبرک زده اصال" نفهمیدم 

بهم چشم  خصلت عشق همینه بی خبرو یدفعه سروکله اش پیدا میشه غم زده-خبر دارنشدیم

خودش و هالک نکرده خبرش کنید تا  بهتره الحاکنم گفتم:  برای این که جو و عودوخت 

اینقدر  با رفتن او سولماز گفت:رفتن توپائین اصال" درست نیست هرچی ازش دوری کنی

 و چشمم باشه برام بهتره راحت تر با دلم کنار میام لبرعکس هرچی بیشتر ج-برات بهتره

بابت صبحانه مقویت ممنون خیلی خوشمزه بود خندید و گفت: چکار کنم مادرش پیدا شد 

گفتم االن برات بیارم میگه پسر چشم و گوش بستم و این دختر ورپریده ازراه به در کرده 

هیچی زنگ میزنم به -ار کنیکات بی کاله میموند حاال میخوای چسر عمه اون وقت سر پ

خدا آخر عاقبتت و به خیر بگذرونه برو نه امیر سری تکان داد وگفت: -پسر عمه ات-خودش

برو تلفنت و بزن منم یه بار دیگه این و ببینم خندیدم و به اتاق رفتم به جای تلفن براش مسیج 

ی موضوع دیگه ای هم هست که باعث شده مراسم امشب و جز مسائلی که مطرح کرد زدم

بهم بزنی درجوابم مسیج زد که نه ولی صالح تو اینه که خانوادهامون ازهم دورباشن 
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درجوابش زدم چرا نکنه فکر میکنی با این اتفاق ناچار میشی وجود من و تحمل کنی 

اشتی جز این دبرخودت جای من -معلومه چی میگیسالم  -سالم-له تماس گرفت بالفاص

یکنم ولی انگار تو اصال" مموضوع من و تو صبح تموم شد بهت گفتم تو قلبم دفنش  میکنی

پس مطمئن باش ازجانب من هیچ -این چه حرفیه معلومه که دارم-من و حرفهام  قبول نداری

اگه دیدن من باعث میشه اذیت بشی باشه من نمیام  ولی مان  مشکلی برات درست نمیشه 

چیزی این وسط هست که نباید دلیلش  ببینم نکنه تا نشو میدونی بهم عالقه دارن اون دو

خاطر من سنگ جلو پای اون دوتا ننداز بزار کنارهم بنگین!! ازت خواهش میکنم –بپرسم و

جلوی چشمت ظاهر نشم  میکنم امیر قول میدم هیچ وقت شبه چیزی که میخوان برسن خواه

کاری باشه –شون و ضای  نکن خواهش میکنم امیر مراسم امشب و بهم نزن خوشحالی

مجالی برای فکر به موضوع جدید برام نزاشت چون بالفاصله بهشون ندارم تماس قط  شد 

. شب منتظرتم پسرعمه ات تنها بیاد دروبراش باز نمیکنم مسیجی فرستاد که بچه جون

از اتاق بیرون رفتم و از سپیده خواستم بره موضوع رو به مادر امیر خبر بده خوشحال 

تابم و روشن کردم و  بو به اتاق برگشتم بعد از مدتها لخودمم صبحانه مفصلی خوردم 

خودم و تا بعدازظهر به این طریق سرگرم کردم یک ساعت قبل از رفتن آرایش مالیمی 

دتها شالم  و اونطور که خودم دوست داشتم بستم وقتی بعد از مکردم لباس شیکی هم پوشیدم 

تورو خدا یواش امیر خونه –تا دوباره سرو صدا به پا کردن دواز اتاق بیرون رفتم اون 

با به صدا دراومدن زنگ خونه است االن صداتون  میشنوه ولی مگه به خرجشون میرفت 

-بهش بگو االن میام پائین خدا پدرت و بیامرزه کاش زودتر اومده بود-هردو سکوت کردن

میگذره عروسک میگذره –آره  میتونم دعا کنید همه چی بخیر بگذره -تنها میری میتونی

وقتی مقابل نیما برو که االن تو دل عروس داماد دارن کارخونه قند میسابن معتطلشون نکن 

خودتی  قرار گرفتم متحیر گل و شیرینی و لبه پله گذاشت و گفت:خواب میبینم یا واقعا"

خندیدم و گفتم:میخوای یدونه بهت بزنم ببینی بیداری دستم و جلوی صورتش تکون دادم 

بیچاره امیر اومد االن -صورتش و آورد نزدیک و گفت: جون من بزن ببینم خوابم یا بیدار

قلبم – به خدمتت میرسه فورا" راست ایستاد با صدای بلند خندیدم و گفتم:  دیدی بیداری

پسر شجاع تو که اینقدر از امیر میترسی االن چطوری -فکر کردم واقعا" امیره وایساد دیونه

اره وایمیسته یعنی ممکنه مخالفت کنن دوای نگو نگین قلبم -میخوای باهاش روبه رو بشی

دلتم -اریمدما  هزهر مار خدایا اینم دختر دائی-اختم و گفتم: احتمالش هستدشانه ای باال ان

چشم نوکرتم غلط کردم  اوای نگین وایس-باال تنها برو خواستکاری اری میرمدبخواد دوست ن

خیس میکنم خندیدم و سری تکون دادم و گفتم: خیلی خوب بیا  وبه امیر بیافته خودم 

سعی خودم و میکنم ولی –ترسوفقط حواست به شلوارت باشه من این جا لباس مردونه ندارم 
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داشتم پرستارت یه دامن برام آماده کنه کاره دیگه حاال که شلوار مردونه نداری بگو 

 میخندیدم که یه لحظه چشمم افتاد به امیر که پشت پنجره اتاقی بود که من قبال" توش بودم

خیلی خوب مردم منتظرن گل و -وقتی من و متوجه خودش دید پرده رو انداخت و رفت

ار بده آب دهنش پس چرا وایسادی من و نگاه میکنی زنگ و فش شیرینی و بردار راه بیافت

اس بو زنگ فشرد با چند ثانیه تاخیر درباز شد از دیدن امیر تو اون ل و با صدا قورت داد

سالم که کردیم اول جواب نیما رو داد – مدخودار میبو دم ضعف رفت ولی بایلرسمی د

ت شااهش نکنم ولی مگه نگاه خیرش گذباهاش دست داد بعد به من خیره شد  سعی کردم نگ

سالم خوش آمدید – چشم توچشم شدیم تکون محسوسی خورد و فورا" چشم ازم گرفت وقتی

مون خواهش میکنم بفرمائید داخل چرا اون جا ایستادید با خنده گفتم: منتظریم برادر عروس

اجازه بدن سرش و انداخت پائین و گفت: ببخشید یه لحظه فراموشم شد باید دعوتتون کنم 

مادرش وارد خونه  با تعارف مجددی یکی دیگه است تو هل شد گفتم: دامادخنده  داخل با 

شدیم گل و شیرینی و به دست امیر داد و پشت سرم وارد شد مرجان و سرهنگ کنار هم 

با   گفت: سالم آقا مرجان دایستاده بودن وقتی سرهنگ سالم کرد نیما که حسابی هل شده بو

زیر خنده مرجان چادرش و جلوی دهنش نتونستم خودم و نگه دارم و و بلند زدم این حرف 

مادرش و سرهنگ هم مثل من بلند خندیدند ولی امیر تنها لبخندی زد  گرفت و پشتش و کرد

فتم:ببخشید سرهنگ بود درمیان خنده گکه حسابی خجالت کشیده بود سرخ سرخ  خود نیما

میخندید دستش و االن همه رو فقط به یه شکل میبینه اونم درحالی که دفعه اولشه هول کرده 

خیلی بفرمائید از اینطرف  د پیش میاد دیگهز کرد و  گفت: ایراد نداره پیشامبطرف نیما درا

منظورم -با پرستار من چکار داری-....بدون پرستارت اومدیخوش آمدید .....ببینم تورو

دردم  منیببکی اینطوری شدی –اینه..........دستام و تکون دادم و گفتم:میبینی که میتونم بیام 

با خنده کفتم: میخوای همه سئواالتت  همین جواب بدم این بنده خدا داری مثل اون روز 

آه معذرت میخوام بفرمائید بنشینید  نیما همون جلو نشست که منم  -همینطوری هم هول شده

امیر با فاصله کمی ازما نشست سرهنگ طرف دیگه من  بتونم با چرخم کنارش قرار بگیرم

اختم و یاد اتفاقی که دنگاه گذرایی به امیر ان-: بگو ببینم چی شد حرکت کردننشست و گفت

نمیدونم صبح که -چون سرش و پائین انداخت دافتادم اونم انگار یاد همین افتاده بو دافتاده بو

خوب خدا رو شکر -" خبری از درد نیستالفع-درد که نمیکنن-بیدار شدم دیدم تکون میخوره

ن باید سوراخ موش دوقتی اونا هم به حرکت افتا هنوز نه  -نمیکنن کتپاهات چی اونا حر

سرتو شیره مالید فراموش کنی باشه توخوب شو هرجور نمیشه بیاری بلند خندید و گفت:گیر

بخاطر تالفی هم که شده سعیم و میکنم دوباره خندید  نگاه ازم –دلت خواست تالفی کن 

به  که خبری ازت نیست نیما بدون این که خوب آقا نیما حالت چطوره چند وقتیه-گرفت
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ممنونم سرگرم کارم بودم چند روزی هم تهران نبودم برای ازه گفت:دوارسته نگاهی بن

وارسته با خنده گفت :حاال چرا سرت و بلند نمیکنی من برادر –همایش به شیراز رفته بودم 

گه است که جرأت از ترس برادر بزرعروسم نه خودش با خنده گفتم: اذیتش نکن سرهنگ 

روز خواستگاریم نمیکنه سرش و بیاره باال وارسته سری تکون داد وگفت:درکت میکنم منم 

چی و درک میکنی مگه داداش من مثل داداش تو ترسناکه به مریم نگاه –همینطوری بودم 

سالم خوش اومدید صورتم و بوسید جواب سالمش و دادم و گفتم:  عزیزم حتما" –کردم 

مگه ما گفتیم برادر -نخیرم داداش من خیلی آقاس-ده خدا داره آه میکشه دیگهبوده که بن

خوب آره ولی داداش من کجا داداش بداخالق این کجا –خوب اونم آقاس مرجان خیلی خانمه 

خوب حاال ما نیومدیم خواستگاری داداشت که اینطوری بازار گرمی میکنی خندید و کنار –

مثل همون موق  سرحالی ایشاال هرچه زودتر سالمت  خوشحالم که میبینم-شوهرش نشست

ازش تشکر کردم چشمم افتاد به مرجان که با سینی چای وارد کاملت و به دست بیاری 

وقتی سینی و مقابل نیما گرفت چشمم افتاد به امیر که با حالتی سر تا پای پذیرایی شد 

ثانیه ای رومن ثابت مان بعد  دچن نگاهش و چرخوند برای خواهرش و برانداز میکرد

 نگاه مادر و برادرش مداوم بهاینقدر ناراحت و تو خودش بود که اهش و به زمین دوخت گن

 م بود وقتی چند دقیقه ای درسکوت سپری شد وارسته گفت: راستش ما منتظر پدرم بودیمه

متعجب  نمیارن امیرولی نمیدونم چرا هنوز نرسیده لبخندی زدم و گفتم:پدرتون تشریف 

ن تماس گرفتن و گفتن ایشون دوساعت پیش با م-و به من چشم دوخت سرش و بلند کرد

که بگیره  ایشونم  یزرگش حق پدری به گردن مرجان جون داره هرتصمیمچون برادر ب

اختیار تام به پسربزرگشون دادن گفتن به ایشون بگم برای همه چیز همون و میپذیره 

مادرش به او خیره شد و سری تکان داد تا گیری کنه هرجور که صالح میدونه تصمیم 

–ولی امیر همچنان ساکت بود نیما زیر چشمی نگاهی به او بعد به من انداخت شروع کنه 

 نگاه از امیر گرفته به مادرش دوختم و گفتم:قبل از این که برادرش نظرش و بگه اجازه بدید 

–ایشون نظرشون و بگن رسیدن بعد این دونفر صحبتهاشون و باهم بکنند اگه به توافق 

ابرویی باال انداخته بود و اورا خیره اصلشم همینه با خنده به سرهنگ نگاه کردم ولی امیر 

ر بزرگ نظرت چیه اجازه میدی این دوتا حرفهاشون و با دخوب برا–خیره برانداز میکرد 

بزنن بدون این که نگاهم کنه سری به عالمت مثبت تکان داد مادرش خوشحال گفت: بلند  هم

نیما با گفتن با اجازه شما آقا امیر از جا بلند شد و پشت  شو دخترم آقا نیما رو راهنمایی کن

میخوای –ین  کار دارم علی یه دقیقه جات و با من عو  کن با نگ-سر مرجان راه افتاد

زیر آب چیه کاری دیگه ای دارم خندیدم و به  بیا برو آقا مرجان-ن و بزنیم هرزیرآب خوا

چه گفتم:  یدم یه کارایی کردیفت:شنکنار گوشم گ-ختمومریم که خودش و کشید کنارم چشم د
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-آروم گفت: رقص عربی و این چیزا دیگه کلک خندیدم و گفتم: خوب حاال که چی-کاری 

و گفت: با  ه اجرا کنم خندیدداینطوری نمیتونم برات زنای به چشم فقط  -منم میخوام ببینم

ه توجود  این شمر  اینطوری نبودی هم نمیتونستی نگاه گذرایی به امیر که سر به زیر نشس

آره حتما" هروقت –حواست کجاس فیلم  میگم دیگه -چی و ؟ -نشونم میدی- اختم دبود ان

برم معلوم نیست دیگه کی بتونم بیام این وای من که طی هفته نیستم امروزم -الخواستی بیا با

ریخت و پاش  چیه خبریه-خیلی خوب االن میگم سپیده بیارش صورتم و بوسید و بلند شد-جا

راه انداختی مریم پشت چشمی نازک کرد و گفت: بله هست ولی شرمنده آقا نمیتونم به شما 

ممکنه زحمت بکش لب تاب اگه  -......-سالم سپیده جان -بگم خندیدم و شماره سپیده گرفتم

ن صدای زنگ وارسته گفت:  پشت .......ممنون عزیزم .با بلند شد- من و بیار پائین 

با بلند شدن وارسته مریم گفت: راسته تو ن کرده بود خندیدم و گفتم:چه عر  کنم یمدرک

نه اصال" کامال" آزادم گذاشته بود  خودشم -پدرت مخالفت نمیکرد–آره -مربی رقص بودی

سالم قبل از  این که – اشق رقصم بود شبی نبود که نرسیده من ووادار نکنه براش برقصمع

نگاهم به شخص تازه وارد بیافته به امیر افتاد سگرمه هاش توهم رفت آروم از جا بلند شد 

-مژگان خانم حالتون چطوره  سالمخواهش میکنم آقا امیر بفرمائید –جواب سالمش و داد 

ممنونم خوبی مریم جون مریم با او دست داد و با اکراه حالش و – اومدیسالم دخترم خوش 

میبینم پرسید  نگاهش به من که افتاد اخم هاش و کشید توهم و گفت: شماهم که این جایی 

با شنیدن صدای سولماز هیچ حالت خیلی بهتره این خانواده رو حسابی نگران کرده بودی 

ازنوع برخورد دختره هیچ راضی نیست عصبی  دجوابی بهش ندادم وارسته که مشخص بو

ما این جا عروسک دیگه کیه –بدید به عروسک  و سالم سرهنگ این-بطرف در رفت

امیر بلند گفت: تعارفشون کن داخل با نگین –عروسک نداریم مامان شما عروسک دارید 

ینی برای صرف شیرکار داره سولماز بلند گفت: ازدعوتتون ممنون مجلس رسمیه بعدا" 

جمله دختره که  سک الزمش دارهبفرما سرهنگ این و برسون دست عرومزاحمتون میشیم 

باعث شد باقی حرفش و با سرهنگ گفت: منظورش از مجلس رسمیه چیه خبری بوده 

متوجه نشم مادر امیر گفت: خواستگاری مرجانه با حالت بدی گفت: پس به این دلیل از 

نم برای همچین مجلس رسمی ای حضورش ضروری اوایشونم دعوت کردید بیان این جا 

پیش  نگاهم  به امیر افتاد دانه های درشت عرق روپیشونیش با هم درجدال بودن مریم دبو

نگین مهمون نیست که نیاز به دستی کرد و گفت: مجلس رسمی غیر رسمی نداره سیما جون 

درضمن بهتره بدونی نگین االن اشته باشه عضوی از این خانواده محسوب میشه ددعوت 

بعنوان همراه خواستکار مرجان این جاس چون خواستگار مرجان پسرعمه ایشونه متوجه 

سرهنگ دستی تو موهاش کشید و گفت: بیا نگین اینم لب تابت خندیدم وگفتم: ممنون شدی 
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 آره یه چیزایی از میالد شنیده-سرهنگ شرمنده این سولماز نوع حرف زدنش همینطوریه

م ولی باورم نمیشد راسته میالد ازش گرخیده بود با خنده سری به عالمت مثبت تکان دبو

نه بابا دیگه -بچه مثبته دیگه حاال این تو چی داری ببینم نکنه باز مارپل شدی هان-دادم

ای –بیا مریم جون وای سرهنگ لطفا" شما نه -ارم اینم بخاطر خانمت گفتم بیارهدحالش و ن

نشست و گفت: آهان  شرمنده یه فیلم خانوادگیه  خانما بی حجابن-چی میشه بابا حاال مگه

وای –خوب از اول بگید علی تو بشین اونطرف متعجب به مادرش نگاه کرد و گفت: شماهم 

 از مریم خواستم بگه نگین این  بیاره خندیدم و سری تکان دادم  بیا برو پسر فضولی نکن من

فضولی موقوف با اومدن نیما و – نطوری رفتید توش حداقل بگید درمورد چی هست ای-

از نگاه خندان نیما به همه چی پی بردم به ندیده خاموشش کنن مرجان اونا ناچار شدن 

مرجان چشم دوختم و گفتم:خوب عروس خانم نظرت چیه سر به زیر گفت: هرچی امیرو 

ی ندارم وقتی به امیر به مادرش نگاه کردم لبخندی زد و گفت: من مخالفت لمامان  بگن او

امیر  ین برای گرفتن جواب خیلی زود باشهناد و گفت: فکر نمیکدچشم دوختم سیما محلت ن

به من چشم دوخت و گفت: ازاون جایی که آقا نیما رو خوب میشناسم دورادور با خانواده 

ایشون همینطور تو آشنام مخالفتی ندارم  با لبخند گفتم: پس مبارکه دیگه صورتم و از نظر 

و به  ت ازمن همین کارو کردنوقتی من دست زدم بقیه هم به تبعیگذروند و گفت: مبارکه 

ک گفتن کمی که درسکوت گذشت گفتم: خوب برادر بزرگتر نمیخوای چیزی هردو تبری

تجربه ای تو  من–نظرت درمورد مهریه  مراسم -چی باید بگمبگی بهم چشم دوخت و گفت: 

پس من میگم موافق بودید که مبارکه نه هرچی خودت گفتی -ونم چی بگمداین چیزا ندارم نمی

نده خدا این اولین جایی نیست که اومدم ب-لبخندی زد و گفت: شروع کن خانم بزرگ

ه دبه به دادماد ما چند مرتبه تشریف بردن خواستگاری با خن-خواستگاری سرم کاله نمیره

م: این بنده خدا اولین مرتبشه برادر خودم رکود شکسته بود بعدشم دائیم و رو به سرهنگ گفت

سرزبون دارتر از نگین نبود یکی دوتا از پسرای فامیل نیما سربه زیر گفت: تو فامیل ما 

هرکی خواستگاری میخواست بره حتما" نگین و با خودش میبرد آخه  مهارت زیادی تو 

 ت آوردی کالفهدپس به این دلیل به جای بزرگ تر ایشون و با خو–جواب بله گرفتن داره 

م تو رایشون چند سالی میشه که فوت کردن مابقی فامیلشونبه سیما چشم دوختم و گفتم:بزرگت

از کل اون خاندان فقط من و نیما تو ایرانیم این دلیل حضور من تو این خارج بسر میبرن 

و  مراسمه اگه اجازه بفرمائید و سئوال دیگه ای نداشته باشید ما به مراسم رسمیمون برسیم

البته با بزرگتر مرجان جون نه مهمنشون مریم لبخندی زد و به او که  صحبتهامون و بکنیم 

خترای خودمون تا حاال دو گفتم:هرچی برای  لب ورچید چشم دوخت به امیر چشم دوختم 

ر گرفتیم برای خواهر شما هم میگیریم مهریه رو به تعداد سال تولدش سکه میندازیم ظدرن
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تو خوبی با خنده گفتم:خنده گفت: ده هزار میالدی حاال خواهر شما متولد چه سالیه علی با 

ولی من جدی گفتم بیشتر از اینم میگفتی حرفی توش -بابا شوخی کردم–باشه ,ولی قبول 

پس دست به کار شدی خودت -بله همه میدونن تو یک کالمی ولی من موافق نیستم–نمیزدم 

کنه مهریه باال خوشبختیش سرش و انداخت پائین و گفت:چهارده سکه کفایت میپیشنهاد بدی 

خندی زدم و گفتم: شک نکن که میتونه ولی اگه بامیدوارم عالقش بتونه لو تضمین نمیکنه 

ناراحت نشی و نخوای بهونه بیاری یه زمین هزار متری هم رومهریه ای که تعیین کردی 

زیر  امیر نگاهی به نیما انداخت نیما سربه بزاریم چون خود داماد موافق اون مهر نیست

هزار متر زمین به همین عنوان برام گذاشته این خواسته  دزمانی که زنده بو مگفت: پدر

خوب –شون هرطور خودتون تمایل دارید رزیر سری تکان داد و گفت: خدا بیامام پدرمه

بریم سر بقیه چیزا توخانواده ما مراسم ازدواج بزن برقص توش نیست همه مذهبی برگزار 

میشه مریم فورا" گفت: راست میگی خندیدم و گفتم: چیه اون فیلم و دیدی فکر کردی بقیه هم 

کل خاندان سوا ازهمیم همینطورین نه عزیزم اون تولد پدرمه و گردانندشم فقط منم من با 

میمونه خونه که اونم خودشون دوتا باهم توافق  ولی مراسم و طبق سنت شما برگزار میکنیم 

میکنن که تو کدوم محله بخوان زندگی کنن فورا" سند میخوره دیگه دیگه خرید و آه ازهمه 

ندازم مهمتر تاریخ عروسی کی باشه برادر جان امیر ابرویی باال انداخت و ناراحت برا

بهتره خیلی نامزدیشون طوالنی نشه ما رسم نداریم بیشتر از دو هفته دختر و نامزد نگه -کرد

چه عر  کنم ریش –دیگه  ندارید خوب موافقید داریم شماهم چاره ای نداری جز موافقت 

با اجازه برادر بزرگ عروسمون  ای به چشم-و قیچی دست شماس فقط لطفا" ازته نزن

عقد و عروسی و یه جا برگزار کنیم از شنبه هم این تولد حضرت علیه  پانزده روز دیگه 

–اری دخونه تاالر و و و  خوبه مخالفتی که ن دوتا بیافتن دنبال کاراشون اول آزمایش بعد

چرا نمیشه سرهنگ من رکورد قبلیم -یعنی تو پانزده روز میشه همه این کارا رو انجام داد

البته بازم برمیگرده به امیر موافق نباشه که میزاریم  هشت روز بود این که پانزده روزه

وخت و گفت: دوختن سرش و کمی آورد باال به من چشم دبعهده خودش همه به او چشم 

به نیما که نفس راحتی کشید چشم دوختم و گفتم:پس دیگه زمان خوبیه مبارک باشه خوشحال 

دوخت و نزدیک گوشم گفت:  نیما فورا" بهم چشممیتونیم انگشتر دست عروسمون بکنیم 

ارک دیدی سرخ دولی من انگشتر نگرفتم خندیدم و گفتم:اول بزار ببین اجازه میدن بعد بگو ت

اینم قبوله وختم شانه ای باال انداخت و گفت: دشد و سرش و انداخت پائین وقتی به امیر چشم 

ریم گفتم: شرمنده اگه شماره سپیده رو گرفتم و ازش خواستم وسائل و بیارن پائین بعد روبه م

ممکنه بهشون کمک کن دونفری نمیتونن سری تکان داد و از خونه بیرون رفت با شنیدن 

صدای کل همه بطرف در ورودی چشم دوختن سولماز جلوتر از همه درحالی که سینی 
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بزرگی و رو سر داشت وارد شد همانطورم کل میکشید خندیدم و به امیر که دستش و رو 

خیره شدم نیما متعجب بلند شد سرپا ایستاد  سه تا مجم  بزرگ همون جلو  پیشونیش کشید

با اشاره ای که به سپیده کردم قاب انگشتر و برداشت و به دست من رو زمین گذاشته شد 

ه بود انداختم و گفتم: این یکی و شرمنده شما حلقه دنگاهی به نیما که همانطور سرپا ایستاداد 

این و من میندازم با اشاره مادرش ازجا بلند شد اومد صندلی رو میتونی بندازی دستش 

لپاش حسابی گل انداخته بود انگشتر و دستش کردم و کنار گوشش گفتم: چه کناریم نشست 

خنده آرومی کرد تا پس کله ات سرخه خبرته آبرومون بردی االن میگه عروس شهرستانیه 

رمی آورد نشون میداد و مقابل مرجان و سرش و پائین انداخت سولماز یکی یکی وسائل و د

سیما با حسرت به مجم  ها چشم دوخته بود امیر هم دست به سینه رو زمین میگذاشت 

داشت تمام سعیم این بود نگاهم بهش نیافته ولی مگه نشسته بود و حرکات من و زیر نظر 

از خانواده  داوقتی کارشون به پایان رسید سیما با حالتی گفت:بنده خدا اونی که بخومیشد 

مهریه دخترای خودتون چقدره چند صد متر زمین باید ببینم  شما دختر بگیره بیچاره میشه 

اریم فقط مهریه نگین باهمه دنیما گفت: کسی باالتر از چهارده سکه ن پشت قوالتون بندازن

فرق میکنه چشمای امیر بطرز عجیبی تغییر کردبا غضب گفت: فرق میکنه مگه نگین 

نگین همه خواستگاراش  م گرفت نیما فورا" گفت: نه نه متاهل چیهدبوده ازسئوالش خنمتاهل 

فتم گبله گفتم ولی ن-ی مهرش فرق میکردت گفتدو میپروند  سیما با پوزخند گفت: ولی خو

بود هروقت کسی که باب میلش بود پیدا  براین به خواست خود  نگین قرارمتاهل بوده که 

ی فقط یک سکه؟ نیما نگاهی به سیما انداخت و گفت: بله یک چ–یک سکه مهرش باشه شد 

-کفت: اون وقت بهای این یک سکه چند هزار متر زمین بوده دسکه سیما دوباره با پوزخن

هیچی گفتم که مهرش با بقیه دخترای فامیل تفاوت داشت فقط و فقط یک سکه پدرشم موافق 

وست و آشنا تکه مهرشم باید دفامیل و بین تمام دخترای چون براین باور بود دخترش  دبو

اگه کسی که باب  دقسم خورده بوممکن باورتون نشه ولی  رضمن یه چیزی کهدتک باشه 

ری اقدام میل دخترش بود پیدا شد منتظر نمونن اون پا پیش بزاره و خودش برای خواستگا

خودش این کارو  دزنده نبو رش خواسته بود اگه زمانی رسید که تکنه به همین دلیل از دخ

چه چیزا حاال بزنه طرفی که این خوشش اومده ازش خوشش نیاد اون وقت چی –بکنه 

رهم گره خورد ولی زود دامیر لحظه ای  ونگاه من هیچی دیگه اون از اقبال بلندمه -میشه

 نگاهم و دزدیدم و به نیما که گفت: محاله نگین دست رو هرکسی بزاره باسر بطرفش میره

که یه جا بهش رسیده هیچ کس به پول نه  بله بخاطر کرور کرور اموال پدرشه خوب-دوختم 

گی و دخیلی احمق باشه که اصالت خانواطرف امیر عصبی بلند شد و گفت: باید نمیگه 

مادر لطفا" چند لحظه تشریف بیارید ارث  کلونش نجابت نگین   و نبینه و فکرش بره طرف 
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نگین –نگاهم و به زمین دوختم  بااشاره مریم به  وارستههمه با نگاهشون امیر ودنبال کردن 

ونستم اینقدر استرس دکی وقت کردی این کارا رو بکنی با خنده به نیما نگاه کردم وگفتم: می

داری که به فکر اینا نمی افتی امروز با این دوتا رفتم زحمت بستن و تزئیناتی هم که میبینی 

  و  به روی چشم ازتم ممنونم آبروم-ت نرهددربیای یا ا" از خجالتشوندونفر کشیدن بعدهمین 

ل نمیمونم دم پسر دائی من که دیگه برادری ندارم با وجود تو آرزو به کاری نکرد-خریدی

آهی کشیدم و گفتم:امیدوارم هدی هم بکنم ولی......مقرار بود همه این کارا رو برای 

هرش تو بگی گردنت و میکشنه واحواست باشه با بد کسی طرفی به خ خوشبخت بشید فقط

ونم دمی-م و دریغ نمیکنمدبراش انجام میهرکاری بتونم –براش جز برادری پدری هم کردها 

پسر دائی خوب میشناسمت چه ززای هستی نتونست خودش و نگه داره و خندید وارسته 

ره سرخ کجاش و دیدی خوبم ریسه میره نیما دوبا-به میبینم داماد ما هم بلده بخنده گفت: به

جناب داماد نمیخوای این همه گشنه رو به شام دعوت کنی وارسته فورا" دستاش و بهم – شد

جای قبلی میام اون جا نباشه اشتهام کور میشه بلند مالید وگفت: آخ جون گفتی من که فقط 

راستی  دیدم و گفتم:باشه هروقت سور درجت و دادی چشم منم میبرمت همون جا خن

قالبیش سری تکون دادم وگفتم: تبریک میگم بله البته ازنوع –سرهنگ تمامی و گرفتی دیگه 

این بین فقط سرتو بی کاله موند  -لیاقتش و داشتی بخاطر اون پرونده خیلی سختی کشیدی

تو این کار بودی االن زده بودی رو دست امیر راستی اینا کجا همه درجه گرفتن جز تو 

مریم د شدن وارسته مریم فورا" لب تاب و زد و گفت: تا نیومدن فیلممون و ببینیم  با بلنرفتن 

ه و سولمازم ازطرف دیگه مشغول تماشای فیلم شدن سیما که اونا و مرجان ازاونطرف سپید

سرگرم  رو اونطوری دید خودش و کشید جلو گفت: چی میبینید اینطوری رفتید توش 

خوب بزارید ببینم چیه همتون -سته حواسم و پرت کردصحبت با نیما بودم که صدای وار

هرچیزی و که دیگه ا  فضولی موقوف داریم زلزله میبینم -تاب بدبخت بخراب شدید سر ل

یقه آروم ت اون و دور کرد وگفت: پسر یه دقمادرش با دس .نباید تو ببینی ببین خاله پسرت و

ا نگین تو بگو چی اون تو  اینا نمیزارن چه بدبختیه ه-بگیر بزار ببینم چکار میکنه برو دیگه

-میزاشتم ببینی نتاشدگفتم که سرهنگ یه فیلم خانوادگیه اگه خانما توش حجاب -من ببینم

معلومه بابای -مبارزه مگه تو مبارزه هم میکردی– گین فیلم مبارزت و بده ببینه داری دیگهن

گی پدرش ازش خواست  دواهمه رو درمی آورد به زن و مردم رحم نمیکرد تویه دوره خان

بیا نگین این تموم شد فیلمی – به جز پدر خودش ا همه مبارزه کنه اونم همه رو شکست دادب

فیلم و آوردم وارسته اون و به تلویزیون وصل کرد تا همه بتونن که پسرعمه ات میگه بزار 

-ترسیدیبیا برو دختر نکنه -دببینن با شروع فیلم همه سکوت کردن صدای من و پدرم بو

بیا برو دختر کم رجز -باید بترسم پدرمن اینا رو من بزنم هیچی ازشون نمیمونه یازچ
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اعت خانما و آقایون کتک مکی رجز میخونه خوب ج حاال بهتون نشون میدمباشه -بخون

م بشم من زمین لاش گدای قربون دا-اول من-خور هرکی کتک خورش ملس تره بیاد جلو

شد مهدی  ه فامیل باعثدیشی میشینی گریه میکنی صدای خنم اوف ملخوردتم برو کنار گ

ات شم که خدای اعتماد دف-و ضربه ناکارت میکنمدکوچولو االن با دستم و بکشه و بگه بیا 

هالکتم -مراقب باش خودت به گریه نیافتی-به نفسی  خودت بگو کجات بزنم که گریه نکنی

با شروع مبارزه مهدی حمله میکرد ومن جا خالی بپر وسط که میخوام مشت و مالت بدم 

با حرکتی به زمین زدمش میدام و بلند میخندیدم با اعترا  پدرم که خواست حمله کنم 

خودمم فورا" بلندش کردم و صورتش و بوسیدم اونم به حالت قهر دستم وکنار زد و کنار 

اوه –ی بیاد جلو دکنه بعخوب تا این داداشی من شیشه ها رو از آبغوره پر می-مادرم نشست

ه ها بار دیگه جو و سنگین وزنتون و بفرستید صدای خنداوه اوه نامروت گفتم بیاید نگفتم 

خوب پسر عمو کوچکه البته ازلحاظ سنی بیا ببینم توچنته چی داری اولین پایی که -بهم زد

براش  عقب عقب رفت و رو صندلی افتاد بطرفم انداخت جواب دادم و با مشتی تو صورتش

خوب بعدی با اومدن نیما گفتم: دست تکون دادم و گفتم: دیر وقته پسر عمو جیش بوس الال 

جون مادرت نزنی سرو صورتم و کبود کنی اون وقت وای –به به دکی جون شماهم بله 

ت برو کنار دخو یرشم خندیدم و گفتم: قبول کن باختهیچ کس نمیپسندما رو دست مامانم میت

جابه جا میکنه  محسن بپر وال گفت: تسلیم من فردا امتهان دارم میزنه مخم دستاش و آورد با

بابا بیچارم کرده -ا  ا  ا  شماها هنوز باهم قهرید-من با اون مبارزه نمیکنم–که خوراک خودته 

-هزار جا رفتیم خواستگاری روهمه ایراد گذاشته هرکی ندونه میگه این میخواد زندگی کنه

من تو خوشبخت بشی من خوشبختم ولی ازشوخی گذشته یکی و برات  چه فرقی میکنه برادر

نه به جون تو -جدی میگی یا بازم سرکارم گذاشتی-نشون کردم آس آس ببینی پس می افتی

ببینم نکنه منظورت سروان..آی آی آی معلومه -لنگش پیدا نمیشه همکارم هستید میشناسیش

سروان ملکی -وب به ما هم بگید دیگه بابا منظورتون کیه خ-خودتم گلوت گیر کرده هان

مگه میشه دختر من دست روکسی بزاره و بد باشه قربونت بشم –چطوره صبای خودمون 

ن زود کتکت و بخور که مردیم از گشنگی صدای خنده های بدو محس م رفتیدکه به خو

خوبی -دادمخانوادم مدام تو سرم میپیچید دستم و رو شقیقه هام گذاشتم و اروم فشارشون 

و سری به عالمت چهره گرفته امیر نگاهی انداختم به سختی بغضم و فرو دادم به  نگین

شرمنده  دمثبت تکان دادم وارسته فورا" فیلم و خاموش کرد و گفت:هیچ حواسمون نبو

آره لطفا" حالم خوب -میخوای بریم–ایرادی نداره  مهم نیست - نمیخواستیم ناراحت بشی 

کجا شام تشریف داشته –شد و گفت: با اجازتون ما دیگه زحمت و کم میکنیم نیست نیما بلند 

یده رفت چند کلمه ای باهاش حرف زد و پسامیر بطرف ممنون ایشاال دفعه دیگه –باشید 
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پنج شنبه ها هم سپیده مارو تا جلوی در همراهی کرد نیما چند دقیقه ای و باال موند بعد رفت 

راحتی بالفاصله لباس مازم هم همراه او ازخونه بیرون زد شبا رو میرفت خونه خودش سول

م دراتاق و باز بزاره هوا حسابی سرد داز سپیده خواسته بوگذاشتم به تن کردم موهامم باز 

بود ولی هیچ تمایلی برای بستنش نداشتم ازتو گر گرفته بودم و به این طریق میخواستم خودم 

و با این چیزا  افسوس که کار ازجای دیگه خراب بودکه شده خنک کنم ولی هم و برای دمی 

درپیش به امیر نشستن کنار  اوم چهره سیما با نگاه های پیدآتش درونم خاموش بشو نبود م

م از ذهنم دور نمیشد مهم ترین دلیلی که پائین حالم و خراب او به حرف کشیدنش هیچ کدو

ر تکون یمیکشی با شنیدن صدای امچیه عروسک آه -نه دیدن اون فیلم دکرد این موضوع بو

 یدم بازه گفتم بیام ببندمش لبخندی زدم وگفتم: پسدخوردم لبخندی زد کنارم نشست و گفت:

هرروز باز میزارمش خندید و گفت: چیه ناراحتی هنوز ازفکرشون بیرون  داز این به بع

 یستچاره ای نخوب سخته ازفکر کسانی که دوسشون داری بیرون بیای ولی – نیومدی

ه تخت تکیه کرد و گفت:نمیدونم شما رفتید منم ب" کنارم المهمونت رفت خودش و کشید کام

کارم داشتی که – زدم بیرون االنم ماشین و کوچه باال پارک کردم که نفهمن من اومدم

آره اومدم ببینم اون چی بود اونا میدیدن و نزاشتی علی ببینه خندیدم -اینطوری اومدی این جا

آفرین فضولیم من و کشید این جا حاال به من نشونش –س بگو چی کشوندت این جا و گفتم: پ

تو مانعی نداری میتونی ببینی خم شد لب تاب و ازرومیز برداشت و -اید ببینمبمیدی یا منم ن

و مدام ازش حرف  دم چی بود که زنا بعد رفتنتون سرشون توگوش هم بوگفت:بیا بزن ببین

پیرمرد خندیدو به لب تاب  میزدن فیلم و زدم و گفتم: تافضولی کار دستت نداده بگیر ببین

خیلی سخته  ودم تو صورتشبمن زل زده  دتمام مدتی که او محو تماشای فیلم بوچشم دوخت 

ی و ازعهده من خارجه نمیتونم کسی غیر خودم و کنارش ببینم اونم حاال که میدونم زن قانون

 دکاش میتونستم دلیل اصلیش و که ازم دوری میکرد بفهمم اونطوری ممکن بو شرعیشم

فکر میکنی االنم بیخود نبود چشم از این نمیگرفتن حسابی کودتا کردی –بتونم کاری بکنم 

خوب میشی خیلی زودتر -تونستن که بله ولی نه با این وض -بتونی همینطوری برقصی

میشی ولی بهم قول بده اون موق  یه بار برام برقصی  که فکرش و کنی خوبازاونی 

ت و اونقدر خوب میلرزونی تو چشماش زل زدم و دمیخوام از نزدیک ببینم چطوری خو

لب تاب  خوب شدم مجرد بودی باشه یه بار کاری که خواستی و میکنمگفتم:اگه تا وقتی که 

 هوا خیلی سرد شده دیگه شبا این و باز نزار مری  میشی-و کنار تخت گذاشت و بلند شد

چشم مراقبم پرده رو کشید همانطور که –مراقب این پرده هم باش کنار نره داخل دیده میشه 

با رفتنش چشمام و بستم توکه صبح اشتها نداشتم -بطرف در میرفت گفت: چیزی خوردی

تابم کنی و  یی بدومه پس برای چی باز بلند شدی اومدی این جا اومگفتی همه چی تم
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نیا که بتونم با دلم زودتر کنار بزاری بری من که میدونم امروز فردا ازدستت میدم حداقل 

ام و باز کردم سینی حاوی شمخوابیدی آروم چ-بیام  تو با این کار فقط من و هوایی میکنی

آهان وقتی میگی اشتها -اشتها ندارم تو بخور-کنغذا رو روتخت گذاشت و گفت: شروع 

خیلی -یی سرم آوردی م نرفته خونه دائیت چه بالدنداری یعنی سهم منم میدی باال هنوز یا

 شقم به من نرسیدآره جون خودت نخوردی یه قا-نخوردم دجنسی من که اون روز چیزیب

میتونم تو -بهت بدم میتونی یا-قاشق چنگال و به دستم داد و ظرف و نزدیک من گذاشت

باهم میخوریم زود باش اینقدر گشنه ام که تو رو میتونم درسته قورت بدم شرم زده -بخور

قاشق چنگالش و تو سینی مگه نگفتی گرسنه ای پس چرا نمیخوری –سرم و پائین انداختم 

گذاشت وگفت:جریان مهریه چیه متعجب گفتم:منظورت مهریه ای که برای مرجان.........نه 

 یرت همچین تصمیمدواقعا" تو و پ–م و گفتم:توکه شنیدی دی به روش زدت لبخندوخ

روزی که قرار شد صیغه –همه میدونستن چطور –اشت ددائیتم ازش خبر –آره -اشتیدد

گذاشت وستم ازم خواست مهری برات مشخص کنم با دائیت که صحبت کردم د ه بشهدخون

تا خود طرف گفت با چهارده تا میخونم خوب  بعهده خودم ولی من نمیتونستم تصمیم بگیرم

که شد هرطور خواستی به توافق برسید منم موافقت کردم ولی وقتی صیغه تموم شد گفت 

نمیدونم چرا تمام مدت فقط یدونه تو ذهنم بود  هرکاری کردم زبونم به چهارده تا نچرخید

شنیدم راستش یه جوری امشب که جریان و انگار یه نفر مداوم تو سرم صدا میزد فقط یکی 

واقعا"اگه ازکسی -این تصمیم خیلی وقت پیش گرفته شده بود هیچ وقتم تغییر نمیکرد–شدم 

همین کارو بکنم البته  آره ازخودمم خواست-رت ازش خواستگاری میکرددخوشت می اومد پ

واقعا"این کارو میکردی ناراحت بهش چشم دوختم و گفتم: -به شرطی که خودش زنده نباشه

توهیچ وقت از احساست چیزی نکفتی این من بودم که......خواهش میکنم  گه نکردم م

سئوال کردی جواب شنیدی منم قول  -تمومش کن قرار شد این ماجرا به کل فراموش بشه

م همین موق  رفتن حالت د.فقط نگرانت بو......دادم فراموشش کنم ولی اومدنت به این جا

چون روزی هزار  کرد داون فیلم نبود که حالم و ب-و میدیدینبود نباید اون فیلم  بهیچ خو

ن به تو استفاده میکرد دبار دارم میبینمشون اون دختره لعنتی که ازهرفرصتی برای چسبی

وقتی داشتی باهاش حرف میزدی علنا" داشتی من و شکنجه  فهمیدی دعصبیم کرده بو

م باش نگینم دلیلی برای آرو-میکردی اینا بود که حال من و خراب کرد نه چیز دیگه

عصبانیت نیست با پوزخند گفتم:اگه منم جلوی چشمت با یه پسر دیگه که با قصد و نیت 

بلندشد بره  ی عصبانیت نیستطرفم اومده بود حرف میزدم بازم همین و میگفتی دلیلی برا

باال تر باشه نه  ازمن  اری جایگزین انتخاب میکنی یکی و انتخاب کن کهدکه گفتم:حداقل 

وخت صورتم و بطرف دوقتی برگشت بهم چشم نمیشه وهین تپائین تر اینطوری به شعورمم 
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ن دیگه ای چرخوندم اومد سینی و کناری گذاشت و کنارم نشست وگفت:من دنبال جایگزی

ره با پوزخند سری تکان دادم و گفتم:به همین ینیستم نگین هیچ چیزی نمیتونه جای تورو بگ

 بسه امیر لطفا" تنهام بزار-گین!!ن-یدکه با یکی دیگه گرم میگیری و اهمیتی به من نمی دلیله

به جای این که بزاره از تحمل من خارجه  اینطوری تو فقط با روح و روان من بازی میکنی

خودش و کشید کنارم و سرم و به سینه اش تکیه داد و موهام نوازش کرد و نزدیک بره 

گوشم گفت:من دنبال جایگزین نیستم عزیزم که اگه اینطور بود باید دورتادور  کره زمین و 

تر ازتو برای خودم پیدا کنم به اون زنه به چشم رقیب المیگشتم بازم محال بود بتونم یکی با

من هیچ تمایلی به بودنش ندارم  دونی پائین تر ازچیزیه که به چشم بیاد خودتم می نگاه نکن

تمایل نداری و هرروز هروز این جاس و بهت –چطور تا حاال متوجه این موضوع نشدی 

اگه واقعا"میلی بهش -مدن اینطوری حرف نزن هروقت اون بوده من فرار کرینگ-چسبیده

من تورو دوست دلیله که کاری بهش ندارم درست به همین -نداری چرا پاش و قط  نمیکنی

واقعا" انگار باورت شده من بچه ام با جمالت کودکانه میخوای سرم شیره –دارم همین وبس 

شیره نیست حقیقته اگه اون هست برای اینه که کسی دیگه به من گیر نده به فکر -بمالی

گه چون جز تو نمیتونم ازدواج باش منم با اون ازدواج نمیکنم نه با اون نه باهیچ کس دی

پس چرا............نگین قرارمون و فراموش کردی دلیل نخواه چون -کسی و کنارم ببینم

عروسکم دیگه  بهت قول میدم با هیچ کس ازدواج نکنم خیالت راحت شد نمیتونم چیزی بگم

اقل دغذا که نخوردی حعصبی بشی اصال"برات خوب نیست  رنقدیا دآروم بگیر تونبای

کنارم تا وقتی خوابت ببره کنارت میمونم -مادرت نگران میشه نمیخوای بری-استراحت کن

و با اون یکی دستش شروع به بازی دادن موهام  دستش و زیر سرم قرار دادیه راز کشید د

صبح وقتی چشم باز کردم  لبخند  کرد زودتر ازاونی که فکر میکردم خواب بهم چیره شد

م آروم دید-آره چرا نرفتی-صبح توهم بخیر خوب خوابیدی–ر صبح بخی-برلبم نشست

با میل بود نه  -پس توفیق اجباری نصیبت شده -ار بشیدم دستم و بردارم بیدی ترسیدخوابی

 کن هم یسع-اجازه میدی من برم االنه که ماشین بیاد دنبالم کمکم کرد روتخت نشستم اجبار

شکلی پیش بیاد باشه رات مبنمیخوام  غذات و بخوری هم داروهاته توخیلی ضعیف شدی

اشتی چیزی دکاری –سرم و به معنای باشه تکان دادم بوسه ای رو پیشانیم زد و بلند شد 

 باشه بچه جون دستم بنداز–خودت  باشه خانم با خنده گفتم:چشم آقا ,خواستی بهم زنگ بزن 

یعنی چی من کجا شیطنت کردم خودم -نکنی حواستم باشه شیطنت برو پیرمرد دیرت میشه–

. با خنده سری تکون داد و گفت: یکم دیگه بخواب بچه جون تا اون ...حاال –خبر ندارم 

با رفتنش نه ممنون خداحافظ –دوتا زلزله بیان وقت داری ,چیزی میخوای برات بیارم 

دوستم داره ولی باور داشتم چشمام و بستم و به شبی که کنارش گذرونده بودم فکر کردم 
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چیزی که ازم دورش میکرد و نمیدونستم چیه شاید بیماری دارم که باعث 

شده...........چطور تا حاال متوجه نشدم اون مدت که مراقبم بوده حتما"متوجه چیزی شده که 

فورا" با میالد تماس گرفتم و باهاش قرار گذاشتم و ازش ازگفتنش به من وحشت داره 

از مورد نظر رفتم ده به کافی شاپ ساعت نیما چیزی از این قرار نگه  خواستم به آرمین و

سپیده و سولماز هم خواستم سر میز دیگه ای بشینن و مراقب باشن یه وقت کسی تعقیبمون 

اخت و گفت: چی باعث شده دنکرده باشه وقتی مقابل میالد قرار گرفتم کنجکاو نگاهی بهم ان

و بخوای کسی از موضوع باخبر نشه جریان چیه نگرانم  اینقدر با عجله من و بکشی این جا

باور کن -کردی لبخندی به روش زدم و گفتم: اول باید مطمئن بشم که به کسی حرفی نزدی

نگین نیاز به محکم کاری نیست وقتی -باید قول بدی حرفی هم نمیزنی–به هیچ کس نگفتم 

شه قول میدم حاال بگو چی شده تمام گفتم نمیگم یعنی نمیگم ولی اگه با قول آروم میگیری با

مدارک و زیر و رو کرد و گفت: از دز گذاشتم و گفتم:یه نگاهی به اینا بنمدارک و رومی

با تعجب نگاه دیگه ای به مدارک -چیزی بینشون کم نبود-خوب اینا رو که قبال" هم دیده بودم

نگین داری من و -بهش خیره شدم ولی حرفی نزدم انداخت و گفت: مثال" چی اینا که تکمیله

منم میخوام همین و -میترسونی روراست بگو چی شده چی بین اینا کمه که اینطوریت کرده

بدونم اگه دقت کرده باشی مدارک همه صفحه بندی داره سه صفحه اش نیست میخوام بدونم 

 سه صفحه اش نیست   اون سه صفحه چی بوده نگاه دوباره ای انداخت و گفت: حق با تو

ه خدا فقط اینا رو داد من بخونم دنه باور کن اون بن-میالد امیر ازت خواسته اونا رو برداری

نه همچین نگاه میکنه همین ما حرفی باهم نزدیم کی جرأت میکنه درمورد تو بااون حرف بز

رمین یا چه حاال چرا فکر کردی کار امیر میتونه باشه شاید کار آآدم و به وحشت میندازه 

نه اونا همچین کاری نمیکنن چیزی ازم مخفی نمیکنن ولی امیر ممکن این –میدونم نیما باشه 

این و فراموش کن میتونی کاری کنی -وص االن که.......االن که چی؟ کارو بکنه الخص

عه میکنم به ازمایشگاه مورد نظر و کپیش و تونستن که میشه مراج-دست بیاریم مدارک و به

ولی میخوام نمیدونم -م ولی خودت فکر میکنی چی بوده که الزم شده ازتو مخفیش کننمیگیر

وقتی سکوت کردم گفت: چی آزارت  ؟مثال"–بفهمم چون خیلی چیزا برام مشخص میشه 

درحال حاضر تو تنها کسی هستی که میتونم بهش میده نمیتونی به منم بگی خندیدم و گفتم:

پس تو نمیخوای اون چیزی -نیما و آرمین بفهمن فورا"امیر و با خبر میکنن اعتماد کنم اگه

خوب برای این که امیر مدارک و پنهون کرده میخوام بدونم به چه دلیل –بفهمه ولی چرا 

این کارو کرده کمی فکر کرد و گفت: من تو مدارک پزشکی تو به مورد خاصی نخوردم 

ده که یجاد کنه نبود نمیتونم بفهمم چی تو اونا بوا هحتی کوچکترین چیزی که بتونه یه شبه

انداخته اگه واقعا"   من مشکلی ندارم چه همینم من و به شک  –الزم شده اونا رو مخفی کنه 
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تا همه چی دستگیرم بشه به هرکاری الزم باشه انجام میدم  -دلیلی داشته اونا رو برداره

بگو چکار باید -دیگه هم درحقم بکنیمیخوام یه لطف –مح  این که فهمیدم خبرت میکنم 

-کنی ابرویی باال انداخت و گفت: چه دکتری؟ معرفی بهم  میخوام به یه دکتر خوب-کنمب

متوجه شدم باشه االن میتونی -میخوام اونا رو با اینا تطبیق بدی میخوام چکاپ کامل بشم

ه ات  بخور سرد وقتم آزاده قهوت: به شانست امروز داری خندید وگفامروز کاری ن– بیای

شد اون روز کامل تو کلینیک تخصصی بودم که میالد بهم معرفی کرده بود خودشم تمام  

وقتی به خونه رسیدم ساعت از هشت  وقت همون جا کنارم بود و کارهام و انجام میداد 

گذشته بود وارد خونه که شدیم همه تو حیاط بودن نیما با دیدنم فورا" جلو دوید و گفت: هیچ 

ی نگرانمون کردی نگاه امیر حسابلومه از صبح کجا گذاشتی رفتی چرا گوشیت خاموشه مع

شرمنده خواستم اول مطمئن بشم اول سالم دوم کی از عصبانیتش داشت با لبخند گفتم: هم حا

باال بعد نگاه همین جا باید بگم نمیشه بریم -چی شده موضوع چیه؟ – بعد خبرتون کنم

جلو تر که رفتم اول مرجان سالم  وسری به عالمت مثبت تکان دادداخت گذرایی به بقیه ان

سرتاپای سیما  مسالم عروس خانم حالت چطوره با خنده تشکر کرد به بقیه هم سالم کرد-کرد

 لآره بعدشم رفتیم دنبا-ایش رفته بودید؟وز آزمروبه نیما گفتم: امر درو هم نگاهی انداختم بع

تا توهم باشی که .....معذرت میخوام امروز از صبح  یسری کار دیگه میخواستمتاالر و 

چرا تو -جاها رزرو شده آره ولی اکثرا"-ببینم حاال تاالر هم دیدید مدتو کلینیک بوهمین االن 

فکر نکنم –ولی چی -ولی......-فرشته نمیگیری اون جا که بزرگ و جادارهویالی تو 

دن اون جا بهم بریزی خندیدم و گفتم: ون جا برگزار بشه میترسم با دیادرست باشه مراسمی 

تون و انجام نترس بهم نمیریزم فردا نامزدت و ببر اون جا رو ببینه پسندید که کارای دیگ

یی که سر البدید با خنده گفت: چیه اینقدر ازدستم شکاری داری میفرستیم اون جا میخوای ب

میالد آوردی سر من هم بیاری خندیدم و گفتم: نترس با تو کاری ندارن خیلی خوب خودمم 

از چی حرف میزنی نگین به سرهنگ -میام اتفاقا" بازم هستن نباشم ممکنه بهتون آسیب بزنن

نگاه کردم و گفتم: هیچی شش تا جوجه دارم که خیلی جنگین هرکی و میبینن نوکشون میزنن 

حاال واقعا" لند خندید و گفت: قربونشون برم چه جوجه های ریزه میزه ای هم هستن نیما ب

آره خیلی وقته به اون جا سر نزدم یسری مدارک الزم دارم که باید -خودتم میخوای بیای

ودم خندید و گفت: هنوز تا جشن ما دوماهی بپیشنهاد اون جا رو اول به شما داده  بردارم

دستی رو شونه برادرش  م امیر میخواد چکار کنه نگاهم به امیر افتادمونده البته باید ببین

–تر مادر و ازدست غرغرای مریم خالص کن دت و گفت:به فکر مراسمت باش و زوشاگذ

خوب حاال گریه نکن تو ما رو از –خیلی بدجنسی امیر من غرغر میکنم یا داداش خودت 

ت میکنی باهاش اینطوری اوه اوه چطور جرأ-شر غرغرای علی خالص کن خوب شد
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اخت دا  نگین خنده بلندم خودشون و هم به خنده ان-حرف بزنی دست به تیغش خیلی خوبه ها

خوب فردا ساعت شش میریم اون جا رو میبینم خوبه موافقید وارسته به امیر نگاه کرد و –

ری گفت: توهم میای دیگه همون لحظه چشمش به من افتاد منتظر بودم مخالفت کنه ولی س

تکون داد و گفت: آره دلم میخواد جوجه هاش و ببینم شاید همشون و آوردم همین جا تا دیگه 

گاهم و از امیر منحرف خنده بلند نیما ن هوس سر زدن به جوجه ها به سرش نزنه بزار بره

دستش و جلوی دهنش گذاشت و گفت: ببخشید  وای قیافه همه بعد دیدن جوجه ها دیدن -کرد

زدم و گفتم: قبل از اونا قیافه برادر زنته که دیدن داره نگاهی به امیر که با داره لبخندی 

داشتید –ماسید این بار من خندیدم  و خنده رو لبشانداخت تعجب به او که اونطوری میخندید 

نه تازه اومدیم البته آقا امیر و سرهنگ تازه از سرکار رسیدن من و مرجان –جایی میرفتید 

من از دیشب این جام کامال" مشخص بود با این  -نمیدونم بودیم ایشون و خانمم دنبال کارا

حرف قصد داشت من و بچزونه به همین دلیل روکردم به امیر و گفتم: راستی شنیدم دیشب 

مریم و  تو محل کارت بودی ببینم فرار کردی یا واقعا" سرت به پرونده دیگه ای گرمه

یدن وارسته فورا" گفت: شنیدم داری درمورد یه مرجان هردو ریز ریز شروع کردن به خند

خوب ببخشید من نه چیز مهمی نبود - چیزایی تحقیق میکنی جریان چیه مشکلی پیش اومده

سولماز گفت: آقا امیر -خیلی خسته ام میرم استراحت کنم نگین توهم باید خسته باشی

م اول فهمیدم دجون خونشد دیگه نگین – !سولماز!-مژدگونی من و بده یه خبر خوب بهت بدم

خودمم خبر و میدم امیر نگاهی موشکافانه به من انداخت و گفت: مژدگانیتون محفوظ 

قولش و بدی ممکنه ارزشش و  دبهتر نیست اول خبرو بشنوی بع-بفرمائید خبرتون چیه

اخت دست به کمر زد و گفت: هرخبری که دنداشته باشه سولمازابروهای هشتش و باال ان

 ین باشه  با ارزشه اینطور نیست آقا امیر سولماز همچنان نگاهش به سیما بودط به نگمربو

ازید متوجه میشید امیر دیه نگاه به پاهاش بن– همینطوره حاال میفرمائید این خبر خوش چیه–

خیلی کم تو –فورا" کنار پام رو زمین نشست و گفت: ببینم نگین میتونی تکونشون بدی 

هردو البته فعال" از مچ به پائین -کدومش حرکت میکنه ,م ببینمچشمام زل زد و گفت: میخوا

آره ولی خیلی  -درد داری– مچ پاهام و حرکت دادم ولی خیلی زود خسته شدم به سختی

بله ولی امروز -بلند شد وگفت: سپیده خانم داروهایی که دکترش داده که هستنیست 

سر ساعت بهش –اومدنا سر راه گرفتیم ممنون -نسخش و بده بگیرم–داروهاش و تغییر داد 

بدید احیانا" اگه شب درداش بیشتر شد خبرم کنید البته یک ساعت دیگه برمیگردم ستاد ولی 

توهرچه زودتر خوب شی برای این بنده – خودم و میرسونمگوشی پیشمه خبرم کنید فورا" 

خدا هم همونقدر بهتره کارش که زیاد هست استراحتم که نداره اینطوری بیشتر وقتشم ناچاره 

تو واقعا" این جا ار بی جائیه  وقت کنه به چیزای دیگه برسه ظبا وجود تو انت برای تو بزاره
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مزه کرده دلم میخواست میتونستم با مشت چنان  اری یا توجهای این خانواده بهتدکسی و ن

توجه های این خانواده همه رو جذب خودشون -تو دهنش میزاشتم که نتونه ازجا بلند شه 

میکنه غیر این بود که تو هر روز این جا نبودی ولی من به این دلیل نیست که این جام دلیل 

 دبا پوزخن داز رخش پریده بو محکم تری برای بودنم دارم وقتی به امیر نگاه کردم رنگ

تصورم نمیکنم این موضوع به مهمون همسایم گفتم: دلیلمم اون باالس خونم این جاس 

ت لارتباطی داشته باشه ازاین به بعد سعی نکن تو مسائلی که هیچ بهت ارتباطی نداره دخا

تا آخر عمر حرف زدن از خاطرت بره  بعد به امیر نگاه کردم و  کاری میکنم کنی وگرنه

ه دگفتم: خیلی مهمونتون شانس آورده من هنوز رو این چرخم وگرنه یه دندونم تو دهنش نمون

م و گفتم: تمایل ندارم چیزی بشنوم لطفا" وظیفتون دتا خواست حرف بزنه دستم و باال بربود 

نطوری بود توجه هایی که بهش میشه رو اید تا دیگه  کمو درقبال مهمونتون درست انجام بدی

وار نکنه دختره زد زیر گریه و با عجله به داخل خونه رفت مشتای گره سر کس دیگه ای ه

تازه اه میکنید بریم دیگه م: چرا همینطوری وایسادید من و نگکردم و روچرخ کوبیدم و گفت

با دیدن مادر امیر همه چیز  داز شوارد اتاق شده بودم که دراتاق ضربه ای خورد و ب

اگه تشریف آوردید من و بخاطر حرفام به عروس آیندتون مورد شماتت قرار – دستگیرم شد

بدید گوش میکنم ولی قبلش بهتره بدونید که به هیچ عنوان ازحرفهایی که زدم پشیمون نیستم 

بشه به من بی اون آدم فکر میکنه هرطور که دلش بخواد صرف این که قراره عروس شما 

احترامی کنه و من هیچ حقی دراین مورد براش قائل نیستم درکل زبون تند و آدم گستاخ و 

نمیتونم تحمل کنم  لبخندی به روم زد و گفت: من برای این این جا نیومده بودم عزیزم از 

نیدم اتفاقی هم که افتاده رو شمرجان شنیدم پاهات حرکت کرده اومدم ببینم حقیقت داره یا نه 

به سیما هم گفتم حق نداشته اون حرفها رو به تو بزنه امیر بعنوان برادر بزرگتر هرکاری 

برات بکنه وظیفشه ولی گلم عزیزم اون قرار همسر امیر بشه وقتی میبینه امیر به تو توجه 

میکنه ولی به اون نه خوب حسودیش میشه تو اگه کاری داری به من بگو میدونم تو حرفی 

ر کارته ولی ازت میخوام کاری داشتی به من بگی منم مثل یمیزنی و خودش پیگبه امیر ن

دلم اره ناراحت بشه باالخره اونا میخوان باهم برن زیر یه سقف دمادرت سیما هم حق 

امیر به حرف تو گوش میده نمیخواد خدایی نکرده ازهمین اول کاری مشکلی با هم پیدا کنن 

با سیما یکم صمیمی تر برخورد کنه باشه عزیزم برای باتو هم راحت تره توازش بخواه 

حس کردم یه چیزی راه گلوم و گرفته و داره خفم میکنه نگاهم و  برادرت این کارو میکنی

بوسه ای رو سرم زد و گفت: ازت  به زمین دوختم و سری به عالمت مثبت تکان دادم 

کن با خودت و دلت کنار بیای من خترم آینده امیر دربینه بخاطر اونم که شده سعی دممنونم 

تو عروسم باشی ولی چه کنم که  ده منم از خدام بودخوب میدونم تو چه حسی داری خدا شاه



 
275 

خواهش میکنم دیگه ادامه ندید کاری که خواستید و میکنم ....امیر نظرش نسبت به تو...

