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 بودم . دهیچشمانش افتاده بود ترس هیخی یاهیکرده بودم و چشمم به س شیدایکه غرق خون پ یبار نیاز همان اول دمیترس یم

 زده بود .  خیدرونم  یزیچ

 وقت نجاتت نداده بودم . چیه ینکرده بود . کاش اون روز لعنت داتیوقت پ چی_:کاش ه

ترسناک شده بود. از حالت  یبا شکوه ول یخی یمجسمه ها هی. شب زدیشد . پلک نم میچشم ها ی رهیکج کرده و خ یرا کم سرش

 زده اش را باز کرد و به کمر زد .  نهیبه س یباالخره پلک زد دست ها یاش ترسناک تر . وقت یشگیهم

 .  رهیدعا کردن د ی_:برا

 را لمس کرد نفسم رفت .  واریبه عقب رفتم پشتم که د میبه سمتم برداشت . قد یقدم

 تونه نجاتت بده ؟ یم یاالن چ یدونی_:م

 روحم را هم بهش بدهم . سر تکان دادم . یخواستم لذت شکنجه  ی. نم ندیرا بب نیخواستم ا ینم یول دمیلرز یم

 . یمحو ش نیزم یکه تو از رو نهیا دهیکه منو نجات م یزی. چ ستی_: برام مهم ن

 اول لباسش را باز کرد .  یکرد . دکمه  یرا ط یزد . دستش را از کمرش برداشت و دو قدم بعد پوزخند

 . یبفروش طانیش هیخودتو به  نهی. تنها راه نجاتت ا نهی_:اشتباهت هم

 یرا م زیخواستم ترسم را نشان بدهم . هر چند از نگاه کردن به من همه چ ینم یسست شده بود ول میبند امد . زانو ها نفسم

 . اندازمیخواستم خودم را از تک و تا ب ینم یخواند ول

 ؟  طانی_:ش

شد .  دایاش پ یعضالن یبرهنه  ی نهیتوانستم بشمرم . لباسش کامال باز شد و س یرا م شیبود و نفس ها دهیام رس یقدم کی به

 یتادم . لبخند کجکفرس رونینگاه کنم . نفسم را ب میام سرم را باال گرفتم تا بتوانم در چشمانش مستق دهیبت کنم نترسثا نکهیا یبرا

 ی نهیس ینفسم رو شدینفس باعث م نینشاند . و فاصله را تمام کرد . نفسم را حبس کردم کوچکتر دشگوشتالو یلب ها یگوشه 

انه ام نشست . چ ریکه دست بزرگش ز اندازمیب نییورتش نگاه کنم .خواستم سرم را پاص یتوانستم تو ینم گهی. د ندیستبرش بنش

 :  تاورد و گف نیی. سرش را ارام پا رمیمجبورم کرد سر باال بگ

 . یبه اسم رامان شکوه طانیش کی_:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخص  سوم

 انیدستش در م یحرفه ا یعکاس نیسرش نگه داشت تا دورب یرا باال شیدست ها نیبود که آو ادیز یبه حد تیجمع ازدحام

ود  باز برپا شده ب یدر فضا یفلز یبا داربست ها  یفشار آورد و جلو رفت ، سن بزرگ موقت یله نشود  به سخت تیفشار جمع

 یبزرگ اسم شخص مهمکرده بودند و حروف  زانیسن آو یافتاد که دور تا دور فضا یم یرنگ یپارچه ها یرو دینور خورش

 خودش هک کرده بود .  یاز سران  را رو

 یگریباز برگزار کنند  فشار د یرا در فضا یمهم نیبه ا یکنفرانس خبر نیا دیهوا چرا با نیکرد در ا یبا خودش فکر م نیآو

 احاطه شده بود .  گاردشیپنج باد نیکه ب ردیمورد نظرش بگ تیاز شخص یباز شود تا بتواند عکس یراه دیآورد شا

ود  ش روزیپ شیرو شیپ یمرد ها کلیخودش ، باز هم نتوانسته بود در برابر ه یهم رده  یوجود بلند قد بودن نسبت به زن ها با

 هم جلو نرفته بودند .  یسر سوزن یخورد . آنقدر فشرده بود که حت یتکان نم تیجمع یجا به جا شد ول یچند بار

هر  از یپشت سرش انداخت که خال یبه فضا یو نگاه دیکش یقی، نفس عم دیودش را عقب کشعکس گرفتن شد و خ الیخیب

از  یجلو رفته بودند ، اطرافش را نگاه کرد در گوشه ا یسوال دنیپرس ایگرفتن مصاحبه ، عکس و  یبود  همه برا یجنبنده ا

که اگر  متوجه شد یحساب سر انگشت کیسن مشخص شده بود با  نیریز یلخا یباال رفته بود و فضا یاز بنر بزرگ یسن بخش

 راه دارد .  کیرا دور بزند ، فقط  تیجمع نیبخواهد ا

  دیکش یم نیزم یشد و خودش را رو یم زیخ مین دیمتر بود ، با کی یرفت ارتفاع سن به سخت یسن موقت م ریاز ز دیبا

اش بود وقت نداشت تا فکر کند که خراب شدن مانتو اش به گرفتن چند مورد عالقه  یانداخت ، مانتو شیبه سر تا پا ینگاه

دوزانو وارد  یاش را سفت کرد و دوال شد  رو یروسر عینه ، سر ای زدار یمسئله ساز م تیشخص نیا یعکس از رو به رو

 عادت داشت تا از استرس خودش کم کند .  شهیبود هم یا وهیش نیا  زدیلب با خودش حرف م ریسن شد  ز ریز کیتار یفضا

 بزنم خودم رو آخه." دیبا ی"خاک بر سرت کنن واسه دو تا شات عکس به چه خفت



 

 

چون از همه طرف با بنرها و پارچه ها  نیریز یو چراغ قوه اش را روشن کرد  فضا دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا

ه خودش لب ب ریو ز دیکش یقیشد  نفس عم یم دهید یزیچ یبود و به سخت یکیتار  کرد یرا وارد نم ینور چیشده بود ه دهیپوش

 داد . دیام

 ره." یم ادتی زایچ نیاول روزنامه ا یصفحه  یمراسم خورد رو نیعکس از ا نیبهتر ی"جا غر زدن دست بجنبون وقت

ند خورد و چ یم نیبه زم نیلنز دورب یچهار دست و پا به راه افتاد گه گاه یبیتقر یرا روشن کرد و با حدس رشیمس لیموبا با

 نیگذاشت  هم یدستش م یشد حداقل پانصد هزارتومان خرج رو یخراب م نیکرد که اگر لنز دورب یناسزا بار خودش م

 کرد .  یموضوع سرعتش را کند م

بق اس سیتوسط رئ دیجد سیمفاسد رئ یها ییکرد " رسوا یم روزنامه الزم داشت را زمزمه تریسر ت یکه برا یخودش جمالت با

". 

 یسابکه ح شیتوقف کرد ، سر زانو ها یکرد چند لحظه ا یم دایپ یتر یکوتاه تر و البته جنجال تریت دیبود با یطوالن یادیز

 شیپ یداد به کند یبدون توقف ادامه م یرفت ول یفرو م شیها در زانو زهیسنگر یکرد  گاه یشده بود درد م دهییو سا یخاک

 دیشده است با ریشد . حس کرد د یکه دور م دیشن یرا م تیجمع یهمهمه  یصدا فقطو بزرگ بود و  عیوس اریرفت سن بس یم

به  شیکرد  سرعت حرکتش را که باال برد ناگهان پا یرا روشن م یمسافت کم لی، سرعت گرفت  نور موبا دیجنب یبه خودش م

 افتاد . نیزم یگرفت و با صورت رو یزیچ

 شده بود  یزخم شیکرد کف دست ها لیرا حا شیکه صورتش به آسفالت بکشد دست ها نیقبل از ا 

 عرضه ام ." یخاک تو سر ب یعنی"

سرنگون شده است  کورمال کورمال  نطوریکرده که ا ریبه چه گ شیدانست پا یشود نم زیخ میکرد ن یرا تکاند و سع دستش

 شیپا که ییمطمئن شد سالم است نور را به سمت جا نکهیگشت که از دستش افتاده بود آن را برداشت و بعد از ا لشیل موبادنبا

 نیزم یرو لیرا از ترس ول کرد و موبا لشیزد و موبا یغیکرده بود ج ریبه آن گ شیاکه پ یزیچ دنیکرده بود چرخاند با د ریگ

 افتاد . 

 . دیدهانش گذاشته بود  سرما را حس کرد که تا استخوانش رفت و ستون فقراتش لرز یلرزانش را رو یها دست

و فقط او مانده بود در آن  رندیآمد انگار همه رفته بودند تا عکس بگ یهم نم تیجمع یهمهمه  یصدا گرید یبود  حت یبد سکوت

 . شیرو به رو کلیدرشت ه یمرد یسن با جنازه  نیریز یخفه  یفضا

 دندیلرز یکه م ییشد  با دست ها ینم دهید یاتیح میعال چیه شیاز مرد رو به رو  دیایتا به خودش ب دیطول کش یا قهیدق چند

د  جمع شده بو یادیبدنش خون ز ریاو افتاد  ز کریبدن درشت پ یرا برداشت و دوباره نور را به سمت او گرفت  نور رو لیموبا

را آرام به  لیطرف افتاده بود  موبا کیاست  مرد در خودش مچاله شده بود و سرش به  ردهاو را مطمئن کرد که مرد م نیو ا

عقب  نیزم یخودش را رو دهیترس نیخورد . آو یاش افتاد که تکان دهیصورت رنگ پر یرو یکرد  نور کیصورت مرد نزد

 رفته بود .  خورد ، چهره اش از درد در هم ینور هنوز به سمت مرد بود  مرد آرام تکان یول دیکش

زمستان داشت  و  یذغال و سرما یاهیبه س یینفوذ کرد  چشم ها نیتا مغز استخوان آو یبد یرا که باز کرد سرما شیها چشم

 . آن چشم ها ... دیکش یبود که نفس م یمرد مرده ا هیزنده ؟ شب ایاو را ترساند که مرده است  نیا

 یجا به جا شد صدا ی، کم ردیم یم یبه زود یزیخونر زانیم نیکرد که اگر هم زنده است با ا یداشت با خودش فکر م نیآو

ن لحظه تا آ شی، مرد که چشم ها ردیم یمرد م یدست بجنباند وگرنه به زود دیکرد با نیقی نیاز مرد بلند شد که آو یفیخف یناله 

 یکرد چکار کند نم یرفت ، داشت با خودش فکر م درد بست و در خودش فرو ازرا  شیصورت او بود چشم ها ی رهیخ

بود داشت به  انیآدم در م کی یکه مرگ و زندگ طیشرا نیتوانست که به او دست بزند  اما بعد خودش را لعنت کرد که در ا

 کرد . یفکر م یزیچ نیچن

 .  دیشنو ی_ آقا .. آقا صدام رو م

صورتش  یچرخاند  نور را رو یمرد گذاشت و او را کم یشانه  یجلو رفت و آرام دست رو دهیترس نینداد  آو یجواب مرد

 زد .  شیانداخت و بلند تر صدا

 .  گردمیزود برم  ارمیرم کمک ب ی_آقا .. من م

شوکه  نیرا در چنگ گرفت که آو شیبزرگ و قدرتمند مرد بازو یبرود که دست ها یبرگردد  به دنبال راه خروج خواست

 تکان داد . یگشت و نگاه مرد کرد ، مرد سربر



 

 

 . رونیببر ب نجای_من رو از ا

 ببرد ؟ رونیبا آن عظمت را از آنجا ب کلیخواست آن ه یشد چطور م دیدچار ترد نیگرفته و خسته بود آو شیصدا

 شد یورو دست یلحنش جد نباریشکمش فشار داد و ا یسر از آنجا در آورده بود  مرد دستش را رو یچطور اصال

 .  رونی_خودت من رو ببر ب

 در صدا و حرف و نگاه او بود که توان مخالفت را از او گرفت  با خودش فکر کرد  یزیدانست چه چ ینم نیآو

 .  رمیتونم کمک بگ یاونوقت م رونیخودم ببرمش ب دیبا  رهیبم یزیتا برم و برگردم از خونر دی_ شا

کرد او را عقب عقب  یمرد قفل کرد و سع یکتف ها ریرا از پشت ز شیتکان داد به فکر خودش و جلو رفت و دست ها یسر

 کند .  دایکه توانست پ یراه خروج نیبا خودش بکشد تا اول نیزم یرو

 .  ینیسنگ یلیهل بده ، خ یتون ی_ باشه فقط با پاهات اگر م

 خود او توانست یبا کمک ها یکرد  باالخره وقت یکار را سخت م نیز خود او بود و ابزرگتر ا یلیتکان خورد  مرد خ یسخت به

رفت  رونیخروج را بسته بود عقب هل داد و اول خودش ب یرا که جلو یسن برسد با دست فشار آورد و پارچه ا یبه کناره ها

 بود .  یخاک اشیو سر تا پا ختیر یم شیزد و خسته بود  عرق از سر و رو ی، نفس نفس م دیکش رونیو بعد او را ب

و به برگشت و ر دندیچیپ یم یدورتر داشتند در کوچه ا یبود و فقط چند عابر کم یفضا خال یکند ول دایتا کمک پ سرچرخاند

 بود دهیپر یمرد که حاال رنگ برنز پوستش حساب

 رم آمبوالنس خبر کنم .  ی_ م

 . دیشنیاو را نم یانگار حرف ها مرد

 ؟یارد نی_ ماش

  دیباال پر شیصورتش از تعجب باز شد و ابرو ها نیآو

 ؟ ی_چ

 جمله را چند بار تکرار کند .  کیرا نداشت که بخواهد  نیشد  درد آنقدر بهش فشار آورده بود که توان ا یعصب مرد

 نه ؟ ای ی_ دار

 .شیپروا یب ی رهیاز نگاه خ دیترس نیآو

 بغله . یکوچه  نی_آره هم

 . می_ بر

 کرد بلند شود انداخت   یم یبه مرد که سع ینگاه نیآو

 ... ی_ ول

 گرفت و بلند شد دست دور گردن او انداخت و او را به جلو هل داد  واریدست به د نیتوجه به آو یب مرد

 _بجنب .

مرد  ینیهد  سنگد یانجام م دیگو یکه مرد م ییکار ها یدانست چرا دارد همه  ینم نیاتفاق افتاد که آو عیآنقدر سر زیچ همه

، در را باز کرد و مرد  دندیپارک بود رس ابانیکه کنار خ دشیسف دیبود به پرا یداد ، به هر سخت یآزارش م شیشانه ها یرو

 ینشان م دیکش یرا که م یدرد زانیآمد  فقط چهره اش م یناله ازش م یصدا یسخت بهعقب انداخت ،  یصندل یخودش را رو

 داد . 

مرد  زخم یدقت زد و رو یب یعقب رفت پتو را چند تا یآورد و به سمت صندل رونیب یسفر یاز صندوق عقب پتو عیسر نیآو

 نمارستایبه ب دهیآمده بود اگر نرس نیکرد  حاال که تا ماش یاو را نگران م نیرفت و ا یاز او م یادیگذاشت و فشار داد  خون ز

 شد . یدرست م یگدردسر بزر شیمرد برا یم یزیاز خونر



 

 

 گفت  یزخمش فشار داد و با نگران یمچاله شده را رو یپتو 

 کنه .  یزی_ محکم فشار بده تا کمتر خونر

به پتو آورد که ناگهان دست  یگرینگاه مرد را حس کرد  فشار د یرگیمرد بود که خ قیو زخم عم یخون یبه لباس ها نگاهش

 ماند .  رهیاو خ یخیخورد  و سر بلند کرد و چشمانش به چشمان  یتکان نیدستش نشست آو یسرد او رو یها

 شد ؟ ی_چ..چ

 کرد   یم شتریوحشت او را ب نیدست او بود و ا یمرد رو یها دست

 _آرومتر .

را گم کرده بود، مرد نگاهش را از  شیمحکم زخم را فشار داده است ، آنقدر استرس داشت که دست و پا یلیخ دیتازه فهم نیآو

شت مرد را از پ یو در را بست و پشت فرمان نشست . صدا دیکش رونیدستان او ب ریمستاصل دستش را از ز نیگرفت تا آواو ن

  دیکش ینفس م یکه به سخت دیسرش شن

 سمت ازگل  فتیرو بده راه ب تی_گوش

 به مرد انداخت  یمتعجب به عقب برگشت و نگاه نیآو

 ...مارسیب میبر دی؟ با ی_ازگل واسه چ

 گذاشت  مهیداد مرد حرفش را نصفه و ن یصدا

 رو بده  تیگوش گمی_م

 یرا روشن کرد کم کم داشت م نیرا که به او داد ماش یآورد، گوش رونیرا ب یکرد و گوش بشیج یدست تو یبا نگران نیآو

 را روشن کرد و گاز داد .  نینبود  ماش یعیاصال طب نیا دیترس

 

 ************** 

 نیآو

 فکر نیو مرموز رفتار کرد من را به ا بیمرد چرا انقدر عج نیا نکهیگاز فشار دادم  کم کم ترس از ا یورا ر میپا

 یندلاز ص شیصدا رم؟یکمک بگ یببرم ؟ چرا نگذاشت از کس مارستانیداشته باشد چرا نگذاشت او را به ب یانداخت نکند خطر 

 را از درد بسته بود شیگوشش گذاشته بود و چشم ها یمن را رو یشده  یخون یعقب بلند شد  گوش

 اول .. بجنب ... یازگل خروج ای_آره. ..ب

 نیرفت. اول یچهره اش از درد در هم م نیبود که با هر دست انداز ماش رهیبه مرد خ نهیچشمم از آ کیچشمم به اتوبان بود  کی

 سرعت را کم کردم .  دمیچیازگل را که پ یخروج

 ازگل بود .  یخروج نیاول نی_کجا برم ؟ ا

 جوابم را داد   یمحکم یآرام ول یرنگش شدم که آرام تکون خورد و با صدا یب یقلوه ا یلب ها ی رهیباز نکرد و من خ چشم

 پونصد متر جلوتر بزن کنار .  چیبپ یمحل یکم جلوتر زده دسترس هی_

ه فرستادم ک یو همش خودم را لعنت م دیایسرش ب ییلحظه بالهر  دمیترس یچشمم به او بود م نهیکه گفته بود کردم از آ یکار

 آمدم .  یبرهوت یجا نیچرا به حرفش گوش کردم و به چن

 عقب یرا که  کنار زدم برگشتم سمت صندل نیماش 

 حاال ... میدی_رس

و در عقب را باز کردم و دستم را بردم  دمیپر نییپا نیاز ماش عیلحظه وحشت کردم  سر کیحرکت مانده بود که  یآرام و ب انقدر

 دمیکش یپتو را کنار بزنم که چشمانش باز شد ، نفس راحت



 

 

 ؟ یچ ادیسرت ب یی. اگر بال مارستانیببرمت ب ی_چرا نذاشت

ج تا و پن ستیب نیب زدمینازک افتاده بود که حدس م نیچشمش چند چ یسکوت فقط آرام پلک زد و من را نگاه کرد  گوشه ها در

 سال سنش باشد . یس

"آخه تا  یکه پلک زد به من قوت قلب داد که حالش خوب است ول نینگاهم کرد و پلک زد ، هم رهیخ رهیرا نداد  فقط خ جوابم

 زده بودم .  یبیغر بی؟" نگاهش کالفه ام کرده بود انگار حرف عج یک

 دنیبرداشتم و با د یزخمش فشار داده بود را کم یکه رو ییو خودم را به زخمش مشغول کردم ،آرام پتو دمیرا دزد نگاهم

 ، نگران شدم سر بلند کردم  دیچیزخمش دلم به هم پ

 بده اگر ... یلی_زخمت خ

 یخوردم  و از درد برا نیفرود آمدم  با کمر به زم نیزم یرو نیشدم که با فاصله از ماش دهیاز پشت چنان به عقب کش کدفعهی

با اخم  که نمیرا بب یبلند و محکمش باعث شد چشم باز کنم و مرد بلند قد یکردم که صدا یبلند ینفسم بند آمد  ناله  یلحظه ا

 محکمش آن مرد را متوقف کرد یمهربان باشد صدا دیرس یآمد و به نظر نم یداشت به سمتم م یوحشتناک

 _ولش کن سامان 

 نیرا با خودشان بردند وسوار ماش نمیماش یمرموز تو آمدند و مرد گریو خودم را جمع و جور کنم دو مرد د میایبه خودم ب تا

 یکه حاال م یترسانم به سمت مرد یراه افتاد . چشم ها یبدون معطل نیداشت و ماش یدود یها شهیکردند که ش یبلند یشاس

، سوار شد  دیرفت که تازه رس ینیو به سمت ماش دیلحظه نگاهم کرد و بعد چرخ دشد ، چن دهیدانستم اسمش سامان است کش

 قبل راه افتاد  . نیپشت ماش یبدون معطل نیماش

 یدانستم  فقط م یتا باورم بشود که جان سالم به در برده ام  از چه را خودم هم نم دیطول کش یا قهیزده بودم  چند دق بهت

سخت ،  طیدرشرا ینگشد من که معروف بودم به زر یحس کنم  هنوز باورم نم یماجرا به خوب نیخطر را از ا یتوانستم بو

 .  اوردیفاجعه به بار ب میتوانست برا یکرده بودم که م یزیچ ریخودم را ناخواسته درگ

 یکه گه گاه یخال یها ابانیکرد اتوبان بود و خ یکرد تا چشم کار م یبلند شدم  کمرم هنوز درد م نیزم یاز رو باالخره

 یان مقبرست ادی، سکوتش من را  میایب نجایحاضر نبودم ا گریافتاد د یم نورایاگر کالهم هم ا یشد حت یبا سرعت رد م ینیماش

 انداخت .

 دم،یسر یقبل مادر و پدرم  م دیشدم و گاز دادم با نیکه دستم به کمرم بود سوار ماش نطوریبود هم یو خاک یخون میتمام سر تا پا 

 شیخواستم مثل سه سال پ یگذاشتنش را شروع نکند . نم معلوم نبود پدر دوباره شرط و شروط  دندید یوضع م نیاگر من را با ا

 باشم .  نیآرمان تا مدت ها خانه نش ی هیو بعد از قض

************* 

 رامان

کرد، دستم را که به  یشده ام ذوق ذوق م هیپوست تازه بخ ریرفت . ز یم نیکرد و درد کم کم از ب یمسکن تازه داشت اثر م 

 . نمیبنش میخواستم بلند شوم و سر جا یکرد  م تیاذ یزن دستم را کمسرم بود جا به جا کردم، سو

ز بازهم ا یکند ول یدانستم مسکن کم کم خواب آلودم م یم نکهیکرد . با ا یقابل تحمل تر م ریغ میرا برا طیشرا نیسردرد ا 

دادم و  هیسرم را به پشت تخت تک ریز یمتکا یآمد . به سخت یبدم م افتمیتخت ب یتکه گوشت لخت رو کیبخواهم مثل  نکهیا

 نشستم . 

 دایآمد که هنوز نتوانسته بودم جوابشان را پ یرفت و مدام سواالت مختلف به ذهنم م یکه افتاده بود مدام در سرم رژه م یاتفاقات

 یخوره موضوع شده بود  نیهست ،ا ستمیخائن در س کی یوسط پا نیو نقص بوده و ا بیع یمن ب یکنم مطمئن بودم نقشه 

 روح و روانم .

 کهیت کهیکنم وت دایخائن را پ نیخودم ا یشدم تا خودم با دست ها یزودتر سرپا م دیبود ،با میها ینابخشودن ستیجزء ل انتیخ

بود به  کیکرد که نزد یکه کار شکست خورده بود آنقدر ناراحت نم نیکنم . ا کهیت کهیهاش رو ت کهیت کهیکنم و بعد هم ت شیها

و  لیم هنکیبا ا ینداشت .حت یکشتنش کار یخائن را تمام کنم ، ول یبودم کار آن مظلوم نتوانستهجانم تموم بشود . امروز  متیق

رده ک ییکه چه کارها دندیفهم یمردم م نیدانستم اگر ا یمجبور بودم . م ییمورد را به خاطر دا نیا یبه کشتن نداشتم ول یرغبت

کار را  نیخواستم ا یم ییاز دا دیکردم با یم یخودم را قاط دیباکشتنش . از اولش هم ن یم خودشان یاست خودشان با دست ها

 .   دمیفهم یاصرارش را نم نیاصرار داشت و ا یمحول کند ول یگریبه کس د



 

 

 یم تیداده بودم کمرم را اذ هیکه به آن تک ییبه او انداختم  متکا یاتاق باز شد و سامان وارد اتاقم شد از فکر درآمدم و نگاه در

ند از فکر ک یآمد کس یکرد  جا به جا شدم تا صافش کنم که سامان خودش را به تخت رساند تا کمکم کند ، بدخلق شدم خوشم نم

 کرده باشم . یزیاگر تا حد مرگ خونر یحت،  میآ یمتکا برنم کیپس 

 _بزار کمکت کنم . 

 تشر زدم  بهش

 تو اتاق در بزن . یای_الزم نکرده ،صدبار گفتم م

 میها تیحساس یداشت دست رو قایو دق دیآ یبدم م ییزهایدانست از چه چ یرا باال برد ،م شیدست ها میتسل یبه نشانه  سامان

 یوده ولب شیکارو کرده و از نگران نیدانستم بدون قصد ا یکه افتاده بود. م یکه داشتم و اتفاق یطیگذاشت خصوصا با شرا یم

 کرد . یآمد نم یکه من خوشم نم هیدر اصل قض یرییباز هم تغ

 ها . ستمیمن ن شیبکش دیکه با ی،اون سیرئ می_تسل

که  یعرضه ا یبود تا آن ب ستممیکه در س یاز خائن شدندیم یسالخ دیکه با یاز کسان سمیبنو ییبلند باال ستیل دیافتاد با ادمی تازه

 از پشت به من چاقو بزنند . یمظلوم یها گاردیگم کرد و باعث شد باد تیمن را در جمع

 ؟ هیک یدی_فهم

 را  یکار نیشده بود که به خودش جرات چن کیبه من نزد یسال دوست ستیب نیتخت نشست ،آنقدر در ا یلبه  سامان

  بدهد

 بوده . یبفهمم کار ک رمینظر بگ ریهمه رو ز یخوام واکنش ها و حرکت ها ی. م یتو مرد می_همه جا رو پر کرد

 ترساند گفتم یتر از برادر به من را م کیسامان نزد یدانستم حت یکه م یکردم و با لحن لیمتما نیبه طرف یرا کم مسر

 ؟ نی_هم

 کند یهم که شده من را راض یکرد تا حد یخودش را جمع و جور کرد و سع سامان

 هست . ستمیخوام مطمئن شم چند تا موش تو س یم یزدم ول ییحدس ها هی_

نه  یلسخت بود و اورمیرا بخواهم به چهره ن هیدرد خوردن سه بار چاقو وهفده تا بخ نکهی،ا دیکش ریکه زخمم ت دمیکش یقیعم نفس

 وضع بودم .  نیدر ا یکاف یخودم را در موضع ضعف نشان دهم . امروز به اندازه  نیاز ا شتریخواستم ب یمن. نم یبرا

 _سامان خوب گوشاتو باز کن 

 ن بدهد که سراپا گوش شده استکرد نشا یسع سامان

 تنشون بذارم. یرو یخودم هفده تا نقاش یبا دستا دیخوام ،با یخونشون فروختن رو زنده م متیکه من رو به ق یینهای_ا

امان س یبودند که وقت ادیبودم و شناخته بودم آنقدر ز دهیآدم د میمرد شصت ساله در زندگ یو پنج سال سنم اندازه  یبا وجود س 

بچه که از پدرش  کی یاندازه  یبا وجود آنکه فقط پنج سال از من کوچکتر بود ول یحس کردم حت دیدر حدقه اش لرز چشمش

 برد. ی، از من حساب م دیترس یم

همه شان بود .  دنیو آن هم در دیچرخ یذهنم م زدریچ کیبودم که نتوانسته بودند بکشنش و فقط  یهم داشت ، گرگ زخم ترس

شده  ادجیا یکرد فضا یسامان سع  دمیبخش یرا هم نم یاز کس ییخطا نیکوچکتر دمیچیپ یهمه شان م یبه پر و پا طیشرا نیدرا

 رو عوض کند

 رامان کمتر از چهل و هشت ساعت ... ی_اوک

 و چهار ساعت ... ستی:ب دمیغر

 . یهم از دست داد یادیو خون ز قهی،زخمت عم یاستراحت کن دیتو با یکنم ول یم داشونی_پ

من  یبه سالمت شتریب یدانستم سامان از هر کس یام را نداشتم  خوب م یبحث کردن سر سالمت یدادم ،حال و حوصله  سرتکان

 درآورد . یلیکرد و موبا بشیبه خاطر آورد دست در ج یزیانگار چ کدفعهیدهد .  یم تیاهم



 

 

 . یرو سفت تو دستت گرفته بود یگوش نیخونه ا متیآورد یوقت یول ستیتو ن یگوش نی_ا

اتفاقات چند ساعت قبل زنده شد و حس کردم داغ کردم  یبود . همه  دهیآن چسب یباال یکه گوشه  یافتاد به برچسب کوچک نگاهم

 یشدم تا وقت ریدرگ یمظلوم گاردیچاقو خوردم و با هشت باد یآن کنفرانس خبر یکه پشت صحنه  یاز خشم و درست از موقع

ردم ک یکه فکر م یتا بعد از کنفرانس از شر جنازه ام خالص شوند و درست موقع تندسن انداخ ریرس لو رفتن من را زکه از ت

که قبل از  یزیچ نیکرد به خطر آوردم آخر یدانستم از کجا آمده بود و آنجا چکار م یشد ، اصال نم داشیآن دختر پ رمیم یم

 . اوردیسر من ب ییخواهد بال یم هبود که سامان پرتش کرد عقب ،البد فکر کرده بود نیبود، ا ادمیشدنم  هوشیب

 ؟ یکرد کاریبا دختره چ ی_راست

 را از دستش گرفتم  یرا در دستش چند بار چرخاند ،گوش یشانه باال انداخت و گوش الیخ یب سامان

 دیفتم شاگ ستین یابیهم چک کردم قابل رد یرو هم شکستم گوش یگوش نیکارت ا میولش کن . س یکردم ؟گفت یم دیبا کاری_چ

 . شیبخوا

وقت  چیرو ،رکب خوردم وگرنه ه یدختر کم سن و سال من را نجات داده بود، من، رامان شکوه هیشد  یهم باورم نم هنوز

آمد که انتظارش را  یسر آدم م یاز سمت کسان انتیخ شهیبودم ، هم زاریب انتیهم از خ نیهم ی،برا دیکش یکارم به آنجا نم

 را قلقلک داده بود . اعصابم ستممیوجود موش در س ادی.دوباره  مینداشت

 ؟ دردسر نشه برامون . رمیآمار دختره رو بگ یخوا ی_م

خودش دردسر بخرد و نه  یبود بخواهد برا یکند ، نه منطق ینم یکار نیآمد ،مطمئن بودم چن ادمیروشن چشمانش  یا قهوه

دختر بچه  کی ریخواست فکر و وقتم را درگ یدلم نم چیهم ه یکرد، از طرف یخودش دردسر درست م یداشت. فقط برا یمدرک

 کنم .

 خواد . یبکنه، نم یکار دهی_بع

 لند شد تخت ب یو از رو دی، دستش را عقب کش دیایکردم تا حساب کار دستش ب یکه اخم  ردیکه دستم بود را بگ یگوش خواست

 یاطالعات چیگم بشه چون ه شیکرده که ممکنه گوش یرو م نیفکر ا شهیهم توش نداره . احتماال طرف هم یزی_در هر حال چ

 روزانه . یدست نوشته ها یسر کیجز  ستیتوش ن

 رفت ادامه داد  یطور که به سمت در اتاق م نیهم

 _فک کنم خبرنگاره .