ی ازاین جا بری دختر گلم من این حرفا رو نزدم تو بگ–هرچند بهتر میدونم از این جا برم 

تو دیگه جزئی از خانواده ما هستی همه تورو بعنوان دختر این خانواده قبول کردن من فقط 

ازت خواستم به امیر کمک کنی تا بتونه با خودش کنار بیاد اون خیلی حساسه و مراعات 

به همین دلیله وقتی تو  ستش ناراحت نشهدبرای این که یه وقت کسی از همه رو میکنه

اونا باید بتونن باهم برخوردی داشته باشن تا برای آیندشون تصمیم  طرف سیما نمیرههستی 

سیما ازهمه نظر به امیر میخوره همش یه سال از امیر کوچکتره ازلحاظ خانوادگی بگیرن 

م نه که خدایی نکرده بگم تو ایرادی رو خانوادشونم خوب شناخت داریهم تو یه سطح هستند 

ظ سر تری ولی چه کنم که این پسر نمیدونم چی تو کلش میگذره وقتی داری نه توازهمه لحا

د که امیر بتونه شتوجهش و به تو میدیدم با خودم میگفتم خداروشکر باالخره یکی پیدا 

اشته باشه ولی وقتی صاف تو چشمام نگاه کرد گفت مابه درد هم نمیخوریم خوب ددوسش 

متر باشه اینقدر امیر مادوتا ارتباطتون باهم که که این و گفته  هرچی شدحتما" یه چیزی دی

ازمن به دل نگیر عزیزم من مادرم مادرهم جز سعادت  مون بدهایندش سروسمیتونه به آ

ببینم حاال راسته پات تکون میخوره بدون این که نگاهش کنم آروم  بچش چیزی نمیخواد

حتی نمیزارم از اون پله ازطرف من مطمئن باشید دیگه هیچ چیزی و به امیر نمیگم گفتم: 

ها پاش و باال بزاره بقیه اش دیگه به من ربطی نداره صورتم و بوسید و گفت: مرسی 

به  عزیزم همین که ببینه تو حالت خوبه و نیازی بهش نداری سرگرم زندگی خودش میشه

جون مرجانم فقط نگران امیر نیستم خوب میفهمم هربار که چشم تو چشم میشید به چه حالی 

ی افتی دیشبم دستگیرم شد وقتی سیما کنار امیر نشست و آروم شروع کرد به حرف زدن م

اون باعث شد حالت بد بشه نه اون فیلم ولی چه کنم به جان خودش خیلی سعی کردم بفهمم 

به تو برای امیرم  به جان خودش میلمتو سرش چی میگذره ولی فقط میگه نمیشه نمیتونم 

ردت اخالقت و خوب میشناسم ولی چه کنم مادر که این پسر برخوچون  سبیشتر از سیما

ن ته خودتوبسته سری تکون دادم وگفتم: میفهمم نگران نباشید امیرم خیلی زود به گف ودستم 

با روشن شدن ماشین امیر ره و شما رو از این فکر و خیال رها میکنه یسرو سامون میگ

ین که داره میره  نگین جون مادر برم مادرش فورا" دوید پشت پنجره خدایا باز چی شد ا

اره میره بعد بهت سر میزنم وقتی از اتاق بیرون رفت به سپیده چشم دوختم  دستم دببینم کجا 

سپیده با عجله از اتاق و رو گلوم قراردادم و گفتم: درو قفل کن هیچ کس و راه نده هیچ کس 

ا صدات گرفت نگین فقط بیرون رفت ولی سولماز اومد جلوی پام زانو زد و گفت: چر

بدبخت سکته میکنی حرف بزن یه چیزی بگو ولی من هیچ حرکتی نتونستم -نگاهش کردم

بیچاره دق میکنی نگین برو کنار سپیده بیا ببین چه بالیی سرش اومد سپیده ....نگین -بکنم
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گریه کن گریه کن بزار راحت شی صدات و خفه نکن –ببینم سولماز سیلی محکمی بهم زد 

بزن جیغ بکش فحش بده بزار خالص شی اصال" بزن بریز بپاش توخودت نریز گریه  داد

به سختی کن بدبخت بدتر شی همین امیری که داری براش هالک میشی هم بهت نگاه نمیکنه 

کجا بریم کجا دوست داری -لبهای بهم چسبیدم و ازهم گشودم و گفتم: من و از این جا ببرید

خواهش میکنم خواهش میکنم من و ببرید  نمیخوام -چی؟ –میخوام برم پیش پدرم –ببریمت 

–خیلی خوب من میبرمت -دارن خفم میکنن دارن خفم میکنناین جا باشم دارم خفه میشم 

اون جا حرف نزن میترسی نیا -لماز نصفه شب میخوای ببریش بهشت زهرادیونه شدی سو

سولماز من و رو میتونه گریه کنه راحت شه وگرنه فردا صبح خودش و باید ببریم دفن کنیم 

چی -قابلش سبز شده وارسته مدلی جلو نشوند کمربند و هم بست وقتی میخواست درو ببندصن

االن این موق  برو کنار ببینم دروباز –گشتی بزنیم  یه-شده این موق  شب کجا دارید میرید

خدای من چه بالیی سرت اومده درد داری آره -خوبم-کرد و گفت: ببینمت نگین حالت خوبه

" به هیچ ابا دکترم هماهنگ کردم لطف نه سرهنگ چیزیم نیست-صبر کن االن لباس میپوشم

بزار من -راه بیافت سولمازولی امیر....گفتم هیچ کس اللخصوص اون –کس حرفی نزنید 

شبتون بخیر  مشتون نمیدخیلی هم دیر نیست مزاحم شما و خانوا– همراهت بیام دیر وقته

اون حرفی بزنه ماشین و به حرکت درآورد و با تمام سرعت ازاون  دسولماز دیگه محلت ندا

تا رسیدن به آرامگاه پدرم اون دوتا هرکاری کردن که حاال که این جا کسی  جا فاصله گرفت

نیست یکم گریه کن نتونستم که نتونستم ولی همین که درآرامگاه باز شد و چشمم به اون 

پدرم کشیدم و سنگ فرشها افتاد بغضم ترکید دیگه نتونستم خودم و نگه دارم خودم و رو قبر 

تنها وقتی سرم و از رو قبر پدرم ونستم خودم و خالی کردم و تا تتن سر دادم بنای گریس

برداشتم که حس کردم یکی شونم و فشار میده وقتی سر بلند کردم نگاهم افتاد به چشمای 

تم دا خودبنده خ-معذرت میخوام شما ها رو فراموش کرده بودم-آروم شدی-سرخ سولماز

ه برگردیم االن همه جا رو دنبالت زیر هوا روشن شده بهتره دیگ یادت رفته چه برسه به بقیه

یه خط درمیون هی -خبری شده-خوب خانواده وارسته اللخصوص امیرکیا؟—گذاشتن پا

خوب کردید ببینم حسابی –زنگ میزنن ماهم جواب ندادیم آخرم گوشیا رو خاموش کردیم 

خوب با یه -ره ضعف میرهنه بابا خواب از سرمون پریده فقط دلمون دا–آره  دخوابتون میا

درست حسابی با -این جا خندیدم وگفتم: نه یه جای درست و حسابی-صبحونه مفصل موافقید

این سرو لباس نگاهی به خودم که غرق درخاک بودم انداختم و گفتم: خوب کاری نداره تمیز 

ه قبل از این که تو ماشین بشینیم بکار نشد نداره راه بیافت  -میکنیم میریم نمیشه

سروضعمون سروسامونی دادیم بعد برای صرف صبحانه به یه کله پزی درست و حسابی 

-پنجاه متر بود ولی ازتمیزی برق میزد  خونش سرجم,رفتیم بعدهم رفتیم خونه سولماز 
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ازه کاخ باباجونت نیست ولی برای استراحت بدک نیست البته باید گرد بخوایم دشرمنده ان

درمیان مزه پراکنی های او خوابمون برد ساعت چهار هم دست و پامون بهم گیر نکنه 

مون رفتیم یراست ازخونه بیرون زدیم ماشین و بیرون گذاشت و بی صدا به طبقه خود

بعد هم لباسی که به تازگی حسابی به خودم رسیدم دوش آب گرمی گرفتم تو حموم  خزیدم 

ه ای متحیر ظلح ده من افتاوقتی اون دوتا چشمشون بآرمین برام فرستاده بود تنم کردم 

تی نگین خندیدم و گفتم: نه روح مرحوممه خوب خودمم دیگه چیه خیلی دخو-براندازم کردن

خوب بیافته به من چه -دختر این که االن تورو ببینه پس می افتهزیر و رو شدی -تغییر کردم

وارد حیاط که  خوبه بریم–چند دقیقه ای میشه رسیده پائینه -حاضرید بریم االن نیما میرسه

سالم که کردم همه بطرفم چرخیدن قشنگ تعجب و تو نگاه  شدیم همه بودن حتی مادرش

نیما با لبخند گفت: سالم دختر دائی میبینم خداروشکر  همشون دیدم ولی توجهی نکردم

بودم ولی صبح -شنیدم دیشب بیمارستان بودی–به لطف دوست جنابعالی بله خوبم -خوبی

نه قراره همه -خوب قرارمون پابرجاس یا جای دیگه میرفتید دمهم نبومرخص شدم خیلی 

ینی نگاه امیر آزارم میداد ولی حتی گفتم: قدم همه رو چشم بفرمائید سنباهم بیایم خندیدم و گ

موق  سوار شدن تو ماشین .اونم به این دلیل که سیما کنارش بود نیم نگاه هم بهش ننداختم 

-......-جانم–کنه متم بهترین گزینه تلفنم بود که ازدستش خالصم همین که دیدم داره میاد س

شرمنده دارم میرم خونه پدرم -.......-خیلی بهترم تو چطوری با زحمتای من-......-سالم 

امیر نگاه خواهش میکنم خداحافظ.-......-مت بیا اون جا میبیننه چه ایرادی -.......-ورچط

باکی اینطوری بگو بخند -بزنه رفت نشست توماشینش ندی بهم انداخت بدون این که حرفیت

خوب ازامروز نمیزنم – میالد؟ توکه سایه اون و با تیر میزدی-میالد-خته بودیداراه ان

میخوام زندگیم و نجات بدم –ماشین و بحرکت دراورد و گفت: راستش و بگو چی تو سرته 

مگه من -دیگه ابراز عالقه کنی وشیوه خودت اینه که جلوی امیر به یکی-البته به شیوه خودم

پس -و میخوام منم همین–نه ولی خوب اون مرده زود تحریک میشه -االن این کاروکردم

خوب –درچه مورد – نه فقط میخوام امتهانش کنم-تصمیم گرفتی بکشونیش سمت خودت

یعنی باورم -شاید بتونم هردومون و خالص کنممیخوام ببینم تا چه حد حرفهاش صحت داشته 

من عادت به شکست ندارم راحتم  عشق و زندگیم و تقدیم یکی دیگه -بشه قصدت فقط همینه

بدون کمک  به جز غرورو آبرومم قیمتش هرچی باشه میپردازم فقط-به هرقیمتی؟ –نمیکنم 

واد روی این دختره تم خیلی دلم میخمنم هس-تو چی سپیده من که هستم-وفق نمیشمشما م

نه به تو که یه  ددیدی چقدر به خودش مالیده بو یده کم بشه خیلی خودش و تحویل میگیرهترش

دیدی کیلویی مالیده هیچی به هیچی  مداد تو چشمت زدی اینقدر تغییر کردی نه به اون که

 حرف اون شبش افتادم و دامیر چطوری نگات میکرد دلش میخواست درسته قورتت بده  یا
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بلند خندیدم سرم وکه چرخوندم امیر و درحالی که ناراحت بهم زل زده بود دیدم خونسرد 

جلوی درب ویال وقتی همه جم  شدن نیما دستاش و  وختم دنگاه ازش گرفته به روبه رو 

خندیدم و گفتم: میدونستم خیلی شجاعی ولی دیگه  .اورد باال گفت: من که عمرا" اول برم تو

آره اونم چه خبری جوجه هاش پشت -سته گفت: چرا مگه اون تو خبریهوارنه تا این حد 

جوجه های من -آخی  حتما" حسابی گرسنه ان تا حاال نمرده باشن خوبه-درکمین نشستن

جوجه و شکار نیما قهقه ای -ن شکار میکنن و میخورنبعدشم خودشون بلد خیلی سرسختن

دروباز کردم و گفتم: خوب کسی داوطلب  زد و گفت: برو کم این بنده خدا رو سرکار بزار 

 برو به یزارم هیچ کس به جز خودت بره یاالبیخود نقشه نکش من نم–هست اول بره داخل 

س گرسنه نیستن غذا داشتن فقط  اگه اومدن بیا نتر-جوجه هات غذا بده تا ما بتونیم بیام تو

نه با خنده سری تکون نگین مگه جوجه هم حمله میک–طرفتون فرار نکنید که حمله میکنن 

خشید من جلوتر میرم وارد که شدم اول بدادم و گفتم: جوجه های من آره بفرمائید داخل ب

رفمون حمله ور طخبری نبود ولی همین که درحیاط بسته شد هرشش تاشون پارس کنان ب

 نیما بازوش و گرفت و گفت: مگه ازجونت سیر شدی وایساشدن تا امیر خواست بیاد جلو 

-ممکنه بهش صدمه بزنن ولی اینا وحشین-اینا رو آروم کنهجز نگین هیچ کس نمیتونه کنار 

تا سگا به ما جوجه؟ –اینا جوجه های خودشن خودش بزرگشون کرده کاری به کارش ندارن 

و لدستم و که ج سبیده بودچ مرجان هم وحشت زده امیر رسیدن سیما و مریم جیغ کشیدن

حالتون -بردم هرشش تا دورم حلقه زدن پارس کردن سرشون و یکی یکی نوازش کردم

یشون پارس کرد سیما دوباره جیغی کشید های من  تنها موندید آره وقتی یکچطوره جوجه 

مادرش با فریاد گفت:  بطرفش هجوم ببره اونم از ترس پا گذاشت به فرار که باعث شد 

برای این که یه وقت امیر کاری که مادرش یکه پارش میکنه امیر مادر یه کاری بکن االن ت

چادر سیما رو رها کرد و نکنه سوتی زدم و گفتم: راش بیا این جا پسر بدو خواسته بود و

با مهمونای من بشین پسر خوب آفرین زیر گردنش و نوازشی کردم  و گفتم: –اومد نزدیکم 

چه خوب به -د شدن و ازمون فاصله گرفتنفورا" بلنید و برید پی کارتون ته باشاشدکاری ن

کی من نه بابا من از –حرفت گوش میکنن با خنده گفتم: چیه سرهنگ رنگ ازرخت پریده 

جون مادرت بی -واقعا" خوب پس مخالفتی نداری راش و صدا بزنم بیاد-این چیزا نمیترسم

چپم  حشی یه لقمهاین جا هم جابود اومدید چیزی نمونده بود اون و-خیال ....خوبی سیماجون

ذره بین هم کسی  کنه نیما گفت:لقمه چیه سیما خانم  اینا که نمیخوردنتون کاری میکردن با

پیداتون نکنه شانس آوردید نگین این جا بود وگرنه محال بود بتونید ازدستش فرار کنید راش 

حاال چرا شش تا  نیما کنار امیر قرار گرفت و گفت:اینا رو –ازهمشون وحشی تره 

– هدیه اونم طوله سگ چیز بهتری نبود-وقتی طوله بودن براش هدیه آوردخواستگار نگین 
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اون خیلی چیزا بعنوان پیش کش براش می آورد ولی نگین هیچی و قبول نمیکرد اصال" 

تمام  اهمیتی نمیداد ولی خوب وقتی چشمش به اینا افتاد نمیدونم چی شد که قبولشون کرد

ماهان پسر بی نظیر و تکی بود خانواده با خواستگارش موافق بودن جز خودش ناگفته نماند 

دیگه دست رد به سینه اش خورد ولی هیچ  ایخواستکار ولی اونم  مثل فوق العاده هم متول 

همین میالدی که االن داره معالجه اش میکنه -کدوم مثل میالد بدبخت ازش جواب رد نشنیدن

راش برات بیاره  میگم ند خندید و گفت: آره به بیچاره گفت برو تو محوطه جوابم و نیما بل

اون بدبختم فکر کرده بود راش باید خدمتکاری چیزی باشه هیچی دیگه چشمتون روز بد 

نبینه صددور بدبخت و دورباغ گردونده بود آخرم با لباس ریش شده راهی خونش کرده بود 

و ازش فیلم  داین بدجنس همین جا کنار استخر نشسته بو دلوارش هیچی نمونده بواز ش

وای چطور دلت اومد  وارسته قهقه ای زد و گفت: پس باید دیدنی باشه سیما گفت: میگرفته

شه بکه سعی میکنه بامن وارد جنگ  چقدر سنگ دلی تو  لبخندی به روش زدم و گفتم: اونی

ارم هرچیزی که دوست دنداشته و ن  باید بدونه راهی جز تسلیم نداره من عادت به شکست

وا اون بدبخت اومده خواستگاریت اون وقت تو اون -داشته باشم اراده کنم به دست میارم  

س برعک-صد سال سیاه پشت سرم و نگاه نمیکردم بال رو سرش آوردی من بودم 

دیدم  وقتی نگاه کالفه امیر وخواستگارای من ازدر میزدیشون از دیوار می اومدن 

گفتم:خوب بهتره از بحث داغ خواستگارا بیایم بیرون عروس دامادا یه نگاهی بندازن ببینن 

آره البته تو فصل بهار که سرسبزه قشنگ –این جا محشره خیلی قشنگه -خوششون میاد یانه

بباره اون وقت جذابیتش چند زمستونه شانس بیارید برف تره ولی خوب شماها عروسیتون 

اف دویست تا مهمون و نگین فکر میکنی داخل کف–فرمائید بریم داخل و ببینید برابر میشه ب

فت: دویست تا چیه کم کم دوهزار تا راحت داخل جا میشن نیما سری به بده وارسته گ

بهتره خودتون ببینید تا متوجه شید سیما خیلی آروم گفت: آقا عالمت مثبت تکان داد و گفت: 

ه بودی مثال" نمیخواست کسی متوجه بشه ازقصد گفتم: آره امیر شماهم قبال" این جااومد

اون موق  تازه  ریان اون پرونده نداشت اومده بود البته خیلی وقت پیش کارشم ربطی به ج

ی اون موق  پدرت امیر نگاهی بهم انداخت و گفت: ول بفرمائید داخل  دسرهنگ تمام شده بو

در جان ولی پدرم نمیزاشت من ازش دور خندیدم و کفتم: آره برا گفت همه رفتن مسافرت

بود هم چقدر جوون وای سیما جون نمیدونی نامزدت  بشم وقتی اومدی من پای دوربینا بودم

وقتی گفتم برادرجان هم وقتی نامزدت رنگ از رخ امیر پرید بی اهمیت به او ادامه دادم 

بود که فکر کردم فکر کنم اون موق  سی و هفت هشت سالش بود ولی پوستش اینقدر تیره 

گفت ماموریت بوده همون باعث شده پوستش تغییر رنگ بده  باید مال جنوب باشه ولی پدرم

ولی فکر کنم اون وقتی اومد ما نشناختیمش  دوارسته گفت: آره یادمه یک سال جنوب بو



 
280 

واقعا" من فکر کردم کم -الش نشدهسالش بود االنم هنوز چهل سسی و دوسه زیاد  دموق  زیا

خودت چند سالته با لبخند به سیما نگاه کردم و گفتم: همه –اره دکم چهل و هفت هشت و 

 تعجب بهم نگاه کردولی تازه رفتم  تو بیست و دو سال امیر مفکر میکنن بیست  پنج سالمه 

و تغییر داد  شناسنامه اشپدرش بابت یه کاری میگه  نیما سری تکون داد و گفت: راست

اون اون شبی که شام با آرمین بیرون بودید تولدش بود ازبین بردن و ناسنامه تقلبیش البته ش

 هماشینم هدیه آرمین بعنوان کاوی تولدشه  سری چرخوندم و گفتم: خوب مرجان جون چطور

عزیزم تعارف و بزار کنار خوشت نمیاد تا وقت هست بگو بگردیم یه -خیلی قشنگه-میپسندی

مادرش که ازاولی که وارد شده بود محو تماشای خونه بود گفت:نه این -ای خوب پیدا کنیمج

 جا خیلی بزرگ و قشنگه همین جا خوبه علی شماها هم همین جا جشنتون و برگزار کنید

پس من ترتیب باقی کارها رو میدم شما دونفر –آره خاله منم موافقم -نظر تو چیه مریم

تو بهار این جا خیلی قشنگ تره  نس با سیماجون و برادر امیره یتون تو زمستونه شاعروس

خوب تا شما مشغولید منم یه سری به این جا بزنم میرسم ده کرد میشه ازفضای بیرونم استفا

میگم -این جا امنه نگین مشکلی نداره  متعجب گفتم: ازچه نظروارسته گفت:–خدمتتون 

 با وجود جوجه ها محاله کسی بتونه وارد این جا-نشدهدزدی نزده نگاه بنداز ببین چیزی کم 

ازقصد رفتم پای تلفن میدونستم پیغام های زیادی برام اومده چون همه رو روگوشیم  بشه 

دریافت میکردم و ازاون طریق هرکدوم و که نمیخواستم پاک  میکردم دگمه رو زدم و رفتم 

ها شنیده شد رسید به اصل کاری  چندتایی که بوق خورد و پیامطرف قاب عکس خانوادگی 

میدونم درچه وضعی هستی پس پرسیدن زندگی من  سالم -که ازقصد میخواستم امیر بشنوه

فقط و فقط بخاطر دیدن تو  که دارم میام حالت معنایی نداره دارم میام ایران جمعه میرسم 

قربانت  نوم پیغامم و گرفتی حتما" باهام تماس بگیر خیلی وقته دلم میخواد صدات و بش

ماهان وقتی برگشتم دیدم همه به من چشم دوختن  ولی به روی خودم نیاوردم رفتم جلو 

اون است هیچ فکر نمیکردم با  ر حالل زادهدشماره رو زدم نیما اومد جلو گفت: پسر این چق

خودمم فکرش و نمیکردم ولی خوب ماهانه دیگه شخصیت –م ازش خبری بشه همه بال باز

این یعنی امیدوار باشیم مراسم دیگه ای هم درپیشه بالفاصله نگاهم – دی دارهر به فرصمنح

سپیده لطفا" امکانش هست  ,نمیدونم-با نگاه امیر گره خورد درمانده بهم چشم دوخته بود

فتم: بچه گره ماهان و تو گوشیم سیو کردم و گوشی من واز تو کیفم  بده جلوی چشماش شما

این آقا  سولماز گفت:-پروازش چه ساعتی میشینهم بندازید باهاش تماس بگیرم ببینم دها یا

ماهان چه جوریاس خوشگل مشگل هست به خود عروسکمون میخوره نیما لبخندی زد و 

فکر کنم نگین باید عکسی گفت: تا نبینیدش متوجه نمیشید همینقدر بگم که ازهمه لحاظ تکه 

باید توهمون اتاق باشه  ه خواسته نگین مدل آرمین شده بودبار ب ازش داشته باشه اون یه
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امیر کالفه  صبر کنید ببینم هست نشونتون بدم نگین عکسای کار آرمین و اون جا میزاره

ه قدم میزد وقتی نیما با یه بوم بزرگ برگشت امیر با چشمانی گشاد شده به اوم توخوندم

چیزی شده  یه یما گفت: باید االنش و ببینیدهمینه واقعا" خواستگار نگین اینه ن-عکس زل زد

این عکس مال بیست و دوسالگیشه  درست وقتی که نگین آب پاکی و ریخت  باور نکردی

ماهان پسر خاله نگینه ازهمون موق  –دوست شما بوده –رودستش و راهی آمریکا کردش 

نکرده فقط بخاطر ن ازدواج الاگه تا اماهان چشمش دنبالش بود  دکه نگین هشت نه سالش بو

امیدوارم این بار دیگه  اینه که نگینم مجرده بنده خدا هنوزم امیدواره نگین بهش جواب بده

گار هیچ کس و ندیدم به اون رسیده باشه  ت بین این همه خواسالنگین قبولش کنه چون تا حا

ن ن دائیم میگفت یکی هست که فقط برای نگین مدولی این پدرو دختر خیلی باهم مچ بو

ماهمه منتظر خبر عروسیش بودیم که یدفعه ورق برگشت و آفریده شده نگینم موافقت کرده 

بیده که برسر امیر کو داون اتفاقا افتاد هرکلمه ای که ازدهن نیما خارج میشد مثل پتکی بو

ه سولماز اشاره ب   ل نشست سرش و تکیه داد و چشماش و بستآخرم بی رمق رومب دمیش

م برای امیر گرفت  و گفت: چیه آقا امیر بنظر حالتون لهمه شربت بیاره اوکردم بره و برای 

چیزی نیست دیشب نخوابیدم خسته ام -خوب نمیاد نگاه امیر اول به من بعد به سولماز افتاد

کاری میکنم به پام بیافتی و بگی دلیل بی دلیل بدون  تو دلم گفتم آره جون خودت خسته ای  

توافق کردن مراسم همون بعد از این که خوب خونه رو باال پائین کردن تو نمیتونم ادامه بدم 

جا برگزار شه  همون جا هم نشسته بودن و تعداد مهمانها رو تخمین میزدن  یه لحظه به 

اشت با موبایلش صحبت میکرد دصدای امیر نگاهم از عکس پدرم بطرف او چرخید 

و بی تفاوت به نگاه صورتش پاشیدم  خیلی سرد نگاهم و بههمانطور به من زل زده بود 

تلفنش که تموم شد روکرد به مادرش و پراز خواهشش با مرجان سرگرم صحبت شدم 

تو دیشبم ستاد -بله میرم ستاد-چیه مادر جایی میخوای بری–گفت:کارتون تموم شده بریم 

موق  د شیدنه مادر نمیشه لطفا" بلن-دا کارت و انجام بدیربودی ازپا می افتی مادر نمیشه ف

ماهان ازوضعیت تو هیچ اطالعی نداره اگه تورو رفتن نیما کنارم قرار گرفت و گفت: نگین 

و دوست داشتن میدونه خانوادش مردن معنی عشق و یعنی ن-اینطوری ببینه سکته میکنه  

فهمیدیم نیما نگاهی به سیما انداخت و گفت: ازاون موضوع اطالع داره ولی خوب چون همه 

و  وضعش که نمیتونه حرکت کنه چیزی نمیدونه نگین حسش و به نگین میدونن دررابطه با 

اینطوری ببینه خودشم زمین گیر میشه اینقدر به نگین وابسته است که اون موق  نگین تب 

د تو جا حاال اگه نگین و اینطوری ببینه......هنوز چند روزی تا اومدنش میکرد اونم می افتا

ا یه زنگ به میالد زمان هست بخاطر اونم که شده سعی میکنم از رو این چرخ بلند شم نیم

نگاهم و بطرف امیر که سنگینی نگاهش چند دقیقه ای میشد حس میکردم   بزن ببین نرسید
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 چیه برادر خسته ای یا کارت گرهخونسرد گفتم:د زبانه میکشیازنگاهش خشم چرخوندم 

سیما با مادرش چند قدمی از ما جلوتر حرکت میکردن وارسته و  خورده که اینطوری شدی

ن امیر عصبی اومد جلو چونه من  محکم گرفت فشاری داد دمریم و مرجان فقط کنار من بو

در خطاب کنی بالیی سرت و با تشر گفت: اگه فقط یک مرتبه فقط یک مرتبه دیگه من و برا

چته امیر  وارسته مچ دست امیر گرفت کشید و گفت: میارم که تا عمر داری فراموش نکنی

جدیدا"  خودت خواستی راهتون سوا شهار داری چی صدات کنه چرا اینطوری میکنی انتظ

پس –نگین میالد میگه بیرونه -مثل بچه ها دمدمی شدی هیچ میفهمی با خودت چند چندی

ببینم اتفاقی افتاده وارسته سری  ..یومد داخل نیما خندید و گفت: یعنی نمیدونی ناقال چرا ن

م دیگه برنامه امشب که به راس نیما خندید و گفت: بله تکان داد و گفت: نه چیزی نیست بری

سالم –سالم چرا نیومدی داخل – دجلوی درانتظارمون و میکشی دمیالبرادر زن جان بریم 

به همگی ممنون دفعه قبل به اندازه کافی پذیرایی شدم نگین یه چیزی برات آوردم خواهشا" 

صبر کن االن –حاال چی هست –نه نیار که افسرده میشم خیلی گشتم تا تونستم پیداش کنم 

گاه نچوب دستیها وقتی اومد متعجب به  ن چی میخواد به من بدهمیارم همه منتظر بودن ببین

اری میگی نگین هنوز نمیتونه روپاش بایسته  این دمیالد چی –نه نیار کمکت میکنه -کردم

پاهات  دشک ندارم تستت خوب بو-کار خطر داره بی تفاوت به امیر گفتم: تومطمئنی میتونم

به خودم باشه االن این کارو نمیکنم ولی بخاطر  -داره فقط باید خودت بخوایقدرتش و 

عجله نکن –ه داره میاد رایران چوبها رو گرفتم و گفتم: آ داره میاد-هان این کارو میکنمما

 دکاری نیست من اراده کنم نتونم  فشار وحشتناکی که رو دستام بو–ممکنه بار اول نتونی 

خاطر نگاه نگران امیرم که شده باید سرپا بایستم با هزار مصیبت بداشت امانم و میبرید ولی 

اف کردم ولی چیزی نمونده نقش زمین بشم که امیر بین زمین و آسمون نگهم خودم و ص

تو  –گفتم االن وقتش نیست فقط لج کن  بگیر بشین تا بالیی سرخودت نیاوردی -داشت

سپیده لطفا" کمکم کن سولماز یطرف سپیده چشماش زل زدم و گفتم: دیگه رو اون نمیشینم  

وقتی تونستم راست بایستم گفتم: خیلی خوب برید  نهم طرف دیگم قرار گرفتم بازوم چسبید

بدون این نگین چشم دوختم لبخندی به روش زدم و گفتم: چیه برادرجان چرا داد میزنی -کنار

ه نکن سعی کن قدم ی رفت سوار ماشینش شد میالد گفت:عجلعصب که جوابی بهم بده

ه گفتم: آخی چی برداشتم باخندبرداری اگه نتونستی بعد میتونی وقتی به سختی چند تا قدم 

و با صدا  مدرد هم داری نفس-د نگاتون میکردمخسته شده بودم اینقدر نیم ق بود اون چرخ 

من برید  اره شماها چرا چسبیدید بهدبیرون دادم و گفتم: وحشتناک ولی گفتم که ارزشش و

شین من پارک کنار تا کنار ماشین خودم با همون چوب دستی ها رفتم ماشین امیر کنار ما

بود نگاهی به او که توماشین نشسته بود و سرش و روفرمون گذاشته بود انداختم و بلند 
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رسیدن به چیزی دوخت گفتم: من برای  گفتم: برادر امیر دیدی تونستم وقتی دلخور بهم چشم

فکر میکنی خودم که میخوام ازهیچ چیزی ترس و واهمه ندارم هیچ کسم نمیتونه مانعم بشه 

مردم گناهی ندارن م رانندگی کنم عصبی از ماشین پیاده شد در جلو رو باز کرد و گفت: بتون

ولی قول میدم جمعه خودم برم –اسیر لج بازی تو بشن حاال حاالها نمیتونی پشت رل بشینی 

بعد نگاه از چشمای پرغضب امیر گرفته به میالد   دنبال ماهان  حاال میبینی برادر جان 

فکر کنم الزم باشه عالی ولی خیلی نباید خودت و خسته کنی -طور بود دکتردوختم و گفتم: چ

–االن یکی ازمسکنات و بخوری همراهت که داری سپیده گفت: من آوردم االن بهش میدم 

حتما" بخور هرچی کمتر درد بکشی اینقدر برات بهتره  قرص و از سپیده گرفتم و -الزمه؟ 

جایی که بتونید -قراره کجا بریم–میخواید حرکت کنید گفتم: خوب چرا همه زل زدید به من ن

خوب معلومه همه میایم  دیگه کلی به –د حاال کیا میان برای مراسمتون غذا سفارش بدی

نه -شکممون صابون زدیم خندیدم و گفتم:میخوای پسر عمه من و ورشکست کنی سرهنگ

دامادمون و دارم با  بابا من که غذام خیلی کمه این حرفا چیه ورشکست نه بابا هوای

میخواد بخوره داشتم میخندیدم که حرف امیر  انگشتش عدد ده و نشون داد یعنی ده پرس

سیما هم فورا" گفت: پس اگه زحمتی  من نمیتونم بیام میرم ستاد -لبخند و رو لبم خشک کرد

ن که بفرمائید سوار شید برای ای–نیست سرراه من و بزارید خونه لباسام درب و داغون شده 

ا" ستاد از جلوی خونه نامزدت جدیدبرادر امیر خند گفتم: حرصم و به نوعی خالی کنم با لب

صدای خنده همه به هوا بلند شد  میزنه میگذره بگو پس شبایی که میگی ستادم کجا غیبت

نشستم و چوب دستی ها روبه دست سپیده سپردم ناراحت نگاهی بهم انداخت و اونا رو تو 

میخوای -بدون این که نگاهی به ماشین امیر بندازم گفتم:حرکت کن داد صندوق عقب جای

نه االن میرم گیساش و میکشم پرتش میکنم جلوی راش انتظار داری -بزاری باهم تنها بمونن

میدونه  شمیخوام صدسال سیا نیاد خود-ازش بخوای باهامون بیاد بهت نه نمیگه–چکار کنم 

ی زره منتظره فقط باهاش تنها بشه اون وقت همچین چیء استفاده گدختر چقدر سو اون پیر

شاره بکنه حریف من نمیتونه بشه داشتم هرکاری میخواد –حتما" خواسته تالفی کنه –گفت 

بله  -میگرفتم که ضربه ای به شیشه خورد متعجب به امیر نگاه کردم و شیشه رو پائین دادم

-سالم -آوردم باال یعنی حرفی نزنهمشکلی پیش اومده پس چرا حرکت نمیکنید دستم و -

تا -با خنده به سولماز اشاره کردم و زدم روآیفون-.....فکر نیمکردم بشناسیم حالت چطوره.

-اریددات شنیدم معجزه شد تو چطوری  شنیدم کسالت صاالن تعریفی نداشتم ولی حاال که 

رفی به من نمیزنن نگینم مطمئنی حالت خوبه این آرمین و نیما ح-چیزیم نیست خیلی بهترم

االنم هیچ گفتم که ماهان جان خوب خوبم -ولی دلم خیلی آشوبه خودت بگو حالت چطوره

تو دلم نیست  لازوقتی شنیدم حالت خوب نیست د-مشکلی ندارم واقعا" داری میای ایران
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–چهار -پروازت چه ساعتی میشینه–کارام و درست کنم  تونستم تببینمت با هزار مصیب

این چه حرفیه -راضی به زحمت تو نیستمنه نگینم فقط آدرست بده –یام دنبالت خوبه خودم م

فدای دل مهربونت بشم ازهمین االن برای -من همش یه پسر خاله دارم هزار تا که نیستن

: موقتی قط  کردم به امیر چشم دوختم و گفت میبینمت خداحافظ.–دیدنت ثانیه شماری میکنم 

سری با تاسف تکون داد سوار ماشینش شد  کاری داشتی یجایآه ببخشید فراموش کردم این 

نمیدونم ولی -نگین فکر میکنی این کارا نتیجه ای هم داره-و با سرعت ازمون فاصله گرفت

زودرنج آره زنا –ارن دردا با زنا خیلی فرق ولی م–باید بفهمه این چند وقت من چی کشیدم 

جوری به خدمتش میرسم که تا آخر  بگیرهترن باید بفهمه نباید احساس کسی و به سخره 

عمر هوس بازی کردن با دل و احساس کسی به سرش نزنه حرکت کن  اون شب با این که 

گذشت ولی برای  ون خوشممیالد و سرهنگ میریختن حسابی به با وجود مزه هایی که نیما

تونسته  حواسم پی امیر و اون دختره بود نمیدونم منطوری بود تمامن فقط در ظاهر ای

ستی ها به دنه وقتی برگشتیم هنوز برنگشته بود به کمک چوب ازدست اون خالص شه یا 

سپیده میخواست کمک کنه لباسم و عو  کنم که مخالفت کردم وارد اتاق  م رفتمدواحد خو

ریاد بکشم دستم و رو شدم و درو بستم همین که برق و زدم ازچیزی که دیدم کم مونده بود ف

تم و گفتم:ترسوندیم این جا چکار میکنی بدون این که جوابی بهم بده رو تخت سینه ام گذاش

خوبی نگین -ضربه ای به درخورد جابه جا شد دستش و زیر سرش زد و بهم چشم دوخت

و گفتم: نه عزیزم برید  جون چیزی شده امیر رو بینیش زد که حرفی نزنم دروقفل کردم

زمین  تخت نشستم چوب دستی ها رو روی استراحت کنید میخوام برم دوش بگیرم لبه

از همون موق  که ازتون جدا شدم پوزخندی زدم وگفتم: اون  -از کی این جایی– گذاشتم

فکر میکردم متوجه –درآوردی ر موق  که حسابی سرت شلوغ بود چطوری از این جا س

وقت برای چی شدی که داشتم بهونه می آوردم پالتوم و  رو تخت گذاشتم و گفتم: بهونه, اون 

نه نشدم خودت گفتی داری میری ستاد چیه نکنه بهونه ات برای این –یعنی تو متوجه نشی –

عصبی رو تخت نشست و گفت: اینقدر اون و به من  که بتونی با نامزدت بری بیروند بو

یه – نچسبون ابرویی باال انداختم وگفتم: نگو که سیما لولو سرخرمنه و بیخودی با تو میپره

واقعا" ؟ دستام -من زن دارمیگه ازدواج نمیکنم دبهت گفتم من نه با اون نه با هیچ کس  بارم

چیزی یادم -و گرفت و گفت:  نگین اون همه برات حرف زدم یکی در یکی دروازه دیگه آره

نمیاد فقط یادمه گفتی دلیل نخواه همین منم نخواستم توهم گفتی به زودی سر سامون میگیری 

من کاری با اون ندارم –م برای همین هر روز میکشونی این جا غیر اینه این دختره رو ه

 –مگه میشه دیونه نیست جایی پابزاره که کسی روی خوش نشونش نده -اون خودش میاد  

بازی چیه –بچه جون این حقه خیلی قدیمی شده سعی نکن با این حرفها من و بازی بدی 
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نامزدیته نگو که مادرت سر خود تصمیم  پیرمرد خودم ازمادرت شنیدم به زودی مراسم

اره چرا سعی میکنی اینطوری دبسه امیر این موضوع ارتباطی به من ن-مادرم؟ -گرفته

و آیندت تصمیم بگیری  هرجور که دلت میخواد برای زندگی میتونیبرخورد کنی تو آزادی 

ا کی میخواد چر-من بتونم ولی تو نمیتونی دشای-همونطور که من آزادم و این حق و دارم

تو؟ شرمنده اون وقت میشه بگی چطوری میخوای این کارو بکنی روچه –من -مانعم بشه

رو حساب این که تو زن منی زن من متوجه شدی ونمیتونی تا وقتی زن منی  -حساب؟ 

زنتم اون وقت توبا یه تیکه برگه میگی من زنتم اگه زنتم –برای خودت تصمیمی بگیری 

نیست اگه زنتم چرا خانوادت بی خبرن اگه من زنتم اون پیر دختری  چرا اسمم تو شناسنامت

اگه من زنتم چرا کنار تو نیستم هان سرش  هکه کنارت میندازی این ور اون وری میری کی

یعنی نمیتونی چیزی بگی کاری خوب میبینم که حرفی برای زدن نداری -و انداخت پائین

بشینم و شاهد عشق بازی تو با  برات چکار کنمحاال انتظار داری من کردی که موندی توش 

الی یه روزی سرخود تصمیمی گرفتی و هردومون قط صرف این که جنابعیکی دیگه باشم ف

و گرفتار کردی البته تو که گرفتار نشدی داری راحت زندگیت و میکنی این من بدبختم که 

ون وقت انتظار داری شدم اسیر تو  تو حتی جرأتش و نداشتی به مادرت بگی چکار کردی ا

من چکار بکنم این چند روز حسابی فکر کردم فقط به یه نتیجه رسیدم وقتی سکوتم و دید 

یا میری به خانوادت همه چیز و میگی هردومون  –نتیجه فکرات چی بوده نگین گفت: 

جز این دوراه  چیزی به –طالقت بدم آره نتیجه فکرت این شده -یا ........ یخالص میکن

چطور تا دیروز اسم طالق و نمی آوردی یدفعه چه اتفاقی افتاد که همچین -نرسیدذهنم 

به چشماش که -تصمیمی گرفتی ببینم این تصمیم ارتباطی هم به برگشت پسر خالت داره ؟ 

سعی نکن همه چیز و بهم ربط بدی فقط تا فردای کاسه ای ازخون بود خیره شدم و گفتم:

ات و بکنی و تصمیمت و بگیری وگرنه باماهان میرم فکرعروسی خواهرت بهت وقت میدم 

حرفم برنمیگردم  هم دلت میخواد بکن ازبزن هرکاری  دفریا دهرچقدر دلت میخوا-نگین–

قه ایه که بهت البخاطر تو تا حاال خیلی تحقیر شدم اگه تا حاال تحمل کردم فقط بخاطر ع

دارم ولی دیگه تحمل نمیکنم هستن کسایی که فقط دلشون بخواد یه نگاه بهشون بندازم زندگیم 

بهم عالقه داره و حاضره  دنبال عذرو بهانه نیست و واقعا"و با کسی شروع میکنم که بدونم 

توجیه بخاطرم هرکاری بکنه  متاسفانه تو فقط ادعاش و داشتی هرچند فکر کنم اونم برای 

با بازی  کاری بوده که کردی وگرنه من چیزی صرف عالقه این مدت تو رفتار تو ندیدم

دادن من و وقت و بی وقت پیدا شدنت این جا نمیتونی سرم شیره بمالی که آره ماهم بله  من 

تظاهر نمیخوام من به یه مرد احتیاج دارم کسی که پشتم باشه و بشه تکیه گاهم من سایه 

ولی با یه ی خورشید بره اونم گم میشه درست مثل تو همی سایه نمیخوام چون وقتخوام میفنمی
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فرق سایه روزا هست شب نیست تو برعکسی  مطمئن باش اجازه نمیدم صرف یه برگه به 

تا وقتی نتونستی تصمیم  خیلی خسته ام  بزار برو حاال هم   برسی هخواسته ای  که تو سرت

بلند شدم دروباز کردم و کنار در ایستادم سپیده و سولمازم وباره دبگیری نمیخوام ببینمت 

یکیتون این آقا رو به بیرون راهنمایی کنه نرفت –همچنان با همون لباسا پشت دربودن 

پسرش و از خونه دختر مردم جم  کنه درحالی که ازشدت درد جفت پام مادرش و خبر کنید 

کنارم  دسپیده اوم مدرومبل ولو ش و به کمک اون چوب دستها میکشیدم به سالن رفتم و

مسکن بیار سپیده  برام–نشست و آروم گفت:خیلی تند رفتی سرم و تکیه دادم چشمام و بستم 

ین بعد از تزریق آمپول گدراز بکش ن-آماده کردآمپولم و رم میمیرم از درد فورا" بلند شددا

خانوادش بریزن این جا ولی.....نری جیغ میکشم کل -گفتم: برو ردش کن میخوام بخوابم

سولماز و سپیده هردو با هم وارد اتاق شدن و خیلی آروم با امیر به گفتگو  زود باش

اون دوتا  پرداختن تقریبا" یکرب  گذشته بود که امیر سربه زیر از خونه بیرون زد به کمک

این سولماز فردا یکی و بیار قفل و عو  کنه مراقب باش دیگه کلید – رو تخت دراز کشیدم

نگین داری -یه بار دیگه هم خواست وارد این جا بشه مادرش و صدا کنید جا دستش نیافته

ایرادی نداره وقتی اینقدر شهامت نداره -زیاده روی میکنی با این کارا بیشتر  ازت دور میشه

حاال ماهان که برسه  دلیل رفتارش و بگه و بیخودی طفره میره همون بهتر که دور بشه

چند ساعت این عو   درمیارم بفهمه من تو این چندساعت چی کشیدمو کار امروزش  یتالف

نباید خیلی به خودت –آره خیلی داره دیونم میکنه -آه ....درد داری چند روز عذابش میدم

به سرت زد اینقدر که لج فشار می آوردی میالد گفت فقط چند تا قدم ولی هوس پیاده روی 

اذیتم میکنه شماهم  نمیخواد بوی پماد-شاید آروم بشه ت ماساژ بدمباز و یدنده ای  بزار برا

ی زدم وگفتم: من سرسخت دلبخن-مطمئنی خوبی–برید بخوابید دیشبم بخاطر من اسیر بودید 

برید دیگه  ادم و ازدست دادم شده بود نه حاالوچیزیم بشه خان دتر از این حرفهام قراربو

با رفتن اونا شروع باشه شب بخیر –صدام کن  کاری داشتی فورا"-چشماتون باز نمیشه

تا خود صبح چندین مرتبه دیدمش پنج کردم به جستجو تو فیلمام تا باالخره پیداش کردم 

ور موهام پیچیدم  دکه دیگه دیدم دردم داره شدیدتر میشه آروم بلند شدم شالم و  دگذشته بو

خیالم سرکی تو پارکینگ کشیدم ماشینش نبود ازخونه بیرون زدم با احتیاط وارد حیاط شدم 

راحت شد آروم سعی کردم گام بردارم هرچند تا که برمیداشتم ناچار میشدم بایستم و نفسی 

ه دآه معذرت میخوام ترسوندمت با خن-دادرم بودم که صدای وارسته تکونم سرگتازه کنم 

این هوا این جا چکار صبح توهم بخیر این موق  تو -سالم کردم و گفتم: یکم صبح بخیر

دقیق -نمیخوام ماهان اینطوری ببینم-یدچیه به تکاپو افتا-ارم تمرین میکنمدمیبینی که -میکنی

ه اون اینقدر دیونه است آر-داره که نمیخوای اینطوری ببینتدلیل خاصی و گفت:  دنگاهم کر
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ازه کافی دبه انمن و اینطوری ببینه به همین روز می افته و دلم نمیخواد اینطوری ببینمش 

آره اونم در حد تیم -ولی بنظر درد داری-آره خیلی–حالت خوبه  تو-بخاطر من عذاب کشیده

زیاده روی نکن دختر کار دست خودت میدی -ه ای نیست باید تحمل کنمولی چار ملی 

حتما" از  روزی چند تا قدم این روشی که تو درپیش گرفتی د چی بهت گفتشنیدی که میال

رم سری تکان داد و گفت: از امیر خبر بتونم شک نکن می-فردا کوهپیمایی هم میخوای بری

شانه ای باال انداخت وگفت: نمیدونم -رفت کجا ؟-نه رفت-امیر؟ نه  مگه ستاد نیست-داری

پاک زده به سرش دیشب یسر اومد گفت: داره میره پی کاری هرچی هم ازش خواستم بگه 

میخوام برم سروگوشی آب بدم ببینم پرونده ای که تو دست داره چی نگفت جریان چیه هی

آخرش که چی –لبه باغچه نشستم و گفتم:  بفهمه ناراحت  نمیشه  چیه که زیرو روش کرده 

چرا –دیشب مادرم یبند اشک ریخته  دباید بفهمیم چی باعث شده به این حال و روز دربیا

یما تماس گرفته و گفته پسرت هرچی دلش خواسته بار آره مادر س-هدمگه اتفاق جدیدی افتا

از مادرم خواسته تکلیف دخترش و دخترم کرده اونم از وقتی اومده یبند داره گریه میکنه 

امیرم یه کلمه حرف روشن کنه اگه واقعا" امیر قصد ازدواج داره رسما" بره خواستگاریش 

تو این مدت حق و اون وروشن میکنم نزد فقط گفت باید فکر کنم وقتی برگشتم تکلیف خودم 

من فکر میکنم امیر.....وقتی دیدم حرفش  برید بهش این که پاش تو این خونه برسه نداره 

–خوب -اره   دنگین امیر به تو عالقه -چشم دوختم وگفتم: خوب نگفتی چی فکر میکنی

ک مگه تا حاال ش-خوب؟ یعنی چی که خوب میخوام نظرت و بدونم توهم دوسش داری

نه اتفاقا" خوبه  -لبخندی زدم و گفتم: چیه این اذیتت میکنه خیلی رکی نگین -داشتی جا خورد

ت چندچندی ولی این وسط یه چیزی هست که امیر و ازت فراری دحداقل تو میدونی با خو

رم به این نتیجه رسیدم ادفکر میکنم البته رو شناختی که ازش -و تو میدونی اون چیه-ه  دمی

اند یه بارم سربسته وقتی با مادرم حرف میزد یه چیزایی دستگیرم شد اون بخاطر نمنا گفته 

متوجه نمیشم -منظورم وض  مالیته نه بابا-یعنی منظورت وض  جسمیمه-وضعیتته که مردده

ازمن نشنیده بگیر مادرم راج  به تو باهاش حرف زد اونم گفت اوال" -سرهنگ یعنی چی  

ما" یه به فرقی که باهم دو من جای باباشم  تفاوت سنی داریم نگین بچه است ما خیلی باهم

داریم فکر کردید ویلچری که روش میشینه دوتای پول ماشین منه  کل خونه من یه اتاق 

خونه اونم نمیشه من چطور میتونم فرداها براش زندگی درست کنم که حداقل مثل خونه 

ون از پول تو جیبیش خیلی پائین تره نه ما حقوق یه ماه من برای ا باباش نه پائین ترم نباشه

بهش حق میدم منم بودم همین فکرا به سرم میزد چه برسه به اون که  باهم نمیتونیم باشیم

برای خودم متاسفم چون فکر میکردم خوب من و شناختید این چیزا به – خیلی غد و مغروره

شده تو چطوری هستی  ون ثابتاین مدت به همم-ی من اهمیت ندارهاندازه سرسوزنی برا
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ولی امیره با خصوصیات خاص خودش برای مرد سخته زنش بگه نمیتونی ازعهده خرج و 

فکر کنم اصال" دنبال کار نرفته از دیروز که درمورد پسرخالت شنیده  مخارجم بربیای 

براش سخته ازدستت آروم و قرار نداره دیدی که چطور وقتی بهش گفتی برادر قاطی کرد 

حاال امیر و اینطوری ندیده بودم حتی مالحظه ماها رو هم نکرد بهت اخطار داد  بده من تا

آره -مادرم؟ -خواسته مادرته-راستی تو چرا اونطوری صداش میزدیبرادر خطابش نکنی 

بلندش ازم خواسته کاری کنم کشیده شه طرف سیما خوب انتظار داری جز این چکار کنم 

لطفا" درمورد مادرت و این حرفها چیزی به ادرت کنم با دست خودم بزارمش تو بغل بر

چکار کنم -نگین نمیخوای کاری بکنی–تم انگار نه انگار که چیزی شنیدی درت نگو خودبرا

خودت گفتی ازکسی که دوسش داری این کارو هم حاضری –بیام خواستگاری برادرت 

–رد بهم داد  بوارت جدقبل از این که به این وض  بیافتم این کارو کردم ولی برا-بکنی

آخه دخترا ازاین –آره دادم چیه خیلی تعجب کردی -واقعا" تو بهش پیشنهاد ازدواج دادی

ولی میبینی که من احمق این کارو بخاطر کسی که دوسش داشتم کردم ولی –کارا نمیکنن 

سعی میکنم –بگو تا انجام بدم  چی شنیدم  جواب رد حاال اگه راه دیگه ای به ذهن تو میرسه

بنده خدا پیداش کنم و باهاش حرف بزنم شاید این وسط چیزی هست که نمیتونه به توبگه 

ق سری تکان داد و گفت: با شنیدن صدای بوبگو با این همه کار دست تنها مونده  ومادرم 

احافظ. با رفتن او من هم به داخل داومدن دنبالم به مح  این که پیداش کردم خبرت میکنم خ

شایدم کار بهونه  با فرار چیزی حل نمیشه  بودن برای امیر پیامک زدم بتم هنوز خوابرگش

انتظار داشتم جوابی برام بفرسته . بوده و با سیما  قرار گذاشتی که هردویدفعه غیبتون زد 

ه بیرون زدیم چون با چوب نسولماز ازخوده گذشته بود همراه سپیده و  ولی خبری نشد

راه رفتن برام دشوار بود تازه وارد حیاط شده بودیم که صدای کوبیده شدن دستی ها بودم تند 

ودمم بیافتم که بین تکونم داد و یکی از چوب دستها نقش زمین شد چیزی نمونده بود خ در

سپیده فورا" خودش و بهم رسوند  لق شدم وقتی برگشتم با امیر روبه رو شدمزمین و هوا مع

نفسم و بیرون دادم گفتم: آره –بی امیر آروم گذاشتم زمین خووگفت: چیزیت نشد نگین جون 

خوبم البته به لطف این برادر انتظار داشتم عصبی بشه ولی لبخندی زد و آروم ازکنارم 

به کمک سپیده سوار شدم  وقتی ازخونه بیرون رفتیم گفت: دیدی وقتی گفتی برادر گذشت 

– کرده که فقط برادرت باشه لقبو دیگه هیچ عکس العملی ازخودش نشون داد غلط نکنم

نگین هیچ متوجه هستی داری چکار میکنی دیونه -ممکنه خوب نمیشه یکم تندتر بری

وقتی خودش معنی این حرف و نمیفهمه انتظار  –نامزدت نیست دوستت نیست شوهرته 

ه باورم نمیش -بکنه دداری من چکار کنم برم به پاش بیافتم به جهنم بزار هر غلطی که میخوا

باورم شد ولی حاال خیلی وقتی گفتی برای چیزی که بخوای هرکاری میکنی به دست بیاری 
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من  یست اون دیونه با خودسولماز چرا نمیفهمی کاری ازمن ساخته ن-راحت تسلیم شدی

ه اون دیونه بخاطر وض  مالی-م نمیشهنگو با وض  جسمیته که باور-نیست که مشکل داره

وقتی  زخدای من چرا تا حاال متوجه نشده بودیم پس بگو چرا دیرواوه -منه که تردید داره

سولماز گفت: بیچاره حق داره تازه  ده بودافتا لهمه ازخونه تعریف میکردن اون به اون حا

روز -منظورت کدوم حرفه-میفهمم چرا اون شب با حرفی که اون پیر دختر زد عصبی شد

اره ده پا پس بکشه حق لی تورو ببینه محاخونه زندگ نامزدی مرجان وقتی سیما گفت هرکی

ولی آقا امیرم وض  -نگین موضوع کمی نیست تو توی آسمون و اون رو زمین سیر میکنه

بدی نداره این محله هم جز گرون ترین محله هاست خونشم که بزرگ و قشنگه فکرم نمیکنم 

برای من این چیزا -امس این عروسکم نمیشهدنه نیست فقط به اندازه پول آ-درآمدش کم باشه

برای تو نداره برای اون که ازنزدیک خونه زندگیت و نحوه نشست و –معنی نداره 

و تو زن امیر  دفر  کن هیچ کدوم از اینا االن دستت نبو برخواستت و میدونه معنی داره

بودی وقتی نمیتونست ازعهده چیزی که تو میخوای بربیاد به چه روزی درمیای ناخودآگاه 

اینطور نیست شما که ازمن هیچی نمیدونید من همون موق  -ا االنت مقایسه میکنیقبلت و ب

هم که پدرم زنده بود جز کادویی که تو مناسبتی ازشون میگرفتم حتی یه هزارتومنی هم 

م خودم کار میکردم جز خود امیر چیزای دیگه هم برام مهم نیست دازش قبول نمیکر

پس -نارم باشه فقط به حضورش دلخوشم نه این چیزاحاضرم کنار خیابون چادر بزنه ولی ک

چطور اون باید خودش به باور برسه ولی من دیگه طاقت ندارم هربار که این -مطمئنش کن

دختره رو میبینم دلم میخواد زیر دست و پا لهش کنم ولی چه فایده که اون تمام قد و من 

اگه -ب نشدم میخش وکوبید چیاگه تا وقتی خو-ولی زود خوب میشی-" نیم قد برابرشمالفع

بهتره یه بار دیگه باهاش -اشته باشه هیچ کس نمیتونه جای تورو براش بگیرهدواقعا" دوست 

-حرف بزنی باورهات و خواسته هات و به زبون بیاری شاید اززبون خودت بشنوه قان  بشه

به  ونمیخوام خرد بشه  اون بخاطر غرور بیش از حدش حتی راضی نشد دلیل رفتارش 

.از .......زبون بیاره ازمنم خواست اگه غرورش برام اهمیت داره دلیلی ازش نخوام  ولی

نگین اتفاقی -کاش این چند وقت سراغم نیومده بود-پنجره به بیرون چشم دوختم و ادامه دادم

ر محتاط تراز این حرفهاس بعد با پوزخند گفتم: اصلش اینه ترسو ینه ام-که بینتون نیافتاده