ستم را توانستم حدس بزنم  د یبودم م دهیکه دستش د ینیرا از دورب نیود ، اب یفکر کردم منطق یحرکت کم یرفت ب رونیب یوقت

شد  انیپنهان شده بود نما نیرخ خندان او که پشت دورب میاز ن یریفشار دادم و صفحه اش روشن شد .تصو لیموبا یدکمه  یرو

 . اورمیدر ب یسر از گوش یآمد کم یبود .حاال که محکوم بودم در تخت ماندن بدم نم ردهرا باز ک شی. سامان از قبل رمز ها

***************** 

  نیآو

اد د یشب را نشان م میو ن ازدهیانداختم که  نیبه ساعت ماش یرا گاز زدم . نگاه چمیجا به جا شدم و ساندو نمیماش یصندل یرو

 یلیزد خوب شد بهش گفته بودم امشب ممکن است خ یزنگ م ستمیبار ب ید که براخورد مامان بو ی. تلفنم دوباره داشت زنگ م

 .  ستمیافتاد تنها ن ادمیسلما کنارم جا به جا شد تازه  یکرد . وقت یم اکار خودش ر شهیهم یبرگردم ول رید

 گفت یحن حق به جانبشده بود  اطرافش را نگاه کرد و بعد ساعت را چک کرد ، با ل داریمن ب یگوش ی برهیبا و انگار

 ؟  یدی. ساعت رو د یتر شد یروان یول ایبود ی_روان

دوباره سرد شده  نیماش یکرد ، سرم را چرخاندم به سمتش  فضا ینم رییوقت تغ چیام گرفت . لحن مادر بزرگانه اش ه خنده

 را گرم کند .  نیماش یفضا یکم یرا استارت زدم تا بخار نیبود ماش

 گرگا بخورنم. یدیترس یم ی؟ خودت اصرار داشت یای_مادربزرگ مگه من گفتم ب

  دیگردنش باال کش ریرا  تا ز شیرو یسفر یگرفت تا گرم بشود و پتو یبخار ی چهیدر یرا جلو شیدست ها 

 .  یبکش کیشاسبقمون ک یجمهور گرام سیدر خونه رئ یتا ساعت دوازده شب جلو شهیباعث م وبتیمخ مع دونستمی_د آخه م



 

 

 رفت . یحوصله ام سر نم طیشرا نیبود تا با او کل کل کنم، حداقل در ا یشده است حاال کس داریبودم سلما ب خوشحال

 ؟  یکن یم ییگو بیتا حاال غ ی؟ از ک یدی_تو رو خدا ؟ از کجا فهم

 دستش را به سمتم گرفت  یکرد و پنجه ها کیرا بار چشمانش

 خواد صورتت رو پنجول بکشما . ی_عمت رو مسخره کن ، انگار دلت م

  دمیخند بلند

 . یما رو پنجول بکش یخواست یم رستانی_تو از همون دوران دب

وقت شب دنبال من راه  نیبرگرداند ، عذاب وجدان داشتم که تا ا رونیرا به سمت ب شیو رو شیلب گفت ا ریلحن با مزه ز با

پرونده مفاسد  ریدرگ یدانست حساب یمن را تنها نگذارد مبادا کار دست خودم بدهم ، م یلیکرد خ یم یسع رایافتاده بود  اخ

است  انیحرف ها در م نیا شترازیب یزیهمچنان مطمئن بودم چ یول شیچند ماه پ یخبرهستم . باوجود کنفرانس  یکس یاقتصاد

. 

 وقته . مامانت نگران نشه. رید یلیتو رو برسونم خونه ؟خ یخوا ی_سلما م

 را با مزه باال انداخت   شیبه من کرد و ابرو ها ینگاه سلما

 خونه .  امی. با تو باشم وسط سربازخونه هم باشم از نظرش امن و امانه . گفتم شب نم هیکاف نی_به مامان گفتم با توام . هم

که مدام  رستانیدوست داشت ،از همان موقع  دب یلیگفتم خاله و خاله من را خ یخنده ام گرفته بود ، به مادرش م شیحرف ها از

 شد   یجد یکرد و کم رییزدم که ناگهان لحن صحبت کردنش تغ یبخش نانی.لبخند اطم میرفت یم گریهمد یخانه 

 . یکله تر شد یب یها ول یکله بود ی. ب یکال چت زد هینگرانتم از بعد اون قض ییخدا نی_آو

 شانه باال انداختم   الیخیچپ زدم و ب یرا به کوچه عل خودم

 ؟  هی_کدوم قض

 مرموز . یآقا ی هی_خودتو نزن به اون راه . بعد قض

س ک چی. به ه دمیو چقدر ترس دمیکش یچه استرس یبود در آن روز لعنت ادمیکه هنوز  اورمیخودم ن یکردم به رو یو سع دمیخند

 خواست راجع به آن با سلما حرف بزنم .  یال هم دلم نمحا ینگفته بودم ول یزیجز سلما چ

 افتاده. یرفته بود چه اتفاق ادمیگنده اش نکن . من اصال  ی_الک

 نگاه کنم  شیدستم را گرفت و فشرد که مجبور شدم به سمتش برگردم و در چشم ها نگران

ه ک یو اون افشاگر شیجز همون مفاسد اقتصاد ادیدر نم یچیه یمظلوم کهیمردت نی؟ از ا یکن یرو ول نم هیقض نیچرا ا نی_آو

 از همدستاش کرد .

توانست جنجال به پا  یم نیها است و ا نیاز ا شتریب یزیخانه اش ،مطمئن بودم چ یرا تکان دادم و زل زدم به در ورود سرم

 روزنامه دستم را باز گذاشته بود  ریهم بود سردب نیهم یکند ، برا

 یار مک یجا هی.  مارستانیببرمش ب گذاشتیکردم . تازه نم دایسن پ ریمرد در حال مرگ ، ز هیچرا  تسین نایاز ا شتری_اگر ب

 لنگه .

 کرد تا من را منصرف کند ی، داشت تمام تالشش را م دیسلما پر صدا نفس کش 

 یچ یبرا یجد نقدریا هی. اگر قض اوردنیسرت ن ییکه بال یو شانس آورد یبود دهیبود و ترس بیعج یخودت گفت نیآو ی_ول

 ؟  یموضوع نیا ریچند ماهه درگ یدونی. م یریدنبالش رو بگ یخوا یم

نم فقط ک یخواستم که کار خطرناک ینم یتراست ول یجد هیدانستم قض یخواستم انقدر نگران بشود م ینم دم،یکش یقیعم نفس

 کنم . دایپ یاز مظلوم یبودم که بتوانم مدرک نیدنبال ا

 رم .ن کینزد دمیآرم دنبال آتو ام ، از دور مراقبم قول م یکه درنم یباز سیکنم . پل یخوام کار خطرناک یم گفته حاال من ی_ک

 کردم فضا را عوض کنم ی،سع دیشد فهم یم دیکه کش یمعنادار قیرا از نفس عم نیمن و ا یشده بود از کله شق کالفه



 

 

و شش سال سن شوهر  ستیبا ب نهیترسو ؟ هم نقدری. اخه آدم ا یترس یم شهیم ینکشا تو هم هر چ قی_ واسه من نفس عم

 . ینکرد

 چپ نگاهم کرد  چپ

 . یتا بچه هم دار 5و  یشجاع یلیتو که خ ستی_ن

توانستم بچه داشته  یبود . من هم م یعال یلیخ نیام گرفت از حرفش  توانسته بودم حواسش را از موضوع پرت کنم و ا خنده

 به گذشته فکر کنم .  طیشرا نیخواستم در ا یبود . نم افتادهیاق ها نآن اتف یباشم اگر همه 

 . زمیو پنج  سالمه عز ستی_ من ب

 را رها کرد . میزدم که موها غی. از درد ج دیبود را گرفت و کش رونیب یروسر ریکه از ز میاز موها یانداخت و گوشه ا دست

 ؟  یبود یبا من همکالس یو پنج سالته چطور ستیتو اگر ب ی_ تو غلط کرد

 سال زود رفتم مدرسه . کیکه من باهوش بودم  نهیحرف بزن حرف . واسه ا یکشیچرا مو م ی_ آ

افتاد  یرنگ اهیس نیسر به سرش بگذارم که چشمم به ماش شتریب یخواستم کم یلب گفت . م ریز یزد و آره جونه عمت یپوزخند

 ی.با آرنجم به پهلو امدین رونیب نیاز ماش یکس یرا خاموش کرد ول شیغ هاپارک کرد و چرا  یمظلوم یدر خانه  یکه جلو

 برنداشته بودم   نیسلما زدم  چشم از ماش

 نشد ؟ ادهیپ چکسی؟ مشکوکه چرا ه یدیرو د نی_ اون ماش

 با دقت نگاه انداخت  سلما

 . هیهاش دود شهی. ش ستیهم مشخص ن نیماش ی_تو

 چیه یگذشته بود ول یا قهیو پالکش گرفتم ، چند دق نیآوردم و چند عکس از ماش رونیرا که از قبل آماده کرده بودم ب نمیدورب

که  یدود یها شهیبا ش یمتیگران ق نیوقت شب ماش نیشدم . ا یمشکوک م شتریگذشت ب یم شتری.هر چه ب افتادین یاتفاق خاص

 را شکست نمانی. سلما سکوت ب ندشد ینم ادهیپ نانشیسرنش ای نیسرنش

 مشکوکه . یلی_ خ

 یآمد و اطراف را نگاه کرد ، م رونیب کلشیدرشت ه گاردیباز شد و اول باد یمظلوم یکنم که در خانه  دییحرفش را تا خواستم

 یت. وق ندیبب مانیکه چشم ها یدر حد میدیکش نیی. ناخودآگاه با سلما آرام خودمان را پا ستیاطراف ن یخواست مطمئن شود کس

را آماده کردم مطمئن بودم  نیآمد . دورب رونیب یبرگشت داخل و چند لحظه بعد مظلوم ستیندر کوچه  یمطمئن شد کس گاردیباد

 روشن شد و به راه افتاد. نیسوار شدنش عکس گرفتم . و بعد ماش یشود . از لحظه به لحظه  یم نیکه سوار ماش

را  یخاص ریکرد و مس یآهسته حرکت م ییجلو نیخوب دور شد و آنوقت راه افتادم  ماش نیرا روشن کردم و گذاشتم ماش نیماش

 برده بود  یموضوع پ نی. سلما هم مثل من به ا دیچرخ یکرد و دورخودش م یکرد . انگار داشت فقط وقت تلف م یهم دنبال نم

 کنه . یم ی_ فک کنم داره وقت کش

 تکان دادم  سر

 . رهیتونه مچشون رو بگ یهم نم ی. کسابونهیخ یتو دنیچرخ نیوقت شب هم نیمشکوک نشدن ا یراه برا نی_بهتر

  دیشک یا ازهیخوابش هم گرفته بود خم یکردم سلما که حساب یآن ها رانندگ نیاز ماش ادیز یلیخ یلیخ یبا فاصله  یساعت کی

 اه . زننی_ چقدر حرف م

 یه نمکس متوج چیبود که ه ادیآنقدر فاصله ام ز یمظلوم یدر خانه  یاش باالخره برگشتند جلو یصبر یب نیام گرفت به ا خنده

دانستم   یعکس گرفتم ، نم عیمشخص شد سر یمرد یچهره  یلحظه ا یشد برا ادهیکه پ یشد  از همان دور منتظر شدم ، مظلوم

 یرساندم ، مطمئن بودم او م یعکسش را به محمد م دیبا،  شدیمرد ختم م نیاز قفل ها به شناختن ا یلیخ دیچرا حس کردم کل

 . اوردیاز او در ب یتوانست سابقه ا

ما کند سل ینم یکمک نیاز ا شتریرا روشن کردم و راه افتادم ، مطمئن بودم ماندن آنجا ب نیوارد خانه شد ماش یکه مظلوم یوقت

 تعجب کرد



 

 

 ؟  یریشد ؟ کجا م ی_ چ

 ز و پف کرده شده بود .قرم شیکردم که چشم ها نگاهش

 .  رهیگیدستمون رو نم یزیچ نجایا نیاز ا شتری. ب گهید میبخواب می_بر

 را به صورت دعا رو به آسمان گرفت شیدست ها یبا لحن بامزه ا سلما

 شکرت . ای_ خدا

  دیپرس یو با لحن کنجکاو دیبه سمت من چرخ کدفعهی

 دستت رو گرفته مگه ؟ یزی_ االن چ

 . دمیخند

 . ممکنه کمکمون کنه .  هیک نهیرو بدم محمد بب ارویو عکس اون  نیشماره پالک ماش دی. با یکاف ی_ به اندازه 

 تکان داد  یسر ستیبود قصدم چ دهیتازه فهم انگار

 از عاشق کشته مرده چه خبر ؟ ینبود ، راست نجایوقت شب ا نی_ اره واقعا اگر مشکوک نبود که ا

  دیکش یم شیها را پ نیآمد حرف ازدواج و ا یدانستم که سلما به محمد به شدت حساس است تا اسم او م یخنده . م ریز زدم

 ؟ یالل شد هی_چ

 برداشتم نگاهش کردم و با خنده گفتم  ابانیچشم از خ یو لحظه ا دمیخند

 بابا . مارهی_ذهنت ب

  دیپر یم نییکودکانه باال و پا یبا شوق و شعف سلما

 ؟ شیشناسیچند ساله م یدونیلوس نشو .م نی_آو

ام با آرمان و آن جدا شدن وحشتناکمان آن هم دو ماه قبل از  یشدم به تمام خاطرات لعنت یم دهیو سر تکان دادم داشتم کش دمیخند

 .  یعروس

 ؟ یخوب که چ رمی. محمد کمکم کرد از آرمان طالق بگ ادمهی_بله خوب 

 گفت  یاش را گرد کرد و عصبان یدرشت عسل یبا تعجب چشم ها سلما

 ؟  یکه چ یگی؟ خواستگارتم که هست بازم م یکه چ یگ یاونوقت م شیشناسی_سه ، چهار ساله م

 نگاهش کردم . یور کیرا کج کردم و  سرم

 ازدواج مجدد ندارم فعال . هنوزم سر حرفم هستم . ی_اره منم بهش گفتم امادگ

 سال بعد از طالقت از آرمانه . کیحرف مال  نی. ا زدمتیم ی_به خدا پشت فرمون نبود

سلما  یحرف ها و خاطرات خراب کنم  ول نیبود را با ا یمظلوم هیعل یزیکردن چ دایخواستم حال خوشم که به خاطر پ ینم 

 کرد ول کن نبود.  یم دیکل یبه موضوع یوقت

 .  گهیخوام ازدواج کنم د ی_ سلما من نم

 اش رفت  یدوباره در الک مادربزرگ سلما

 یقانع کننده ا لی؟ واقعا چه دل نینجوریمردا ا یهمه  یبگ یخوا یداشت و دست بزن م ایپارانو یچون اون عوض یچ یعنی_ 

 رد کردن محمد؟  یبرا یمسخره ات دار یتکرار یجمله  نیجز ا

خواستم با سلما دعوا کنم خصوصا حاال که شب  یتا آرامش خودم را حفظ کنم نم دمیکش یقیبستم و نفس عم هیرا چند ثان چشمانم

 ما بماند . یقرار بود خانه 



 

 

داره  یتموم ، خانواده دار، مجرد ، حقوق خوب داره ، خونه زندگ ی، همه چ تی، با شخص سهیندارم  آره محمد پل یلیدل چی_ ه

 . هیمرد زندگ

 را باال برد شیصدا یعصبان سلما

 چه مرگته ؟  گهی_ تو رو هم که دوست داره ، د

 و نشستم . دمیدر پارک کردم رو به سلما چرخ یببرم جلو نگیرا به داخل پارک نیماش نکهیقبل از ا میدر خانه بود یجلو

جواب مثبت  شیو به خواستگار امیکه بتونم با خودم کنار ب نقدرینه ا یحرفات درسته . من هم محمد رو دوست دارم ول ی_ همه 

 بدم .

 تکان داد  یبا تاسف سر سلما

تا  دیکه اشتباه دوران دانشگاهت نبا یقبول کن یخوا ی. نم یومدیآرمان هنوز کنار ن ی هی، تو با قض ستی_ تو مشکلت خودت ن

 . تیابد گند بزنه به زندگ

 یبهانه ا ای یاش شدم . جواب یعسل یچشم ها خیگفت ، م یراست م یهزاران سال نور یگفت . به اندازه  یراست م سلما

شش سال در کنار آرمان گذشته بود  یکه به اندازه  یرقت بار یبود که خودم را به خاطر شش ماه زندگ نیا قتیحق یاشتم ولند

سو تفاهم در مفهوم عشق من را به  کی...  یام کمک کرده بود ول یضیبه مر گرا یانتخاب بچگانه بود حت کی،  دمیبخش ینم

 دادم . یافتادم و جان م ینگه نداشته بودند تا مدت ها افسرده کنار خانه منابود کرد .اگر محمد و سلما من را  یکل

شناختمش نوبت گشت داشت، آن هم  یکه آن موقع اصال نم یخدا به خودم که آن شب محمد یداشتم  به فرصت دوباره  مانیا

معلوم  دیکش ینم رونیآرمان ب یدست و پا ریو اگر او من را از ز میکه من و آرمان  در آن تنها بود یخلوت ابانیدرست در خ

فس بکنم .ن یوقت نتوانم کار چیبفهمم و بعد ه یکه ممکن بود بعد از عروس یزیخدا نجاتم داد از چ قتیشد ، در حق ینبود چه م

 دمیکش یقیعم

 به فرصت دارم . ازین یول میبابا تسل می_تسل

 سرم زد  یتو

 کن هیواسش گر نیبعد بش رهیشه بره زن بگ دیطرف ناام ریودتو بگفرصت فرصت کن خ نقدریاون سرت ا ی_خاک تو

شوم چراغ اتاق مامان هنوز روشن بود. خدا را شکر کردم که به  نگیرا راه انداختم تا وارد پارک نیخنده ، ماش ریزدم ز بلند

 خاطر سلما کمتر با من قرار است دعوا کند .

***** 

  رامان

من آرام بودم ، فقط  یخواهد مثال من را آرام کند ول یدانستم م یسامان بود م یمن همه اش برنامه  یالیدر و یمهمان نیا گرفتن

 را به نظم  سابقش برگردانم .  التمیخواست تشک یدلم م

مد آ یخوشم نم تیکرد. در آن وضع یکارم را راحت تر م نیبود و ا کیتار یادیسالن نشسته بودند ، فضا ز یمبل شاهانه  یرو

 نیشت. اعلت دا شیرفتار ها نیشناختمش ا یتر باشد  م کیکنارم نشسته بود آرام جا به جا شد تا نزد ایچشم باشم . در یتو یلیخ

 .  اوردیب نییتا سطح خشونت من را پا ختیر یکه م ییبرنامه ها نیگرفت از ا یم امسامان بود ، خنده  یهم برنامه 

 یکردم . اصال حوصله  ینم دندیرقص یکه م یشد . نگاه کسان یبار عوض م کیهر چند وقت  تمشیو ر یقیموس یصدا

 .  داوریکه در آن بودم درب ییکرد تا من را از فضا یبود که سامان داشت تمام تالشش را م یعلت قایدق نیرا نداشتم  و ا یمهمان

 یدم ولنگاهش کر یچشم ریگوش کنم  ، زنکردم  یگفت که سع یزیو دست به سمتم گرفت و چ ستادیکنارم ا یگریجوان د دختر

 .  دشیشد د یهم به وضوح م یکیآنقدر تابلو بود که در آن تار ایدر زیدستش را نگرفتم . پوزخند تمسخر آم

م  داشته باش یارتباط دیرس یکه از راه م یا بهیآمد با هر غر یمختلف باز بود خوشم نم یبودن با دختر ها یاگر دستم برا یحت

 یم یزیچ یکرده بود و هر از چند گاه میبازو زانیراحت کنارم نشسته بود و خودش را آو ایعلت بود که در نیبه هم قایو دق

 .  ندیباز سمت من ب یگفت تا بلکه واکنش

 نداشت . یلباسش بود و نبودش تفاوت  



 

 

 ؟ دیهست که بخوا یزیچ سی_رئ

 بود  ستادهیسرم ا یبه سامان کردم که باال ینگاه

 ؟ یمن رو تموم کن یمثال آرام کننده  یپارت نیا یخوا یم گهیبه . فقط چقدر د_نه خو

  خواهند با من رفتار کنند . یتوانند هرجور م یافراد فکر کنند که م هیخواست بق ینم زدیحرف م یبا من رسم هی، جلو بق دیخند

 حال و هواتون خوبه . یگفتم برا یچه حرف نی_ا

حال خوش یحساب دمیفهم دمیرا که د ایدر یخوردم . لبخند دندان نما یبود کم ایکه دست در یوانیل اتیتکون دادم و از محتو یسر

 هم به حضور او داده ام .  یشده که باالخره واکنش

 کنه .  یکم خلوت کن سرم درد م کی_سامان 

سامان است  یها برنامه  نیدانستم ا یزدم م یانداخت . پوزخند ایبه در یدار یبرود نگاه معن نکهیتکان داد و قبل از ا یسر

 حال و هوا عوض کنم  یحواس من را پرت کند  بخواهم کم

 به خودش جلب کند، نگاهم را بهش دادم . دستم پشت کمرش بود آرام لب زد شتریکرد من را ب یم یداشت سع ایدر

 ؟ نجای_ا

و شلوغ  کیفضا گرفته و تار نقدرینکند مبادا دلم را بزند .ا یمخالفت نیدانستم سامان بهش گفته است کوچکتر یتکان داد .م یسر

 .  ندیمن را بب یرا انتخاب کرده بودم که کمتر کس یا هیسمت نبود ،زاو نیتوجهش به ا یبود که کس

 ی. مثال م دیعشوه گرانه خند دیچشم بست و لب گز کیگرفته و تار یکه خورده بود فضا ییها یدنیسرمست از نوش ایدر

زش که ا ییایجا نباشم در دن نیخواستم نباشم... ا ی،م دمینوش وانیداخل ل یدنیاز نوش یگرید یمن را جذب کند . جرعه  خواست

 خواستم نباشم . یبودم ...م زاریب

 .. یخوا ی_تو .. نم

که در حال  ایاز جا بلند شدم در یها به من بود . ناگهان یلیچشم خ یمهمان نیکنم در ا یرو ادهیجمع ز یآمد جلو ینم خوشم

 افتاد ، راه افتادم سمت پله نگاهش هم نکردم . نیزم یشد و رو دهیخودش نبود با من کش

 .  افتی_راه ب

م باز ه یرها کرده بودمش ول نیزم یشکل رو نیتر ریبا حق نکهینداشت با ا یتیعزت نفس و شخص چیزن ه نیا دیخند ایدر

 .  دمیسامان را د زیآم تیپت و پهن و موفق یپله را که باال رفتم خنده  نیاولزد  یمن نم نهیدست رد به س

************** 

  سامان

 دیایفعال حرف بزنم . منتظر بودم خودش به حرف ب دمیترس یم یبشم حت کیبهش نزد دمیترس یبه رامان انداختم ، م ینگاه

ز افراد در دو ماه گذشته ا یمن که دست راستش بودم به ستوه آمده بودم باق ردیبه من بگ شیکمتر احتمال داشت ترکش ها نطوریا

خوددار  یبرا یتالش چیافتاده بود ه شیکه برا یسه ماه بعد از اتفاق نی.ا دندیکش یهم نم فسکنند ن یاشتباه نیکوچکتر نکهیترس ا

ا به آورد  ت یبال را سرشان م نیو بدتر دیخشب یاز سمت افرادش را نم یاشتباه نیکرد . کوچکتر یکنترل خشمش نم ایبودن 

ند که انقدر آتشش ت یبار نیکرد . آخر ینم یتوجه نیکترمن هم کوچ یبه حرف ها  یقابل کنترل نشده بود ، حت ریحال انقدر غ

ت باشد توانس یم یتمام شده بود . رامان قاتل نبود ول یخون کس متی. فقط دو بار و هر بار به ق اورمیب ادیخواستم به  یبود را نم

 خواستم .   یخود او نم یرا برا نیا یکردم ول یم یاو هر کار یخواستم . برا یمن نم ی، ول

کرد انگار نه انگار  یبرگش را دود م گاریسرش س یافتاده بود انداختم ، رامان باال نیزم یرو  میکه رو به رو یبه مرد ینگاه

 یبودم نم دهیزبانش کش ریاز آن چه که من از ز شتریب یچیمرد ه میدانست یکرد  . همه م یمرد التماس م شیپ قهیند دقچ نیهم

 با آن ها حرف بزند ... حرف که نه ، شکنجه شان کند . دیبا خودشرامان اصرار داشت  یدانست  ول

 ادجیا گارشیاز دود س یظیبرگ رامان را گرفته بود ، مه غل گاری، س یجنگل ی،چوب و برگ سوخته  یبو نیزم ریز یفضا

 کرد . باالخره انتظارم تمام شد و خودش به حرف آمد  یشده بود که تنفس را سخت م

 .  ادین ادشینشه اسم من هم  داشیجا پ نیکن ا یکار کیببرنش .  انی_بگو ب



 

 

 یبه من کردند .م ی. دو نفر از افراد وارد اتاق شدند و نگاه دمیکوب یتکان دادم و با دست سه بار پشت هم به در آهن یسر

ستند دان یترسند ، با سر به مرد اشاره کردم خودشان م یرامان مرتکب بشوند م یجلو یاشتباه نکهیتوانستم حس کنم چقدر از ا

 د مانده بود ادامه دا یباق نیزم یوکه ر یبه رد خون رهینگاه من کند و خ نکهیرامان بدون ا ندکه رفت یچه کار بکنند ؛ وقت دیبا

 رمیرو تونستم بگ ستممیس یتو یاون موش لعنت یو چهار ساعتت شده دو هزار و صد و شست ساعت و من فقط فضله ها ستی_ب

 . اونم پنج تا .

 باال رفت .  شیجمله را که گفت صدا نیآخر

 .   یکن ییازشون بازجو یفقط مهره سوختن خودت اصرار دار نایگم ا ی_ من که هر بار بهت م

به سمتم آمد .  یاست قدم یآتش فشان در حال فوران قتیدانستم در حق یکه م یبه ظاهر خونسرد یسمت من و با چهره  برگشت

اش که با لباس پاک کرده  یخون یانگشت ها یجا دشیسف رهنیپ یراستش مانده بود .  رو یگونه  یخون رو یلکه  کی یجا

 زد. یذوق م یبود بدجور تو

ه جا مانده آثار ب نیو با کمتر عیگذاشت و سر یم یباق یادیاثر ز دیشد ، نبا یم ختهیخون ر نیرامان که در آن کمتر ستمیس یبرا 

 بود که باز به سرش زده است .  نیا یهمه خشونت فقط نشانه  نیشد، ا یتمام م

پول  یدونستن از ک یکدوم نم چیداشتم . که ه ستممیس یموش فقط تو یمن پنج تا فضله  نکهیمهم کجاست ؟ ا ینکته  یدونی_م

 کنم . دایرو پ یموش لعنت نیتونم ا یبه من. حاال سه ماهه نم انتیخ ی، برا رنیگیم

ساله اش بودم را هم کتک بزند . از  ستیب قینبود من که رف دیبحث بشوم بع ریخواستم االن درگ یاگر م د،یکش یهوار م داشت

ا گذاشته بود که ذره ذره ب ییزخم ها یبدن آن پنج نفر جا یکه خورده بود رو ییها هیبه تعداد بخ نیهم یبرامتنفر بود ،  انتیخ

ه سال نبود نه حداقل در  د نجوریزبان باز کنند. ا دیوقت نبا چیآن که بدانند ه یبکشدشان برا آنکه.نه  دیکش یتنشان م یچاقو رو

کرد  یمرگ م یآرزو یخواهرش را نوزده روز تمام حبس کرد تا آخر وقت یشد معشوقه  یشکل نیبار که ا نیگذشته ، آخر

و ترساندن معشوقه اش  دیو تهد انتیدردانه اش که به خاطر خ زیعمر خواهر عز یکرد ، نوزده روز به تعداد سال ها شیرها

 انمارستیدر ت یمغز بیآس لیشود و به دل یعینتوانست انسان طب سایوقت رو چیه گریکرده بود . از همان روز هم د یخودکش

 اسیها رو نیا انرام یبرا ینشد ول شیدایاز دور هم پ یوقت حت چیه گریحاال .  آن پسر د نیامروز و هم نیشد تا به هم یبستر

 که او را نکشت به اصرار من بود  نیشد . هم ینم

 یافراد را شکنجه م یعدد یشد و با الگوها یم وانهید نطوریشد ا یکه دوستش داشت مطرح م یکس ای انتیبحث خ یوقت فقط

ذارم بگ دیگفت نبا یکه خورده بود . دکترروانشناسش م یا هیهفده بار بخ ینوزده سال سن . هفده زخم برا یداد .نوزده  روز برا

 شود  یخطرات جادیو باعث ا ندبه آن جا بکشد که دوباره به سرش بز

 یا گهید یچاره  یول کی. زمان بر و رس میکه بهشون مضنون ییونه امتحان کردن کساکنم . فقط مونده دونه د یم داشی_پ

 خائن.  میدونست یبود که م ینفر نیکه نصفه جون بردنش آخر ینی. ا ستین

زد   گارشیبه س یقیفروکش کرده است ، پک عم یآخر کم یداد و هوار ها نیخشمش با ا دیرس یتکان داد به نظر م یسر

 . شدمیداشتم خفه م گرید

 . ی.سرتا پا خون یکم سر و وضعت رو درست کن هی می_بهتره بر

 ادیز یلیخ یتوانستم همه اش سکوت کنم باالخره بعد از کلنجار رفتن ها یگفتم  نم یبهش م یزیچ دیبا میراه افتاد یحرف بدون

مام شده ت گارشیو نگاهم کرد س ستادی. متعجب ا ستادمیرفت ا یخانه م اطیکه به سمت ح چیو مارپ یا رهیدا یپله ها یتو کدفعهی

 خواستم بزنم  یم هبود ک یبود و حاال منتظر حرف

 تونم تحمل کنم .  ینم ینجوریخودت ، واقعا ا یاصل لیفقط برگرد به استا یکن یم ی_رامان خواهشا هر کار

 باال داد  شدیکه کنجکاو م ییرا بنا به عادت وقت ها شیابرو یتا

 ؟ لیاستا_کدوم 

 اتیو با جزئ زیبه ر زیرا ر زیکرد همه چ یمن را مجبور م دیچرا با دمیفهم ینم یفهمد ول یدانستم منظورم را خوب م یم

 . میبگو

 ی. ول یزیاز خونر یاثر نیدرد و با کمتر یو ب عیسر شهیهم یناچار تیو در نها یزیحداالمکان بدون خونر ی_تو اعتقاد دار

 دوباره. یها شد وونهید هیاالن شب



 

 

 به من انداخت  یپر تمسخر نگاه

  ؟  یکرد دایتا حاال وجدان پ ی_از ک

 او بشوم . یها یباز ریخواستم درگ یبود نم یگرید زیگرفتم هدفم چ دهیرا ناد زشیتمسخر آم لحن

 یکه قبال داشت یلی. خواهشا برگرد به اصول و استا یخود توهم اصول خاص خودت رو دار یاصول چرا .حت ی_وجدان نه ول

 تونم تحملت کنم . یمدت نم یطوالن یتو ینجوریا

 فقط یکرد ول یبود که من را دست راستش م نیحرف ها رو به او بزند و هم نیدارد که ا یجرات نیدانستم فقط منم که همچ یم

 ساله مان بهش گفته بودم . ستیب یرا به احترام دوست تیواقع

من . باالخره  یمانده بود به چشم ها رهیخ اهشیس یکند فقط چشم ها یفکر م یزیبه چه چ دمیفهم یکرد ، نم یفقط نگاهم م 

 کرد و  دوباره باال رفتن از پله ها را از سر گرفت  یحرکت

 _ قبول .

من  متبرگشت س ستادیرا پنهان کردم مبادا دوباره خراب شود که چند پله نرفته بود ا تیموفق نیا یشاد یشدم . به سخت خوشحال

 ، من هم به اجبار توقف کردم  

تن اون  یکه رو یو هفت تا زخم ستیب شودیم یده روز استراحت مطلقم که به عبارت یبه اضافه  هی_به جز اون هفده تا بخ

 حرفات قبول . یجاسوس گذاشته و قصد جونم رو کرده ، باق ستمیس یبزارم که تو دیبا یموش

 شانه ام گذاشت . یبرد . ابرو باال انداخت و خونسرد دست رو ماتم

 خودم . یاصل لیگردم به استا ی_اونوقت برم

****** 

 نیآو

اش  شهیشد . نگاه من کرد و طبق عادت هم یقهوه اش بخار بلند م وانیگذاشت  از ل مانیرو به رو زیم یرا رو یپاکت محمد

 زد  نهیدست به س

 در کمتر از چهل و هشت ساعت قربان  دیکه فرستاد ییاطالعت عکس ها نمی_ا

 کرد   یو از درون خنکم م دادیم یدر دهانم حس خوب یبستن ینیریام را در دهان گذاشتم  ش یو قاشق بستن دمیخند

 دستت درد نکنه .  ی_ وا

 ط راه خشک شد .خواستم به دهان بگذارم وس یکه م یشد که قاشق بستن یلحنش آنقدر جد یتکان داد و ناگهان یسر

 هینقانو ریکنم غ یکه دارم برات م یکار یدون ی؟م هیواسه چ یکه خواست یو اطالعات یکه واسه من فرستاد ییعکسا نیا نی_آو

 ؟

شد . محمد در اکثر مواقع شوخ و سر  ینم یجد نطوریا یا کدفعهیوقت  چینبود ه ینگران شدم اگر موضوع نگران کننده ا 

بودم . خصوصا در مقابل خودم . بعد از آن لطف  دهیاز او د یترسناک و عصبان ایو سرسخت  یجد یزنده بود به ندرت چهره 

و مادرش هم با مادرم دوست شد. هر چند ارتباط  میارتباط گرفت یخانوادگ ی. حت میکه در حقم کرد با هم دوست شد یبزرگ

 کرد خراب شد . یکه محمد از من خواستگار یو مادرم از وقت مادرش

بهتر از من را  اقتیکه حق هم داشت ، محمد ل ردیتمامش بگ زیپسر همه چ یزن مطلقه  برا کیموافق نبود   یلیچرا که خ 

 دلسرد شده بودم .  یلیمادرش خ یتوانستم انکار کنم که بعد از رفتار ها ینم یداشت .ول

 ما هنوز پا برجا بود.  یکردند و دوست یم یبا هم احوالپرس یتلفن یآن ها گاه یبا همه  

 شده ؟  یزی_چرا چ

 جواب داد  یگریرا با سوال د سوالم

 ؟  یهست یزیچ یو دنبال مدرک یکن یم بشیتعق ینگو که هنوز دار ؟یهست یمظلوم ی_هنوز سر پرونده 



 

 

و  دیگو یرا م زیمادر همه چ شیرود پ یشود و م یدانستم نگران من م یون منکرده بودم چ فیتعر شیرا برا شیسه ماه پ اتفاق

ها مشکوک است   نیاز ا شتریب یلیخ ینداشتم که ثابت کنم مظلوم یموجه لیدل نیهم یکرد . برا یم دهیچیرا پ زیهمه چ نیا

 بدهم . حینکشد که بخواهم علت کارم را توض ییببرم که به جا شیمانده بودم چطور بحث را پ

 نیاز ا شتریب یمظلوم نیا کنمیهستم هم فکر  م یدیراجع به سع یمظلوم یها ی_ خوب ..راستش من هم دنبال اثبات افشاگر

 مفاسد اقتصاد که بهش متهمه گناهکاره .

عذبم من بود که م ی رهیچشمانش خ یشمیبود ،  ختهیبلندش ر یشانیپ یمجعدش رو یاز موها یآرام سر تکان داد طره ا محمد

 تواند فکر من را بخواند  .  یکردم م یکرد ، حس م یم

 .  یر یطفره م نی_آو

 فهمم .  ی؟ من نم یشد یجد ییهوی نقدریشده که تو ا ی_محمد چ

 گذاشت . زیم یرا در هم قالب کرد و رو شیدست ها محمد

بته بگم . ال دهیانجام م یمختلف ی، کار ها کهیکوچ یباند خالفکار هی سیرئ یو آمارش رو از من خواست یکه تو دنبالش یکس نی_ا

 نیا نیآو یکه الزم بود واست گذاشتم ول یدر حد یکنه . اطالعات محدود رشیبتونه دستگ سیکه پل میندار یهنوز ازش مدرک

 ترسونه .  یمن رو م یبش ریدرگ یبخوا ییآدم ها نیتو با همچ نکهی. ا ستیهم درست ن هیقانون ریکار من هم غ

 یرساند . در پوست خودم نم یآن مرد من را به خواسته ام م تیهو دنیشد ، پس درست حدس زده بودم که فهم ینم باورم

  یقانون ری"ارتباطات غ تریبا اسم مخفف در روزنامه چاپ کنم با سر ت یاز عکس ها را شطرنج یکیتوانستم  ی. م دمیگنج

 مطبوعات . نیذره ب رهیبرود ز یلومبود تا دوباره مظ یکاف نیساز ح.م  " هم هیحاش

 کرده . یاز من سوال دمیدر فکر فرو رفته بودم که نفهم نقدریمحمد من را به خودم آورد اصال حواسم نبود ا یصدا

 ؟  یخند یگم خطرناکه تو م ی. من م نیآو یی_کجا

 خوردم . یبستن یام را جمع و جور کردم و کم خنده

کنه . محمد  یم تیواسم کفا نیذره ب ریبره ز یکه دوباره مظلوم نیسراغ خالفکاره همخوام برم  ی_نگران نباش . من که نم

 جا به جا شد . یکم زیم ی هیانداخت که پا زیم یدرشتش را رو یو تنه  دیجلو کش یخودش را کم

 .  یدیگم خطرناکه ، چرا به حرفام گوش نم یگم ؟ دارم بهت م یم یچ ید یگوش م نی_آو

 یبه  خالفکارها نداشتم  . نم یکردم . اصال من کار ینم یبودم ، من که کار دهیمحمد ترس بیو غر بیحالت عج رییتغ نیا از

 .  ردیگ یدانستنم عواقبش دامن خودم را هم م یم نکهیخواستم محمد رو نگران کنم ، هم دوست نداشتم ناراحت بشود هم ا

 مقاله خوبه ؟ ریاسمم رو مخفف بزنه ز ریگم سردب ی. اصال مندارم  نایبه ا ی_محمد جان نگران نباش من اصال کار

 تکان داد  یداد و سر رونینفسش را پر صدا ب محمد

ه ک ی. اطالعات رونیب ی. بهتره خودت رو بکش ایقضا نیکنم تو ا ینم یبهت کمک گهیگم . د یم یمن چ یفهم ینم ری_نه خ

 شن .  یعکس ها خوشحال م نیا دنیکنن . حتما با د یریگیمربوطه که پ ی رهیدا یفرستم تو یم نیرو به اسم خبرچ یداد

کرده بودم و شب و  ریچند ماه که خودم را درگ نیا جهینه . فقط خوشحال بودم نت ایکند  یریگیخواهد پ یمهم نبود محمد م میبرا

مقاله فردا صبح  یم دفتر روزنامه براکردم محمد برود و برو یم یداد . لحظه شمار یروزم را خراب کرده بودم داشت جواب م

 . 

 کنم.  یفکر م یزیتواند حدس بزند به چه چ یدانستم م یتکان داد ، م یاراده ام افتاد و سر یمحمد دوباره به لبخند ب چشم

************** 

  رامان

 انداخت .  زیم یمن رو یروزنامه را جلو سامان

  دیبخون نویا دی_با



 

 

 یدر شرکت آمده بود سراغم. باق یشده بود که درست وسط جلسه کار یمهم یلیکردم و نگاهش کردم ، حتما مسئله خ سربلند

 نشست و به روزنامه اشاره کرد .  میجلو یصندل یرا مرخص کردم . سامان رو سهیرئ ئتیو ه رانیمد

 شد .  ی_بجنب رامان  بخونش تا بگم چ

را که خواندم مطمئن شدم  تریشده بود  ت یشطرنج شانیبود که صورت ها ابانید در خاز دو مر یرا برداشتم عکس روزنامه

 چرا سامان وسط جلسه آمده بود  دمیمقاله را از نظر گذراندم و بعد سرم را بلند کردم . حاال فهم عیاست . سر یمظلوم شانیکی

 ؟ هیچ تریت نی؟ منظورش از ا هیکه باهاشه ک ی_اون

 تکان داد  یسر سامان

دادن .  یرو فرستادم . پشت تلفن که اصال جواب نم یبه تو بگم رفتم دفتر روزنامه ،خودم نرفتم کس امیب نکهیقبل ا نیهم ی_برا

 حاضر نشد اطالعات بده .  یروش چیجوره به ه چیروزنامه ه ریهم که رفتم سردب یحضور

 شدم . یعصب

 ؟ یمقاله چ سندهی_نو

 نامه اشاره کرد روز یانگشت به باال با

 _اسم مستعار زده .

 من التیموش تشک یمعما دیهمان کل نیبوده  ممکن بود ا یچه کس دمیفهم یم دیشد . با ینم ینجوریرا گره کردم ا میها مشت

 باشد

 . هیک هیعکس با مظلوم نیکه تو ا یلعنت نیبفهم ا یتون یکه م ی_برو و هر جور

*************** 

 

 

  نیآو

 یکرده بود که تمام نسخه ها ییو سوال پشت سوال . مقاله چنان سر و صدا دیشد ، تهد یهم قطع نم قهیدق کیروزنامه  تلفن

 یکرد . مجبور شدم برا یزده بود و داشت پخش م دیجد ی. چاپخانه سر دیرس یصبح فروش رفته بود و درخواست از همه جا م

 محمد .  دنیاز دفتر روزنامه بروم د یکار

باز هم  یول یو نه عکس واضح میچاپ کرده بود یما نه اسم یکند ول تیاز من شکا یبود که مظلوم دهیترس یاو حساب حاال

کرده  دارید یکه با مظلوم یخراب مرد یاز سابقه  یداشت من را بترساند  کم یاحتمالش بود ،با محمد بحثم شد . همه اش سع

 گفت .  میبود برا

 ریز یول دهیانجام م یو حفاظت یشخص یها گاردیمثل باد یکوچک داره که خدمات یشرکت خصوص هی قتیدر حق اروی نی_ا

 .  یبش ریباهاش درگ یکه تو بخوا ستین یکس نیشه گفت ادمکش . ا یم یکنه و حت یم تیمزدور ترب یرکیز

 سر تکان دادم  کالفه

 قدرنیگه کار من بوده  چرا ا یکس نم چیعمرا به ه ریسردباسم مستعار خورده .  گمیم  یکن یگنده اش م یالک ی_بابا محمد دار

 ؟ یکن یشلوغش م

 را باال برد  شیبار صدا نیاول یشد و برا یعصب محمد

 .  یمدام من رو نگران خودت بکن ی. انگار دوست دار یکن یم یباز ریبا دم ش یدار یدون ی_ تو نم

هم  یباز هم دلخور بودم . از طرف یکرد ول یدنبالم آمد و عذرخواه یشده بودم  بلند شدم و با قهر ترکش کردم ول یعصبان گهید

 خواست ناراحتش کنم . یدلم نم

 نیهم به محمد که ا یخودم تمام شده فرض کنم و کم یآرمان را برا دیکردم که با یفکر م یلیآن شب سلما خ یبعد از حرف ها 

 ازدواج .  یدانستم که هنوز منتظر بود تا من آماده شوم برا یر من نشسته بود فکر کنم . مهمه به انتظا



 

 

اد افت ریدفتر روزنامه و سردب یچشمم به تماس ها یوقت شده بود ، تلفنم را در آوردم و وقت رید یلیاز محمد جدا شدم خ یوقت

 خ ؟پاس یهمه تماس ب نیربع به دوازده بود و ا کیهول کردم . ساعت 

االن  یلو ماندندیم ازدهیتا  یکار طیبه خاطر شرا دیشا یکرد ول یم لینه تعط دیشماره دفتر روزنامه را گرفتم ، دفتر با عیسر

 میمر یصدا یرفتم شماره اش را گرفتم ، وقت یطور که به سمت دفتر روزنامه م نیشدم و هم نیدوازده بود. سوار ماش کینزد

 او هم در دفتر روزنامه بوده است .  یافتاده که حت یشدم اتفاق مطمئنگفت  یکه الو م دمیهمکارم را شن

 ؟ مگه کار دفتر تموم نشده ؟ ییشما هنوز اونجا می_مر

 افتاده .  نجایا ییاتفاقا هیزودتر خودت رو برسون دفتر .  نیآو یی_کجا

همه  را کتک بزند و ریدفتر حمله کند و سردب به دینفر با کیکردم چرا  یفکر م نیرا قطع کردم همش داشتم به ا یگوش یوقت

ا از مدارک ر ای.  ردیخواسته زهر چشم بگ یبود  البد م یتوانستم بزنم مظلوم یکه م ی. تنها حدس زدیرا بشکند و به هم بر زیچ

 داشتم .  یمن از همه عکس ها کپ یببرد ول نیب

انستم تو یباالخره به سخت یاز مردم هم جمع شده بودند . وقت یدر دفتر بود و عده ا یو آمبوالنس جلو سیپل نیماش دمیرس یوقت

 و دمیباال دو یکیدفتر را دوتا  یدر را قانع کنم که از دفتر روزنامه هستم به من اجازه داد تا وارد شوم . پله ها یسرباز جلو

 دهانم نشست. یدستم رو اریاخت ی، ب ستادمیشوکه ا شدمبا سرعت وارد دفتر  یوقت

ه ها شکست شهیبود و ش ختهیعالمه ورقه ر کی نیزم یها همه جا بودند رو سیو آشفته و پراکنده بود ،پل ختهیبه هم ر زیچ همه

روزنامه  ریکردم که چشمم به سروش سردب یپخش و پال بودند ، شوکه بودم . فقط نگاه م نیزم یها رو یو صندل زیبود و م

.  کرد یصحبت م سی، داشت با چند پل دمیوپاره . به سمتش دو یخاک شیبود و لباس ها یلب و سرش خون یافتاد که گوشه 

 گفتم  یبا نگران دمیرس یوقت

 شما ؟ دی؟خوب یحاتم یشده آقا ی_چ

 کرد یکردند اشاره ا یکه با تعجب من را نگاه م ییها سیمن به پل دنیبا رس سروش

 . رونیرفته بود ب یرو شکر که واسه کارمقاله هستن . خدا  سندهینو شونی_ا

 نگاه سروش کردم و آرام لب زدم  متعجب

 شده ؟ ی_چ

 تکان داد  یسر

 و زدن و شکستن و رفتن .  ختنیدفتر رو به هم ر ختنیر شیساعت پ کی.  ی_خوب شد نبود

 آمد  یداشت از حدقه در م میها چشم

 ؟ هیچ ؟منظورتیچ ی_برا

 کرد جواب من را داد یسرش را پاک م یسروش که داشت با دستمال یکه کنارش بود رو به من کرد و جا یسیپل

 یعکس همراه آقا یکه تو یسوال کنن که کس یحاتم یکنن از آقا یم یآد دفتر و سع یکنجکاو بوده ظهر م یلینفر که خ کی_ 

شه  یباز هم امتناع م یو وقت هیمقاله ک سندهیکنن بفهمن نو یم یکنن از جواب دادن سع یامتناع م شونیا ی. وقت هیک یمظلوم

 زنیر یتعداد بزن بهادر م هیدفعه  نیرن ا یدست از پا درازتر م یوقت تای. نها رنیبگمختلف جواب  یها وهیکنن با ش یم یسع

 .  رنیو م رنیگیباالخره عکسا رو م دیو با کتک و تهد شیساعت پ کیدفتر روزنامه 

 کرد  یم یآه و ناله ا یکرد و گاه یکه صورت و بدنش درد م سروش

 .  میاز بچه ها از دهنش اول اسمت در رفت که جلوش گرفت یکی. فقط  اوردمیکرد اسم تو رو ن یهر کار ی_نگران نباش ول

 یاهنگ یه بود . با ناراحتدردسر درست کرد یمقاله حساب نیمهم بود که ا میآن لحظه مهم نبود اگر اسم من رو بدانند ، برا میبرا

 به دفتر درب و داغان انداختم 

 ام که سر دفتر اومده و خودت .  ییمن همش نگران بال ستیمهم ن زایچ نی_االن ا

 زد  یمهربان لبخند سروش



 

 

 .  یخبرنگار من نی. بعدش هم تو بهتر میش یمحبوب ترم م چهیخبر همه جا بپ نیتازه از فردا ا میا مهینگران نباش ب نی_آو

 سرفه کرد تا تعارفات ما را تمام کند و به کار خودش برسد  یکه آنجا بود چند بار یسیپل

 ازیهشون نب شتریب قاتیتحق یبا خودتون . برا دیعکس ها رو شما دار یگفتن ظاهرا کپ یحاتم یچون آقا نجامیمن ا یول دی_ببخش

 .  میدار

 تکان دادم  یسر

 دارم . یکپ _بله من ازشون چند تا

و  نیشد از شناسنامه و مدارکم گرفته تا دورب یم دایدرش پ زیهمه چ فیک نیگذاشتم و باز کردم به قول سلما ا زیم یرا رو فمیک 

 شدند . یم ازمیوقت ها ن یلیهمراهم بود . خ شهینوت بوک کوچکم . همه شان هم

 بوک را باز کردم و عکس ها را نشان مرد دادم و در ادامه اش افزودم  نوت

 شده .  یریگیچقدر پ گهیدونم د یاز دوستانم که از همکاران شما هستن قبال دادم نم یکیعکس ها رو به  نی_البته من ا

 داد گفت   یاش نشان م یطور که عکس را به همکار کنار نیتکان داد و هم یسر مرد

 ؟ شیشناسی. م نیرو ببعکس  نی_ا

 با دقت نگاه عکس کرد و بعد صورتش سرخ شد  مرد

 که فروزنده است ؟ نی_ا

 خطرناک بشه . یلیممکنه خ هیقض یعنی نیو ا قای_دق

 دیفهم یافتادم . او هم قبال اخطار داده بود و اگر م یمحمد م یحرف ها ادیکردم  تازه داشتم  یگوش م شانیبه حرف ها خوب

 ها رو به من کرد سیاز پل یکیکند .  یا ممن ر یکله 

 هیقض نیم . اکن یکارکنان صحبت م هیمن هم با بق دیمقاله هست نیا ی سندهیکه نو دیبگ دیکس نبا چیبه ه یطیشرا چی_شما تحت ه

 مسکوت بمونه ممکنه براتون خطرناک بشه .  دیبا

 شد  کیتکان دادم  سروش آرام به من نزد یسر

 بهتره .  ینر ییبرسونمت خونه . تنها ای_ب

 به سر و وضعش کردم  نگاه

 .  رمیگ یآژانس م هیبشه   یکه چ یایب یخوا یسر و ضع م نی_آخه تو با ا

  میسالن برگرد یاز پشت سرم باعث شد تا همه به سمت در ورود ییآشنا یصدا

 .  یش یمهربون تر از مادر م ی هیبعد واسه همه هم دا یکن یرو به پا م شایآت  ی_الزم نکره با آژانس بر

که در سالن بودند احترام گذاشتند  جلو  یشد . وارد دفتر شد چند سرباز یچقدر جذاب تر م سیمحمد نگاه کردم که در لباس پل به

 که کنار ما بودند دست داد  ییها سیآمد و با پل

 هستم . یدی_سرگرد حم

 گفت   یداختم ، با لحن سرزنش کننده اان نییرا شرمنده پا نگاهم

حرف گوش ندادن .  یماجرا بشن ول ریدرگ دیبهشون اخطار داده بودم که نبا یهستن چند بار یخانوادگ یخانم از آشناها نی_ا

 پرونده مشخص بشه .  نیا فیکه تکل یخونه بمونن تا وقت یو تو رنیبگ یمرخص یتا اطالع ثانو دیحاال با

 اعتراض شدم یو آماده  دمیکش یقیعم نفس

 خوام ...  یمن مرخص نم ری_نه خ

 دیناگهان حرفم را بر یو ترسناک یکردم . با لحن جد یداشتم مخالفت م هیبق یبود که جلو امدهیکرد  خوشش ن یاخم بد محمد



 

 

 . میکن یخانواده حلش م شیهم خونه پ لیمسا یرسونمتون خونه باق یمن م دیآ ی_شما امشب با من م

 . را برگرداندم میاخم کردم و رو یکند . ناراحت و عصبان ریاست که من را با پدرم درگ یرسم دیتهد کیحرفش  نیدانستم ا یم

 ... ی_ستوان کاظم

 جلو آمد  یسرباز

 .  امیتا من ب دیو سوار کن دیمن ببر نیرو تا ماش یعی_خانوم سم

دانست که  یشناخت و م یبود که خوب من را م لیدل نیرفتارش به ا نیکرد  و ا یرفتار م یفرار یها یبا من مثل زندان داشت

 کنم . یکند فرار م میاگر به حال خودم رها

 یخود محمد شدم مشخص بود برا یشخص نیو سوار ماش میزدم پشت آن ستوان رفت رونیکردم و از دفتر ب یحرف خداحافظ یب

ا محمد وقت ب چیخواستم ه ی. نم دیاینشستم تا ب نیحوصله در ماش یو ب یخودش آمده است . عصبان نیبه خصوص با ماش نکاریا

 خواست دعوا کنم . یهم دلم نم الو حا میوقت دعوا نکرده بود چیدعوا کنم . ه

 نیبه ا نیزد و ا ینم یحرف چیرا روشن کرد . ه نیشد و ماش نیشد ، سوار ماش دایگذشت تا محمد سر و کله اش پ یا قهیدق چند

 حرف ها را در خانه و در حضور مادر و پدر من بزند .  یمعنا بود که قرار است همه 

 . زهیر یمن رو به هم م یهمه زندگ یکن یاگر بابا رو قاط یدونی. م یکن یم نکاروی_چرا ا

 بردارد جوابم را داد  شیچشم از جلو نکهیبدون ا محمد

 بد . یلیبده خ یلیخ یعنیومدن دنبالت دفتر روزنامه ا یتا تو یبهت گفتم نکن  وقت نی_آو

 . هیک یکه با مظلوم یبودن بفهمن اون نی_دنبال من نبودن دنبال ا

 را باال برد  شیصدا دهیرم یبه سمت من برگشت و با چشمان یلحظه ا یبرا

 حرفاست .  نیو قطعا طرف خطرناک تر از ا یکه دنبال مظلوم ی. کار کس ستین یکار مظلوم یعنی نیبدتر ا گهی_د

شد که خودش به  ینم رمیدستگ یزیچ یکردم ول یراند . نگاهش م یشتریتکان داد و دنده را عوض کرد و با سرعت ب یسر

 حرف آمد

 ؟ هیدونم چ ینم یکه حت یشد یزیچ ریخطرناک هست حاال تو درگ یبه اندازه کاف ی_خود مظلوم

 را انقدر ناراحت کرده بودم .  کرد که محمد یمن را آزرده م نیعاجز شده بود و ا لحنش

 دونه من اون مقاله رو نوشتم .  یکس نم چیهنوزم ه افتادهیهم ن یافتاق چی_محمد من خوبم ه

 رو . تیوضع یدرک کن یتونی_به خدا اصال نم

نه  ای دیایخواهد با من ب یدانستم م یشوم . نم ادهیکردم خواستم پ یلب ریبه خانه مان .تشکر ز دنیتا رس مینکرد یصحبت گهید و

 که ناگهان دستم را گرفت و متوقفم کرد 

 یشده چه جور یچ دمیشن یوقت یدونیمن نگرانتم . نم یباز سیپل نیکنم ازت تموم کن ا یتو رو خدا نکن . خواهش م نی_آو

 .  یاصال نرفته باش ایاونجا  یکردم بعد حادثه رفته باش یخودم رو رسوندم دفترت . فقط دعا م

 یتکرد  ح یولم نم یلعنت یکنجکاو نیا یاز طرف یخواست سبز چشمانش انقدر نگران باشد ول یکردم  دلم نم شیچشم ها نگاه

االنش انگار از صحبت با بابا  نیگذاشت . هم ینم دیفهم یاگر محمد م یانجام دادن . ول یداشتم برا یاالنش هم برنامه ا نیهم

 .  افتدیبه فکرش ب بارهوخواستم د یمنصرف شده بود و من نم

 . گهید یگرفت یزور یواسم مرخص ینگران نباش . ظاهرا که از حاتم نقدری_باشه محمد جان  ا

 و سرتکان داد  دیکش ینفس راحت محمد

 بعد .  افتهیب ابیکم آب ها از آس هیکم استراحت کن  بزار  کیخونه  نی_آره نرو دفتر روزنامه اصال . بش

نبود چه کار کرده شرمنده دستم را رها کرد لبخند  ادشیدستش گذاشتم خودش هم شوکه شد  یتکان دادم دستم را رو یسر

 شدم صبرکرد تا وارد خانه شدم و بعد رفت .  ادهیکردم و پ یزدم خداحافظ ینیدلنش



 

 

 خواستم محمد را نگران کنم .  ینم یخودم ناراحت بودم که دروغ گفته بودم ول از

************* 

  سامان

 شدند. باورش ریخورد و خاکش یصندل کیخورد و  کیچند پ دیعکس را د یوقت ادیز یلیخ یلیبود . خ یعصبان یلیخ رامان

کرد  یوقت بود با ما کار م یلیسر فروزنده باشد . هرچند من خودم به فروزنده شک داشتم . او خ ریها همش ز نیشد که ا ینم

 یعآمد . س یخوشش نم اتشیبود . البته کال از رامان و خلق بیو عج دیواقعا بع زندبخواهد از پشت به رامان خنجر ب نکهیا یول

 .  یشد آرامش کن یخواست نم ینداشت . کال رامان اگر نم دهیفا یکردم رامان را آرام کنم ول یم

 داده ؟ یم گاردیباد یفقط به مظلوم دی_شا

 مت من برگشت و داد زد به س یمثل گرگ زخم رامان

رو بکشم ؟ خودم بهش گفته بودم . هرچند کامل نگفته بودم که اونم از  یدونست که من برنامه دارم که مظلوم یم ی_اونم وقت

 سامان ؟ یزنیرو گول م یجاسوس هاش آمار رو گرفته بود. ک

 خوام گولت بزنم ؟ فقط احتماالت رو گفتم .  یمن م گهیم ی_ک

 ستش بود را مچاله کرد .د یکه تو یعکس

 کن .  داشیداشته باشه برام پ شتریاطالعات ب دیعکس رو گرفته با نیکه ا یمقاله و کس سندهی_نو

تحت  میگردیم یهم هر چ ارویحرف اول اسمش در رفته اون  یکی. فقط از دهن  هیاسمش چ گهیکس نم چیه یول میکرد ی_سع

 .  سهیحفاظت پل

 کرد  یخنده عصب رامان

 ذارن ؟ یمحافظ م ییکسا نیواسه همچ نایتا حاال ا ی_از ک

 ترش بود . بیعج ینکته  نیکرده بودم و هم قیتحق نیبود واسه هم بیخودم هم عج ینشستم برا شیکاناپه رو به رو یرو

به ما نداره انگار  یربط چی. ه یدیکنه . اسمش محمد حم یمقاله محافظت م سندهیداره به شدت از نو ییسرگرد از بخش جنا هی_

 کنه ازش محافظت کنه .  یم یداره سع

 کنجکاو شد رامان

 ؟ ی_واسه چ

 باال انداختم .  ابرو

مشخص  یول گهید دی.. هزار تا شا دیکنه شا ینگرانش م نیدونه و هم یم ادیدونه طرف ز یم دیداره شا یشخص لیدال دی_شا

ط وارد بشه سهاممون سقو یکنم . شرکتت تازه پا گرفته اگر بهت اتهام هیوارد قض مایتونم افراد خودمون رو مستق ی. نم ستین

 شه .  یپنبه م میرشت یکنه و هر چ یم

حساس بود .  ییها زیچ نیشد . نسبت همچ یخورد و مرموز م یانقدر گره م شیمسائل برا یآد وقت یشده بود . خوشش نم کالفه

 تحت کنترلش است .  زیداد که همه چ یرا م نیبه او حس ا نیاطالع داشته باشد و ا زیدوست داشت از همه چ شهیهم

جفتشون رو با هم کله پا  دیدن . با یجا بند رو آب م هیمطمئنم  یو فروزنده . االن حتما محتاط تر شدن ول ی_برو تو کار مظلوم

 کنم . 

 

************** 

  نیآو

چند  نیشود . ا یخبر دیفروزنده منتظر بودم تا شا یبرسم که پشت در خانه  نجایتا به اآب خورده بود  میتمام برا یهفته  کی

که  یکردن فروزنده شده بودم. از اطالعات دایپ ریگیوقت به همه دروغ گفته بودم . خانواده ،سلما، محمد و دفتر روزنامه و فقط پ

 بیهم وقت گذاشتم تا با تعق یکردم و کل دایتش را پمشابه باالخره شرک یخصوص یشرکت ها یاز محمد  داشتم و با بررس



 

 

قرار  ی، از همه  ییالیبزرگ و یخانه  کینقاط تهران بود ،  نیاز بهتر یکیکنم . خانه اش در  دایکردنش خانه خودش را پ

 کردم .  یم لشانیمیخودم ا یبرا نانیاطم یبرا یکردم و حت یم رهیگرفتم و ذخ یعکس م شیها

عکس ها را  ی. همه  یشده بود به مسئله مرگ و زندگ لیتبد میشوم . برا هیقض نیا الیخیتوانستم ب ینم یبودم ول دهیترس نکهیا با

 یساز ک یعکس گرفته بودم ول شیمالقات ها ینگهشان ندارم . از همه  نیدر دورب یلیکردم خ یم ینوت بوکم داشتم و سع یتو

من و  یبود . بعد از انتشار مقاله  یعیطب یلیها خ نینبود . البته همه ا یبه او داشته باشد خبر یطرب ایباشد و  یمظلوم یکه آشنا

هفته دوباره کم کم سر و صدا ها  کیحاال بعد از  یول یمظلوم یکه کرده بود ، دوباره همه زوم شده بودند رو ییسر و صدا

 به کفششان است .  یگیمطمئن شده بودم ر گهیشدند ، د یم ربه ندرت در عموم ظاه ی. فروزنده و مظلوم دیخواب یداشت م

 .  یدیآخر ما رو به کشتن م نی_آو

من  نکهیا ایمن اشتباه است  نکاریزد که ا یبه سلما کردم که باز هم با من همراه شده بود و جوابش را ندادم . مدام غر م ینگاه

 دهد .  یرا به محمد و خانواده ام لو م

 گم.  یبه محمد م ندفعهیبه خدا ا نی_آو

 چشم از در خانه فروزنده بردارم گفتم  ایآنکه نگاهش کنم و  بدون

 به سر من غر نزن  نقدری_باشه سلما تو رو خدا ا

 . میبود دنیکش کیزد، باز هم شب شده بود و ما در حال کش یلب غر م ریمدام ز سلما

 کار مردونه است .  ستیکار دخترا ن یکنیکه تو م ییکارا نیا ییخدا نی_آو

 کردم جوابش رو دادم   یرا باز و بسته م نیکه لنز دورب یحال در

 دم . یتونم و انجام م یرو دوست داشته باشم م یبه اسم کار مردونه ، کار زنونه وجود نداره . من هر کار یزیچ چیه زمی_عز

بود و  یها دود شهیآمد . ش رونیاز خانه اش ب نیفروزنده باز شد . دو ماش یغر بزنه که در خانه  گهیبار د کی خواست

اگر خود فروزنده هم نباشد  یرفتن حت رونیها ب نیماش نیشب با ا  میاست ساعت ده و ن نیدر ماش یمشخص نبود چه کس

 مشکوک است . 

 بود دهیرا روشن کردم ،سلما ترس نیماش

 ؟  یکن بشیتعق یخوا ی_ م

 و تست کنم .   نیخوام استارت ماش ی_ پس م

شهر  یو به سمت حومه  میاز شهر خارج شد یشد از استرسش کم شود . وقت یباعث م نکاریحرف زد ا یلیخ ریدر مس سلما

ود خود من ب یکیبار یکوچه  یدر لواسان شد که انتها ییالیوارد و نیماش ی. وقتمیمستق یتازه شروع کرد به ابراز نگران میرفت

توانست عکس گرفت .  یشد سلما تا م یما پنهان م دیاز د یباز شد و وقت نیدو ماش یبزرگ برا یآهن یهم استرس گرفتم . درها

به  و ختمیر یفلش یکه آن چند وقت گرفته بودم رو یتمام عکس ها نانیاطم یو برا ختمینوت بوک هم ر یعکس ها را تو عیسر

 سلما دادم . 

و  ندیجاسوس هاشون آمار م میکن یکه فک م یزیزودتر از چ میزنگ بزن سیچه خبره  اگر به پل الیو نیبفهمم تو ا دی_ من با

ار کن و زنگ برو فر نیبا ماش یدید یحرکت مشکوک نیکوچکتر ایبرگشتم  رید یلیاگر خ رمیعکس بگ رمیبندن. من م یفلنگو م

 بزن به محمد . 

 حشت زده دستم را گرفتداشتم در آن چپاندم سلما و یرا برداشتم و هرچ فمیک

 . ارنیسرت ب ییاگر بال نیآو یشد وونهی_د

 .  نهیمن رو بب ستیقرار ن ی_کس

ز ا دیگذاشتم ، با فیرا هم در ک نیدوشم انداختم و دورب یمنصرفم کند ، کوله ام را رو شیو حرف ها یخواستم با نگران ینم

 رفتم . یباال م وارید

بار  نیسخت بود . اول یلیخ میبود رد شدن برا اطیح یکه تو یها و سگ نیباال رفتن و از سد دورب یبلند یالیو نیچن وارید از

 یادیبود ظاهرا ز ادیمثبت نبودن نگهبان ز یبود . تنها نکته  شهیسخت تر از هم یلیبار خ نیا یکردم ول یکارها را م نینبود ا



 

 

کله  زانیم نیانداخت اعتماد داشتند . من به ا زینو شیشد رو یکوچک م سیمغناط کیمداربسته شان که با  یها نیبه دورب

 دیانداخت . با یباغ م یرونیب یدر فضا یادیبودم که نور ز یبزرگ یپنجره  کینشستم نزد نیزم یمعروف بودم . رو یخراب

زوم کرد .  نیشد با دورب یبودم هم م ستادهیکه ا نجااز هما رمیرساندم که بتوانم از داخل عکس بگ یخودم را به کنار پنجره م

 بود .  ادیافتادنم ز ریخطر گ گریها اقدام کنند وقت داشتم . بعد از آن د نیدرست کردن دورب ینداشتم تا نگهبان ها برا یادیوقت ز

 یفروزنده و چند نفر بودند که نم یحدس هام درست بودند مظلوم یپرواز کنم . همه  یخواستم از خوشحال یم دمیکه د یزیچ با

 ییبود صدا دیرفتم بع یجلوتر م دیواضح بودند . با یبه اندازه کاف ینداشتند ول یخوب تیفیشناختمشان . چند عکس گرفتم ، ک

پنهان شدم و باز هم عکس گرفتم .  وارید ی هیتا کنار پنجره رفتم در سا ریخ نهی.س شتمالزم دا یبهتر یعکس ها یبشنوم ول

که از  یگلوله و نور کیشل یکه آن ها درآن بودند با شدت و سر و صدا  باز شد . صدا ینکردم که در سال یخودم ذوق م یبرا

 گریه دترسناک شده بود ک یآشفته به حد تیوضع نی. ا گفتند یکه معلوم نبود چه م ییآدم ها دادیتفنگ ها بود ، داد و ب یراندازیت

آوردم که  یکرد هر چقدر به خودم فشار م دنیشروع  به لرز می. دست ها رمیکردم عکس بگ یجرات نم یکردم حت ینگاه نم

آوردم را در یگوش یشده ، به سخت یزیداشتم سلما هم متوجه چ نیقی دیلرز بمیدر ج یشد . گوش یو خودم را جمع کنم نم نیدورب

 کنم .  تا بتوانم فرار دیایم جا بحال کردمیپنهان شده بودم و فقط دعا م وارید هیخوردم . در سا یم یگلوله تکان سخت کی، با هر شل

 . رونیب ایشده ب نیپر از ماش نجای؟ ا یی....کجا نی... آو نی_آو

 ... نی_دارم ...ماش

 یکیزدم . در تار غیاز دستم ول شد، ج نیافتادم و دورب نیزم یشدم . از پشت رو دهیشانه ام نشست و به عقب کش یرو یدست

را  نیو دورب فیجمع کردن ک ایاست . فرصت فکر کردن  یکلیمطمئن بودم مرد درشت ه یول  دمید یخوب چهره اش رو نم

 بود فرار کنم . نینداشتم االن فقط مهم ا

 ؟  یکن یم یچه غلط نجای؟ ا یهست ی_تو ک

رار ف  دین بااال ایداخل ساکت شده بود .  یام .  سر و صداها دهیشن ییصدا را قبال جا نی.مطمئن بودم ا میآشنا بود برا شیصدا

 وقت . چیه ایکردم  یم

 شدم  زیخ مین نیزم یرو

 _من ..من ...