چرا محتاط چرا میگی ترسو چرا اینطوری نمیبینی که چون فکر میکنه –این حرفهاس تراز 

بازم همونیه که من گفتم اون ترسویی بیش نیست -باید همه چی و تموم کنه طرفت نمیاد

سرگرم خرید بودم که چندین ارخدا کنه چیزایی که میخوام پیدا کنم دجلوی این پاساژ نگه 

اینقدر ذهنم و درگیر کرده بود  دام رسید ولی همه فاقد شماره بورتبه پیامک های مختلفی برم

مشخص بود اونا هم  و که هیچی از خریدم نفهمیدم وقتی رسیدیم دوبرادر تو حیاط بودن 
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زه رسیدن پیاده که شدم هردو جواب سالمم و دادن  وارسته نگاهی به پام انداخت و تا

برای این که درست -هنوز پات و میکشی خوبه ولی بنظر–آره خیلی -گفت:دردت کمتر شده

خ این ور نه بهتر نیست یه مدت  با همون چرمشکلی برات درست نک–چیزی حس نمیکنم 

آه نه نمیخوام ماهان اینطوری ببینم گفتم که خیلی حساسه بعد نگاهم و به سپیده -اون ور بری

دارم خودم میام  با  به جا کنید من با سرهنگ کارو گفتم: لطفا" وسائل و ببرید جا دوختم

 به ساعت انداختم و گفتم: اگه االن کاری ندارید میخوام تا یه جایی با من اهیگرفتن اونا ن

تشریف بیارید بهتون میگم  بی توجه به امیر تو – ارم حاال کجا میخواید بریددنه کاری ن-بیاید

خوب کجا باید  وقتی ماشین و به حرکت درآورد گفت: ماشین نشستم و منتظر وارسته شدم 

چه -دسرولی فکر کنم دارم می افتم تو در مطمئن نیستم-مشکلی پیش اومده–منزل پدرم -بریم

راستش چند روز پیش یه میسج برام اومد که من اهمیتی بهش ندادم حقیقتش  -نوع درد سری

ومده باشه ولی امروز هجدتا  نداره فکر کردم ممکنه اشتباهی ا چون دیدم هیچ شماره ای

خودمم -درمورد چی هست-مسیج رسید که دیگه مطمئنم کرد هرکی هست اشتباه نگرفته

درست سر درنیاوردم ولی هرکی هست یه قصدی از فرستادن اینا داره اللخصوص همش به 

چه رازی خندیدم و گفتم: نمیدونم سرهنگ میگیم که همش میگه -یه رازی اشاره میکنه

تو چیزایی که فرستاده نگفته قصدش چیه -ری ندارهرازی و افشا میکنم که هیچ کس ازش خب

نه که من یتنها چیزی که بهش اشاره کرده ا-باالخره باید با یه هدفی این کارا رو بکنه دیگه

باید بی چون و چرا برم طرفش وگرنه به اطرافیانم آسیب میزنه متعجب گفت: این خیلی 

 التن دست به این کار بزنه حاجدیه نگین فکر نکنم کسی از سر شوخی یا سربه سر گذاش

برای این که من دستگاهایی دارم که ممکنه بتونیم شناسایش –چرا میخوای بری خونه پدرت 

نجام میداد و کنیم اگه ازت خواستم همراهم بیای برای این که قبال" خیلی از کارا رو محسن ا

-فی به امیر نزدیچرا حر–من کارکرد با بعضی هاش و بلد نیستم ولی مطمئنم که تو بلدی 

چون یکی دوتا از مسیج ها -آخه برای چی-تمایلی ندارم برادرت از این موضوع باخبر بشه

خدای من -مربوط به برادرته تهدید کرده پای اون این وسط باز شه اول اون و از بین میبره

-بزار اول مطمئن بشیم بعد-باید اقدام اساسی بکنیم سرخود که نمیشه کاری پیش بردنگین 

ولی من به یه نفر –چی بگم هیچی به ذهنم نمیرسه -نگین فکر میکنی کی پشت این ماجراس

شک دارم وقتی بهش چشم دوختم گفت: سیما خندیدم و گفتم: فکرشم نکن اون نمیتونه دست 

ت میکنه شاید دچرا نمیتونه بنظر به امیر عالقه پیدا کرده به تو هم که حسا-به این کار بزنه

منم موافقم  –شاید ولی دلم میخواد مطمئن بشم –ی تهدید کنه تا تو عقب بکشی خواسته به نوع

تواتاق دارم وقتی همراه هم  البته یه جای مخفی تو اتاق خودم-حاال دستگاه ها کجا هست

خندیدم و بطرف کتابخونم رفتم و بهش وارد اتاق شدیم سوتی زد و گفت: چه اتاقی داری 
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سری تکان دادم و قفسه کنتاب ها رو به عقب فشار دادن  میخوای کتاب برداری-خیره شدم

بلندی جابه جا شد وارسته متحیر نگاهی به من بعد کتابخونه انداخت  قفسه با صدای قیژ قیژ 

وسائل این جاس وارد که شد بهت زده دستگاه ها -گفت: اتاقت مثل این فیلم ترسناکا میموونه 

پا گانگستری هستی تو اینا رو از کجا آوردی ت یه درو از نظر گذروند و گفت:برای خو

کسی نمیتونه همچین حرفی -ن جا پیدا کنن میگن جاسوسی چیزی هستییمیدونی اگه اینا رو ا

بله خیلی از کارای پدرم  محسن این جا انجام میشد کاظمی -مجوز-داره زبزنه تمام اینا مجو

ا رو به کار انداختم دوساعت دستگاه ههم درجریان بود خوب بهتره شروع کنیم دیر وقته 

نگین سیگناال دست کاری شده محال -تمام دوتایی سر دستگاه بودیم ولی هیچی به هیچی

باید صبر کنیم و امیدوار باشیم تماس بگیره شاید از اون طریق بشه –بدونم بشه کاری کرد 

–گو خوب بهتره دیگه برگردیم ساعت یازده است فقط لطفا" چیزی به امیر ن کاری کرد

-یه سری وسائل آورده بودن که باید تحویل میگرفتیمبگید این جا –پرسید کجا بودیم چی بگم 

امیر  مثال" خندیدم و گفتم: چه میدونم یه چیزی بگو دیگه صندلی میز هرچی  وقتی رسیدیم

لبه پنجره نشسته بود با دیدنمون پرده رو انداخت وارسته سری تکون داد و گفت: خدا به 

هرچی بهت گفتم تحویلش بده نه بیشتر نه –االنه که بیاد جیغ و داد راه بندازه  ونهخیر بگذر

اون هفته هر روز تقریبا" ده تا پیامک برام میرسید تکان داد و ازهم جدا شدیم  کمتر سری

ولی نه خودم تونستم کاری بکنم نه وارسته روز جمعه سر ساعت از خونه بیرون زدم 

وارد حیاط که شدم دیدم نیما و وارسته هم حاضر و آماده ان م م رسیده بوددحسابی به خو

خودم میرم نیاز -خندیدم و گفتم: چه خبره کجا میرید نیما  گفت: معلومه دنبال پسر خاله تو

پسر عمه مگه نمیدونی دوسه -حتما" خودت میخوای رانندگی کنی-نیست شماها زحمت بکشید

ست میگی اینقدر خوب شدی که بتونی وای نگین را-م میشینم پشت فرموندروزه خو

ما حاضریم متعجب به پشت – خوب خوب که نه ولی راحت رانندگی میکنم-رانندگی کنی

نگین جون  .....معلومه که میایم-سالم شماها هم میاید-ندسرم نگاه کردم مریم و مرجان بو

امری سالم عزیزم حالت چطوره صورتش و بوسیدم و گفتم: خیلی ممنونم –م جانم سال–

قدم -وای نه به شما زحمت نمیدیم میدونید که مهمون دارم-امشب شام خونه ما دعوتید-داشتید

علی  هیچ زحمتی نیست-تید تو زحمتمی اف-ه همین خاطر میگم شام بیایدمهمونتم رو چشم ب

م رفته ستاد چون با لباس فرمش نه  خبر ندارم ولی فکر  کن-مادر امیر و نمیدونی کجا رفته

درسکوت به امیر و این که طول مسیر  یر میشه اگه میخواید بیاید حرکت کنیدد–بود 

پرواز ماهان با نیم ساعت تاخیر  کردممیمیتونست امروز همراه اینا بیاید ولی نیومد فکر 

آروم نیما میدونی از این حرکات –ماهان ذوق زده گفت دیدمش اوناهاش  نشست نیما با دیدن

مگه چندتا خوش تیپ و خوشگل مثل پسرخاله من هست که -کجاس کدومه-دهیچ خوشش نمیا
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تعریفی هم -اوه اوه کی میره این همه راه و چی از پسرخالش تعریف میکنه–میگی کدومه 

ایستاد و نگاهم کرد بعد با  آروم دستی براش تکون دادم  لحظه ای بی حرکتهست عزیزم 

عکسش فرق داره شمادوتا خیلی بهم شباهت  خیلی با–گامهای محکم و استوار بطرفم اومد 

سالم ماهان جان با تاثر نگاهی به گچ پام –دارید بی توجه به اونا چند گامی به جلو رفتم 

-چیزی مهمی نیست خوش اومدی–انداخت و گفت:سالم خانومی چه بالیی سرت اومده 

ا به پا کردی نگاهی به چقدر تغییر کردی خندیدم و گفتم: نه به اندازه تو  نرسیده غوغ ممنونم

ن انداخت و اخمی دن و به ماهان چشم دوخته بوددخترایی که با کمی فاصله ازما ایستاده بو

گفت: به کشور  م سالم نیما با ماهان دست داد و ماهم هستی-کرد و دوباره به من چشم دوخت

کنم توپ توپ بزار معرفی -متشکرم حالت چطوره خیلی وقته ندیدمت–ت خوش اومدی دخو

وارسته دست داد و با و ایشونم خانمشون مریم خانم اولایشون سرهنگ وارسته برادر خانمم 

عد به مرجان چشم دوخت و گفت: بمریم  لخیلی گرم احوالش و جویا شد همینطور احوا

از آشنائیتون  ایشونم باید همون خانمی باشن که باالخره تو رو از پیر شدن نجات داد

ی با شما خوشبخت شدم یناشخیلی ممنون منم از آ–تبریک میگم  خوشبختم خانم بهتونم

برادرم امیر خیلی دلش میخواست می اومد ولی کاری براش پیش اومد عذر خواهی کرد و 

ازلطفشون ممنونم شماها هم به زحمت افتادید -گفت تو اولین فرصت به دیدنتون میاد

روز یاین موضوع مال امروز د – الخصوص تو نگینم چرا با این وضعت تا این جا اومدی

کسی نمیخواد مارو –نیست تا چند روز دیگه گچش و باز میکنم بهتره دیگه بریم خسته ای 

فدات شم -یل بگیره متعجب به پشت برگشتم از دیدن آرمین چوب دستها از دستم رها شدتحو

کدوممون جان چرا نکفتی توهم داری میای محکم بغلم کرد و گفت: حاال ازدیدن  آرمین

شدی از ورای شانه های آرمین نگاهی به ماهان که بهم زل زده بود انداختم  لبیشتر خوشحا

خوب معلومه ماهان تو غافلگیرم کردی خوش اومدی عزیز دلم نصفت کجاس خندید و گفتم:

–و گفت: ایناهاش این جاس با دیدن پریسا از آرمین جدا شدم این بار درآغوش او جا گرفتم 

ابی آب زیر پوستت رفته کلک دائی من بهت ساخته ها خندید و گفت: دیونه االن میبینم حس

خوب معلومه که خبر -خوب بشنون آی نیما خان تو خبر داشتی دارن میان آره -میشنون

همون بخاطر خواهرته که اومدی تو تنبل تر از این حرفایی که بخوای این راه و –داشتم 

دم و گفتم: پاچه ون خندیخوب معلومه برای دامادم-یحاال اون گل و برای کی آورد بیای

بدون  -نی راحت با اینا حرکت کنیوب دستها رو بطرفم گرفت و گفت: میتخوار   ماهان چو

اونا هم میتونم ولی خوب اونطوری یکم سخته ناراحت به پام چشم دوخت و گفت: مطمئنی 

ماشین  ورگشت آرمین و پریسا تموق  بمیتونی نگین بنظر......ماهان جان خوبم بریم دیگه 

ور این اتفاق برات طرار گرفتیم همین که نشستیم گفت:چو ماهانم تو ماشین وارسته ق نیما من
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پله ها رو ندیدم این شد که -آینه به من انداخت  و سری تکان داد وافتاده وارسته نگاهی از ت

ه افتادی و اتفاق دیگه ای برات لاینطوری شد ابرویی باال انداخت و کفت: باور کنم از پ

پس حسابی مشغول بودی –مثل سابق -آره باور کن  خوب این مدت چکارا میکردی–نیافتاده 

چرا همه یه روز قبل از مراسم میرسن تو میخوای -حال مادرت چطوره اونا نمیخوان بیان

ویزات آماده ولی آرمین میگفت -نمیدونم هنوز تصمیم نگرفتم–چکار کنی نمیخوای باما بیای 

ثبت باشه که منتظر یه جوابی هستم اگه مراستش آره -است یعنی بیشتر کارات و کردی

باشه ناراحت بهش چشم  یمنف مپس امیدوار–منفی باشه که با شماها راهی میشم  موندگارم

-ه بازم امیدواری منفی باشهطمربو بدوختم  گفتم: ولی زندگی و آینده من به اون جوا

تو راضی باشی  حاضرم هرچی دارم بدم تا ستم ناراحتت کنم خودتم میدونیمتاسفم نمیخوا

میزاشتی میرسید -سالم شما؟–سالم –بله –یه لحظه ببخشید  نه  ممنون-کاری ازمن برمیاد

چیز مهمی نیست مسافرت -تویی امیرچرا اینقدر صدات گرفته–بعد من و فراموش میکردی 

چار شدم برای رسیدگی به پرونده خودم و برسونم نامتاسفم که نتونستم بیام  –بله -رسید

بله گوشی بیا –دم دستته -بله اومد-علی هم همراهت اومد-اره به کارت برسدایرادی ن-ستاد

وقتی اون مشغول صحبت بود ماهان آروم گفت: امیر کیه  رت کارت دارهدسرهنگ برا

چرا به گوشی برادرش زنگ نزده – نگین؟ لبخندی به روش زدم و گفتم: برادر خانم نیما

به این دلیل که بخاطر نیومدنش عذر خواهی کرد  دقیق بهم چشم دوخت –زده رو گوشی تو 

که همونیه که پدرت گفت خودشم همونه بدون این که جوابی  و آروم تر از قبل گفت:اسمش

نده خدا یه بسرهنگ گوشی و بهم داد و گفت:-بهش بدم نگاه ازش گرفتم اونم دیگه حرفی نزد

روزم استراحت نداره با تمسخر گفتم: برادرت تصمیم داره هرچی نشون و درجه است رو 

دوشش جم  کنه خندید و گفت: فکر کنم این پرونده هم تموم شه یه تشویقی درست و حسابی 

هیچی بابا مثال" -عملیاتشون چی-ره خدا کنه بدون مشکل به پایان برسه عملیاتشون......یبگ

خطر که صدر در صد ولی تهران -ممکنه خطری داشته باشه– د تو چیزی نفهمیقرار بو

رسیدیم ماهان خان خیلی  بره خارج از تهران خوبنیست ممکنه ناچار بشه یکی دوماهی 

وارسته و مریم از اومدن به باال سر باز زدن سولماز با دیدن ماهان خوش اومدی بفرمائید 

نیما هم که این مدت خوب به اخالق سولماز  کنی کردگل از گلش شکفت و شروع به مزه پرا

آشنایی پیدا کرده بود با او همگام شد تا ساعتی که میخواستیم به طبقه پائین بریم به بگو بخند 

 ه تنها گیرم بیاره ولی تا بتون دکه منتظر فرصتی بو دسپری شد حواسم کامل به ماهان بو

ممکن ابی فکرم پیش امیر بود و با تنها شدن نزاشتم همچین فرصتی به دست بیاره  چون حس

ان رفتن رسید و من به بهونه تعوی  لباس به اتاقم رفتم الخره زمباهمه چی و لو بدم  دبو

برای این که یه وقت از این فرصت استفاده نکنه از سپیده خواستم که کمکم کنه وقتی در 
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یعنی -هیچی-ی داریچه تصمیماتاق و قفل کرد کنارم نشست و دستم و گرفت و گفت: نگین 

یکنی فکر م–پائین و گفتم: نمیتونم سپیده اختم دهمه برنامه ها رو فراموش کردی سرم و ان

چی بگم تا حاال توهمچین موقعیتی -اگه امیر پسر خالت و ببینه چه عکس العملی نشون میده

میدونه انتخاب گیر نیافتادم عکس العملی ازش ببینم ولی اگه به حس من ایمان داشته باشه 

آره  هم محشره هم تک  ولی من -ولی خودمونیم پسر خاله محشری داری-من اونه نه ماهان

دوسش ندارم نه که دوسش نداشته باشم نه خیلی هم دوسش دارم ولی همیشه به چشم برادر 

مشهوده ولی اگه ناراحت نشی باید بگم از نگاهت به خوبی  این–دمش نه چیز دیگه دی

تر بهت میخوره تا امیر شما دوتا از همه لحاظ مثل همید بهتر نبود  این و پسرخالت بیش

مقصر دلمه سپیده جون اون امیر و میخواد نه ماهان و , ولی باید منتظر -انتخاب میکردی

نقره میشه اون سنجاق  شک نکن با ماهان میرم-واگه نخواد-موند دید امیرم همین و میخواد

نگین درد -ی.روسریم و به وسیله اون سنجاق بستم و بلند شدمم بدایه که زنجیر بلندی داره به

اینطوری بالی دیگه دختر هیچ حواست هست روی پاهات زخم شده –چرا خیلی زیاد -نداری

ولی نگین تو اززانو به پائین -چیزی نمیشه سختیم همین چند روزه-ای سر خودت میاری

نگران نباش  چیزیم نمیشه -بدتر بشی به خودت فشار بیاری میترسم خوب نشده دلمسی نبای

وقتی از اتاق بیرون  آره آماده است -بریم دیگه دیر شد ببینم چیزایی که گفته بودم خریدید

بت بود با دیدن من همگی از جا بلند شدن رفتم ماهان با نیما و آرمین به آرومی مشغول صح

بی رمق  ی از امیر نبودوارد حیاط که شدیم فورا"نگاهی به پارکینگ انداختم هنوز خبر

ه بقیه وارد خونه شدم چشمم که به سیما افتاد دلم میخواست هرچی دق و دلیه سرش همرا

نه بابا امیر بفهمه اومده خون به پا -نزدیک گوش مرجان گفتم: تحریمش تموم شد خالی کنم

پس با -تصمیم گرفت خودش باهاش تماس بگیره ولی این از اون پرو هاس دمیکنه قرار بو

ر تو رو یونی امدوجود این کارمن خیلی سخته  بغلم کرد و گفت: قربونت بشم خودتم می

سالم سرتاپاش و نگاه گذرایی  چه خبره دل میدید قلوه میگیرید–وست داره نه این و د

ان ناچارا" باهاش روبوسی کرد مادر امیر انداختم و خیلی سرد پاسخش و دادم ولی مرج

طبق روال همیشه با گفتن خوش اومدی گلم من و تو بغل گرفت و چند مرتبه صورتم و 

ماهانم مثل آرمین برخورد کرد گویی  کردم با بوسید تشکر کردم و ماهان و بهش معرفی

د نیما میشناسش همین باعث شد ماهان از اون حالت رسمی بیرون بیاچندین ساله که 

دن ولی من بی ن به جون هم مداوم با مزه پراکنیهاشون بقیه رو میخندوندووارسته افتاده بو

وقتی آخرین بار به ساعت نگاه کردم ماهان آروم پرسید:   تاب چشمم مداوم به ساعت بود

صدای ضربه ای که به درخورد بعداز اون یاال گفتن امیر سبب شد  ؟منتظر کسی هستی

با دیدن امیر تو لباس فرمش که ابهت خاصی بهش داده بود لبخندی رو  ن ندم جوابی به ماها
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به به سالم امیر خان حالت چطوره آرمین و امیر همدیگر و -سالم  به همگی –لبم نشست 

این چه –خیلی خوش اومدی آرمین جان شرمنده که نتونستم بیام پیش واز –درآغوش کشیدن 

ت زحمت دادیم امیر نیم نگاهی بطرف من انداخت و گفت: حرفیه به اندازه کافی تا حاال به

حترام امیر سرپا ایستاه بود پریسا که به ا ,هرکاری کردم وظیفه بوده خیلی خوش آمدید خانم 

وقتی بطرف ما اومد خواستم بلند شدم که با دست اشاره کرد و گفت:بشین  راحت کرد تشکر

از ظاهرت مشخصه  از خوشحالی تو پوستت نمیگنجی  باش خوش اومدی چشمت روشن

دلیل لبخندی زدم و گفتم: صد البته که نیم بیشترش بخاطر دیدن متوجه کنایش شدم به همین 

حظه از چشم دوختن به ماهان اجتناب لایشون پسرخالم ماهان هستن امیر که تااین  شماس

آشنایی با شما خوشوقتم خیلی ستش و بطرف ماهان دراز کرد و گفت: از نجا دمیکرد درای

خوش امدید ماهان با حالتی او را برانداز کرد دستش و فشرد و گفت: منم همینطور 

سالم آقا امیر شنیدن صدای نازک سیما اورا همچین تکان داد که نیما و –ازلطفتونم ممنونم 

اینقدر  سالم خانم خوش آمدید-وارسته رو به خنده انداخت ولی فورا" خودشون و جم  کردن

م همون جا سینی چایی که تو دست داشتم دسرد جمالتش و ادا کرد که من اگه جای سیما بو

م ریتو صورتش میکوبیدم وارسته بلند شد سینی و ازش گرفت وگفت: شما بفرمائید من میگ

ت و جای عروس جا بزنی دوقتی وارسته سینی و مقابل من گرفت با خنده گفتم: خواستی خو

رو من بریزه  دافتاد که یه فنجون تو سینی برعکس شد و چیزی نمونده بو همچین به خنده

اغه دخدای من ماهان -یر چای سرازیر شده گرفت و مان  شدکه ماهان جفت دستاش و ز

چای جم  شده تو دستش و به درخواست وارسته تو سینی خالی کرد و به عذر  دستت

چشماش و تو چشمام دوخت لبخندی شد  چیببینم دستت –خواهی وارسته با لبخند پاسخ داد 

بلند شو دستت و با آب – نگران نباشنبود  غاینقدر ها هم دازد و گفت:چیزی نشد خانومی 

تشریف بیارید من راهنمائیتون میکنم ماهان  -چشم میشورم آروم باش-سرد بشور زود باش

اوه اوه چه -دوباره سرتاپای امیر و براندازی کرد ازجا بلند شد و پشت سر او به راه افتاد

م لپسرخاپذیرایی گرمی بود لبخندی به روش زدم و گفتم:گرم نبود سرهنگ داغ بود دستای 

خیلی خوب باور -نه باور کن تعمدی درکار نبود-دو بگو عمدی بو شو سوزوندی راست

امیر خان بهش انداخت به هرکی دیگه انداخته بود تا  اون نگاهی که-کردی لدم چرا هورک

تو اون جم  کسی از جریان دامن اطالع نداشت بلند خندیدم و  دحاال دامن الزم شده بو

عمرا" هنوز خرم کامل -ی برادر زنتادم بیار برادواستگاریت بهت گفتم:همونی که شب خ

هیچ معلومه حواست کجاس تو که نمیتونی چرا سینی و -از پل نگذشته خودم بهش نیاز دارم

عاقل اندر سفینه  با ور کن تقصیر دختر خالش بود اون من و خندوند امیر نگاهی-میگیری

زیاد سخت نگیر –باید مراقب میبودی به من انداخت وگفت: ایشون امشب سرخوشن تو
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برادرت داشت جور تو رو میکشید اصوال" عروس خانما چای و میگردونن چشماش و گرد 

بنده خدا اونی که میخواد شوهر تو بشه خیلی بداخالقی وارسته  -کرد ولی هیچی نتونست بگه

ا نگاه تند امیر خندش یدفعه بداشت حرفهامون و میشنید بلند خندید که  ددوتا بو که نزدیک ما

او بعد ل به امیر نزدیک آرمین نشست و با او گرم گرفت بااومدن ماهان نگاهی اوقط  شد 

واسش به من و ماهان که آروم وباره شروع به صحبت کرد ولی کامال" حدو به من انداخت 

رو از ماهان  ستهاآروم بلند شدم و چوب دبا فراخوندن همه سر میز  داشتیم باهم میزدیم بود

وقتی باالخره امیر راضی شد اونا رو   دسرمیز موضوع صحبت رفتن برای خرید بو گرفتم 

همراهی کنه مادرش گفت: بهترین زمانه تا شمادوتاهم حرفهاتون و بزنید و به نتیجه برسید 

منم قرار و گذاشتم برای بعد از عروسی امیر مادر  سحر خانم امروز تماس گرفته بود 

میخوام قبل از مراسم علی  به اندازه کافی هردوتون زمان داشتید که با هم آشنا بشیدمرجان 

اتفاقا" االن وقتشه دوست دارم –مادر االن وقت این حرفها نیست –ه شمراسم شما برگزار ب

نگین کنار گوشمونه هروقت مراسمی  -تو مراسمت نگین جون و فامیلشم شرکت داشته باشن

امیر  نه دیگه مادر نگین جون گویا قراره از ایران بره -دخواهد بوبود اول نفر ایشون 

به جوابی داره که  بله ولی همه چیز بستگی-مادر درست شنیده؟ ابرویی باال انداخت و گفت: 

چند -ی ویزا اقدام کردیراستی نگین برا-حتما" راهی میشمخالف نظرم باشه که  منتظرشم 

همینطوره -پس از قبل فکر همه جا رو کرده بودیفت:امیر دلگیر گ–روزی میشه که گرفتم 

 رمیوی دست و پاتون و میگلج با این پا نه عزیزم -میایبرای خرید نگین جون توهم باما –

به راستی ماهان جان ......بعدشم قراره با ماهان چندجا بریم سر بزنیم بهتون خوش بگذره  

همانطور هم میخندیدم همین م باهاش به حرف زدن دماهان چشم دوختم و آروم شروع کر

کامال" مشخص  باعث شده بود امیر حسابی عصبی بشه از غذای که نیم خورده رهاش کرد

بود بعد از شام مردا یطرف و زنا هم طرف دیگه قرار گرفتن و باهم گرم گرفتن تمام 

خنده های بلند رد حواسم سمت امیر بود که گاهی به آرمین گاهی هم با ماهان صحبت میک

وارسته و مزه هایی که نیما مینداخت باعث شد همه نظرشون به اونا جلب بشه وارسته با 

د بنده خدا یه مدت بستری بوده نگاهی به نیما خنده روبه من گفت: نکین نگفته بودی میال

انداختم و گفتم: آخر نتونستی زبونت نگه داری لو دادی چه بالیی راش سرش آورده خنده 

پس حقیقت داره بیچاره پس تا یه مدت -بلند آرمین و نیما باعث شد وارسته هم دوباره بخنده

ه و با بخنده افتادن همه دنمیتونسته بشینه این جمله باعث شد همه بفهمن چه اتفاقی براش افتا

نگاهم به امیر افتاد که موشکافانه ماهان و زیر نظر گرفته بود نگاهم و که چرخوندم با نگاه 

ت نشسته بودی دجدی جدی خوماهان که بهم چشم دوخته بود تالقی شد لبخندی زد و گفت:

خان هدیه ماهان - ش فیلم میگرفتم نگاش میکردی با خنده گفتم: نگاش نمیکردم داشتم از
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منم به همین دلیل اونا رو بهش دادم -قحط بود بابا اونا چیه آدم جرأت نمیکنه طرفشون بره

اونا رو –..نگاه گذرایی به امیر انداخت خوب متوجه منظورش شدم ولی خوب گویا......

اشاره کردم -ازچی؟ -دادم تا نگین از دست موجودی که ازش بدش می اومد درامان باشه

اشاره مشاره نداریم جریان چیه تواز چی بدت  ولی وارسته دید و گفت: نشد دیگه حرف نزنه

پسر عمه جون تو -یتوهم مگه نقطه ضعف دار-چیه دنبال اینی ازم نقطه ضعف بگیری-میاد

خنده بلندی سر داد و صورتش و بین دستاش پنهون فرم رفته تو نخت بدسرگرم دامنت باش 

اق  لزوم ازش استفاده حرف تو حرف نیارید بگید ببینم ازچی بدش میاد میخوام تو مو-کرد

فاده کرد بسه به تو نمیرسه امیر بهم چشم دوخت کنم خندیدم و گفتم: یه بار برادرت ازش است

پس امیر میدونه تو از چی -ولی شانس با من یار بود چون جوجه هات همراهت نبود:و گفت

فاقا" خیلی امیر بدون این که زحمت گرفتن نگاه و به خودش بده گفت:آره میدونم ات بدت میاد

نفسم و با صدا بیرون دادم و گفتم:تو با بدجنسی تمام ازش استفاده هم به موق  متوجهش شدم 

ولی بااون کار -این کارو نکرده بودم االن هیچ کدوممون زنده این جا نشسته بودیم-کردی

ن خوبی بود ببینم تا چه حد میتونم یردم تمبیرون مراقب بو-داشتی من و به کشتن میدادی

-الزم بشه بازم این کارو میکنم-ه کنیدفکر نکنم دیگه بتونی ازش استفا-وش حساب کنمر

جوجه های تو کاری به من -م میبرمدولی من از این به بعد جوجه هام و هرجا برم با خو

ش کردی اون روز چکار کردی آهی کشیدم و گفتم:اصال" یادم نبود کم نخواهند داشت فرامو

اوه اوه  همچین -ود که االن همچین درجه هایی رو شونش نبودنب-زرنگ نیستیا امیرخان

اینقدر متخصص متخصص کردی توپایگاهم –خوش بحالته متخصص طرف دار کم نداری 

نده فت: پس توهم به درد من دچاری با خین اسم صدام میزنن وارسته هم بلند خندید و گبه ا

ه روز وای باید بودید میدید یگفت:مریم خندید و -گفتم: نکنه توروهم سرهنگ قالبی میخونن

جلوی مافوق یکی اومدو سرهنگ قالبی خطابش کرد هیچی دیگه هم خودش هم علی بنده 

آره باید بخندی خودت که تنبیه نشدی تا یه هفته همه –خداتنبیه شدن با صدای بلند خندیدم 

توچی – ارم کردندستم مینداختن تازه وقتی فهمیدن این لقب و تو بهم دادی چیزای دیگه هم ب

کی جرأتش  داره با خنده به نیما چشم دوختم وگفتم:پس -متخصص کسی به تو حرفی نزده

ای بابا قبول نیست -خودمونیم همه دامنای فک و فایمال رو وقتی امیر هست کش میرن

خودتون میگید دوتایی میخندید بگید ماهم بخندیم نیما سرش و کرد تو گوش وارسته و جریان 

از پس اون فقط نگین برمیاد -چین خنده ای کرد که همه متعجب نگاهش کردنو گفت هم

نه سرهنگ جون البته –همچین به خدمتش میرسه نمیتونه نطق بکشه  دخوشم میا

ولی از شوخی مادرش گفت قالبیش خندیدم و گفتم:ببین مادرتم دیگه قبول کرده ازنوع...

ارم براش نقشه میکشم یه دت گردو گذشته فعال" برعکس شده دستمون و گذاشته تو پوس
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آهان مردای شجاع خیلی راست میگید دامنا رو -ماهم هستیم-جور دیگه به خدمتش برسم

خنده ما سه تا اعترا  بقیه رو .باور کن زمینه -بزارید زمین بعد دستاتون و بگیرید باال

امیر -گرفتممبنی بر دونستن موضوع دربرداشت یه لحظه با گرمای دستی نگاه از وارسته 

بود لیوان آب و به همراه قرصم بطرفم گرفته بود قرص و فورا" گرفتم و آروم گفتم:مگه 

رم و الن میخوری یا میرم چرخت و میانگفتم امشب نمیخوام اخمی کرد و گفت:یا همین ا

ه خدمتت میرسم ابرویی باال انداخت و اشاره کرد بخورم ببدجنس بعد –بهش نشون میدم 

لیوان و ازم گرفت و گفت:ازاین به بعد خالف نظرم کاری کنی به همه قرص و خوردم 

ضعف یه دختر سوء استفاده  هاز نقطد که بخوا هیچ کس مثل تو نیست-میگم از چی میترسی

چیه نکنه جریان و به تو هم گفت به -کنه خندید و گفت: دختر؟ توبه همه چی شبیهی اال دختر

ا به من میگی جریان دامن این دوتا یرمت گیر داده وختم و گفتم:برادر محتدوارسته چشم 

فتم:به من چه گاختم و دانه ابروهام و باال اندنگین!! پیروزمن-چیه یا من میدونم و شماها

با اشاره ماهان به ساعت سری تکان دادم و گفتم:دیگه  متخصص برو از خودشون بپرس

سرهنگ ساعت از -به این زودی تازه سر شبه کجا-دیر وقته با اجازتون ما رف  زحمت کنیم

آه ممنون آرمین جان به کل -ن قرار و نمیخوای بگیانگین ج–یازده گذشته کجاش سرشبه 

میدونستم ماکه  لای و-شام دعوتید البته نه تو منزلفراموشش کرده بودم فردا شب همگی 

شما به خواست همین مهمونا -نه زحمت نمیدیم مهمون داری بهتره به مهمونات برسی-هستیم

ا ساعت هفت حرکت میکنیم لطفا" آماده باشید روی صحبتم با درهر صورت فرد دعوتید 

ولی نگاهم به امیر سری تکان داد و گفت: از دعوتتون ممنونیم من که شرمنده نیستم   دبقیه بو

ونسرد نگاهم خ امیر بیخود بهونه نیار همه میدونن تو فردا مرخصی داری–بقیه رو نمیدونم 

برنامه ریزی دیگه ای دارن ببخشید فراموش کردم قراربود فردا  دفتم:شایو به امیر دوختم وگ

با موافقت همه روز سرنوشت ساز برای شما باشه خوب ایشون و خط میزنیم بقیه که هستن 

از همه تشکر و خداحافظی کردم اال امیر اصال" به آرمین اشاره کردم بلند شه موق  رفتن 

تو حیاط موندم و از  طبق قراری که قبل از مهمونی با ماهان گذاشته بودمهمیتی بهش ندادم ا

سپیده خواستم پالتوم و برام بیاره  وقتی من و ماهان بطرف ماشین رفتیم همون لحظه امیرم 

نگاهی به ساعت انداخت بعد تو صورتم دقیق شد و گفت:  دیدنم با لباس فرم بیرون اومد با

 حرصش و دربیارم گفتم: از این بهتر نمیشم اومده حالت خوبه برای این که پیش مشکلی

تنها نیست متعجب به پشت برگشت با دیدن -این موق  اونم تنها–دارم میرم هوا خوری 

رک کردم چون حسش و د وختدماهان سگرمه هاش رفت توهم نگاهش و دوباره به من 

نبود آرمینم همراهتون می اومد توکه با این پا بهتر -خودمم نسبت به اون همون حس و داشتم

خودم میتونم – رانندگی کنی ایشونم فکر نمیکنم هنوز گواهینامش تبدیل شده باشه ینمیتون
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-ابروهاش و عصبی باال داد و گفت: میتونی اون وقت مگه کنترلی هم روشون داری

-برگرد باال استراحت کنیا آرمین و هم خبر کن یا  امیر بی امیر من و عصبی نکن-امیر....

پس حتما" پسرخالتم خسته است دلیلی نداره نرسیده ایشون بخاطر خودت -آرمین خسته است

–خواست منه نه نگین وقتی امیر بهش چشم دوخت گفت:باید باهاش حرف بزنم -اذیت کنی

-میکشیدش بیرون که با این وضعش نصفه شب ازخونه یعنی توخونه نمیتونید صحبت کنید

ولی متوجه نمیشم شما به چه دلیل به خودت اجازه میدی برای نگین اختیار داری  ببخشید

عصبی امیر صداش و باال برد و گفت: به این دلیل که......... امیر خواهش میکنم -کنی

چه خبره نگین برای چی -سوار ماشینش شد و به سرعت  دور شدنگاهی بهم انداخت 

م گفتم:بشین بهت میگم متعجب به من که دادیرون اینطوری برخورد کرد نفسم و با صدا ب

ماشین و به  پام نشکسته  دوبروغ دآره  -ای من پس....دخ-گچ پام و درآوردم چشم دوخت

ت درآوردم و گفتم:نزدیک سه ماه کامل فلج بودم هیچ کنترلی رو دست و پا به کل حرک

اگه دیدی االن عصبی شد  دسیستم عصبیم نداشتم همه زحمت من این مدت رو دوش امیر بو

میشم صادقانه همه  لولی بنظرم خیلی بیشتر از یه نگرانی بود خوشحا-فقط به همین دلیل بود

نگین خواهش میکنم ما -چیزو از زبون خودت بشنوم امیر کیه خندیدم و گفتم:همینی که دیدی

هش گشت تا هیچ وقت چیز پنهونی ازهم نداشتیم وقتی امشب وارد شد قبل از هرچیز با نگا

تورو پیدا کرد توهم که قبل از اومدن او به کل مضطرب بودی و مداوم نگاهت به ساعت 

معلومه که دوسش  دتی جوابی بهش ندادم گفت: سئوال بچگانه ای بوقو دوسش داری؟بود 

ر یه خودش مشغول کرده این امبداری فقط یه چیزی ازوقتی وارد ایران شدم ذهنم و بدجور 

چرا خودشه -ت باهاش صحبت کنهد دررابطه با ازدواجپدرت قرار بو همونی نیست که

خواهش -چند تا نفس عمیق کشیدگفت:دارم خفه میشم نمیتونم نفس بکشم شیشه رو داد پائین 

میکنم ماهان لطفا" آروم باش نگاه پر از دردش و بهم دوخت و گفت:آروم باشم چطوری 

چند ساله دارم انتظار میکشم فکر کردم حاال که برگشتم دیگه هیچ مشکلی نیست تو  ونیدمی

ماهان من هیچ وقت قولی به تو نداده بودم غیر اینه همون موق  هم بهت گفتم -راضی میشی

دیگه هیچ وقت حرفی از  یقول دادتوبرای من فقط حکم برادر و داری نه بیشتر وتو بهم 

وقتی -عث شد بعد از اون حرفهای پدرم دوباره به این فکر بیافتیچی با ازدواج با من نزنی

اونی نیست که قبال" میشناختیش باورم نشد ولی امشب وقتی نگاهت  آرمین بهم گفت نگین

 ه ماشین و زدم کنار وبه اون  دیدم باورم شد چی داره که تو رو بطرف خودش کشوندو

-یخوره هیچ به تفاوت سنیتون فکر کردییچیتون بهم نمشمادوتا ه-گفتم:یعنی متوجه نشدی

خوبی تو اینقدر –نمیگرفتی که همچین تصمیم احمقانه ای  دبله متوجه شدم بو-برام مهم نیست

و تائید کنی ولی  مانتظار ندارم انتخاب ودش هست که این موضوع اصال" به چشم نمیادوج
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د ساله که دوسش دارم وتو من به امیر عالقه دارم چن انتظارم ندارم به انتخابم توهین کنی

ن نیست که بخوای بگی من و بازی دادی یا الموضوع مال ا این و ازهمون موق  میدونستی

گفتم نه چون حسی که به تو دارم درست مثل حسی م انداختی من همون اول قاط  بهت دست

معلومه -سرم و بطرف دیگه ای چرخوندم ؟اونم دوست داره–که به محسن و مهدی داشتم 

نمیدونم چرا -چرا قطعیش نمیکنیدکه داره وگرنه با دیدن تو کنار من اینقدر عصبی نمیشد 

–شاید فاصله طبقاتی -تردید داره متعجب نگاهم کرد و گفت: تردید اون وقت به چه علت؟ 

یم از این موضوع حرفی نه نبوده ولی نمیتونم مستق-برای تو که هیچ وقت مهم نبوده بوده؟ 

ولی غرور این وسط معنی  پوزخندی زد و گفت: نمیخوای غرورش و جریحه دار کنی-بزنم

ازدار دنیا هیچی نداشتم ماشین و به حرکت درآوردم و نداره مهم دل تو  که با اونه کاش منم 

ان نیستم فقط رکم و از بازی دادن احساس دیگر-خیلی سنگ دلی–گفتم:بازم فرقی نمیکرد 

وقتی بهم -اومدن نیومدنت با من نبود بود؟ -چرا با اومدنم موافقت کردی–بیزار قبول نداری 

منم وقتی گفتی داری برمیگردی همین فکر و -زنگ زدی حس کردم دیگه همه چی حل شده

ان برادر بطرفم بیای نه دم و از دست دادم تو بعنومیکردم انتظار داشتم حاال که همه خانوا

ه دچون هر روز به خودت وع-مام این سالها با خودم جنگیدم ولی موفق نبودمت–خواستگار 

چرا میفهمم این مدت خوب -چیهتوچه میفهمی عشق و دوست داشتن -وعید دروغی دادی

درک کردم -کاش معنای بی توجهی و ندیده گرفتن و هم درک میکردی-معناش و درک کردم

ت براش سانداخت تمام ماجرا رو بی کم و کا ا تمام وجودم درک کردم  متعجب نگاهی بهمب

گفتم وقتی سکوت کردم عصبی گفت:اون سرخود تصمیم گرفت تورو عقد کنه حاال داره 

از آرمین بعیده چرا باید همچین کار – سرخود نبوده با موافقت آرمین بوده–میزنه زیرش 

ممکن بود دارو ندارت و باال -هدبرای این که از احساس من با خبر بو-بچگانه ای بکنه

- ماهان امیر خیلی وقت پیش امتهانش و پس داده بود هیچ وقت همچین کاری نمیکرد -بکشه

امیر با تمام مردایی که تا حاال دیدم و  خیلی باالتر از ایمان-گویا تو به اون ایمان داری

امیر اولین و آخرین  اره تو اون و نمیشناسی وگرنه حرف من و تائید میکردی شناختم فرق د

نمیتونه حس من و درک کنه مطمئنم که با  وازه تدهیچ کس به انمردیه که وارد قلب من شده 

آره ولی خداخدا کردم برعکسش و -دیدن امیر به صدق گفته هام پی بردی اینطور نیست

چاره ای -حاال تصمیمت چیه میخوای منتظر بمونی ببینی چه کاری میخواد بکنه ازتو بشنوم

نمیتونم بهش قول دادم تا -و ختم کنه مادرش همه چیز و بگو و قائله ربرو ب,داری -ارمدن

زد و گفت همه چی تموم میخوای چکار کنی راحت ازش -تصمیمش و نگرفته کاری نکنم

اگه واقعا" دوست -م صبر کردنهارفعال" تنها چ-اریدبگذری اونم کسی که میگی دوسش 

ولی اگه گذشت بدون هرچی تا حاال بهت گفته دروغ  نمیگذرهاشته باشه هیچ رقمه ازت د
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روغ و بازی دادن نیست ولی اینقدر مغرور هست دماهان امیر اهل از همین میترسم -بوده

ه همچین عشقی حپس فاتکه .........یعنی حاضرتو رو از دست بده ولی غرورش نشکنه 

ب جلوی پنجره به انتظار ایستادم ماشین و وارد پارک کردم و پیاده شدم تمام ش-خونده است

تازه رو تخت ولی خبری ازش نشد که  نشد حتی با گوشیشم تماس گرفتم ولی خاموش بود 

سته شلبه باغچه نم که صدای درخونه رو شنیدم فورا" خودم و به بالکن رسوندم دنشسته بو

ردم و بود و سرش و بین دستاش گرفته بود نگاهم و چرخوندم تا یه سنگ ریزه پیدا ک

گوشی و نشونش دادم و به داخل برگشتم با اولین بطرفش پرت کردم فورا" باال رو نگاه کرد 

برای چی تا این ساعت بیداری چیه تازه ازهوا خوری -سالم چرا دیر کردی-زنگ جواب داد

خسته -امیر ازتو این نوع صحبت بعیده-من ؟ چرا من دورت که پره-منتظر تو بودم-اومدی

نی که تازه کارم تموم شده دوساعت دیگه هم پسر عمت پیداش میشه میخوان میبیام نگین 

باشه مزاحمت نمیشم برو استراحت کن تماس و که -برای خرید برن باید همراهیشون کنم

-گفتم منتظر تو بودم-چی شده نگفتی برای چی بیداری-جانم-قط  کردم خودش تماس گرفت

نگران برای چی مگه – تم فقط نگرانت بودمکاری نداش-خوب حاال من اومدم کارت و بگو

چرا وهردفعه من همین باال -ونیدمن بچه ام بعدشم کار من وقت و بی وقته هنوز این و نمی

ار که ازاین در بغلت این نبود هرکاش ش پشت پنجره سپری میکنم تا از سالمتت مطمئن بشم

دل منم همین جا گرو ایراد نداره به جاش  -میری بیرون دل من و هم با خودت میبری 

یکی دوساعت دیگه که  برو بچه جون برو بگیر بخواب-دستم میندازی-میمونه این به اون در

کاش اینطور بود حداقل اینقدر عذاب نمیکشیدم –مهمونات بیدار شن این افکار ازذهنت مپره 

رای اون روز ماهان به همراه آرمین و پریسا ب تماس و قط  کردم و رو تخت دراز کشیدم 

انجام یسری کارها ازخونه بیرون رفتن و من درد پام و بهونه کردم و همراهیشون نکردم 

ساعت نزدیک دوازده بود که نیماباهام تماس گرفت و گفت مدارکش و توخونه وارسته جا 

یدن اون جمعیت وحشت دم از دگذاشته فورا" بهش برسونم  وقتی به آدرس مورد نظر رسی

جز امیر و سیما خبری از بقیه نبود سیما بدون شون رسوندم ولی کردم فورا" خودم و به

بازوش و گرفتم و بطرف  دصورت امیر جای چنگ بوو گریه میکرد  دچادر ایستاده بو

نگاه  چی شده صورتت چرا زخمیه-خودم چرخوندمش با دیدنم گفت: تو این جا چکار میکنی

قا با دوتا پسر اون احم-ا  چادرت کوچی شده سیم– پر نفرتی به سیما انداخت ولی حرفی نزد

بودن یکیشون چادرم و کشید وقتی امیر خواست حرفی بزنه مردا که پا گذاشتن به فرار یکی 

چکار باید میکردم عصبی به امیر -وتو چکار کردی-از زنا هم چند بار زد تو صورت امیر

م نیست بهتره مه-کدومشون این کار و کرد-با زن دربیافتم-هیچ کاری نکردی-خیره شدم

گفتم کدومشون بود سیما با دست زنه رو نشونم داد یه دختر قرتی که سرو وضعش -بریم
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-نکنه تو هم تنت میخواره هان به چی زل زدی-نشون میداد چیه جلو رفتم و مقابلش ایستادم

چه جورم فقط کسی پیدا نمیشه بخارونه دستش و گذاشت رو سینم هلم بده که بهش محلت 

و گفت:زشته راه  تو شکمش به زمین کوبیدمش امیر فورا" بازوم و گرفت ندادم با دوتا لگد

ش میت به او بطرف دختره که دست از دهنزن تو خیابون دعوا میکنه بدون اهبیافت مگه 

چادر سیما رو برداشتم تو سینش پرت تش خفش کردم ررفتم و با مشتی تو صو دبرداشته بو

ن با فهمیدن ماجرا گفت: من رفته بودم ببینم ون لحظه نیما و مرجان هم سر رسیدکردم هم

بردن سوئیچ و بطرف امیر  دارک همراهم نبودمیتونم کاری کنم ماشین و نبرن که نشد م

به -به خدمت اینا هم خودم میرسم اشین هرچه زودتر از این جا بریدگرفتم و کفتم: این م

اندازه کافی به خدمتشون رسیدی حسابی هم جلب توجه کردی من نمیفهمم تو این جا چکار 

با دست به -گویا همین اطراف کاری داشتهمن ازش خواستم مدارک و برام بیاره -میکنی

مشکلی -دارم هردو به بیمارستان چشم دوختنروبه رو اشاره کردم و گفتم: با میالد قرار 

نه جواب یکی از آزمایشاتی که منتظرش بودیم اومده میرم -دارینم نکنه باز درد یداری بب

تا بعدازظهر این جا کار دارم بعدشم  ببینم نتیجه چی شد شماها برید به کارتون برسید من

 دمشخص نیست میال-میشهالزم نکرده چه ساعتی کارت تموم –خود میالد من و میرسونه 

دستمالی هم بطرف امیر گرفتم و  امشب دعوته خودش من و میاره بیا نیما اینم کیف مدارکت

.پنج گذشته بود که رسیدم مشخص بود اونا هم تازه  احافظدخ گفتم: زخم صورتت و تمیز کن

بیرون داره با ماهان و –سیما نبود امیر با دیدنم گفت:پس میالد کجاس  رسیدن خبری از

آره خدا رو شکر فکر نمیکردم بتونیم تو یه روز -نیما کارتون تموم شدآرمین صحبت میکنه 

م ...خوبی نگین به سختی پاحسابی به مشکل میخوردیم  دجمعش کنیم آدرسایی که دادی نبو

توبرای چی هنوز این جایی مگه نگفتم -مثبت تکان دادمو جابه جا کردم و سری به عالمت 

ال احوالپرسی بودن چشم نباید زیاد سرپا باشی رو اولین پله نشستم به او و بقیه که درح

خسته ام عزیزم سیما رو -جان کنارم نشست و گفت:چته نگین رنگت حسابی پریدهرمدوختم 

برای  نمیکنه زود تر از همه رفته داخل نه بابا اون  به این راحتیا شونه خالی-نمیبینم رفته

چاپلوسی خندیدم وگفتم: داری خواهر شوهر بازی درمیاری با اخم گفت:خدا به دور آدم 

-حرفهاشون به کجا کشید نتیجه ای هم داشت-قحطه حیف داداشم نیست بخواد اون و بگیره

حرف زد ولی خودت که امیر و میشناسی فقط اون حرف زد نه سر تکون داد نه یه کلمه 

حسابی سرخوش بود خودمم شک دارم ولی امیدوارم امیر دیونه بازی درنیاورده باشه این 

ولی مادرت که خیلی اسرار داره پسرش با اون ازدواج   -دختره هیچ رقمه بهش نمیخوره

شاید باورت نشه ولی مامان هیچ از سیما خوشش نمیاد ولی خوب چون امیر تا حاال نه -کنه

نگین چرا اون جا -پس حتما" موافقه که حرفی نزده–ه نگفته آره مردد مونده گفته نه ,ن
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نشستی لبخندی به روی ماهان زدم  و گفتم: منتظر بودم ببینم شماها چکار میکنید میاید باال 

پس میریم تا اون ساعت برمیگردیم چیزی –نه -کاری که با ما نداری-یا میخواید برید

دیگه هم برو باال هوا سرده بلند شدم و نگاه گذرایی به امیر رخواستی کاری داشتی تماس بگی

رفتن منم به راه افتادم تازه وارد خونه شده بودم م و با اونا خداحافظی کردم وقتی انداخت

میخواستم درو ببندم که یکی درو فشار داد متعجب به امیر که پشت در بود چشم دوختم 

رش بست و گفت: تا این ساعت بیمارستان بودی درو پشت س خودم وکشیدم کنار تا وارد شه

ا دست اشاره کردم بشینه روبه روم نشست و گفت: بسری به عالمت مثبت تکان دادم و 

مایش یه ابرویی باال انداخت و گفت: آزهمه چیز طبیع-نتیجه چی شد-خوب چی؟ –خوب 

ودی به چه دلیل یه چکاپ کامل اخمی کرد و گفت: تو تازه آزمایش داده ب-دوبمربوط به چی 

و میخواستم ببینم مسئله  دبرای این که چهارتا از برگه ها گم شده بو-دوباره این کارو کردی

تا -م راستش و بگیدمطمئن نبو-میتونستی ازخودم بپرسی–خوب آره -حاال فهمیدی-چیه؟ 

چرا همه چیز و بهم قاطی -اگه جوابت منفی باشه یه بار-حاال چندبار دروغ ازم شنیدی

وب نتیجه صحبتهات چی شد مستقیم بهم چشم دوخت و گفت:متاسفم خ قاطی هست-میکنی

نگین من و تو راهمون ازهم سواس با شنیدن این حرف دیگی از آب جوش انگار روم خالی 

ستم و گرفت و گفت: لطفا" درکم کن من وتو دکردن فقط نگاهش کردم اومد کنارم نشست 

میدونی برام مهم -سنمونه من هفده سال ازت بزرگترمخیلی با هم فرق داریم مهم ترینش 

خواسته بودی دلیل اصلیت و ازت نخوام که  دیادم رفته بوبله آه – داین یه دلیلش بو-نیست

ختره داشتی سبک سنگین میکردی ببینی دببینم دلیلت این نبود که بین من و این بهم بگی 

 تو البا داخت زیر چونم آوردستش و انتنهام بزار د-چرند نگو-کدوم به دلت بیشتر میشینیم

گفت:شک نکن که هیچ کس نتونسته تا حاال گوشه ای از فکرو قلب من  چشماش که زل زدم

به خودش اختصاص بده ولی تو شدی ملکه ذهن من جز تو به هیچ چیز و هیچ کس و 

مخالفت میکرد چون  باور کن اگه پدرتم بود نمیتونم فکر کنم ولی چه کنم چاره ای ندارم

بهتر نیست دلیل قان  کنندت و اول برای من بگی تا ببینی میتونه من  -دلیلم قان  کننده است

پس تالش بیخود نکن -یل و بر هانی قان  نمیشی اینقدر که کله شقیتو با هیچ دل-قان  کنه یا نه

ه دی ازش استفانمیتون–ت نره که من االن زنتم دچون من  به این راحتی پا پس نمیکشم یا

نگران نباش با معرفت -کنی قول دادی به کسی حرفی نزنی درمیان خنده اشکم سرازیر شد

بسه دیگه نمیخوام بشنوم به -نگین-تغییر بشه  دیگه راحتم بزارنمیزارم زندگیت دستخوش 

 با انتخاب دومت خوش باش برو با خیال راحتاندازه کافی شنیدم حاال میخوام تنها باشم 

به من نگاه کن نگین سعی  و بین دستاش گرفت و گفت:انتخاب اول و آخر من تویی صورتم

ی نشد با تشر بهش چشم دوختم از دیدن کردم صورتم واز بین دستاش بیرون بکشم ول
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من خیلی وقته  بخشم بخشمت امیر نمی نمی-صورت خیس اشکش دلم بیشتر به درد اومد

کاش اینقدر درگیر عشق توام ولی تو خیلی راحت من و گذاشتی کنار اونم به دالیل واهی 

شهامت داشتی که دلیلت و بگی و جواب بشنوی ولی میدونی تو غرورت خیلی بیشتر از من 

به ارزش خودم تو قلب تو پی بردم تا پایان جشن خواهرت برات مهمه خدا رو شکر حداقل 

آرمین یا بقیه ازموضوع مطل  بشن خودم بعدش بهشون میگم خواستم بلند شم که نمیخوام 

 به اندازه کافی خرد شدنم و دیدی چیه هنوز ارضا نشدی -مانعم شد دوباره بهش چشم دوختم

درسکوت فقط بهم خیره ماند زوایای صورتش و دقیق از نظر گذرونم تا بعدها هیچ وقت 

رها کردن دستم به سختی از جا بلند شدم و به اتاق رفتم یادم نره عاشق چه کسی بودم با 

درکه بسته شد سرم و بلند کردم همان جا پشت در رو زمین نشستم و سرم و بین دستم گرفتم 

و به درتکیه دادم به همین راحتی دفتر زندگی منم بسته شد بی رمق خودم و زیر دوش 

ه قطره اشک بریزم تنها راهش انداختم برای سبک شدنم هرکاری کردم حتی نتونستم ی

موهام و با سشوار خشک کردم خیلی ساده صورتم و درست کردم لباسمم فراموشی بود 

پوشیدم واز خونه بیرون زدم تازه به حیاط رسیده بودم که امیر و وارسته و مادرشون روبه 

تم روم ظاهر شدن نگاه خیره امیر و ندید گرفتم و با وارسته و مادرش حسابی گرم گرف

وقتی خوش و بش مادرش تموم شد طوری برخورد کردم که انگار نه انگار که اتفاقی افتاده 

اری میدونی چند وقته منتظرم خندید و گفت: بزار دگفتم: راستی سرهنگ خبری برای من ن

توهم اشت و گفت: متاسفانه هیچی به هیچی داول ازت فاصله بگیرم بعد چند قدم به عقب بر

آره این چند روز دیدم خبری نیست متوجه شدم -سرکاری بود دیگه فکرش و نکن

سرهنگ یه نگاه -کاری نکردم داشتی جایی میرفتی–درهرصورت ممنون به زحمت افتادی 

آهان نه میبینی که ماهم این جائیم ولی خبری از -اختی هفته قرار یادت رفتدبه ساعت  ان

میگم قرار مداری –چکار میکردم  باید-دائی جونت نیست  راستی با پسر خالت چکار کردی

نه -ست من خالص بشیدچیزی نیست خندیدم و گفتم: انگار خیلی دلت میخواد زودتر از 

نه خبری نیست فتم:ده گبابا همینطوری پرسیدم میخواستم ببینم دلم و صابون بزنم یا نه با خن

خوب -دادی واقعا" یعنی تو به خواستگاری ماهان بازم جواب رد–همون دیشب ردش کردم 

معلومه من از تصمیمی که بگیرم هیچ وقت برنمیگردم ماهان برای من حکم یه فامیل و داره 

چرا اونا که مثل تو نیستن بشمار سه حاضری -بیشتر فقط خیلی برام عزیزه خانمت نمیاد نه

نه تو حیاطم االن -....-سالم عزیزم کجایی–یه لحظه ببخشید جانم -دوساعت طولش میدن

آرمین بیرون منتظره بهتره راه بیافتیم او بلند خانما رو صدا زد  اول مادرش بعد من میایم .