ا بلند شدم ت عیافتاد سر نیزم یضربه زدم . مرد که انتظارش را نداشت از پشت رو میهمان لحظه با سر به شکم مرد رو به رو و

شک خون بود . وقت فکر  یدهنم جمع شد ب یکه تو یداغ عیخوردم . ما نیبا صورت زم دیرا گفت و کش میفرار کنم که مچ پا

ت و با سرع دیکش یپر درد ادیکه فر دمیرا با تمام توان در صورتش کوب میام را نداشتم . پا یزخم یکردن به درد و دست و پا

 ماندم قطعا مرده بودم . یکردم . اگر آنجا م دنیشروع به دو

را  شیاهاپ یصدا یچقدر با من فاصله دارد ول اینه  ای دیآ یت سر من مپش نمیرا نداشتم که برگردم بب نیفرصت ا دمیدو یم فقط

بود  خورده یبد چی. مچ پام پ دمیپر نییپا وارید یبود که از من عقب افتاد. از رو عی. از درخت باال رفتنم آنقدر سر دمیشن یم

 کی . دمید یرا نم نیبود . ماش کیتار کیتار ابانیشد . خ یداشتم آه از نهادم بلند م یکه برم یدمگرفتمش هرچند ق دهیند یول

 دمیرا که شن نمیموتور ماش یچشمم را زد و صدا ینیچراغ ماش دیلحظه فکر کردم سلما بدون من رفته است  که ناگهان نور شد

، فرصت جدول خورد  یعقب پرت شدم که کمرم محکم به کناره  به. قدم دوم را برنداشته بودم که چنان  دمیدو نیبه سمت ماش

 زدم  غیفکر کردن نداشتم از ته حنجره ام ج شتریب

 _برو سلما ... برو

 یداد یشد . صدا یساختمان ها و دور م یها وارید یخورد رو یتاب م شیکه نور چراغ ها دمیدنده عقب گرفت و من د نیماش

 .  دیکش یم ریلباس بلندم کرد ، کمرم ت ی قهیاز  یو بعد کس دمیرا شن

 دنبالش .  دی_بر

 دیشد یرفت و درد پا و کمرم به قدر یم جی. سرم گ دندیکش یم نیزم یشدم ، دو نفر بودند که من را رو یم دهیکش نیزم یرو

از داخل  یینگهم داشتند صدا یورود ی. در راهرو میچه طور به داخل خانه رفت دمیآمد .نفهم یباال م یبود که نفسم به سخت

 شد  یچشمانم باز م شتد . تازه داآم یم دمید یکه نم یسالن

 بود ؟ یشده ؟ ک ی_چ

 دستش بود ، فکر کنم خبرنگار باشه .  نیدورب نیا ستین سیشک دارم ، به نظرم آشناس . پل یعنی،  دونمی_نم



 

 

 نداره بشن سه تا .  یرو بسازم فرق گهیتو اگر قرار امشب کار دو نفر د ارشی_ب

 ی. همان مرد آن روز بود همان که اسمش سامان بود . اول کم دیپر میرنگ از رو دنشیآمد ، با د رونیاز در سالن ب یمرد

ه ک دیلباسم را گرفت و چنان کش ی قهیخواست مطمئن شود که درست شناخته است. جلو آمد و از پشت  ینگاهم کرد انگار م

 تا بتوانم راه بروم که ستمیکردم با یم یع، س دینکرد بلند شوم و من را کش برپرت شدم . ص نیزم یتعادلم به هم خورد و رو

که  دمیرا د یسرم را بلند کردم سالن بزرگ یبکنم . وقت یداد حرکت یو مهلت نم دیکش یمن را م یول ردیکمرم کمتر درد بگ

بود و پر از  ختهیخون ر نیکف زم جاها یو آشفته بود و بعض ختهیبود . همه جا به هم ر  کیعکس گرفته بودم . مبله و ش

 یبد یشناختمشان وسط سالن زانو زده بودند بو یشد . دو مرد که خوب م ینم دهید یجنازه ا چیمسلح بود ، اما ه ینگهبان ها

 و کمرم . می، زانو می. پا دمیافتادم  . آرام از درد نال نیزم یآمد، عقم گرفته بود . سامان هلم داد و دو زانو و با صورت رو یم

. اشکم درآمده بود از درد و حقارت و ترس .  نمیبنش نیزم یزد و مجبور شدم دو زانو رو میند شدم که از پشت در پابل یسخت به

 رفت .  ادمیسرم را که بلند کردم دردم 

واکس خورده دست راستش را در  یمردانه  یبه تن داشت با کفش ها متیکردم که کت و شلوار گران ق میمرد رو به رو نگاه

 داشت .  یچرم یدر دست چپش بود که دستکش مشک یده بود و اسلحه اکر بشیج

 نیفکر کرده بودم ا تشیبودم و هر روز به هو دهید ادیگذشته خوابش را ز میشناختم . در سه ماه و ن یچهره را خوب م نیا

 بود که جانش را نجات داده بودم . یمرد

دست  به سمت مرد گرفت که چشم  کیرا با  نیانداخت ، دورب نیزم یرو شیپا یبود کوله ام را جلو ستادهیکه کنارش ا سامان

ه آشفت نیدستش و ا یکند ، اسلحه  یکرد حالج یم یکرده بودم . او هم مثل من شوکه شده بود. مغزم سع خیگرفت ،  یاز من نم

ستون  یکردم عرق سرد رو یحس منبود .  سیاو بودند  .  مطمئنا پل یمسلح در اتاق که مشخصا آدم ها یبازار را و آدم ها

 .  دیکوب یام م نهیقرار خودش را به س یتند شده بود و قلبم ب میرقصد . نفس ها یفقراتم م

بود  خیمن م یرو یکرد و نگاهش طور یهم نم یچشم مرد گرفته بود که اصال توجه یکرد و جلو یعکس ها را نگاه م سامان

 .  رهیکردم تا مغز استخانم فرو م یکه حس م

 _رامان با توام . نگاه کن . 

دوشم برداشته شده است  یاز رو ینینبود ، باالخره نگاهش را برداشت حس کردم بار سنگ یاسمش رامان بود اسم معمول پس

 یرا از سامان گرفت و عکس ها را نگاه کرد . با هم درگوش نیداد ، دورب نیداشت . نگاهش را به دورب یپر نفوذ نی.نگاه سنگ

  دیانداخت  . سامان نگاهش به سمت من چرخ یمن را به وحشت م شی. خونسرد دنددا یو عکس ها را نشان هم م زدندیمحرف 

  ؟یعکسا دار نی_بازم از ا

ا گرفت و ر فیک گریو سر د فیرفتم سمت ک رجهیبرود . ش فمیبود تا به سمت ک یکاف نی. هم فمیچشمم رفت سمت ک یاراد ریغ

 پهن شدم .  نیزم یکه رو دیرا از دستم کش فیک ی، با حرکت محکمول نکردم   یول دیکش

 یگفت . من را م ینم چیشده بود  . ه رهیرا گرفتم . رامان باز به من خ شانیجلو یبه سخت یهجوم آورد ول میبه چشم ها اشک

 . ادیز یلیترساند ، خ

کردم  با دست خون دهانم را پاک کردم  یکرد و نوت بوک را درآورد و روشن کرد . داشتم اتاق را نگاه م فمیدست در ک سامان

 کدفعهیبا نوت بوک سروکله زد و  یا قهیکردند .چند دق یدو زانو نگاه ما م یرو یو خون یلیزخم و ز ی. فروزنده و مظلوم

 کردند شک نداشتم .  یه معکس ها را نگا تندنوت بوک را به سمت رامان گرفت ، داش

 .  ی_پس تو اون مقاله رو نوشته بود

من است و من  سیزد انگار رئ یحرف م یخواستم بزنمش . من را آش و الش کرده بود و طور یبه سامان کردم، م ینگاه

آمد و اسلحه را و به سمت من  دیبدهم  جوابش را ندادم . حرصش گرفت از سکوتم و اسلحه اش را کش یمجبورم تا به او پاسخ

 سرم گرفت  یرو

 .  یکن یموقع مقاله نوشتن که خوب نطق م ؟ی_حاال خفه خون گرفت

 گذاشت . کیآماده شل یشدم . اسلحه اش را رو رهیخ شیبه چشم ها فقط

 کشتمت .  یم دیبا دمتی_همون روز که د



 

 

از  بم بلندش یبزنم  الل شده بودم . صدا یحرف چیتوانستم ه یبود نم نیهم یبرا دیبودم از مردن شا دهیرا بستم  ترس چشمانم

 نرفته بود   رونیکه نجاتش دادم از مغزم ب یهمان روز

 _سامان ...

 کرد  معذب بودم .  یندارد چشم باز کردم . من را نگاه م کیمطمئن شدم قصد شل یوقت

 دهیو فروزنده بوده . من و تو رو که د یلومهم از ما نبود اصال .. ظاهرا فقط دنبال مظ یزی_ همه عکسا رو که گرفتم ازش . چ

 داره . دوستش هم بچه ها رو فرستادم دنبالش . سیبا پل یکیبره خبرنگاره و ارتباط نزد میبزار میتون ینم

شد. رامان باالخره نگاهش را از  یحماقت من م یوسط قربان نیاو ا رندیسلما را بگ دمیترس یخوردم . م یحرفش تکان بد نیا با

 من گرفت و رو به سامان کرد

 همون دختره است ... نی_ا

 آورد  نییپا یرا با تعجب باال داد و سر اسلحه اش رو کم شیزده شده بود شانه ها رتیانگار ح سامان

 . یکشتمش نذاشت یم دی؟ همون روز با ی_خوب که چ

 تو ؟ ایتو اصول منه  نیا ؟یذاشتم بکش یکه نجاتم داده بود رو م ی_کس

ند داشت یحرف ها سع نیاست که با ا نشانیب یزیدر سکوت نگاه هم کردند مطمئن شدم چ یکردم . وقت یمکالمه شان گوش م به

 . میفهم یبه هم بفهمانند که من نم

خبرنگارم که هست.  دهی؟ هممون رو د یکن کاریچ یخوا یشناختت . االن م یاون موقع نم ؟ی_خوب اون موقع آره االن چ

 هم با اون سرگرده داره .  ییارتباطا هیظاهرا 

 شناختند   یمحمد را م یدانند . پس حت یکه من فکرش را بکنم م یزیاز آن چ شتریب یلیاسم سرگرد به من فهماند خ آمدن

. سامان به سمتم  افتمیب نیزم یچند قدم به سمت من آمد . ناخوداگاه از وحشت عقب رفتم که درد پا و کمر باعث شد رو رامان

 طور شده ام  بدنم دست خودم نبود .  نیچرا ا دمیفهم یگرفت نم یرا نم میآمد انقدر وحشت سرتاپا یم

 زانو زد تا همسطح من بشود  .  نیزم یشد و رو دوال

 ؟ یکن یم یچه غلط نجای_ا

 بار پلک زدم . چند

 ..ی_مظلوم

و فروزنده چرخاند و بعد دوباره به سمت  یبه سمت مظلوم یلحظه ا ی، نگاهش را برا ورمایکلمه را توانستم به زبان ب هی نیهم

 کردند .  یمن برگشت آن دو با ترس نگاه ما م

 ؟ یچ ی_مظلوم

 . رمیرا به دست بگ ارمیکردم خودم را جمع کنم و اخت یدهانم را قورت دادم و سع آب

 . رهیدرگ یاز مفاسد اقتصاد شتری_مطمئن بودم ب

 _خوب ؟

 کردم . بیشد ، اونو تعق داشی_دنبال مدرک بودم . فروزنده پ

 شدم . سامان جلو اومد  ساکت

 شد ؟ رتیدستگ ی_خوب چ

وب چ یبو هیبود شب ندیو خوشا دیجد میداد که برا یهم م یگریخاص د یسوزاند . بو یرا م میادکلن تلخ و تند رامان گلو یبو

 . ستیچ یبودانستم  یآتش زده شده در جنگل . نم

 کردن . منتظر مدرک بودم .  یم یا سهیدس یکس هی_فروزنده خالفکار بود پس حتما  عل



 

 

 گفت  زیآم ریبود و هم تحق زیآم دیکه هم تهد یتکان داد  به سمت سامان برگشت و با لحن یآرام سر رامان

 .  ی_حداقل تو از افراد من باهوش تر

بود . رامان دوباره برگشت به سمت من هر بار به  امدهیانداخته است و او هم خوشش ن کهیکرد مشخص بود به او ت یاخم سامان

 آمد  یدانستم از کجا م یهمه ترس نم نیشود .ا یمنجمد م میکردم خون در رگ ها یکرد حس م یمن نگاه م

 __خوب اون دوستت...

  دمیزده وسط حرفش پر هول

  دونهیاز شما نم یچی. ه دونهیو فروزنده م ی_فقط راجع به مظلوم

 را باال داد  شیکه انگار شک دارد ابرو یلحن با

 باور کنم ؟ دیبا یراحت نی_واقعا ؟ به هم

 شود ، واقعا هم خبر نداشت .  ریخواستم سلما درگ ینم

 .  هیدونم ربط شما چ یدونستم . هنوزم نم یخود منم نم یبدونه وقت یزیتونست راجع به شما چ یم ی_چه جور

 تکان داد و بلند شد .  یقانع شده بود سر یمک انگار

 .  میتموم کن نجای_بهتره کارمون رو ا

 رامان شد . رو به سامان کرد یوارد سالن شد که باعث توقف لحظه ا یدوباره برگشته بود . مرد وحشت

 .  می_قربان دختره رو گم کرد

  دمیزد که از درون لرز یداد یعصبان سامان

 هر جور ... دیکن داشیپ دی_گمش

 حال خونسردتر بود  نیبلند تر و رساتر و در ع شیصدا رامان

 . دی_ولش کن

شدن در  زیدوباره سوپرا یخود من . هم خوشحال بودم هم متعجب . سامان که انگار برا یزده نگاه رامان کردند  حت رتیح همه

 بود اعتراض کرد   یشاک یحساب قهیکمتر از ده دق

 .  میکن سکیر میتون یبود . نم نی؟ اون دختره با ا میش کنول هی_رامان منظورت چ

 به من انداخت  ینگاه مین رامان

ونسته د یم یرفته و هر چ سیپل شیاالنش حتما پ نیکه هم میکن یگرفتن کس رینداره خودمون رو درگ یلی. دل ی_حرفش منطق

 گفته . چه از ما خبر داشته چه نداشته . 

حداقل خوشحال بودم  یول دیآ یبه سر خودم م ییدانستم چه بال یبود . نم یمنطق یالل شد انگار حرف رامان به اندازه کاف سامان

 که دست از سر سلما برداشته اند . 

شده بود  یگذرد مثل مجسمه ا یدانستم چه در ذهنش م یشد . نم رهیو به آن ها خ ستادیو فروزنده ا یمظلوم یرو به رو رامان

 او تف انداخت  یپا یبود جلو دایپ شیبودنش از لرزش صدا یکه ساختگ یبا غرور ی. مظلوم دیکش ینفس هم نم یکه حت

 کشتنت .  یکردم برا نهیهمه هز نیبار کار تو رو تموم کنه و من ا کیعرضه نتونست  یکه فروزنده ب فی_ح

کرد تا رامان را انقدر  یاشاره م یکرد فروزنده مدام با چشم و ابرو به مظلوم شینگفت و خونسرد فقط تماشا یزیچ رامان

 نکهیگرفت و بدون ا ینزد فقط اسلحه اش را باال آورد به سمت مظلوم یحرف نینکند . رامان سرش را کج کرد کوچکتر کیتحر

 کرد . کیشل ولهگل کیپلک بزند در سرش  یحت ایبزند  یحرف

 یبا صورت رو ینفر را کشته بود . مظلوم کیشد  یباورم نم دمیلرز یدهانم گذاشتم . م ی، دست رو دیچیمن در سالن پ غیج

 یاز گوشه  یکردم  قطره اشک یسرخ  شد .هق هق م یمرمر دیسالن پخش شد و سطح سف یکف مرمر یافتاد و خون رو نیزم



 

 

مرگش را نداشتم . رامان  یآرزو ایکردم  یتصور نم شیبرا یشکل نیا رگم یاگر ازش متنفر بوم ول یشد ، حت ریچشمم سراز

 و آن شخص اسلحه را گرفت .رامان  رو به فروزنده اشاره کرد  دیاز فرادش کوب یکی نهیس یاسلحه اش را تو

 . دیکن زیزودتر تم  میبر یموش رو با خودمون م نی_ا

 باال برد  یرا کم شیکرد و صدا یاسلحه اش را دوباره به سمت من گرفت که رامان اخم سامان

 . افتهیخط روش ب کی نکهیبدون ا  اریرو ب لشی_خودش و وسا

.  بردن آثار جرم شدند نیمشغول از ب هیرفت ،پشت سرش چند نفر رفتند و بق رونیبه من کرد ، از سالن ب یراه افتاد و نگاه 

کرده بودم  ریدرگ یم . من خودم را با چه کسطرف حساب بود یکردم . من با چه کسان ینگاه م یمظلوم یهنوز شوکه به جنازه 

 گذاشت من را بکشند ؟ ینم چرابود؟ چرا من را نکشت ؟ ی، رامان ک

*********** 

  رامان

بحث و حرف زدن نداشتم  یحال و حوصله  یلیکه در سالن افتاده بود خ یراه افتاد  ، سامان دلخور بود به خاطر اتفاقات نیماش

 نیبود که چن یبار نیپر شده بود . دوم یذهنم از کشتن مظلوم یخواست که او را دلخور نگه دارم . االن همه  یدلم نم یول

 کردم . یکار

شتن به ک یادیاصرار ز یشوم ول ریخواستم درگ یبشوم . نم ریبا سامان درگ هیبق یجلو تیآمد که انقدر با جد یم شیکمتر پ 

 گذاشتم او یآلوده شود . اگر هم قصدم کشتن دختر بود هم نم یثل من دستش به خون آدموقت م چیگذاشتم ه یدختره داشت . نم

 چیکه به جز خود سامان ه یخواستم بکشمش . جانم را نجات داده بود ، کار یاصال نم کهبود  نیمسئله ا یکار را بکند ول نیا

اصولم بود  یبهم فشار آورده است ول مینبود که بگو یدانوج دیتوانستم بکشمش شا یکس نتوانسته تا به حاال انجام بدهد . چطور م

به  بود . شهیکشتنش وقت هم ی. برا رمیبگ میخواستم زود تصم یو متفاوت است پس نم دیجد زیچ کی نیکردم ا یکه حس م

او  هینداشتم که بخواهم عل یزیکرد . چ شیو شکنج ترساند و بعد رها دیشد با تهد ینم سیخاطر خبرنگار بودن و ارتباطش با پل

 در هم سامان انداختم   یبه چهره  یاستفاده کنم که بترسد . نگاه

 .  رینگ افهیمن ق ی_برا

 همش یدختر مرموز که اتفاق نیخواستم زودتر آمار ا ینمانده بود و م ادیبود . تا خانه ز رهیخ رونیکرد و به ب ینگاهم نم هنوز

طول  یتر یخواست به قهر با من ادامه بدهد مطمئنا مدت زمان طوالن ی. اگر م اورمیا در بآورد، ر یمن سر در م یوسط زندگ

 میخواست برا یشد اگر م یلنگ م میکردم . سامان دست راستم بود کار ها یقانعش م دیبا  اوردیآمار درب میتا برا دیکش یم

 کرده بودم .   یام را با او سپر یاز عمر و زندگ یادیرا انجام ندهد  . بخش ز یکار

 زنم .  یکه حرف نم واری. با د یکن یرو نگاه م رونیب زنمیآد حرف م ی_به من نگاه کن بدم م

 کردم   یقانعش م دیکه مهلت ندادم اول صحبت کند با دیاکراه به سمت من چرخ با

 .  ادهیکشتن دختره وقت ز ی_برا

 خودش .. ینداره ول دهیافهمم . دوستش رو قبول کردم ف ی؟ نم یکن ی_پس چرا تعلل م

 خوام هم بکشمش .  ینم یخوام بذارم دختره بره ول یبگم . نم یزیچ هیخواستم جلو بق ی_نم

را بکشم  یمن کس نکهیا یدانستم مخالف تر از سامان برا یکرد انگار خودش هم شوکه شده بود . م یمتعجب نگاهم م سامان

کرد .  یکار چیشد ه یکه داشت نم یطیدختر به خاطر شرا نیدر مورد ا یمن آدم بکشد .ول یخودش حاضر بود برا یول ستین

 یم کیداشتم بهش شل یصورتش افتادم . کالفه سر تکان دادم تا صورتش وقت ادی. دوباره  یراه حل بود مثل خود مظلوم نیآخر

 برود . شده بود خوره و افتاده بود به جانم .  میچشم ها یکردم از جلو

 ؟ هی_منظورت چ

 مدت.  کیدارم  یعمارت نگهش م یتو نهیمنظورم ا_

 ؟ ی؟ به چه عنوان ی_واسه چ



 

 

 یول قصد خودم نبود نیگشتم . در اصل ا یخواستم بزنم . فقط دنبال بهانه م یکه م یسکوت کردم مطمئن نبودم به حرف خونسرد

که نجاتم داده بود تا  یمن از روز یدختر برا نیکنم تا او را نکشم . تا سامان قانع شود . فقط ا دایپ یخواستم بهانه ا یفقط م

 خواستم حلش کنم .   یشده بود که م یبه عالمت سوال بزرگ لیهمراهش را خواندم تبد ندر تلف شیدست نوشته ها یوقت

 بشه ؟ یکه چ ی_رامان نگهش دار

 دیسر یبه ذهنم نم یبهانه ا چیه یممکن است باور نکند ول یدانستم حت یکردم . م یم دایپ یزودتر راه حل دیشده بود و با مصر

 یم ونشیچون جانم را نجات داده بود خودم را مد میبگو خواستمی. نم  میخواستم هدفم از نگه داشتنش را بگو ی. نم اورمیکه ب

 خواهم حلش کنم . یاست که م یعالمت سوال میدختر برا نیا میخواستم بگو ی. نم دمید

 کنم .  کاریخوام باهاش چ یم ستمین _هنوز مطمئن

 چون ... شیبکش یتون یفهمم نم ی_نم

 گفتن تمام و کمالش خطرناک بود  یگفتم ول یرا م قتیاز حق یحداقل بخش دیکرد . با ینم قبول

 .  ادتهیرو صاف کرد ، اصول که  یجور بده هی دی، با ونمیخوام بکشمش چون جونم رو بهش مد ی_نم

 زیچ شیاالن برا اوردیخودش ن یبه رو یانداخته ام ول کهیبهش ت دیانداختن بحث را منحرف کنم . فهم کهیخواستم با ت یم

 مهم بود  یگرید

 ؟ یکن کارشیچ ینگهش دار یخوا ی_پس م

 ریدر خانه دوباره گ میدانستم اگراالن نگو یم یدهد ول ینشان م یچه واکنش میذهنم را بگو یدانستم اگر بهانه مسخره تو ینم

توانستم  یکه خودم هم نم یعلت یتوانستم نکشمش، برا یبود که م یتنها بهانه ا نیموضوع ادامه دار خواهد شد. ا نیو ا دهدیم

 را بکشم .   خترد نیخواستم ا یدرک کنم فقط نم

 باشه .  یموقت نیگزیجا کیتونه  یم نیبراش. ا یباش دیبا نیگزیجا هیکنه  دنبال  ینم رمیس گهید ای_در

 یراخواستم بفهمد ب یرا نگاه کردم نم رونیب الیخیمنصرف شد . ب یول دیبگو یزیکرده بود. دهانش را باز کرد چ رتیح امانس

 نیرا فقط چون شاهد بوده بکشم . من پست تر یگناهیتوانستم دختر ب ینم قتایحق یاست ول بیو غر بیعج میتصم نیخودم هم ا

بودم .  ونیکه جانم را بهش مد ینبود . آن هم کس یزیچ نیام چن یو زندگ یدر مرام کار وجدان ترن آدم هم اگر بودم یآدم و ب

 به حرف آمد   قهیباالخره بعد از چند دق

 برات جالب هست که ... نقدریا یبگ یخوا ی_م

 کند  الیخودش فکر و خ یخواستم برا یرا قطع کردم . نم حرفش

 موقت گفتم . نیگزی_جا

 توانستم خودم را قانع کنم چطور انتظار داشتم او قانع شود .   یشناخت . خودم نم ینشد . من را از خودم بهتر م قانع

 .  یکن ایدر نیگزیرو جا یهر کس ای یباش یبخوا یکه با هر کس یستین ی_رامان تو آدم

 که کرده بودم ، شده بود . یکار ریفکرم درگ یشد . به اندازه کاف یبحث نداشتم داشت طاقتم طاق م یکردم . حوصله  نگاهش

 بحث ندارم .  ی_حوصله 

 زد  نهیدست به س سامان

 ندارم .  یمخالفت گهید یخوام مطمئن شم . اگر بگ ی_فقط م

 را باال بردم  میصدا یدادم و شاک رونیرا پرصدا ب نفسم

 _سامان ...

 نیاز ا شتریب یلیاو خ یخواست جلو یدلم م یمقاومت کنم . گاه شیجلو تونستم یواقعا نم یشانه باال انداخت  ول کن نبود . گاه 

 شد زدم  یم دهیکه به ندرت د یبگذارم . . لبخند انیگفت با او در م یکه احساسم م ییحرف ها یلیراحت باشم که خ

 .  فتیتو مقاصد کث تیداریپا نی_متنفرم از ا



 

 

 کرد . بحث را خاتمه دادم  یگرفت که به خودش افتخار م یا افهیزد و ق یلبخند

 مدت سرم گرم بشه .  هیخوب . انقدر جالب هست که  یلی_خ

 .  یقانعم کن یکرد یکه سع ارمیواست آمارش رو در ب یخوا ی_خوبه . حاال البد م

ناسد ش یکشتمش که انقدر من را خوب م یبود حتما م یگریکند . اگر کس د ینیب شیتوانست من را پ یم نجوریا شدینم باورم

 بود که باورش شده بود .   نیخوب ا ینکته  یول

 آد معطل بشم  یخوشم نم یدون یم یسرگرم کننده است ول یاگر به اندازه کاف ی_زود فقط . حت

 .  یگفتم وجدان دار یشناختمت م ی_اگر نم

قانع شده است که بهانه ام  یتا حد دیرس یرا برگرداندم . به نظر م می... رو یداد ول یبهم دست نم یحس چیحرف ه نیاز ا دیبا

 است .   نیبه عمارت بردنش هم یبرا

 ندارم .  یدون یم یشناسی_حاال که م

****************** 

  نیآو

دست  ریکنم . کل مس کاریچ دیدانستم با یکرده بود . نم سیرا خ میتمام روسر هیعرق بود . گر سیبودم ، بدنم از ترس خ دهیترس

 یکر مف نیهم نتوانسته بودم بکنم . همش به ا یکار چیسته بودند و در صندوق عقب تکان تکان خورده بودم و هو پا و دهنم را ب

 ه . ن ایکنند  دایتوانند به موقع من را پ یدانستم م ی. سلما تا حاال حتما به محمد خبر داده بود  نم دیآ یسرم م ییکردم چه بال

 یبود چرا همانجا مثل مظلوم مشانیتصم نیاگر ا یممکن بود من را بکشند  ول  اورندیسرم ب ییخواستند چه بال یدانستم م ینم

 تمامش نکردند چرا نگذاشت دوستش من را بکشد . 

فکر نکنم  زیچ کیکردم به  یم یبه سرم آمده است . سع ییدانستم کجا هستم؟ چه بال ی. نم دمیترس شتریتوقف کرد ب نیماش یوقت

 بهش فکر کنم .  یتوانستم حت یزدم . نم یده بود به جانم  و مدام پسش مکه بدجوره خوره ش یزیچ

بود  ادیز یبود به حد دهی. درد کمرم امانم را بر دیکش رونیرا گرفت ب میبازو یکیصندوق را باز کردند نور چشمانم را زد .  در

 کردم .  یاز درد ناله م یگاه نکهیمگر ا میتونستم بگو ینم زیچ چیه یگرفت . ول ینفسم م یکه گاه

شود همه  ینگاه نم کیاست که با  یگفت باغ بزرگ شدیبزرگ بود که م اطیانقدر ح  میبزرگ با دار و درخت بود اریبس اطیح در

 ی هیبود .ابهتش سا اهیاش مثل صاحبانش س یرونیب یمن بود که نما یرو به رو یکرد . عمارت مجلل بزرگ یرا بررس زیچ

ن اب درو یسمت راست عمارت بود که برگ درخات یدر کناره  یبزرگ خرنسبتااست یرونیب یفضا یبود رو انداخته ینیسنگ

 بود .  ختهیزاللش ر

افتاد که سامان و رامان کنارش در حال بحث کردن بودند باالخره  یپشت سر نیماش یتا رو دیکردند نگاهم چرخ ادهیرا که پ من

که  یرفت داخل خونه . خدمتکار اندازدیطرف ب نیبه ا یحرفشون تموم شد . سامان به سمت ما آمد و رامان بدون آنکه نگاه

چهل و خورده  دیسال شا هانیخانه کتش رو از تنش درآورد .زن م یدر ورود یو جلو مدآ شوازشیتنش بود به پ یلباس خدمتکار

 بود .   یعیطب یلیخ شیها برا زیچ نیکرد انگار ا یبه ما نم ینگاه یحت دیرس یو موقر به نظر م نیسن داشت . سنگ یا

 به افرادش که من را گرفته بودند اشاره کرد  سامان

افل دختر بچه است و ازش غ هی دینکن. فکر  دیمراقبش باش یو چهارچشم دیکن شیزندان نیزم ریز یاز سلول ها یکی ی_فعال تو

 کشتون .  یاگر فرار کنه رامان خودش م دیبش

 ادشی یگرید زیکه سامان چ افتندیگفتند و خواستند راه ب یحواسشان را جمع کرده بودند چشم یکه مشخص بود حساب افرادش

 افتاد 

 _در ضمن ...

 وار به سمت آن ها گرفت  دیبه من بود . نگاهش را گرفت و انگشت اشاره اش را تهد نگاهش

مع پس حواستون رو ج دیستیکنه . با من طرف ن یتون م کهیت کهیبه قصد چپ بهش بخوره بازم رامان ت تونیکی_سرانگشت 

 .  دیکن



 

 

تم درک توانس یفقط سر تکان دادند . نم دهیبار ترس نیکنم . افرادش ا لیو تحل هیخودم تجز شیکردم حرفش را پ یم یسع داشتم

چه  نجای؟ ا اوردیسرم ب ییخواست بال یوجدان داشت ؟ واقعا نم یعنیگذاشته باشد .  شانیبرا یمنع نیرامان همچ دیچرا باکنم 

 خبر بود ؟

ام کرده اند. پنجره  یزندان یقرار داشت در سلول کوچک و کم نور یدراز یکه در راهرو کیتار نیرزمیز کیرا بردند به  من

 یمن دهیدر اتاق د یزیچ چیفضا را روشن کرده بود. ه ییداد . نور کم سو ینا م یو نمور بود و بو کینبود ، تار یراه فرار ای

ن م شتریشد ب یم کینور شکر کردم . آن فضا اگر تار یکرد . خدا را برا یسو سو م ییها کوتاه بود و المپ کم سو واریشد د

اشتباه محض خودم  نیکند. از خودم شرمنده بودم  ا میدایمحمد پ باشم دواریکردم مثبت نگر باشم و ام یم یترساند . سع یرا م

 کرده بودم . ریبود  و حاال تا خرخره گ

کبود  راستم کبود یرا باال زدم  پهلو میدانستم چه شده است که انقدر درد دارم . مانتو ینشستم نفسم باز از درد رفت نم یا گوشه

 یشد به ناچار رو یدردش کمتر م یدر حالت خاص دیشا دمیکش یدراز م دیترک برداشته بود  با میاز دنده ها یکیشده بود حتما 

 من را نجات بدهد .  طیشرا نیتوانست در ا یلب دعا خواندن فقط خدا م ری. شروع کردم به ز دمیکشچپ دراز  یو به پهلو نیزم

 

******** 

 رامان

ندارم ، چون کمر همت بسته بود به کشتن  یدانستم به جز کشتنش چاره ا یم نکهینداشتم با ا یاز کشتن مظلوم یخوب یلیخ حس

 یبوده که من را فروخته حالم بهتر بود خصوصا که حاال فروزنده را گرفته بودم و م یبودم چه کس دهیحاال که فهم یمن . ول

که بروم  قوا کنم دیخواستم تجد یدوشم برداشته اند . م یاز رو ینیکردم بار سنگ یبا او بکنم .  حس م یحساب هیتوانستم تصف

 یمورد عالقه ام را م یاسپرسو یمورد عالقه ام نشسته بودم و قهوه  یراحت یکاناپه  یبزرگ رو یرایسراغ فروزنده . در پذ

اوضاع را  یه بود کمدانستم . سامان رفت یهم  نم راکاناپه بود  هنوز اسمش  یدختر که رو یخوردم . نگاهم افتاد به کوله 

 یکار سرکش نیآخر شب ا دیبا شهیبگذارد . هم گاهشیرا در جا یخودش قرار بدهد و هر کس یرا سر جا زیمرتب کند و همه چ

 .  ردک یاز کارها راحت م یلیرا از خ المیخ نیمسائل فقط سامان بود و هم نیداد از من منضبط تر در ا یرا انجام م

شود که حداقل اسمش را  یم دایپ فشیدر ک یزیچ نمیخواستم بب یم نیشتم . به جز نوت بوک و دوربشدم و کوله را بردا دوال

تماس بدون اسم داشت فقط .  یسر کیو اس ام اس .  امیداشت نه پ یو رو کرده بودم . نه شماره ا ریرا قبال ز یبدانم . گوش

 بود که خودش از ییبود دست نوشته ها یکه در آن گوش یجالب زی. تنها چ ستین یاست و شخص یکار یگوش نیمشخص بود ا

 حوادث روزانه نوشته بود . 

 زیسر و ته کنم تا همه چ نیزم یرا رو فیو خرت و پرت بود . مجبور شدم ک لهیرو که باز کردم شوکه شدم  پر از وس فیک در

 . فنجان قهوه ام شدینم دهید یبه درد بخور زیچ پول و دو تا شناسنامه فیشد سر درآورد . به جز ک یو آنوقت راحت تر م زدیبر

 ها را برداشتم .  شناسنامهپول و  فیگذاشتم و ک زیم یرا رو

 بود.  شیکتابخانه و باشگاهش و کارت خبرنگار تیو کارت عضو نامهیو گواه یپول کارت مل فیک داخل

اطالعاتش را هم نگاه کردم .  ی. باق ییجسارت ها نیهمچ یکوچولو بود برا یلیو پنج ساله . خ ستیبود ، ب یعیسم نیآو اسمش

دوم  یخودش بود ورق زدم صفحه  ینبود . شناسنامه اول را باز کردم برا یریچشمگ زیبود  چ هیاول یتیدر حد اطالعات هو

 دایپ فیک نیت در ااطالعا ی.به اندازه کاف اوردیصبر کنم تا سامان آمار کامل را در ب بودن ازین دیبود ، پس مجرد بود . شا یخال

دوم را  یخودش بود . چطور دو تا شناسنامه داشت ؟ صفحه  یدوم را که باز کردم شوکه شدم ، آن هم برا یشد . شناسنامه  یم

هم شوهر داشت و هم نداشت .  یزند . چه طور رماناسم تدر بخش همسر نوشته بود آ کیشد .  شتریب رتمیکه باز کردم ح

 دوتا شناسنامه داشت ؟ صدامو بردم باال و داد زدم  یچطور

 _سامان ... سامان .

********************** 

  سامان

 یکه خوب بود نم دمیرس یکردم آرام شده است. وقت یمن را صدا کرده نگران شدم  فکر م دادیبهم گفتند رامان با داد و ب یوقت

 من را خواسته بود.  نطوریزمان کم ا نیدانستم  چه شده بود که در ا

ختر د فیداخل ک لیکاناپه مخصوصش نشسته و وسا یکه رو دمیخانه رساندم ، د ییرایکارم را تمام کردم و خودم را به پذ عیسر

 کند . جلو رفتم  یم یشناسنامه ها را بررس یو باال نییو دو تا شناسنامه دستش است و مدام پا ختهیر نیزم یرو



 

 

 شده ؟ ی_چ

 انداخته بود . معلوم نبود باز چه شده است ؟ شیبه ابروها یا به سمتم گرفت اخمها ر شناسنامه

 ؟ نیا هی_چ

بود که هر دو  نیباعث تعجب ا ینکته  یبود . ول نیدختر بود . اسمش آو نیکردم . ماله هم یها را گرفتم و بررس شناسنامه

 شد کرد .  یکار ها در ثبت احوال م یلیو پول خ ینبود با پارت بیغر یلیاو بود . خ یشناسنامه برا

 گرفته . یداشته گفته گم کردم المثن یکیالبد  ی_خوب که چ

 کرد  یاخم

 دومشون رو نگاه کن .  یسامان .  صفحه  ستمی_خنگ ن

 کهنیا یواقعا برا یعنیرامان بود  تیعصبان نیا دمیفهم یکه نم یزیچ یاست . ول بیعج هیقض یکجا دمیزدم و تازه فهم ورق

آمد در ضمن مطلقه  یشناسنامه مهر طالق داشت پس مطلقه به حساب م نیا یدختر متاهل باشد ناراحت بود ؟ ول نیممکن بود ا

 همسر بود  ؟  اسمهم اگر بود پس چرا شناسنامه دوم بدون 

 هم شوهر داره هم نداره ؟ ی_چطور

 قیتحق یگفت تا وقت نیقیشد با  یدرست بود را نم یزیواقعا چه چ نکهیا یول نهیگز نیا یبود برا یفکر کردم . احتماالت یکم 

 کردم .  ینم

دختر بودنش  و یقانون یعقد کرده بوده طالق گرفته با حکم پزشک نکهی. دوم ا دهیباشه که بع یتقلب شیکی_چند تا احتمال هست . 

 طل کنن. با رنیرو بگ یمیشناسنامه قد دیبا نهینکته ا یول دنیبهش م دیشناسنامه سف

 ؟ یکن یفکر م یحساب چ نی_با ا

 رو گرفته با حکم دادگاه  دیطالق گرفته اعالم کرده که شناسنامه مفقود شده و بعدم شناسنامه جد یکنم وقت ی_من فک م

 به چانه اش زد  دست

 با هم .  نایا خونهیباشه  نم دیبخوره . پس دختر نبا یمهر المثن دیکنه با ی_اگر اعالم مفقود

 یبعض یجورنیاشنا داشته ا ایگرفته به ثبت احوال پول داد  ی. دختر بوده طالق گرفته . بعد اعالم مفقود نیا ستین بی_اتفاقا عج

 نیتونه با ا یهمسر . م ایداره  ازیپدر ن یکه به اجازه  ییزایکنه .مثل چ یتونه از شناسنامه سابقش استفاده ابزار یجاها م

 .  هی. طرف خبرنگاره زرنگ رهب یرآبیز یمیشناسنامه قد

 _پس مطلقه است . 

 داریفقط در دوبار د یعنی تیهمه حساس نیخوردم . ا یمن که گول نم یچپ نگاهش کردم . خودش را زد به آن راه .ول چپ

از دختر  یلیو خ ایدر سهیدر مقا ردیقرار بگ ریتحت تاث یدختر افهیکه با ق ستین یآدم نیشده بود ؟ مطمئن بودم رامان همچ جادیا

 دختر انقدر حساس شده است  نیچرا نسبت به ا دیکرد بگو یفعال دهان باز نم یتر دور و برش بود . ول بایز نیها از آو

 .  اریآمارشو در ب زی_برام ر

 ؟ یو کنجکاو یدیانقدر واکنش نشون م نیفهمم تو چرا نسبت به ا ی_من نم

 ازش ندونم ؟  یچیخونه و بعد من ه نیتو ا میاریرو ب بهیغر کی یدی_تا حاال د

 با او یحت اوردیخودش خوشش آمد تا آمارش کامل درن نکهیهم با ا ایسر در یگفت . حت یراست م یبهش مشکوک بودم ول هنوز

 زیچ نیچن رینبود که تحت تاث یرامان اساسا آدم یچسباند ول یخودش را از اول هم بهش م ایدر نکهیکرد. با ا یصحبت هم نم

 . ردیقرار بگ یظاهر ییها

 .  شهیفردا معلوم م ارنیخوب  گفتم آمارش رو در ب یلی_خ

 ما خطر سازه .  یاست که واسه  سیپل نیمهم تر ارتباطش با ا ی_نکته 

 .  اوردیدو نفر را درب نیرابطه ا یفرستادم تا ته تو یرا م یکس دیگفت . با یم راست



 

 

 ؟ رمیظر بگن ریسلما رو ز قشیرف یخوا ینم یول ی_اوک

برداشت و  زیم یزد و دوال شد ، فنجان قهوه اش را از رو یدر مغزش جرقه زده باشد پورخند یزیفکر کرد ، انگار چ یکم

  دینوش یجرعه ا

 .  یخواد داشته باش یکار به کارش نم ی_ آمارشو درار ول

 در ذهنش است    یزیحاالتش مشخص بود چ نیا ینکند ول یکی نیا یدارد خودش را قاط میکردم تصم یکردم فکر م تعجب

 ؟ی_اونوقت واسه چ

ه خواست کل کل کنم . خست یتکان دادم  دلم نم یبدهد . سر یحیتوض نیاز ا شتریخواست ب ینم یعنی نیسکوت کرد ا خونسرد

در  هددیه را شکنجه مدارد فروزند یخواست وقت ی. واقعا دلم نم میشکنجه داشت یدانستم امشب حتما تا صبح برنامه  یبودم و م

 کرد .  یکور م هامدت  یرا برا میآن اتاق باشم  اشتها

 سراغ فروزنده ؟ یریم ی_ک

 االن. نی_هم

 . یاستراحت کن یخوا ی_فکر کردم م

 _کردم وقتشه برم سر کارم . 

راجع بهش کنجکاو  یادیدختر علتش باشد . ز نیکردم واقعا ا یفکر نم یدانستم حال خوبش خراب شده ول یتکان دادم م یسر

جانش را نجات داده  کباریمثل رامان که به جز من که  یکس یبر علت بود . برا دیجانش را نجات داده بود خودش مز نکهیبود  ا

 بود .  یو متفاوت دیجد زیاو چ یبرا نیرا کرده بود و ا نکاریدختر ا هیمحال بود و حاال  یزیچ نیبودم همچ

که از قبل آماده کرده بود درآورد و  یبرگ گاریاش کرد و س یشرت خانگ ییبلند شد دست در سو شیاش که تموم شد از جا قهوه

 گرفتم .  گارشیس ریکردم و فندک ز بمیبه تاسف تکان دادم و دست در ج یگذاشت و نگاه من کرد . سر شیلب ها نیب

 . می_بر

************************ 

 نیآو

 یپتو آوردند و از شدت درد هنوز نتوانسته بودم پتو را رو کی میکه فقط برا شبیآمد . از د یم رونیاز ب دادیداد و ب یصدا 

بود  زیینبود که هنوز سرما به آن صورت باشد . تازه اول پا یاست . فصل دهیکردم سرما به استخوانم رس یخودم بکشم  حس م

 یم نیاز ا ریغ یتوانستم جا به جا  شوم . در هر حالت یبد بود که نم یپهلوم به قدر ردنمور سرد بود  د نیزم ریآن ز یول

گذاشت بخوابم   یسر و صداها نم رونیسوزم ب یکردم دارم م یکردم . حس م یسرفه م یرفت  گاه یاز درد نفسم م دمیخواب

 باشد .  وبحالش خ دیرس ی. به نظر نم زدیم ینامفهوم یزد و حرف ها یمدام داد م یمرد

 ریدرد هم بگ نیسر و صداها نگذاشت درست بخوابم وا نیکه هم شبی. آن از د دیسر و صدا ها خواب یبعد از چند ساعت باالخره

 بخورم .  یزیآورده بودند لب نزده بودم . نتوانسته بودم چ میکه برا یهم از حاال . به ناهار نیداشت ا ریو نگ

 دیپاشنه چرخ یکه رو یدر آهن یر رفته بود ناگهان در باز شد . صدااز دستم د زیدانستم ساعت چند است . آمار همه چ ینم

م چه بده صیتوانستم تشخ یم یآمده بود به سخت میسر دنده ها یی. قطعا بال دمید یرا باز کنم تار م میباعث شد با درد چشم ها

 دادم که رامان است .  صیتشخ شیصدا یرو ازوارد اتاق شد  جلوتر که آمد  یکس

 چرا ناهارش رو نخورده ؟ نی_ا

 کنه ؟ یم یگفته بودم سر وقت بهش بدن . پتوشم ننداخته رو خودش . لج باز دونمی_نم

 یاپاه یگرسنه ام و سردم است، فقط درد داشتم . صدا میبزنم و بگو ینداشتم حرف یسامان بود  چشمانم را بستم انرژ یصدا

 ود. ب نیزم یسرم رو  دمیشد را شن یم کیرامان که نزد

 ؟ خوردنیم یپس چه گه یلعنت ینگهبانا نیهست . ا شیمرگ هی نی_سامان ا

 سرم نشستند یکردم جفتشان باال یشد حاال حس م کمینزد یگرید یپا یصدا



 

 

 _چشه ؟بهشون گفتم مراقبش باشن . 

 داد رامان بلند شد  یام نشست پشت بندش صدا یشانیپ یرو یدست

 گوساله ها مسئول بوده .  نیاز ا یکیمراقب بودن ؟ کدوم  یگیاونوقت تو م رهیم ی_داره از تب م

 .  دهیتونه هم سرما بخوره هم تب کنه  البد ترس یتا حاال که نم شبیچشه ؟ از د مینی_رامان اونا رو ول کن اول بزار بب

 کنه ؟ ی_آدم از ترس تب م

   دادیآزارم م شتریسرم فقط ب یباال دادیهمه داد و ب نیکنند ا میبه حال خودم رها میتوانستم بهشان بگو یخواست م یم دلم

 رتیزدم و چشمانم را باز کردم . رامان و سامان ح غیدرد گرفت که از درد ج میمن را تکان داد و چرخاند که چنان پهلو یدست

 دمید اتاقک کوچک شدند  نال. چند تا از نگهبان ها و افرادشان وار میکردند . دستم ناخوداگاه رفت به سمت پهلو یزده نگاه من م

ارام  جا به جا کرد فقط یشتریب اطیتوانستم نفس بکشم . رامان دست برد و من را با احت یم یسخت بهبود که  ادی. انقدر دردم ز

 .  رمیناله کردنم را بگ یجلو توانستمینم گریکردم . د یناله م

 _سامان از پهلوشه . 

 رامان بلند شد  ینعره  یمانتوام را باز کرد که صدا یآرام دکمه  سامان

 همتون دارم .  ی. بعدا برا دیچشمم گم ش ی_از جلو

رق ع  سیگرفت . بدنم از شدت درد خ ی. دستش را به سخت رمیسامان را بگ یخواستم جلو ی. م میشد و فقط ما ماند یخال اتاق

 بود. 

 _نه ...

 یسکوت شد . نم یلحظه ا یباال زد . برا اطی. رامان دست من را پس زد و لباسم را با احت به هم انداختند یو سامان نگاه رامان

 .  تیبکنم . خجالت زده بودم از آن وضع یتوانستم مقاومت

 بجنب .   ادی_دنده هاشه . زنگ بزن دکتر ب

بست  یمن را م یکه مانتو نطوریان همکه رامان بهش گفته بود انجام بدهد . رام یرا درآورد تا کار لشیبلند شد و موبا سامان

 داد زد   یعصبان

 احمق . یبفهمن چه مرگته ؟ دختره  نایا ینکرد یناله ا هی_چرا 

ه زده ک یضربه نخورد  در توانم نبود که چند تا حرف بارش کنم به خاطر حرف یباشد که دستش به جا اطیکرد با احت یم یسع

 برگشت به اتاق  قهیبود. سامان بعد از چند دق

 .  الیداخل و مشیببر دیبا نجاستیا گهید قهی_ده دق

حرکت از جا  کیرا دور کمرم قفل کرد و با  گرشیبرد و دست د میزانوها ریدستش را ز کیسر تکان داد و دوال شد  رامان

تم بودم درد داش ید . عصباندستشان بهم بخور یخواستم حت یخواستم دست و پا بزنم نم یخواستم مقاومت کنم م یبلند شد . م

 دهیفا یکرد مراقب باشد ول یم یسع نکهی. با ا شدیم ادیکردم  با هر تکانش دردم ز لهعاجز شده بودم . درد غلبه کرد و آرام نا

 نداشت.

 دمیفهم فقط منیتوانستم خانه را بب یکرد . انقدر حالم بد بود نم یرامان باز م یرفت و در را برا یام گرفت سامان جلوتر م هیگر

هم دارم و  یزیبا خودم فکر کردم خونر دمیبود ترس یاش بود  لباسش خون نهیس یبردند . سرم رو یفوقان یمن را به طبقه 

 یزیخونر یزخم بود ول شبید یبدن و صورتم از کتک ها یجا ینداشتم . جا یزیهرچه فکر کردم خونر یمتوجه نشدم ول

 نداشتم . 

 میبرا گرید شانیاز جمله ها یلیکردند . خ یو دستورات او و سامان را اطاعات م دندیچرخ یچند تا خدمتکار دور و بر رامان م 

 مفهوم نبود . 

 کجا؟ شیبر ی_م

 ؟ طیشرا نیا ی؟ واقعا تو یبا من بحث کن تیوضع نیتو ا یخوا ی_م



 

 

  مدیشدنش بود را شن مینگران سامان که نشان دهنده تسل یصدا

 _باشه باشه آروم باش . 

 میرو یکردند لباس ها ی. چند خدمتکار سع دندیکش یروم ییبسته بود و پتو میفرو رفتم . چشم ها ینرم یلحظه بعد در جا چند

 بود  نیا یو تاب خوردن برا چیپ هیشب شتریب رمیآن ها را بگ یجلو نکهیا یمقاومتم برا  اورندیرا در ب

با هم  میکه در آن بود یسامان و رامان کنار در اتاق نیح نیسرم متکا گذاشتند . در هم ریو مانتو ام را درآوردند و ز یسر رو

از  یکیشد حدس زد.  یبودم م دهیکه در آن خواب یو تخت لیرا از وسا نیبزرگ و مجلل بود  ا یلیکردند . اتاق خ یبحث م

 داد .  یبه من م یحس خوب نیکرد و ا یم زیتم یخنک زیتم ی هخدمتکار ها داشت صورتم را با پارچ

 سالمم چرخاند: یاز خدمتکارها را عقب هل داد من را به پهلو یکی یجلو آمد و عصب شودیقطع نم میناله ها دید یوقت رامان

 پهلو بخوابه .  نیبه هم دیبا یلیخ دی_تکونش ند

ردن ک زیهم راحت تر شده بود . خدمتکار مشغول تم دنمیدرد کم کم کمتر شد . حاال نفس کش  دمیگفتن ترسانش را شن چشم

 شد .  میصورت و زخم ها

 یبه کل زمان اریشدم و اخت یرا متوجه نم زیچ چی. انقدر ناخوش بودم که ه دیگفتند رس یکه م یتا دکتر دیچقدر طول کش دانمینم

 . ستادندیکه من بودم ا یسر تخت یباال شانیهر سه تا دیدکتر رس یاز دستم در رفته بود وقت

 با خنده بهشان گفت دکتر

 اش کنم . نهیعقب بتونم معا دیکم بر هی_

گذاشت که نفسم بند آمد از  میپهلو یتکان داد. لباس من را آرام باال زد دستش را چند جا رو یقدم عقب رفتند که دکتر سر کی

 یوزنکه س یمتوجه نشدم تا وقت یلیدر آورد که خ یزیکرد و چ فشیدست در ک یکل ی نهینبود بعد از معا دیشد یلیخ یدرد ، ول

 کرد .  قیرا به دستم تزر

 ؟  هیوضع نیا ی_دنده اش احتماال ترک برداشته از ک

 جواب داد عیسر سامان

 . شبی_د

 ینم دیترک برداشته به خاطر درد شد ایکه دنده اش شکسته  یماری. ب دیکرد یکوتاه یلیخ ده؟یانقدر درد کش شبیاز د یعنی_

 . شهیم هیباعث ذات الر نینفس بکشه و هم قیتونه خوب و عم

 کرد   یچپ چپ نگاه سامان م رامان

 .  ریافرادت رو بگ ی قهی_ به من چه برو 

   دیگرفت و رو به دکتر پرس دیحرف سامان را ند رامان

رمش تونم بب یخودت نم کینیکل میبر میباشه مجبور ی؟  اگر ضرور مارستانیب مشیببر یضرور؟  هی_ االن دارو و درمانش چ

 .گهید یجا

 به رامان انداخت و سرتکان داد  ینگاه یبا کنجکاو دکتر

 یتونیم ی. ول مارستانیبره ب دی، که با نانیاطم یبرا میریهم بگ یر کسیعکس ا شهیمطمئنم البته م تشی_نه با توجه به وضع

 یریتاث چیه شیدرمان ریکنه که ترک برداشته با نه ، در هر حال در س دییخواد تا یم مارستانی. در هر حال ب یمراقبش باش

 کشه یم یادیدرد ز یول یلیخ ستین یالبته جد دهید بیآس شاز دنده ها یکی گمینداره  من بهت م

بوده   یکرد مسکن قو قیکه دکتر تزر یزی. مطمئن شدم چ شدیم نیسنگ میو پلک ها شدیپوستم خارج م ریکم کم داشت از ز درد

به  زیچچیه رایخودم نبود . کال اخ اریاصال به اخت یول ندیگویم هیچ نمیبمانم و بب داریخواست ب یخواستم بخوابم دلم م ی. نم

 ادم .د یتاوان پس م دیرا ندانستم االن با اراتمیقدر اخت یوقت گفت یمن نبود . محمد راست م اریاخت

 خوابم برد . یو ک یچطور دمینفهم

***** 



 

 

  سامان

 کرد  یم دیانداخت و تهد یراه م دادیداد و ب یزیچ نیهم شده بود . با کوچکتر وانهید رایاعصاب بود اما اخ یب قبال

 یالزم را م یها هینبود  . دکتر داشت بهش توص یمشکلش جد یلیخ نیآخر باز خوب بود آو میزده بود به س یهم حساب االن

خوب  یاش دارد ک هیو تغذ ینگه دار طیبه شرا یگفت بستگ یحرکت نداشته باشه . م یلیگفت تا دو هفته بهتره خ یکرد . م

 یجد بیآس ادیز یلیعکس نگرفته بود گفت احتمال داره خ نکهیکند . با ا دایبهبود پ کامالتا  ده روز  تاینها دادیاحتمال م یبشود ول

من  رینگهبان ها تقص یکرد از آن نگاه ها که انگار کوتاه ینگاه من م یشود . رامان گاه یزودتر هم خوب م نیهم ینباشد برا

 چیبود که دکتر مخصوصش بود چون ه نیهم یبرا یدکتر نگاهش کرد ول یچند بار دمیبود . د یخون شیاست  . هنوز لباس ها

 . دیپرس ینداشت نم یکه بهش ربط یوقت سوال

 هیتونه خوب نفس بکشه اونوقت به ر یبشه نم ادیز یلیبشه . اگر دردش خ ادیدردش ز دیبزار دیفقط اصال نبا زنمی_ بهش سر م

 . زنهیم بیاش آس

 تکان داد .  یسر رامان

 دیتونه بره حموم به خدمتکارا با ینم یی. تنها شهیتموم م گهیساعت د کیتا  زنمی_ بهش مسکن زدم چند تا آمپول و سرم هم م

 کمکش کنن . یبگ

 کنن . هیته گمیم سیالزمه هم بنو یزیچ یی_ ممنون دکتر اگر دارو

ق خودش را به اتا نیبه اتاق خودش رفت . معلوم نبود چرا آو مینگفت مستق یزیچ یبودم ول دادشیدکتر رفت منتظر داد و ب یوقت

م باشد ه فیو ضع ضیاگر مر یدختر حت نیکرد . ا یبحث نیباهاش کوچکتر شدیبود که نم یبرده است . آن لحظه انقدر عصبان

گذاشتم . به  یکس را نم چیرامان بماند. ه شیگذاشتم شب ها پ یرا هم نم ایدر یحت منماندنش در اتاق  رامان خطرناک بود. 

 .  میداشتاالنش هم تا خرخره جاسوس و خائن  نیکه تشنه به خونش بودند کم نبودند هم ییکس اعتماد نداشتم . آدم ها چیه

 .   بردمیم یگریرا به اتاق د نیآو دیبحث کرد آخر شب با شدینم االن

 آمد .  رونیبست از اتاق ب یرا م شیکه داشت دکمه ها یزیبرگردم اتاق خودم که رامان با لباس تم خواستم

 . می_ بر

 گرد شد   چشانم

 _کجا ؟ 

 هنوز با فروزنده و نگهبان ها کار دارم . نیرزمی_ز

 یر کنکا ستین یازیکنن ن یدارن سکته م شیجور نی. فروزنده که واسه امروز بسش بود نگهبان ها هم هم ای_بابا رامان کوتاه ب

 . شونیکش یکنن االن م یخودش براشون شکنجه است چون هر لحظه حس م ینکن یکه کار نیهم

 در سکوت نگاهم کرد.  یا هیثان چند

 .  گهید یجنابعال یها ی_ از کوتاه

 برو همون نگهبان ها رو کتک بزن .  ایداره . اصال ب ی_به من چه ربط

 تکان داد و راه افتاد . یسر

****** 

 نیآو

بود ، زمان و مکان از دستم در  کیداشتم و گرسنه بودم  . همه جا تار یدیبود ، ضعف شد فیخف یلیرا باز کردم درد خ چشمانم

 الیخیشد . ب دیشد میجا به جا بشوم که درد در پهلو یکردم کم یافتاده سع یکردم کجا هستم و چه اتفاق یرفته بود . همش فکر م

م کرد یبود ؟ من کجا بودم ؟ سع یاالن چه ساعت یآمد ول ادمیو صبح  و ظهر  شبیاتفاقات د ازهبودم .ت یشدم. تخت نرم و گرم

 یکنار تخت آباژور را روشن کردم . نور چشمم را زد چند لحظه ا زیم یرو یبگردم ، به سخت یآباژور ایدنبال چراغ خواب 

ا درد بود ت یکاف نیو هم دمیچرخ مهین یاراد ریغ میجا دربهم داد که  یاز پشت سرم چنان تکان سخت ییچشم بسته بودم که  صدا

 . چدیبپ میدوباره در پهلو



 

 

 تونم بخوابم . ی_ خاموشش کن . با نور چراغ نم

کرد ؟ انگار ترس به درد  یم کاریچ نجایبود انداختم . ترس برم داشت او ا دهیان که پشت سرم در تخت دراز کشبه رام ینگاه

،  دیزلر یم میبود باال تنه اش برهنه بود . دست و پا شیرو یبود و مالفه ا دهیجا به جا شدم ، به پهلو خواب یغلبه کرد به سخت

 بود . داریب یبسته بود ول شیچشم ها

 _من کجام ؟

در چشمانش انقدر وحشتناک بود که با نگاهش  یزیدانم چه چ ی. نم ختیافتاد دلم ر شیباز کرد ، چشمم که به چشم ها چشم

 . شدیم یدرونم خال

 _ اتاق من.

که  کرد یبه من القا م یقاتل خالفکار و در تختش بودم چنان حس بد کیدر اتاق  نکهیبلند شوم . تصور ا میکردم از جا یسع

م ام و با خشونت چنان عقب هل نهیشدم که دست گذاشت تخت س زیخ میگرفتم و ن دهیند یبود ول ادی. دردم ز رمیدادم بم یم حیترج

 گفت  ی. با لحن خونسرد میداد که جا خوردم ، برگشتم سر جا

 . ادی_بتمرگ خوابم م

 لحنش بدم آمد . از

 _ بزار من برم بعد  .

 شدم  سکوت برقرار شد .  مانیبراق شده اش که رو به  رو شدم از حرفم پش یچشم ها با

 .  نیرزمی_برم گردون همون ز

 کرد  طاقتم طاق شده بود  ینگاهم م رهیخ رهیزد و فقط خ ینم یحرف چیهم سکوت بود  ه باز

 .گمیم یچ یشنوی_م

 _ پشتت و بکن . 

 زده بود .  رونیاز حدقه ب میها چشم

 ؟  ی_چ

 سالمم چرخاند .  یبه سمت پهلو یقابل لمس اطیبا احت ینشست من را به زور ول شیشد و در جا زیخ مین یعصب

 _ صدات رو ببر و بخواب . 

 مین داشتم هنوز دیشد تیپشتم بود احساس عدم امن یوقت یول دمیترس یم دمید یاش و چهره اش را م افهیق یبرگردم وقت خواستم

 نزده بودم که گفت  یچرخ

 که مطمئنم اصال خوشت نخواهد اومد .  یبخواب یجور یبچرخ اونوقت تا صبح مجبور گهی_تو فقط ده درجه د

خواستم  ینم ی. حت دمیزد ، از فکرش به خودم لرز ییشد حدس ها یم یول ست؟یدانستم منظورش چ یجام خشک شدم نم در

 را کشته بود یآب خوردن مظلوم یمن بود به راحت کینزد مرد که انقدر نیا نکهیشود .از فکر ا کیبه من نزد گریسانت د کی

بود و تکان نخورده  دهیدراز نکش شیهنوز سر جا یول دمشید یگذشت . نم تبه سکو یا قهیانداخت . چند دق یرعشه به تنم م

سرم گذاشتم و خودم  را به متکا فشار  یمن خم شد . از ترس دست رو یکه رو دمیبرهنه اش را د یتنه  مین کدفعهیبود . که 

 یآرام و خونسردش را م ینفس ها یکردم . صدا یتنش را حس م یبود که گرما کمیتوانستم نفس بکشم . انقدر نزد یدادم . نم

 مکنه که آباژور کاریخواهد چ یدانستم م یکردمش . نم یهنوز حس م یول دمید یکشنده اش . نم یخونسرد نی. لعنت به ا دمیشن

 . دمیکش یقیخاموش شد و دوباره سرجاش برگشت و آن موقع بود که نفس عم

  دیکش میرو ییپتو

 کنه. یتنفست رو مختل م یدرد بکش ادیز دیبود بگو مسکن بهت بدم . دکتر گفت نبا ادی. دردت ز یخودتو گرم نگه دار دی_با

کرد .  یم ما وونهیچه من را نگه داشته بود داشت د یبرا نکهی؟ ا میبگو یزیچ دی. اصال با میچه بگو دیدانستم با ینگفتم . نم چیه

 را نشان بدهم .  نیخواستم ا ی. نم دمیترس یاگر م یتوانستم نپرسم حت ینم



 

 

 .  یکن کاریچ یخوا ی؟ م یمنو زنده نگه داشت یچ ی_برا

 من بخوابم نه ؟ یبذار  یخوا ی_نم

 شدن سکوت خودش گفت  یکه کرده بود بعد از طوالن یدیز تهدا دمیترس یرا به هم فشار دادم . م میها دندان

 .  میکن ییرو اجرا یبرنامه اصل میکه بتون یتو خوب بش نهی_فعال برنامه ا

 ؟ کدام برنامه ؟ دیخواست بگو یشدم . چه م یمنظورش نم متوجه

 ؟ ی_برنامه ؟ چه برنامه ا

 .  میرس ی_به اونم م

 یسبودم که ک دهیبودم . ند دهیآدم د کی تیبود که تا حاال در شخص یزیچ نیتر بیعج شیخواست خفه اش کنم .خونسرد یم دلم

 دیکنار تختش کوب زیدر اتاق بلند شد چنان محکم مشت به م یداشته باشد . صدا یاریلج درب یخونسرد نیچن طیشرا یدر همه 

 شده بود .  یخوردم . عصبان یکه از شدت صدا تکان بد

 اه .  _اگر گذاشتن بخوابم

چرخاند دراتاق که رامان  یباز کرد . دوستش سامان بود. سر تیکه در را با عصبان دمشید یسمت در رفت . حاال م به

 شد  یعصبان

 بخوابم .  زارهیهست مثل تو نم دارمی؟ تو تخته . ب هی_چ

 کرد   یمکث سامان

 .  شینیزودتر بب یبخوا دیگفتم شا دی_اطالعات االن رس

 کردند .  یصحبت م یکرد . معلوم نبود راجع به چه اطالعات رییلحن رامان تغ کدفعهی

  می_بر

 ؟ یکن یتنت نم یزیچ هی_

 _نه گرممه . 