نه مثل -سالم دیر که نکردیم– بیرون رفتم ماهان با دیدنم فورا" پیاده شد و درو برام باز کرد

وقتی همه تو همیشه  وقت شناس خندید و گفت: نمیشینی سری تکان دادم و سوار شدم 
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اون شب تا تونستم گفتم و خندیدم وکوچکترین اهمیتی  شدن حرکت کردیم ماشیناشون مستقر 

به امیر ندادم با این که داشتم از درون متالشی میشدم ولی نزاشتم هیچ کس متوجه ناراحتیم 

وادش پنهون کردم و هیچ رقمه باهاشون دم واز چشم امیر و خانپنجشنبه خو دبشه تا خو

رغم اسرارهای ماهان و آرمین اونا رو تنها راهی  موق  رفتن به جشن علیرودرو نشدم 

لباس رقص آتشی که ن دده و سولماز هم باهم رفته بوو گفتم آماده شدم خودم میام سپی کردم

اینقدر این چهار روز که آرمین برام آورده بود پوشیدم و نگاهی تو آینه به خودم انداختم 

با دیدنش ممکنه چه عکس العملی  ونستمدندیده بودمش دلم براش تنگ شده بود که نمی

پارک کردم و پیاده شدم از قبل چندین پایه گل فرستاده بودم کیفم وماشین ازخودم نشون بدم 

اشتم و پیاده دو تو دست گرفتم و عصای اهدایی ماهان که سر شیر از جنس طال بود و بر

 دولی به هر زحمتی بوو آروم و به راه افتادم با این که خیلی راه رفتن برام سخت بود شدم 

ه دخودم و به مقابل درورودی رسوندم  نیما و وارسته هردو جلوی در کنار چند نفری ایستا

بودن و صحبت میکردن اول نفر که متوجه من شد وارسته بود با اشاره ای که به نیما کرد 

 خت و گفت:راحتی نگینداهردو بطرفم اومدن بعد از تبریک وارسته نگاهی به پاهام ان

اینطوری میتونی راه بری لبخندی زدم و گفتم:بله میتونم خوب شماها نمیخواید بزارید من 

هرکدوم ازاونا  آه ببخشید  بیا ما تا یه جایی همراهیت میکنیم داخل خیلی شلوغه-برم داخل

اوه چه –نم و گرفتن با ورودمون نگاه مردایی که تو محوطه بودن بطرفمون چرخید طرفی

خودمم فکرش و نمیکردم ولی همه جم  شدن به ناچار با اونا -دم همه بیانخبره فکر نمیکر

و اظهار تاسفشون پاسخ  ن احوالپرسی کردم و به تسلیتدکه بیشترشون از مردای فامیل بو

ر بدم با نگاهم و تغیی تجهارم کرد ددادم تازه به نیمه ها رسیده بودیم که سنگینی نگاهی وا

 ددر تو اون کت شلوار مشکی پرابهت و جذاب جلوه میکرد چقدیدن امیر دلم تکون خور

ولی بی تفاوت نکاه ازش گرفتم و به ماهان دوختم و با لبخند پاسخش و دادم وقتی  دسخت بو

تبریک میگم جناب وارسته -ن ناچار شدم باهاش همکالم بشمدآرمین همراه امیر بطرفم اوم

فتم: قربونت بشم داماد یکی دیگس گده وختم و با خندمنتظر جواب نشدم نگاهم و به آرمین 

دیر کردی بلکه تو ازم تعریف کنی خندید و بازوم وتودست گرفت و گفت: مثل ماه شدی 

ن به کل از ساعت قافل شدم فخیلی وقته حاضرم ولی  نشستم پای تل-فکر کردم دیگه نمیای

همه چی روبراهه نیما گفت: آره ازت ممنونم فکرشم نمیکردم این جا به این شکل دراومده 

کاری نکردم فکرش مال یکی دیگس من فقط اجراش کردم خوب این جا خیلی شلوغه -باشه

من میرم داخل آرمین تا جلوی در همراهیم کرد و گفت: حالت خوبه خندیدم و گفتم: آره 

فعال" بازم خندیدم و گفتم: چه جورم  دت بومنظورم حال دل-هرفتن با عصا سختچقدر راه 

وارد قسمت زنونه هم که شدم ناچار شدم با خیلی ها حال احوال کنم هیچ راغب  خداحافظ
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چیزی نگذشته بود که اطالع نبودم چون دلم نمیخواست تسلیتشون و توهمچین روزی بشنوم 

م رویه لباس و رودوشم انداختم  و به اتاق سپیده پالتوم و درآورددادن عاقد  اومده به کمک 

مادر  به همین دلیل نگاه ها بطرفم چرخید م که وارد اتاق عقد شدمدرفتم آخرین نفر من بو

دیدنش حال عجیبی بهم دست ماهان با دیدنم خودش و به من رسوند و محکم درآغوشم کشید 

م با دیدن امیر دحرکتی دانگاهم  به ولی حوصله گریه زاری نداشتم ازورای شانه او  داد

برای لحظه ای ثابت ماندم و نگاه خیرش و به جون خریدم ولی به نوعی نشون دادم که 

انگار دنبال کسی میگردم با دیدن ماهان چشمکی زدم و به مادرش اشاره کردم اومد جلو 

درست نیست شما تو اتاق عقدید ممکنه بهشون دستی رو شونه مادرش گذاشت و آروم گفت:

اشتم دپاک کرد و گفت: معذرت میخوام دست خودم نیست انتظار نبخوره صورتش و بر

از دست تو همیشه این هدیه -اینطوری ببینمش به عصا اشاره کرد و دوباره زد زیر گریه

خوب اجازه بدید دیگه شروع کنن اون  هات دردسر ساز بوده اون از جوجه ها اینم از این

نه خنده ماهان و آرمین باعث شد خاله هم لبخندی بزنه و از داماد بیچاره داره بال بال میز

به سختی سر پا ایستاده بودم ذوق ذوق پام امونم و بریده بود به اون حال و هوا بیرون بیاد 

و آروم  وقتی بهش چشم دوختم سرش و انداخت پائینصدای نوازش گر امیر به خود اومدم 

کرد میخواستم مخالفت کنم ولی نگاه خیرش  ت به صندلی اشارهگفت: بشین  این جا با دس

و با او به  وقتی نشستم اوهم طرف دیگه من قرار گرفت آرمینم کنار او نشستمانعم شد  

وارسته با عجله وارد شد و کنار گوش امیر  دچیزی نگذشته بو آرامی مشغول صحبت شد

آروم از جا وارد اتاق شد  با دیدن پدرش که یاال گویانچیزی گفت که اخمهاش رفت توهم 

خیلی سرسنگین با او احوال پرسی کرد ولی مرجان برخالف برادر و مادرش بلند شد 

وقتی با اشاره دست نیما بطرف من چرخید به سختی ازجا بلند  پرشور جویای احوالش شد

با شدم و سالم کردم اینقدری که با من گرم حال احوال کرد با دختر خودش این کار و نکرد

خوانده شدن پدر امیر برای زدن امضا او خوش بش با من وکنار گذاشت و بطرف عاقد 

کنارم قرار گرفت و گفت:معلومه اولین باری  درفت امیر که حالتش بیانگر ناراحتیش بو

چیه کارم -نه شاید این دهمین بار یا یازدهمین بار باشه متعجب نگاهم کرد-نیست که میبینیش

چرا فقط به این دلیل که زنش و رها -میاد باهاش مراوده داشته باشیخوشم ن–ایرادی داشته 

گفتم:توهم  وختدنه ولی خودتم مثل پدرتی وقتی با چشمای فراخ  بهم چشم -کم چیزیه–کرده 

فقط ظاهرت نیست که به پدرت رفته اخالقتم درست  کردی منم زنت بودم نبودممن ورها 

ادرت شانسی که آوردم اینه که بچه ندارم همین با با این تفاوت که من برخالف ممثل پدرته 

رفته  فرو سکوت کردم ولی تمام مدت حواسم بود که حسابی به فکر دشروع صحبتهای عاق

ی شیرین اومد که اول از امیر بعد سومین مرتبه وقتی مرجان میخواست بله بگه برام خیل



 
307 

پدر خودش اجازه گرفت و بله رو گفت نیم نگاهی به او که هنوز تو فکر بود انداختم و با 

بت با پریسا وقتی خطبه تموم شد سرگرم صحآرنج آروم بهش زدم و اشاره کردم دست بزنه 

پا ایستاده بود ر که دخترم خطابم کرد من و به خود آورد امیر سرم که صدای پدر امیدبو

وقتی دید بلند شدن برام سخته بازوم و گرفت کمکم کرد بایستم پدرش با لبخند گفت: 

بلند شدنم و مدیون پسر شما هستم -اون چرخ بلند شدیرو خوشحالم که میبینم باالخره از

اگه ممکنه چند لحظه -سرپا نبودم خوب با بنده امری داشتیدیشون نبود من االن زحمتهای ا

امیر خیلی خشک  بیرون دخترم میخوام دررابطه با یه موضوعی باهات صحبت کنمبیای 

گفت: صحبتی هست بفرمائید این جا بنشینید ایشون نباید خیلی به پاشون فشار بیارن جای 

خودش و به پدرش داد رب  ساعتی نزدیک گوشم یه چیزایی گفت وقتی مطمئن شد هرکاری 

کرد بعد هم دستم و تو دست گرفت و گفت: امیدوارم  و تشکرگفته انجام میدم خوشحال شد 

سری تکان دادم و گفتم: فکر نکنم کار ما به اون  ازدواج تو و پسرم باشم دهرچه زودتر شاه

 اره خندیدم و گفتم:دامیر خیلی به تو عالقه   من فکر میکردم شه متعجب گفت: جا بک

شک نکن همینه امیر تمام -میکنینمیدونم چی بگم شما پدرشی حتما" حسش و بهتر درک 

من دیگه  هاحساسش تو نگاهشه یکم بهش دقیق بشی خودت متوجه میشی خوب دخترم بهتر

همینم که اومدم میدونم امیر و مادرش و حسابی ناراحت -چرا تا آخر جشن نمیمونید-برم

دوارم اینطور نیست امیر خیلی خوشحاله که شما تشریف آوردید لبخندی زد و گفت: امی-کردم

با خارج شدن او از اتاق امیر فورا" بطرفم  اینطور باشه با بلند شدن او من هم ازجا بلند شدم

هم اشاره کرد بنشینم وقتی نشستم گفت: برای چی اجازه دادی دستت و اومد نشست به من 

" بهم محرمه م: اوال" هیس صدات و بیار پائین یکی میشنوه دومابگیره اخمی کردم و گفت

به جای این حرفها بد نیست بری دنبالش برای ظاهر سازی هم که شده وصد البته سوما" 

خوای من جورت و بکشم بلند یبره وقتی نگاه خیرش و دیدم گفتم: م یآبروی خواهرت نزار

با خارج شدن سری ازتاسف تکان داد و از اتاق بیرون رفت  شو دیگه به چی زل زدی

رار مادر مرجان منم رویه لباسم آماده شدن به اس س گرفتن با عروسمردها خانما برای عک

و چندتایی همراه مرجان با همراهی دخترای فامیل خودم و مرجان و شالم و کنار گذاشتم 

اشت ازش دعکس انداختیم وقتی اتاق خالی شد فقط مونده بودیم من و مادرش عکاسش 

که یاالی  کر میکردعکس تکی میگرفت مادرشم داشت بخاطر نحوه برگزاری مراسم ازم تش

از حضور ناگهانیش غافلگیر شده بودم و نمیدونستم پیش مادرش چطور باید امیر تکونم داد 

مردد وسط اتاق  دبرخورد کنم اوهم که حسابی از دیدن من تو اون وض  غافلگیر شده بو

که به داد هردومون رسید بلند شد دست  دایستاده بود و نگاهم میکرد دراین بین مرجان بو

استم وخرش و گرفت و گفت: بیا داداشی کجا فرار کردی میخوام باهام عکس بگیری دبرا
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بطرف رویه لباسم برم که مرجان دست انداخت بازوم و کشید وگفت: کجا فرار میکنی 

نقش  نزدیک بود محرکتش باعث شد عصا از دستم بیافته خودم زودباش توهم باید باشی

برای لحظه ای  زمین بشم که امیر فورا" دستش و دور کمرم حلقه کرد و مان  افتادنم شد

ای کرد  تو هم گره خوردکه با فالشر عکاس جهت نگاهمون تغییر کرد دختره خندهنگاهمون 

امیر فورا" عصام و برداشت به دستم  شما شد و گفت:بی اغراق بهترین عکس امشب مال

بیرون بره که مادرش دستش وگرفت و گفت:فقط نگین نمیخوای با  ستداد و سربه زیر خوا

شی لبخندی به روی مادرش زد و مابین مادرو خواهر قرار خواهر و مادرتم عکسی داشته با

رجان این بار من و امیر ز عکس نگاهش و به من دوخت  به اسرار مگرفت بالفاصله بعد ا

ن که کارم دارن از اتاق بیرون رفت با خروج ولی مادرش به بهونه ایطرفینش قرار گرفتیم 

نداخت و لبخندی زد مرجان روبه او مرجان چیزی کنار گوش امیر گفت که او سر به زیر  ا

ش گفت:لطفا" چندتا عکس از این دونفر تکی بنداز  سری به عالمت نه تکان دادم ولی ساعک

چندتایی از زنم عکس داشته باشم امیر بهم چشم دوخت و آروم کنار گوشم گفت: بدم نمیاد 

پوزخندی زدم و گفتم: حتما" میخوای بزاری کنار آلبوم زن جدیدت آره اخمی کرد و گفت: 

با صدایی که از پشت دراتاق شنیدیم شش تا عکس دوتایی انداختیم  زود باش کم حرف بزن

وارسته به ا و کمک کرد تنم کنم با ورود نیمامیر فورا" رویه لباس و شالم و برام آورد و 

س ایستاد وارسته خودش کی امیر کنار نیما و مرجان برای عاتاق امیر ازم فاصله گرفت وقت

و بهم نزدیک کرد و آروم گفت: یه خبری دارم  مضطرب نگاهش کردم سری تکان داد و 

خواستم ت گفتی که...........نمیدولی خو–گفت:آدرس و پیدا کردم مربوط به خارج تهرانه 

هنوز  یه جای متروکه است که چندین ساله خالیه-علق به کیهتفهمیدی آدرس م–شی نگران ب

اطالع دقیقی از صاحبش پیدا نکردم ولی به مح  این که اطالعات برام رسید خبرت میکنم 

ببینم راسته داری از ایران میری  سری به عالمت مثبت تکان دادم تا خواستم چیزی بگم 

فورا" حرف و با گفتن پس حتما" خبرش و بهم  تاده بود شدم متوجه امیر که نزدیکمون ایس

بده عو  کردم وقتی وارسته کنار خواهرش قرار گرفت امیر گفت: چی شده علی چه 

یعنی نمیخوای حرفی به من بزنی تو اگه کاری –چیز مهمی نیست  -خبری قراره بهت بده

از این ناچار به تحملم  رتداری چرا به خود من نگفتی پوزخندی زدم و گفتم:نخواستم بیش

تا آخر مراسم درگیر نگاه امیر زمان بشی بی توجه به نگاه دلخورش از اتاق بیرون رفتم 

اومدم دیدم تو ماشین وقت رفتن  نمیدونم چی شد که به خودم  بودم هاانداختن عکس

خواسته فت: به من چشم غره نرو نشستم وقتی بهش چشم دوختم ابرویی باال انداخت وگامیر

اگه میدونستم حضورم اینقدر بهت سنگین میاد –میتونستی به اون نه میگفتی  ددائیت بو

بشین حتما" نه می آوردم تا خواستم درو باز کنم دستم و گرفت فشاری بهش داد و گفت:
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هر دو در سکوت تو دنیای افکارمون غرق بودیم با فاصله خیلی زیاد  سرجات تکونم نخور

ی کرد وقتی مطمئن شد به سالمت وارد خونه شدن ماشین و به حرکت کارناوال و همراه

که راضی بودم  دبهترین زمان برای صحبت بود ولی اینقدر دلم ازش گرفته بو درآورد

سکوتش و تحمل کنم ولی حرفهای تکراری و عذاب آور قبلش و نه سرم و تکیه دادم و 

حبت نیستم اونم تا رسیدن به حاضر به ص ن طریق بهش فهموندمیچشمام و بستم و به ا

وقتی از ماشین پیاده شدم لحظه ای سرتاپام و نگاهی انداخت و  چیزی نگفتمقصد 

نید وقتی جوابی ازم نش آرمین همیشه طرح های خاص و تکش و برای تو نگه میداره؟گفت:

ادامه داد وقتی دیدمت حس عجیبی بهم دست داد فکر نمیکنم امشب کسی یارای مقابله باتو 

خدا برای آفریدن تو ازتمام ذوق و هنرش استفاده کرده به قول معروف زمانی که  داشته رو 

ه و حوصله داشته تورو آفریده دربرابر تعریفش حتی لبخند هم نزدم  دحسابی سرکیف بو

پائین و گفت: برای ازدست دادنت به حال خودم تاسف میخورم ولی سرش و انداخت 

.......دراین جا تو چشمام زل زد و گفت: ماهان ازهمه لحاظ به تو میخوره شنیدم پدرتم با 

 ازدواجتونم مخالفتی نداشته فردا چهار منتظر باش یکی و میارم تا صیغه رو جاری کنه

اشک  یوقتمنم فقط همین و میخوام  بختت میکنهبخاطر عالقه ای که بهت داره مطمئنم خوش

تو چشماش پر شد سرش و انداخت پائین و آروم ازم فاصله گرفت به جرأت میگم سخت 

ترین شب زندگیم و پشت سر گذاشتم اون شب هم حواسم به امیر که مداوم تو حیاط قدم رو 

زود آرمین همراه هم پی مدارکم که داشتم جم  میکردم فردای  اون روز صبح  میرفت بود

پریسا و ماهان به خونه پدرم رفتن تا کارگرا موق  تمیز کردن اون جا مشکلی ایجاد نکنن 

م برداشتم و به واحد امیر رفتم وقتی در زدم مادرش درو دچیزهایی که تهیه کرده بومنم 

رام باز کرد و درآغوشم کشید و به داخل دعوتم کرد با دیدن امیر و وارسته که هردو ب

رش اشکی که روگونش غلطید پاک کرد وگفت: نه دن پرسیدم اتفاقی افتاده ماداراحت بون

فقط دلتنگ مرجانیم با رفتنش خونه سوت و کور شده لبخندی به روش زدم گفتم: چشم روهم 

داشتی جایی میرفتی عزیزم  سر –گشتن خونشونم که با شما خیلی فاصله نداره بزارید بر

کجا -احافظی با این حرف امیر فورا" تو صورتم دقیق شدداومدم ختکان دادم وگفتم: راستش 

بله ولی برای همیشه  او نگاهی به پسراش بعد به من -مسافرتمیری مادر نکنه داری 

به –پس قطعی شد –دارم از ایران میرم – انداخت و گفت: یعنی چی کجا میخوای بری

 تم: بله چند روزی میشه قطعی شده وارسته که ناراحت این جمله رو گفت چشم دوختم وگف

 ولی الزم بود قبل از رفتن از شما قبلش میرم خونه پدرم تا یسری مدارک و بردارم

خداحافظی و تشکر کنم این مدت حسابی به همتون زحمت دادم امیدوارم  حاللم کنید بعد 

داشته باشید  بسته ها رو رو میز گذاشتم وگفتم: ناقابله فقط خواستم یه یادگاری کوچک  ازم
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-اجازه بدید دیگه مرخص میشم تون زحمتش و بکشیددلطفا" مال مریم و مرجان و هم خو

خوب  ندادی تا کامال" چرا یدفعه همچین تصمیمی گرفتی چرا یه مدت به خودت استراحت

یعنی میخوای - کاری که بقیه میکنن زندگی – بشی حاال تو کشور غریب میخوای چکار کنی

اگه دارم میرم فقط برای  نه -ی امیر دستی توموهاش کشید و ازجا بلند شدزن پسر خالت بش

بتونم خیلی چیزا رو فراموش کنم من هیچ وقت حتی به ازدواج باماهان فکرم  داینه که شای

لند شدم  کیفم و برداشتم وگفتم: نکردم ونمیکنم دنیای من و اون خیلی با هم فاصله داره ب

حضورم براتون درست کردم عذر میخوام  مادرش محکم بغلم  بابت تمام دردسرهایی که با

کرد و گفت: این چه حرفیه عزیزم دردسر کدومه حسابی بهت عادت کردیم کاش همین جا 

م گفتم ازخدام بود ولی پسرت پای موندم و برید وارسته کفت: خونه لپیش ما میموندی تو د

راستی من خطا رو سوزوندم همینطوری میمونه تا نیما هست خیالم راحته -پدرت چی میشه

دیگه نیاز به پیگیری چیزی نیست سری تکان داد و به امیر چشم دوخت بیشتر از همه 

ه بودم هیچ دوادم  و بگیرم نه سالم این جا ایستامدیون توام اگه نبودی نه میتونستم انتقام خان

بابت تمام زحمتهایی که برادرانه درحقم کشیدی ازت رقمه نمیتونم زحمتهات و جبران کنم 

موق  نشستن تو ماشین وقتی عصا رو ازم  تا جلوی در هر سه نفر همراهیم کردنممنونم 

یه نگاهی قبل از قرار آخر یه چیزی برات ایمیل کردم اگه وقت داشتی گرفت آروم گفتم:

من امروز کلی دارم راس ساعت  شاید بتونه از بار عذاب وجدانت کم کنه بهش بنداز 

منتظرتم عصا رو که صندلی کناریم گذاشت با بصدا درآوردن بوغ ماشین ماشین و بحرکت 

تو  درآوردم و با تمام سرعت از آرزوهای برباد رفتم فاصله گرفتم ساعات باقی مانده روز و

م که داتاقم پشت پنجره به انتظاررسیدن ساعت چهار سپری کردم اینقدر غرق افکارم بو

حضور امیر و تو اتاقم متوجه نشدم وقتی تکانم داد تازه اون جا بود که به خود اومدم نگاهی 

بیرون رسید به ساعت انداختم وگفتم:پس باالخره زمانش رسید سری تکان داد و گفت: آره 

با رفتن او پانچی به تن کردم شال و هم موش نکنی لباست و عو  کنی منتظرتم فرا

ولی با دیدن اون جمعیت لحظه ای بی حرکت روموهام انداختم و آروم ازاتاق بیرون رفتم 

چشمم دست زدن و تبریک گفتن بودن ازنظر گذروندم  لایستادم و متعجب همه رو که درحا

شم کشید و گفت: قربون عروس خوشگلم بشم که که مادر امیر ناقافل درآغو دبه اطراف بو

با همین لباس ساده هم از همه قشنگتره متعجب به امیر که نزدیکمون ایستاده بود چشم 

چشمام و بستم  صورتم و از نظر گذروند و گفت:تو جدال با قلب و عقل قلبم موفق شددوختم 

حالم نبود به همین  و سرمو به شونه مادرش تکیه دادم هیچ چیزی تو اون لحظه گویای

خاطر ترجیح دادم فقط سکوت کنم با اومدن آرمین چشم گشودم و به او خیره شدم ابرویی 

باال انداخت و گفت: وقتی همه چیزت تکه و با بقیه متفاوت مراسم ازدواجتم متفاوت میشه 
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و آرایشگرت و بیارم  وقت داری تا من میرم لباسساعت  دوعجله کن که تا اومدن عاقد فقط 

تم کرد هنوز یبطرف اتاقم هدا توهم یه آبی به دست و صورتت بزن از این حال بیرون بیای

 کامل نبسته بودم که امیر دستش و رو درگذاشت قدمی به عقب برداشتم و به او کهو  در

به درو بست چشم دوختم بدون این که حرفی بزنه  سرم و به سینه اش تکیه داد و وارد شد و

نتونستم ازت بگذرم خیلی با خودم واحساسم جنگیدم -آرومی شروع به نوازش موهام کرد

ولی موفق نشدم عشق تو مثل خون تورگهام جاری شده نباشی منم نیستم هیچ وقت هیچ وقت 

دلخور گفتم:این تو بودی که وادارم کردی انگشتش و رو لبم حتی برای ثانیه ای ترکم نکن 

اگه واقعا" همین و  من فقط کنار تو خوشبختم–شبختیت و میخوام گذاشت و گفت:فقط خو

هرکاری -کن دوباره تنگ درآغوشم کشید و گفت:هرکاری بتونم میکنموای تالشت و بمیخ

پشتم و خالی نکن اونم به بهونه صالح خودم  نمیخوام فقط کنارم باش تو تمام لحظه ها 

بله بفرمائید -اجازه هست میتونم بیام تو-هم جدا بشیمز ضربه ای که به در خورد باعث شد ا

آقا داماد بیرون –سالم تبریک میگم لبخندی به روی سپیده  زدم و جوابش و دادم –

ه محکم بغلم داحضارتون کردن امیر نگاهی بهم انداخت و سربه زیر از اتاق بیرون رفت سپی

شه خندیدم و گفتم: کرد و گفت: تبریک میگم عزیزم  هیچ فکر نمیکردم ازخر شیطون پیاده 

به زور پیادش کردم اونم خندید و گفت: بیا بیا بشین وقت کمه یه عروسی درست  دپیاده نمیش

نه نه ساده بودن مال امشب نیست باید -چی ساده تر بهترره -کنم همه انگشت به دهن بمونن

م بزارل دائیت سنگ تموم باید وقی بزار ببینن چی نسیبشون شده به امشب میخت و بکوب

بشین عزیزم  تمام مدت زیر دست سپیده که باآرامش کارش و انجام میداد تو رویا بودم 

هنوز ازبهت بیرون نیومده بودم مثل یه خواب بود چقدر تحقق بخشیدن یه آرزوی محال 

بهت زده به بقیه چشم دوخته بودم مدام رو  ر وقتییامکنجکاو شیرین و لذت بخشه نگاه 

بود ولی ویا ازخیلی وقت پیش برای چنین غافلگیری نقشه کشیده صورتم غلت میخورد گ

د پدرم خوب میدونستم چه چیزی به یک باره نظرش و تغییر داد و پای موندش و محکم کر

آره آه خدایا شکر اگه اون روز به شوخی حرفهای پدرم و ضبط نکرده بودم امروز تواین 

بافته بودم به باد داده بودم تکان های لحظه تمام رویاهایی که این چند سال برای خودم 

وای توکه من و نصف عمر کردی فکر -شدیدی که روشونم حس کردم من و به خود آورد

ایی نکرده دوباره رفتی تو شوک لبخند محوی زدم و گفتم: راستش و بخوای آره تو دکردم خ

ود زیقت داره حقیقت داره عزیزم حق-هنوز باورم نمیشه همه اینا حقیقت داشته باشه شوکم

ت و جویا شده ولی من لباش که داماد دل تو دلش نیست ببینت صدبار اومده پشت در و حا

بیا -که میدونم حال بهونس میخواد عروس خوشگلش و زودتر ببینه خندیدم و از جا بلند شدم

دائیت آورد گفت چند وقتی میشه که روش کار میکرده وقتی سپیده -این چیه-کمکت میکنم
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حق با -خدای من چقدر قشنگه-به درآورد هردو متحیر به لباس خیره ماندیمعاز تو جلباس و 

به کمک سپیده لباس و  امیره آرمین همیشه طرح های خاص و تکش و برای من نگه میداره 

پوشیم وقتی مقابل آینه ایستادم برای لحظه ای از دیدن خودم حیرت کردم باورم نمیشد اینقدر 

گین جون مگه جشن قاطی نیست با این لباس میخوای بیای بیرون خندیدم ن- تغییر کرده باشم 

ته بره جلوی لو گفتم: آره اون وقت امیر سرم و گردتاگرد میبره فر  کن زنش با لباس دک

از کن آرمین همیشه طرح بدختر نخند بگو چکار کنیم  اون یکی جعبه رو -اون همه مرد

نگفتم -تحسین گشودمبه ودآگاه لب ناخ دو درآوراست وقتی رویه لباس  هاش غافلگیر کننده

وقتی رویه رو تنم کردم گفت: هیچ معلوم نیست لباس -طرحهای آرمین همیشه اینطوری بوده

اسم میبرد باالپوش کار شده  که سپیده ازش به شنل ل قشنگه چیزینته است چقدر این شلکد

سپیده این تاجم -تغییر میدادبا مدل منحصر به فردش به کل طرح زیرین لباس و ای بود که 

آره همه رو بشین کفشت و پات کنم نگاهی به کفشا انداختم و گفتم: اوه اوه مگه -آرمین داده

بله ولی اون موق  که اونا -توکه بیشتر کفشات پاشنه بلنده-من با این پاشنه ها میتونم راه برم

من انداخت و گفت: یعنی ناراحت نگاهی به کفش ها بعد به  دم پاهام سالم بورو میپوشید

خوب این شد –نمیتونی امشب بدون عصا راه بری خوب نیست تو فیلمت عصا دستت باشه 

اون دوتا مشکل هم کفشا هم عصا یکی باید نقش عصا رو برام بازی کنه خندید و گفت: 

کسی نیست جزبا خنده گفتم متخصص اونم خندید و کفشا رو تو دست گرفت وقتی میخواست 

 میخوای الپام کنه اخمهاش و کشید توهم گفت: ببین چی به روز پاهات آوردی حااونا رو 

چکار کنی کمی پام و آوردم باال و گفتم: نمیشه یه چیزی بدی روش بزنم دیده نشه امیر اینا 

قاطی کردنم داره جای سالم روپاهات نمونده همه زخمه اینا درد -رو ببینه قاطی میکنه

پیش اینقدر فکرم مشغول چیز دیگه ای بود که درد اینا رو حس راستش تا دوساعت -نمیکنه

تو کشوی اول  میزم یه پماد هست اول بده نمیکردم ولی حاال چرا هم میسوزه هم درد میکنه 

ه بتازه کفشها رو پوشیده بودم که ضربه ای  ازاون بزنم بعد روش پودری چیزی بزن

من پشتم به در بود تنها صدای امیر و شنیدم که گفت: عاقد اومده  دراتاق خورد و باز شد

کارتون تموم نشد سپیده درحالی که ریز ریز میخندید بلند شد و گفت: چرا تموم شده نگین 

بیرون رفت صدای قدم های محکمش  جون بیرون میبینمت فشاری به دستم داد و از اتاق

ستش و زیر دآروم مقابل پام نشست و  پائین بود قلبم و وادار به تند تپیدن میکرد سرم شپت

دوگوی مشکیش و بحرکت  چونم گذاشت کمی حرکت داد وقتی تو چشمهاش خیره شدم

درآورد و با دقت تمام زوایای صورتم  از نظر گذروند جفت دستام و باال برد بوسه ای 

 ن تورلبخند گفتم ایگفت:دلم نمیخواد امشب نگاه هیچ کس به این چشما بیافته با  روشون زد و

تورو روی صورتم کشید کاله شنل و هم روموهام گذاشت و گفت:  برای همین موق  هاس 
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نه اینطوری چیزی  تو هم میشی چشمام هم عصام  یدرست نه ول-اینطوری چیزی میبینی

هم  از این به بعد تنها نیستی تنها نیستم باهمیم کنار -میبینم نه میتونم به تنهایی درست راه برم

داشتم ولی برای این که ناراحت نشه  دپاهات که درد نمیکنه در– کمک کرد سرپا بایستم

وقتی دوشادوشش قرار گرفتم بازوم و محکم چسبید و گفت: ازم فاصله  ندارم دردگفتم: نه 

آهان اگه بهت نچسبم نمیتونی کمک کنی دیگه فشاری به انگشتهای -نگیر تا بتونم کمکت کنم

م میخواد بهم وصل باشی تا حست لبهت بگم د دکرد و گفت:بچه جون حتما" بای ددستم وار

تومگه نگفتی -نه پیرمرد نمیخواد بگی نگاهت گویای همه چیز هست کنم خندیدم و گفتم:

خدا -گفتم درست نمیبینم نگفتم که دیگه کور شدم-هیچی نمیبینی ازکجا متوجه نگاه من شدی

تم میدونی جادوی سبز نگاهت بود که  اسیرم کرد بعد نیش دنکنه دیگه ازاین حرفها نزن خو

گونی از بازوم گرفت وگفت:به همین دلیل همش بهم خیره میشدی میدونستی چقدر دربرابر 

-با این کار دیونه ترم میکردی با ضربه ای که به در خورد سکوت کرد نگاهت ضعفیم

وندگار شدی وقتی من خندیدم اومدی عروس و بیاری خودتم م–بله حتما" -میتونم بیام تو

ولی نه ولش کن بعد از مراسم حاال اجازه میدی من خواهر زادم و ببینم -دشم به خنده افتادخو

بهترم میشی -نه خوبم–ببینم نگین پاهات که درد نداره فعال" بیاید که صدای همه دراومده 

بیرون داد و گفت:یکم  ر نفسش و با صدایبا رفتن آرمین اممیرم خبر بدم دارید میاید عزیزم 

آبروم جلوی همه رفته بود بیا دختر بیا تا طاقت ازکف ندادم شرم زده سرم  دیرتر اومده بود

اول صدای صلوات بعد کف زدن ها با و پائین انداختم و همراه او از اتاق بیرون رفتم 

 دخونه بقدری زیبا آراسته شده بو  باورم نمیشدمیدیدم ورودمون به هوا بلند شد چیزایی که 

که هرکی میدید میگفت از چندین روز قبل برای آراستنش زمان صرف کردن وقتی روی 

ونی من سادگی و ترجیح دصندلی نشستم آروم گفتم:این همه ریخت و پاش الزم نبود توکه می

خونم ببرم ی توشرمنده تو آره ولی من نمیتونستم تک دختر دادستان توکلی و همینطور-میدم

البته آرمین علی همینطور ماهان و بقیه حسابی کمک کردن وگرنه دست تنها محال بود بتونم 

ن صلواتی ترغیب کرد دبا صدای عاقد که همه رو به فرستاتو دوساعت ازپسش بربیام 

وقتی برای بار سوم عاقد اجازه خواست و به جمله وکیلم رسید آرمین هردو سکوت کردیم 

ببینیم نیاز به اجازه پدرش داره بهتره همگی   ین که عروس خانم جوابی بدهگقت:قبل از ا

پدرش راضی به این وصلت هست یانه همهمه ای تو سالن پیچید و صدای اعترا  خالم 

تا کمی سرم و بلند کردم ینیدبلطفا" چند لحظه توجه کنید همه اون جا رو ب-وبه هوا بلند کرد

ود که من پنهونی از پدرم بنگاه کنم خدای من این فیلم همونی بتونم به جایی که اشاره میکنه 

ضبط کرده بودم صدای خنده های بلندم همه جا رو پرکرده بود بعد صدای پدرم که میگفت 

زاشتی همراه نمیام تا نگی برای چی ن-کارت دارموروجک به چی میخندی بیا این جا ببینم 
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اصال" ولش کن بگو ببینم -میخوام همون و بگم بیا دختر خوشگلم–ت نمیام مامانیا برم مسافر

پس بیخود نبود که من و ازش قائم کردی بلند خندید و گفت: داین پسر خوش تیپه کی بو

خوب معلومه میخواستم ببینم این کی بود که –صدات درنمی اومد نشسته بودی پای دوربینا 

راستش و -رت چطور بودبنظ-تا نرسیده من و به زور کردی تو اتاق و درم روم قفل کردی

پدر سوخته یعنی تو همیشه به من –پس دروغ میگم –خوب معلومه مثل همیشه -بگم یا دروغ

فرار  تو ازدست نه به جون بابایی فقط گاهی وقتا که میخوام سرت شیره بمالم–دروغ میگی 

قهر نکن وقتایی که با آرمین قرار دارم و -دستت درد نکنه دیگه ازدست من فرار میکنی-کنم

خوبه پس دائیت و بیشتر از من –همش بهونه میاری ناچار میشم دست تو ظرف شیره ببرم 

نه ولی کمترم دوست ندارم  ببین چقدر زرنگی حواس من و از اون پسره پرت -دوست داری

ترسیدی –ظه همچین ازش ترسیدم  لیوان شربت از دستم افتاد یه لح کی بودکردی بگو دیگه 

م تو صورتش یه لحظه چشماش و که حرکت داد انگار از فاصله دزوم کرده بو -؟ برای چی

تو -یه وجبی تو چشمای من زل زده بود منم تکون خوردم خیلی پرجذیه است نمیگی کیه

باشه بگو حاال -درمورد همون باهات حرف زنم داری اون جا چکار میکنی بیا بشین میخوام

روبه روش که نشستم گفتم: اینم  –نزنی زیرش  دنخیر میخوام رودر رو باشیم بع-میام دیگه

گفتم شاید سر زده یکی برسه بگو دیگه  چقدر -پدر سوخته از کی حجاب گرفتی–رو دررو 

خوب نداره –خوب -کردم م انتخابدیادته بهت گفتم یه داماد خوب برای خو–اذیتم میکنی 

م زبزار ببینم  پدر سوخته با-شیر نمیده  داحیانا" دهنم بودیگه بلند خندیدم و گفتم: دهمین بو

باشه  دیگه نمیخورم به شما -آب زرشک خوردی چند بار گفتم نخور فشارت و میاره پائین

ی ازش آخه وقتی هیچ–مزه نریز دختر نظرت چیه -ه پای هم پیر شیدب هم تبریک میگم 

در چشمت و بگو این کی هست که اینق لنمیدونم همینطوری رو هوا نظر بدم اصال" او

سرهنگ وارسته امیر وارسته چند سالیه که میشناسمش امروز به عمد کشیدم این جا -رفته گ

پس این فقط خواسته –ختر جان هیچی نمیدونه دنه -خودشم چیزی میدونه–تا تو ببینیش 

ره قهقه ای زدم و گفتم: داری میزاری تو پاچم که زوری برم زن همینطور تو دوبا-شماس

زوری نیست میدونم بیخود کنجکاوی نمیکنی برق چشمات میگه توهم بله -این سرهنگه بشم

تو -خوب حاال باید چکار کنیم دستم و رو چشمام گذاشتم و گفتم: چقدر این چشما آبرو بره

وبه نوع حرف زدنشم که نشون میده چیه شکل و شمایلش که خیلی خ-هنوز نظرت و نگفتی

برای من زوده -یعنی باور کنم به همین زودی موافقت کردی-پس دیگه حرفی توش نمیمونه

بله خیلی وقته زیر نظر دارمش ازهمه لحاظ –برای شمایی که چند وقته زیر نظر داریش نه 

ضی به این اگه را-چی؟ -همونیه که به درد تک دختر من میخوره فقط میمونه یه چیز

صدای خنده همه بلند شد امیر فشاری  هیجی اینقدر میزنمش تاراضی بشه-ازدواج نشه چی؟
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آفرین راهش همینه خوب حاال باید یه چیزایی و برات روشن کنم این -رو انگشتام وارد کرد

ولی نه تا حدی که مثل ه داره از نظر مالی بی نیازه دآقا امیر سرپرستی خانوادش و بعه

بله وچون مطمئن بودم این آدم و -میدونی اینطور چیزا برام اهمیتی نداره-رت باشهخونه پد

مهرم – انتخاب کردم  حاال بگو میخوای مهرت چی باشه فقط فکر اون بنده خدا رو هم بکنی

ولی من -دختر جون قلب و که نمیشه انداخت پای قواله-چی باشه چی باشه آهان قلبش و ؟ 

جهنم و ضرر –پدر سوخته وقتی زنش شدی دربست میدش به تو یه چیز دیگه بگو -میخوام

ده خدا خوبه تک دختر من مهرشم باید تک باشه ببینم برای بن-شک ندارم-مطمئنی-یه سکه

بله مطمئن -مطمئن–هیچی -زمین میخوای پشت قوالت بندازه صدهکتار چه خوابی دیدی چند

چی چی و مبارکه خودمون بریدیم خودمون دوختیم اگه نخواست -خیلی خوب پس مبارکه–

یه چی گفتم شما چرا جدی گرفتی – خودت گفتی اینقدر میزنیش تا  راضی بشه-بپوشه چی

گفتم که من انتخابش کردم بهت قول نه دختر جون نمیدونه –واقعا" خودش چیزی نمیدونه 

رات پیدا کردم منتظر نمونم اون حرفی بزنه خودم پیش قدم بم هروقت شخص الیقی ده بوددا

هم میگم اگه تا وقتی من زنده ام این عروسی سر گرفت که هیچ نه بهت بشم دارم به تو 

ستگاری یعنی من ازش خوا-اجازه میدم خودت این موضوع و با وارسته درمیون بزاری

ختر خوب نباید از دست داد بهم قول بده این کارو دچه ایرادی داره مرد خوب و مثل -کنم

نخیر باید مکتوب کنی زیرش نزنی بلند خندیدم و گفتم: مکتوب چیه -باشه قول میدم-میکنی

ر سوخته تو داری فیلم میگیری بلند دچی پ-ا" زیر حرفت نزنیددارم ثبتش میکنم تا شما بع

کردم فردا یکی دیگه رو پسندیدی با  طگفتم: کار از محکم کاری عیب نمیکنه ضب خندیدم و

پس -یاقت همسری تک دختر من و ندارهجز امیر هیچ کس ل-این نتونی زیر حرفت بزنی

وقتی فیلم قط  شد هیچ کس منتظر جوابی ازمن بارکه  خودم شروع کردم به کل کشیدن م

هم با گفتن مبارک است انشاهللا شروع به خواندن نشد صدای کف زدن ها که بلند شد عاقد 

نزدیک گوش امیر گفتم: من تنها زنیم که دومرتبه د کرد با پایان یافتن مراسم عقد خطبه عق

به عقد شوهرش دراومده حواست و جم  کن که حسابی محکم کاری شده نمیتونی دیگه 

 دهرکدوم به رسم یاد بو دیگه هم از این حرفها نزن فامیلهیچ وقتم نمیزنم -زیرش بزنی

لند شیم ماهان با پایه گل و جعبه کادو هدایایی بهمون دادن  وقتی میخواستیم ازپای سفره ب

ن متعجب بسته و پایه گل زیبای تو یدم به نگوگفت:یه نفر اینا رو آورد گفت ب وارد شدپیچی 

اخت و داهی اندستش و از نظر گذروندم وگفتم: کی فرستاده رو گل و جعبه تو دستش و نک

کنه آرمین بسته یگفت:اسم نداره فقط رو کارت زده از طرف اونی که هیچ وقت فراموشت نم

قه رو بیرون آورد و مقابل لمتعجب نگاهی به امیر بعد من اندخت و یک جفت ح رو باز کرد

کار کی  هیچی -ه کن ببین اسم و رسمی چیزی ندارهآرمین تو جعبه رو نگا-چشممون گرفت
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هرکی هست که باید از قبل اینا رو تهیه  باشه شانه ای باال انداختم و گفتم:نمیدونممیتونه 

راسم امروز  خود من و غافلگر کرد چه برسه به بقیه وارسته مخوب -چطور؟ -کرده باشه

سری تکون داد و گفت: همینطوره هرکی هست از ماجراتون خبر داشته خوب زیاد مهم 

شتید خودش براتون این کار و کرده آرمین بزارش رو نیست دیده شماها وقت کاری ندا

م وقتی بهش چشم دآروم دست امیر و گرفتم از سردی دستهاش به وحشت افتاکادوهای دیگه 

دوختم دیدم سرش پائینه حتی متوجه نشده بود دستش و گرفتم رو به آرمین گفتم:لطفا" پایه 

مطمئنا" -ت: ولی کادوی ارزشمندیهبزار جلوی دروارسته کف برگل همینطور جعبه کادو رو ب

ولی من هرکسی و که  خودش این و می آورد تحویل میداد داگه از طرف دوست و اشنا بو

من میبرم تو بمون وقتی ماهان اونا -میشناسم این جا حضور داره لطفا" کاری که گفتم بکن

نه امیر ماهان همچین -ربیرون برد امیر آروم گفت: ممکنه کار خود ماهان باشهداز  ور

فیلم -چطوری؟-آدمی نیست عجله نکن بعد از تموم شدن این مراسم میفهمیم کی اون و آورده

این چه حرفیه -ببینم توکه به من شک نداری هان داری؟ های ضبط شده رو چک میکنیم 

یه آدم روانی و مری  -همم کی برای زن من حلقه فرستادهمعلومه که نه ولی بدمم نمیاد بف

اخمهات و باز کن من شوهر اخمو دوست ندارم لبخندی به روم زد دیگه تا آخر مراسم ندیدم 

که تنها بودیم  دموق  صرف شام تنها زمانی بوتوخودش باشه یا اخمی رو پیشونیش باشه 

لباسم و درآوردم امیر برای لحظه وقتی فیلم بردارمون خواست ازمون عکس بگیره رویه 

که همین باعث شد فیلم بردار بگه انگار شما تا حاال  دای مات و مبهوت درحال براندازم بو

و سر امیر  ده انداخت و رف او من و به خنو ندیدید که اینطوری محوش شدید حهمسرتون 

با بیرون رفتن او   و پائین دختره هم خندید و چندین عکس تو حالتهای مختلف ازمون گرفت

لباست خیلی قشنگه فکرشم نمیکردم -چیه چرا اینطوری نگام میکنی-دوباره بهم چشم دوخت

خندیدم و گفتم: آهان یعنی فقط لباسم قشنگه دیگه آره بغلم کرد  زیر اون همچین چیزی باشه

ون بچه ج-آهان پس منظورت این بود-وه میکنهلمنظورم اینه تو تن تو اینقدر قشنگ جو گفت:

ارم نکن که جز دمن بلد نیستم حرفهای عاشقانه و چه میدونم اینطور چیزا رو بگم وا

شنیدن فقط یه کلمه ازدهن تو میدونی چند ساله برای – نیستم خرابکاری کار دیگه ای بلد

اون جوری –باید زودتر خودت و بهم نشون میدادی  داشتباه ازخودت بو-دارم انتظار میکشم

به جای بچه جون بهم میگفتی نوزاد جون خندید و سرم  به سینه چسبوند و گفت: خوب 

اگه قلبت و – هستی دیگه نیستی تو هفده سال ازمن کوچکتری این من و خیلی نگران میکنه

ایشگاه دیدمت زدم به نامت ازهمون اولین بار که تو آس-به نامم کنی هیچ وقت نگران نمیشی

عطر تنش و تو ریه هام فرو بردم وگفتم: ولی برای این که بهم بگی جونم و به لبم  شک نکن

میکردم داری ازم فکر امشب جبرانش کردی درست لحظه ای که -جبران میکنم-رسوندی
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لبم ولی دیگه هیچ وقت این کارو نکن چیزی نمونده بود ق میبری با تصمیمت غافلگیرم کردی

با باز شدن دراتاق  لی ضعیفمیدربرابر اخبار ناگهانی خکه از حرکت بایسته میدونی 

آه ببخشید اصال" حواسم نبود شماها این جائید امیر خجالت زده -مضطرب ازهم جدا شدیم

مزاحم نمیشم من و -ا تو مریم جانیسرش و پائین انداخت و من با لبخند گفتم: ایری نداره ب

ن  وا شماها که هنوز لب به غذاتون نزدید خندیدم و گفتم:داشتیم حرف فرستادن دنبالتو

 د دیر نمیشه میزدیم یادمون رفت لبخند معنی داری زد و گفت: حرفهاتون و بزارید برای بع

من دارم  زود باشید دیر وقته مردم میخوان برن فراموش کردی خانوادت صبح پرواز دارن

تون با رفتن او هردو به خنده افتادیم کمک کرد رویه لباسم میرم مجبور نشم دوباره بیام دنبال

ی زدم دماشین امیر که گل زده بود لبخن وقتی ازخونه بیرون رفتیم با دیدنو پوشیدم 

گفت:دائیت اسرار داشت ماشین تو گل زده بشه ولی من..........کارخوبی کردی خودمم این 

کرد و گفت: خوشحالم که نظرمون باهم یکی و بیشتر میپسندم با لبخند پائین لباسم و مرتب 

خیلی وقته همچیمون یکیه تو باور نداشتی برای چند ثانیه ای بهم خیره ماند  تا صدای –شده 

ر چرا خشکت زده به خود آوردش  ازجا بلند شد و درو بست یبرادرش که گفت: چیه ام

دن من زن ندیده ام بچه همه فهمی وقتی تو ماشین نشست گفت: امشب جلوی همه آبروم رفت

خوام یه یوقتی به جلوی در خونه رسیدیم گفت: م خنده بلند من خودش و هم به خنده انداخت 

وقتی آرمین پول این خونه رو به –نمیشم بگو -اعترافی بکنم  فقط قول بده ازم دلگیر نشی

دوندم به حساب خودت چون نمیخواستم رحساب من واریز کرد منم چند روز بعد برگ

پس -.....پیرمرد مغرور خودم وقتی گردش مالی و دیدم متوجه این موضوع شدمزنم.

خوب میشناختمت نه –ازم که دلگیر نیستی –بله میدونستم به آرمینم گفته بودم -میدونستی

مطمئن بودم بخاطر غرورتم که شده این کارو نمیکنی رو دستم و نوازشی کرد با ضربه ای 

آبروم رفت همه دارن – شد ده من بلندرد که صدای خنکه به شیشه خورد همچین تکون خو

عرق رو پیشونیش و م و نگه دارم دمیخندن تورو خدا حداقل تو نخند ولی من نتونستم خو

 یهمه فامیل تو همون حیاط باهامون خداحافظی کردن و رفتن حتپاک کرد و پیاده شد 

در ورودی و  اشتن وارسته و مادرش اون شب به خونه خودشون نرفتن  و تنهامون گذ

امیر بلند شو خودم درمیارم لبخندی به روم زد و گفت: -و جلوی پام نشست خودش باز کرد

تمام تنم با شنیدن این حرف خیس عرق شد با خنده کفشام و  وقت هستعجله نکن باشه 

درآورد گوشه ای گذاشت و گفت: به خونه خودت خوش اومدی سربه زیر وارد شدم سعی 

خنده های بلند او بیشتر خجالت زدم میکرد وقتی دید بی حرکت کردم نگاهم بهش نیافته 

ت چه مزه لهان بگو ببینم خجاوسط ایستادم دستاش و دور کمرم حلقه کرد و گفت: آ همون

چندین مرتبه به این حال افتادم خواستم ازش فاصله  های داره امشب بخاطر تو جلوی هم
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زود باش رویه لباست و دربیار میخوام یه بار دیگه  کجا فرار میکنی  بگیرم که گفت: آ آ

ی شنل و باز خودش بندا بسه بچه جون کاری که گفتم بکن-مگه لباسم و ندیدی-لباست و ببینم

لباس فوق -خاطر این لباس فوق العاده تشکر کنمبیادم باشه از آرمین –کرد و ازتنم درآورد 

 خندید و رو دستاش بلندم کرد دلنبوقتی پشتم وکردم ومه لباس لخوب مع -عاده است یا من ال

ه اتاقی که درست باالی اتاق خواب مجردی خودش قرار داشت من ببه جای اتاق همیشگی 

این جا خیلی -چیه خوشت نیومد-برد  متعجب روتخت نشستم و دورو برو از نظر گذروندمو 

یعنی تو امروز اینا -ومه خودملقشنگ شده کار کیه دستی رو صورتم کشید و گفت: خوب مع

هفته قبل ازت  دنه چند وقتی میشه اگه یادت باشه چن–رو خریدی و اتاق و درست کردی 

 یمیمصقبل همچین ت زا سپ-ی تا من یسری وسائل توش بزارمخواستم کلید این اتاق و بد

م میخواست برای تو بگیرم حاال خوشت اومد بوسه ای لنه ولی وقتی اینا رو دیدم د-داشتی

ده رو به این ولی جشن سا ممنونم امروز خیلی اذیت شدی مروگونش زدم و گفتم: خیلی , ازت

نظرشون این بود تو بفهمی ناراحت میشی  میدونم خانوادتم-ح میدادمهمه ریخت و پاش ترجی

باشه چون اولین بارت –هردوش و -دلت و یا غرورت و– ولی باید فکر دل من و هم بکنی

-بخاطر تو هم که شده تو مراسم زنای بعیدم این همه ریخت و پاش نمیکنم–بود ندید میگریم 

تو بغلش نگهم داشت و  ند شم که مانعم شدلبه اعترا  ضربه ای تو شونش زدم خواستم ب

ونم پیدا کنم وقتی نگاهش ا رو هم زیر و رو کنم مثل تو نمیتتمام دنی کنار گوشم زمزمه کرد

یکم شبیه تو پیدا شه چاره ای نیست نمیتونم دست رد به کردم با شیطنت گفت: حاال شاید 

هیچ کس  و گفت: شانس آوردم   امیر!! قهقه ای زد و آغوشش و تنگ تر کرد-سینه اش بزنم

فکر میکردن  نموند وگرنه جیغ و دادی که تو راه انداختی همین نیمچه آبرومون و هم میبرد

 اعترا  دوباره من خنده بلند دیگه اون و درپی داشتمن دارم چه بالیی سرت میارم 

ساعتی بعد تازه چشمامون گرم خواب شده بود که زنگ پی درپی تلفن هراسون هردومون و 

تخت نشستم و به او که گوشی تلفن و برداشت چشم دوختم چندین مرتبه  پروند مضطرب رو

جواب نداد با لبخندی سری به عالمت -چیه عزیزم ترسیدی-الو الو کرد بعد گوشی و گذاشت

یکم بخور آرومت -مراه داشته تکان دادو از اتاق بیرون رفت وقتی برگشت لیوانی آب به

گفت:مطمئنا" اشتباه گرفته دراز بکش هنوز کامل میکنه لیوان و رو کنار تختی گذاشت و 

مجدد زنگ خورد این بار گوشی و بطرف من گرفت وقتی الو تلفن  م که ددراز نکشیده بو

هردو متعجب چشم درچشم دوختیم و گفتم وحشت زده زدم رو آیفون و به امیر چشم دوختم 

یر عصبی تلفن و قط  به صدای قهقه های مستانه ای که توگوشی میپیچید گوش سپردیم ام

کرد و سیمش و از پریز درآورد دستش و دور شانه ام حلقه کرد و گفت: چیزی نیست 

اشت با دسرم و رو دستش گذاشتم  هرکی هست نصفه شبی زده به سرش سعی کن بخوابی
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موهام بازی میکرد که به خواب رفتم گیج خواب بودم که صدای ممتمد زنگ خونه بار دیگه 

گوشی و امیر نگاهی به تصویر آیفون انداخت ولی چیزی مشخص نبود  ندهردومون و پرو

برداشت چند مرتبه بله گفت وقتی جوابی نشنید به من چشم دوخت و گفت: فورا" لباست و 

بازوش و کشیدم وگفتم: نه امیر نرو بازوهام و گرفت  تنت کن تا من اسلحم و از پائین بیارم

نمیترسم تنها نرو بزار با هم بریم لبخندی به روم زد ازخودم -و گفت: نترس زود برمیگردم

و گفت:بهتره یه چیز و بهت گوشزد کنم هراتفاقی که برای من افتاد تاکید میکنم هراتفاقی 

-خواهش میکنم امیر نرو-حق این که پات و از خونه بیرون بزاری نداری متوجه شدی

این که من و از اون حال دربیاره بعد برای  نگران نباش چیزی نمیشه فقط فورا" لباس بپوش

پم و کشید وگفت: این لباس خواب خوشگلتم فردا برام بپوش عجله کن با رفتن او فورا" ل

م پشت پنجره ایستادم تنها دلباسم و تعوی  کردم خواستم درو باز کنم که یاد حرفش افتا

اب آلودش چیزی که به ذهنم رسید سرهنگ بود فورا" باهاش تماس گرفتم وقتی صدای خو

 زود برسون وت دخوتا برای امیر اتفاقی نیافتاده ا دتوگوشی پیچید بی معطلی گفتم تورو خ

محلت ندادم سئوال دیگه ای بکنه تماس و قط  کردم و پرده روکنار زدم امیر اسلحه به دست 

مثل گنجشک باال  به کوچه رفت قلبماول تمام محوطه حیاط و پارکینگ و بررسی کرد بعد 

تقریبا" بیست دقیقه ای گذشته بود که پائین میپرید هرآن احتمال میدادم اتفاقی براش بیافته 

چی شد امیر کسی و ندیدی سری –وارسته ازراه رسید و همراه او هردو به طبقه باال اومدن 

گران معذرت میخوام ن-تکان داد و گفت: هیچ کس برای چی این بنده خدا رو زابراه کردی

بار زنگ و زدن امیر کنار برادرش نشست و  داین چه حرفیه خوب کردی ببینم چن–م دبو

که دیدم  دفقط صدای خنده می اومد نیم ساعت نگذشته بو گفت: اول با تلفن خونه شروع شد

اشتباه کردی نگفتی -دیکی دستش و گذاشته رو زنگ خونه و برنمیداره تا برم پائین رفته بو

زنگ نمیزنه بگه من دارم  لکسی که بخواد کاری بکنه او  -یی سرت بیارنیه وقت یه بال

امیر !! هر دو برادر همزمان -میام بکشمتون آماده باشید اون فقط قصدش ترسوندنمون بود

از چی -خوب که چی؟ بهش خیره شدم و گفتم:کار خودشه–اون گل و حلقه -بهم چشم دوختن

وارسته  ه باشهدب مزاحمت درست کرده باید فرستااونا رو همینی که امش-حرف میزنی نگین

سری تکون داد وگفت: احتمالش هست ولی قصدش چیه به او چشم دوختم و گفتم: فکر کنم 

شما دوتا از چی -مزاحم امشب همونیه که این یک ماه....اوه آره چرا به ذهن خودم نرسید

حرف میزنید وارسته به برادرش چشم دوخت و گفت: یک ماهه یکی برای نگین مزاحمت 

و گفت:پس چرا حرفی به من  عجب با چشمانی فراخ به من خیره شدایجاد میکنه امیر مت

رت درمیون دنمیخواستم نگرانت کنم دراصل دردسر تازه ای برات درست کنم با برا-نزدی

همچین هیچی هیچی هم نه یه -خوب هیچی به هیچی یگذاشتم خیلی هم پیگیری کردیم ول
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–ون چی چرا حرفت و خوردی غیر ا-غیر اون.... آدرس پیدا کردیم ولی متروکه است

-اهش کردمهاج و واج نگشماره ای که باهاش تماس میگیره متعلق به نامزد برادر نگینه 

فتم چون نمیخواستم دوباره بهم بریزی به همین خاطر گفتم اونطوری نگاه نکن بهت نگ

رد این شماره رو تو اون خونه متروکه پیدا کردی و هیچی -نتونستم ردش و گیر بیارم

منطقی باش خودش که نیست فقط خطشه من بدون این که حرفی به شماها بزنم پیگیر -فتینگ

کارا بودم ولی گفتم که جز همون آدرس هیچی پیدا نکردیم کامال" مشخصه اون جا خالی از 

آره بابا خودم چندین مرتبه اون جا رو زیر و روکردم  ببینم امیر -تو مطمئنی-سکنه است

به اولین –آره چطور -منظورم ازدواجتونه-کدوم کار-این کار گرفتی دفعه تصمیم بهی امروز

از خونه یا گوشی خودت -آرمین بالفاصله با اون تماس گرفتم-نفری که خبر و دادی کی بود

-مگه فرقی میکنه-گم کردی کجا– میشه گم کردم یروزمیدونی که گوشیم و چند خونه –

یادت –ن کمی فکر کرد و گفت: نمیدونم جواب من و بده امیر مطمئنی گم کردی ازت نزد

خدای من پس –فکر کنم همون روزی که برای خرید رفته بودم –بیار ازکی گوشیت گم شده 

-ر سیما رو ازسرش درآوردندیادته چا-متوجه نمیشم منظورت چیه-هداون دعوا زرگری بو

نه من -تهدتوقیافه مردایی که همراهشون بودن یا–بله وبعد هم تو به خدمت زنا رسیدی 

اصال" اونا رو ندیدم اون دختره گفت دوتا مرد باهاشون بودن یکیشون این کار و کرده 

فکر میکنی تمام اون ماجرا نقشه -پس اون باید قیافه اونا رو دیده باشه-بعدهم فرار کردن

نه -بوده فقط برای زدن یه گوشی من اینطور فکر نمیکنم اگه اینطور بود من متوجه میشدم

جان نمیشدی برای این که وقتی عصبی میشی هیچ حواست نیست که کی بهت نزدیک آقا 

م نگاهی به ودی متوجه شدی من اسلحت و برداشتمیشه مثال" االن که سرگرم صحبت ب

دیدی اونا کامال" نقطه ضعف -دستش انداخت وقتی به من چشم دوخت اسلحش و نشونش دادم

چون اگه غیر این بود محال بود بتونن بهت تورو میدونستن ازقصد دعوا راه انداختن 

درست یادم نیست ولی من هیچی -اون روز چی شد که اون زنه به تو حمله کردنزدیک بشن 

بهشون نگفتم چون چیزی ندیدم که بخوام بگم فقط وقتی اومدم چادر و بردارم زنه دیونه شد 

 دیب سمت راستت بوگوشی تو ج-و با ناخنش کشید تو صورتمو چادر وکوبید تو سینه ام

شاید نمیدونم حاال چرا میگی سمت راست با تاسف سری تکون دادم و گفتم: برای -درسته

این که زخم صورتت طرف چپت بود اون از این استفاده کرده و با دست دیگه از تو جیب 

میدونی -نه فقط چند تا شماره-ببینم تو گوشیت چیز مهمی داشتیراستت گوشی و کش رفته 

امیر هیچ -که چی بشه–باید بریم خونه پدرم -بود دوست و آشنا مال تو و آرمینم بود مال کیا

معلومه امشب چته  چرا اینقدر گیج شدی میخوام دوربینا رو چک کنم ببینم اون گل و کی 

ه خودش اون و دآورده درضمن وقتی اومدیم بیرون من گل و ندیدم مطمئنا" کار خودش بو
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خودت گفتی دیگه با من -نه سگا بازن بهت صدمه میزنن-ودم میرمتو نمیخواد بیای خ–برده 