مهم بود که بدون لباس  شیکه انقدر برا ستیمنظورشان از اطالعات چ دمیفهم یرفت و در را پشت سرش بست . نم رونیب و

 وانستمتینم یکار چیافتاده بودم و ه ریکرد . گ یم ینجوری؟ چرا ا شدیت . سردش نمگش ی. اصال چرا بدون لباس م رونیرفت ب

 .  دیبر یتکان فشار و درد امانم را م نیکنم . کوچکتر رتوانستم بلند بشوم و فرا ینم یبکنم . حت

********************* 

  سامان

شده بود  یقطور یمن . نگاهش کردم که غرق خواندن پرونده بود پرونده  یآمده بود و نشسته بود رو به رو راهنیپ بدون

 نیآو یپول بدهد تا شرح کامل پرونده  سینفر در اداره پل کیها به  زیچ یلیدرآوردن اطالعات خ ی.رابطم مجبور شده بود برا

 نیشده بود جناب سرگردارتباطش با آوو دو نشان  ریت کیتازه کارمان راحت شد .  کهو آنجا بود  اوردیو شوهر سابقش را درب

   دیسر بلند کرد و پرس کدفعهیشد ، رامان  یاز همان جا شروع م

 _سه ساله طالق گرفته ؟

 و رو کرده بودم .  ریتکان دادم . قبال کل آن پرونده را ز سر

 که شوهرش کتکش زده .  هی_پس ارتباطش با اون سرگرده از همون شب

 نیبا ا یشوهره چند بار ی. حت رهیهر جور شده طالق بگ نیگرفته بوده کمک کنه که ا میتصم یول ییهویچرا  دونمی_آره . نم

 حرفا .  نیناموس دزده و ا نیاندازه که ا یراه م ییابرو یب سیره اداره پل یکنن و م یم یشه و کتک کار یدعواش م

 زدش ؟ یم یبوده ؟ واسه چ ی_درد پسره چ



 

 

 مشیقا یول دیشد یایداشته . پارانو یروان یروح دیمرده است . مشکل شد یپزشک یورقه ها پرونده  نیکردم آخر هم ی_بررس

 هی یدو ماه مونده به عروس نکهیآره تا ا یسر و تهش رو هم م یجور هی یره ول یاز دستش در م یکرده بوده . بعد عقد چند بار

رسه سر قرارشون دختره  یدختره م یو وقت رونیبرن ب ادیه بگ یبهش م زنهیزنگ م هخونه پسر گردهیبرم ریشب که دختره د

 به باد کتک .  رهیگیرو م

   دیرامان باال پر یابروها

 ؟ ی_به چه بهانه ا

کنن .  یبگو بخند م نایکه ا دهیآد خونه و د یم ریکه توشه سر و سر داره که د یروزنامه ا ریبا سردب نیبهانه که ا نی_ با ا

 کنه یم یکنه اون هم قاط یدفاع م رهیکنه و از سردب یدختره هم سفت و سخت باهاش مخالفت م

 _حاال واقعا داشته ؟

 نین ا. فقط چو ستیپشتش ن یا عهیشا نیکوچکتر ی. حت هیهم آدم خوش نام یلیروزنامه اش متاهل و خ ریکنم . سردب ی_فکر نم

 اش به باد کتک .  رهیگیبهانه م نیداشته با ا یروان یکرده و مرده هم مشکل روح یم تیرو حما

 سال سن چقدر دردسر درست کرده .  25_با 

ساز  دردسر نکهیاز ا شتریب ی. ول دیایهمه بال  سرش ب نیخورد ا یگفت به سنش نم یام گرفت از حرفش واقعا هم راست م خنده

 باشد بال سرش آمده بود . 

 بوده بعد اون شب .  مارستانیب یدردسر داشته . دو ماه تو شتری_ب

 متوقف شد و سر بلند کرد  کدفعهیورقه ها بود  نیکه سرش ب رامان

 ؟ دهیسرگرد نجاتش م نیا یگی_دو ماه ؟ مگه نم

 .  رونیب دنیشوهره کش یدست و پا ریجنازه اش رو از ز بایشرح کامل پرونده نوشته بود که تقر یتو ی_چرا ول

 یوجدان یلحظه دلم خواست آن مرد را خفه کنم . هر چقدر هم آدم ب کی یقرار گرفته بود . خودم هم برا ریشد  تحت تاث سکوت

 شد کرد .  یبود که م یکار نیمتهوع تر یبهانه ا نیزن در حد مرگ با چن کیبودم کتک زدن 

 راست ...  یبازو یو هفت تا رو یشانیپ یتو هیشکسته . چهار تا بخ یدست و پا کی_دو تا دنده و 

 خواند.  یرا م یقانون یبلند بلند حکم پزشک داشت

 شده ؟ ینجوریزدش که ا ی_مگه با چ

 باال انداختم .  شانه

 _پس شوهر داشته . 

 برگه را بهش دادم  افتمیخواستم  یکه م یکردم تا برگه ا نییرا باال و پا ییورقه ها چند تا نیشدم واز ب دوال

. شرح کاملش هست . همون طور که  رهیبدون اسم همسر بگ دیشناسنامه سف تونهیم نکهیا یبرا هیقانون یپزشک قیحکم دق نی_ا

 بهت گفته بودم . 

ده دختر کنجکاو ش نیخود من هم نسبت به ا یمن شده بود بعد از خواندن آن برگه . حاال حت نیاش درست ع افهیبرگه کرد ق نگاه

 یاز مقاله ها یلیپر تنش بود . خ شیشخص یهم به اندازه پرونده زندگ شیبودم . پرونده کار دهیند یزیچ نیبودم . تا حاال چن

تواند وجود داشته باشه . خواستم بلند بشوم که  یهم م یدختر نیشد که همچ یکار خودش بود . باورم نم یو روزنامه ا یجنجال

 رامان گفت 

 ؟ یچ یعنی نی_ا

 ام گرفت  خنده

 .  ی_خودت که خوند

 ؟ شهیمگه م_



 

 

 باال انداختم  شانه

 خواستن دست به هم بزنن مبادا گناه بشه .  یالبد نم دونمی_چه م

 گرید یبرگه ها ریکرد .  باالخره برگه را ز یرا چک م نشییسکوت کرد . هنوز برگه دستش بود و داشت باال و پا رامان

 برگه ها .  یگذاشت و شروع کرد به خواندن باق

 .یبخواب یبر یه قصد داشته باشآد ک ی_به نظر نم

 نگاه من کند غرق خواندن جواب داد   نکهیبلند نکرد بدون ا یرا حت سرش

 بخوابم  . ذارهیکنه نم یسوال م یه دارهی_نه . دختره ب

 تعجب نگاهش کردم .  با

 ؟ گهیم یکنه ؟ چ یسوال م یچ ینی_

 حرفا .  نیکنم و از ا کاریخوام چ یپرسه چرا زنده نگهش داشتم م ی. م یچی_ه

 یحرف نیانقدر دل و جرات داشته باشد همچ دهیکه د ییزهایکه با توجه به چ ادینه انقدر ز یباشد ول ییدختره پروو کردمیم فکر

 بزند  و سوال کند . 

 .  گهیاتاق د کی یخودته گفتم بهت بذار ببرمش تو رهی_تقص

 سرش را بلند کرد  هوی

 . حرف آخرت رو بزن .  شهیمخالفت با من داره مسخره م یاصرار هات برا نیا گهی_سامان د

 شد دو کلمه باهاش حرف زد .  ینم

ها  نی. از کجا معلوم ا میخواد ما بدون یم سیکه پل هیزیاطالعات فقط چ نیا دیشا میدونینم یچیدختره خطرداره ه نیا نهی_حرفم ا

 تو.  التیتشک یدختره رو بفرستن تو نیا نکهیا یهمش دروغ و چاخان نباشه برا

 را فکر کرد  یا قهیتوجهش را جلب کرد . چند دق می. ظاهرا حرف ها میبرقرار شد  چشم در چشم هم دوخته بود سکوت

 ینه . تو که تو ایهست  یوابسته به ارگان نیا ایآ ارنیکه سردرب ریرو به کار بگ ناتیآد . همه خبرچ ی_به نظر دور از ذهن نم

 ... اقدام کن . یدار یعات دوستاناطال

 خوب پس بزار دختره رو ... یلی_خ

 .  رمشینظر بگ ریتونم ز یچشم باشه بهتر م ی_نه . جلو

 زده گفتم رتی. ح دیاز تعجب باال پر میابروها

 ؟ یچ ارهیسرت ب ییرامان . اگر بال یشد وونهی_د

 زد  یپوزخند

که تو  یهستم که فرق آدم یتونه با من بکنه در ضمن انقدر آدم شناس خوب یم کاری. چ چهیپ ی_داره از درد به خودش م

اش رو  فهایکنن . ق کیشل یبه کس دهیوقت ند چیچطور ه سیاگر پل نیبدم و ا صیتشخ دهیکس رو ند چیکشته شدن ه شیزندگ

 رفته انگار .  ادتیرو کشتم  یمظلوم یوقت

 نه به اندازه قبل .  یم ولنداشتم . باز هم نگرانش بود یگفت  حرف یم راست

 بازم مراقب باش .  ی_باشه ول

 تکان داد ، دوباره مشغول خواندن شد .  سر

 .  یامروز خسته شد یپرونده رو کامل بخونم برو استراحت کن به اندازه کاف نیمن ا یدی_اگر اجازه م

 تکان دادم و خواستم سالن را ترک کنم  سر



 

 

 رفته باشه .  نیاز ب یاثر مسکن قبل گهید دیمسکن بهش بده با هیاز خدمتکارا  یکیباال بگو  یری_م

******************* 

  نیآو

توانستم  سخت یلیداشتم . خ ییدر اتاق نبود به شدت دستشو ی. ول دمیاز استرس از خواب پر یصبح برنگشت اتاق . چند بار تا

 کردم کوه کنده ام . و در جا هم خوابم برد  یحس م دمیبه تخت رس یبرسانم و برگردم وقت ییخودم را به دستشو

بست . خودش را  یرا م دشیمردانه سف راهنیپ یبود و داشت دکمه ها ستادهیا نهیآ ی. جلو دمشیشدم د داریکه از خواب ب صبح

 شیآمد کمد لباس ها یداشت . به نظر م ییشد که در کشو یکیرا که بست وارد اتاقک کوچ نشیسر آست یکرد دکمه  یم یبررس

 بود .  اوردهیخودش ن یشده ام . اگر هم شده بود به رو داریبود که من ب دهینفهم وزاتاق داشتند . هن شیلباس ها یباشد . حت

 را شیخودم را به خواب زدم  و چشمم را بستم . چند لحظه نگذشته بود که صدا نیهم یخواستم باهاش هم کالم بشوم . برا ینم

  دمیشن

 باال   اریحانه رو ب_صب

شته ر شیرا در تخت بمانم که صدا یشتریمجبور بودم مدت زمان ب ینجوریبد بود .ا یلیخواست در اتاق صبحانه بخورد ؟ خ یم

 افکارم را پاره کرد 

 .  رنی_با کمک خدمتکارا برو حموم  گفتم برات لباس بگ

کردم که ساعتش را به دستش  ی؟ داشتم نگاهش م دیفهم یا مر زی؟ چطور انقدر راحت همه چ دیفهم یباز کردم  چطور م چشم

 یابزرگ نشست و پ یکاناپه راحت یرو یکاناپه بود  انتظار داشتم کتش را بردارد و برود . ول یپشت  یانداخت . کتش رو یم

 شد . من ی رهیچپش انداخت و خ یپا یراستش را رو

 .  یدردسر ساز یادیدختر بچه بست و پنج  ساله ز هی ی_برا

 بود دهانم باز بماند .  کیتعجب نزد از

 _بچه ؟

 شروع بحث بود نیو ا دیکش یکه به دست آورده بود به رخ من م دیجد یتکون داد انگار داشت اطالعات یسر

 ؟ ینش ستیپل یو باعث به دردسر افتادن خودت و دوستا یریرو بگ تیحس کنجکاو یجلو یتونست ی_نم

 کرد .   یشناختند . داشت به او اشاره م یخوب محمد را م ظاهرا

 کنه مطمئنم . یم دای_محمد من رو پ

 زد  یپوزخند

 _ پس محمده نه جناب سرگرد 

 یدست کی نیبد بود که چن یلیخ نیو ا اوردیارتباط من و محمد در ب زانیزده بود سر از م یدست کیداده بودم .  یبزرگ گاف

 خورده بودم . 

 ؟یخوا یاز جونم م ی_چ

  .  میرس ی_به اونا هم م

 شد.  یداشت آزاردهنده م شیجواب ندادن ها نیکردم ا اخم

خطرناکم منو بکش تموم شه اگر هم نه بزار برم   یکنی؟ اگر واقعا فکر م دیدونم . چرا من رو نگه داشت یاز شما نم یچی_من ه

 .  یمنو نگه دار دیفهمم چرا با ینم

وحشت  زیچ شهینرفته بود . در حالت نگاهش هم نیاز ب یشد ، ترسم کمتر شده بود ول قیو به چهره ام دقرا کج کرد  سرش

 کرد .  یاش بود که آدم را نگران م یتیشخص یشگیدر پس خشم هم یخونسرد یبود .نوع یآور

 داشته باشه . ییاصولم جا یو مطمئن نبودم کشتن تو تو ی_نکشتمت چون جونم رو نجات داده بود



 

 

 یم وانهیمن را د نیداد و ا یرا درست پاسخ نم یحرف چی؟ کالفه شده بودم ه زدیحرف م ی؟ کدام اصول ؟ راجع به چ اصول

 آمد   یبدم م فیبالتکل تیوضع نیکرد از ا

 ؟ هی_منظورت چ

 چون من نخواستم .  ی. نمرد یمثل من رو نجات داد یچون جون آدم یکه زنده ا نهی_مظورم ا

 شد بر صورت آدم آزار دهنده و گزنده بود  .  یم یلیس تکبرش

 شکر داره ؟ یجا تیوضع نیا ینگه داشتن من تو یکن ی_کاش مرده بودم . فکر م

 . یشیتر م مونیحالت بهتر بشه از قبل هم پش ی_نه . مطمئنم وقت

ها  دیشده بودم که جنس تهد دیشناختم در کارم انقدر تهد یرا خوب م نیبود و من ا یرسم دیتهد کی نیکردم بدنم شل شد ا حس

  دیبلند  و کتش را برداشت و پوش شینبود . از جا یبلوف خشک و خال کی نیبدهم و ا صیرا تشخ

 یافتیکنم به پام ب یم یکار یبر ییسامان جا ایبدون اجازه من  هی_خوب حواست رو جمع کن  فکر فرار به سرت نزنه. فقط کاف

 مت . که بکش

 به سمتم برگشت  دیاز من ند یواکنش ینبود که فقط بخواهند بترسانند . وقت ییآدم ها هیبودم . شب رهیسکوت بهش خ در

 _روشن بود ؟

 .  مونمیم نجایکه بهت قول بدم ا یکنم . انتظار ندار ی_من اگر بتونم فرار م

 کیفقط دوست داشت . به سمت من آمد  دنید که چشم شنبو ییطور بدهم از آن دست آدم ها نینداشت من جوابش را ا انتظار

 کرد .  بشیدستش را در ج

کنم   ینم یکار چیه لیدل یخوام . ب یم لیله کردنت دل یبرا ینداره ول یانگشتام کار نی_خوب گوش کن کوچولو له کردن تو ب

 پس بهم بهانه نده . 

 یزهایمطمئن بودم چ یدانستم چه در سرش است ول یرفت و من عاجز رفتنش را نگاه کردم . نم رونیبرگشت و از اتاق ب بعد

 دارد  .  یچه برنامه ا قایدانستم دق یترساند که نم یم شتریمن رو ب نینبود  و ا یخوب

 ین نمم یرفتن به حمام به من کمک کنند  . ول یصبحانه آوردند وخواستند  برا میرفت خدمتکارها آمدند اتاق و برا نکهیاز ا بعد

فتند که گ یبحثمان شد . آن ها اصرار داشتند و م تایکردم . نها یحمام بروم . اصال فکرش هم نم یتوانستم قبول کنم با کمک کس

 را خوردم آن هم فقط چند لقمه .  حانهدستور دارند و من فقط صب

 ها رفت و سامان را آورد . از خدمتکار  یکیدعوامون باال گرفت  یوقت

 .  دیراه انداخت هیهمه سر و صدا چ نیشده ؟ ا ی؟چ هی_چ

 کرد   یشدستیاز دستم کالفه شده بود در جواب دادن پ یاز خدمتکار ها که حساب یکی

 حموم.  مشیببر ذارهی_نم

 تکان داد  یبه من کرد و سر ینگاه سامان

 . دیبر دیرو جمع کن لتونیوسا دیخواد بره شما هم اصرار نکن ی_اگر نم

الص خ طیخوشحال شدم که از آن شرا یلیبشود . خ الیخیو ب دیایکوتاه ب یراحت نیکردم به ا یتعجب نگاهش کردم  فکر نم با

 با تته پته گفت   شانیکیشدم . خدمتکارها هم مثل من شوکه شده بودند . 

 ..آقا گفتن ...اگر ... ی..ول ی_ول

 گفت  یتش را باال برد و با خونسرددس دیوسط حرفش پر سامان

 بره حموم ؟ دیآقا گفته با یگ ی_مگه نم

 تکان دادند . سامان هم ادامه داد  سر



 

 

 خودشه  خودش باهاش طرفه .  ی_خوب پس اگر نره پا

کرد  به من یزیآم طنتیبترسم . سامان نگاه ش یموضوع نیاز آقا رامان بود. فکر کرده انقدر ترسو شده ام که بابت چن منظورش

 ادامه داد   طنتیو با ش

 کنه خود رامان ببرش حموم .  یرو م نکارایداره ا دی_شا

شد . خواستم از خودم دفاع کنم خدمتکار ها  یگفتم سو برداشت م یهم م یگفتم ؟ هر چ یکردم چه م یشدم و اخم بد یعصبان

 آماده شدند که بروند  سامان ضربه آخر را  زد 

 کنه  یم دهیچیبرش فقط کار خودشو پ یخودش م ادیچه رامان ب دشیببر _به هر حال چه شما

 کوره در رفتم  از

 ه؟ی_منظورت چ

 کنه. یحلش م ادیخودش ب ی. پس وقت یاتاقش یتو یوقت یحداقل قابل تحمل باش دیاتاق اونه و با نجایکه ا نهی_منظورم ا

 . یزنیحرف م ینجوریبره ؟ چرا ا یخودش م یگفت هی_منظورت چ

 واسش .  یدار یزیچ ینقشه ا دی_از خودت بپرس . شا

را باال بردم که باعث  میرا اغفال کنم ؟ صدا یخواهم آن قاتله عوض یکرد من م یفکر م  حیآدم وق نیشدم . ا یمنفجر م داشتم

 شد  یفیدرد خف

 رو اغفال کنم . وانهیقاتل د هیوام که بخ ستمیمطمئن باش من مثل شماها و امثال شماها ن یول یبا خودت فکر کرد یچ دونمی_نم

 شدم .  یدچار م تیوضع نیمردم تا به ا یدادم م یم حیترج

وع موض نیا یکند . ول یدانستم به چه فکر م یقفل کرد و بدون حرف فقط به من نگاه کرد . نم نهیس یرا رو شیدست ها سامان

 .  مریخواست بم ینگه داشته بودند . دلم م نجایمن را به اجبار ا یهستم آن هم وقتت یآدم نیکه فکر کرده بود من چن دادیآزارم م

 بهت راحت گرفته . ب یادیز وانهی_اون قاتل د

که داشتم بدتر بشود . از  نیاز ا طیقرار بود شرا یعنیکرد .  یم دیبهم دست داد . داشت من را تهد یبد یلیحرفش حس خ نیا از

رامان هم قبل از رفتنش من را  یجمله اش  من را ترساند . حرف ها کی نیهمشد .  یهم حالم بد م یزیج نیفکر به همچ

خورد  سر تا پا خاک و خون و عرق بودم و  یحالم به هم م طمیخودم هم از شرا یطرف زچکار کنم ؟ ا دانستمیترسانده بود . نم

 حمام رفتن بهم کمک کنند .  یتونستم بگذارم چند نفر برا یچطور م یاز طرف

 گشت و ... یرامان برم یجد یقعا اگر جدوا یول

 .  دی_صبر کن

کوتاه آمدن . خصوصا که سامان لبخند  نیسخت بود ا میبرا یلیها و سامان دم در اتاق بودند که متوقف شدند . خ خدمتکار

کنم خوشحال شده بود. به خدمتکار  کیخودم را کوچ نطوریو ا میایمن مجبور شده بودم کوتاه ب نکهیزده بود  از ا یا روزمندانهیپ

ودم انجام و عالقه خ اریتوانستم با اخت یکار را نم چی. متنفر بودم که ه دمیکش یقی. نفس عم ترف رونیگفت و از اتاق ب یزیها چ

 داد.  یداشت آزارم م نیبزرگ نشده بودم و هم ینجوریبدهم .ا

 

**************** 

 رامان

خواستم باز هم بخوانم تا  یم دیخوانده بودمش هم با خودم آورده بودم. شا یدانم چرا وقت ینمچشمم بود .  یاش جلو پرونده

 بیجع یزندگ نیهمه بال سرش آمده بود و چن نینبود و ا یفیدختر آدم ضع نیکرده بود  ا ریفکرم را درگ شبیمطمئن شوم . از د

 داشت .  یبیو غر

بود چون سامان اعتقاد داشت  تهیها فرمال نیا ی.همه  میواردات لباس داشت یمحموله  کیپرونده ها را آورد تا امضا کنم .  یمنش

 یلیخ من نبودش یبرا یشرکت از نظر مال نی. وگرنه ا میمحکم کن یو با شرکت معتبر یرا به صورت قانون مانیپا یجا دیکه با

 .  میکرد یم صیاز گمرک ترخ راحت بارها را میکه داشت یبا روابط یول دهم مهم نبود . هرچند نوپا بو



 

 

سخت بود، خصوصا که امروز سامان را مجبور کردم بماند مبادا باز هم مثل دفعه قبل  یلیمن خ یبرا ینینش زیپشت م نجوریا

ان که بهش اعتماد کامل داشتم سام یندهد . تنها کس یسوت یاز محافظ ها و نگهبان ها کس نکهیتوانستم اعتماد کنم به ا یبشود . نم

 بود . 

م خواست یم یخودم هم خسته شده بودم ول تیوضع نیاز ا ستین یخانه مشکل یخواستم مطمئن شوم تو یرا برداشتم ، م تلفن

 یکه با آن خودم را آرام م یزیتوانستم در خودم حل کنم و تنها چ یرا نم یکنجکاو نی. ا اورمیسر در ب تشیاز شخص شتریب

زن بود و در اصول من  کیخودم را خوب بشناسم خصوصا که  یدوست داشتم منج نبود که من را نجات داده بود و م نیکردم ا

 یاگر دوباره م شدیراحت نم المیخ یکرد . از طرف یم دایپ تیهو می... رسما داشت برا نینداشت .   آو ییکشتن زن ها جا

ستم توان یبود و نم کیانقدر نزد ی. از طرف اورمیخواست سر از خودش در ب یدلم م یو از طرف یگریخواستم بفرستمش اتاق د

که آن روز نحس دستم جا ماند از دهنم  یلیدر آن موبا شی. نوشته ها ختیر یمسائل را به هم م یتمرکزم رو نیبکنم و ا یکار

 یمانمن که ز یداشت . برا ییرایر کنارش قلم گد یرا قبال ثابت کرده بود ول نیبود و ا ییرفت . خبرنگار توانا ینم رونیب

طور به  نیدختر تنها حس و خاطرات روزانه اش را ا کی نکهیا یقلم خوب و بد ساده بود ول صیبودم تشخ یخوان قهار کتاب

 کرد .  یکنجکاو م تشینسبت به شخص شتریبکشد من ب ریخودش به تصو یو فقط برا ییبایبه ز یو با قلم یراحت

 سامان آمد .  یچند بار بوق خورد که صدا تلفن

 کم گرد و خاک کرد نشوندمش سر جاش .  هی. شهر در امن و امانه .  نجای_خوبه ا

 داشتم باهات .  گهیکار د دی_بذار دهنم رو باز کنم  شا

 شرکت .  امیباهات ب یتو خونه نذاشت یکه من رو کاشت یلی. به همون دل گهید یزنگ زد ی_مشخصه واسه چ

 کس اعتماد ندارم سامان  بفهم .  چی_به ه

 سامان بود.  یحرف بزنم . آن هم فقط جلو میمستق نطوریاعتقاداتم ا ایآمد از احساس  یم شیکرد کم پ سکوت

 .  زمیرامان ممکنه برات اشکم بر یکن ینکن منو احساسات یخوب حاال سع یلی_خ

 _سامان ...

 نیا از بس  میبود دهیو نخند میوقت بود سر به سر هم نگذاشته بود یلینشست . خ میلب ها یرو یاراده لبخند یب  دیخند بلند

 داشتم .  یقبل تر ها چه زندگ یلیرفته بود خ ادمی میبود یو رسم یاواخر با هم جد

 بکنم ؟  قمیبا رف یشوخ هیتونم  ی_خوب بابا . پشت تلفنم نم

ود . ورد زبانش ب لیبه او رفق هم نگفته ام چه برسد به لفظ داداش که آن اوا یوقت است حت یلیافتاد خ ادمی قیآوردن لفظ رف از

اعتمادم بود  خواستم بحث را  ینفر همه  کی نیهم یبود . ول یشد کار سخت ینفر ختم م کیمن فقط به  یداشتن دوست که برا

 عوض کنم .

 _چرا گرد و خاک کرد ؟

 و با من همراه شد .  اوردیخودش ن یبه رو یبحث را عوض کرده ام ول دیفهم

 .  یکن یو قاط یبرگرد دنیترس یرم . خدمتکارا هم از تو م یزده بود به سرش که من با خدمتکارا حموم نم یچی_ه

 ؟ یکارکردی_خوب چ

 و خنده گفت  طنتیش با

 کرد .  ینیعقب نش عیاونم سر یکن یخودت حمومش م یبرگشت ستین ی_بهش گفتم اصرار

 بخش شوخ طبع خاصش نیشد ا یسامان بود نم شهیسامان هم یگذشته بود ول گاهشی، سنش و جا طنتشیش نیام گرفت از ا خنده

 .  دمیپشت تلفن متوجه شد خند مینفس ها یاز صدا یخنده ام را گرفته بودم ول یجلو نکهیرا جدا کرد . با ا

 و رو به خنده بندازم . تونم ت یکردنش م تیابعادش مشکل سازه حداقل با اذ یدختره همه  نی_خوبه ا

 _خودتو جمع کن ، مرد گنده .

 _چه خبر از شرکت ؟



 

 

 انگشتم افتاد  یرو یاهیس یکه لکه  دمیکردم . درش را باز کردم نوکش را دست کش یبود باز زیم یکه رو سمیخودنو با

 پرونده واردات لباسم .  ریسخت . درگ یلی_بدون تو خ

 به هم کمرنگش کردم میانگشت ها دنیکش با

 دختره . نیتو خونه بمونم واسه ا یمن رو مجبور نکن ی_خوبه قدر من رو بدون

بود که  نیهم یهمه جا همراهم بود . برا شهیهم شدیاز من جدا نم یلیبود زورش آمده که مجبورش کردم خانه بماند . خ مشخص

 یمکه ن دیایسرم ن ییبود  که من بال نیانقدر نگران ا هشی. هم میکن یگرفتم در عمارت خودم زندگ میتصم شیوقت پ یلیخ

 اهریخواهند من را بکشند . ب یکرد همه م یکس اعتماد ندارشت ، فکر م چی. به ه ردهم من را تنها بگذا قهیدق کی یخواست حت

 شده بود .  ریخودش درگ ینبود چند بار

 شرکت .  میایآم خونه بعد از ناهار با هم م ی_غر نزن. ناهار م

ندم چرخا ممیکه در دستم  سیشد . خود نو نیآو ریافتاد و ذهنم درگ زیم یرو یاز قطع کردن تلفن دوباره چشمم به پرونده  بعد

 .  دمیگذاشتم و پرونده را جلو کش زیم یرو

از طالق پدر و بعد  یطور . ول نیبار ازدواج کرده بود، مادرش هم هم کینداشت . پدرش قبال  شیدر زندگ یعاد زیچ چیه

 بودند و بدجور عاشق هم بودند .  دهیدو به هم رس نیمرگ شوهر سابق مادرش ا

بود  اش رو یقانون یسالمت پزشک یمختلف داخلش که پخش و پال شده بودند کردم . برگه  یرا باز کردم و نگاه ورقه ها پرونده

. توانست جعل کرده باشد یبرگه را هم م نیاشد، با دوز و کلک اکه توانسته بود دو شناسنامه داشته ب نیشد ا ی، بازهم باورم نم

مرد  یوقت حت چیبود انگار ه یکننده اش جور نهیدکتر معا حاتیسالمت و توض یبرگه  نیا وچطور ممکن بود چند ماه عقد 

 خواستند یمطلقه که وقت یدختر ها یبرا وهیش کیهم شده بود  نیبود . ا یهم به او نخورده است . اصال مگر منطق یدست کس

 بکارت مهم بود را وادار به ازدواج با خودشان بکنند  .  شانیاز خودشان احمق تر که فقط برا یازدواج مجدد کنند که مردها

 گاریس کی . اوردیب میو قهوه برا گاریس ریخواستم ز یرو با حرص بستم و پرت کردم عقب تر تلفن را برداشتم و از منش پرونده

ادم و د هیتک یسرم را به صندل دیچیاتاق که پ یدر فضا گارمیخوب س یبرداشتم و آتش زدم . بو زمیم یرو ییطال یه از جعب

دختر تازه وارد  نیکم ذهنم را از ا هیداشتم  ازی. ن اورمیتوانم سر فروزنده ب یم ییهافکر کنم که چه بال نیکردم به ا یسع

 شده بودم .  ریدرگ یادیمنحرف کنم ز

 

************* 

  نیآو

م کس ه چیرفتم ه یجا نم چیپا گذاشته بودم گذشته بود . در اتاق حبس بودم ، ه یلعنت یخانه  نیکه به ا یهفته از روز کی

آمد فقط صبح که از  یخواب هم نم یبرا یآمد . حت یرامان به ندرت اتاق م یبه کارم نداشت غذا و لباس آماده بود ول یکار

کرد انگار وجود ندارم  یرفتار م یاز حمام در آمده . با من جور ایاست  دنیلباس پوش لکه در حا دمید یشدم م یم داریخواب ب

به جز چند مورد ،  مینداشت یآورد  . با هم برخورد خاص یحرصم را در م نینه . هم ایکرد که لباس دارد  یمراعات نم ی. حت

بود  یمیبار اول حمام رفتم  عذاب عل یبرا هاکه با کمک خدمتکار یلباس مسخره ام کرد ، همان روز دنیبار سر پوش کی

 در حمام بمانم. ادیتوانستم ز یآب گرم وان کمک کرده بود تا درد کم تر شود هر چند نم یبودم ول دهیدرد کش یلی.خ

 گرید یجاها نکهیلوکس است با ا یلیکه در آن هستم خ یآن روز بود که از همان حمام و اتاق خواب رامان متوجه شدم عمارت 

 است  . یحدس زد چقدر تجمالت شدیم یول  دمیخانه را اصال ند

.   دمیپوش یبا روسر یآورده بودند مانتو شلوار ساده ا میکه برا یمتنوع یلباس ها نیکه از ب ییروز از حمام که آمدم لباس ها آن

امان آمد با ر یوقت یلباس تنم کنم . ول ایو اگر خدمتکارها نبودند محال بود بتوانم حمام کنم  دمیتن کردنشان چقدر زجر کش یبرا

 زد  یزیآم خرمن پوزخند تمس دنید

 ؟ یرو از من پنهان کن یچ یخوا ی_مثال م

 رو پنهان نکردم . یزی_چ

د حرصم را در آور نیو ا دمیگفت که  نشن یزیلب چ ریتکان داد و به سمت کمدش رفت تا لباس عوض کند و ز یتمسخر سر با

لم . د اوردمیخودم ن ینگفتم و به رو یزیچ یکند ول ادیمن را ز تیکند تا حساس یرا م  نکارهایدانستم از قصد ا یم نکهیبا ا



 

 

 یب نیو همچناز آن ها  یخبر یآن ها برگردم . ده روز ب شیکنم که پ دایپ یخواستم راه یخانواده ام تنگ شده بود و فقط م یبرا

 هستند.   یتیکرد که در چه وضع یآن ها از من . نگرانم م یخبر

اتاق خوابم و دفتر روزنامه . صبح  یمادرم سر برگشتن به خانه تنگ شده بود . برا یها تیپدرم و حساس یها ینگران یبرا دلم

 بهتر شود  میپهلو یتا شب در تخت بودم تا درد لعنت

م  رو کرده بود ریاتاق را ز لیوسا یکه در اتاق بود را روشن کنم . همه  یبزرگ ونیکرده بودند و اجازه داده بودند که تلوز لطف

تلفن به  کیاز کشو ها و کمد ها هم قفل بود. فقط  یکه آن جا بود همه شان قفل بودند  . در بعض ییلب تاب ها و تب لت ها

 .  اورندیبه اتاق ب یداشت ازین یزیشد که اگر چ یآشپزخانه وصل م

امان س یکردم وگرنه مسکن ها و مراقبت ها جواب داده بود . چند بار یتر رفتار م اطیبا احت یکم دیکمتر شده بود فقط با دردم

 . میبا هم نکرده بود یصحبت یسراغم آمده بود ول

 تمام یبروم ول رونیکرده بودم ب یکرده بودم و سع کرد . چون در اتاق را باز دمیکه با رامان هم صحبت شدم تهد یگرید بار

بفهمند و مچم را گرفتند . شب که رامان برگشت نگهبان ها به او اطالع دادند   عیباعث شد سر نیمداربسته بود و هم نیخانه دورب

 نکهیا با گفتن یول ستیدانستم واکنشش چ یبودم نم دهیخونسرد آمد سراغم . ترس یلیو او خ میایب رونیکرده ام از اتاق ب یسع

 یسالخ یکردند برا یرا داشتم که پروارش م یکرد حس گوسفند یرفتار م ینجوریا ینگفت . وقت چیحوصله ام سر رفته بوده ه

به من نگفت باعث  یزیموضوع چ نیبه خاطر ا یگذاشت و حت یم ارمیدر اخت زیکرد و همه چ یبا من خوب رفتار م نکهی. ا

 دارد .  میبرا یبدتر یه فکر کنم  برنام شدیم

که  یزیتر از چ عیکه بهتر و سر دمیفهم تیبا رامان کرد و در نها ییکرد و صحبت ها نهیآمد و معا یمالقاتم چند بار یبرا دکتر

 خوب شده ام .  دیبا

ود ب یشدم .روز دهم یم وانهیرفتم داشتم د ینم ییجا چینبود ،ه یکار چیگذشت سخت و با استرس . ه یمثل سال م میبرا روزها

 تیکردم اصال اذ یمراعات م دنیکمتر .اگر موقع نشستن و خواب یلیخ یبود ول شیکردم . دردم هنوز سرجا یم یکه آنجا سپر

نصب شده بود .  وارید یکه رو ید یال ا یال شکل قرمز جلو یکاناپه  یبر رو دمکرد . شب بود و در اتاق نشسته بو ینم

کردم و نه ماهواره . وقتش را هم نداشتم فقط  ینگاه م ادیز ونیوقت نه تلوز چیکردم . ه یم نییاال و پاماهواره را ب یشبکه ها

را اصال نگاه هم  شانیها یلیمختلف که خ یها و سلایر لمیچند روز انقدر ف نیدر ا یمن بود . ول یکار طهیاخبار که در ح یگاه

آن شب  نمیب یکه هر شب رامان را نم شهیکردم مثل هم یآوردم . سر شب بود و فکر م یبودم که داشتم باال م دهیکردم ،د ینم

 .    نمشیب یهم نم

 داد یاش را م یشگیتند هم یبو راهنشیپ یصورتش ،رو یبود ، رو یخون شیاتاق باز شد و رامان وارد اتاق شد . سر تاپا در

چند  نیادکلنش فرق داشت . ا یاست  با بو ییدانستم چه بو ینم سوخته . یجنگ یچوب و برگ ها ی. بو شهیاز هم شتریامشب ب

خاص عادت کنم . سر بلند کرد و نگاه من انداخت . از آن  یادکلن و آن بو یوقت حبس بودن در آن اتاق باعث شده بود به بو

کاناپه را چنگ زد  و با ترس  میکه کشته است . مشت ها یکس ایدانستم خون خودش است  یکه داشت حالم بد شد . نم یتیوضع

 نگاهش کردم  چشم از من گرفت و به سمت حمام رفت . 

 _برام لباس آماده کن . 

 یچطور نورون ها دمینوکرش بودم . نفهم ایشدم . مگر من خدمتکار  یکه خواسته بود عصبان یزیو از چ یلحن دستور نیا از

 به دهنم ارسال کرد و دهنم باز شد  عیرا سر امیمغزم پ یعصبان

 _به من چه .

 کرد  کیرا بار شیبه سمت من برگشت و چشم ها ضیبا غ دیدر حمام که رس دم

سگم که االن باالست پاچه  یکه گفتم بکن . نذار اون رو یآدم کار یپس مثل بچه  ستمین یمود خوش رفتار ی_امشب اصال تو

 . رهیتو رو هم بگ ی

 ره کرد اشا شیسرتاپا به

 که ... ینیبی_م

بود با  نیتمام تالشم ا یرا بروز بدهم . ول نیا نکهیمتنفر بودم از ا یول دمیترس یم یلیمرد خ نی. از ا دمینترس میبود بگو دروغ

 .  اوردیسرم ن ییخواستم بال یحق انتخاب نداشتم اگر م یلیبرخورد را داشته باشم . در اتاقش بودم و خ نیاو کمتر



 

 

عاجز بودم . به  نقدریبلند شدم . از خودم متنفر بودم که ا میآب که آمد از جا ریش ینگفت و وارد حمام شد صدا یگرید زیچ

دانستم  یشده بود . نم یبند میدوبار . لباس ها دور تا دور اتاق تقس یکیفقط  یسر زده بودم ول یفضول یکمدش رفتم قبال هم برا

 کیرا برداشتم با  یروشن یها آب راهنیپ نیقرمز  و از ب کیشرت ها  یت نی. پس از ب شرتیت ایبردارم  راهنیپ شیبرا دیبا

 طیراش نینه . ازش متنفر بودم که من را در ا ایهم بردارم  ریلباس ز شیبرا دیدانستم با ی.نم  یاسپرت خانگ بیشلوار شش ج

را برداشتم و  یکیکه مرتب و تا شده بودند با اکراه  شیها ریخواستم خودم را خفه کنم . از کشو لباس ز یقرار داده بود . م

 مشغول نشون دادم .  ونیکاناپه نشستم و خودم را با تلوز یتختش گذاشتم برگشتم رو یلباس ها رو یهمراه باق

ون بود چ یرارادیآمد . ناخوداگاه نگاهم برگشت سمتش . هرچند که غ رونیدانم چقدر گذشته بود که در حمام باز شد و ب ینم

بود و  هدیتنه اش کش نییحوله که دور پا کیهول شدم . لخت بود با  یلحظه ا یبرا دنشیبا د ی. ول رمیاش بگ دهیقصد داشتم ناد

دم و سر برگردان عیداشت. سر ینقص یساخته شد و ب کلیو درشتش افتاد که ه ی. چشمم به اندام عضالن دیرس یم شیتا زانو ها

د که معنا بو نیاخم کردنش به ا یلبخند بزند ول اینبود که بخندد  یخودم را به آن راه زدم ،اخم کرده بود. اکثر مواقع آدم انهیناش

شناختم . به نظر زخم  یبود خوب م هیرا که تازه تر از بق یکیبودم .  دهیبدنش د یزخم رو یندارد . چند جا یاصال حال خوش

 بود  به سمت تخت رفت .  یبزرگ

 _چرا دوتا ؟

 به سمتش برگردم جواب دادم  نکهیا بدون

 . یپوش یم یدونستم چ ی_نم

 بود .  صیپشت سرم قابل تشخ یاز صداها نیو ا دیپوش یبرگردم داشت لباس م دمیترس یم

 .  یراحت یزایچ نیپوشم .  شلوارم همچ یبدون دکمه متناسب با فصل م راهنیپ  ایشرت  یخونه ام ت ی_وقت

 _بازم به من چه ...

 یادیکه ز یبیقرمز و شلوار شش ج شرتیبا ت قهینگفت و بعد از چند دق یزیحرصم گرفته بود . چ یلیگفته بودم . خ یاراد نباریا

لند خواست ب یکاناپه را برداشت و به آشپزخانه زنگ زد . دلم م یرو به رو زیم یاسپرتش کرده بود کنار من نشست . تلفن رو

 کرد .  یبه من استرس وارد م نینبود  و ا ادیز یلیفاصله اش از من خ  شوم و بروم

 .  دیاریها ب ییجعبه از اون کوبا کیهم با  یگاریس ریز کی. اریوعده و قهوه ب انی_برامون م

 یحاال از من م یآمد ول یبه اتاق هم نم یچند وقت حت نی؟ ا ستیاش چ یناگهان یکار ها نیکردم ا یخودم داشتم فکر م با

کنار حمام ول کرده بود. نگاه کردن  نیزم یخانه اش را رو یآمد . لباس ها یلباس ببرم . با آن وضع از حمام م شیخواست برا

کند   یکردم زود است و جلب توجه م یهنوز حس م یبلند شوم ول میپا کردم که از جا آنپا و  نیکرد .ا یبهشان حالم را بد م

 کردم نگاهش نکنم .  یم یکرد . سع یرا جا به جا م ونیتلوز یت شبکه هانشستم در سکو یکم

بود که بخوابم ، بلند شدم  هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که چنان دستم  نیا یفعل یو تنها بهانه  رمیخواستم ازش فاصله بگ یم

 آمد. میبه پهلو یبد یلیکاناپه افتادم . درد خ یکه تعادلم را از دست دادم و دوباره رو دیرا کش

شده  جیو درد پهلو گ یکیو نزد یحرکت ناگهان نینمانده بود . از ا نمانیهم ب یفاصله ا گریکاناپه افتادم . د یدرست کنارش رو 

دم و سر بلند کر دهیو رم شانیمردم از ترس . پر یآمد . داشتم م یشده بود که نفسم باال نم کیآنقدر نزد میایبودم . تا به خودم ب

معجزه  ایبکنم  یکردم حرکت یبود . زبانم بند آمده بود و بدنم فلج شده بود . فقط دعا دعا م کینزد یلیخنگاه صورتش کردم که 

دادم . که حس کردم  رونینفس حبس شده ام را ب انهیدر اتاق زده شد . ناش کدفعهیکنم.  داینجات پ تیشود که از آن وضع یا

 را حفظ کرده بود  داد زد  کشینزد یلی. همان طور که فاصله خکردخودش را کنترل  یخورد ول یخنده تکان لبش به یگوشه 

 تو . ای_ب

 یداشتم . حت یبود . تازه به خودم آمدم . حس بد یبزرگ یها ینیباز شد و سه خدمتکار وارد اتاق شدند دست هر سه شان س در

ها  . خدمتکار رمیکردم جا به جا بشوم و ازش فاصله بگ یحرمت قائل بودند . سع یلیروابط خ ینبودم خانواده ام برا یاگر مذهب

 گوشش رینشست. آرام ز میپا یمعذب بودم . ناگهان دستش محکم رو یلی. خ دندیچ یم زیم یرا رو ینیداخل س لیداشتند وسا

 گفتم 

 _ولم کن . 

را  یزرگب یفلز یگذاشت و بعد جعبه  زیم یاو رو یرا جلو ستالیشکل کر یبرگ یگاریس ریاز خدمتکار ها ز یکینگفت   چیه

. از  ستیخوردم تا آزاد شوم نگاه کردم داخل جعبه چ یحال که تکان م نیگرفت رامان در جعبه را باز کرد . در هم شیجلو



 

 

را در آورد و  ییگذاشت همان خدمتکار فندک طال شیلب ها نیدرآورد و ب را یکیپر بود . رامان  یبزرگ یبرگ ها گاریس

رامان سرش را چرخاند . فندک را از خدمتکار  یاش بود ول شهیکار هم نیرامان گرفت . انگار ا گاریس ریروشن کرد و ز

 گرفت .

 .  دیبر دیتون یخواد ، م ی_نم

 را به سمت من گرفت .   فندک

 .  رشی_بگ

 را باال  داد  شیابرو کینگاهش کردم  متعجب

 رو روشن کن .  گارمیولت کنم ؟ س یخوا ی_مگه نم

خواستم فقط از دستش راحت بشوم . خدمتکارها  یکردم . م یو درک نم دمیفهم یرا نم شیها لمیف نیچپ نگاهش کردم . ا چپ

 ییها یحکاک شیبود و رو نیباشم . فندک را گرفتم سنگ نیذره ب ریز نکهیکردند . متنفر بودم از ا یما را نگاه م یچشم ریز

در فندک را باز کردم و  ضی. با غ پویحک شده بود ز زیبود و گوشه اش هم ر شیداشت ، خوب که نگاه کردم اسم رامان رو

ه فرستاد و آن موقع بود ک رونیب یظیآرام سوخت و بعد از کنار لبش دود غل گارشیگرفتم . نگه داشتم ،سر س گارشیس ریز

 . کجاست  یشگیهم ندیخوشا یمنبع آن بو دمیفهم

 سوخته . یچوب و برگ درختان جنگ یبو

 سمت مخالف من رونیرا از لبش برداشت و دودش را ب گارشیگذاشتم . که از من فاصله گرفت و س زیم یرا بستم و رو فندک

 فرستاد . 

 .   ینیشیم نجای. هم یریجا نم چی_ه

 آد .  ی_خوابم م

 زد  شیپا یبهم انداخت و با دست رو ینگاه

 _بخواب . 

شده بود  نه به آن  بیعج یلیشدم . امشب خ یداشتم نگران م گرجدایاز حدقه در آمده نگاهش کردم . د ییباز و چشم ها یدهان با

 مهم است.  میخواستم فکر کند برا ینم یول  بشیو غر بیعج یرفتارها نیگرفتن چند روزه اش و نه به ا دهیناد

 تخت راحت تره . یرو ی_نه مرس

 شدم که بلند شوم .  زیخ میم نرا برگرداند میرو

 ایزه دلش برات بسو ایکه نجاتت بده  ستیکس هم ن چی. ه ی،ضجه بزن یکن هیکنم تا صبح گر یم یکار ی_اگر از جات بلند ش

 در اتاق رو بزنه . 

زده و ناراحت نگاهش کردم با خودم فکر  رتیح ییو فشار افتاده و لرزان به سمتش برگشتم و با چشم ها دهیزدم با رنگ پر خی

 کند  دیرا تهد یترسناک تر کس نیتوانست از ا یآدم واقعا م کیکردم که 

 ؟ یکن یرو م نکارای_چرا ا

به  یخوبش حس خوب یکه آزادهنده بود بو ادشیبود  فارغ از دود ز دهیچیخوبش در اتاق پ یزد . بو گارشیبه س یپک خونسرد

 اش تکاند  یگاریس ریرا در ز رگایس ی. کم دادیمن م

 نکردم .  ی_من که هنوز کار

 نیکه بهم کرده بودند به ا یدگیهمه رس نیماندم به علت ا نجایفکرکنم به علت ا یچیخواستم به ه یرا باال دادم . نم میابروها

کره  کار نی. انگار صحبت کردن با او سخت تر میزد یبا هم حرف نم یلیبزنم . کال خ یحرف شدیرامان . دهنم باز نم یرفتار ها

د  کر یکردم و او با نگاهاش تا درونم نفوذ م ی. من نفرت نثارش م میکرد ینگاه هم م شتریب زد یبود. خودش هم حرف نم نیزم

 اشاره کرد .  میبه پهلو

 _دردت چطوره ؟



 

 

 گفتم تکان بخورم  میاز جا شدیعوض شدن بحث حاال که نم یخدا خواسته برا از

 _دردش بهتره . 

 ؟ ی_هنوز درد دار

 دارد  یکردم هدف یشک داشتم و حس م دیپرس یکه م یبه هر سوال یگونه ا ضیتا جوابش را بدهم . به شکل مر دیکش طول

 کنم .  یم یا کدفعهیحرکت  ایتحت فشاره  ی_فقط وقت

 هیتک یگاریس ریرا کنار ز گارشی. سدینوش یو کمرا تکان داد و فنجان ها را از قهوه پر کرد قهوه خودش را برداشت  سرش

عالمت سوال بزرگ  کیمن  یآدم برا نیفنجون را گرفتم و نگاهش کردم . ا یداد . و فنجان من را هم به سمتم گرفت . با مکث

نار بترسم از سرانجامم . در ک دیبا ایممنون باشم که نکشته بودم  دیدانستم با یو نم دمیترس یم یزیاز هر چ شتریبود که ازش ب

 نبود   لیو تحل هیقابل تجز تشیمن شخص یترس برا نیا

 همدمت باشه . نیپس فکرکنم سلما بهتر یبزرگ شد یی. تنها یکه ندار ی_خواهر و برادر

ود نب یپر حرفخواهد به کجا برسد آدم  یحرف ها م نیاز ا نمیخواستم بب یشد . سکوت کردم م زیآمدن اسم سلما شاخک هام ت با

 .  دیگو یچه م نمیخواست بب یدلم م زدیخودش داشت حرف م یپس وقت

 .  دیبود کینزد یلیو خ رستانتهی_دوست دوران دب

خوردن  یبرا یلیگذاشتم . م زیم یدستم را رو یکردنش با اعصابم . قهوه  یباز یباز نیآمد از ا یپلک زدم . خوشم نم آرام

 .  دیخودش را نوش ینداشتم  نگاه قهوه ام کرد. قهوه  یچیه

 یم سیاز پل یدونست بعد ده روز حتما خبر یدونه اگر م یاز شما نم یچی_حرف آخرت رو اول بزن قبال هم بهت گفتم سلما ه

 شد . 

 را برداشت .  گارشیگذاشت . دوباره س زیم یقهوه اش را رو یتمام شده  وانیل

 .  دمیم حیمن کال طول مکالمه رو به اصل مطلب ترج یسر اصل مطلب . ول یر یزود م شهی_خوبه هم

 ضعف نشان بدهم  شیخواستم جلو ینگاهش کردم . نم زیآم دیکردم و تهد کیرا بار میها چشم

 ندارم .  یباز یباز ی_حوصله 

 داد  رونیبه سمت من ب نباریزد و دودش را ا یتکان داد و پک یسر

 نداره .  یسر اصل مطلب که لطف یصاف بر نکهیبرم . ا یمن از طول مکالمه لذت م ی_ول

 داشته باشه .  یتو لطف یکنم برا یخوام کار ی_من هم نم

 زد ، باز هم خونسرد شده بود .  یپوزخند

 هم ؟ دنیدوره سختتون نبود د یلی_خونه دوستت از خونتون خ

 که آمار سلما را در آورده است  دیخواست بگو یرد مک یم یرا حبس کردم همچنان داشت باز نفسم

 کیدونه . اگر بهش نزد ینم یچی؟ قبال هم گفتم اون ه ی. خوب که چ دمیفهم یکه آمار سلما رو دار یبه من بگ یخوا ی_اگر م

 از سلما محافظت کنه .  دیکه با شهیحال نقدری. مطمئنم ا ارهیمحمد پدرتون رو در م یبش

دستش  کیهم انداخت .  یرا رو شیو کج نشست و پاها دیبود . به سمت من چرخ امدهیمن به مذاقش خوش ن یکرد حرف ها اخم

بود و ن ادیفاصله مان ز یفرستاد ول یرا به جهت مخالف م گارشی. دود س دیکش گاریس گرشیکاناپه گذاشت و با دست د یرا رو

 بود .  خوب یلیخ شیبو راگ یشد دودش آزارم بدهد حت یباعث م نیهم

 .  نمشیتونم بچ یدرازه ، م یادیزبونت ز ی، ول ی_باهوش

 فحش دادن بهت ... یپس البد برا ینیزبونم رو بچ یخوا یجواب سوال دادن م یجواب دادم . اگر برا ی_سوال کرد

  دیحرفم پر وسط



 

 

 کشم .  ی_م

بودم. باعث  دهیند یآدم نیوقت همچ چیآب دهانم را قورت دادم و نگاهش کردم . ه یبود ، به سخت وانهیمرد د نیشدم ، ا الل

.در  شدیکه داشت باعث م یتیتوانست باعث بند آمدن زبانم شود . جدا از ترس جد یکس نم چیوقت ه جی. ه دیایزبانم بند ب شدیم

 رد  ک یبه مرگ م دیزد و من را تهد یبه سرش م هکدفعیدهد  ینسبت به من نرمش به خرج م راتوانستم بفهمم چ یکه نم نیا نیع

  شد یگذاشت . هنوز ازش دود بلند م یگاریس ریرا در ز گاریوقت نگذشته بود، س یلیتمام شده بود . خ بایتقر گارشیس

 عاشق و معشوق بودن .  یلیبا هم آشنا شدن ؟ ظاهرا خ ی_مامان بابات چطور

 یچیکرد و من ه یدانست و از دانستنشان سو استفاده م یاز من م زیهمه چ نیا نکهیمن را شخم زده بود ، متنفر بودم از ا یزندگ

 دانستم که بخواهم با آن بهش زخم زبان بزنم .  ینم

 ؟ یدار یمن چه هدف ی_از شخم زدن زندگ

 ؟ یهست یک نمیخواستم بب ی_م

 کنه ؟ یبه شناختت کمک م دنیمن کجا هم رو د یمامان بابا نکهی_ا

 بابات طالق گرفته و مادرت شوهرش رو از دست داده ، آره . نکهی_ا

 زدم  یزیتمسخر ام پوزخند

 شده ؟ رتیدستگ ی_خوب چ

 کجاست .  دیدون یکدومتون نم جیکه ه یبرادر دار هی نکهی_ا

 انقدر جلو رفته بود  سکوت کردم .  یعنیدانست ؟  یم نیرفتم  از کجا راجع به آرو وا

 وقته مرده .  یلی، خودشم االن خ میکن داشیپ میکرد نتون یکار کی_زن سابق پدرم 

 _جالبه . 

 بستم  یلحظه ا یرا برا میها چشم

 ؟  یکشیمن سرک م یشخص ی_چرا انقدر راجع به زندگ

 کشم فقط کنجکاوم .  ی__سرک نم

 تمسخر گفتم  با

 .  هیفضول ستین یکنجکاو گهید نی_ا

 یو رور شیصورتم بود . نفس ها یصورتش چند سانت دیلباسم را گرفت و جلو کش ی قهیبودم  دست آورد و  یعصبان یحساب

 میچشم ها خیداشت . نگاهش م یخوب یبو یلعنت گاریس نیداد . چقدر ا یم یجنگل یچوب ها ی.نفسش بو دیرقص یصورتم م

 بود 

 .  کنمیبخوام م ی_من هر کار

 گفتم  یبه سخت یفلج شده بودم ول نکهیجراتم را جمع کردم با ا ی همه

 .  ستیبه خواستن تو ن زیهمه چ ی_گاه

 شد  دهیرا باال داد نگاهش از چشمم به سمت لبم کش شیها ابرو

 _جدا ؟

ام باز کنم  قهیستش را از لرزانم را باال آوردم و خواستم د یکردم . دست ها یم یکار  دیکردم با یداشتم احساس خطر م حاال

د و باال رفت و گم ش دیچیدر مغزم پ یجنگل یچوب ها یو بو دیگرفت و صورتم را جلو کش گرشیکه دو دستم را با دست آزاد د

 کردن و نفسم ...نفسم ... دنیشروع به لرز می. انگار زمان متوقف شده بود . تپش قلبم باال رفت ُدست و پاها



 

 

دم ز یزد ، نفس نفس م یبه خودم آمدم شروع کردم به تقال کردن و باالخره دستم را رها کرد، ازم فاصله گرفت پوزخند یوقت 

 .  دید یاز اشک همه جا را تار م میو چشم ها

 کیقدر به من نزد نیداد ا ی"چطور به خودش جرات م دمیلرز یاز خشم م اورمیباال ب شیخواست رو یبودم ، دلم م زاریب ازش

 به صورتش زدم یا دهیآب نکش ی دهیدستم را باال بردم  وکش یاراد ریشود ." غ

 ... وونیح ی_تو

اش مردم ... ک یحتما م میپهلو تیوضع نیزد ؟ با ا یکرده ام . "اگر کتکم م کاریچ دمیکج شده بود ، تازه فهم یبه سمت صورتش

گرفت .  یجمله را کامل ادا کنم و مدام نفسم م کی یوانستم حتت یشد ." نم یکابوس که تازه داشت شروع م نیشد ا یتمام م

 نبود .  یجد یحمله عصب

آمد  یباال م یطور نفسم به سخت نیکرد هم یبود که داشت خفه ام م میدر گلو یرا آرام به سمت من چرخاند. بغض بد سرش

 نشستم  و نیزم ی. رو دمیو در را پشت سرم محکم به هم کوب  دمیدو سیبلند شدم به سمت سرو میکردم. از جا یاحساس گناه م

 کشتم .   یخودم را م ایکردم  یمفرار  دیبا ایبلند هق هق کردم   یبا صدا

**************** 

 رامان   

 یلند مب دیکه کرده بود ، خودم هم شوکه بودم . با یکار یشد برا یسوخت ، هنوز باورم نم یکه خورده بودم م یا دهیکش یجا

تکان دادم و  ینداشتم .  سر یحس خوب یبزند ول یکردم که جرات کرده بود در گوش رامان شکوه یشدم و تکه پاره اش م

 یآمد که هق هق م یاش م هیگر یبرداشتم و فنجان قهوه ام را پر کردم  صدا یکیتکه ک دمیخورده ام کش یلیبه صورت س یدست

 به راه انداخته بود ؟ یچیه یقشقرق را برا نیکرد .همه ا

امروز از حدش گذشت  یخواستم بکشمش ول یبود بکشمش . نم کینزد بایفروزنده امروز به سرم زد و تقر یدست حرف ها از

 یلیکه از آماده کردن لباس امتناع کرد خ یو لباس عوض کنم . وقت میایبودم که سامان مجبورم کرد به اتاق ب دنی. درحال ترک

 رفت . ادمیبعد از حمام کامال حواسم پرتش شد و به کل فروزنده  ی. ول نمرل کردم که او را هم نزسخت خودم را کنت

.  اوردیحرصم را درم نیشد و هم ینم یاصال وارد باز زمیاعصابش را به هم بر یکالم یها یکردم با باز یم یسع یوقت

 یحرف بزنم .وقت شتریو ب میایبودم به حرف ب یشد من که آدم کم حرف یدانست کجا سکوت کند. باعث م یباهوش بود و م

ام  هوانیهمه مدت که در اتاقم بود داشت د نیبرده بود ا نیکنترلم را از ب یکیشدم آن همه نزد یاش بدهم عصبان ینتوانستم باز

 ز دست بدهم .نبودم که کنترلم را ا یبودم که کنترل خودم سخت شده بود . من آدم یکرد ، عصبان یم

که  یا دهیاعصابم را خراب کرده بود . بابت کش یفروزنده امروز حساب یداشتم ول یگرفتنش حال بهتر دهیده روز با ناد نیا

 بود  شیها هیتازه اول گر نیکنه ا هیکردم تا گر شیاالن به حال خودش رها یکردم ول یم یخورده بودم به وقتش تالف

 قهوه خوردم .  یا زدم و جرعه کیبه ک یبزرگ گاز

************** 

  نیآو

نوز ندارد. ه یا دهیفا چیدانستم که ه یخودم هم م یبار شستم ول نیشدم . صورتم را چند حالیکردم تا ب هیگر سیدر سرو نقدریا

 . افتدیب یشده بودو اگر حالم بد نشده بود ممکن بود چه اتفاق کیکردم چقدر نزد یحس م

خودش نبود همه جا را نگاه کردم  یبود ول زیم یرو لیدر را باز کردم ، در اتاق نبود . وسا یکردنم تمام شد آرام ال هیگر یوقت

 یرد ماگر از د نجایتخت بشوم . ا کینزد یکاناپه نشستم ، محال بود که حت یآمدم . رو رونیب ستیراحت شد که ن المیخ یو وقت

 نبود .  ینیبشیمردم بهتر بود . امشب اصال قابل پ

 نیشدم و به ا رهیهدف به جلو خ یچقدرنشستم و ب دانمیشدم . نم رهیخ وارید یرو ید یهدف به ال ا یکاناپه نشستم و ب یرو 

 توانستم ادامه بدهم . ینم نطوریا رمیبم ایفرار کنم  دیبا ایفکر کردم 

 ینو کوس دمیکاناپه دراز کش ینبود همانجا رو یدو بود . از رامان خبر کیگذشته بود ساعت نزد یلینگاه ساعت کردم خ یوقت

خوابم  یلیخ یچطور خوابم برد  ول دمیبودم نفهم دهیرا بستم که استراحت کنند . از ترس نخواب میسرم گذاشتم و چشم ها ریرا ز

تورم سوخت و م یم میکرده بودم که چشم ها هیبود انقدر گر نیبودم و سرم سنگ جیدارم کرد .گیب مینشده بود که درد پهلو قیعم

 آمد کجا ادمیبود باالخره مغزم فرمان داد و  کیاتاق تار یبدهم چشم باز کردم ول صیتوانستم زمان و مکان را تشخ یبودند نم

 را روشن کردم ورتخت بودم .آباژ یکاناپه نبود جا به جا شدم رو نجایا یهستم ول



 

 

 . یکن یم دارمی_چراغ رو خاموش کن خوابم سبکه ب

خواست  یمن را به وحشت انداخت . "اصال چه طور سر از تخت در آورده بودم ؟" دلم م نیبود . ا دهیکنار من خواب دوباره

 توانستم بخوابم  یم یکنم چطور هیگر

 کنم ؟ یم کاریچ نجای_من ا

 .  شهی_اگر دهنت بسته بشه خوب م

 ؟ یکنیم _اگر نشه ولم

شد خواستم  فرار کنم که دستم  کیبه من نزد یلیخ یخورد و جا به جا شد که از ترس در خودم مچاله شدم وقت یشد تکان سکوت

 دمینال دیتخت کش یو رو دیرا چسب

 _ولم کن ... ولم کن .

 ندارم فقط بخواب ، بزار بخوابم .  تی_کار

 تونم ... یخوام ... نم ی_نم

 .  ستیخدا هم جلودارم ن گهیخوام بخوابم . اگر خوابم بپره د یقط مسگم نکن . ف نی_آو

 ییخواست بال یرفتم م یاعصابش م یمشخص بود که اگر رو ستیدانستم مفهوم حرفش چ یدست از تقال برداشتم . م کدفعهی

ود . بدتر ش نیاز ا طمیممکن بود شرا یکنم ول هیخواستم گر یکه داشتم م یهمه حس گناه و حس بد نیاز ا نکهی. با ااوردیسرم ب

ودم و اتفاقات حساس شده ب نیرفت . به خاطر ا یگرفتم . تمام بدنم عرق سرد کرده بود و تپش قلبم داشت باال م یداشتم استرس م

 .  زمیشد به هم بر یباعث م یزیچ نیکتریکوچ

آرام تر شده  ی، دم و بازدم . تپش قلبم کم قیفتادم . نفس عما ناتمیتمام تمر ادیبکشم .  قیرا ببندم و نفس عم میکردم چشم ها یسع

 آمد .  یازم بر نم یکار چیتوانستم بشمرم ه یرا م  شینفس ها یمن بود که حت کینزد نقدریبود . ا

 ؟ یزن ی_چرا نفس نفس م

 بود . حاال که من ساکت شده بودم او شروع کرده بود . جوابش را ندادم . داریب

 یاضطراب م نفس و یتنگ یبودم که  گاه دهیترس افتدیکه ممکن بود ب یمن نتوانستم بخوابم انقدر از فکر اتفاق ینزد ول یحرف 

شدن  نییسبک است که با باال و پا نقدریخوابش ا دمیکرد فهم یم دارشیاز خواب ب یگرفتم . تا صبح نتوانستم بخوابم هر تکان

 شدم هوشیح که واقعا خوابم گرفته بود بصب یها کیشود . نزد یم داریب یمن حت ینفس ها

***************** 

  سامان

 از آن جا که همش نگران یمراقبت کنم ول نیپرستار بچه ها از آو هیمجبورم نکرده است خانه بمانم و شب نباریبودم که ا خوشحال

 ان است . خودش یخونشان پا افتدیب یاتفاق نباریکردم. گفته بودم ا یبار چک م کی یساعت افتدیب یبودم که نکند اتفاق نیا

رفت  نیزم ریاز ز یکه آن طور برزخ شبینظر داشتمش . از د ریکرد ز یم یآرام و خونسرد داشت پرونده ها را بررس رامان

. که خودش آمد سراغم آرام و خونسرد  ردیوقت پرش به من بگ کی دمیترس یسراغش هم نرفتم . م یساعت بعد حت 2تا  رونیب

ده پرون یاز فروزنده پرت شده بود از خدا خواسته ازش خواستم تا درباره  واسشبه کل ح دمیبود . فهم بیعج یلیخ نیابود و 

 .  میشرکت صحبت کن یها

 افتاده است من را متوقف کرد  ادشی ینگفت فقط موقع رفتن انگار موضوع یزیچ

 خوب شده .  گهیکنم د یفک م نهیرو بب نیآو ادی_زودتر بگو دکتر ب

 ؟ تازه ده روز شده .  هی_حاال چه عجله ا

 به من انداخت  ینگاه

 .  یحرفم بزن نیا دیداده منم، معلومه با میدختر تو اتاقشه و از اتاقم فرار کیکه  ی_اون



 

 

 میرفت . برا یصبح به اتاق م یو دم دم ها دیخواب یچند وقت شب ها اتاق خودش نم نیدانستم ا یام گرفت از حرفش ، م خنده

ه ک دادینشان م نینشود ا کینزد نیبه آو یلیکرد خ یم یخودش داشت باز هم سع یکه رو یکنترل یجالب بود که با وجود همه 

 آورد .  یبهش فشار م زیهپر نیدختر شده است ا نیا ریدرگ یحساب

 بلند نکرد  سر

 به من ؟ یساعته زل زد کی هی_چ

 کردم  .  یداشتم فکر م یچی_ه

 گذاشت  شیبرگه ها یبزرگش را بست و رو سیسر بلند کرد و نگاهم کرد در روان نو یا لحظه

 _خوب ؟

 .  یو تمرکز نداشت یموود نبود یتو یلیخ رای_به جز امروز اخ

 _خوب ؟

 به خودم گرفتم  یزیآم دینگاهش کردم و لحن تهد مشکوک

 شده ؟ یزیچ شبی_د

 را باال داد  شیابروها

 شده باشه ؟ یزی_قرار بود چ

 .   دمیکش یزبانش حرف م ریو خنده از ز یبا شوخ دیبا دمیخند

 .  ی_آخه امروز به نظر دمغ و ساکت

 به نشانه تاسف تکان داد  یسر

 که بهت گفتم انجام بده . ینشده . تو کار یجی_ه

 را برداشت و مشغول شد   سشیباال آوردم دوباره روان نو میرا به نشانه تسل دستانم

 باکره باشه .  شهی_من باورم نم

کردم در  یفکر نم یصراحت داشت ول شیدر صحبت کردن ها نقدریهم شهیسرم رو بلند کردم و نگاهش کردم هم رتیح با

شد ؟ اصال چرا  یحرف ها چه بود ؟ چرا باورش نم نیموضوع انقدر صراحت به خرج بدهد . به عالوه منظورش از ا نیمورد ا

 نیکرده بود به ا دیحاال کل یمهم باشد ؟ ول شیرفته بود که برا یبکس نیا یاصال سراغ دختر ها ی؟ ک مهم شده بود شیبرا

 موضوع. 