نه امیر نیست پشت -یه نیستقمگه اون قاطی ب–بله البته اگه راش باز باشه -کاری ندارن

 دلونه اونا یه راه مخفی هست که راش و اون جا میبیندم همینطوری بهش اجازه نمیدم بیا

ار نشه دکه کسی از وجود سگ ششمی خبر برای این نمیدونم شاید-آخه برای چی–بیرون 

بنظرم یه روزی اینکار نتیجه میده سری تکان داد و گفت: چی بگم خیلی خوب بریم وقتی 

زدم زیر خنده هردو  دهرسه از جا بلند شدیم با دیدن وارسته نتونستم خودم وکنترل کنم و بلن

ه حالش بد بشه دستم و خدا بخیر بگذرونه امیر نکنه دوبار-برادر متعجب بهم چشم دوختن

جلوی دهنم گذاشتم وگفتم: نترس سرهنگ دیونه نشدم هیچ حواست به خودت هست امیر 

درمیان خنده گفتم هیچی فقط یه سرتاپاش و –ابرویی باال انداخت و گفت: مگه چکار کرده 

نگاه کنی متوجه میشی وقتی وارسته به خودش چشم دوخت امیرم همین کارو کرد صدای 

خاک برسرم شانس بیارم کسی من ند شد وارسته تو سرش کوبید و گفت:ر که بلخنده امی

به جای شلوار  با این تفاوت کهی که تو جشن تنش بود و پوشیده وندیده باشه وارسته لباسای

خنده من و امیر سبب شد سری تکان بده و بگه میرم پائین  داشت شلوارک بلندی به پا

بلند شد امیر نیش  ندای خندموصتی دروبست دوباره زود بیاید وق عوضش کنم شماها هم

 ل کردی نفهمیده خودش و چه جوری برسونهگرفت و گفت: اینقدر برادرم و هو گونی از لپم

آی آی میخوای برادر من و سوژه -آخ که اگه این جا هم دوربین داشت میدونستم چکار کنم–

بدم نمی اومد داشتم دگمه های مانتوم و میبستم که نگاهش از تو آینه باعث شد – کنی

ازوهام و تو دستش فشرد و گفت: دیگه هیچ بچیه چرا یدفعه ساکت شدی -بطرفش برگردم

هرکس میخوام با  زاقبل هرچی -دوبقصدم پنهون کاری ن-وقت چیزی و ازم پنهون نکن باشه

ا لبخند بوسه ای رو صورتم گذاشت و ازخونه بیرون بچشم -خودم صحبت کنی متوجه شدی

یم خودشم خندید و گفت: جون من جایی حرف نزنید دبا دیدن وارسته هردو به خنده افتا رفت

وای امیر تو یه چیزی به زنت بگو آبروم -وتکون دادم و گفتم: من قول نمیدمآبروم بره دستام 

هردوتون -کی اون وقت به خودم بگه میره اوهمانطور که میخندید دروباز کرد و گفت:

ماشین بیرونه توهم نمیخواد ماشین دربیاری با همون - داری کجا میریالخوب حا-بدجنسید

به دست عروس نازنازی امیر برسد –اشت دمیریم این چیه؟ خم شد پاکتی و از رو زمین بر

چرا –م چیه اون امیر بده ببین– پاکت و ازش گرفت وقتی بازش کرد رنگ از رخش پرید

قائمش میکنی گفتم بده ببینم اون چیه به زور پاکت و از دستش درآوردم خدای من این عکس 

ان من خط دو دور صورت خن دخانوادگی ما بود صورت تمام افراد خانوادم سوراخ شده بو

اشتباه کردی عروس خانم نفر )-اون چیه پشتش؟عکس و برگردوندم–قرمزی کشیده شده بود 

وارسته عکس و گرفت نگاهی انداخت و گفت: امیر این موضوع  (منتظر باشبعدی تویی 
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امیر بهم چشم دوخت و گفت: -ولی این ظاهر ماجراس–کامال" جدیه باید فورا" اقدام کنیم 

منم داشتم به همین فکر میکردم این آدم امشب بهترین موقعیت و برای صدمه زدن به تو یا 

پرید و گفت:پس قصدش  ......وارسته میون حرفشنکرد پس ..من داشت ولی این کارو 

فقط یکی ممکنه این -اصال" این آدم کی هست پس هدفش چیه  اسیب زدن به نگین نیست

مت مثبت تکان المادر محتشم سری به ع-کارو بکنه نگاه من و امیر دوباره روهم ثابت ماند

آره چرا -بهشت؟-بهشته آره تو یه جایی به اسم– مگه اون زنده است,چی مادر محتشم -مداد

خیلی این اسم برام آشناس  امیر گفت: خوب فکر کن ببین کجا این اسم -اینقدر تعجب کردی

آخ آره  -محتشم میخواسته نکین و بفرسته اون جا پیش مادرش میگفت اون یه باغهو شنیدی 

ر درباغ آره بابا یه تابلو بزرگ س-تو مطمئنی– اسم اون باغ متروک بهشته حاال یادم اومد 

پس چطور میگی اون جا هیچی پیدا نکردی فریبرز میگفت -نصب شده به بهشت خوش آمدید

اون زنا و دخترا اول به اون باغ برده میشن تعدادشون که زیاد میشه به جایی که بهراد 

وجب اون جا رو گشتم حتی یه  نه اشتباه گفته من خودم وجب به– میخواد منتقلشون میکنن

امیر میفهمی چی -نه اجازه نمیدم-خودم باید اون جا رو ببینم-پیدا نکردمکوچک هم اثر 

وم هدفش اصال" این نباشه  اون میخواد تو خودت با پای لهمین که گفتم ازکجا مع-میگی

خوب چی از این بهتر با برنامه ریزی تو -ت بری تو تله و من این اجازه رو بهت نمیدمدخو

 م گیر بندازیمش با فریاد گفت: نه نگین ریسک نمیکنم اوناون جا میشم شاید بتونی من وارد

موق  به حرفم گوش نکردی این بار حرفم و نشنیده بگیری..........خیلی خوب داد نزن 

وارسته جلوی خونه پارک کرد وقتی هرسه پیاده شدیم وارسته گفت: چرا به  هرچی تو بگی

ینه ببینم مگه شما کلید نداری دستی نه  دست آرم-مگه کلید دست شما نیست-من نگاه میکنید

نداره از  دایرا–دادم به اون  ورو پیشونیم کشیدم و گفتم:نه آرمین گم کرده بود مال خودم 

چی با این وض  -سگا تیکه پارت میکنن خودم میرم–چرا نه -تو نه امیر–باالی درمیریم تو 

خیلی -ست نکن صبح شد" خوبم لطفا" دست دالمیبینی که فع-پاهات میخوای از رودربپری

من که بار اولم امیر این سوسول بازیا چیه برو کنار -خوب فقط مواظب باش بیا قالب بگیرم

نیست فورا" خودم و کشیدم باال  از رو دربا جهشی پائین پریدم متعجب اطراف و نگاه کردم 

ادی ببینم پس چرا اینقدر لفتش د-یه لحظه صدای امیر باعث شد به خودم بیام و درو باز کنم

خوب مگه -امیر سگا , خبری ازشون نیست-دنبال چی میگردی-نه خوبم-خوبی چیزیت نشد

ولی من بازشون کردم -ارهدن جز خودت کسی جرأت نزدیکی به اونا رو نداونا بسته نبو

امیر فورا" اسلحش و  م بازشون کردم وارسته سری تکان داد وگفت:آره منم دیدمدخو

رو کرد امیر جلو و وارسته پشت سرم حرکت میکردن ومن و درآورد برادرشم همین کا

 لقبل از وارد شدن به خونه به پشت ساختمون رفتیم درکما مابین خودشون گرفته بودن
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-تعجب هرپنج تا رو تو لونشون دیدم امیر سری تکان داد و گفت: دیدی گفتم فراموش کردی

تو حیاط این  لامیر خودم بازشون کردم باور نداری میتونی فیلمش و ببینی این همه وسائ

نمیدونم بهتره -پس جز تو کی میتونه این کارو بکنه-جاس نمیتونستم به امان خدا رهاشون کنم

اونطوری تا برگردید کسی بوده -تره اینه تورو برسونیم خونه خودمون برگردیمبه-بریم داخل

م باشم بریم با تائید سر برادرش هرسه بطرف ساختمون به ددر میره من میتونم مراقب خو

وقتی همه جا رو سرجاش بود کوچکترین وسیله حتی جابه جا نشده بود راه افتادیم همه چیز 

بخونه که جابه اامیر با حیرت به کتید دوربین ها رو چک کنیم بررسی کردیم  گفتم: بریم با

جا شد چشم دوخت وقتی خونسردی برادرش و دید گفت: تو از این جا خبر داشتی او سری 

من و مریم باهم وارسته  تکان داد و گفت: این مدت از همین جا همه چیز و پیگیری میکردم 

 له مانیتورها چشم دوختم امیرم درحاکه پای دوربین نشست من پشت سرش ایستادم و ب

وارسی وسائل تو اتاق بود یک ساعتی که گذشت گفتم: یه چیزی درست نیست وارسته 

بله ولی هیچ حواست –یعنی چی اینا که سالمه –این دوربینا –بطرفم چرخید و گفت: چی 

باز  هست حتی ورود ما ثبت نشده ابروهاش بطرف باال مایل شدوارد اتاقم شدم پنجره رو

چکار میکنی مگه ندیدی همه تو قفس -کردم با زدن سوت بلندی راش و به اسم فراخواندم

بسته بودن نشستم پشت سیستم و گفتم: راش محل زندگیش از اونا سواس سرهنگ نگاه کن 

ببین راش اومد زیر پنجره با شنیدن صدای پارس راش سری تکان دادم وگفتم:حق با من بود 

فورا" تمام دوربینا رو از کار انداختم و به امیر زجای دیگه کنترل میشه این دوربینا داره ا

وقتی که داشت با تلفن صحبت میکرد چشم دوختم کمتر از نیم ساعت خونه پرشد از مامور 

اونا سرگرم پیدا کردن مدرکی بودن قالده راش و تو دست گرفتم  راه افتادم تو محوطه 

مابقی سگا رو آزاد کردم باز رین چیزی پیدا نکردم هرجا رو که میشد سر زدم ولی کوچکت

عصبی جلو اومد و  مراش و به لونش هدایت کردم و بطرف ساختمون رفتم امیر با دیدن

آروم -مدوم باش امیر همن جا بوآر–گفت: هیچ معلومه سرت و انداختی پائین کجا رفتی 

م باشم دوتاش فقط تو دوربین کارگذاشته بودن میگی آروتاباشم چطوری توخونت دوازده 

من خیلی وقته این جا زندگی نمیکنم نگران چی هستی از بازوم گرفت -   اتاق خوابت بوده

خندی به روش زدم و ببطرف خودش کشیدو کنار گوشم گفت: امروز چی امروزم نبودی ل

ن خاطر یه همبگفتم:امروز وارد این جا که شدم شک کردم تو اتاقم یه چیزایی جابه جا شده 

موق  تعوی  لباس به کمک سپیده ملحفه بزرگی و دورم پیچیدم بازم چیزی هست که 

شک -نگرانت کرده باشه  نفس راحتی کشید وگفت: پس چرا همون موق  حرفی بهم نزدی

نمیدونم بریم داخل ببینیم وارد -ببینم چیز دیگه ای هم پیدا کردنکرده بودم مطمئن که نبودم 

یکی از اونا همانطور که مشغول بازرسی بود  بهش احترام گذاشتن  که شدیم افراد امیر
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چندین سوال هم ازم پرسید وقتی به آخرین سئوال پاسخ دادم موشکافانه نگاهم کرد و 

ه  او به امیر چشم دوخت و گفت: صبح تشریف بیارید لب-گفت:میتونید چهره نگاری کنید

ه اون آدما هیچ وقت از لد کالفه گفتم: محااره شاید بشه از اون طریق به یه جاهایی رسیدا

آدمائین که یا مورد ندارن یا میخوان از  هبه راحتی گیر بیافتن همکسایی استفاده نمیکنن که 

جز دوسه نفر خاص نه دیگه نمیرن -این کار دیونگیه خودشونم لو میرن-شرشون خالص شن

عا" چهره ها اهه البته اگه واق" این تنها ردرهرصورت فعال– کسی از کارای اینا مطل  نیست

خاطرتون باشه بهش خیره شدم و ابرویی باال انداختم اونگاهی به امیر بعد به من انداخت  وت

اون چهره اون مردا رو -برای چی-امیر میخوام فردا سیما هم باشه–و ازمون فاصله گرفت 

هم مونده بودن آره باید دلیلی برای فرارشون  ااگه اون-خودت االن گفتی فایده ای نداره–دیده 

اخمی کردم وگفتم: نخیر  خیلی خوب االن که زوده چند ساعت دیگه تماس میگیرم-بوده باشه

زور خودش و کنترل کرد تا نخنده فقط فشاری به دستم  الزم نکرده خودت زنگ بزنی به

-خونه یه چرخی بزنم لداخدازی ناگه باز نمیخوای جیغ و داد راه ب– وارد کرد  چشمکی زد

خوب  یلیخ-داد وگفت: بیرون نری البته بدون منرای چی فقط نگاهش کردم سری تکان ب

لبش و به دندون گرفت تا بخاطر دهن کجی که بهش کردم نخنده  بدون این که  آقا نمیرم

 دکه محسن مخفی کرده بود برداشتم  ساعت شش صبح بو کسی متوجه بشه چندتا ازوسائلی

مگی ازخونه بیرون زدیم امیر به ساعت نگاه کرد و گفت: بلیطشون برای چه ساعتیه که ه

توکه نمیخوای به اونا حرف بزنی وقتی جوابی بهم نداد گفتم: خواهش میکنم امیر بزار  ,هد–

دروغ که –نه -ببینم پاهات درد نمیکنه باشه دیگه بهتره بریم خونه-ت بره آرمین با خیال راح

آهان -رسنه هم نیستیگرسنه چی گ-داشته باشم میگم دیگه وغ  چرا بگم دردامیر در -نمیگی

حسابی ازم کار کشیدی با آرنج  ارن کنار گوشم گفت:مثال" دامادمادپس آقا گرسنه تشریف 

ضربه ای تو شکمش زدم و ازش فاصله گرفتم همانطور که ریز ریز میخندید اومد کنارم و 

ستاد زود –کجا میری علی -  اید باهم بریمبباشه خوش مزه ولی -برو بی مزه-دستم و گرفت

تم: شما رو که برمیگردم شما با همین ماشین برید خبری شد منم درجریان بزارید با خنده گف

امیر ماشین و که  حتما" خبر میکنیم با یه یاد آوردن اتفاق دیشب هرسه یه بار دیگه خندیدیم

 بنظرم همش به خودت میپیچی ببینم-آره چطور-بحرکت درآورد گفت: نگین تو حالت خوبه

برای استراحت نداری توکه نمیخوای  ولی فرصتیدونم م-نه فقط خسته ام-ت درد میکنهیجای

پس رسیدیم یه دوش بگیر لباستم عو  –نه -ئی و فامیلت و بدون خداحافظی راهی کنیدا

وارد ستاد  -امیر نشد دیگه بگو چادر برای چی–هیچی -چادر برای چی-کن ببینم چادر داری

-اری چادر سر کنمدفتی دوست گارم چرا زودتر ندآره -امه نداددکه میشیم .............دیگه ا

ولی تو چادر و ترجیح میدی -ست همینطوری هم حجابت کامله ولی...بحث دوست داشتن نی
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ه که رسیدیم گفت: تا تو یه دوش به خون درسته  لبخندی زد و گفت: ای یه جورایی آره

امیر اینا رو بزار برای بعد بهتره یه سروگوشی آب –یری منم صبحانه رو آماده میکنم بگ

میخوام ببینم این جا پاکه یا آلوده است چشماش گرد شدن -بدیم متعجب گفت: برای چی؟ 

و با  اون جا شدم دنگین اتاق خواب فورا" واردستاش و رو سرش گذاشت و گفت:خدای من 

همه جا رو بررسی کردم وقتی به امیر چشم دوختم رنگ به رخ  دستگاهی که تو دست داشتم

ا رو شکر هیچی نیست پاکه همان جا رو زمین دنفس راحتی کشیدم و گفتم: خ–نداشت 

کرد  دکنارش قرار گرفتم وگفتم: خوبی امیر سرش و بلن نشست و سرش و بین دستاش گرفت

دن میدونی االن....نزاشتم حرفش تو چشمام خیره شد و گفت: اگه این جا هم کار گذاشته بو

اب نده خداروشکر ر اینقدر خودت  عذیام تموم کنه میون حرفش پریدم و گفتم:بسه دیگه

واسمون و جم  کنیم تا من خونه رو چک میکنم برو دوش د حبه بعد بای هیچی نبود از این

م و کمک و گرفتبگیر بزار از این حال بیرون بیای چیزی بود بهت میگم بلند شو بازوش 

دورتا دور خونه حتی سرویس بهداشتی و ,با رفتن امیر به حمام کردم از رو زمین بلندشه 

قبل از این که امیر بیاد بیرون چیزایی که هم چک کردم خوشبختانه خبری از چیزی نبود 

آورده بودم کار گذاشتم چون چیزی این جا نداشت به واحدشون رفتم و حوله و لباساش و 

 وقتی از حموم بیرون اومد عصبی گفت: دیگه بدون من پات و از در خونهبراش آوردم 

امیر آرومم بگی میگم چشم چرا داد میزنی بعدشم تو میخوای من -بیرون نزار متوجه شدی

خیلی خوب هرچی -ا" بزنم تو سرم بگم چرا مراقب نبودمدنه ولی نمیخوام بع–وزندونی کنی 

ا سرما نخوردی منم میرم دوش بگیرم خالم تماس تو بگی حاال برو زود لباست و بپوش ت

ه ای دوش گرفتم و بیرون رفتم  داشتم موهام له میارن حواست باشه عجگرفت دارن صبحان

و خشک میکردم که زنگ خونه بصدا دراومد وقتی به امیر چشم دوختم گفت: خالته  از 

پنجره نگاهی انداختم همراه زن عموم بود موهام و به حال خودش رها کردم و بطرف در 

وم داد و من و به خالم با دیدنم دوباره اشکاش جاری شد سینی تو دستش و به زن عمرفتم 

الهی بمیرم و این روز و نبینم االن باید مادرت برات صبحانه می آورد تنها –آغوش کشید 

نکنه این چه حرفیه ا دزن عموم میون حرفش پرید و گفت: خ-موندی عزیزم بی کس شدی

یر و روسرش حفظ کنه دیگه االن همه کس و کارش شوهرشه توهم اشکات و خدا سایه آقا ام

سینی و رو میز گذاشت و شگون نداره اول صبحی اشک و زاری راه بندازی  پاک کن

گفت: آقا امیر اول خدا بعدهم شما نگین جون و به شما میسپاریم مطمئنم پدرش بی جهت شما 

هرگلی بزنی به سر خودت  رو انتخاب نکرده بوده پس هیچ کدوم نگرانی از بابتش نداریم

کارش پس کارت خیلی سخته باید جای همه رو  میزنی شما از دیروز شدی همه کس و

امیر دستش  رو چشمش گذاشت و گفت: خیالتون راحت رو چشمام ازش براش پر کنی 
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نگهداری میکنم زن عمو لبخندی به لب آورد صورتم  دوباره بوسید و کنار گوشم گفت: 

گفت: خیلی مت مثبت تکان دادم دوباره صورتم و بوسید و الانشاال مبارکه دیگه سری به ع

هوای شوهرتم داشته باش تم برس حسابی ضعیف شدی دمراقب خودت باش عزیزم به خو

-مردخوبی نصیبت شده قدرش و بدون خوب ما دیگه میریم تا برسیم حرکت کنیم دیر میشه

نه -برای چی؟-تی بیای فرودگاهفنیم ساعت دیگه یه وقت راه نیا–چه ساعتی راه می افتید 

خواست آرمین میما خودمون راه و بلدیم  حت کن شوهرتم اسیر نکنبشین استرادختر جان 

هرخ جان خوب مارات درمیارن تیم گفتیم زشته کلی حرف باحافظی ما نزاشدبیاد برای خ

دیر میشه بریم همه منتظرن  درمیان گریه زاری خاله خداحافظی کردیم و به داخل برگشتیم 

ی حاضر تکان داد و سر میز نشست  وقتتا تو شروع کنی منم میرم لباس بپوشم سری –

خونه بصدا دراومد دگمه رو زدم و به سئوال امیر گفتم  آماده از اتاق بیرون اومدم زنگ

-رت داره میاد اون  جم  کندا برادوای امیر تورو خ-ر خوشمزه استدبیا نکین چق-برادرته

یه ریزریز انگار حواست نیست کاچی برای چ  زشته آبرومون میره-چرا خوب گرسنمه

خندید و گفت: چرا یادمه مثال" من دامادم باید خودم وتقویت کنم با حرص ظرف و برداشتم 

رف برادرش وارد خونه شد و جواب سالمم و داد با دیدن اوارسته با تعو کردم تو یخچال 

میز چیده شده گفت:آخ منم گشنمه فنجانی چای براش ریختم و گفتم: بشین سر میز کتش و 

و گفت: خودت نمیخوری فنجونم و تو داخت و صندلی کناری برادرش نشست رومبل ان

لقمه ای تو دهنش گذاشت و سرش   چه خبر سرهنگ–دست گرفتم و روبه روشون نشستم 

به عالمت هیچی تکان داد جرعه ای از چای و که خوردم متوجه نگاه وارسته شدم پیاله 

م با دیدن پیاله کاچی گرد شد امیر جلوی امیر و برداشت و گفت: چی خوردی امیر چشما

ای بدجنس هرچی کاچی بوده تنها تنها -لبخندی زد و گفت: نمیدونم خاله نگین آورده بود

که میدونستی منم میام خوب برای منم نگه میداشتی تمام تنم خیس عرق شد امیر و خوردی ت

بلند شدم و زیاده  بلند شد ظرف و از تو یخچال آورد چشمکی هم به من زد و گفت: بیا بخور

ورد کن گل من اون به آشپزخونه رفتم امیرم پشت سرم اومد  کنار گوشم گفت: عادی برخ

رش انداخت و گفت: نمیدونم دنگاهی به برا دواسش به این چیزا نیست بعاینقدر گرسنس ح

مشتم و  کوبیدم تو سینش و اون و  صبح عروسی خودش چقدر میخواد کاچی بده باال

تنها گذاشتم  وقتی نشستم گفت:عجله کنید باید بریم فرودگاه  دازخنده غش کرده بورحالی که د

گفتم بیان چک کنن ببینن –این جا برای چی -اریمدبعد پایگاه ازاون جا هم این جا کلی کار 

متعجب نگاهم کرد و گفت: با چی چک  این جا پاکه نگین چک کرد-خونه درچه وضعیه

چه عالی حاال چیا آوردی نگاه گذرایی به -آوردم این جا دویسری وسائل مال محسن ب-کردی

-امیر انداختم و گفتم: دوسه تا دوربین کار گذاشتم لقمه پرید تو گلوی امیر و به سرفه افتاد



 
327 

ه با وجود سولماز و سپیده نمیتونسته وارد ددوربین کار گذاشتم این هرکی بو -چکار کردی

رضمن یکی هم ده اینطوری خیالمون راحت تره خونه بشه بخاطر همین این جا پاک موند

ای من نگین تو تنها دوای خ–بیرون در ورودی گذاشتم رفت و آمدها رو بتونیم چک کنیم 

رمن فراموش نکن زن تو دختر دادستان توکلیه دبرا وا مگه قبال" نمیرفت-رفتی توکوچه

ا رو ده خدنه این بن ت و عذاب بدهدنی که از پس چند نفر همزمان برمیاد بیخود نه خووهم

اری میگی  اونا داسیر کن بزار کارش و بکنه امیر عصبی بلند شد و گفت: هیچ میفهمی چی 

وختم گفتم: وشما هم همین و دازن خونسرد به وارسته چشم ددنبال فرصتن این و تنها گیر بن

ت:تنها ایی به امیر که با حیرت بهش چشم دوخته بود انداخت و گفمیخوای درسته  نگاه گذر

حرفشم نزن -را چیهاسروکار داریم و قصدشون از این ک راهش همینه ما باید بفهمیم با کیا

همون دفعه قبل تامرز محاله بزارم نگین یه بار دیگه پاش توهمچین ماجراهایی باز بشه 

-آروم باش امیر بگیر بشین-جنون رفتم برگشتم کافیه نه من اجازه نمیدم بیخودم نقشه نکشید

مم همین که گفتم دیگه نمیخوام درباره این موضوع چیزی بشنوم متوجه شدید به او من آرو

چشم دوختم و گفتم: باشه باشه آروم  دشده بو از عصبانیت رگ های پیشانیش برجستهکه 

نمیخواستم ناراحتش -وختمداو به اتاق رفت و من به وارسته چشم باش دیگه چیزی نمیگیم 

-ولی راهش همونیه که گفتمحقم داره -تقصیر شما نیست از دیشب به کل بهم رخته-کنم

یخوای دورازچشم یعنی م-گه حرفی پیشش نزن تا وقتشیدمیدونم ولی لطفا" فعال" 

امیر......نه نه خودم راضیش میکنم ولی باید چند روزی بگذره تا یکم آروم شه خوب چیزی 

اثر انگشتم خیلی زیاده مال هرکسی میتونه باشه ما که نمیتونیم همه  دتعدانه -تون نشددستگیر

رو برای انگشت نگاری ببریم فعال" امروز میریم برای چهره نگاری شاید بشه چیزی فهمید 

نوش جان شرمنده تورو هم از دیشب –دستت درد نکنه داشتم از گرسنگی ضعف میکردم 

داشتم میز و  ه  وظیفم بود امیر کجا موندی بیا دیگه دیر میشه این چه حرفی–اسیر کردیم 

مواد غذایی و تو یخچال گذاشتم و جم  میکردم که امیر حاضر آماده از اتاق بیرون اومد 

بقیه چیزا رو به حال خودش رها کردم و همراه اونا بیرون رفتم وقتی به فرودگاه رسیدیم 

یدنم تنگ درآغوشم کشید و کنار گوشم گفت: داشتم ن آرمین با ددچمدونا رو تحویل داده بو

سال  دین عصر هجریا نزاشتن با خودم گفتم رفت تا چندق میکردم میخواستم بیام ببینمت ا

ت خیلی مراقب خودت باش این بار که دارم میرم خیالم از دفعات قبل دیگه که بتونم بینم

دستش  وبا خیال راحت تورونم یکی هست که مثل عقاب هوات و داره دراحت تره چون می

میسپارم آروم کنار گوشش گفتم: ولی من تورو به خدا میسپارم جز اون هیچ کس نمیتونه 

متعجب بهم چشم دوخت لبخندی به روش زدم و گفتم: رسیدی بهم زنگ  مراقب کسی باشه

داری با خودت میبری ازجم  پنج  داری میری ولی دل من و همبزن من و بی خبر نزار 
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بوسه -نفره ای که بهشون وابسته بودم فقط موندی تو بخاطر منم که شده مراقب خودت باش

ای رو پیشونیم زد و گفت:بیخود بیقراری نکن که میدونم چقدر وابسته امیری تا اون هست 

میکرد چشم کسای دیگه نمی افتی با لبخند به امیر که داشت با ماهان صحبت  ویاد من 

دوختم ماهان وقتی من و متوجه خودش دید قدمی به جلو برداشت و گفت:چرا اینقدر 

چه  ماها ازش بی خبریم به زور لبخندی زدم وگفتم: نه مضطربی ببینم مشکلی پیش اومده که

دادن  یمشکلی فقط از االن دلم برای همتون تنگ میشه وقتی بقیه شروع کردن به دل دار

 ه تامون و از نظر گذروند بعد بطرف من اومد و آروم گفت: چیه نگینماهان چهره هرس

هیس باید چی باشه گفتم که بخاطر رفتنتون ناراحتم -چی شده چی و داری مخفی میکنی

با خوانده شدن شماره پرواز ابرویی باال انداخت و گفت: خدا کنه این دروغ راست باشه 

داشتیم از فرودگاه بیرون می اومدیم وارسته اوهم مثل بقیه ناچار به خداحافظی شد وقتی 

شکاک نیست گفتم که اون به راحتی میتونه حس من و درک -گفت:چقدر پسر خالت شکاکه

ولی تو که یسره با اینا گفتی خندیدی ظاهرت که چیزی و نشون نمیداد لبخند معنی –کنه 

بیخود هیچ کس -هداری زدم و گفتم: ظاهرم بله ماهان فراتر از ظاهر و میتونه درک کن

اجازه نداره حس زن من و درک کنه با خنده بهش نگاه کردم ولی او کامال" جدی بود دربین 

وتا مدام فرضیاتشون و باهم ردوبدل میکردن جلوی ستاد چادر و دراه من ساکت بودم واون 

ده وارسته رو قبال" تومحل کارش دی روسرم انداختم و نگاه خریدارانه امیر و به جون خریدم

م ولی امیر و اولین بار بود  البته پایگاه امیر این جا نبود ولی همین که اونا میدونستن دبو

اره باعث شده بود رفتارش حسابی خشک و خشن جلوه کنه با دامیر کیه و چه درجه ای 

با دیدن دوست محسن دلم تکون خورد او هم درست مثل  راهنمایی وارسته وارد اتاقی شدیم

خدا رو شکر که –سالم ممنونم -خانم توکلی مشتاق دیدار حالتون چطوره سالم– من بود

سالمتتون و به دست آوردید بابت فوت خانوادتونم تسلیت میگم با این که خیلی ازش گذشته 

با احوال پرسی که اون کرد نگاه امیر تندتر   ولی امیدوارم مارو تو غمتون شریک بدونید

به درخواست وارسته فورا" پشت شد ولی توجهی نکردم و خوب باهاش برخورد کردم 

ر زنه رو پرینت گرفت و یکه تصو دسیستم نشست و دست به کار شد رب  ساعتی نگذشته بو

داز امیر برگه رو سری تکان دادم وگفتم: بله خودشه شما هم یه نگاه بن؟خودشه -به دستم داد

درست و حسابی ندیمش ولی  من دازم گرفت سری تکان داد و گفت:بله  خودشه هرچن

مطمئنم که خودشه پشت چشمی نازک کردم که وارسته رو به خنده انداخت ولی خیلی زود 

 دچیزی نگذشته بو خانم سعیدی رسیده یا نه مینبخودش و جم  و جور کرد و گفت: میرم ب

متوجه من نشد به همین خاطر مثل همیشه با اشوه با امیر  لاودوارد اتاق شکه همراه سیما 

وارسته  احوال پرسی کرد وقتی چشمش به من افتاد ابرو توهم کشید و گفت: توهم که هستی
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اریم سعی دبرای این که یه وقت جلوی مامورش همه چیز برمال نشه گفت: بشینید زمان ن

م نیست به ایشونم گفتم با دست به امیر اشاره دیادی یامن چیز ز–کنید درست بخاطر بیارید 

 داون عینکه چشمیه چیه اون و باال ز هچییه لحظه  دکرد جلوئیه که کالکاسکت سرش بو

م نیست چه رنگی بود ولی حسابی خون انداخته بود دفقط چشماش و دیدم روشن بود ولی یا

درست نه ولی شاید اگه تصویراتون و ببینم یادم -بخاطر دارید وخوب اون یکی چی اون –

این جا تصویر نداریم شما باید مشخصات بدید تا ما بتونیم تصویرش و  اخانم سعیدی م-بیاد

پیدا کنیم پس لطفا" تمام تالشتون و بکنید نشون به اون نشون که درست دوساعت تمام مدام 

دیگه بود از این طرف ضعف حافظه  ره نه یه جوکه رو تصویر میرفت ن دمیگفت همینه بع

سیما و تشخیص ندادنش از طرف دیگه صدای زنی که تو سالن سرو صدا راه انداخته بود 

 دحسابی عصبیم کرده بود کالفه بدون اهمیت به امیر و ارسته از اتاق بیرون زدم چشمم افتا

ندارید به من میگفت حق  به زنی که مامورا دورش کرده بودن و او مداوم فریاد میکشید

رهای زن و صدا زد زن بیاد نگاهم به وارسته افتاد که یکی از مامو ردست بزنید فقط مامو

و ازش خواست که زنه رو بازداشت کنه ولی او به چاقو اشاره کرد و جلو نرفت اینقدر 

چاقو  های زنه عصبیم کرده بود که نفهمیدم چی شد  جلو رفتم و با ضربه ای تو دستشدفریا

کردم یه دستش و  زانو زدن تو صورتش اورا وادار بهبا ضربه ای رو از دستش درآوردم 

به پشت پیچوندم و با فریاد از وارسته خواستم دستبندی به من بده دستبند و ازپشت بهش زدم 

با فشاری رو شونش  نقش زمین کردم بعد عصبی بطرف سیما که جلوی در با وحشت به 

رفتم و گفتم: باالخره تونستی تشخیص بدی یا نه با هراس خودش و  من چشم دوخته بود

ا جلوش بگیر االن من دم نمیاد وای آقاامیر تورو خدعقب کشید و گفت: من که گفتم چیزی یا

و میکشه کالفه ازبازوش گرفتم  از امیر دورش کردم و بطرف سیستم رفتم و گفتم: ببینم تا 

ت به اینم آخرین چیزیه که گفته با دق و تغییر میده هیچی مداوم نظرش –حاال چکار کرده 

مثل بچه آدم میای این جا من نمیام با فریاد گفتم :–جا تصویر نگاه کردم و گفتم: بیا این 

امیر اومد بازوم وگرفت و گفت: آروم باش خودت و کنترل کن چرا وگرنه با کتک میارمت 

-: چقدر از تصویر که دادی مطمئنی دم و گفتمداد و بیداد میکنی عصبی دستش و کنار ز

هان چشماش و مطمئنم  چون اول اینم ازتو کاله داشت نگاه -هیچی با تمسخر گفتم: هیچی

این چشما ای من چقدر بنظرم دوختم خددوباره به عکس چشم -میکرد بعد کالهش و درآورد

من این –یدم آوردن اون چشما مثل فنر از جا پرآشنا بود کجا دیدمش کجا دیدمش با بخاطر 

صبر کن سرهنگ یه دقیقه -ندیدیش متعجب گفت: ولی خودت گفتی تو و میشناسم وارسته

مشخصات و گفتن وقتی تصویر کپی گرفته شد مقابل صورت سیما هیچی نگو شروع کردم 

ه با دیدن دگرفتم و گفتم: بگو ببینم اونی که اون روز دیدیش همینه فقط دقت کن الکی جواب ن
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آره شک -تو مطمئنی این آدم همونیه که چادر تو رو کشید -شهه آره خودآه آرتصویر گفت: 

 ندارم وارسته مقابلم ایستاد و گفت: این کیه درمانده بهش چشم دوختم و گفتم: این فریبرزه

امیر بازوم و -صندلی رها کردمشتش و کف دستش کوبید خودش و رو وارسته دوست بهراد 

ینمت خوبی صدای من و میشنوی بهش بن نگین  ببشی-دایت کرد گرفت بطرف صندلی ه

–احتی بره لعنت به من ت به من که گذاشتم به رچشم دوختم و گفتم: لعنت به من امیر لعن

سروان محمدی لطفا" چند لحظه بیرون تشریف هیس آروم باش علی زود باش یکم آب بیار 

رو به سیما گفت: باشما دیگه حترام گذاشت و از اتاق بیرون رفت بلند شد اداشته باشید او 

آقا امیر مادرم گفت بهتون بگم..........امیر با تشر میون حرفش -کاری نداریم میتونید برید

د بیرون  وارسته لیوان آب و پرید و گفت:بعدا" خانم میبینید که حال زنم خوب نیست بفرمائی

امیر من –عزیزم  ,بخور نگینم یک بخور-ایت کرددیر داد و سیما رو به بیرون هبه ام

م گیر بندازمش تو دخیلی خوب ایرادی نداره گیرش میندازم قول میدم خو–گذاشتم اون بره 

فقط آروم باش بخاطر من نگین به خودت مسلط باش طاقت دیدنت و تو اون وض  دیگه 

نگینم –و چشمام و بستم ندارم بخور خانمم یکم بخور به زور او جرعه ای آب نوشیدم 

خانومم چشمات و باز کن  وقتی گرمای دستاش و رو صورتم حس  ,نگین,عزیزم خوبی 

خیلی خوب فراموشش -اون لعنتی شده جانشین اون کثافتا-کردم آروم چشمام و ازهم گشودم

امیر...هیش نمیخوام حرفی – بلند شو میرسونمت خونه کن دیگه نمیخوام بهش فکر کنی

بزنی فقط بلند شو از این جا بریم بیرون بلند شو به کمک او از جا بلند شدم چادرم ومرتب 

کرد و پشت در گفت: میتونی راه بری سری به عالمت مثبت تکان دادم درو باز کرد بریم 

گاومون زائید که وارسته مقابلمون سبز شد با ابرو اشاره کرد بریم داخل درو بست و گفت: 

-نه نباید بفهمه -مافوق محترم میخواد بدونه نکین ازکجا فریبرز و میشناسه-چی شده علی–

ی حق این دچی میشه میدونی اگه بفهمن فکر میکنن با اونا هم دست بو–چرا مگه چی میشه 

جه شدی فقط میگی تو دم  دستگاه محتشم دیده بودیش متوجه شدی وکه حرفی بزنی نداری مت

یه آشنایی کوچک کلی دردسر برات سکوتم و دید با تشر گفت: متوجه شدی چی گفتم  وقتی

حق با امیره کاری که میگه بکن -بوجود میاره به راحتی نمیتونی از دست اینا خالص بشی

بریم دیگه ممکنه شک کنن هر سه وارد دفتر مافوق وارسته شدیم مرده با دیدن امیر فورا" 

از پشت میز بیرون اومد دستش و بطرف امیر دراز کرد و ذاشت و از جا بلند شد احترامی گ

به یر بازم خشک و رسمی تشکری کرد مرده م میبینمتون حالتون چطوره املگفت: خوشحا

وارسته به جای من گفت: بله  دمن چشم دوخت و گفت: شما باید دختر دادستان توکلی باشی

باال انداخت و گفت: واقعا" ؟ اطالع  ابرویی دمسر ایشون او که متعجب شده بوههمینطور 

آه بله –اون وقت چند وقته ازدواج کردید امیر کالفه گفت: بهتره بپردازیم به پرونده  نداشتم 
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تو –خوب از کجا میشناسیدشون –بله -حق با شماس شنیدم شما مضنونین و شناسایی کردید

-رو از کجا میشناسیزنه -خیر فقط مرده–هردو نفرو –مش ددم  دستگاه محتشم دیده بو

جدا" اون وقت چرا ازش -کشیدن چادر از سر یه اشنا-سرچی-نمیشناسم باهاش درگیر شدم

خود  بعیده یه زن بتونه از دست شما فرار کنه اونم یه زن-از کی یه فراری-شکایت نکردید

خیر -من االن شاهد کار شما بودم تصور نمیکنم کسی بتونه به راحتی از دست شما فرار کنه

ه اومد نه چیز دچون فقط بنظرم یه دعوای سا-اه ولی چرپس خودتون اجازه دادید بر-میتونهن

درست پس به این دلیل گذاشتید فرار کنه اون وقت زنه هیچ مرده رو چرا رها –دیگه 

اجرا مشناسایی چه ربطی به این -یش کنیدندیدید و تونستید شناسائ-من اون و ندیدم-کردید

لی من تونستم اونم تائید کرد ونتونست چهره رو کامل کنه  درو دیده بواونی که مرده  داره

چرا حاال اینقدر عصبانی -که خودشه این کجاش شبه ناکه که شما نمیتونی هضمش کنی

م اینه یه لونی جناب مشکدمی-هستید سئواالت من ناراحتون کرده یا مشکل دیگه ای دارید

ته اون وقت تو و امثال تو وقتتون و برای محتشم و گرف یی مثلجانی دیگه جای کثافتا

د اون لعنتیا فهمیده باشن من شناختمشون محاله بزارن دستمون سئواالت بیخود هدر میدی

از تو استین من بهشون برسه حاال بشینید این جا وقتتون و به سئواالت بی مورد هدر بدید 

م با دای از اتاق بیرون ز دم  بدون حرف دیگهانی بیرون نمیاد بلند شجبرای شما قاتل و 

یدن دوست محسن گفتم: میشه از اون دوتا تصویر به من بدی لبخندی به روم زد و گفت: د

چرا که نه فقط مثل همیشه سری تکان دادم و با او وارد اتاق شدم تصویرها رو توکیفم 

ط نگاهم و داشتن بطرفم می اومدن امیر فقدگذاشتم و از اتاق بیرون رفتم امیر و وارسته هر

مطمئن باش -م یکی دوتا هم به اون بزنیدر بوظکرد ولی وارسته با خنده گفت: هرآن منت

نمیفهمم چی تو رو اینقدر عصبی کرده این وسط -امه داده بود همین کارو هم میکردمدا

اری چی و دچیزی هست که به ماها نکفتی درسته دلخور بهش چشم دوختم و گفتم: انتظار 

ی زمان محتشم تم اینقدر بهم بریزی تو حدنمیدونم ولی ندیده بو–باشم ازت مخفی کرده 

از این که برای اولین بار پای اعتماد کردن -ی چی باعث شده این جوری بشیدوری نبوطاین

-خوردم عصبیم متوجه شدی ببینم سرهنگ دوربینای که توخونه پدرم گذاشته بودن ....و 

جز دوربینا هیچ – قدامی کنیم همه از کار افتاده بودنقبل از این که ما بتونیم ا هیچی نگین

نا که باید اون جا دوربین کار بزارن او ولی چرا–هیچی –چیز دیگه ای پیدا نکردن 

-اون جا چی بوده که باعث این کارشون شده میدونستن من مدتیه اون جا زندگی نمیکنم

نگ یه چیزی با عقل میدونی سره-متعجب به وارسته چشم دوختم–خودت چی فکر میکنی 

یعنی میخواستن خونه پدرمن و برای -جوردرنمیاد لبخندی زد وگفت:شک نکن شکت درسته

تو اتاق -یعنی دیگه نداری-داشتم-تو نقشه ای از خونتون داریکارشون........همینطوره 
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آره نقشه خونه و تمام -فقط یکی بود-کنترل بود ولی اون  روز هرچی گشتم پیداش نکردم

با این حساب جای همه -پنهونش تو اون نقشه بود که اونم پدرم فقط به من داده بودجاهای 

آخه من برای این که محسن سرازکارم درنیاره -دیگه به چی-شک دارم-چیز وخوب میدونن

نقشه رو تغییر داده بودم حاال یادم نیست اونی که تو اتاق کنترل گذاشته بودم همون اصلیه 

خونه پدر نگین باید -کجا؟ -شانس بیاریم دست کاریه باشه بریم-است یا دست کاری شدهه

اگه واقعا" حدسمون درست باشه باید چیزای دیگه هم باشه که همه جا رو دوباره بگردیم 

ون این که نگاهش کنم کفتم: آره بریم دب-ت خوبه میتونی بیایلتو حا-ازچشمون دور مونده

بشینید توماشین منم اومدم وقتی تو ماشین نشستم امیر وارسته سوئیچ  به امیر داد و گفت: تا 

خیلی -ازم دلخوری–پس چرا نگام نمیکنی بهش چشم دوختم –نه -گفت: با من قهر کردی

نگرانی یا بهم شک داری با اخم گفت:این چه حرفیه فقط –بهم حق بده من نگرانتم -زیاد

ه بیرون دوختم و گفتم:من میخوام مالحظه من و نکنی وهرچی میدونی بهم بگی نگاهم و ب

من عروس ترش رو –ارم هرچی هم میدونستم بهتون گفتم دچیزی برای پنهون کردن ن

نبات من تا نگاهش کردم بوسه ای فرستاد که نتونستم مان  دوست ندارم مثل همیشه باش 

برادرت داره میاد فکر کنم دید چکار کردی وارسته نشست ماشین و بحرکت -خندیدنم بشم

داشت به و گفت:خیلی شکار بود میگفت تا حاال هیشکی باهاش اینطوری حرف نزده  درآورد

همراهمه متعجب ازتو آینه نگاهی -حاال کلید  و چکار کنیم زمین و زمان بد و بیراه میگفت

دیشب پیداش  کلید آرمین توخونه بود-بهم انداخت و گفت:تو که کلید نداشتی از کجا آوردی

که دلم میخواست فریاد میکشیدم کفشام و از پا دراوردم  دشدید بو کردم درد پاهام اینقدر

همانطور به صحبتهای اون دوتا گوش میدادم وقتی رسیدیم سرمم تکیه دادم و چشمام و بستم 

موق  راه رفتن به بهونه نگاه انداختن به اطراف آروم به سختی کفشارو پوشیدم و پیاده شدم 

نگین هیچ متوجه شدی خبری از  یدیم وارسته گفت:راه میرفتم وقتی به در ورودی رس

و گفتم:تعجبی نداره دوباره این  دادم و کفشها رو ازپام خارج کردمسگات نیست سری تکان 

تعجب نداره –جا بوده مطمئنا" اونی که ما نتونستیم پیدا کنیم تا حاال از این جا خارج کرده 

تا مثل سگ من بود مطمئنن نحوه نه توخونه محتشم چهار-که سگات باهاش کنار اومدن

میدونه ولی منم این و میدونم سگام به هیچ کس جز خودم انس  ببرخورد با اونا رو خو

تو – د داخلینمیگیرن مطمئنن یه چیزی به خوردشون میده که بی حال میشن نمیخواید بیا

اینطوری مم یطرف و بگردیم وهرکدوقتی میدونم طرفم کیه چرا نباشم -خیلی خونسرد نیستی

ی به روی امیر زدم و گفتم: هیچی دنگین چی تو سرته لبخن-شاید زودتر به نتیجه برسیم

ون این که حرفی دحاال اگه شک داری توهمراه من بیا ب میخوام زودتر یه چیزی پیدا کنم

 مه اتاق تمام خاطراتم برابدیگه ای بزنم دراتاق کار پدرم و باز کردم و وارد شدم با ورودم 
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وقتی خسته وب حس و حال اون جا نشم سرم و با گشتن گرم کردم لشد برای این که مغزنده 

رومبل رها کردم امیر و برادرشم اومدن و روبه روی من جا گرفتن  وو بی رمق خودم 

ن نفسم و با صدا بیرون دادم و گفتم:هرچی کیس تو این خونه دهردو سری به تاسف تکان دا

ازمدل -ش و کشید جلو گفت: یعنی چی که تعوی  شده ه همه تعوی  شده امیر خوددبو

العات در اطمیدونی تو اونا چق-برای چی-سیستم ها گرفته به جای سیستمهای قبلی گذاشته

این پسره خیلی نمیتونه از کامپیوتر سر دربیاره باید همدستش این کارا رو ذخیره شده بود 

هرچی ازش –خودم شنیدم این که برای -تو ازکجا مطمئنی سر درنمیاره-براش انجام بده

اونا وقتی داشتن باهم صحبت میکردن من اینا رو شنیدم بهراد بهش –میدونی بریز دور 

 میگفت تو اگه فقط از کامپیوترم مثل من سر درمی آوردی جانشین خوبی برای من میشدی 

ر اطالعات شاید میخواد ببینه درموردش چقد-نمیفهمم اون دنبال چیه که دست به این کار زده

آره من -دست تو-دست منه میکنه اونا همه درباره پرونده محتشم هیچی اون تو پیدا ن-داریم

وارد زندان بشم هرچی پرونده در رابطه با محتشم و دارو دستش بود برداشتم  قبل از این که

تو باشگاهی –خوب اونا االن کجاس –و از این جا خارج کردم حتی به پدرمم حرفی نزدم 

جاشون   کسی نمیتونه به اونا دست بزنه-تو باشگاه پس تا حاال فاتحش خونده شده-مدوکه ب

امنه البته تا وقتی سراغشون نریم امن میمونه فعال" باید مطمئن بشیم ببینیم واقعا" دنبال 

 دتا اون جایی که من بخاطر دارم از این پسره چیزی تو پرونده نبو همون هستن  یا نه

ای من دوچی؟ یه پرونده کامل پزشکی از بهراد ...خ-ه محتشما و ......هرچی بود مربوط ب

-به چه دردشون میخوره-شاید اونا میخوان اون پرستاری که اطالعات به ما داده پیدا کنن

نگین جان اون -اون تمام نقشه های اونا رو نقش برآب کرد میگی به چه دردشون میخوره

ولی اگه این پسره برای –به درد دوستش نمیخوره پرونده مربوط به محتشم بوده درست پس 

مادر محتشم کار کنه چی وارسته سری تکان داد و گفت: دراین صورت بله فرضیات تو 

تو بشین بگو چیه من -اتاق خودم باید یه چیزی و بردارم-کجا میری– از آب درمیاد تدرس

عروسک بازی  وگفت:تهست اون و میخوام با لبخند قرمز رنگ روتختم یه خرس –میارم 

-برو پیرمرد زود باش کارش دارم-اون وقت میگه برای چی به من میگی بچه هم میکردی

با رفتن امیر شم که خندید و گفت:بشین میارمش بچه جون  لت براش تنگ شده  خواستم بلندد

رو کردم به وارسته وگفتم:نمیدونم چی تو سر برادرته باید خیلی مراقبش باشی متعجب 

نمیدونم از وقتی متوجه شده این پسره دستش تو کاره ریخته -و کرد وگفت:مثال" چی؟  نگاهم

متوجه حالش نشم ولی واضحه داره به چیزی که ما ازش  نم بهم با این که سعی میکنه

بیخبریم فکر میکنه اون یه چیز مهم و از ما پنهون کرده فقط نمیدونم چی لطفا" سعی کن 

ردا.....خیلی خوب داره میاد با فبزنه که  وام دست به کارینمیخ بفهمی چی آزارش میده
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اومدن امیر وارسته بلند خندید و گفت: این که خودش اندازه یه خرس واقعیه امیر خرس و 

بدش من -ا نمیشه به چه دردت میخورهجو گفت:این چیه بچه جون تو بغ من کرد  لبغ

تعجب بهم چشم دوخت چاقویی که اختم رو زمین و نشستم روش امیر مدپیرمرد  خرس و ان

چکار میکنی ببین به چه روز -تو ساق پام بود درآوردم و شکم خرس و پاره کردم

ه اینا بو کفتم: تا شما یه نگاهی  ذاشتم رو میزو کشیدم بیرون و گانداخ.......پرونده ها ر

کجا میری  اینقدر سرگرم دیدن پرونده ها بود که حتی یادش رفت بپرسه–ازید منم اومدم دبن

نگاهی تو یخچال انداختم غذاهای زیادی بود مقداری گرم کردم و میز و چیدم  و بیرون رفتم 

آقایون گرسنه نیستید وارسته دستی رو شکمش کشید وگفت:چرا دارم غش میکنم زنگ بزنیم 

هردو پرونده ها رو همان جا رها کردن میز و چیدم بیاید آشپزخونه -یه چیزی برامون بیارن

به به چه خبره اینا رو کجای دلم بزارم خندیدم و پارچ دوغ و –ارد آشپزخونه شدن و و

به  طمربو-یه چیزای بددرد نخور-نگین اونایی که تو باشگاهه چیه-رومیز گذاشتم و نشستم

ه بگن دببینم واقعا" مادرش خواسته بو-بیمارستان بهراد و زندگی اون دکتر و پرستار-چیه

اون با  هدآره به همین خاطر تولد بهراد هیچ جا ثبت نشده بو-مردهیکی از بچه هاش 

اره اون دکتری که با مادر بهراد دچطوری ن-چطوری هآخ-شناسنامه بهنام زندگی میکرده

ا صادر کرده به همین راحتی سی و دوسال با هویت همکاری میکرده از یه شناسنامه دوت

-کله این بهراد یدفعه چطور پیدا میشه سرو-برادرش سر میکرده و هیچ کسم متوجه نشده

نمیدونم ولی روزی که تو باغشون بودم هردوشون با شنیدن اسم بهراد مثل برق گرفته ها از 

بد -که چی؟ -جالبه بدونید هردو برادر طراح لباس بودن با این تفاوت که ....... جا کنده شدن

آره گفتم که همون روزی که -بلدیتومگه اون جا رو -یه سری به آپارتمان بهنام بزنیم تنیس

ته قرار که نه یازده تماس گرفت و خواست به لبوارد زندان شدم ناهارش با اون قرار داشتم ا

بالیی کشید توهم و گفت: نگفتی   شآره نباید میرفتم اخمها-وتوهم رفتی-آدرسی که میده برم

ت –م فکر نمیکردم دوم که به خدنه چون اینقدر تو فکر پیدا کردن پریسا بو-سرت بیاره

-ودت نشون ندادیخهیچ عکس العملی از طورپس چ-آره-پریسا رو اون روز فقط دیدی

خره پیدات الابکه  راختم و میگفتم خداروشکدانتظار داشتی چکار میکردم گریه زاری راه مین

من جلوی تو – همین که تورو فرستادم سراغش چیزایی که باید میفهمیدم بهت رسوند کردم

ردم من بودم نمیتونستم خودم و نگه دارم خندیدم و گفتم: خوب دیگه من و تو فرقای کم آو

کنترل نداشتن رو اعصابت به وقت ت کار کنی داریم توباید خیلی رو خودزیادی با هم 

 هزار بار-فراموش نکن توهم یه نقطه ضعف گنده داری –ناراحتی ممکنه دردسر ساز بشه 

حاال این نقطه ضعف چی هست امیر خنده بلندی سر داد -کار کردم ولی نتیجه نداشته روش 

با بصدا دراومدن بی سیم وارسته همه سکوت  و گفت:میخوای بگم بعد پوست از سرم بکنه
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همون -کردیم وقتی ارتباط و قط  کرد گفت: چرا رنگت پرید ببینم این مرده رو تو میشناختی

با این حساب تمام -پدرم داده بود هردو برادر آه ازنهادشون دراومد پرستاریه که اطالعات به

حدسیات تو درست ازآب اومد پای مادرش درمیونه حاال چطوری گیرش بندازیم ما هیچی 

........خیلی -ت:مامانه  یه لحظه سالم فاخت و گدامیر نگاهی به گوشیش ان–ازاون نمیدونیم 

بله اومدیم خونه پدر نگین -.........-خوبه سالم دارهعروستم .......-ممنونم شما خوب هستی

یه پیرزن چطوری تونسته  ؟فرار-.......-برای چی مگه اتفاقی افتاده-.....-چیزی الزم داشت

-صبر کن  االن خودم و میرسونم -.......-بدون این که کسی متوجه بشه از زندان فرار کنه

خدانگهدار وقتی قط  کرد به جواب خیلی خوب مشکلی پیش اومد خبرم کنید -.......

چی مگه -برادرش گفت: یکی از پیرای زندان فرار کرده اونم چندماهه تازه اینا متوجه شدن

چه میدونم خودشم درست چیزی نمیدونست تازه داره میره ببینه جریان چی بوده -میشه؟

ه اطالعات و من م:آربودی سرم و انداختم پائین و گفت خوب ببینم نگین تو پرستاره رو دیده

من بدون این که اونا متوجه بشن رفتم سراغ این مرده و با -چی؟ -ازش میگرفتم نه پدرم

ه که باعث شده تو از پدرت دو اون هرچیا چی بو-ارش کردم هرچی میدونه بگهدتهدید وا

چیه نمیتونی -مادر بهراد با اون پرستار از خیلی وقت آشنا بوده یعنی ........–پنهون کنی 

بخاطر اون پرستار به شوهر خودش خیانت میکنه بعد از طالقشم یه سال پیش اون -گیب

بوده ولی برای این که شوهر سابقش جریان و نفهمه ازایران خارج میشه اینم قرار بوده بره 

پس چرا تا حاال – ره قط  میشه دیگه هم نمیتونه پیداش کنهدکل ارتباطش با ما روبطکه 

یعنی اگه -ه بودم حاال که مرده  فرق میکنهدخوب چون قول دا-هیچی دراین مورد نگفتی

 فتی با خنده گفتم: من آدم راز داریم سرلشگر عزیزموند هیچ وقت به من اینا رو نمیگزنده می

ت نیست شربت اونم با غذا خندیدم و گفتم: این که شرب-سرم بره قولم نمیره از اینا نمیخوری

چرا یکم بریز ببینم چیه که تو دست -سرهنگ توهم نمیخوای خیلی خوش مزس آب زرشکه

از سرش برنمیداری وقتی خورد لباش و جم  کرد و گفت: وای چقدر ترشه ولی خیلی 

خوش مزه است امیر توهم بخور امیر سری تکان داد وگفت:مارو باش با کیا اومدیم سیزده 

سیر شدم شماهم اگه دیگه نمیخورید -پس چرا غذات و نخوردی–م زود باشید باید بری به در

زرشک ریختم که باعث شد امیر ظرف آب زرشک و  بلند شید دوباره برای خودم آب

لیوان به دست میز و جم     برداره و بگه االن غش میکنی بسه دیگه بچه جون  ازمقابلم 

امیر چادر و بطرفم گرفت رفتم کردم ظرفها رو تو ماشین گذاشتم و از آشپزخونه بیرون 

دیدن ندیدنش فرقی برامون اون که دیگه مرده عجله برای چی -وگفت:دیر شد یکم عجله کن

ونی دگفت: از کجا می بشک نکن خفش کرده متعج-داره میخوام ببینم چطوری کشتنش-نداره

عصبی م وقتی از دست یکی دم همین کارو میکردم آدخندیدم وگفتم: من اگه جای اون بو



 
336 

باشه فقط  زمانی عصبانیتش میخوابه که با دستای خودش خفش کرده باشه  وقتی باال سر 

اختم به این معنی که دجنازه رسیدیم امیر و برادرش هردو به من خیره شدن  ابرویی باال ان

نگفتم بعد باال سر مرده نشستم امیر بازوم و گرفت و گفت: بلند شو حالت بد میشه برادرش 

اال " نمیشناسی  حالگفت: اونم هیشکی نه زن تو حالش بد شه انگار تو نگین و اصخندید و 

بطرف من گرفت به جنازه دست بزنید سرهنگ دستکشی  دنبای-نطوری زل زدییتو به چی ا

خانم -اختم و گفتم:این کار زن نیستدرو گردن مرده رو نگاهی ان هو گفت: ایرادی ندار

نگاه  شده رو  مانگشتایی که رو گردن این متورای خوب ج–مارپل چطور متوجه شدی 

تا  دوطرف لپ مرده رو فشار دادم .....این چیه  تو دهنشاز  دست زن ظریفه ولی این...دبن

گه تو دهن مرده رو بیرون کشید  گفت: شماها چطور متوجه دهنش باز شد وارسته فورا" بر

سرهنگ نمیخوای -اخت و بلند شدداین نشدید برگه رو باز کرد نگاهی به امیر بعد به من ان

برگه رو از برادرش گرفت بعد با خشم اون و تو دستش  ن بزاری منم ببینم امیر قبل از م

ولی او بی توجه به من خواست بیرون بره  صبر کن بزار ببینمش-مچاله کرد و گفت: بریم

تون دخوه جلوش و گرفت و گفت: معذرت میخوام ولی یکی از مدرکا رو دارید با دکه مر

ضمیمه پرونده کنم امیر برگه رو به او داد و بیرون رفت فورا"  دمیبرید لطفا" تحویل بدید بای

عروس کوچولوی نازنازی خیلی زود میام سراغت منتظرم برگه رو از دست مرده گرفتم )

وقتی تو ماشین نشستیم وارسته گفت: بهتره دیگه باش کسی که هیچ وقت فراموشت نمیکنه( 

وارسته مارو مقابل خونه پیاده کرد و  برید استراحت کنید خبری شد بهتون اطالع میدم 

ن مشخص بود اونا هم تازه رسیدن مادرش مثل درفت مادر امیر و مریم هردو تو حیاط بو

ودش برد فنجان چای و م و جویا شد با تعارف ما رو به خونه خلهمیشه بغلم کرد و حا

اسمش نرگس محمدیه هفت سالی برداشتم و گفتم:حاال کی فرار کرده سری تکان داد و گفت:

ه بود ولی خیلی آروم تر از این چیزا بود نگو داشته نقشه فرار دمیشد که تو زندان افتا

ه لسا ون بند فقط یه نفر به این اسم بود اونم سی و خورده ایامیکشده متعجب گفتم: ولی تو

تو زندان  ده بودکه افتا در این هفت سال بودکه تو زندانه ابرویی باال انداخت و گفت: نه ما

بشناسیش به  ده که تو بودی بایدجرمشم قتل مادر شوهرش بوده آهان تو همون سلولی هم بو

امیر رودست –چت شد نکین خوبی –نرگسی معروف بود به سختی  گفتم: بله میشناسمش 

این چه ربطی به  -جاسوس بهراد نرگسی بود نه اون زنه-چی متوجه نمیشم یعنی-خوردیم

.....نگین من آروم باش نگین  مریم یکم آب بیار –وای خدای من امیر این ...این -اون داره

نگاه کن یکم از این بخور  تا بتونی حرف بزنی دستش  و کنار زدم و گفتم:اون لعنتی بهم و 

از نرگسی اون لعنتی -ازچی حرف میزنی-خیلی اشنا می اومد دروغ گفت بیخود نبود بنظرم

استراحت کنی مچ دستاش و گرفتم از  دخیلی خوب دیگه نمیخوام چیزی بگی توبای-اون لعنتی
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نه -و من نشناختمش امیر میدونی اون کیه داون کثافت کنارمن بو-م دور کردم و گفتمدخو

ه زور خودم و از دستش بیرون کشیدم وگفتم: ب شو تو باید استراحت کنی دنمیخوامم بدونم بلن

-ره متعجب جلوی پام نشست و گفت: مادر کی؟بدر  د  گذاشتیممادر اون تو مشتمون بو

تی دیدمش گفتم چشمش برام را زودتر نفهمیدم وقچمحتشم امیر اون لعنتی مادر بهراده خدایا 

میگه هفت سال این تو  اشتباه میکنی مادر اون تو خارج زندگی میکرده مادرم-اشناس ولی

هممون و فریب دادن درست ازوقتی پاشون به ایران باز میشه این می افته تو -هدزندان بو

–شاید اشتباه کنی -ن و من هیچی ازشون نفهمیدمدامیر اون لعنتیا هردو تو دستم بو  زندان

شماش برای این که چ-آخه تو از کجا اینقدر مطمئنی-شک ندارم مادر بهراد همین نرگسیه

اون ,درست مثل پسرشه  حتی نگاهش تمام مدتی که تو زندان بودم با نگاه کردن به اون 

پس چرا همون موق  –لعنتی و مقابلم میدیدم حتی یه بار به سرم زد یه بالیی سر اون بیارم 

خورده ای ساله تو زندانه اون وبرای این که من فکر میکردم اون لعنتی سی  -نگفتی زیچی

که به اون شک  دمن و فریب داد منم اینقدر ذهنم درگیر پرونده خانوادم بوبا دروغاش 

 هم اون فرار کرده هم اون یکی الخیلی خوب گیرم اینطور باشه دیگه مهم نیست حا- نکردم 

ه ما خودمون گیر میندازیمش تو نمیخواد به این چیزا فکر دتوهم بیخود خودت و عذاب ن

اگه -خواد انتقام پسرش و ازت بگیره به مریم چشم دوختممعلومه می-با من چکار داره-کنی

ود وقتی تو زندان بودم  هنوز اقدامی نکرده بودم راحت میتونست از شر من بور طاین

نزاشته بودی  شآرومش کن  کاامیر مادر - ولی چی؟,خالص شه اونا دنبال چیز دیگه این 

و  دچی میگی مادر من ما ازدیشب درگیریم بعد به اختصار چیزی که شده بو-چیزی بفهمه

-با بلند شدن صدای زنگ خونه مریم ازجا بلند شد برای مادرش و زن برادرش تعریف کرد

نمیتونم  نمیتونم امیر-  نگینم بلند شو بریم یکم استراحت کن از دیشب چشم روهم نزاشتی 

که  اصل کاریا– اشته باشن آرومم نمیزارهدا هم تو قتل خانوادم دست که ممکنه اون فکر این

هوایی  زنده است و داره از دزائیده بو  ام شدن با تشر گفتم:ولی هنوز اونی که اون ماروداع

من فقط میخوام قاتل خانوادم و -نگین داری من  میترسونی-هشنفس میککه من نفس میکشم 

م و بشم دنم همین اون کثافت باعث شد همه کس  کارم و ازدست ببه سزای عملش برسو

-تو قاتل نیستی– ه بمونه خودم نفسش و میگیرمداینی که االن داری میبینمی نه نمیزارم زن

دیگه نمیزارم حتی یه نفر ازاونایی که تو دم دستگاهش بودن قصر دربرن  قصاص حق منه

بشی با فریاد گفتم: توکی هستی که بخوای بهم ولی من بهت اجازه نمیدم وارد این پرونده –

منم که اجازه بدی یا ندی  تونمیتونی بفهمی من چی میکشم برای این که خانوادت کنارتن 

خور فشاری به دستم داد و گفت:پس من کیم لد مه رو ازدست دادم و تنها و بی کس شدمه

چه -ده بودیروز افتادهیچکسم سرم و انداختم پائین و گفتم:کاش این اتفاق قبل از  وبرای ت
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هرچه  که سراونا اومد سرتوهم بیاد بایدنمیخوام بالیی فرقی میکرد بهش خیره شدم و گفتم:

طاقت این  میکشنت امیر تورو هم ازم میگیرن-زودتر ازهم جدا بشیم بافریاد گفت:چکار کنیم

مگه شما تنهائید که بخوان این کارو بکنن ماهمه باهاتونیم نگاهی به – یکی و دیگه ندارم

مادر خواهر برادر  اختم لبخندی زد و گفت:اگه خانوادت نیستن ماها که هستیمدوارسته ان

 نمیخوام–ازهمه مهمتر یه همسر متعهد و مهربون که جونشم برات میده دیگه چی میخوای 

توانگار ماها رو دسته کم گرفتی زن داداش  ه نگران نباشنمی افت-برای شماهم اتفاقی بیافته

ن میکشم امیر دستم و الاچرا مادر -محترم آه که چقدر گشنمه مامان ازشام مام خبری نیست

خوب چی از این -ان نرگسی و برای وارسته تعریف کردیکشید و وادار به نشستنم کرد و جر

شاید از طریق عکسش بتونیم ردش و بهتر که فهمیدیم حداقل مادرش کیه و چکاره است 

یعنی چی مگه هفت –بزنیم مادرش دیس برنج و رومیز گذاشت و گفت:هیچی ازش نداریم 

-می وجود داشتهدهرچی بوده نبوده پاک شده انگار نه انگار همچین آ-هدزندان نبو وسال ت

م متوجه نداشت که به این راحتی در نمیرفت کسی ه-پس تو این دم  دستگاه هم دست داشته

وتا مامور زن به اسم این که آزاد شده بیرون بردنش بنابر مشخصات دنشه به گفته  زندانیا 

– مایی نداریم جالبه درست روز اعدام پسراش و شوهرش فرار کردهداده شده ما همچین آد

پس حتما" خودشم اون روز سر مراسم حاضر شده سرهنگ فیلمی از اون روز میشه گیر 

فیلما اکثرا" از صحنه اعدام اوناس -شاید بین جمعیت باشه-آره میخوای چکارآوردن که -آورد

با بی میلی مقداری از غذایی که امیر سعی میکنم گیر بیارم خوب بکشید که من غش کردم 

از شام امیر به بهونه این که من خسته ام بلند شد کنار  دبالفاصله بعکشیده بود و خوردم 

ن به حمام وبرای فرار از افکار گوناگوی من و هم کشید گوش برادرش چیزی گفت و باز

و به عکس خانوادم که  وباره همه جا رو چک کردم لبه تخت نشستمدپناه بردم ولی قبلش 

نگاهم و به چشمای وختم یه لحظه با گرمای دستی به خود اومدم دم چشم درومیز گذاشته بو

آرامش بخش و لذت بخش باشه سرم  به نگران امیر دوختم چقدر داشتن یه تکیه گاه میتونه 

سعی کن همه افکار منفی همانطور که موهام و نوازش میکرد گفت: سینه اش تکیه دادم 

داری بلند شو عزیزم بریم سرجات نیازوازذهنت بریزی بیرون تو االن فقط به استراحت 

سرم و رو  بردارم رو دستاش بلندم کرد و به اتاق خواب دبخواب  وقتی دید توان بلند شدن ن

نیمه های شب با درد شدیدی که زیر  ای نجواگونه او به خواب رفتمددستش گذاشتم و با ص

بدون این که سرو صدایی کنم آروم بلند شدم و ازاتاق  دلم حس میکردم از خواب بیدار شدم

ار نشه روپنجه هام حرکت میکردم ولی هنوز به دبیرون رفتم برای این که امیر از خواب بی

حرکت موندم  یبپزخونه نرسیده بودم که حس کردم یه چیزی روبه روم حرکت میکنه اش

م و جلوی درانداختم تا نتونه دوقتی دیدم دوباره تکون خورد با فریاد امیر و صدا زدم و خو
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امیر که به صدای فریاد من ازخواب پریده بود با روشن کردن برق خودش و به  فرار کنه

 وه اونی که نقاب داشت گرفت و گفت: تکون بخوری مغزت من رسوند واسلحش و  روب

با ضربه ای که به درخورد خودم و از متالشی میکنم دستات و بزار روسرت بشین زمین 

جلوی درکنار کشیدم وارسته مضطرب وارد خونه شد و با دیدن امیر که اسلحش و بطرف 

مرده نشونه رفته بود خودش و به اون رسوند با حرکتی مرد روزمین خوابوند و پاش و رو 

رفتم جلو جوابش و بدم  هردوتون سالمید چیزیتون که نشد بدون این که–کمر او گذاشت 

امیر فورا" دستم و که برای برداشتن نقاب مرده پیش برده بودم گرفت و عقب کشید و 

رش انداخت وقتی وارسته اورا دبعد متعجب نگاهی به من بعد براخودش این کارو کرد 

با ورود سراسیمه مریم و  همون زنه است متعجب گفت: این که بلند شدن کرد وادار به

ه دست مریم سپرد و بطرف تلفن رفت چیزی نگذشته بود که مامورا رو ب هوارسته زنخالش 

برای بردنش وارد خونه شدن با بردن او بقیه تو خونه به جستجو پرداختن ولی هیچی پیدا 

وام بلند شم گفت بشین هم دردم شدید بود هم عطش زیادی داشتم امیر که دید میخنکردن 

لیوان و مقابلم گرفت چشمام با دیدن لیوان آب برقی زد و ازجا کنده  یمیارم وقتخودم برات 

اون لعنتی باید زخونه شدم فهمیدم برای چی این جا بوده وارد اشپ-چی شده نگین کجا-شدم

دست به هیچی نزن صبر کن بیا بیرون فورا" ازهمه چیز   –همه چیز و الوده کرده باشه 

توهم بیا بشین رنگ به ریاحی کار خودشه زود باش علی بفرست دنبال نمونه برداری کنید 

 ادم و گفتم: احتمالش هستدامیر خونه مادرت  وقتی بهم چشم دوخت سری تکان -اریدرو ن

به مادرت خبر بده -ر کجا رفتیام–نگاهی به بقیه انداخت و از خونه بیرون رفت  عجله کن

ولی -امکانش هست–ده باشه ....یعنی ممکنه اون جا هم اومچی؟ یبرا-به چیزی دست نزنه

من اومدم -نشسته بودم کدومتون متوجه شدید من تمام مدت بیدار بودم اتفاقا" تو آشپزخونه هم

ئن شدم امیر نه وقتی مطم-یعنی برق  نزده بودی-آب بخورم که دیدم یه چیزی تکون میخوره

عادت -یارهتو چقدر بی کله ای دختر نگفتی تو اون تاریکی یه بالیی سرت ب-دا زدمو ص

اختم اومد کنارم نشست و گفت:وقتی دنگاهی به امیر ان کرده بدون فکر کاراش وانجام بده

وی در و میگرفتی لنباید ج-خوب منم همین کارو کردم-متوجه شدی باید من و خبر میکردی

حاال هم همچین فایده ای -درمیرفت فایده ای به حالمون نداشت-این کارت واقعا" بچگانه بود

حداقل اینه که با غذا و آب مصموم نمردیم اه چه مرگ بیخودی میشد نکاهی به -ارهدن

این جا هم دیگه امن تو باید بیشتر احتیاط کنی -برادرش انداخت سری تکان داد و بلند شد

 یپس امنه  زنه حرفی نزد نگفت ک-چند وقتی نه-اشون بشهدفکر میکنی بازم این جا پی-نیست

گه کینه داشته خندیدم وگفتم: والبد بخاطر اون کتکهایی که ینه م-بکنهازش خواسته این کارو 

ه من ده دقیقه ای به حرف ببسپارش -که این و میگه شخود-ل گرفتهدبهش زدم کینه به 
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هیچی و ازم مخفی –حتما" -یه قولی بهم میدی–نه متاسفم نمیتونم این کارو بکنم -میارمش

برات -مخالفتهای برادرت توجه نکن  خبرم کنجایی فکر کردی من باید باشم به  نکن 

این جا خبری نمیشه مهم -مراقب گذاشته دونفرم از االن به بعد خونه رو زیر نظر میگیرن

کنی یاریم فکر مدهیچ اطالعاتی ن داون جا رو هم پوشش دادن ما از مادر بهرا-خونه پدرمه

امیر درحالی که یه  هت میگمبا امیر هماهنگ میکنم ب-بتونی چهرش و ......کی باید بیام؟

مصرف تو دست داشت وارد خونه شد لیوانی پر کرد باربطرآب معدنی و چند تا لیوان یک 

انداختم از کجا متوجه شد که اوبگیر نگین نگاهی به قرص بعد به –ممنونم -و بطرفم گرفت

وارسته امیر و وارسته هردو از جا بلند شدند قربان کار ما این جا تموم شد –درد دارم 

ببینمت -کرد وکنارم نشست لهمراه اونا ازخونه بیرون رفت و امیر به داخل برگشت دروقف

معذرت میخوام اینقدر این اتفاق اعصابم و بهم –چطور -تو دلت درد میکنه–بله -نگین  

م لبخندی به روش زدم وگفتم: مگه مقصر این اتفاقا دریخت که اصال" متوجه شرایط تو نبو

من ازتو غافل شدم تذکر مادرم به جا بود حق با اونه ازسن -خواهی میکنیتویی که عذر 

که نتونستم شرایط تو رو درک کنم دستش  گرفتم وگفتم: بسه امیر  دازدواجم خیلی گذشته بو

اینقدر حرف سن و وسط نکش زودتر ازدواج کرده بودی من االن تنها مونده بودم خنده ای 

رها کرد و بلند  وه درخورد من به کولی با ضربه ای  دور شونم حلقه کردکرد و دستش و 

بیا نگین جون بخور این -شد مادرش بود با لیوانی وارد شد و اون و بطرف من گرفت

این چه حرفیه  -مدآرومت میکنه خجالت زده گفتم: دستتون درد نکنه راضی به زحمت نبو

افل شدیم تا سرد نشده بخور امیر باید ببخشی ماها اینقدر دل مشغولی داریم که به کل از تو غ

با مادر تنهاش نزاری خواستی جایی هم بری یا بیارش پائین یا یکی ازماها رو خبر کن 

ا خنده برفتن مادرش دوباره کنارم نشست وگفت: ببینم چیه که فقط برای عروسش آورده 

ی سر کشید و لیوان و به دستش دادم و گفتم: بیا آقا داماد یکمم تو بخور با خنده جرعه ا

ا  اینطوریاس خندش من و هم به خنده انداخت –نه به شیرینی تو -گفت: اوه چقدر شیرینه

لیوان و به دستم داد و گفت: مادرم گفت نباید سرد بشه بخور بزار دردت و کم کنه میخوای 

چیز مهمی نیست خوب میشم حواست باشه گرسنه شدی ازتو آشپزخونه چیزی -بریم دکتر

نوش جونت من کاچی که خوردم -تو نمیخوای-شه حواسم هست یخ کرد گلم بخوربا-برنداری

به اسرار امیر رو تخت دراز  تا یک ماه بیمم کرد خندیدم  لیوان  جرعه جرعه سر کشیدم

کشیدم تا یکم استراحت کنم با آروم گرفتن دردم چشمام کم کم گرم شد ودیگه چیزی نفهمیدم 

بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم با دیدن سپیده و سولماز د وقتی چشم گشودم امیر کنارم نبو

م و جویا شدن سپیده آهی کشید وگفت: از لازاون بی حالی بیرون اومدم هردو بغلم کردن  حا

ر جریان و شنیدیم خیلی ناراحت شدم حتی نتونستید این یکی دوروز کنارهم به یمادر آقا ام
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-ما هیچ وقت رنگ آرامش به خودمون نمیبینیمتا وقتی اونا زنده ان -آرامش سپری کنید

روز قبل افتاده بود  دنمیدونم امیر دست و پام و بسته اگه این اتفاق چن-میخوای چکار کنی

ه منم با شوهرت هم ددا اینطور نبوازکجا میدونی خواست خ-مداالن اینطوری پا گیر نبو

میتونن  ان خیلی راحتخودت و بکشی کنار اینا ازپس کارشون برمی دعقیده ام تو بای

نگرانم همش میترسم یه بالیی سر امیر بیارن اون وقت دیگه هیچ  ولی من-ازندگیرشون بن

نه ایشاال که اینطور نمیشه اوناهم خیلی زود به دام می افتن -امه این زندگی ندارمدمیلی به ا

رت به شرطی که تو خودسر عمل نکنی و فکر قهرمان بازی به سرت نزنه نمیدونی شوه

چرا برادرش تماس گرفت خواست -نگفت کجا میره-مدام سفارشت و میکرد دچقدر نگران بو

حاال از خستکی اینقدر رنگ و روت فورا" بره اونم رفت ولی مشخص بود دلش این جاس 

آه ببینم اون شب بینتون -چیز مهمی نیست یکم دلم درد میکنه-پریده یا مشکل دیگه ای داری

مت مثبت تکان دادم سولماز کل کشید و گفت:پس مبارکه  همونه البه عسری  داتفاقی هم افتا

خواهش -خوشگل تر شدی پ نگو ناقال بی نصیب نموندهرنگ و روت اینطوریه میگم 

میکنم سولماز یکی میشنوه زشته خندید و گفت:باید تقویت بشی دخترجون خودم االن یه چیز 

ندارم بعدشم مواد غذایی این جا آلوده الزم نیست اشتها -مقوی و خوب برات درست میکنم

توهم بیخودی آقا امیر همه رو ریخت بیرون کلی هم وسائل چید این جا خیالت راحت -است

این جا نشستی برو بگیر بخواب آماده شد صدات میکنم  ازخدا خواسته به اتاق رفتم و درو 

عزیزم  سالم-نباشی سالم آقا خسته-بستم و شماره امیر و گرفتم با اولین زنگ جواب داد

خوب -پیش علیم جواب نمونه ها اومده بود-اییآره  کج-حالت چطوره خوب استراحت کردی

....وگرنه االن از شرم خداروشکر که اون آب و نخوردی وگرنه ,م همه چیزلآره گ-دآلوده بو

-خدا نکنه دیگه از این حرفها نزنی-خالص شده بودی میرفتی یه زن بی دردسر میگرفتی

 هبی شرمندحسا دروغ میگم از وقتی پای من تو زندگیت باز شده یه روز آروم نداشتیمگه 

هیچ وقت از این حرفها نزن اگه  دشمنت شرمنده عزیز دلم دیگه-خودت و خانوادت شدم

بی روحم رنگ و لعاب بخشیدی پا تو زندگیم گذاشتی چقدر به زندگی  میدونستی از وقتی

کارت خیلی – ت دارم بچه جون کی میخوای این  بفهمیدیگه این حرف و نمیزدی  من دوس

اگه بگم وقتی کنارمم هستی دلم برات -نه تموم شده چیه دلت برام تنگ شده-طول میکشه

وریم اگه علی کارم نداشته طخودمم همین چرا باور میکنم چون–تنگ میشه باور نمیکنی 

بزار  زن ذلیل .......زود میامچشم -فقط زود بیا-باشه میام خونه چیزی نمیخوای برات بگیرم

دوروز بشه بعد چشم بگو خندیدم و گفتم: بهش بگو خیلی حرف میزنی کاری نکن فیلم  

–سالم خسته نباشی –تو مرد تر از این حرفهایی سالم -شاهکارت و بفرستم محل کارت

 آره-ه بگو ببینم حالش وداری بیای این جادخبر که زیا-خوبم چه خبر-ممنون حالت چطوره
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-باشه االن راه می افتم-بخاطر چهره نگاری نمیخوام زمان و ازدست بدم-حتما" چیزی شده

خوراکی موراکی تو دست و بالت بود میاد دنبالت فقط آماده باش  امیر میگه خودش دنمیخوا

آماده که شد سری  دوتا برادر لنگه همید باشه میارم خداحافظ –بیار که دارم ضعف میکنم 

ار میشی داره گفت دیروقته بی-زدم با دیدن نون باگتها گفتم: اینا رو امیر گرفتهبه آشپزخونه 

اگه میشه سه تا ساندویچ -آره بابا ساعت سه گرسنه ای-شماها خوردید–ناهار داشته باشی 

خودش -ریبوای آقا امیر گفته ازخونه بیرون نری کجا میخوای –درست کن با خودم ببرم 

آهان باشه االن آماده میکنم توهم یه دستی به صورتت بکش -ان الم اونا هم گرسنهبمیاددن

رنگ به رونداشتم  داینطوری بیرون نرو سری تکان دادم و جلوی آینه ایستادم حق با اون بو

آرایش کم رنگی کردم و با بصدا دراومدن زنگ خونه بیرون رفتم امیر با دیدنم  لبخندی زد 

رت تقاضای کمک داشت خندید و دگه نشنیدی برام-و گفت: اینا چیهو جواب سالمم و داد

آره -نه عزیزم اولیش و برای تو آوردم االن میخوری-گفت: فقط برای برادر شوهرت آوردی

بیا این و نصف کن با –نه -تو غذا خوردی–دارم ضعف میکنم  ساندویچ و به دستش دادم 

سیر -دتموم شده بو به ستاد که رسیدیم غذامونمبخور برای خودمم آوردم –هم میخوریم 

-یکم خندیدم و گفتم: یدونه اضافه هم آوردم برو با برادرت بخور تا من کارم تموم شه-شدی

وباره وقتی دآره خوب آخه تودامادی بلند خندید و ماشین و پارک کرد -پارتی بازی میکنی

گرفت جوری حرف  دمحو شد و چهره جدی به خو شاره آگاهی شدیم لبخند از لبدوارد ا

زد من که زنش بودم ازش وحشت میکردم چه برسه به بقیه وارسته با دیدنم دستش و رو می

و دادم دستش و گفتم:  شکمش کشید و گفت: برای این خندق بال هیچ فکری نکردی نایلون

کارت تموم شد نزاری بری کلی کار داریم – برید غذاتون و بخورید,من میدونم کجا برم 

سری به عالمت باشه تکان دادم و بطرف اتاق دیروزی رفتم و ضربه ای به در زدم هرسه 

دوست محسن فورا" جواب سالمم و نفری که تو اتاق بودن با دیدنم فورا" از جا بلند شدن 

 یهر سروان توکلکه خاطرتون هست خواداد و روبه اون دوتای دیگه گفت: خانم توکلی 

اخت و آروم گفت: همسر سرلشگر وارسته یکیشون دخودمون  همینطور نگاهی به بیرون ان

که بنظرم خیلی آشنا می اومد سری تکان داد و گفت:بله میشناسیمشون خوش آمدید نگاهم و 

از آنها گرفته و با گفتن ممنونم بطرف دوست محسن رفتم  او صندلی کنار کشید و با گفتن 

بی رنگ مشخصات و دادم و به انتظار نشستم ائید خودشم با کمی فاصله از من نشست بفرم

محتشم همون -مم داریشترینت گرفت گفتم:شما تصویری از محوقتی تصویر و پی

بعد از کمی جستجو گفت:من فقط از محتشم پدر چند لحظه اجازه بدید –قاتله.....بله ازهمون 

عکس بهراد و میخوام وقتی به تصویر چشم دوختم  منم-همینطور بهراد محتشم عکس دارم

شما مطمئنی بهش چشم دوختم و گفتم:بله عکس - اخمی کردم و گفتم:این بهنامه نه بهراد 
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حاال مگه باهم فرقی هم میکنن نگاه گذرایی به ماموره انداختم ولی جوابی -اریدددیگه ای ن

لطفا" از عکس نرگس محمدی هم ن بله ممنو-متاسفم ندارم همینه پیرینت بگیرم-ادمدبهش ن

خدا درو تخته رو باهم جور کرده –یکی دیگه .....خندید و سری به عالمت باشه تکان داد 

خوب به هم میان اون از شوهرش گوش تخش که کسی جرأت نمیکنه باهاش حرف بزنه اینم 

بر و از زن متکبر و ازخود راضیش صدای نجواگونه اون دوتا باعث شد بگم همین زن متک

اراده کنه تودوشماره سرت و گذاشته روسینت پس مراقب صحبت کردنت از خود راضی 

اتفاقی افتاده –ی گفت وای خانم توکلی باور کنید منظوری نداشت همینطوری یه چیز-باش

خندی رو یبت دوست داشتنی لبمیر باعث شد بطرفش بچرخم با دیدن اون هصدای خشک ا

وتا که حسابی به وحشت افتاده بودن خیره به من مانده بودن نگاه از آنها داون  لبم نشست

قدمهای گرفتم دوباره بطرف مانیتور چرخیدم وگفتم: لطفا" تشریف بیارید  یه نگاهی بندازید 

محکم   و استوارش تپش قلبم و شدت میبخشید وقتی کنارم قرار گرفت دوتا تصویر و به 

چقدر مطمئنی که -وختدرو بررسی کرد بعد به من چشم موشکافانه عکس ها  دستش دادم

صد درهزار لبخند محوی رولبش نشست ولی خیلی زود خودش و -میتونن مادرو پسر باشن 

خوب چه خبر تونستی پیداش کنی متعجب به سرهنگ نگاه کردم اومد –جم  و جور کرد 

راست گفتی برمیای  آفرین میدونستم ازپسش-کنار برادرش ایستاد و سرکی تو تصاویر کشید

 داین دوتا چشماشون خیلی شبیه همه امیر نگاهی به برادرش که هنوز تو دهنش لقمه بو

انداخت وارسته با دیدن چهره جدی امیر محتوای دهنش و با صدا قورت داد و راست ایستاد 

  یر و به دست او داد و اشاره ای به من کردوبرای تشکیل پرونده امیر تصابفرمائید بریم –

-خودش اول از اتاق بیرون رفت نگاهی به وارسته که نفس راحتی کشید انداختم و خندیدم

تصاویر و  ,هالک شجاعتتم سرهنگ  یه لحظه-بایدم بخندی به تو که تشر نیومد زرد کردم

د اونا رو تو کیفم گذاشتم برداشتم و گفتم: خیلی ممنون لطف کردیدبلند شد و گفت: وظیفه بو

بهت میگم وارد اتاق وارسته که  دبع-اونا رو میخوای چکار-ارسته بگههمین باعث شد و

میفهمی این جا چکاره ای با این با دیدن وارسته گفت:توهیچ  شدیم امیر داشت قدم رو میرفت

تومثال" سرهنگی نباید اینطوری  رفتار سبکسرانه که تو داری کسی هم ازت حساب میبره

کار دارم وارسته بدون این که حرفی بزنه پشت میز  بیا بشین زود باش میخوام برم باشی 

خودشم کنارم نشست و گفت:قبل از این که من بیام  امیر با ابرو بهم اشاره کرد بشینم نشست

تو اتاق چی شده بود که اونقدر عصبی بودی لبخندی به روش زدم و کفتم:جناب سرلشگر 

بت میکنی لبخندی زد و گفت: کی من نه زیر دستمم نه کارمندت که با من اینطوری تند صح

وخت من زدم زیر خنده  خودشم خندید دامیر به برادرش که چشم  زن ذلیل–جرأتش و داره 

-دررابطه با تصور محتشم بود دچیز مهمی نبو-و گفت: خوب حاال نمیگی چی شده بود
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ببینم میتونم -آره  عکس بهراد و میخواستم عکس بهنام و داد ولی گفت بهراده همین-محتشم؟

اینا رو برای چی –خوب عکس و دیگه لب چیدم و عکسارو از تو کیفم درآوردم -؟ و چی–

هیچی پیرمرد  –میخوای مال دیروزی ها رو هم که گرفتی چی تو سرته بچه جون 

چرا اینقدر من و سئوال جواب میکنی -االن من متهمم جاخورد-باچی؟ –میخواستم تطبق بدم 

ه برگه ها پوشه رو از وارسته گرفت و چشم ب دستش افتادبگیر اون و از دست برادرت 

ببینم –ه لب–سرهنگ –وباره توکیفم گذاشتم دداد و من عکسها رو دوخت وارسته سری تکان 

گفت  یولی سروان کرم-خوب داریم-چطوریه  مگه ازاون سه تا نباید مدرک داشته باشید

فقط عکس محتشم پدر و بهراد و دارید تو سیستمش و نگاهی انداخت وگفت: شاید اون نداره 

-!نیست؟کمی که زیر و رو کرد دستی رو پیشونیش کشید و گفت:یعنی چی  ولی من دارم 

یگه پروندش نیست خودم وارد دعکس بهنام -امیر متعجب نگاهش کرد و گفت:چی نیست

بسه دیگه امیر مگه یادت -د و گفت:توهمه کارات شرتی پرتیهز دسیستم کردم امیر پوزخن

میتونم یه نگاهی بندازم بلند -نیست پرونده ها رو از توگرفتم و تمام کمال وارد سیستمم کردم

گفتم: سرهنگ شماهم که عکسا رو  شد وگفت:آره حتما" پشت میز که نشستم با دیدن تصویر

-بهراد امیر نیم خیز شد و به عکس چشم دوختاین بهنامه نه -چطور؟ -تباه وارد کردیشا

برای این که با بهش چشم دوختم و گفتم:-توچطور میتونی اینقدر مطمئن بگی کدوم کدومه

نوع نگاهشون خوب آشنام بهراد نگاهش پراز کینه و انتقامه ولی اون یکی........اون یکی 

میشه -آره چطور؟-اریداین پرونده ها رو تو سیستم هیچی ولش کن ببینم توخودت -چی؟ 

خدمت تو متعجب نگاهم کرد و گفت: فقط برای دیدن این پرونده  لبعد از این جا بریم مح

متوجه نمیشم –نه میخوام ببینم اطالعات توهم دستکاری شده یا فقط مال این جا اینطوریه -ها

مم پاک وقتی هیچ کدوم از نفر دوم عکسی ندارن پرونده بهنا-مگه مال این جا دستکاری شده

یعنی  یه موش این -شده غیر اینه که یکی دستکاریشون کرده نگاه دوبرادر درهم گره خورد

به کسی هم شک کردی خندیدم وگفتم: من که افراد این جا رو -  بعید نیست-جا هست

آخه از بد روزگار این چند روز هرچی حدس زدی درست از آب -نمیشناسم فقط حدس زدم

چه خبر از زنه حرفی زد –دراومده اگه اینم درست از آب دربیاد واویالس بیچاره میشم 

راستش چی -.... ستش ......راستشرا-چیه نمیخواید بگید  -نگاه دوبرادر درهم گره خورد

وختم ببینم دامیر نکنه مرده؟ نفسش و با صدا بیرون داد وگفت:بله مرده به وارسته چشم 

نه موق  بازجویی کف -ه هان؟دخودکشی که نبو-شوخی میکنه یا جدی که دیدم سرش پائینه

نیست گفتید تا برسوننش تموم کرد عصبی گفتم: همون جا  بهت کفتم حالش عادی  باال آورد

مسمومش کرده چون ترسیده اینطوریه اونی که این و فرستاده چون مطمئن بوده گیر می افته 

رسته دبله -دغذایی ریخته بو داگه حدسم درست باشه باید با همونی مصموم شده باشه تو موا
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اشتم اینطوری میشه کاراش درست مثل پسرشه دقیق و حساب شده دخندیدم و گفتم: شک ن–

در احمق بوده که اون موق  با علم به این که میدونسته ماها توخونه ایم قبول کرده اون چق

فریبرز و اون دونفر  ,مادره-چهار نفر؟-حاال میمونن چهار نفر دیگه اون کارو انجام بده

-ندکاش میفهمیدم اون دوتای دیگه  کی بو–دیگه ای هم که اون تو دعوا همراهشون بودن 

-مهم نیست چون اونا هم زیر دست همینا هستن خیلی زود اونا رو هم از سر راهش برمیاره

اصلشم همینه اعتماد میکرد -رحم نمیکنهاین چه آدم دیونه ایه به کسایی که براش کار میکننم 

 -جور میشه اینا رو گیر انداخت سرشه  فقط یهپکه زود گیر می افتاد میگم که درست مثل 

به من چه چرا من بگم پرونده زیر دست شماهاس خودتونم -؟خانم مارپلی رخوب چطو

خوب -به تو بگم دخندیدم و گفتم:روچه حساب بای-نگین توکه به من میگی هان–پیداش کنید 

اره وارسته با صدای بلند خندید امیر ناراحت بلند دچه ربطی به این قضیه  باش -من شوهرتم

بره که دستش و گرفتم: خیلی خوب قهر نکن بهت  اخت خواستدشد پرونده رو رومیز ان

تو خودت فهمیدی فقط نخواستی به زبون بیاری چرا -دیگه نمیخوام خودم میفهمم-میگم

اری پنهون میکنی امیر چرا به ما نمیگی این چند روز چی ذهنت و دنمیدونم توچی و 

اینطور فکر من چیزی برای پنهون کردن ندارم چرا مشغول کرده دوباره نشست و گفت:

یه نگاهی به -باشه توخوبی نگو باالخره که میفهمم حاال بگو میخوای چکار کنی-میکنی

یعنی تو میگی -دیدی گفتم متوجه شده  -ازم باید کار اونا رو دنبال کنهدپرونده پسراش بن

شک نکن چون درست موبه مو مثل اون داره پیش -مادره داره برنامه پسرش و دنبال میکنه

بهتره مکان هایی که ازاونا بلوکه شده -این حساب میتونی حدس بزنی قدم بعدیش چیهبا -میره

-اگه واقعا" مثل پسرش باشه اینقدر احمق نیست پا توجایی که پلمپ شده بزاره-سری بزنید

متاسفم سرهنگ تواون و نمیشناسی اون جایی پا میزاره که میدونه لونه زنبوره میدونی چرا 

بد نیست یه ا صبح  چند تا آدرس بهتون بدم دنه  سعی میکنم تا فرچون کسی بهش شک نمیک

خوب محل کارتو -کجا؟ –سروگوشی اون جاها آب بدید خوب اگه این جا کار نداری بریم 

وارد محل کار امیر که شدیم جو به کل متفاوت بود  دیگه با خنده سری تکان داد و بلند شد 

از ابهت و نوع کالم امیر ناخودآگاه من هم دست و پام و جم  کردم  امیر به اتاقش اشاره 

کرد گفت: برو منم االن میام یک ربعی که من تو اتاق بودم فقط صدای امیر بود که تو فضا 

از این که ی مشغول انجام کارشون بودن میپیچید صدا از هیچ کس درنمی اومد  همه به آروم

میدیدم این همه درجه دار حتی جرأت ندارن جلوی اون نطق بکشن اون وقت من اینقدر 

باهاش شوخی میکردم یا سربه سرش میزاشتم موبه تنم راست شد ولی وقتی وارد اتاق شد و 

ی گلم سری به خسته شد-برگشتم لت اولبا اون نگاه مهربونش بهم چشم دوخت دوباره به حا

م با ضربه ای که به در خورد پشت میزش نشست و اجازه ورود داد عالمت نه تکان داد
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هیچ وقت تا این حد نگاه امیر و خشک  عاری از احساس ندیده بودم   او بعد از نکاهی به 

ها چکار میکنید اده عصبی گفت: این همه زمان هدر دادید فقط همین  هیچ معلومه شمپرون

غیبش -تقصیر ما نیست قربان طرف غیبش زده-م تا بعدازظهر باید بسته شده باشهمگه نکفت

امیر با تشر که بهش   .......بله ولی موضوع اینه مراقبمونم-زده مگه مراقب نزاشته بودید

فریادی گفت فقط تا فردا ده صبح هم مامورت و  و خورد امیر باچشم دوخت اومابقی حرفش 

پرونده رو برداشت با  رامی گذاشتونم و تو او احتدی وگرنه من میبیندپیدا کن هم این و می

امیر متعجب  رو از کجا آوردی  این همه جذبه ت بشم قربون- چشم قربان اتاق و ترک کرد 

یعنی -یشیولی ترسناک م-کار منهی جذبه الزمه  نگاهم کرد بعد خندید و گفت: بچه جون

باشه -هیچی نمیخوای پرونده ها رو باز کنی-چی؟یعنی -دامن الزم شدم-توهم ازم ترسیدی

میتونم -اینم از پرونده هاامن و برام بگی خیلی خوب ا" جریان ددولی یادت باشه بع

ببینی منم برم وقتی نشستم گفت: تا تو اینا رو بله که میتونی تشریف بیارید این جا -ببینمشون

رو دستش و رو دستم گذاشت و گفت: با چشمکی گفتم باشه ب ام بدم میامجچندتا کار دارم ان

اختیار از کف میدما اینطوری  اینقدر این کارا رو نکن بچه جون به اندازه کافی اسیر هستم

ساب نمیبره فشاری رو حبرو بیرون وگرنه دیگه هیشکی ازت م: پس زودتر خندیدم و گفت

اق نشد تازه کارم مادامی که سرگرم بودم وارد اتانگشتام وارد کرد و از اتاق بیرون رفت  

تموم شده بود که یکی گفت: دستت و میزاری رو سرت بدون حرکت اضافه از جات بلند 

میشی سرم و که چرخوندم دیدم یه مامور زن اسلحش و بطرف نشونه گرفته متعجب نگاهش 

زود باش نگاهم و  کردم تکانی به اسلحه داد و گفت:آروم از جات بلند شو بیا اینطرف 

رف طا توام پس چرا ماتت برده بیا اینب–د امیر و ببینم ولی خبری ازش نبود چرخوندم شای

وقتی من از جا بلند شدم او با فریادی گفت: یکی بیاد این جا یکی تواتاق سرلشگر داره 

یه اتاق پر شد از مامور بی ات آروم بطرفش رفتم به فاصله سه ثجاسوسی میکنه خندم گرف

اون جا چه خبره برای چی این جا جم  شدید – میکردم حرکت ایستاده بودم و نگاهشون

این خانم پشت میز شما بود -چه خبره چکار میکنی-وارد اتاق که شد رنگ از رخش پرید

گفتم: شرمنده سرلشگر ولی دیگه خیلی دست و  شک ندارم جاسوسه لبخندی به روش زدم و

دست زنه زنه اسلحه رو از از این که بتونه حرفی ب لپام و کنترل کردم دیگه نمیتونم قب

با این کار بقیه  ارش کردم روزمین زانو بزنهدزانوش وا دراوردم  و با ضربه ای به پشت 

ولی قربان اسلحه –اسلحشون و بطرفم نشونه رفتن امیر عصبی گفت: بزارید کنار با همتونم 

عصبی تر  او–رو بطرف شما گرفته با خنده اسلحه رو به دست امیر دادم وکنارش ایستادم 

مامور برای از قبل گفت: هیچ معلومه چه غلطی میکنید کدوم آدم عاقلی با وجود این همه 

این جا پا میزاره  بلند شو سروان هدایت زنه از رو زمین بلند شد و گفت: ولی این  یاسوسج
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یل فکر به همین دل-اشت اطالعاتتون و زیر و رو میکرددخانم نشسته بود پشت میز شما 

با ورود دوتا  نس آوردی خانوم که االن سالم و سرپاییاشون جاسوسن خیلی شکردی ای

وتا همون این د اونا لبخندم پررنگ تر شد زنه گرفت با دیدن زمامور دیگه  امیر نگاه ا

و دادگاه برام گذاشته بود اوناهم من و شناختن چون هردو متعجب محافظایی بودن که امیر ت

سروان هدایت ایشون همسر من هستند نه  ,بله خانم توکلی هستن -با هم اسمم و صدا زدن

از این به بعد ندونسته اسلحت و -اشتم  لطفا" من و ببخشیددآه متاسفم من اطالعی ن–جاسوس 

بفرمائید اینم اسلحتون از این به  میدی هم ما بطرف کسی نشونه نگیر هم کار دست خودت 

ترام از اتاق حمائید سرکاراتون همه با گذاشتن ادیگه بفر بعد هم مراقب اسلحتون باشید

ی چیزیت که نشد لبخندی زدم جلو و گفت:خوب دا مامور امیر اومتبیرون رفتن جز اون دو

مه آدم بطرفت نشونه رفتن ار نیست این هداسلحه شوخی بر-وسری به عالمت نه تکان دادم

کار دستت بده یکیشون شلیک کرده  تتوباز کار خودت و میکنی نمیگی آخر این سر نترس

امه نداد فقط نفسش و با صدا بیرون داد دنگاهش به لبای خندونم که افتاد دیگه ابود االن......

ا تو چیز به جز عکسهمه -خوب به کجا رسیدی همه چیز درست بود-و پشت میرش رفت  

مطمئنی وقتی جوابی ازم نشنید بهم چشم -اشتباه وارد شده دس بهنام و بهراسیستم شماهم عک

 دوخت فقط نگاهش کردم دستاش و اورد و باال و گفت: ببخشید خانم  تسلیم حق باشماس 

را دقت نکردی مگه جداگانه پس چ-من قربان–ببینم کدومتون اطالعات و وارد سیستم کرده 

همون  چرا قربان وقتی  اطالعات و وارد کردم چون احتمال میدادم اشتباه بشه-ردیوارد نک

اگه خاطرتون باشه با مرگ بهنام محتشم پروندش زودتر به  اسکن کردموزمان هم عکس 

دستمون رسید کالفه گفتم یعنی همون موقعی هم که من ظاهر این دوتا رو برای همه تفکیک 

داره عصبی گفتم: اگه اینقدر به گفتتون ایمان دارید امکان ن-دنکردم بازهم عکسا رو اشتباه ز

نه نه بهنام محتشم سکته کرد میدونید که ناراحتی -کته کرده باشه نه بهنامد سپس باید بهرا

خیلی خوب مهم نیست درستش -شده دبله به همین دلیل میگم عکس ها اشتباه وار-اشتدقلبی 

ق و از اتا ت گزارش بدید هردو احترام گذاشتنبه ساعمیکنیم شماهامیتونید برید فقط ساعت 

کوچک نیست  میدونی اگه -اشتباهه پیش میاد نترل کنخودت و ک جون بچه-یرون رفتنب

واقعا" همونی بود که اون میگفت یعنی...............میدونم گلم میدونم بهتره بریم دیگه این 

ه اجازه دوم نشدن این پرونتمشد وگفت:تا  دم میرم بلندکار داری بمون خو-اریمدجا کاری ن

متوجه شدی احترامی گذاشتم وگفتم: چشم قربان اخمی کرد بری اری تنها این ور اون ور دن

وقتی از اتاق بیرون رفتیم  بزار به حساب عادت -ولی این دستور بود-گرانتمنو گفت: نگین 

ن زدم توماشین سری تکان م  دوشادوش امیر بیرودادنگاه ها وپچ پچا شروع شد اهمیتی ن

قهری بچه -سرم و تکیه دادم و چشمام و بستم اینایم  لنقل قووقت داد و گفت:حاالتا چند 
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هرچه زودتر باید محلشون و قدم بعدی نرگسی –به چی –نه پیر مرد دارم فکر میکنم -جون

میدم خیلی  تو دیگه نمیخواد به اینا فکر کنی خودم همه چیز و پیگیری میکنم قول–پیدا کنیم 

ون امیدوارم با ورودمون به خونه سپیده و سولماز ترکم-و فریبرز و گیر بندازم زود نرگسی

امیر حولش و رو شونش انداخت و گفت:ببینم خانم من  دبو کردن میز شامم چیده شده آماده

زن  تدلم میخواد دست پخ-ماز خوشت نمیادلچطور از دست پخت سو–آشپزی بلد نیست 

خوب نمیشینی  ایراد نداره می ارزه -پس باید تا یه مدت گرسنگی بکشی-رمبخوو خودم  

کردم ای به در خورد از چشمی نگاه  ضربهیس و رومیز گذاشتم همین که خواستم بشینم د

رش سر دتوباز کن لباسم و بپوشم  به اتاق رفتم وقتی بیرون اومدم کنار برا-وارسته بود  

االن میام  آشپزخونه –ارم دسالم ممنون بیا بشین کارت –سالم خسته نباشی -میز نشسته بود

از ببین این و میشناسی دنگین یه نگاه بن–اش گذاشتم و نشستم ررفتم ظرف دیگه ای آوردم ب

 این -یادت نیومد کجا دیدیش-کی هست بنظرم خیلی آشناس-عکس و گرفتم بهش دقیق شدم

شد کنترل  دخندید و گفت: آفرین خودشه حاال این جا رو ببین بلن ؟بودننه همراه اون ز

سر میز بلند شدم و مقابل تلویزیون  زا اه به این فیلم بندازگویزیون و برداشت و گفت: یه نلت

ایستادم فیلم ضبط شده مربوط به همون روز دعوا بود درست جای که سرنشین عقب موتور 

مونیم خوب به ده بعدهم دعوای من  وارسته با خنده کفت: خوچادر سیما رو از سرش میکش

شدید این فیلم با دوربین همون بانکی که مقابلش بودید  لخدمتش رسیدی ها ولی ازش غاف

اونم از طریق ضبط شده با شماره پالک موتور تونستیم تا یه جایی ازشون ردی بزنیم 

– میشه این فیلم دست من بمونه–میکنیم دوربین های راهنمای رانندگی خیلی زود پیداشون 

فقط همین یکی و ازش داریم میخوای چکار سی دی و درآورد وگفتم: الزمش دارم تا 

شامتون  بخورید میارم به اتاقم رفتم و فیلم و کپی کردم تو لب تابم وقتی بیرون اومدم اون 

-میرم پیششنهاس تمامان منتظره -پس چرا چیزی نخوردید–ن دقط  کر نا صحبتشوتدو

با اومدن مادرش موضوع صحبت  به مراسم ازدواج نمیخواد زنگ میزنم بیاد باال بشین 

چرا نمیشه مشکلش -دیگه اون جا نمیشه باید بگردم جای دیگه ای پیدا کنم-دکروارسته تغییر 

ا زیر نظره با رفتنمون ممکنه برنامه اونا بهم بریزه چیزی که زیاده جا باالخره نجاو-کجاس

منم اون -گفتم که اون جا نمیشه-جا با من به کارای دیگت برس–جا رو گیر میارم دیگه یه 

جا رو نگفتم یه جا هست یکم از این جا کوچکتره ولی حتما" خوشت میاد جای خیلی 

سینی چای و رومیز آشناتون اسم نداره -مال کیه؟ سرم  انداختم پائین وگفتم: یه آشنا-قشنگیه

توکه نمیخوای به غریبه رو  نگین شوخی بسه مال کیه-ادم رفتهگذاشتم و گفتم:اسمش ی

-از شاید پسندیدیدآدرسش ومیدم برو یه نگاهی بن من از این عادتا ندارم مال خودمه-بندازی

دوهزار و پانصد متر وارسته سوتی زد و گفت:پس خیلی هم کوچک نیست -دقیق چند متره



 
349 

کم کم -ناراحت بهش چشم دوختم نشست امیر فنجان چایش و برداشت رفت روبه تلویزیون

همه  دعادی میشه به مادرش چشم دوختم لبخندی به روم زد و گفت:نگران نباش خیلی زو

امالک  لمقصر تو نیستی که این همه ما -کاش حرفی نزده بودم-اش عادی میشهبرچیز 

میتی " اهالاین چیزا برای من اص یول-داری اون باید درک کنه با چه کسی ازدواج کرده

خودشم این و میدونه ولی مرده غرور داره خوب علی جان چایت و بخور بریم اینا هم -ارهدن

بامن –جانم -امیر–با رفتن اونا دروقفل کردم و کنار امیر نشستم  خستن باید استراحت کنن

بعدشم مگه کاری کردی که بخوام قهری لبخندی به روم زد و گفت: مگه من مثل تو بچه ام 

م خیلیور شونه ام حلقه کرد و گفت: چه جورم نمیدونی دس قهرم بلدی دستش و پ-قهر کنم

م و از سرم برداشت و لشا من و خالی کنیدل تو  دبهت نمیخوره بیخود نمیخوا-کینه ایم

–نه -گفت: چقدرهم تو دلت خالی میشه روپاش نشستم  و گفتم:تو از این فیلمه خبر داشتی

از اومدن بهم خبر ل خوب میدونستم چون علی قب-ت ونسدولی مثل کسی بودی که انگار می

صورتم  وفقط همین دستی ر-نییخواستم خودت بب-پس چرا به من حرفی نزدی-دداده بو

ازت خواستم به این چیزا فکر نکنی به من اعتماد کن خیلی زود خبرای خوش کشید و گفت:

ه خواب بشد خیلی زود  برات میارم خسته نیستی من که خیلی خسته ام این و گفت و بلند

رفت آروم و بی صدا به اون یکی اتاق رفتم و نشستم پای سیستم هرچی آدرس ذخیره کرده 

و برای وارسته یادداشت کردم دم دمای صبح بود آروم به اتاق برگشتم و بودم درآوردم 

ه اتاق بیرون رفتم صبحانش و آماداز امیر  بیدار شدنقبل از دولی خوابم نبردراز کشیدم 

تاش سبود بزارم رومیز که از پشت سر د کردم تازه میخواستم ظرف نونی که وارسته آورده

صورتش و به صورتم سائید و گفت:صبح بخیر خانم خوشگل خودم از  و دورم حلقه کرد

بح توهم بخیر معلومه که بلدم نکنه فکر کردی فقط خوردن خوابیدن بلدم ص-این کاراهم بلدی

نه جونم خونه -ت: خوب آره همین فکر و میکردمفسرمیز نشست و گوگونم زد ر  بوسه ای

ما همچین خبرایی نبود پدرم اگه غذا رو مادرم آماده نمیکرد لب نمیزد منم اگه خونه پیدام 

فتم: زحمت گش و مقابلش گذاشتم و جونمیشد البته اگه پیدام میشد ناچار بودم کمکش کنم فن

سی دی و جا -ا صدای اون بیدار شدم چی میخواستدستش درد نکنه ب-نون و برادرت کشید

بمونی که نمیترسی خندیدم و گفتم:من و  امن برم دیر برمیگردم تنه– گذاشته بود بهش دادم

اگه بگم یه قولی بهم بده -ترس از هم فراریم نگران نباش با خیال راحت به کارت برس

ز خونه ادون خبر به من پس قول بده تحت هیچ شرایطی تنها و ب-ومه که میدملمع-میدی

جایی خواستم برم تورو خبر کنم  قول میدم–قول بده -کاری بیرون ندارم باشه-بیرون نری

صبحانت و بخوربا اشتهای کامل  آره-توکه درک میکنی من چقدر نگرانتم-اضی شدیر

صبحانش و خورد و از خونه بیرون زد فورا" آدرس ها رو برای وارسته مسیج کردم خودم 
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نگین خانم –بله -پای سیستمم سرگرم بودم که صدای زنگ در حیاط من  به خود آوردنشستم 

چند لحظه  فورا" لباس پوشیدم و – یه بسته دارید تشریف بیارید دم در-م هستم خود-توکلی

ه شد و بسته ای بطرفم گرفت نگاهی به نوع بستدی پیادمرده از رو موتور بیرون رفتم 

انداختم و گفتم: از طرف کیه شانه ای باا انداخت وگفت: آوردن به پیک تحویل دادن خواستن 

کارت پیک و لطف میکنید کارتی از –به خود شما تحویل بدیم لطفا" رسید و امضا کنید 

سته رو گذاشتم رو میز با دقت اخل رفتم  بدتشکر کردم و به -جیبش درآورد  بطرفم گرفت

از نظر گذروندمش بعد با احتیاط بسته رو باز کردم متعجب به محتوای نایلونی داخل بسته 

ه اینطوری نایلون پیچ مهمیه ک یا چیزبندیش فکر کردم باید شکستنی  بانوع بستهچشم دوختم 

زده دستم و  می بازش کردم ولی از دیدن دستی که ازمچ قط  شده بود وحشتشده به آرو

و  دوقتی تونستم به اعصابم مسلط بشم برگه ای که الی انگشتاش بو ر کشیدماکن

ت زحمت نده چون دستت به من نمیرسه اللحساب دبرداشتم)برای پیدا کردن من خیلی به خو

این هدیه رو داشته باش تا هر روز یه تیکه دیگش و برات بفرستم کسی که هیچ وقت 

دوتا مرد باز شدن یدفعه درخونه وحشت زده به پشت برگشتم با  فراموشت نمی کنه (

نترسید خانم ما و بطرف من گرفت و گفت: شیشون کارتکی–همزمان باهم وارد خونه شدن 

با دستور سرلشگر وارد –خونه مردم میشید د ماموریم عصبی گفتم:همیشه همینطوری وار

ه دستم انداختم همانطور که بطرف شدیم بسته رو که باز نکردید دستتون چرا خونیه نگاهی ب

بینید  داشتم دستم و خشک میکردم که امیر بسرویس میرفتم گفتم: میتونید داخل بسته رو 

قربان میشه –آره خوبم آروم باش –بطرف من اومد خوبی سالمی  سراسیمه وارد خونه شد 

بهت نگفته ت:امیر نگاهی به داخل بسته بعد یادداشت انداخت و گفیه لحظه تشریف بیارید 

برای چی رفتی چرا این و باز کردی پیش خودت فکر نکردی اگه بودم ازخونه بیرون نری 

 ستی چکار کنی شیشه الکل تو دستم بمب باشه چی اگه تله بود و میریختن توخونه میخوا

نگاهی به یه -میخوای چکار کنی–تکون دادم و گفتم:میشه بعدا" دراین مورد صحبت کنیم 

م بهتره دست نزنید  بی تفاوت سینی و زیر دستم گذاشتم و حالتون بد میشه خان-این بندازم 

که چیزی ازش به  دش قرار دادم اینقدر آغشته به خون بواط دست بریده شده روبااحتی

با الکل روی دست و تمیز کردم و گفتم:نمیدونم چرا همچین چیزی و  درستی دیده نمیشد

با دیدن انگشتر صدا تو   یده شده من و به وحشت میندازهمثال" یه دست بر برای من فرستاده

چشمای پراشکم و به امیر دوختم متعجب بازوهام و تو دست گرفت چت شد؟–د گلوم خفه ش

یکیتون یه  امیر این...این دست....دست....دست چی -تکونم داد و گفت: حرف بزن چت شد

به کی میخوای زنگ بزنی -شیم و بدهگوشیم امیر گو–لیوان آب بیاره بشین این جا آروم باش 

ماهان؟ اشتباه میکنی -این دست ماهانه امیر این دست ماهانه-چی شده چرا به من نمیگی
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به خدا دست خودشه اشتباه نمیکنم اینم -ماهان االن کالیفرنیاس خوبه با هم رفتیم بدرقش

وم باش نگین صبر آر-ایادچنگ اونه وای خ ووای امیر ماهان ت انگشتریه که خودم بهش دادم

ین همین شخودم زنگ میزنم ب–بزنم به آرمین  زنگ–کن بزار مطمئن بشیم  چکار میکنی 

 سالم-خواهش میکنم امیر بزن رو ایفون-جا بلندم نشو اینطوری اونا روبه وحشت میندازی

سالم امیر خان حالت -سالم آرمین جان منم امیر -خانوم خانما چه عجب یاد ما کردی

آره -م چطوره سرحالهزادای بد نیستیم حال خواهر- ممنونم شما چطوری -چطوره

همیشه به یاد  ما که-خوب چه عجب یاد ما کردی آفتاب ازکدوم طرف دراومده–خداروشکر 

ه اتفاقی براش حال نکین خوب شدهچی -شما هستیم ولی االن بابت چیز دیگه ای تماس گرفتم

استم وخوبه نگران نباش راستش امروز نگین یه چیزی گفت میخ آره بابا نگین خوب-افتاده

بیرون بودیم گفت یکی و دیده شبیه ماهانه بهش -مگه چی دیده-مطمئن بشم اشتباه ندیده باشه

 راستش ماهان این جا نیست-گفتم اشتباه میکنه ولی گفت محاله اشتباه کنه خبری ازش داری

یعنی چی برنگشت -با ما برنگشت محکم کوبیدم تو سرم-نیست پس کجاس–

ماخودمون.....بله ولی هرکاری کردم زیر بار نرفت گفت مطمئنه نگین یه مشکلی داره 

امروز تماسی باهاش  ندیده که اینطور پس اشتباه–م میمونم تا مطمئن بشم میهنخواسته ما بف

از این کارا زیاد میکنه به دل نگیر اون همیشه  دهنه از دیروز گوشیش و خاموش کر-داشتید

بیش از حد نگران نگینه او گوشی و از حالت آیفون خارج کرد وگفت: بله   ههمینطوری

-متوجه شدم درهرصورت اگه تماسی باهاش داشتی بگو خوشحال میشم  ببینمش 

اشت انگهدار گوشی و رومبل پرت کرد و بیسیمش  برددزرگواری خب-.............

داش میکنم نشست و گفت: پی ارمقط  که کرد کنرفت گدستوراتی داد و بعد با وارسته تماس 

ط به خودت مسلط باش بهش چشم دوختم و گفتم:میکشش امیر اون نمیزاره ماهان زنده تو فق

 میخواست بکشه یدفعه اینکارو میکرد قبل از این که بتونه کاری بکنه گیر میندازیمش-بمونه

همش تقصیر منه اگه اون روز به دروغ حرفی بهش زد -نگاهم و به دست بریده شده انداختم

ت ستبلند شو باید د-بودم این جا موندگار نمیشد من میدونستم چقدر حساسه ولی اهمیت ندادم 

شدم خودش دستام و شست و به اتاق برد همین جا بمون   دلنبو بشوری به زور او از جا 

با خارج شدن امیر فورا" پای سیستمم نشستم و کد  به هیچیم فکر نکن یکم استراحت کن

ولی هرکاری کردم نتونستم وارد شبکه بشم مطمئنا" دستم و خونده با ط و وارد کردم بومر

سالم داری چکار میکنی مگه نگفتم استراحت کن  -متفباز شدن دراتاق نگاه از مانیتور گر

این چند روز تماسی با ماهان -م با سر جوابش و دادمنگاه از امیر گرفته به وارسته دوخت

و بزار برای وقتی که مطمئنی فراموش نکردی بهش خیره شدم وگفتم:شکت -نه  -داشتی

شک چیه بچه جون میگم پیامکی چیزی نزده که –بدم نه االن  ووصله دارم جوابت ح
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تماس میگیره ازکسی هم  باشه ماهان اهل این حرفها نیست کار داشته –فراموش کرده باشی 

گوشی و بده من  امیر نگاهی به -وباره همون شماره اومد روخطد نقربا–ترسی نداره 

به به سالم نگین -لهب-گوشی من انداخت و گفت:بگیر فقط بزن روآیفون خونسردم حرف بزن

-ت نرفتهدو یا نآباریکال دختر باهوش میدونستم م–فریبرز! -خانم عاشق پیشه حالت چطوره

خوب حاال که چی توکه فکر نمیکنی همچین چیزی -بسته به دستت رسید–یچ وقتم نمیره ه

دختر –وختم ددگمه ردیاب و زدم و به مانیتور چشم معلومه که نه -من و به وحشت میندازه

مثل تو کم پیدا میشه اصال" پیدا نمیشه بعدشم دست یه پسر خاله عاشق پیشه که همچین مهم 

قول میدم با – ت داشتی که حاالهم بهش رسیدی بقیه برن به درکسرتیپ و دوس ونیست ت

دستای خودم جونت و بگیرم خنده کریحی کرد و گفت:ازهمین پروئیته که خیلی خوشم میاد 

زدی خیلی دلم میخواست بامنم دست و پنجه نرم کنی ولی و اون روز وقتی اون دوتا محافظ 

با  ؟برو سر اصل مطلب ازمن چی میخوای– نقش برآب کنی وقشه هام نترسیدم بو ببری و 

نگین این چیه توداری چکار -قط  شدن تماس مشتم و رومیز کوبیدم و سیستم و چک کردم

قربان نتونستیم پیداش کنیم خیلی زود قط  کرد دفعه بعد..........این خیلی گسترده -؟میکنی 

صفحه مانیتور بعد است خیلی سرهنگ فکر میکنی بتونی کاری کنی اومد جلو نگاهی به 

و گفت:شماهابیرون باشید کاری بود خبرتون میکنم درو پشت سراونا بست  امیر انداخت

اومد جلو درحالی که سعی میکرد صداش باال نره گفت:هیچ میفهمی داری چکار میکنی این 

جرمه توچطور به  سایت وارد شدی نگین هم سرخودت و به باد میدی هم ماها رو اصال" 

امیر تو به این زنه -ومیتونی کاری کنی یا نه فقط این و بگ–این کدا رو  داری  تو از کجا

ارم و خالص دکله شقت یه چیزی بگو عصبی ازجا بلند شدم و گفتم: یدفعه بگو عرضش و ن

تاخودم یه خاکی تو سرم بریزم امیر بین مادوتا قرار گرفت با دست هردومون و ازهم دور 

ماهان...بجنب بعدا" خودم یه فکری برای این موضوع  مکرد و گفت:علی دست دست کنی

  میکنم تونگران نباش خطری تورو تهدید نمیکنه خودم همه رو گردن میگیرم برو اقدام کن

شما هردوتون دیونه اید دیر نیست به جای اونا شمادوتا رو بکشن باالی دار برو کنار ببینم -

به عالمت گذاری کرد  عروند  شرومشخص شده رو از نظر گذ روصندلی نشست و محوطه

بلند شد تو چشمام زل زد و  او تقاضای بالگرد کرد وقتی از ج بیسیمش و درآورد دبع

فعه قبل حرفی نزدم چون حالت و درک میکردم ولی این بار بحث انتقام بخاطر دگفت:

به کسایی که به قتل رسیدن نیست بحث زنده هاست ماهان امیر وخیلی های دیگه که همشون 

جز  دتصمیمات بچگانه تو مربوط میشه سرخود دست به کاری نزن البته اگه دلت نمیخوا

 یهیچ کاری حق نداری بکنی تا وقتماهان کسای دیگه ای هم پاشون به این ماجرا باز بشه 

ازت خواسته بشه غیر این باشه میدم بازداشتت کنن پوزخندی زدم و گفتم:رجز نخون برو 
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ان و برام قسمت دیگه ای ازبدن ماهتو گود هرچی تو چنته داری رو کن دفعه بعد اگه 

م شقه شقت میکنم بعدهم میرم سروقت اونا دوتا از آدرسایی که بهت دبفرستن شک نکن خو

ون داد و گفت:حیف که دیگه زن داداشمی وگرنه کسری تکن دادم توهمون محوطس عجله 

فکر داداشت و نکن هرکار دلت میخواد بکن اون با من حاال وایسم به -به خدمتت میرسیدم

اونگاهی به امیر که سربه .دمتم برسی یا میری پی کاری که ازت خواسته شد سرهنگ خ

رو محکم کوبید امیر دلخور بهم زیر ایستاده بود بعد به من انداخت از دربیرون رفت و د

دستش و گرفتم همین که خواستم چیزی بگم دربا شدت باز شد و  چشم دوخت ولی حرفی نزد

بشین این بار کشش بده بعد با دست به اونی که کنار در ایستاده بود اشاره -وارسته وارد شد

چیه -مطلباصل -مجدد سالم  بهتری-بله–کرد قبلش دگمه رو زدم و گوشی و جواب دادم 

خیلی عجله داری دفعه قبل همچین خونسرد تر بودی چیه پسرخاله جونت پیش ماس  توهول 

بهراد بهم گفته بود دختر کم طاقتی  -ه حاشیه ندارملگفتم اصل مطلب حوص-و وال انداختت

دونست باکی طرفه اون خوب می-هستی باورم نمیشد ولی من حاال حاال ها باهات کار دارم

من تورو به حساب نمیارم چه برسه به دست -همچین من و دست کم نگیر-دنبومثل تو ابله 

ت بتونی دفکر نکنم خو-باال یا پائین گرفتن بگو کارت کجا گیر کرده و چی ازمن میخوای

فقط اگه اقدام نکنه دفعه بعد دست اونه که  میبوسهوکاری بکنی کار من دست شوهر جونت 

ارن و فقط رجز میخونن  تهدید دمایی که عرضه کاری و ندهمیشه حالم از آ-برات میفرستم

دستش میکنن بهم میخورد ازتو بیشتر تواگه کاربلد بودی بهراد نمیزاشت به راحتی از

تومهره سوخته بودی حاال دری به تخته خورده و تونستی به واسطه مادرش کاری دربری 

به درد این میخوری که فقط توهزارسالم که بگذره بازم پیش ببری فکر کردی شدی جانشین 

-کفشای بهراد و جفت کنی فورا" انگشتم و رواون یکی گوشم گذاشتم ولی تماس قط  شد

االن میخوام اون صدا  نهمی–سرهنگ  تماسا ضبط میشه سری به عالمت مثبت تکان داد 

چه صدایی -صدای خنده رو میگم نه این و –خوب مگه صدای فریبرز نیست -دخیلی آشنا بو

شدم چشم درچشمش دوختم و گفتم: خواهش میکنم با اعصاب من  دبلنه چیزی نشنیدم ما ک

بازی نکن دارم میگم صدای خنده شنیدم همونم باعث شد قط  کنه برام بیارش همین االن 

این تماس به کل منطقش با -چی شده؟-یعنی چی ؟ –دوباره پشت سیستم نشستم  البته لطفا"

 برو کنار ببینم – اینقدر سری  نمیتونست به این نقطه برسه قبلی فرق میکنه پروازم میکرد

اره بازیمون میده دوارسته نگاهی انداخت و گفت:پس قبلی هم هیچ  اینطور که معلومه 

اون از یه نقطه مشخص داره از طریق اون وگرنه به فاصله ده دقیقه دوبار تماس نمیگرفت 

پس میره رو خط یعنی.....یکی داره از –نه -وداین بار شماره افتاده ب-خطا باما تماس میگیره

-وختمدمخابرات کمکش میکنه به امیر که بیسیمش و برداشت و از اتاق بیرون رفت چشم 
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خشید بب-توباید حواست باشه نه من بهش چشم دوختم-سرهنگ هیچ حواست به امیر هست

ی کن ازاین فکرم پیش ماهانه لطفا" به دل نگیر من نگران امیرم کار ددست خودم نبو

خواهش -مسئول پرونده اونه نه من توکه انتظار نداری من بهش دستور بدم-پرونده بره کنار

یه کاری بکن خودتم میدونی اونا فقط دریه صورت به هدفشون میرسن یا من و  میکنم

-تونی بکنیخوام امیر درگیرش بشه هرکاری میاین موضوع بخاطر منه نم بگیرن یا امیرو

میفهمی چی داری میگی این یعنی خودکشی درهردوصورت به امیره که بیشتر ازهمه  

میشه یه خواهشی –آسیب میرسه بزار اول بفهمیم خواستشون چیه تا بینیم چکار میشه کرد 

خواهشم -راقب بزار بدون این که خودش بفهمه خواهش میکنم سرهنگم ازت بکنم براش

ولی من فقط اون و دارم –م یادت نره اون برادر منم هست ن کارو میکردینمیکردی هم

با زنگ خوردن مجدد  نمیخوام ازدستش بدم  دستی توموهاش کشید و ازاتاق بیرون رفت

آخ که نمیدونی  راستی صورتت درچه حاله-.......-خوبی–بله -گوشیم همه وارد اتاق شدن

دای آخی اومد و تماس خوشگلت میسوخت ص مت چقدر دلم برای اون صورتدی میدیوقت

آینه و بیسم باهم خرد شدن  قط  شد امیر با خشم چیزیکه تو دست داشت توآینه مقابلش کوبید

سرهنگ سرش و –وارسته امیر و بطرف صندلی کشید واون و دعوت به آرامش کرد 

فکر کنم اشتباه کردیم امیر با خشم و وارسته متعجب بهم -وختدخوند و بهم چشم بطرفم چر

طرف اصال"فریبرز نیست  وگرنه مداوم تماس قط  نمیشد اون که جاش -وختندچشم 

اره هی قط  و وصل کنه حرفها دمیکنه دلیلی ن صه و داره ازطریق خط مسیر و منتقلمشخ

یه چیزی اومد مثل له این که تموم شد صدای ه جمکه به میل طرف نیست قط  میش

با این حساب همه چیز زیر سر –ون موافقم منم با ایش ...مثل....انگار یکی کوبید تو دهنش

واونم با این چیزایی که من دیدم دنبال انتقامه نه چیز دیگه افراد وارسته رو از نظر  مادرس

سرهنگ میخوام این وگفتم:نه نیست برای این کار هزار تا فرصت مناسب داشت  گذروندم

یکیشم اون لحظه اشغال بزنه بار که تماس گرفت شماره هایی که بهتون میدم و چک کنید 

مه اول مال دمال خانوا-وگفت:شماره های چی هست داومد کنارم ایستا-کلی جلو می افتیم

سری پیش از خط صبا –یعنی چی برای چی میخوای این کار و بکنیم -محسن و امتهان کنید

رو پیدا  ه میکنه هیچ کدوم از خطادگم کنی از اونا استفا دمطمئنا"برای ر دتماس گرفته بو

برگه ای توچرا همیشه همه چیز و میزاری دیقه نود میگی بنویس ببینم شماره ها رو -نکردم

که شماره ها رو یادداشت کردم به دستش دادم با خروج او از اتاق اون دوتای دیگه هم 

به من نگاه کن –بله –امیر –بیرون رفتن و درو بستن مقابل پاش نشستم و دستاش و گرفتم 

-نگاهم کرد طمیخوام یه چیزی بهت بگم قول بده گوش کنی فق–م چشم دوخت ناراحت به

بزار برادرت سراین پرونده باشه خودت و بکش کنار خواهش میکنم امیر ممکنه تو 
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هرچیزی ممکنه بگن خودت تو این  -؟ مثال"-ی بگن که نتونی تحمل کنیزحرفهاشون چی

من به خودم ایمان -داشته باشه یا نهمهم اینه حقیقت -ونی احتمال هرچیزی هستدکاری می

ز کنار رفتن من اارم پس دیگه حرفی دمنم بهت ایمان -دارم دست ازپا خطا نکردم و نمیکنم

–میترسم امیر دستی روسرم کشید و گفت:فراموش کردی من کنارتم – نزن که دیونم میکنی

م ازروزمین بلندم ازهمین میترسم فقط ازطریق تو میتونه به من ضربه بزنه بدون تو میمیر

تو ضعیف نیستی من ضعیفم -کرد و گفت:یعنی من اینقدر ضعیفم که بتونن ازپا درم بیارن

کنن حق نداری حتی اگه جلوی چشمت من و حلق آویزم –اونم دربرابر حسی که به تو دارم 

امیر -همونطور که االن بخاطر ماهان عکس العملی نشون ندادی س العملی نشون بدیعک

من برای ماهان فقط نگرانم اونم خیلی ولی فقط بعنوان یه فامیل ولی تو با همه برای من 

به اندازه کافی برام شیرین هستی با این حرفها سعی نکن خودت و بیشتر تو دلم –فرق داری 

– ..نگران نباش من بادمجون بمم چیزیم نمیشهامیر.....-جا کنی که همش وخودت  پرکردی

از این به بعد یکم به -اجازه هست هردو به وارسته چشم دوختیم امیر اشاره کرد بیاد داخل

مغزت فشار بیار شاید زودتر بتونی چیزی  بهمون یادآور بشی همیشه رو نود بوده هشتاد و 

و تا حاال استفاده ای ازشون  هیچی همشون خاموشه-چی شد-پنجم بشه کالم و میندازم باال

خوب –با اجازتون خط امیر یسره کار کرده ازجا کنده شدم – نشده  کالفه لبه تخت نشستم

خواهش میکنم شوخی و -ردش و زدن لبخندی زد و گفت: امیر کنارته چرا وحشت کردی

بهتره  فرستادم سروگوشی آب بدن خارج تهران -بزار کنار  فقط بگو ردش و کجا زدن

اختم و گفتم:یعنی دی ملک و امالک پدری داری آدرسشون و بهمون بدی ابرویی باال انهرچ

غلط ویالی خودت ,اونا توملک پدرمنن خندید و گفت:همون جائین که وعده به من دادی 

اون داره -خطم چی–سرهنگ خطتت –نکنم دارن سور و سات عروسی من و ردیف میکنن 

مریم اون االن کجاس وارسته  استفاده میکنه خدای منداره ازخط تو  خط تورو کنترل میکنه

اون روز هیچ خبری  مضطرب نگاهی به برادرش انداخت و با عجله ازخونه بیرون زد

به جای اتاق خوابی که دیگه نشد اون دونفر به واحد مادر امیر رفتن و مارو تنها گذاشتن 

 یکدوم خواب به چشممون نم یم ماندیم هیچدمجر امیر درست کرده بود تو اتاق خواب زمان

داشتم به ماهان و این که االن تو چه حالیه افکار خودمون غرق بودیم  واومد و هرکدوم ت

همینطوری -چرا نمیخوابی گلم-جانم-فکر میکردم که صدای امیر رشته افکارم و پاره کرد

  بوسه ای روموهام زد و گفت:بلند شو لباست و عو  کن بخواب نگران چیزی هم نباش

من نگران زمانیم که سرم  تو سینه اش فرو بردم و گفتم:تا وقتی کنارمی نگران نیستم 

ن به درد اونا نمیخورم آخه م ازخونه میخوای بری بیرون حلقه دستش  تنگ تر کرد و گفت:

-اره که به درد کسی بخوره نیم خیز شدم و تو صورتش زل زدمدمرد چهل ساله چی ریه پی
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تو گیر بیافتی کار من تمومه بخاطر منم ن موضوع رو شوخی نگیر امیر خواهش میکنم ای

شده خیلی مراقب باش لبخندی به روم زد و گفت:دست هیچ کس به تو نمیرسه تا من زنده ام 

تو ,تومن –تو درامانی کالفه خواستم بلند شم که گفت:چی تو رو ترسونده چرا اون ونمیگی 

داری میترسم دیگه تورو خوب میشناسم مطمئنم ومیترسونی ازاین که نمیدونم چی تو سرت 

نشون  دداری یه چیزی ومخفی میکنی بخاطر همون سعی میکنی خودت و اینقدر خونسر

ی اگه چیزی میدونی چرا به من به بقیه نمیگی با باز شدن یدفعه روحشت زده جیغی بد

این چه وض  وارد شدنه علی هیچ میفهمی –منم نترسید  -م ر چسبوندیه امبکشیدم و خودم و 

شالم و مرتب کردم و از متاسفم متاسفم مریم و پیدا کردیم خواستم خبر بدم –چکار میکنی 

ه آخر خط  دده بوده و رفته بورتو اتوبوس خوابش ب-کجا پیداش کردی-رو تخت پائین رفتم

میگه وقتی از خواب بیدار شدم -شته انداختم و گفتم:پس چرا اینقدر دیر برگالابرویی با

-اختم و گفتم:میشه بگی االن کجاسدبه او ان دنگاهی به امیر بع دساعت از یک گذشته بو

-هدمیخوام بدونم تو اتوبوس با کی بو-چه کاری-صداش کن بیاد این جا کارش دارم-پائین

زی داده این ن که برادر من کی کنارش نشسته بوده چیییعنی چی؟ امیر کالفه گفت:یعنی ا

خوب -  بخوره یا نه چه میدونم دستمالی بویی باالخره یه چیزی که بیهوشش کرده باشه

م و ازش خواستم بیاد باال دشماره مریم و گرفتم و خو–خودم اینا رو پرسیدم گفت نه هیچی 

با رفتن اونا  وقتی مریم وارد اتاق شد از امیر خواستم چند دقیقه ای با برادرش بیرون باشن

ده بهم تنه مریم به گریه افتاد و قبل از این که من چیزی بپرسم گفت:موق  سوار شدن یه مر

وقتی دید خوب بقیه اش -ار اتوبوس بشم و اون سوار موتورش....وسزد من تازه میخواستم 

اون دیونه دستش و  -فقط  همین-من به اتوبوس خوردم پیاده شد و کلی عذر خواهی کرد

ار صورتتون خاکی شده دستکشش بوی عجیبی داشت من نزاشتم دست آورد جلو و گفت: کن

-نمیدونم-ببینم چه شکلی بود-ی خیلی ترسیده بودملبزنه فورا" خودم و انداختم تو اتوبوس و

دستکشش و حس کردی پس حتما"  یونی وقتی اینقدر نزدیک بود که بویعنی چی که نمید

فقط چشماش  دیدم اونم اینقدر خون  دنه کاله کاسکت روسرش بو-صورتش و هم دیدی

خیلی خوب آروم باش –و ترسناک  روشن بودچشماش دم ولی رکه وحشت ک دانداخته بو

نگین بهش نگی مرده میخواسته چکار کنه –تاده ت فکر میکنه چه اتفاقی برات افاالن شوهر

ی میخوای همین جا میتون خیلی خوب حاال هم چیزی نشده-رنه من و زنده نمیزارهگو

وی در لنه نه میرم پائین جلوی چشمش نباشم بهتره سری تکان دادم و تا ج-استراحت کنی

خوب نگین چی  همراهیش کردم وارسته هراسون بهم چشم دوخته بود وقتی نشستم گفت:

یه موتور -چی میگی چی آغشته بوده دستکش کی اصال"-و دستکشرآغشته بوده -فهمیدی

شین هنوز مونده نشست و بهم خیره ماند زمان سوار سوار عصبی نیم خیز شد که گفتم:ب
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میگه وقتی برای عذر خواهی شدن به اتوبوس ازرو موتور میپره پائین درست نزدیک مریم 

خوب چه -آره همین-فقط همین-دستش و باال آورده حس کرده دستکشش بوی عجیبی میده

راکب -سیما دیده بوده اشته جالبه همون مشخصاتی و میگه کهدندیده چون کاله -شکلی بوده

آره چشمای روشن که کامال"خون انداخته بوده فقط -ندموتور سواری که چادرش و کشیده بو

ش افتاد اینقدر گفت یدفعه یاد–پس چرا این موضوع رو به خودم نگفت –همین یعنی هیچی 

با تو اتوبوس این کارو کرده باشه فکر کرده که این یادش رفته بوده  یبه این که ممکن ک

زنگ خوردن گوشیم هرپنج نفر به گوشی خیره ماندیم من زودتر به خود اومدم گوشی و 

نگاهی به -نمااساعت خواب خانم خ-بله–برداشتم و با عجله به اتاق رفتم و دگمه رو زدم 

کار مهم تر از این که -کارت و بگو-بیداری یا هنوز توخواب به سر میبری–امیر انداختم 

سالمن که , جاری جونت تشریف آوردن خونه-کارت و بگو-شده بوددلم برای صدات تنگ 

خیلی بدبختی –ازاین سروان قالبیاس دیگه آره چیزیشون نشده بهش نمیخوره نظامی باشه 

میشیم زیاد -مبهتر نیست روبازی کنی تومشکلت با منه نه بقیه پس بهتر نیست رودر رو بشی

م ما دسترسی به خیلی ها داریم ولی میبینی برای این بود که بهت بگ عجله نکن کار امروز

بیچاره نتونستید وگرنه این کارو کرده بودید گویا پیک محترم همچین بی -ردیمکه اقدام نک

یکم زودتر جنبیده بود اونم االن تو چنگتون بود همونطور که ماهان جربزه تشریف داره 

اون فکر میکنه توخیلی  بیچاره–نه برام مهم نیست -لش و بپرسیاراستی نمیخوای ح-هست

تو ندونسته من و از شر یه مزاحم راحت -زود پیداش میکنی واز صالخی نجاتش میدی

ولی من االن میخواستم سر زندگی اون با تو –ازم دکردی دیونه نیستم خودم و تو دردسر بن

تو دم دست تری راستی حال آرمین چطوره -چرا من برو با خانوادش معامله کن-ه کنملمعام

ببین من حوصله حرف –چیزی نگم  ا خواستم حرفی بزنم امیر اشاره کرد خونسرد باشم وت

قت اربابت بهت اجازه داد موضوع اصلی و بگی رارم هدزدن با آدم بی مقداری مثل تورو ن

-منظورت از ارباب چیه-قط  نکنی دستم  رو گوشم گذاشتم و چشمام و بستم-تماس بگیر

همه کاره -همونی که بهت دستور میده چکار بکنی چکار نکنی کی زنگ بزنی کی قط  کنی

پیدا نخواهی  گفتم:آره جون خودت هزار سالم بگذره تو عرضه کاری و دا پوزخنبخودمم 

اشتی برای چی دست به این کار زدی بهتر نیست دکرد بهش بگو توکه اینقدر دل و جرأت ن

فکر میکردم باهوشی ولی گویا اشتباه کردم همه –خودش پا پیش بزاره و بگه چی میخواد 

با قط  شدن تماس امیر گفت:اون صدای  ....کاره منم فردا که تماس گرفتم میگم کارم چیه.

ولی هرچی فکر  اال انداختم و گفتم:سری پیش هم همین صدا رو شنیدم بشانه ای  چی بود

.نگران نباش به این راحتی .....کردم نفهمیدم چیه ماهان فعال" سالمه ولی ممکنه فردا

به یکی -آهان آوردی-گروگانشون وازدست نمیدن راستی توعکسا رو برای چی میخواستی
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نگاهی به عکسهایی که از دست بریده  و رو میز گذاشتازاون دوتا اشاره کرد اونم پاکت 

ت دچی ولی خو-این دست ماهان نیست-خوب نمیخوای حرف بزنی-شده گرفته بودن انداختم

پس دست ماهان -این انگشتر پدرمه.......دیدم. وآره چون وقتی انگشتر -گفتی دست اونه

ان درست انگشت دومش مش به ماهان آخه دست چپ ماهدب دخودش خواسته بو-چکار میکنه

امت دور خبند بود جراحی کردن ولی بخاطر ز بخاطر من موند الی دستگاه و فقط به پوست

اگه......گفته بدمش به ماهان  دپدرم ازم خواسته بو انگشتش هیچ انگشتری تو دستش نمیره 

منم قبل از این که از ایران بره بهش دادم ولی میبینید که تو این عکس انگشتر تو دست 

پس ماهان سالمه اصال" از کجا معلوم کار خودش نباشه عصبی به –و انگشت سالمه  چپشه

باش خانم فقط  آروم-ه منه  لمرده نگاه کردم و گفتم:یعنی میفرمائید هم دست فریبرز پسرخا

کاری که به  تباه کرد همچین چیزی به زبون آورد ماهان سرش برهشاخیلی -نظرش و گفت:

ضرر من باشه انجام نمیده اون مطمئنا" خیلی زودتر از من طرف و پیدا کرده به همین 

خوب فر  میگیریم حدس شما درست اون وقت چطور اونا رو پیدا -خاطر گیر اونا افتاده

م اون  که از چیزی خبر نداشت ممکنه زمانی که تعقیبمون میکرده کسی و چه میدون-کرده

فقط نمیفهمم چطور گیر افتاده ماهان مهارت خیلی باالیی تو رزمی داره کسی به  دیده باشه

 وحاال که براومده تو چنگ اونا هم هست ببینم این بار ت-راحتی نمیمتونه از پسش بربیاد

وارسته وهشتاد درجه مخالف منطقه قبل رت و دور افتاده صدبازم یه جای پ-منطقه بود کدوم

وی لج تراحت کنیمسبلند شد وگفت:فکر نکنم دیگه امشب زنگ بزنن همه خسته ایم بهتره ا

وقتی امیر دروبست گفتم:چیه  در وارسته سرش و کرد تو گوش برادرش چیزی گفت و رفت

امیر چیزی شده لبخندی زد و گفت:نه معذرت خواهی کرد بخاطر سرزده وارد شدنش  

ن میام روتخت .که نشستم الخودش دراتاق و باز کرد و گفت:برو منم انمیخوای بخوابی 

ه ن-لباس خوابت نمیبرهاین خوب لباس خوابیته میدونم با -این چیه امیر-وارد شد و دروبست

لباست و عو  کن راحت دروقفل کردم اینم از در اتاق بفرما خانم –یدفعه سر زده میرسن 

مگه -بخواب به گفتش عمل کردم وقتی  کنارم قرار گرفت گفت: واقعا" نگران ماهان نیستی

زیاد نکنه توهم بهش  خیلی-اریدنگین چقدر قبولش -میشه نباشم تمام فکر و ذکرم پش اونه

ن اینه به همه کس و همه چیز شک داشته باشم با اخم گفتم:به من خوب کارم-شک کردی

ولی رفتارت کامال" نشانگر شکت به منه نگو نه -همه به جز تو-  احیانا"شک نداری چی 

وقت بهت شک نداشته و ندارم اگه اسم ماهان و آوردم  ه هیچدکه.......هیس دیگه ادامه ن

م..........اون از داومد اونطور که من شنیده بوبرای اینه که خیلی راحت با ازدواجت کنار 

همون موق  که من اون فیلم و ضبط کردم وقتی -متوجه نمیشم-خیلی قبل ماجرا رو میدونست

نگین فقط با امیر ازدواج میکنه نه  کرد پدرم فیلم و نشونش داد و گفتمجدد خواستگاری 
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ه دن که اسم تورو شنیده بوکس دیگه فکر میکنی برای چی ایران پیداش شد فقط برای ای

حتی  هیچ وقت به ضرر من کاری نمیکنه هیچ وقت میخواسته از نزدیک با تو اشنا بشه اون

دستم و دور گردنش دیگه خیلی نگو داری غیرتیم میکنی – اگه به قیمت جونش تموم شه

این بود حلقه کردم و گفتم:اون فقط برام مثل برادر میمونه همین ولی تو همه زندگیمی غیر 

بدونی همچین دختری هم وجود داره به انتظار نمیموندم   این چند سال بدون این که تو حتی

درحالی که با موهام بازی هیچ وقت به این که فقط تورو دوست داشته و دارم شک نکن 

و خبری از امیر  ده بوپچی چشمام و باز کردم دراتاق بستمیکرد خوابم برد با صدای پچ 

ولی مشخص بود قصد  باسم و پوشیدم و پشت در ایستادم صداشون نجواگونه بودنبود فورا"ل

دارن چیزی و ازمن مخفی کنن چون امیر گفت فعال" نباید چیزی بفهمه بعدا" خودم یه 

درنگ نکردم دروباز کردم و بیرون رفتم وارسته با دیدنم نیم خیز شد و جوری بهش میگم 

امیر جان ترجیح میدم چیزی که ابش و دادم و گفتم:وجنگاهش کنم  الم کرد بدون این کهس

نه به نظر علی تو مادرم -بعدا" میخوای بهم بگی و االن بشنوم چی شده خبری از ماهان شده

فتم:خوب که چی بشه راحت دت از این جا دور بشید روبه روش گید یه مبامریم و مرجان 

بقیه هرطور دلتون میخواد نقشه بسه امیر من هیچ جا نمیرم برای  -! نگین-ماهان و بکشه

تیم با تمسخر گفتم: ما هس– نمیتونم ماهان  به امان خدا رها کنمبکشید ولی برای من نه 

پس –نمیخورید کاری هم باهاتون نداره امیر عصبی گفت:همین که گفتم  ردش شماها به د

همین که شنیدی من –االن چی گفتی -یکنمداش مشمارو به خیر و مارو به سالمت خودم پی

به امان خدا رها نمیکنم  شماها اگه کاری از دستتون برمی اومد  انجام داده بودید  وماهان 

ا بریم حاال که میبینید نمیتونید پیداش کنید همچین تصمیم ابلهانه ای گرفتید وبهتره بدونی هرج

شون داریدتا بتونم یه مدت این جا نگههمین خونه امن نیست اینا گیرمون میارن هیچ جا مثل 

به م من که سپرده بود-ت تصمیم بگیریدباز سرخود میخوای برای خو-ازمداینا رو گیر بن

, من اهل فرار ی من چکار کنمرا وقتی کاری جز فرار به ذهنتون نمیرسه انتظار داشماه

شده  درد پام اینقدر شدیدنیستم اگه بودم وضعم االن این نبود جونم و بخواه ولی این و نخواه 

امه بدم به سختی از جا بلند شدم ولی نتونستم خودم و کنترل کنم امیر دنتونستم اگه که دی دبو

شده بودم با وحشت بهم چشم دوخت و گفت:چت شد نگین ببینم بازم درد داری  شنبود نق

با  بشین همین جا تا مسکنت و برات آماده کنم-ناراحت نگاه ازش گرفته و گفتم:چیزیم نیست

با تزریق مسکن مجدد رو  به کمک دیوار خودم و به اتاقم رسوندم دم رفتن او من هم بلند ش

 ل صحبت بدونتخت دراز کشیدم و ازش خواستم تنهام بزاره مادامی که اونا به آرومی درحا

منم وقتم و با کشیدن نقشه سپری کردم ساعت ازهفت گذشته بود که ازجا بلند شدم وارسته 

تقریبا" هم بیرون رومبل خوابش برده بود روش و کشیدم و به اون یکی اتاق رفتم نبود امیر 
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داشتم  تو اون سه ساعتی که من بودم نه امیر ازخواب بیدار شد نه سروکله اونا باال پیدا شد

دست اومده رو پیرینت میگرفتم که گوشیم زنگ خوردمنتظر اونا نشدم و به  اطالعات

کارت و بگو حوصله صدات و –صبح بخیر خوب خوابیدی  -بله–بالفاصله جواب دادم 

میکشمت اگه به  ......نگینماهان خودتی ......الو –حوصله این صدا رو چی -ندارم

وای به -یای این جا....الونالو ماهان الو....اون کثافت این جاس ...–حرفشون گوش..آی 

ا  به جوش اومدی نه میبینم که -حالت اگه فقط یه مو از سرش کم بشه دودمانت و به باد میدم

باشه ولی قبلش باید یه کاری -شو کثافت بز دل مردشی با خودم روبه رو شوخفه –بله 

ه امروز بشه فردا جناز ,ازعشقت جدا میشی همین امروز-چی؟ - طالق –مثال" -بکنی

زیرک و باهوشی  از دختر -چه نفعی به حال تو دارهطالق من –پسرخالت و برات میفرستم 

ازاون جدا میشی تا بیای -نشدم  بی پرده قصد اصلیت و بگو-متوجه نشده باشه مثل تو بعیده

ر دل خودم بود فردا صبح نه تماس طبیخودی بهت کمک کردم نخیر بخا دی بامن فکر کر

ده باشه اول پسرخالت بعد شوهرت بعد به ترتیب هرکسی که اطرافته شوم نمیگیرم کارت تم

پنجره چشم دوختم با گرفته شدن گوشی به خود اومدم   با قط  شدن تماس به-دخلش و میارم

فقط نگاهش  خب حاال چه تصمیمی داری-گوشی و سرجاش گذاشت و تو چشمام زل زد

تنها راه نجات ماهان -دستم مخفی کردم؟ چشمام و بستم و سرم  بین یمیخوای جدا بش-کردم

اونطوری –منطقی باش میکشنش – فتم:منتظر یه نظر بودی فریاد گهمینه عصبی والبته با

امیر دیگه دوستم نداری به همین زودی دلت و زدم – خودت فکر میکنیط به فق-من میمیرم

ه ارده ایرادی چ-باهات بیام محضر پس چی انتظار نداری-نی اینطور نیستبسه خودتم میدو-

تش و شگتاخواستم حرفی بزنم انر برید جدا هم بشید محض-متعجب به در اتاق چشم دوختم

من یه چیزی متوجه شدم بد  آورد باال و گفت:سوری عصبی داد زدم نه من این کارو نمیکنم

نیست شماها هم یه نگاهی بهش بندازید برگه ها رو برداشتم و از اتاق برون رفتم  تمام برگه 

دوتای دیگه هم سرمیز حاضر  ها رو رومیز ناهار خوری چیدم با اومدن امیر و وارسته اون

-تا شماها اینا رو ببینید اون یکی هم پیرینت میگیرم کارم که تموم شد پیش بقیه رفتم شدن  

با نقاطی که مشخص شده کار نداشته -میشه یه توضیحی بدی ببینم متوجه چی شدی  وبخ

پدر -دلیلی هم داریدازکجا معلوم –مرب  اون باید یه جایی این وسط باشه باشید   وسط این 

من تو تمام این نقاطی که به دست اومده ملک داره اون فقط خواسته ذهنمون و منحرف کنه 

این نقطه ما هیچ کدوم چیزی نداریم هرچی اسناد بود زیر و رو کردم ولی چیزی تو  وولی ت

احتمالش هست ولی –این نقطه پیدا نکردم  اون مطمئنا" تو یه جایی توهمین نقطه است 

چرا راضی -هشکمشب پیداش کنیم وگرنه ماهان و میباید تا ا-میدونی این کار چقدر زمان بره

ن که اون مطمئنه من این کارو نمیکنم این اطمینان و ماهان به برای ای-نمیشی بری محضر
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میخوام به حرفهایی که ماهان بهشون میزنه اطمینان پیدا کنن تا بتونم تو فرصت اونا داده 

باید پیداشون کنیم ولی....میدونی -پیداش کنیم فرداواگه نتونیم تا –مناسب کاری پیش ببرم 

ین اونا کسی هست که به منتظر همشون و دیدم گفتم:بنگا وقتی چی من و به شک انداخته 

ماهان بهم گفت اگه  تهچون اون و دیده دنبال اونا رف مطمئنا" ما انتظارش و نداریم  ماهان

چی نه -مثال"چی؟-برم اون جا من و میکشه پس چیزی هست که من سخت ازش فراریم

ندید و گفت: دستم میدونستم که االن این جا نبودم خ-خوب کی؟- سرهنگ بگو  کی؟

و شما چکار میخوای بکنی بلند شدم و گفتم: میشه چند لحظه –این دیگه با شما  -میندازی

تشریف بیاری میخوام یه چیزی نشونت بدم  امیر وقتی دید به اون اشاره ای نکردم همون 

نخواستم امیر متوجه بشه که بخواد اعتراضی -خوب چی میخواستی نشونم بدی–جا نشست 

کنه پول ازمن کار از شما هرکسی که فکر میکنی به درد این کار میخوره استخدام کنه 

پولش اصال" اهمیتی برام نداره هرچقدر الزم باشه میدم فقط نزار آسیبی به ماهان برسه 

–یکنم از هرچیزی که فکر میکنی الزمه استفاده کن جواب مادرش و نمیتونم بدم  خواهش م

یعنی -راضی کنو مجوز اصلی دست امیره اون من برای کارام مجوز الزم دارم نه پول 

مخالفتی داره شانه ای باال انداخت و گفت:نمیدونم ولی خوب جلو خودش نمیگم ماهان 

ت: نمیبینی چه جوری سرهنگ این چه حرفیه از تو بعیده خندید و گف–رقیبش محسوب میشه 

-ولی برای اون رقیب-ولی اون برای من فقط پسرخالس-جوش میاره به همین دلیلیه دیگه

میه اگه دپس چطور آ-می نیستدامیر همچین آ-حاال چون این فکر تو سرشه باید بزارم بمیره

م  فدای شک اون کنو من نمیتونم ماهان -مجوز نمیده یعنی .......یعنی به یه چیزی شک داره

به این فکر کن که االن جز ماهان مریمم میتونست اسیر اونا باشه اون وقت چکار میکردی 

کاری که گفتم بکن نیاز نیست امیر متوجه بشه -داد دستاش و کرد تو جیبش و سری تکان

هرچقدر الزمه بنویس – فورا" از تو کشو سه تا چک سفید امضا درآوردم و بطرفش گرفتم

میدونم بابت اینا کلی هزینه باید کرد پس -نیاز به این نیست–یغ نکن فقط لطفا" ازهیچی در

امیر متوجه نشه سری تکان  تلطفا" بزار تو جیب نتعارف و بزار کنار تا دیر نشده اقدام ک

وارسته بدون –تلفن صحبت میکرد  ز اتاق بیرون رفتیم امیر داشت باداد وقتی هردو با هم ا

یر که تلفن و قط  کرد ضربه ای به درخونه خورد با دیدن امگفتن حرفی ازخونه بیرون زد 

-سالم چی شده ماهان کجاس-سالم رسیدن بخیر خوش اومدی-نیما نفس راحتی کشیدم

کی رسیدی  ممنون خوش اومدی-میر حالت چطورهسالم آقا ا–بفرمائید داخل آقا نیما سالم 

امیر با دوتا مامور دست داد نشست و گفت: یکربعی میشه خبر و از مادرتون شنیدم راسته 

چرا زودتر بهم خبر –نه -حاال باید چکار کرد ردی ازشون زدید–آره راسته -ماهان و گرفتن

کاری از دستت برنمی اومد بعدشم مسافرت بودی غیر اون هرچی از این جا دورتر -ندادی
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یعنی تا این حد پیش -ل منم راحت تر بود حاال ماهان کمه توهم بهش اضافه شدیبودی خیا

فقط لیست کن -اینطور نشون میده  باید دست به کار بشی نیما خیلی چیزا احتیاج دارم-رفته

نه اونا نه دوتا خط صفر باید تهیه کنیم  سری تکان داد و گفت: -سه تا خطم روشن بزار

نگین داری -ار من نیست فقط خودت میتونی ازعهدش بربیایمثل همیشه البته ک-ودیگه؟

چکار میکنی منظورت چیه نگاهی به امیر انداختم وگفتم:یکم اطالعات میخوام نیما میتونه 

کالفه گفتم:ولی من نمیخوام تو وارد این -هرچی الزم باشه من و علی هستیم–بهمون بده 

ماهانم درامانه نه  و نرسیده باشه جونبازی میشی چرا متوجه نیستی تا وقتی دستشون به ت

تنها اون منم درامانم پس لطفا" خودت و از این ماجرا بکش کنار و از همینجا روکار 

داره مسئول پرونده ایشونن اتفاقی براشون نمی افته امکان ن–مدیریت کن خواهش میکنم 

مان دارم بهمم ثابت من به توانایی ایشون ای-و ناموفق بیرون بیان ندست رو پرونده ای بزار

این خود ,آقا امیر وقتی میگه نگرانه یعنی نقطه ضعف –شده ولی نگرانم دست خودمم نیست 

خطره منم باهاش موافقم فراموش نکنید جز شما کسی و نداره ممکنه برای ازدست ندادنش 

هرکاری بکنه این و چون خوب میشناسمش بهتون گفتم دیگه با خودتونه خوب لیست و 

دادم فورا" از خونه بلند شدم وگفتم: آره االن برات میارم برگه رو که به دست نیما نوشتی 

با اشاره ازم خواست برم تو اتاق وقتی درو بست گفت: چرا چیزی الزم  بیرون زد امیر

از خرید همین  رومیخواستم چندتا سیگنال و کده منظعزیزم چیزی که -داری به خودم نمیگی

نا یببینم ا هستی دلیلی نداره چیزی که الزم دارم به یکی دیگه بگم بود وگرنه تا وقتی تو 

ازمن دلخوری -! بطرفم برگشتامیر ...هیچی همینطوری -چطور ؟-قراره این جا بمونن

بی بهم نداد بازوهاش  گرفتم و گفتم:من فقط میخوام ازتنها چیزی که دارم با چنک و جوا

هیچ –از اینه که همه رو قبول داری اال من  دلخوریم-هم خورده نگیردندون محافظت کنم ب

حرفی بهت نمیزنم برای این که همین جا جلوی چشم خودم کس و به جز تو قبول ندارم 

چه جون بباشی امیر این بار طاقت نمیارم شک نکن باهام راه بیا سری تکون داد و گفت: 

ولی از وقتی پای من تو -نیومدهبیست ساله تواین حرفه ام تا حاال هم مشکلی برام پیش  من

بخاطر من که -تقصیر تو نیست-زندگیت باز شده انواع و اقسام اتفاقا برات افتاده غیر اینه

هست , خواهش میکنم درکم کن لپم و کشید وگفت: هرچی میگم تویه چیز دیگه میگی 

نه  قرارمون برای صبح ساعت .نه ولی ترجیح میدم این جا بمونم-میخوای استراحت کنی

ولی چهارهفته از اون روز میگذره هنوز که هنوز خبری ازشون نشده وماهم  دبو

کوچکترین ردی ازشون نتونستیم پیدا کنیم اینا حرفهای وارسته بود که پشت تلفن داشت 

تمام فرضیه ها اشتباه دراومد -تماس که قط  شد به من چشم دوختبرای مافوقش میگفت 

بازم میگم راهش اینه من از این –رای هرخبری آماده کنی باید خودت و ب حاال چکار کنیم
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اهش میکنم بزار حرفم و بزنم اون داره تمام وخ-نگین باز که شروع کردی-خونه برم بیرون

خطا رو شنود میکنه کافیه پشت تلفن به نوعی وانمود کنیم که دیگه بی خیال همه چیز شدیم 

یر کن با فاصله مراقبم باشن اونم فقط برای فردا هم من ازخونه میزنم بیرون چند نفر و اج

این که خیالت راحت شه باور کن زود به نتیجه میرسم اون اگه خواسته بودمن ازت جدا شم 

حق با ایشونه قربان یک ماه -از خونه بکشه بیرونرو برای این بود که به نوعی مادوتا 

جوره ازشون محافظت  گذشته ولی به نتیجه نرسیدم این آخرین راهه مطمئن باشید همه

چرا نمیتونی –چی میگی امیر بلند شد و گفت: ریسکش باالس نمیتونم اجازه بدم – میکنیم

فقط برای این که نگران منی یا چیز دیگه ای هم هست وقتی متعجب بهم چشم دوخت بلند 

حس میکنم از این که ماهان گیر افتاده ولی م وگفتم: نمیدونم چرا دشدم روبه روش ایستا

این و گفتم و به اتاق رفتم و درو کوبیدم نیم ساعتی گذشته بود که وارسته ضربه  وشحالیخ

-ای به در زد و وارد شد لبخندی به روم زد و گفت: حرفت کار خودش و کرد کوتاه اومد

اوه اوه محاله نمیتونم این و بگم مطمئن -خوبه پس اقدام کن فقط لطفا" مان  خروج امیر بشو

نگران نباش بچه که نیست اون به -پس میگی چکار کنیم-  د ماهانم میزنه باش اینطوری قی

باشه هرکاری الزمه بکن طبق برنامه ریزی امیر پشت تلفن من به -کارش خوب وارده

که من ازخونه  دجزئیات و بیان کردیم فردا نزدیک یازده بوآرمین وارسته هم به مریم 

بیرون زدم البته امیر تو صندوق عقب ماشین مخفی شده بود صندلی پشت و هم دستکاری 

یک ساعتی برای خرید کردن از این ور کرده بودن تا درموق  لزوم بتونه راحت داخل بشه 

ه نبود پشت چراغ قرمز بودم که ماشین جلویی بنظرم آشنا به اون ور رفتم ولی خبری نبود ک

وقتی شماره پالک واز نظر گذروندم متوجه شدم ماشین خودمه فقط رنگش فرق کرده اومد 

اشتم فورا" شماره و رنگ ماشین و برای وارسته دبود با اون یکی خطی که دراختیار 

پیامک کردم و به راهم ادامه دادم بدون افتادن اتفاقی به خونه برگشتم یک ساعت از برگشتم 

ارسته خبر داد فریبرز و مادر بهراد با چندتا دیگه دستگیر شدن  به خونه سپری شده بود که و

وقتی به پایگاه رسیدیم چهره وارسته و دوتا ماموری که این مدت همراهمون بودن حسابی 

ناخودآگاه دست امیر و چسبیدم اونم متوجه حال اونا شده بود به مح  این که توهم بود 

ره اونگاهی به من انداخت و چطو رش مقابلش ایستاد گفت:حال ماهاندبرا

ا رسیدیم بیهوش بود وقتی م -" بلهالیعنی چی که فع-" بلهالفع-زنده است-گفت:توبیمارستانه

پاهام شل شد و به زمین افتادم امیر دکتر گفت بخاطر تزریق بیش از حد مواد رفته توکما 

ی برد  لیوانی آب به لبم نزدیک کرد به وارسته چشم دوختم و گفتم:حرفی فورا" من و به اتاق

نه فقط گفت جای تعجب داره که تا حاال سالم مونده -از این که ممکنه بهوش نیاد که نزد

خیلی وقت پیش با این حجم موادی که بهش زده میشده باید تموم میکرده احتمال داد که بتونه 
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به صده فقط این نیست وقتی بهش چشم دوختیم گفت:فریبرز و یک دووم بیاره ولی احتمالش 

مادره حین فرار کشته شدن دوتای دیگه هم که دستگیر شدن ازاین کارگر افغانی ها هستن 

کاش چند روز زودتر دست به این کار      چیزی  خبر ندارن ازکه اون جا نگهبان بودن 

با بسته شدن .ق بیرون رفت و درو بست زده بودیم شاید........جمله رو تموم نکرده ازاتا

پرونده توجا افتادم یک هفته ای کامل دربی خبری سپری کردم تا کم کم حالم روبه بهبودی 

خوب  بیان ودکتر وضعش  روز به مالقات ماهان میرفتررفت طبق حرفهای امیر که ه

ز سر گرفته شد ی زندگیمون ادکما به سر میبرد با سرپا شدنم روال عاکرده ولی هنوز هم تو

مثل گذشته سپیده و سولماز هرروز کنارم بودن و امیر به تنها نگرانیم وضعیت ماهان بود 

محل کارش میرفت فردا تولد امیر بود و دلم میخواست با یه جشن کوچک کمی ازاون هیاهو 

و جنجال فاصله بگیرم  از سپیده و سولماز خواسته بودم اون روز نیان خودمم نه نشده زدم 

بیرون تا ساعت هشت که امیر برسه خودم شام درست کردم همه چیزم آماده ورودش کردم 

خانوادشم دعوت کرده بودم اونا جلوتر از امیر اومدن و به انتظار ایستادن وقتی امیر وارد 

شد از دیدن اون چهره گر گرفته همه که درحال دست زدن بودیم خشکمون زد امیر بدون 

رش جوابی بده سیلی محکمی بهم زد و گفت: مگه بهت نگفته بودن این که به سئوال براد

حق این که ازخونه بری بیرون نداری هان به همین زودی قولی که داده بودی فراموش 

کردی دستم و گوشه لبم که جویبار کوچک از خون راه افتاده بود گذاشتم و فقط نگاهش 

حکم تکونم داد و گفت: با توام لعنتی کردم یقه لباسم و محکم تو دست گرفت چندین مرتبه م

مگه بهت نگفته بودم حق نداری پا از این خونه بیرون بزاری برای چی بدون این که حرفی 

به من بزنی گذاشتی رفتی هان برادرش اون و از من جدا کرد و گفت: چته حاال مگه چی 

علی خفه شو که  شده بنده خدا بخاطر تو رفته این چه طرز برخورده فریاد زد تو خفه شو

حالم و بهم میزنی شدی مهربون تر از دایه توی زبون نفهم هیچ فکر نکردی اگه یه اتفاقی 

برات بیافته من باید چکار کنم با انگشت چند بار رو پیشونی من ضربه زد هان فکر نکردی 

مادرش بازوش و گرفت و گفت: بسه دیگه  این چه طرز رفتاره پسرم همه چیز که به خوبی 

خوشی هل شده دیگه چرا اینطوری میکنی اون دوتا رفتن به درک قرار نیست که این بنده  و

خدا تا آخر عمرش زندونی باشه که چیه چیه تو میترسی مادر همه چی تموم شده االن باید 

زندگیتون و کنید این رفتار اصال" درست نیست وارسته با تمسخر گفت:خوب دست مزد این 

جای نگین بودم همون کیک و تو صورتت له میکردم امیر با  بنده خدا رو دادی من

عصبانیت کیک و برداشت کوبید روفرش و گفت: من این قرتی بازیها رو نمیخوام اون به 

من قول داده بود از این خراب شده پاش و بیرون نزاره که گذاشت فردا حتما" کار دیگه هم 

دونم چه کار ضروری بوده که بدون اطالع میکنه منم که هیچ لولو سرخرمنم دیگه  میخوام ب
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من باید انجام میشده با توام چرا خفه خون گرفتی برای چه کاری از این خونه بیرون زدی 

برگه آزمایش و از زیر رو میزی درآوردم بطرفش گرفتم و گفتم: به این دلیل فکر کردم 

میخوام برگه  اینطوری بفهمی خوشحال تر میشی قصد ناراحت کردنت و نداشتم معذرت

آزمایش و بدون این که نگاه کنه تو دستش مچاله کرد اومد جلو دست انداخت ازپشت موهام 

و تو مشت فشرد و گفت:این مدت هروقت آزمایشگاه رفتی خودم همراهت بودم یا نه تو هیچ 

آزمایشی نداشتی که نیاز به گرفتن جواب باشه بود اگرم بوده و ومن فراموش کرده بودم 

ز همون له له هایی که هر روز کارات و انجام میدن میفرستادی بگیری اونا که همه یکی ا

کار میکنن اینم رو اونا هیچ چیزی به اندازه گرفتن موهام عصبیم نمیکرد مشتم تا جلوی 

صورتش آوردم ولی به سختی خودم و کنترل کردم و چشمام و بستم و آروم گفتم:برو کنار 

ه یه نگاه به اون برگه بندازی متوجه میشی اون سند پدر شدنته امیر و موهام و ول کن اگ

ربطی هم به بیماری من نداره آروم دستم و رو سینش گذاشتم و از خودم دورش کردم با 

کمی فاصله ازش ایستادم متعجب بهم چشم دوخته بود مادرش اومد جلو گفت:چی گفتی االن 

دوختم و سری به عالمت مثبت تکان دادم نگین جون تو واقعا" بارداری نگاهم و به زمین 

بغلم کرد و چندین مرتبه صورتم و بوسید و تبریک گفت وارسته هم خوشحال برادرش و 

درآغوش کشید و گفت: منم باالخره  عمو شدم  تبریک میگم مریمم به هردومون تبریک 

این مدت گفت ناراحت به او که فقط نگاهم میکرد چشم دوختم هیچ متوجه رفتارش نمیشدم 

حتی یه توهم بهم نگفته بود ولی امروز,برادرش و کنار زد برگه آزمایش و رو زمین پرت 

کرد و گفت:جواب من و هنوز ندادی برای چی بدون این که به من حرفی بزنی از خونه 

بیرون رفتی ببینم اون موتوریه که از این جا تا آزمایشگاه اسکورتت کرده کی بود دودقیقه 

با فریاد -ازچی حرف میزنی امیر–یرون اومدنت زده بیرون و گذاشته رفته هم قبل از ب

نشدی و نیم ساعت تو -من متوجه کسی نشدم-گفت:از موتور سواری که دنبالت بود

امیر هیچ میفهمی  چی میگی تو داری من و به چی متهم -آزمایشگاه کنار دستت نشسته بود

ستاد و از من دورش کرد و با فریاد گفت:چی میکنی تا دستش و بلند کرد وارسته مقابلش ای

چپ و راست میزنی تو گوش این بنده خدا به چه حقی همچین رفتاری باهاش داری اگه فقط 

یکی فقط یکی از برادراش زنده بود االن هزار تیکه کرده بودت روچه حساب اینطوری 

میده باهاش اینطوری میکنی من نمیفهمم خودش چرا اینقدر دربرابر تو کوتاه میاد و اجازه 

چی و اجازه -رفتار کنی رفتم جلو و آروم گفتم:خواهش میکنم سرهنگ یه لحظه اجازه بده

بدم من با خانوادت نون و نمک خوردم نمیتونم وایسم ببینم برادرم باتو همچین رفتاری داشته 

ه االن همه کس و کار من امیره مطمئنم یه چیزی هست ک-باشه اونا مردن من که نمردم

اینطور بهمش ریخته اون تو این مدت هیچ وقت با من همچین رفتاری نداشته به امیر چشم 



 
366 

دوختم و گفتم: من نه موق  رفتن نه تو آزمایشگاه نه زمان برگشت متوجه کسی نبودم 

راستش اینقدر ذهنم درگیر آزمایشم بود که به هیچی توجهی نداشتم اون آزمایشگاه مجهز به 

برای تویی که –ست حرف من و قبول نداری برو فیلمشون و ببین دوربین مداربسته ا

سرازهمه چی درمیاری دست کاری دوربین کاری نداره چشمای خیس اشکم و بهش دوختم 

و گفتم:توداری علنا" من و محکوم به خیانت میکنی ومن تحمل هرچی وداشته باشم تحمل 

و میز حرکت داد هرچی رومیز این یکی و ندارم  لطفا" مراقب حرف زدنت باش دستش و ر

بود همراه رومیزی کشید روزمین ریخت و با فریاد گفت:حماقت تو به همه همین و القا کرد 

دختر دادستان من آبروم و از سر راه نیاوردم که به راحتی بندازم زیر پای تو بغضم و فرو 

رو زمین برداشتم دادم رو زمین نشستم قاب عکس خانوادم و که حاال تیکه تیکه شده بود از 

عکسش و جدا کردم بدون این که بلند شم سرم و باال گرفتم و گفتم:امشب به همه چیز و همه 

کسم بی حرمتی کردی تا عمرم دارم نمیبخشمت ولی بدون فقط صرف اسم پدرم هیچ وقت 

دست از پا خطا نکردم و نمیکنم من هیچ وقت با شهرت دادستان توکلی بازی نمیکنم بلند 

قابلش ایستادم و گفتم: ازوقتی هم زن تو شدم همینطور بودم حاال رو چه حساب به شدم م

همچین چیزی رسیدی نمیدونم لحظه ای خیره نگاهم کرد بعد بدون حرف از خونه بیرون زد 

خواستم دنبالش برم که پای راستم گرفت  و صدای نالم و به هوا بلند کرد ولی با اون حال 

صبر کن امیر –برادرش نکردم و خودم وبه راه پله رسوندم توجهی به اعترا  مادرو 

خواهش میکنم نرو امیر با توام بی توجه به من پله ها رو چندتا یکی کرد و پائین رفت پام 

به پله اول نرسیده سرازیر شدم صدای جیغ مادرش که بلند شد گفتم برمیگرده ولی صدای 

به کمک مریم و مادر امیر به داخل خونه درحیاط که کوبیده شد بهم فهموند اشتباه کردم 

برگشتم هر جوری فکر کردیم به نتیجه نرسیدیم که چی میتونه باعث شده باشه که امیر تا 

این حد عصبی بشه و از کوره دربره به کمک اونا دورو بر   مرتب کردم و به اسرار 

ا برم قبول ازشون خواستم شامشون و بخورن مادرش هرکاری کرد باهاشون به واحد اون

نکردم و گفتم ممکنه هر لحظه برگرده ولی تا خود صبح هیچ خبری ازش نشد وارسته به 

همراه مادرش و مریم ازاون طرفم نیما و مرجان قرار بود به شیراز برن تا تو مراسم 

ازدواج پسرعموی امیر شرکت کنن درواق  ماهم قراربود همراهیشون کنیم که با این اتفاق 

یخت برای این که نیما ازماجرا بویی نبره گفتم برای امیر کار ضرروی پیش همه چی بهم ر

اومده که ما بعدا" خودمون و میرسونیم با راهی شدن اونا به خونه برگشتم و شماره امیر و 

گرفتم ولی هیچی به هیچی ساعت از هشت گذشته بود و من تو حیاط درحال قدم زدن بودم 

دردویدم و بازش کردم ولی به جای امیر همسایه بود  که درخونه رو زدن خوشحال بطرف

سینی که ظرفی حاوی آش درونش قرار داشت بطرفم گرفت و حالم وجویا شد تشکر کردم و 
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ظرف و برداشتم و گفتم: چند لحظه تشریف داشته باشید ظرف و بیارم سری تکان دادو 

ر کردم دارن ایشون گفت: هروقت خود آقا امیر برگشتن برام بیارن راستی اون شب فک

ومیدزدن اگه خودشون نگفته بودن با اون آقا رفیقن باور کنید میگفتم چند نفر بهشون حمله 

نکران نشید پریشب و میگم وقتی از خونه -کردن متحیر گفتم: از کدوم شب حرف میزنید

بیرون اومدن سه نفر ازپشت سر بهشون حمله کردن البته ما فکر کردیم حمله کردن چون 

و برادرم خودمون و بهشون رسوندیم و گفتیم چی شده که آقا امیر گفتن چیزی نیست از  من

دوستاشون هستن بعد هم ایشون با دونفر سوار ماشین و یکی هم با موتور پشت سرشون 

رفت خوب سالم برسونید خدانگهدار با رفتن او مثل مسخ شده ها به در بسته تکیه دادم 

ه این دلیله که دوروزه خبری ازش نیست با عجله به واحدمون خدای من چی میشنیدم یعنی ب

رفتم و دوربینا رو چک کردم چرا من احمق زودتر به فکرم نرسید که این کارو بکنم پس 

دلیل رفتار امیر به این علت بود زوم کردم رو صورت موتور سوار ولی چون کال کاست به 

ده بودم بین اونایی که دستگیر شده سر داشت هیچی ازش مشخص نبود چرا از این غافل ش

بودن کسی که چشمهای روشن داشته باشه نبود چطور همچین موضوعی و فراموش کرده 

بودم  حاال باید چکار کنم چکار کنم امیر دو روزه تو چنگ اوناست و من......باید به 

و سرهنگ خبر بدم  گوشی و برداشتم ولی تماس و قط  کردم چی بهش بگم بگم برادرت 

دزدین اون که این جا نیست تا برسه ممکنه دیر شده باشه پس چکار کنم چطور پیداشون کنم 

از کی کمک بخوام یدفعه یاد دوست برادرم افتادم بی درنگ شمارش و گرفتم چند تا بوغ 

توکیلم خواهر سروان محسن -...........-سالم سروان کرمی-خورد تا باالخره جواب داد

-راستش به کمکتون احتیاج دارم ولی هیچ کس نباید فعال" خبر دار بشه ممنونم-.....-توکلی

خواهش میکنم گفتم -........-متاسفانه خیلی جدیه  تصور میکنم سرلشگر و دزدیدن-......

خیر تهران نیستن وگرنه ازخودشون -........-هیچ کس فعال" نباید با خبر بشه حتی سرهنگ

ضر کسی نیست که بتونه کمکم کنه خواهش میکنم کمک میخواستم ولی جز شما درحال حا

بله مدرک دارم فیلمی که -...........-با هیچ کس دراین مورد صحبتی نکنید تا مطمئن بشیم 

ضبط شده نشون میده ایشون و به زور بردن  به مدارکی که ازاون چهار نفر به دست اومده 

که میتونید برام بیارید حتی چیزایی  بله بله همونا خواهش میکنم هرچیزی-......-احتیاج دارم

لطفا" عجله کنید نباید فرصت و از دست بدیم من -......-که بنظرتون خیلی جزئی و کوچکه 

منتظرم  ساعت از یازده گذشته بود که کرمی با یه پرونده تودست وارد خونه شد وقتی او 

ببینم جناب سروان شما خودتون –درحال رصد کردن فیلم بود من مدارک و زیر و رو کردم 

چطور ممکنه -بله –واقعا" دست بریده شده متعلق به اون بود -بله -جسد فریبرز و دیده بودید

اگه فریبرز اصل کاری  بوده چطور دست خودش و ....نه نه با عقل جور درنمیاد  هرچی 
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ما رفت و راستش یه مدت سرلشگر تو اداره –هست باید زیر سر همون موتور سوار باشه 

آمدشون زیاد شده بود اونطور که من متوجه شده بودم به یکی از افراد اون جا شک کرده 

-بودن ولی جالب بدونید ایشون زمانی  به اون جا می اومدن که برادرشون تشریف نداشتن

-پس هنوز مطمئن  نبوده و نمیخواسته کسی مطل  بشه ولی چرا به چی شک کرده بوده

هرچی پرونده مربوط به محتشما و قاچاق آدم بود و خواسته بودن  نمیدونم ولی ایشون

بله بنظرم -مواد مخدر-همینطور خواسته بودن پروندای از مواد مخدر و هم براشون پیدا کنن

ایشون بعد از اتفاقی  که برای پسرخاله شما افتاد به موردی مشکوک شده بودن همینم ایشون 

تا این حد سرلشگر و عصبی و کالفه ندیده بودم  و حسابی بهم ریخته بود من هیچ وقت

نه فکر میکردم بعد از دستگیری اونا همه –راستی شما میدونستی شما هنوزم تحت مراقبتید 

همه همین وفکر میکردن به استثنای سرلشگر خوب با این چیزا -چی به روال عادی برگشته

ا هنوز مدرک کافی نداریم به نه م-بهتر نیست هرچه زودتر خبر ربوده شدن سرلشگر و بدیم

پس میخواید چکار کنید شما که دست تنها –اونا بسپاریم ممکنه مثل سری قبل طول بکشه 

بازم میگم بهتره -اول باید ببینم با کیا طرفم تا بعد نقشه ای بکشم-نمیتونید اونا رو گیر بندازید

فعال" کسی چیزی -رنخبر بدیم چند روز که از ایشون خبری نشه همه به غیبتشون پی میب

یک هفته مرخصی داشتن شاید بتونم تا قبل از پایان مرخصیش پیداش –چطور –نمیفهمه 

ازمن –لطفا" تو دلم و خالی نکنید -محاله شاید تاحاال از کشور خارجش کرده باشن-کنم

پس لطفا" من و -هیچی فقط به هیچ کس  تا خودم نخواستم حرفی نزنید-چکاری ساخته است

باشه چیزی –زارید بهتره یه نفر از این موضوع و تصمیماتتون  خبر داشته باشه بی خبر ن

به ذهنم رسید حتما" شما رودرجریان قرار میدم با رفتن او سر مدارک برگشتم چطور امیر 

این مدت درگیر بوده و حرفی به من نزده چطور من متوجه حالش نشدم این مدت میدیدم 

این از فریبرز که مشخص شد –خستکیش گذاشته بودم  گرفته است ولی همه رو به حساب

تو این ماجرا هیچ کاره بوده اینم از مادره که رو بدنش آثار ضرب و شتم و شکنجه به 

خوبی مشهوده پس اینم میره کنار این وسط دیگه کی میتونه باشه تواون مدت من هرکی و 

شه آهان کرمی گفت امیر یه میشناختم دست گیر شده بود پس کی میتونه پشت این ماجرا با

عالمه مدرک جم  کرده تمام خونه رو زیر و کردم ولی هیچی پیدا نکردم با کلیدی که مادر 

امیر قبل از رفتن بهم سپرده بود وارد خونش شدم و اتاق امیر و جستجو کردم یه مشت 

یکرد پرونده قطور و زیر تشک تختش پیدا کردم هر صفحه ای که میزدم بیش تر بهت زدم م

چطور همچین چیزی ممکنه چطور امیر همچین موضوعی و از من مخفی کرده  پس اون 

روز تو آگاهی وقتی گفتم چرا تصویرها رو اشتباه وارد کردید با تاسف سر تکان داد پس 

اون  و میدونست اونی که سکته کرده بوده بهراد بوده نه بهنام بیخود نیست روز اعدام 
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ز کنن نخواسته من متوجه بشم ولی چرا چند صفحه که جلوتر نزاشت چشمای اونا رو با

رفتم دیگه دلم میخواست فریاد میزدم خدای من با این حساب هیچ کدوم از اون دوتا به سزای 

عملشون نرسیدن  خدای من سکته کرده اونم قبل از اعدام  پس به همین دلیل وقتی کشیدنش 

همچین چیزایی و ازمن مخفی کنی چطور  باال هیچ تکونی نخورد امیر تو چطور تونستی

این مدت فریبم دادی نمیبخشمت امیر هیچ وقت نمیبخشمت مجدد با کرمی تماس گرفتم 

وازش خواستم جایی که بهراد دفن شده رو بهم بگه با فهمیدن جای اون شبانه خودم و به 

بی رمق خودم  اون جا رسوندم  وقتی دست از کار کشیدم سپیده صبح تازه دمیده بود خسته و

و به خونه رسوندم دوش گرفتم اول به خونه پدرم رفتم با دیدن سگام که همه غرق خون 

بودن حساب کار دستم اومد با سوتی راش و صدا زدم با چشمانی بسته به گوش ایستادم 

وقتی صدای پارسش و شنیدم انگار دنیا رو بهم دادن اون ورو صندلی پشت گذاشتم و به راه 

ت در مورد نظر لحظه ای ایستادم و به عواقب کارم فکر کردم درنگ جایز نبود افتادم پش

گوش -تنها راه نجات امیر همین بود از باالی در پریدم تو حیاط و درو برای راش باز کردم

کن پسر برو گوشه ای مخفی شو تا صدات نزدمم بیرون نیا متوجه شدی دستی رو سرش 

کردم بدون معطلی بطرف امارت رنگ و رورفته انتهای کشیدم و با گفتن برو پسر راهیش  

باغ رفتم درورودی با صدای قیژ وحشتناکی باز شد انتظار چیزی که جلوی چشمم دیدم 

نداشتم چطور عمارت با اون کهنگی میتونه تا این حد چشم نواز باشه همه اصیل و  اشرافی 

ود بوی تازگی و شادابی از بودسرتاسر خونه به وسیله گلهای طبیعی زینت بخشیده شده ب

سرتاسر خونه به مشام میرسید نگاه از اطراف گرفته و چند قدمی به جلو رفتم دراصل 

صدای ناله ضعفیفی من و بطرف جلو سوق داد از دیدن امیر که غرق درخون گوشه ای رو 

 امیر چه بالیی سرت اومده امیرم با-زمین افتاده بود هراسون خودم و باالی سرش رسوندم

توام چشمات  و باز کن امیر جان منم نگین  هرچی تکونش دادم چشماش و باز نکرد فریاد 

بلندی زدم و گفتم: کثافت عوضی بیا بیرون میدونم زنده ای بیا بیرون خودم میکشمت آشغال 

خدایا -تو کدوم خراب شده قائم شدی بیا بیرون به گرمای دستی فورا"به امیر چشم دوختم

امیرم میتونی حرف بزنی امیر جان  من و نگاه کن نبند چشمات امیر  شکرت پس زنده ای

خواهش میکنم  دگمه های پیراهنش و با حرکتی ازهم پاره کردم سرتاسر سینه و شکمش 

زخم بود اون لعنتی چطور تونسته این بال رو سرتو بیاره فریادی زدم لعنتی میکشمت 

گوشم و به لبهای امیر نزدیک کردم تا –خودت و نشون بده میکشمت بهراد آشغال میکشمت 

-باهم میریم عزیزم بلند شوخودم از این جا میبرمت-متوجه بشم چی میگه ازاین جا برو

بدون تو هیچ جا نمیرم خواستم بلندش کنم که صدایی که از پشت سر شنیدم  باعث   -بر....و

شت برگشتم مثل دستم و از دو طرف بدن امیر برداشتم و آروم به پ-شد بی حرکت بمونم
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همیشه خوش تیپ و سرحال لبخندی به روم زد و گفت: خوش اومدی خانم کوچولوی من 

خیلی وقته منتظرتم با دیدنش تمام عقده هام یدفعه سرباز کرد بطرفش هجوم بردم قبل از این 

که دستم بهش برسه اونی که همراهش بود اسلحش و بطرفم گرفت و با تکون اون ازم 

رم کامال" نزدیکش بودم اسلحه رو از دستش درآوردم با قنداق اسلحه تو خواست جلوتر ن

سرش کوبیدم و نقش زمین کردمش وقتی مقابل بهراد رسیدم صدای ناله امیر باعث شدنگاه 

از بهرادگرفته به او بدوزم یکی دیگه کنار امیر بود وقتی دید نکاهش میکنم لگد محکمی به 

قرارداد با تغییر به بهراد چشم دوختم خونسرد لبخندی  شکم امیر زد و اسلحش و رو سر او

-خودم میکشمت کثافت –زد و گفت: اگه دختر خوبی باشی نمیزارم کسی بهش آسیب 

ازهمین جسارتت خوشم میاد هیچ میدونستی وقتی وارد خونم شدی و خودت و اونطور 

میکنی ولی بهت دل  دلبسته من نشون دادی اسیرم کردی با این که میدونستم داری نقش بازی

بستم دوباره خنده ای کرد و دستش و برای نوازش صورتم جلو آورد با ضرب دستش و 

کنار زدم با لگدی که مرده به امیر زد  فریادم و به هوا بلند کرد وقتی اسلحه رو بطرفش 

گرفتم بهراد نوچی کرد و گفت:دیگه قرار شد دختر خوبی باشی حاال برای این که متوجه 

رچی میگم باید گوش بدی و مخالفش عمل نکنی میدم کاری باهاش بکنن که حساب بشی ه

کار دستت بیاد نگاه خیرم و به اونی که کنار امیر بود دوختم سرنگی و تو دست امیر فرو 

خیلی خوب باشه باشه هرچی تو بگی کاری  باهاش نداشته باش لعنتی گفتم کاری بهش -کرد

استم برم طرف امیر که دست انداخت بازوم و گرفت  من همونقدر بسشه خو-–نداشته باش 

و به خودش چسبوند وقتی خواستم ازخودم دورش کنم عصبی گفت:کوچکترین مخالفت 

باعث مرگش میشه دستش و رو صورتم حرکتی داد ضربه ای رو لبم زد و گفت:تمام این 

ادت رفت توبه من مدت زیر نظر داشتمت بهت گفته بودم هیچ وقت تنهات نمیزارم ولی تو ی

شاید -خفه شو شوهر من امیره نه تو تمام اون ماجرا سوری بود-خیانت کردی به شوهرت 

برای تو اینطور بوده باشه ولی نه برای من توسهم من از این زندگی و دنیا بودی من سهم 

خودم و عادت نداشتم به کسی ببخشم حاال هم پست میگیرم اون و هم به سزای عملش 

من سهم تو نبودم که بخوای پسم بگیری من فقط بخاطر -باید تورو ازمن میگرفتمیرسونم ن

انتقام خانوادم طرف تو اومدم خودتم خوب این و میدونی ازهیچ کس تو دنیا به اندازه تو 

بیزار نبوده و نیستم مطمئن باش خودمم شرت و برای همیشه از سر این زندگی و دنیا کم 

م ولی مرده اسلحه رو آماده شلیک کرد و به  پیشونی امیر میکنم با ضرب اون و کنار زد

چسبوند امیر با چشمانی باز به من خیره مانده بود بهراد از غفلتم استفاده کرد اسلحه رو 

ازدستم درآورد ازبازوم گرفت و بطرف امیر کشید کنار او وادارم کرد زانو بزنم خودشم 

خان االن باید اون باال باالها تو پرواز باشی کنارم نشست و با خنده گفت: درچه حالی امیر 
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تا خواستم دستش و بگیرم بهراد با ضرب دستم و کشید و گفت:اگه یه بار دیگه بهش دست 

بزنی دستت و قلم میکنم فهمیدی فقط نگاهش کردم دست انداخت روسریم و ازسرم کشید 

فریاد خدا رو صدا زدم  وموهام و پریشون کرد با دیدن قطره اشکی که ازچشم امیر چکید با

دستش و ازپشت دورسینه ام حلقه کرد من و به خودش چسبوند با اون یکی دستش موهام و 

پراکنده کرد و نجواگونه گفت: آروم باش کوچولوی نازنازی من ,تحمل اشکهات برام 

دشواره پاکشون کن دستش که صورتم و لمس کرد دوباره خدارو با فریاد صدا زدم که این 

صبی شد موهام و تو مشت فشرد و گفت:دو برابرش کن دربرابر چشمان لرزانم بار ع

بهت گفته بودم -کثافت چی ازجونم میخوای بگو خالصم کن-دوباره تزریق صورت گرفت 

تنهات نمیزارم یادت نیست بهت گفته بودم حاال که من و قبول کردی باید تا آخر کنارم باشی 

خودتم میدونی من اگه کنارت بودم برای -زن اون شدیچرا توجهی به حرفم نکردی و رفتی 

دستی رو موهام کشید لبهاش و کنار صورتم قرار داد و گفت: -عملی کردن نقشم بود

کوچولوی من ولی من بهت گفتم فقط زمانی ازدست من خالص میشی که من مرده باشم منم 

از تماس لبهاش با  وقتی تورو تو اون وض  دیدم مردم سرم و بطرف دیگه ای چرخوندم تا

امیر تورو خدا بلند شو امیر -صورتم خوداری کنم ولی با ضرب صورتم و نگه داشت 

چه بالیی سرش آوردید -صدای فریاد و ناله هام همه بی اثر بود چون اصال"  تکون نمیخورد

آشغال دست از -کثافتا قهقه ای زد و گفت: نترس فعال" زندس به شرطی که توبا من راه بیای

لعنتی بکش راحتم کن ولی -خودت-م بردار همه کسم و ازم گرفتی دیگه چی برام موندهسر

مرده تو دردی از دل من دوا نمیکنه قول بده دختر خوبی باشی تا -با اون کار نداشته باش

منم بی خیال اون بشم باید بمونه بمونه و با چشمش ببینه درآوردن زن از چنگت چه طعمی 

یادی زد: بودی تو زن من بودی خودت قول دادی تا آخر بامن بمونی من زنت نبودم فر-داره

ولی ایراد نداره چون دوست دارم میبخشمت شماها برید اتاق و آماده کنید وحشت زده بهش 

چشم دوختم با دور شدن اون دوتا خندید صورتم و بین دودستش گرفت و گفت:هربیماری 

چرا اینطور فکر -نه تو این کارو نمیکنی-مداوا میشه شک نکن من چندین ساله خوب شدم 

نخیر نبودم -خوب باش رسما" زن من هم بودی-برای این که من رسما" زن امیرم-میکنی

هیچ صیغه ای بین ما خونده نشد -صیغش که دوست امیر نبود–اون عاقد دوست امیر بود 

یدونم ولی م-دروغه من خودم به دفترش رفتم و وقت گرفتم-همه چیز با برنامه ریزی بود

گفتم که همش برنامه بود دوست امیر به جای اون عاقد توخونه تو اومد روزی که تو رفتی 

خوب گفتم که همه –نه -عاقد همراه دوتا مامور تو یه اتاق دیگه بودن توخودت عاقدی دیدی

خوب من با خیلیها باید -چیز نقشه بود  اصال" تو چرا ازاول نیومدی سراغ خودم چرا امیر 

یه حساب میکردم اولیش فریبرز که بهم خیانت کرد دومیش مادرم که بهم دروغ گفته تصو
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بود اون و پدرم هیچ وقت باهم مشکلی نداشتن ولی چون اون پرستار و دوست داشت 

بخاطرش قید همه چیز و زد از طریق همون هویت من و پنهون کرد و باعث شد سالها تو 

فقر تورو به این جا رسوند خندید و -که االن میبینیفقر و بدبختی زندگی کنم و بشم اینی 

گفت:تا وقتی پا به ایران نزاشته بودم جزءآروم ترین شهروندای اونا محسوب میشدم ولی 

وقتی موقعیت پدرم و بهنام و دیدم حس کردم یه چیزی تو وجودم کمه چیزی که نیمیش 

سیگاری روشن -ین حرفها بوداون رام تر از ا–متعلق به من بود همش تودستای بهنام بود 

کرد پک محکمی بهش زد وگفت:آره بود وقتی ازوجود من باخبر شد بی درنگ چیزی که 

قدت فقط پول بود با اخم پک دیگه ای زد و گفت: ع  -حق من بود به نامم کرد ولی بسم نبود

درامنیت کوچولوی من عقده نه کمبود من پدر داشتم و نداشتم پول دار بودم و نبودم میتونستم 

آره همش بخاطر هوس مادرم بود من –ولی مقصرش اونا نبودن –زندگی کنم و نکردم 

تو وقتی با پدرت آشنا شدی متوجه خالفاش شدی بلند -برای چیز دیگه ازاونا انتقام گرفتم

خندید و گفت: اونا هیچ کدوم خالفی نمیکردن بزرگترین خالفشون همون شوهای لباسشون 

نوچ خانم -دم و گفتم: ولی هرکدوم از اونا چند نفر و قتل رسونده بودن بود چشمام و تنگ کر

یعنی همه رو تنهایی -کوچولو اونا حتی یه نفرو هم نکشتن من میکشتم مینداختم گردن اونا

آره ولی جوری قلمداد میکردم که انگار کار اوناس  مثل سگ ازم میترسیدن سری -میکشتی

-دن هنوز یادمه وقتی اسمت و شنیدن به چه وحشتی افتادنتکان دادم و گفتم:آره ازت میترسی

توشوی لباسشون شرکت کرده بودم وقتی خدمتکارش گفت آقا بهراد اومده -کجا؟-اسم من و ؟

هیچ میدونی سادگی اون شبت چقدر تو -اینقدر وحشت کرده بودن که به کل ازهمه غافل شدن

مت تمام مدت بهت چشم دوخته بودم تو گلخونه بهنام دید-چشم بود متعجب بهش چشم دوختم

خیلی وقت بود دربه در دنبالت بودم تا زبونت و به خاطر حرفهای گنده ترازدهنت تو دادگاه 

آره ولی اینقدر مست نگاهت شده بودم -پس موقعیت خوبی برای تالفی داشتی -بیرون بکشم

آره تو ,چون -ن؟م-که به کل زمان و مکان و فراموش کردم تو شدی عامل انتقام از بهنام

ت داشت خیلی زیاد و من نمیتونستم ببینم جز من کسی به چیزی که میخوام فکر کنه دوس  

 -فردای اون روز ازش خواستم با یه ترفندی تو رو بکشه خونش قصدم این بودتورو بسنجم

برای تو چه فرقی میکرد من چطوری باشم  منظورم اینه اینطور چیزا که اصال"برای تومهم 

شاید مهم نبود ولی برام مهم بود کسی و که میخوام فقط مال خودم باشه نه دستمالی – نبود 

دیگرون ببینم تو میتونی از دستمالی که کس دیگه استفاده کرده استفاده کنی نه مسلمه که نه 

نه اشتباه –پس تو اون روز تو خونه بهنام بودی و من اشتباه نکرده بودم -منم همینطور

د اتاق شدی برای لحظه ای میخ دیوار شدی به جرأت میگم تو تونستی من نکردی وقتی وار

و پشت اون شیشه دیوار نمای مشکی تشخیص بدی  تو درست مثل خودمی اهل ریسکی و 
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از هیچی ترس نداری همینطور که این جا اومدی من و تو مکمل خوبی برای هم میتونیم 

ام باید از سر راه برداشته میشد که شد چون بهن-چرا همون روز خودت و نشون ندادی-باشیم

بهم بگو تو چطور  زنده موندی تو پرونده زده بودبعد -همونطور که امیر باید برداشته میشد

آره وقتی سرتیپ -من؟-این راه و مدیون توام-از مرگ همه جور آزمایش ازت به عمل اومده

دم با دوز باالتر دو روز جونت دفن شد راهی که بلد نبودم یادم دادی ازهمون استفاده کر

اون -به کمک یه پلیس-ولی چطور از زیر اون همه خاک نجات پیدا کردی–بیهوش بودم 

–پلیس سهیلی نبود خندید و گفت:بیخود نبود اونقدر ترسیده بود پس متوجه شده بودی 

توچی حاضری -فهمیدنش همچین سخت نبود آدمای خود فروشی مثل اون انگشت شمارن  

خودت -اگه این کاره بودم خیلی قبل تر از این تو دامت گرفتار شده بودم-کنیاین کارو ب

نمیدونی ولی همین چیزات بود که من و بیشتر اسیر کرد هرچی سرسختی میکردی بیشتر 

هیچ وقت نمیتونی من و به دست بیاری من عاشق -برای به دست آوردنت حریص میشدم

من به احساس تو نیازی ندارم عادت کردم –رم امیرم درست به همون اندازه هم از تو بیزا

یه چیزایی بدست آوردنشونم کمبودت و جبران نمیکنه -هرچی میخوام و راحت به دست بیارم

آوردمت این جا -مثل من توفقط دستت به جسم من میرسه نه قلب و روحم زندگیت میشه جهنم

ه بلندی سر داد و گفت:جهنم بهشتت و به جهنم تبدیل میکنم خند-تو بهشت تازندگیم بشه بهشت

حوری نداره آهای شما دوتا هردو بیرون تا صداتون نزدم حق وارد شدن ندارید با خروج 

اون دوتا دست انداخت دگمه های مانتوم و پاره کرد لگدی بهش زدم خواستم از دستش 

 دربرم که تیری تو پای امیر خالی کرد که صدای فریاد گوشخراشم تمام بهشتش و لرزوند

ولی اون قهقه مستانه ای زد و از موهام گرفت کشید و کنار امیر رو زمین انداخت قطرات 

اشکی که ازچشم امیر بیرون میریخت قلبم و بیشتر به درد می آورد خودم و بهش چسبوندم 

و کنار گوشش ضجه زدم  موهای بلندم و دور دستش تابید و با ضرب از امیر جدام کرد 

و زمین افتاده بود برداشتم  وقتی من و از جا بلند کرد سرنگ و با سرنگی که کنار امیر ر

ضرب تو گردنش فرو کردم اسلحش و تو دست گرفتم و گفتم: حاال نوبت منه بی درنگ 

این -این بخاطر پدرم گلوله بعدی تو پای چپش-اولین گلوله رو تو پای راستش خالی کردم

ه مان  دیدم  میشد پاک کردم و بعدی و بخاطر مادرم  با پشت دست چشمای خیس اشکم و ک

بخاطر برادرم و نامزدش اینم دست چپ کثافت بخاطر برادر کوچکم -تو دست راستش زدم

بااین که غرق درخون بود ولی همچنان قهقه میزد شاید دلیل این که سبب شد افرادش  با 

ب پیراهنش وجود شلیک این همه گلوله وارد نشن صدای خنده های مستانش بود از تو جی

فندکش و درآوردم و زیر پرده گرفتم بالفاصله شعله ور شد  با خنده گفتم: بهت که گفتم 

بهشتت و به جهنم تبدیل میکنم ریشه های فرش های ابریشمینش و به آتش کشیدم  به او که 
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رو زمین همچنام غلت میخورد و میخندید خیره ماندم بلند کردن امیر برام کار دشواری بود 

با وضعی که من داشتم پاهاش گرفتم و بطرف در ورودی کشیدم هرچند قدمی که   اونم

میرفتم ناچار بودم بایستم نفس تازه کنم  وقتی پشت در قرار گرفتم درو قفل کردم امیر و 

همان جا بحال خودش رها کردم و بطرف بهراد رفتم اسلحه رو بطرفش گرفتم و گفتم:باید 

جون بدی ولی ازاون جایی که  هفت تا جون داری ریسک  میزاشتم تو این آتیش مثل سگ

نمیکنم اینم بخاطرعشقم وقتی ماشه رو کشیدم صدای خنده او بلند تر شد دیگه هیچ تیری 

کجا داری در میری صبر -نداشت با عجله خودم و به اشپزخونه رسوندم و کاردی برداشتم

لذت کشتنت با چاقو بیشتره بی آره اینطوری بهتره -کن از یقه لباسش گرفتم و چرخوندمش

درنگ اولین ضربه رو تو قلبش فرو کردم ولی هنوز لبخند به لب داشت و بهم خیره بود 

ضربه بعدی تو چشمش زدم  بالفاصله اون یکی چشمش و هم با ضربه ای از آبی به سرخ 

مبدل کردم ولی نه هنوز آتیش دلم خاموش نشده بود چندین ضربه پیاپی تو شکم وسینش 

فرود آوردم وقتی با پشت دست خواستم خون رو صورتم و پاک کنم چشمم به امیر افتاد 

چیزی نمانده بود زبانه های آتیش احاطش کنن فورا" خودم و بهش رسوندم و از خونه 

بیرون کشیدمش با دیدن اون دوتا که اسلحه به دست بطرفمون می اومدن با همون دستهای 

و فراخواندم انتظار نداشتم نزدیکم باشه فکر میکردم وقتی  آغشته به خون سوتی زدم و راش

ی شو حسابی ازم فاصله میگیره ولی وقتی از پائین پله ها با پرشی فبهش گفتم برو مخ

خودش و رو یکی ازاون دوتا انداخت نفس راحتی کشیدم قبل از این که  نفر دوم بتونه ماشه 

دم از پله ها سرازیر شد با شنیدن صدای رو که بطرف راش گرفته بود بکشه ازباالهلش دا

شلیک پی درپی خودم و رو امیر انداختم تا گلوله ای بهش اثابت نکنه با شنیدن اسمم که یکی 

با فریاد صدا میزد خود را از امیر جدا کردم از دیدن وارسته و کرمی به شدت اشکهایم 

فت: دختره ی بی فکر زبون افزوده شد همین که کنارم نشست با مشت تو شونه ام کوبید و گ

نفهم همیشه با حماقت هات جون خودت و بخطر انداختی درمیان هق هق گریه هام 

گقتم:سرهنگ به داد امیر برس خواهش میکنم نگاهی به چشمان باز امیر انداخت و با هراس 

اورا چند مرتبه تکان داد و با فریاد ازش خواست جواب بده اورا به حال خود رها کرده به 

خواهش میکنم کمکش کن زنگ بزن آمبوالنس زن....گ با افتادن چشمام -کرمی چشم دوختم

به روی هم دیگه چیزی نفهمیدم با سوزش دستم چشمام و باز کردم نگاهم و دور تا دور اتاق 

چرخی دادم تا روی وارسته ثابت ماندم اینقدر گریه کرده بود که چشماش حسابی ورم کرده 

ستم و گفتم: امیر کجاس چه بالیی سرش اومده دوباره قطرات وحشت زده رو تخت نش

اشکش جاری شد با فریاد گفتم: حرف بزن سرهنگ امیر من و کجا بردی دوتا پرستار با هم 

وارد اتاق شدن با ضرب اون دوتا رو که سعی داشتن من و رو تخت بخوابونن کنار زدم و 
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ودم که وارسته جلوم و گرفت و گفت: االن از رو تخت پائین رفتم  هنوز به دراتاق نرسیده ب

وای به حالت اگه بگی زنده نیست وای به حالت سرهنگ درمیان کریه سری -نمیتونی ببینیش

راستش و -تکان داد و گفت: زنده است تو اتاق عمله دارن گلوله رو از پاش خارج میکنن

دکترش معجزه باشه ولی به خدا تو اتاق عمله نمیدونم شاید به گفته -بگو امیر حالش چطوره

-سم؟ -حالش خوبه فقط الزمه چند روزی تو بیمارستان باشه تا تمام سم از بدنش خارج بشه

آره سم اون کثافت نوعی سم بهش تزریق میکرده که رفته رفته تمام بدنش فلج میشده ولی 

تموم  نمیمرده نمیدونم چی تو سرش بوده که این کارو میکرده ولی هرچی بوده که به نف  ما

شد به دیوار پشت سرم تکیه کردم آروم خودم  رها کردم وقتی رو زمین نشستم مقابلم نشست 

و گفت:خیره سری و کله شقیت اگه نبود االن شوهرت زنده نمونده بود لبخندی به روش زدم 

و گفتم:پس یه جایی این خیره سری به درد خورد خندید و رو به پرستارا کرد و گفت:لطفا" 

د باید سرمش ودوباره بهش وصل کنید بدون مخالفتی رو تخت دراز کشیدم و کمکش کنی

چشمهام و بستم این بار وقتی بهوش اومدم هم دورم شلوغ بود هم دیگه ازاون حال دفعه قبل 

خبری نبود مادر امیر سرم و به سینه چسباند و با صدای بلند زیر گریه زد مرجانم درحالی 

واست آروم بگیره نگاهم و چرخوندم ولی وارسته رو ندیدم که گریه میکرد از مادرش میخ

فعال" نمیشه -میخوام ببینمش-بهوش اومده خطر رف  شد-نگاهم به نیما که افتاد گفتم: امیر...

-مالقات ممنوعه به سختی رو تخت نشستم و گفتم:راستش و بگو چه بالیی سر امیر اومده

ه هیچ کس اجازه نمیدن ببیننش سرم و از باور کن حالش خوبه گفتم که بهوش اومده ولی ب

-دستم کشیدم و گفتم:ولی من میخوام ببینمش اسرار اونا برای منصرف کردنم بی فایده بود

از دست توی کله شق نمیدونم دیگه باید چکار کنم  مراقب -بگو کجا بستریه نیما راه بیافت

و کمکم کرد تا پشت  باش و آروم راه بیا هنوز خوب نشدی  مادر امیر بازوم و چسبید

دراتاق برم وارسته همراه دوتا نظامی همان جا ایستاده بودن و صحبت میکردن به مح  

دیدن من با اخم گفت: کجا راه افتادی توباید استراحت کنی بی توجه دستم و بردم جلو تا 

ز دستگیره رو بگیرم که گفت: نمیشه نگین دکتر  داخله باید صبر کنی اهمیتی ندادم دروبا

کی به شما اجازه داد وارد -کردم و وارد شدم دکتر همراه چندتا پرستار باالی سرش بودن

بشی بیرون خانم بفرما بیرون با دست ضربه ای تو سینه پرستاره زدم و ازخودم دورش 

کردم  و کنار امیر ایستادم وقتی دست رو صورتش کشیدم آروم چشمهاش و باز کرد قطرات 

ناجی این آقا ایشونه وارسته گفت: بله آقای دکتر –انم فرو میچکید اشک بی اختیار از چشم

ایرادی نداره میتونه بمونه پیش همسرش حالش خوبه -خود کله شقشه نتونستم جلوش و بگیرم

البته چند روزی طول میکشه تا قدرت تکلمش و به دست بیاره ولی همه چیز خوبه سم کامل 

یچ نگرانی نیست ولی.....با چشم دوختن بهش از بدنش دف  شده وض  پاشم خوبه جای ه
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حرفش و قط  کرد لبخندی زد و گفت:با این چیزایی که از شما شنیدم ترسیدم حرفم و ادامه 

بدم بی تفاوت نگاهم و از او گرفته به امیر دوختم شما خودت چندان شرایط خوبی نداری 

که رو اون تخت بخوابی و شنیدم باردار هم هستی میتونی این جا بمونی ولی به شرط این 

اجازه بدی داروهات بهت تزریق کنن باید تحت نظر باشی  خانم پرستار پرونده ایشون و 

بیار با خارج شدن همه پرستارا از اتاق دکتر رو به وارسته گفت لطفا" بگید بقیه اعضای 

رأت خانوادتون تشریف ببرن فقط ایشون میتونه بمونه اونم چون نه من نه باقی پرسنل ج

نداریم بهشون حرفی بزنیم  دکتر با خنده اتاق و ترک کرد وارسته هم کنار برادرش ایستاد 

وقتی نگاه خیره اون و به من دید گفت:تنهاتون میزارم یادت نره دکتر چی گفت من همین 

بیرونم کاری داشتی صدام کن قبل از این که از اتاق بیرون بره با خواندن اسمش صداش 

ان چه خبر  سری تکان داد و گفت:هنوز تو کماس متاسفم دوز مواد باال بوده بله ازماه-زدم

بهتره منتظر هرخبری باشی نگاه ازش گرفتم و به امیر که همچنان خیره نگاهم میکرد 

دوختم با بسته شدن در بوسه ای رو صورتش زدم و سرم رو سینه اش گذاشتم با چرخش 

س العملی ازش ندیدم صورتش و بطرف امیر وقتی عک-سرش  متعجب بهش چشم دوختم

با من قهر کردی امیرم......امیر خواهش میکنم ناچار بودم بیام دوروز –خودم چرخوندم 

ازت بی خبر بودم میترسیدم بالیی که سرماهان آوردن سر توهم بیارن با بستن چشمهاش 

ولی  نتونستم طاقت ادامه دادم امیر میدونم گفته بودی حق ندارم پام و از خونه بیرون بزارم 

بیارم بهت گفته بودم نقطه ضعفم تویی و اون لعنتی دست رو نقطه ضعفم گذاشت امیر 

چشمات و باز کن خواهش میکنم من تحمل قهر تو رو ندارم امیر توتنها کسی بودی که برام 

ثل بقیه خانوادم ازم بگیره درکش م مونده بود نمیتونستم بشینم و انتظار بکشم تا تورو هم

اینقدر سخت نیست امیر تورو میکشت دیگه دلیلی برای زنده موندن نداشتم چون توان 

بزرگ کردن یه بچه بی پدر و ندارم امیراگه هزار بارم زمان به عقب برگرده  بازم این 

کارو میکنم پشیمونم نیستم حتی اگه من و نبخشی به این فکر کن که اگه من تو دست اون 

دی تا من و از چنگش دربیاری فقط دریه صورته که نمیتونی گرفتار بودم هرکاری میکر

من و ببخشی اونم وقتیه که برات گیر افتادن من و نجات ازدست اونا اهمیتی نداشته باشه 

وقتی با غضب بهم چشم دوخت صورتش و غرق بوسه کردم و گفتم: پس برات مهمه بهم 

رای کسی که دوسش داشتم این کارو حق بده امیر حق بده که دست به کار احمقانه بزنم من ب

کردم برای پدر بچم من و بخش امیر خواهش میکنم ببخشم با بسته شدن چشماش به گریه 

افتادم و صدای هقهقم  به هوا بلند شد وارسته سراسیمه وارد اتاق شد و گفت: چی شده چرا 

گ تورو خدا امیر با من قهر کرده  توبهش بگو چاره دیگه ای نداشتم سرهن-گریه میکنی 

–بگو چاره ای نداشتم نمیتونستم بی خیالش بشم و ندید بگیریمش  تو بهش بگو درکم کنه 



 
377 

خوب خوب آروم باش اشتباه میکنی اون نمیتونه حرف بزنه قهر چیه اصال"برای چی باید 

قهر کنه مگه اتفاقی افتاده اگه تو نبودی که االن زنده نبودآروم باش دکتر اینطوری ببینت 

این جا چه خبره ببینم آقا مگه دکتر نگفت شما تو اتاق نباشی –ره این جا بمونی نمیزا

چشم رفتم  توهم آروم باش وگرنه از دکتر میخوام بفرستت یه اتاق دیگه با –بفرمائید بیرون 

رفتن وارسته پرستار وادارم کرد روتخت دراز بکشم چشمم به امیر بود که نفهمیدم چی بهم 

ظرم تیره و تار شد  سرم سنگین بود حس میکردم وزنه بزرگی و روش زد که همه جا تو ن

گذاشتن  وقتی درد بهم چیره شد ناله ای کردم و آروم چشمام و از هم گشودم با دیدن اون دو 

گوی سیاه رنگ که بهم زل زده بود درد به  کلی ازخاطرم رفت خواستم بلند شم که سرگیجه 

وندم  و فقط به نگاه کردنش دل خوش کردم ولی بعد از امانم نداد به ناچار درهمون حال م

چند ثانیه اوبود که نگاه ازم گرفت و به سقف دوخت همین کارش دوباره چشمه خشک شده 

چشمام و جوشان کرد ملحفه رو کشیدم رو سرم و های های به حال بد خودم اشک ریختم 

ع به حرف زدن کرد ولی دوازده روز تو بیمارستان نگهش داشتن روز هشتم با لکنت شرو

همچنان از نگاه کردن به من و صحبت باهام اجتناب میکرد دیگه همه  متوجه سردی 

رفتارش  به من شده بودن همین سبب شد یه روز زمان مالقات وقتی همه سرگرم صحبت با 

امیر بودن  وارسته من و کنار بکشه و بگه اون روز تو اون خونه اتفاقی افتاده که 

میدم منظورش چیه به همین دلیل حرفش و بریدم و گفتم:نه فقط اون کثافت موهام و .......فه

کشید خودت امیرو میشناسی رو این چیزا خیلی حساسیه سری تکان داد و گفت: متاسفانه بله 

امیدوارم ازخر شیطون پیاده شه وگرنه.........با دیدن اشک من که جاری شد گفت: بسه 

کنی این چند وقت یسره اشک ریختی خسته نشدی صبر کن از این دیگه نگین داری دیونم می

جاببریمش خودم باهاش حرف میزنم ببینم چشه جلوی اینا خودت و کنترل کن درست نیست 

کسی متوجه شه  اون وقت نمیشه جلوی دهنشون و جم  کرد سری تکان دادم و آروم از 

شستم و به محوطه که درختا کم اتاق بیرون رفتم  آبی به دست و صورتم زدم و گوشه ای ن

کم درحال جوانه زدن بودن چشم دوختم روزی که مرخص شد تا آخرشب مهمون داشتیم 

ساعت از دو گذشته بود که آخرین نفرا هم خداحافظی کردن و رفتن بی رمق خودم و رو 

و خوبی نگین جون با لبخند به مادر امیر چشم دوختم -مبل انداختم و زانوم تو د ست فشردم

این چه حرفیه مادر وظیفم بود هی بهت -گفتم: بله دستتون درد نکنه حسابی به زحمت افتادید

نه یکم که استراحت کنم خوب -گفتم استراحت کن حرف تو گوشت نرفت خیلی درد میکنه

آره باید استراحت کنی اینطوری از پا درمیای ما میریم تا توهم راحت باشی با خارج –میشه 

وارسته هم از اتاق امیر بیرون اومد از گلگونی صورتش همه چیز  شدن همه ازخونه

دستگیرم شد سعی کرد من متوجه نشم چون گفت:نکران نباش بهش زمان بده ازدستت فقط 
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ناراحته هرچند حق داره هرکی جای اون بود همین حال و داشت چند روز دیگه خودت 

سته این حرف و زد داره هفت ماه میبینی که خودش از درآشتی وارد میشه از روزی که وار

و نیم  میگذره ولی نه تنها باهام حرف نزده حتی دیگه نگاهمم نمیکنه هرکاری کردم حتی به 

و رفته امروز صبح وقت رفتن به  خونسرد و بی تفاوت از کنارم گذشتپاش افتادم ولی 

محل کارش وقتی کتش و براش بردم حتی ازم نگرفت رفت سر کمد و یکی دیگه برداشت و 

ازخونه بیرون زد لحظه ای پشت درخونه نشستم نه دیگه نمیتونم وقتی من و نمیخواد نه 

شستن خودم و کوچک میکنم نه اون و عذاب میدم شکمم حسابی بزرگ شده بود و بلند شدن ن

و برام دشوار کرده بود به کمک دیوار خودم و از رو زمین کندم از تو آیفون نگاه کردم 

وقتی امیر سوار شد رفت چادرم و رو سرم انداختم بدون این که سروصدایی کنم از خونه 

بیرون زدم وقتی به خودم اومدم که دیدم رو قبر پدرم افتادم و دارم اشک میریزم چقدر تو 

م نمیدونم وقتی به خودم اومدم که دیدم هوا داره تاریک میشه نگاهم به قبر کنده اون حال بود

شده ای افتاد که یه روزی دختر خدمتکارمون به جای من توش دفن شده بود وبه درخواست 

پدرش از این جا برده بودن و  حاال خالی بود چادرم و دورم پیچیدم و وارد قبر شدم نیمی از 

بر کشیدم نشستم و سرم تکیه دادم چشمام و رو هم قرار دادم آره این سنگ قبر و به روی ق

قبر مال منه که اینطور خالی مونده حاال که امیرمن و نمیخواد تنها جایی که برام میمونه 

حرکم خودم این تحرک و میگیرم حالت عجیبی تهمین جاس من بدون امیر فقط یه مرده م

ا بیرون میرفتم با این که دلم پیش امیر بود ولی قلبا" از داشتم انگار واقعا" داشتم از این دنی

این حس راضی وخشنود بودم به همین دلیل چشمام و بیشتر روهم فشردم تا زودتر خالص 

شم صداهای گنگ و نا مفهومی از دوردست به گوشم میرسید سعی کردم ببینم کیه که فریاد 

-وب گوش کردم دیدم صدای وارستسمیزنه ولی نتونستم چشمام و از هم باز کنم وقتی خ

مقصر تویی میبینی این جا هم نیست فراریش دادی توی لعنتی با حماقت و بی توجهیت آخر 

فراریشی دادی اون هیچ کس و این جا نداره حاال بگرد پیداش کن اونم با اون وضعش خدا 

کردن چشمام  پناه اینطوری رفتار کردی تمام تالشم برای بازبی ازت نگذره که با یه دختر

بی فایده بود علی این کیف نگینه اون این جا بوده باید همین اطراف باشه برونگاهی 

امیر بدبخت شدیم  امیر نگین این تو  -بیرون....به چی زل زدی علی دارم با تو حرف میزنم 

با فریاد چند مرتبه اسممو صدا زد و سنگ با ضرب کشید ضربه های آرومی که امیر تو 

زد و حس میکردم ولی نه توان باز کردن چشمام و داشتم نه توان حرف زدن صورتم می

وقتی گرمی دستهاش و حس کردم انگار جون تازه گرفتم به آرومی الی چشمهام و از هم 

گشودم با دیدن اون دوگوی سیاه رنگ  که دوباره مثل گذشته بهم چشم دوخته بود اشکی به 

دستش و دور شانه هایم حلقه کرد از دردی که زیر  روی گونم چکید وقتی برای بلند کردنم
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دلم پیچید صدای فریادم به هوا بلند شد با احتیاط رو دستهاش بلند کرد و رو زمین قرارداد با 

حرکتی ازتو قبر بیرون پرید مجدد رو دستهاش بلندم کرد و با عجله از آرامگاه بیرون زد 

م و الی دندونهام گذاشتم و روشون فشار برای این که صدای فریادم بیرون بلند نشه دست

آوردم ولی با تکان شدیدی که خوردم دیگه نتونستم تحمل کنم با فشار محکمی که باالی 

شکمم حس کردم صدا تو گلوم خفه شد و از هوش رفتم  این بار وقتی بهوش اومدم نه خبری 

تر شد نگاه از درد بود نه بی حالی همه چیز  تار بود کم کم صورت شفاف و شفاف 

چی شده چرا اینقدر -مضطرب همه رو از نظر گذروندم رو صورت مادر امیر خیره ماندم

گریه کردید امیر.......امیر کجاس نکنه اتفاقی براش افتاده دستی رو صورتم کشید و گفت نه 

بچم؟ فورا" دستم و رو شکمم گذاشتم -عزیزم امیر حالش خوبه بچتم خوبه خوب و سرحال

صورتم و بوسید و گفت: یه پسر تپل و خوشگل -بری از اون شکم برآمده نبودولی دیگه خ

امیر بچه –آره  سالم و سرحال امیر رفته بگیرش -سالمه–مثل خودت تبریک میگم دخترم 

-از وقتی دنیا اومده پدر پرستارا رو درآوردهدو بار رو دید خندیدو گفت:آره اونم نه یه بار 

است دیگه به وارسته چشم دوختم با خنده  سالم کرد و حالم و چکار کنه پیرمرد بچه ندیده 

پرسید قبل از این که بتونم جوابی بهش بدم در باز شد و امیر درحالی که چرخی و حرکت 

میداد وارد اتاق شد مشخص بود حواسش به من نیست چون خوشحال درحالی که چشمش به 

عمو –" انگار نه انگار که من پسرم بچش بود گفت: عمو  جون بیا ببین چقدر خوشگلم اصال

جون بهتره قبل از من بری مامان جونت ببینت امیر فورا" بطرف من برگشت از این که بعد 

از مدتها اینقدر سرحال و شاداب میدیمش خوشحال شدم ولی شادیم لحظه ای بیش دوام 

مادر نداشت چون امیر فورا" نگاه ازمن گرفت به  مادرش دوخت وارسته کالفه گفت:

بهتربریم وقت مالقات تموم شده مادرش با لبخند بوسه ای رو صورت جفتمون زد مجدد 

تبریک گفت  از اتاق بیرون رفت با رفتن او بقیه هم خداحافظی کردن و رفتن حاال مونده 

بودیم من و امیر بدون توجه به من بچه رو بغل گرفت گوشه ای نشست و با اون سرگرم شد 

نگینی هم وجود داره بغضم و به سختی فرو دادم و چشمام بستم با زنگ  انگار نه انگار که

خوردن گوشیش بچه به گریه افتادو تپش قلب من هم شدت گرفت مضطرب به بچه چشم 

دوختم از جا بلند شد نگاه من هم با او به سمت باال  حرکت کرد دل دل میزدم که بینمش و 

ولی بدون این که نگاهم کنه اومد جلو بچه رو  ترس این و داشتم که از این حق محرومم کنه

به موجودتپل و سفیدی که -کنارم گذاشت و گفت: گرسنس این و گفت و بطرف پنجره رفت

کنارم درحال گریه بود چشم دوختم صداش به بچه گربه بیشتر شباهت داشت نتونستم مان  

ی کردم سینم و تو خندیدنم بشم آروم دستم و دورش حلقه کردم و بطرف خودم کشیدمش سع

دهنش قرار بدم ولی همش سرش و بطرفین حرکت میداد و از گرفتن سر باز میزد وقتی 
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امیر کالفه بطرفم چرخید چیزی نمانده بود خودمم بزنم زیر گریه با گفتن اگه ایرادی نداره 

خودم با شما تماس میگیرم تماس و قط  کرد اومد جلو و گفت:هیچ معلومه داری چکار 

و نگاه  دوخت و گفت:چی و نمیگیره لحن تندبا بغ  گفتم:نمیگیره عصبی بهم چشم میکنی 

عاری از عاطفش  کفریم کرد دستش و که برای برداشتن بچه پیش آورده بود با ضرب کنار 

زدم  و بچه رو به خودم چسبوندم و دوباره سعی کردم این بار بدون مقاومت نوک سینه رو 

رد هرچندتا مکی که میزدسینه از دهنش خارج میشد و با تودهن گرفت شروع به مکیدن ک

حرکتی دوباره اون و به دهن میگرفت کارش هردومون و به خنده انداخت همین که 

نگاهمون باهم گره خورد دوباره اخم روپیشونیش نشست این بار توجهی نکردم و خودم نگاه 

ابش برد سینه رو هم رها ازش گرفتم و با اون یکی دستم صورتش و نوازش دادم وقتی  خو

کرد امیر همین که خواست بردارش دستم و دورش حلقه کردگفتم:کاریش نداشته باش با 

جاش کنار مادرشه نه جای دیگه نگاه از او -تلخی گفت:خوابش برده میزارمش سرجاش

گرفته به پسرم دوختم بدون این که حرفی بزنه از اتاق بیرون رفت به سختی خودم و کنترل 

تا اشکهام جاری نشه اینقدر بهش خیره ماندم تا خواب بهم چیره شد یه لحظه با تکان  کردم

کجا داری میبریش –دستم چشم باز کردم با دیدن امیر که داشت بچه رو برمیداشت برآشفتم 

متعجب نگاهم کرد دست انداختم بچه رو که هنوز کامل برنداشته بود گرفتم و به خودم 

دم اینم ازم بگیری دست به سینه ایستاد و گفت: انگار یه چیزی هم بهت اجازه نمی-چسبوندم

آره شدی تمام ثانیه ثانیه ای که تو خونت با بی توجهی هات به من گذروندی و -بدهکار شدم

پدر این بچه منم با پوزخند گفتم: خوبه –به هم طلبکاری ازاون گذشتم ولی ازبچم نمیگذرم 

میخوام -تندی کرد و گفت: مراقب صحبت کردنت باش حداقل این یکی و قبول داری  اخم 

ببینم اگه نباشم چی میشه چکار میخوای بکنی بازم با ندونم کاریت هردومون و تو دردسر 

بندازی اون وقت همه چیز و بندازی گردن من و خودت و بکشی کنار تو پسر پیغمبر و من 

اون اشتباه نتیجه حماقت   بچه شمر زلجوشن برای هرکی نقش بازی کنی برای من نمیتونی

تو بود من فقط بخاطر کسی که دوسش داشتم دست به  اون کار زدم ولی تو چی اگه واقعا" 

تی ی حقیقت و بهم میگفنبود به جای سکوت و اظهار به خستگعالقه ای بود که قسم میخورم 

یری کردی این کارو چون نخواستی اشتباهت و گردن بگو از همه خطرات آگاهم میکردی ن

ور که به بهونه وض  مالیم نخواستی قبول کنی ازعهده تو اون پرونده ساخته نبوده همونط

شتم وگرنه صدسالم ازنت  اون بارم من بودم که پا پیش گذ ,من و ,ردم میکردیداشتی ط

میگذشت تو آدم این کار نبودی تو ترسویی امیر یه ترسوی بزدل که فقط فقط به خودش فکر 

دم هم من هم پدرم چون برداشت دیگه ای  ازتو داشتیم ولی دیگه نمیدونستیم میکنه اشتباه کر

این فقط ظاهرته که بی نقص جلوه میکنه حاال به حرف سیما رسیدم که من خودم و به تو 
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تحمیل کردم با نشون دادن اون فیلم بهت تو معضورات قراردادم ولی دیگه نمیشینم 

خودم وزیر دست و پات خرد نمیکنم همین  زجربکشم دوست داشتن جای خود ولی دیگه

روزا خالصت میکنم اون وقت میتونی  با خیال آسوده بری سراغ همونی که به ظاهر 

مادرت برات لقمه گرفته بود ولی دل خودت پیشش بود برو بیرون نمیخوام ببینمت میخوام با 

گریه با به گریه افتادن بچم تنها باشم برو بیرون. دیگه نتونستم خودم و نگه دارم و زدم زیر 

بچه به شدت گریهام افزوده شد پرستار با دیدن ما خندید و گفت:برای چی گریه میکنی 

خوشگل خانم توباید بچه رو ساکت کنی حاال که خودتم گریه میکنی کی باید تورو ساکت کنه 

م ناراحت چشم از امیر گرفتم و به بچه دوختم بچه رو زیر سین ,حتما"شوهر بنده خدات

گذاشت وگفت: چون تجربه اولته سخته کم کم وارد میشی بیا آقا بچه رو نگه دار که خیلی به 

خانمت فشار نیاد خودش هنوز درد داره امیربدون حرفی دستش و زیر پسرش انداخت و 

شیرش و که خورد بیارید جاش و عو  کنیم با –کمی باال آورد تا راحت بتونه شیر بخوره 

نگاه امیر باعث شد چشمام و ببندم نمیخواستم زود تسلیم بشم ولی  خروج پرستار سنگینی

دربرابرش اینقدر ضعیف بودم که کنترل نگاهمم دست خودم نبود دوباره چشم باز کردم 

وقتی نگاه خیرش و دیدم بهش چشم دوختم ابرویی باال انداخت و سرد گفت: که حاال من دلم 

میدونستم بچه ای نه تا این حد -دل زده نمیشدی مگه دروغه, نبود که اینقدر زود-جای دیگس

دلخوری یه روز دوروز یه ماه دوماه نه چندین ماه -به این نمیگن دل زدگی میگن دلخوری

توکه دلت بامن بود -اگه دلت بامن بود که نبود هیچ وقت راضی نمیشدی اینقدر عذاب بکشم

ال منه تو دستای یه چرا راضی شدی عذاب بکشم چطور راضی شدی چیزی که حق منه م

ی جونور کثیف بیافته هان چطور به خودت اجازه دادی سرخود بلند شی بری تو لونه 

انتظار داشتی چکار کنم دست رو دست بزارم تا همون بالیی که سر ماهان آوردن -زنبور

وقتی متوجه موضوع شدی  به علی و بقیه میگفتی نه ,آره باید صبرمیکردی -سرتوهم بیارن

براش -باالخره که می اومد-تهران نبود–ه سالنه بلند شی راه بیافتی بیای اون جا که سالن

-آره درست وقتی که وارد خونه شده بودی-پیغام گذاشتم تازه به سروان کرمی هم گفته بودم

وقتی مطمئن نبودم چی بهت -هرچی گفته بودم اشتباه اول ازتو بود که حرفی بهم نزدی

یست بازم شک با تمسخر گفتم:ولی تو نبش قبر کرده بودی دیدی جنازه سرجاش ن-میگفتم

داشتی نه عزیزمن تو ازهمون اول که هنوز اتفاقی نیافتاده بود شک کرده بودی ولی برای 

حاال تو شدی بچه -این که نشکنی حرفی نزدی قبول کن مقصر اصلی این ماجرا تویی

نه ادعایی ندارم قبول دارم اشتباه کردم ولی اگه هزار بار دیگه هم به عقب برگردم -پیغمبر

به همون کار میزنم چون تو نقطه ضعفمی و من نمیتونستم نسبت بهت بی تفاوت  بازم دست

نه فقط جونت نبود آبروتم بود همینطور آبروی من -باشم حتی اگه به قیمت جونم تموم میشد
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منم –چشمای لرزانم و بهش دوختم و گفتم تمومش کن من طاقت این همه بی مهری و ندارم 

یاد دستهای آلوده اون کثافت می افتم که الی موهای تو بود  هربار چشمم به موهات می افته

این طاقتم و طاق میکنه درمانده بهش خیره ماندم ولی سری از تاسف تکان داد و از اتاق 

بیرون رفت اولین شبی که به خونه برگشتم وقتی همه برای خواب ازخونمون بیرون رفتن 

رفتم سرگرم بودم که در با ضربه باز شد  ماشین اصالح امیر و برداشتم به سرویس بهداشتی

برو بیرون -داری چکار میکنی این صدای چیه ؟-خودم  کشیدم پشت درو مان  دیدش شدم 

خدای من برای -اینا چیه داری چکار میکنی دروهل داد و وارد شد–کارم که تموم شه میام 

اینا طاقتت و طاق  چی موهات تراشیدی سرم و انداختم پائین و گفتم:مگه نه این که دیدن

میکنه خواستم کمکت کنم سری از تاسف تکون داد و گفت:میگم بچه ای هیچ کس باورش 

امیر لعنتی بگو چکار کنم تمومش کنی خودم -نمیشه یعنی اینا رو که زدی همه چی تموم شد

و بکشم راحت میشی عذابت کمتر میشه به خدا همین االن این کارو میکنم قیچی که تو دست 

م بطرف سینم بردم بالفاصله  دستم و گرفت پیچوند قیچی و ازتو دستم بیرون کشید و داشت

چیه اگه -گفت: بزرگ شو خستم کردی بزرگ شو نگین دست از این کارای بچه گانه بردار

با اون پیر دختر ازدواج کرده بودی  االن غرق آرامش و لذت بودی دیگه چون به اندازه 

دا بیرون داد دستم و گرفت دنبال خودش کشید وقتی از کافی بزرگ بود نفسش و با ص

سرویس بیرون رفتیم مقابلم ایستاد بازوهام و تو دست فشرد و گفت:من وقتی با تو ازدواج 

کردم غرق آرامش شدم وقتی حس کردم مال منی فقط مال من غرق  لذت شدم بفهم برای یه 

جز خودش زنش و لمس کنه حاال مرد هیچی عذاب آور تر از این نیست که دست یکی دیگه 

هرطوری که میخواد باشه ولو نوازش مو من اگه دلم پیش تونبود هیچ وقت بهت نگاهم 

نمیکردم ولی خودتم میدونی از همون اول دل بهت باخته بودم  وگرنه دیونه نبودم با این 

دوختم و  همه تفاوت سنی تن به این کار بدم جز این بود که دوست داشتم ملتمسانه بهش چشم

یقه -گفتم: دیگه نداری نه؟ دستی رو سرم کشید و گفت: نگاه با خودش چکار کرده دیونه

لباسش و گرفتم تکونش دادم و گفتم:جوابم و ندادی امیر دیگه دوستم نداری دستش و دور 

-یعنی خواستی-شونم حلقه کرد به سینش چسبوند و گفت:هیچ وقت نتونستم ازت متنفر بشم

تم ولی دارم بهت میگم اگه یک بار فقط یک بار دیگه همچین خطایی ازت سر آره ولی نتونس

خیلی وقته بخشیدمت همون -یعنی بخشیدیم–بزنه قسم میخورم خودم با همین دستام خفت کنم 

موق  که اونطور شجاعانه اون کثافت و  به هالکت رسوندی بخشیدمت تو درست کاری و 

برای این که -پس چرا اینقدر عذابم دادی –نجام بدم کردی که تو اون لحظه دلم میخواست  ا

بفهمی چی کشیدم برای این که درک کنی وقتی دستهای اون لعنتی روموهای تو بود و 

غلط کردم امیر -دستای من حتی قادر نبود کوچکترین حرکتی بکنه چه عذابی متحمل شدم
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نه بخاطر پسرمون  تمومش کردم ولی-تورو خدا دیگه تمومش کن  بخاطر پسرت تمومش کن

-بخاطر خودت بعدشم پسرمون اسم داره آقا مهدی با چشمهای خیس اشکم بهش خیره شدم 

خیلی شبیه برادرته  هیچ اسمی بهتر از اسم برادرت نیست بوسه ای رو پیشانیم زد و دوباره 

ش و دور شانه هایم حلقه کرد ولی با باز شدن یدفعه درخونه هردو ازهم کنده شدیم از تدس

دیدن وارسته که متعجب بهم خیره مانده بود خودم وپشت امیر جم  کردم امیر عصبی گفت: 

متاسفم خبر مهمی دارم  اینقدر -برادر من هنوز متوجه نیستی  قبل از وارد شدن باید دربزنی

عجله کردم فراموش کردم معذرت میخوام از در بیرون رفت درو بست و ضربه ای به در 

بهم افتاده رو لبمون خنده  نشست سری  خودم و انداختم تو اتاق شالی زد نگاه من و امیر 

اومدی نگین بیا بشین  یه خبر مهم دارم –دور سرم بستم و بیرون رفتم تا ببینم چی میگه 

مضطرب روبه روش نشستم و گفتم:تورو خدا دیگه خبر قالکی نده خسته شدم خندید و گفت: 

ه گونی من و ندی هم نمیگم خودم و کشیدم جلو و خبر قالکی چیه خبر خوش دارم تا مژد

گفتم: ماهان بهوش اومده اخمی کرد و گفت:به من چه تو میتونی زود همه چیز و حدس 

بزنی من مژده گونیم و میخوام خندیدم وگفتم:رو چشمم هرچی بخوای فقط تائید کن که 

د بریم همین که بلند شدم امیر آره بابا االن از بیمارستان تماس گرفتن بجنبید بای -واقعیت داره

به همین زودی قولت یادت رفت قرار شد  -خوب میخوام برم بیمارستان –گفت: شما کجا ؟

چی؟ مظلومانه گردن کج کردم و نشستم لبخندی پیروزمندانه ای زد و گفت:االن خیلی نباید 

تو چه  هوشیار باشه یکی دوروز دیگه که توهم حالت بهتر شد خودم میبرمت بهشم میگم

هان نه نه هرچی تو بگی  دستی رو -وضعی بودی که نتونستی بیای ببینم شکایتی که نداری

–بینیش کشید و بطرف اتاق رفت علی اومد صندلی کناریم و گفت: ببینم آشتی آشتی دیگه 

جونم و به لبم رسوند تا آشتی کرد صداش و آهسته کرد و گفت: اونایی که رو زمینه مو  

خودم زدم  نمیخواستم عذابش بدم -این دیگه چقدر دیونه است–یگه نیست مو بود د-دیگه

خودم میرسونم بریم علی جلوی در وقتی –درمیاد مهم نیست سالم من و به ماهان برسون 

منظورت پسرمونه دیگه –داشت کفشاش و به پا میکرد گفت: مراقب پسرم باشی تا من بیام 

امیر برو کنار -ینه چسباند و بوسه ای رو سرم زد بلند خندید و بی توجه به برادرش من و س

من هیچی ندیدم پائین منتظرم با رفتن او هردو به روی هم لبخندی زدیم -برادرت ,زشته

 بوسه دیگه ای رو پیشونیم زد با تکان دست از پله ها سرازیر شد.

 

 پایان / تیر/ نودوسه
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