 ؟  یزنیحرف رو م نی_چرا ا

 .  ادهیکنم اداهاش ز یفقط حس م یچی_ه

ر نزد . عص یم  حرفتکان دادم و مشغول کار خودم شدم  رامان ه ی. فقط سر میبگو یزیچ دیاصال با ای میبگو یدانستم چ ینم 

 . نییبه اتاقش رفت و لباس عوض کرد و برگشت پا میمستق تمیبه خانه برگش یوقت

 سراغ فروزنده . می_خوب بر

 داد  یاز خودش بروز م بیو غر بیخاص عج یتعجب نگاهش کردم داشت رفتار ها با

  ؟  یتمومش کن یخوا ی_نم

 _هنوز چند روز مونده ؟

 دنبالته . یبهت گفتم پسرش بدجور شبی. خوبه د گهید رهیخوب بزار بم شیتا دم مرگ برد روزی_د

 "؟ی"االن من را دسته کم گرفت نکهیا یعنیحالتش  نیا یدانستم معن یباال داد و نگاهم کرد، خوب م ابرو



 

 

 شدم ؟ یبچه مدرسه ا هی_سامان به نظرت من در حد 

ه من است ک نیمن به خاطر ا یکرد حرف ها یاهش آنجا بود که فکر ماشتب یول ردیاو را دست کم بگ یکه کس نیبود از ا متنفر

 .  رمشیگ یدست کم م

 به نظرم فقط تمومش کن .  یشناسمت ول یمنم خوب م ستین ی_پسر فروزنده بچه مدرسه ا

 لباسش را چند تا زد  نیسر است 

 تاوان بده .  دیزده با روزیکه د ییخوام . حوصله ام سر رفته در ضمن هنوز بابت حرف ها ی_نم

 شهیاو هم یگذاشت . ول یرامان م اهیس یگذشته  ینفر دست رو کیچپ و مشکوک نگاهش کردم .مگر بار اولش بود که  چپ

 داد .  یاکشن نشان م یموضوع داشت ر نیاز حد به ا شیاالن ب یکرد ول یحساب م هیخونسرد تصف

 _رامان چته ؟ 

 کند .  یفرار م یزیچ کیمعنا بود که از گفتن  نیبه ا نیرا بدهد و خود اخواست جوابم  ینم یعنی نینکرد وا نگاهم

 ؟ هگیآد د یدکتر م ی؟ خوب تا تو استراحت کن نیآو ی نهیمعا ادیزنگ بزنم به دکتر ب ی؟مگه نگفت قایدق هی_مشکلت چ

 دنیدر من بب یحالت رییتا تغ دیمشکوک صورتم را کاو دیبرداشت و به سمت من چرخ شیها نیدست از تا زدن آست ناگهان

دست  یرفته با مظلوم ادتی؟  سوزهی؟ دلت داره به حالش م یکه من رو از فروزنده دور کن نیبه ا یداد ری_چرا انقدر گ

سرم که بکشنم ؟ حاال چرا  ختنیفروزنده ر یگاردایخوام بکشمش اونم با باد یداد که م یدادن و آمار من رو به مظلوم یهمکار

 از ابهام موند . یگرفت بکشم بماند که در حاله ا میکه تصم دکر دایپ یبا من انقدر دشمن یممظلو نیا

 یم شروع وانهید ضیمر یآدم ها هیشب یآمد وقت یخوشم نم چیرامان ه یسمیساد یحالت ها نیفرستادم.از ا رونیرا کالفه ب نفسم

آمد . االن هم پسر  ینم شیپ یبعد یدردسر ها گهید ینطوریکشت ا یم یکرد به شکنجه دادن . فروزنده را هم مثل مظلوم

 یریهر نوع درگ ینبود ول یمن عدد یمثال پدرش را نجات بدهد . پسر فروزنده برا هکند ک دایافتاد که ما را پ یفروزنده نم

ت شرک یبرا یتبلند مد یکرد .برنامه  یانداخت ، خصوصا که شرکت تازه پا گرفته بود و رشد م یرامان را به خطر م طیشرا

حکم تر م مانیپا یجا ینجوریو ا میکن سیتاس راداخل و خارج کشور  یشعبه ها میخواستم انقدر قدرتمند بشود که بتوان یداشتم م

 یم یکند و از طرف یکار خالف التشینبود رامان در تشک ازیانوقت ن میشرکت کن یدولت یها دهیشد در مزا یشد . اگر م یم

 .  میداشته باش یمحکم یپشتوانه ها میتوانست

کرد فقط  یرا هم قبول م یسپرد . هر کار یرا به من م زیکرد . همه چ یمسائل فکر نم نیوقت به ا چیخود رامان ه هرچند

وت و گذاشت با ثر یدانستم کنار نم یکه خودم هم نم یشده بود و حاال فقط به علت ریدرگ شیوقت پ یلیاش بود که خ ییدا یبرا

بود .  یهم کاف شیداشت تا آخر عمر بچه ها یبچه م یاگر روز چیکه داشت تا آخر عمر خودش ه ییها هیسرما قدرت االنش و

اها ج نجورینبود که سر از ا بیمثل ما عج ییبچه ها یآشنا بود . برا میافتاد ... هنوز هم برا یوقت آن اتفاق ها نم چیاگر ه دیشا

 فرق داشت  یلیاش خ یرامان .. زندگ یبرا ی. ول میاوریدر ب

 ؟  یکن یفکر م ی_به چ

 در فکر رفته بودم  یلیرا باال آوردم ، خ سرم

 فروزنده .  شی. تو برو پ نهیرو بب نیآو ادیخوام زنگ بزنم دکتر ب یبکن . من م یخوا یم یهر کار یچی_ه

و ام ر یداشتم شکنجه تماشا کنم  .گوشرا ن نیتکون داد و رفت ،خوب شد بهانه جور شده بود وگرنه واقعا حوصله ا یسر رامان

 درآوردم و به دکتر زنگ زدم . 

****************** 

 

 نیآو

بود از سامان خواست  یباهوش رمردیمعذب بودم . دکتر که پ یلیزد سامان در اتاق بود و من خ یام کرد و لبخند نهیمعا دکتر

 دادم .  لشیتحو یزیکند . لبخند تشکر آم نهیعقب تر برود تا بتواند من را معا یکم

  دیکارش تمام شد لبخند زد ، سامان جلو آمد و پرس یوقت



 

 

 _خوب دکتر حالش چطوره ؟

 را برداشت  فشیک دکتر

کرد  تشیاذ یلیدرد داره که اگر خ یخوبه . فقط هنوز جزئ یلیحالش خ ی، دوازده روز فقط گذشته ول ازدهی_خوبه . درسته 

 .  شهیدنده هاش نباشه و استراحت کنه خوب خوب م یفشار رو ندهیاشتم . تا چند روز آمسکن براش گذ

  دیپرس یا کدفعهی سامان

 _مثال چند روز دکتر ؟ 

  دیسوال سامان ، پرس نیهم مثل من متعجب شده از ا دکتر

 زود خوب شده  .  یلیاالنشم خ نیکه زودتر خوب بشه . هم دیشما هول نقدری_چطور مگه ؟ چرا ا

 به من انداخت و جواب دکتر را داد  ینگاه میخونسرد ن یلیخ سامان

 که هست  ییشه برش گردوند به جا یم یک نمیخوام بب ی_م

من کرد و  ی دهیرنگ پر یترساند دکتر ابرو باال انداخت و نگاه چهره  یمن را م نیو ا دمیفهم یبود؟ نم نیزم ریز منظورش

 یکه من فکر م یزیخواست که جواب آن چ یدلم م یتوانستم حدس بزنم ول یهر چند خودم جوابش را م دیسوال من را پرس

 کردم نباشد . 

 _کجا ؟

 ؟ یکرد ی_قبال سوال نم

 را جمع کرد  هیقض عیرفته است سر شیپ یادیکه ز دیانگار فهم دکتر

 .  شهیکامل خوب م گهی_ تا سه ، چهار روز د

 دکتر رفت .  یتکان داد و به بدرقه  یسر سامان

نجره کردم . تمام پ ینم دایپ یراه فرار چیروان شد از صبح هر کار کرده بودم ه میاشک ها اریاخت یرفتند ب رونیاز اتاق ب یوقت

 یفرود م خاردار گل رز یبوته ها یدرست رو دمیپر یپهلو محال بود بتوانم بپرم تازه م نیداشت با ا یادیاتاق ارتفاع ز یها

بخش خانه اشراف کامل داشتن محال بود در  نیها همشان به ا نیسگ ها و نگهبان ها و دورب فتمگر یآمدم . آن هم در نظر نم

 روز ، حداقل بشود  فرار کرد . 

گرفته بود  ام هیخونه بودند . گر یداشت و نگهبان و خدمتکار ها همه جا نیکردند ، راهرو ها دروب یاتاق رامان را هم قفل م در

 فیدر ک میگشتم فرارم محال بود  قرص ها یبرم نیزم ریکردم ؟" فقط سه چهار روز فرصت داشتم . اگر به آن ز یم کاری. "چ

 یشدم و الزمم م یدوباره دچار حمله م دیشا ینداشتم ول ازیوقت بود بهشان ن یلیکردم خ ینم هوقت بود ازشان استفاد یلیبود خ

بود و قابل کنترل هر چند راحت توانستم آرام شوم و کنار  فیخف شبید یرفتم حمله  یقبل م تیشد ، دوباره داشتم به همان وضع

 آمد. یسرم م ییمعلوم نبود چه بال یول امیب

ا دارو ها ر یو حت حل شد زیکمکم کرد و همه چ یلیکه آرمان آن دو سال خ نیدکتر گفته بود من کامال درمان شده ام با ا نکهیا با

فرق داشت  دوباره  نیا یدرمان بود ول یبرا یوهفت سال روانکاو یبار فرق داشت . دو سال دارو درمان نیا یول میقطع کرد

 برگردم .  شمیبه حال  هشت سال پ توانستم یشدم .نم یداشتم مثل گذشته م

سرم  یکرده بود و نگذاشته بود روسر میام را قا یرامان به زور روسر شبید نکهیاتاق باز شد و سامان وارد اتاق شد با ا در

خانه هر  نیسرم بود . در ا یتخت گذاشته است . و قبل از برگشتنشان روسر یرا قبل از رفتنش رو یروسر دمیصبح د یکنم ول

احت باشم . سامان وارد اتاق شد و توانستم ر یکه رامان اتاق بود . نم ییمگر زمان ها درفتن یآمدند و م یخواستند م یوقت م

 متعجب شد  دیو اشک آلود د دهیصورت من را رنگ پر یوقت

 _چته ؟

 نجوریکنند . ا میرها ایمن را بکشند  ای میخواستم بهش بگو یخواست بهش التماس کنم . م یبلند کردم و نگاهش کردم . دلم م سر

دانستم سامان  یبود . م ریسراز میاشک ها نطوری، هم رمیم بمداد یم حیسخت بود .ترج یلیمن خ یبرا یشد ، خودکش ینم

 یهم نداشتم پنهانش کنم . وقت یکردم و سع یم هیحاال داشتم گر یبود ول دهیمن را ند یچند وقته اشک ها نیتعجب کرده چون ا



 

 

از من هم بدش  یشناختم و حت یکه م رحمیکه از آن مرد سرد و ب یجلو آمد با لحن دیرا انگار د میجوابش را ندادم التماس چشم ها

 آمد گفت  یم

 ؟ یکنیم هیگر ی؟ چرا دار گمی_چته م

هم داشت من آدم  یا دهیاگر فا یداشت . حت یا دهیمگر فا یتوانستم بهش التماس کنم و ازش بخواهم من را آزاد کنند ول یم کاش

بود که  نیمسئله غرور نبود مسئله ا یه غرورم فکر کنم ؟" ولبود ب نیواقعا وقت ا ای"آ تمیوضع نیحاال با ا یالتماس نبودم . ول

 .  باشم فیو ضع فیخواستم خف ینم

من را شخم زده  یها که زندگ نیچطور ا یخواستم التماس کنم ول یتخت نشست . هنوز زبان باز نکرده بودم . نم یلبه  سامان

 کرد . یداشت سر باز م یمشکل که مثل زخم رچک نیو انقدر خونسرد بودند . ا ستیدانستند مشکلم چ یبودند نم

 .  ارمیبرم رامان رو ب دیبا ای یحرف بزن یخوا ی_م

دانستم رامان اصال  یم نکهیآدم از من متنفر است . با ا نیکردم ا یاز آمدن اسم رامان نگاهش کردم . از روز اول حس م نگران

کرد که به خاطر رامان مجبور است تحملش کند .  یرفتار م یم اضافآد هیبا من مثل  شهیسامان هم یول دیآ یاز من خوشش نم

 ؟ حتما دلش به حالم سوخته بود .  ستیمشکلم چ دیپرس یحاال صادقانه داشت از من م یول

 ... دیمن رو شخم زد ی_تو و دوستت زندگ

 هق نگذاشت ادامه بدهم سامان منتظر ابرو باال انداخت  هق

 _خوب ؟

 تا آرام بشوم .  دمیکش یقیعم نفس

مثل من  یکیهمه دختر چرا  نیآخه چرا من ؟ ا یمطمئن شدم ول شبی، اگر شک داشتم د دیدونم چرا من رو نگه داشت ی_من م

... 

  دیهم کنجکاو شده بود پرس یو از طرف میگو یمن چه م دیفهم یخبر بود و نم یمبهوت انگار از موضوع ب سامان

 _مگه تو چته ؟

 بودند .  دهینفهم یچیمن ه یبخش زندگ نیبود در مورد ا بیدانستند . عج ینم پس

 راجع به خودم ... یول دیدونیاز رابطه مادر و پدرم رو م زیکه همه چ بهی_عج

 تر شد  کیو به من نزد دیتخت جلو کش یحالت داد حاال  کالفه شده بود خودش را رو رییتغ سامان

 رو درآوردم . تی؟ من خودم همه زندگ میدون یرو نم ی؟ ما چ یتو چ؟  یگ یم یچ نمی_درست حرف بزن بب

 را پاک کردم .  میزدم و سر تکان دادم با دستم اشک ها یپوزخند

بشن هم وحشت دارم و دچار  کینزد یمرد ها بهم حت نکهیبازم من از ا یدارم و هرچند درمان شده ول ای_من اختالل ارو فوب

 شم   یم یحمله عصب

من باالتر از  یآدم ها بود برا نیا ی هیدار یمن که رو یرا باال برد زندگ شیشد و صدا یسامان در هم رفت عصبان یها اخم

دادم بدون درد من را بکشند  یم حیکشتند . ترج یآن ها من را م ایرفت  ینفسم م یعصب یاز حمله  اینبود . من  یرنگ یاهیس

 بکند.   یبخواهد به من تعرض یمکن است کسم نکهیامنتظر نشستن و فکر  یشکنجه  نیتا ا

 ؟  یگیم یچ نمی؟ درست حرف بزن بب هیچ ای_ارو فوب

**************** 

  سامان

.  دمیشن یاسمش را م یبار بود حت نیکه اول یبیدر مورد اختالل عج شیشد حرف ها یرفتم . اصال باورم نم یهوا راه م یرو

خواستم هر جور شده شده  یوقت بشود م رید نکهیرا درآورده بود گرفتم . قبل از ا نیآمار آو میرا که برا یدیسع یشماره  عایسر

مه ه نیکردم ا یشد ، فکر نم ی. باورم نم اوردیرا ب شیپزشک یپرونده ها نیبه زور برود مطب دکتر روانکاو و روانپزشک آو

 شتریب یرا جا انداختم ، ول یزیچ نیهمچ دیفهم یکرد اگر م یرامان من را خفه م نکهیسرم. جدا از ا یرو زدیمسئله با هم بر



 

 

بود  دیدترس ش یکه خودش گفت نوع نجوریا یول ستیقا چیاختالل  دق نیدانستم ا یآمده . نم شیپ تیوضع نیبودم از ا یعصبان

 . 

معنا  شیها یختگیهم ر پرخاش ها و به نیبود و ا کشیهمه مدت که رامان نزد نی... ا یگفت درمان شده ول شیحرف ها یقاط

 باشد . یکرد چه کس ینم یترس از جنس مخالف بود فرق نیکرد . ا یم دایپ

خواست  یکرد، افتادم . اگر م ایبار که آن رفتار ها را با در نیآخر ادیو آرامش نبود  یشناختم آدم محبت و مهربان یرامان را م 

 شد چه ؟  یشد و حالش بد م ینداشت . اگر رامان به زور متوسل م یفرق شیدختر هم باشد برا نیبا ا

 یلیمورد خ نیا یبودم ول یوجدان یاگر آدم ب یدانستم چطور خودم را آرام کنم . حت یداشتم انقدر بد بود که نم یبد یلیخ حس

ه ،نگاهش و هم شیها هیگر یرد ولک یسوخت التماس نم یبدهم . دلم به حالش م یچه واکنش دیدانستم با یاستثنا و خاص بود نم

 ... 

 نیخواستم ا یم یدانستم چه طور یکردم . نم یبا رامان صحبت م دیشدم که واقعا راست گفته و بعد هم با یمطمئن م دیبا اول

 حالش اصال درست نبود . نیبا ا یخواست نگهش دارد ول یاگر نم یمنصرف شود حت دیشا اندازمیجا ب شیموضوع را برا

از  یاغسر یبشود جرات نداشتم حت یدیاز سع یآنجا منتظر ماندم تا خبر یساعت کیمنتظر شدم کالفه بودم ،  ییرایسالن پذ در

 ام .  ختهیطور به هم ر نیشده که ا یزیچ دیفهم ینگاه م کیبا  دیدیمطمئن بودم که اگر من را م رمیرامان بگ

که ازش حرف زده بود فکر  یماریب نیو ا نیه مزه کردم . مدام داشتم به آوبرداشتم و مز یدنینوش یسالن از داخل بوفه کم یتو

 خواستم .  یازش م یقتریاطالعات دق یبود ول یزیچ نیکردم واقعا همچ قیراجع بهش تحق نترنتیدر ا یکردم کم یم

 ،ترس از رابطه ، ترس دنیداشت ترس از لمس شدن ، ترس از بوس ینوع اختالل ترس بود که انواع مختلف کی نیا یطور کل به

ه توانست فقط ب یم ایتوانست همه را داشته باشد  یم یکیها بود .  نیا یهمه  ای... ارو فوب نیشدن  و مشابه ا یمیصم یادیاز ز

،تپش قلب  دیبد دچار اضطراب شد طیبود که شخص در شرا نیا یماریب نیدچار باشد . از عوارض ا شانیچند تا ای شانیکی

 و تشنج ...  قی، تعر یظم و خفگ،تنفس نامن

شد،  یمعلوم م یراست. ول ایدروغ گفته  نیدانستم آو ی. نم ختیکه خوانده بودم به هم ر ییها زیبا فکر کردن به همه چ اعصابم

 نیا بفهمد نکهی.از ا ستیرا  فراموش کرده ام چ یزیچ نیدانستم واکنش رامان اگر بفهمد چن یبودم دروغ باشد . نم دواریفقط ام

 ؟  ردیگیم یمیدهد و چه تصم یم یکنشاست چه وا یچقدر جد یماریب

 یخوبهم بخورد . از صدا طیغل عیداخلش با ما یها خیرا در دستم چرخاندم که  وانیگذشت . ل یساعتم کردم زمان سخت م نگاه

 یزنم ، که در سالن باز شد و خدمتکارزنگ ب یدیرا درآوردم که به سع یآمد. گوش یخوشم م وانیل یها وارهیبه د خیخوردن 

 وارد شد 

 کنم ؟ شونییراهنما دی_سالم آقا . مهمون دار

 خصوصا اگر بدون دعوت و اطالع بود  مینداشت یموقع ها ما معموال مهمان نیشدم ا متعجب

 ؟  هی_مهمون ؟ ک

 هستن . یدیسع ی_آقا

رد  کیفکر م میاطالعات را برا یکه خالصه  نیبه دستم برساند هم یتا پرونده ا دیایب نجایکردم تا ا یکردم . فکر نم تعجب

 بود .  به خدمتکار اشاره کردم یبود حتما موضوع مهم یکاف

 _بفرستش تو ....بفرستش تو .

توانست  یم نجایبلند شده بود آمده بود ا یدیرفت ، متعجب مانده بودم چه شده بود که سع رونیتکان داد و ب یسر خدمتکار

را بدجور سوزاند . در سالن باز شد  میگلو دمیرا که تازه پر شده بود به دهان بردم و الجرعه سر کش وانمیرا فکس کند . ل مدارک

 آمدوارد شد ، به سمت من  یدیو سع

نگو فل دهیمن رو ند یبه خودت بدم و تا شکوه ارمیکردم . انقدر قطور بود که گفتم سر راه ب دای_هر جور بود پرونده هاش رو پ

 ببندم . 

کنه . دو تا پاکت را از دستش گرفتم و باز کردم  یم یرفته قاط ادمونیرو  نیکه رامان بفهمد ا دانستیبهش کردم خوب م ینگاه

 کردم یدیرفتم رو به سع یبزرگ سالن م یطور که به سمت کاناپه  نیرا بخوانم هم شیمحتوا عایخواستم سر یم

 بخونم .  نویا دیبخور من با زیبر یزیچ هی یخواید مآ یفعال نم هیکار ری_رامان درگ



 

 

 کتش را درآورد و به سمت بار رفت  یدیسع

 ها .  یجوابشو بد دیکنم خودت با یمن فرار م دیرس یاگر شکوه یبخورم ول یزیچ هیآد  ی_بدم نم

 یبرا یدیاش بود . سع یپرونده روانپزشک دمیکش رونیاش را نداشتم برگه ها را از پاکت اول ب یجواب دادن شوخ حوصله

 اش خورد   یدنیاز نوش یو کم دیکش یو کنارم نشست سرک ختیر یدنیخودش نوش

 بوده .  ضیدختره واقعا مر نیاومدم نگاهشون کردم . ا ی_تو راه که م

حواسم را  وانیدر ل خی یداداد و دوباره ص یدستش را تکان تکان م وانیسرم را بلند کردم و نگاهش کردم . ل یلحظه ا یبرا

 کرد.  یپرت م

 _بوده ؟ 

  گذاشت هیبق یو رو دیکش رونیرا ب یکیدستم  یورقه ها نیاش را مزه مزه کرد و از ب یدنیاز نوش یتکان داد و جرعه ا یسر

 هشیم دیکه دچار اضطراب شد یمواقع یدارو برا یرو متوقف کردن . فقط مقدار شیدارو درمان شیچهار سال پ  نیرو بب نجای_ا

 دادن . 

 یدیبود . سع یدیسع یبه جمالت که پزشک با اسم داروها در پرونده ثبت کرده بود انداختم .خالصه اش همان حرف ها ینگاه

 ادامه داد 

 . به نظرم اون رو بخون .  شهیروانپزشک یبه مراتب قطور تر و جالب تر از پرونده  شیروانکاو ی_البته پرونده 

من را  دیپوش یطور که م نیکاناپه برداشت هم یگذاشت .بلند شد و کتش را از رو میپا یجلو زیم یاش را رو یخال وانیل

 خطاب قرار داد 

 .  یبخون یشم که بتون یمزاحمت نم نیاز ا شتری_ب

شامل شرح تمام  یپرونده روانکاو ختمیر زیم یپرونده را رو یپاکت دوم را درآوردم و باق عیرفتنش را نگاه کردم  و سر 

ا رفته ت یروانکاو م شیچند صدم . ظاهرا از هفت سال قبل پ یاول تا جلسه  یبا دکترش بود از جلسه  نیآو یجلسات روانکاو

 چک یبود که حاال فقط برا ماریب یکوتاه و شامل گزارش از بهبود کامل حال روح یلیآخر خ ی. پرونده ها ریچند وقت اخ نیهم

 رفت .  یدکتر م شیپ طشیدن شراکر

 تا آخر .  یاش از جلسه اول روانشناس یکردم به خواندن پرونده پزشک شروع

******************** 

  رامان

شده  ی. فروزنده نصف وزن دمیکش یقیرا پاک کردم ، نفس عم میدست ها یرا به سمتم گرفت خون رو یاز افرادم دستمال یکی

 .   مشیآورد یبود از وقت

تنش انقدر زخم گذاشته بودم که دلم خنک  یرا شکسته بودم و رو شیازش نمانده بود انگشت تک تک دست ها یزیهم چ االن

 مانده بود .  یهنوز چند روز یشود، حوصله ام را سر برده بود ول

،چرا اونوقت ؟ تو که خوب دم و دستگاهت گرفته بود  یریخودم بگ التیتشک یمنو تو یجا یدوست داشت یلیخ یگفت ی_خوب م

 شما بودم ؟  یها یمزدور باز یکشته مرده  یکرد ؟من ک تینجوریطمع مسخره ات ا نیا

 رایانداختش انگار اخ ینم هیشکنجه راحت به گر گریبه من کرد  د ینگاه میحرکت داد و ن نیزم یسرش را رو یسخت به

 رفتم یدادم تا استراحت کند وبعدا دوباره سراغش م یدو روز بهش فرصت م یکی ی، گاه به شکنجه عادت کرده بود یحساب

 بزند  هیو کنا شیکرد به من ن یم یو سع زدیهنوز هم حرف م یاز بس داد زده بود گرفته و خشدار شده بود ول شی.صدا

 .  ستیهم ن راهی...ب دمیچند روز.... فهم نیبزرگ.... هست که من تو ا ی... راجع به شکوهیا عهیشا کی_

 گذاشتم  شیپا یرا رو مینشستم و پا یصندل یکردم و رو نگاهش

 ؟ بگو بشنوم . ی_جد



 

 

د . دار یچه حرف نمیخواستم بب یرا کم کردم م میداد زدنش را گرفت . فشار پا یجلو یبه سخت یاش از درد در هم رفت ول چهره

کرد تا بتواند به خودش مسلط شود  یمشخص نبود مکث یلیون آلودش خکرد و صورت خ یروشن م ینور چراغ اتاق را به سخت

 و حرف بزند 

 یخاطره که تو نیکه بهت شده ....به ا یانتینسبت به خ یکن یم دایپ یکه گاه یآزار گرید یعقده  نیگن ا یها م ی_بعض

 خوردن... یزدن و حقتو م یکتکت م یلیخ یپرورشگاه که بود

بود . چرا که در پرورشگاه به خاطر  نشانیمورد از مسخره تر نیگفتند . ا یکه پشت من نم ییزهایپررنگ شد چه چ پوزخندم

 دانمیشدم . نم یبه وقتش ساکت نم ینبودم ول یبردند  . کودک پرخاشگر یهم داشتم از من حساب م یکه از کودک یدرشت یجثه 

 شد .  یزده م ادیحرف ها ز نیشناختند ا یکه من را مها  یلیخ نینبود . ب همم میبرا یآمد ول یاز کجا م عاتیشا نیا

  ردیرا از سر بگ شیتازه کرد تا ادامه صحبت ها نفس

 ... یدونست ینم شیدید ینم یلیتو و خواهرت رو ببرن پرورشگاه خ نکهیقبل ا گهیهم هست که م یا عهیشا هی_ تازه 

آرام  میحرف ها را بزنند ، با پا نیا سایدادند راجع به رو یاز درونم فوران کرد چطور به خودشان جرات م یزیکردم چ حس

من را از  یزد تا پا یو دست و پا م دیچیپ یآوردم که دادش بلند شد، به خودش م یدستش فشار یشکسته  یانگشت ها یرو

 در کهیزیهر چمن  یسایبروم . رو شیخواستم تا مرز له شدن انگشت ها ینداشت .م یا دهیفا یانگشت دستش بردارد ول یرو

 بود .  گناهیاش تجربه کرده بود خودش ب یزندگ

ماشه راچکانده بودم . حق نداشتند در  میدست ها نیکرده بودند تاوانش را پس دادند . با هم یکه با خانواده من کار یتمام کسان و

د شدم و بلن می.  از جا دمیکش یم یکند . همه شان را به تباه یپراکن عهینمانده بود شا شیب یکه ازش پوست استخوان سایمورد رو

فرو کردم و سرش را باال آوردم و کنار گوشش زمزمه  شیدست در موها د،یچیپ یدرد به خودش م اززانو زدم هنوز  شیجلو

 کردم 

 .... هیاشتباه ی عهی_شا

زد حاال که  یم یاهیشد که به س یم دهید یودراستش کب یگونه  ینشسته بود رو میلب ها یرو یعصب یکردم خنده  یمکث

 ادامه دادم  یطانیش یبا خنده   دمید یافتاد خوب م یصورتش م یرو ییسرش را باال گرفته بودم و نور کم سو

خواهرم کادو   یو برا دمیدستاش رو بر یانگشتا یخور وهیم یچاقو هیدونستم و با  یبودن ...م ایدونستم که ک ی_ چون من م

 بتونه باهاشون گردنبند درست کنه  . ادیب رونیفرستادم تا از پرورشگاه ب

کردن من آن هم با خواهرم چه  کیکرد تحر یکه زده بود فکر م یاز حرف دیترس یهم م دیوحشت در چشمانم نگاه کرد با با

ها  نیکرد بدتر از ا یفکر م ایزنم ؟ یو پوزخند مکنم  یمانم و سکوت م یخونسرد م نقدریا شهیکرد هم یدارد ؟ فکر م یعواقب

 توانم جانش را به لبش برسانم ؟ ینم

 . یضی_ت..ت ..تو مر..

 کردم  کیبه گوشش نزد شتریزدم سرم را ب قهقهه

که دستشون به خانواده ام خورده  ییاونا تونمیم یوقت داشتم فکر کنم چه جور یاون سگ دون یتو می_من سه سال تا هجده سالگ

اش بد ج دونستمیپرورشگاه م یو شست و پنج روز فکر کردم ... حداقل تو صدیسه تا س یفکر کردم... به اندازه  یلیبکشم. خ

کنم  یفکر م نیو چهار ساعت روز االنم رو به ا ستیساعت روز رو و من هر ب هارو چ ستیوقت داشتم فکر کنم هر ب ستین

 شکنجه ات کنم . یچه جور دمیو دتو ر یوقت

سامان  یکرد . نگاه چهره  یخورد و ناله ا نیباز شد و سامان وارد اتاق شد سر فروزنده را با شدت ول کردم که زم یآهن در

 کرد .  یمن را نگران م دنشید ینجوریکردم رو به راه نبود ، ا

 شده ؟ ی_چ

 چه آمده به فروزنده اشاره کرد  یرفت برا ادشیر اصال تکان داد انگا ینگاه فروزنده کرد و سر یکم سامان

 شه  .  ی_رامان تو رو خدا تمومش کن حال آدم بد م

نخورهد  ییداشت که به جا یفلج ها نگهشان م هیدستاش کج و کوله شده بود و شب یبود ، انگشت ها ختهیر نیزم یرو خون

افتادم اخم کردم _دکتر اومد؟  نیآو ادی کدفعهی ردیرفت با دکتر تماس بگ ینبود و داشت م یمشکل میبار که حرف زد نی.آخر

 گفته ؟ یزیچ نیراجع به آو



 

 

پاکت بزرگ دستش بود دستم را بردم و پاکت را  کیکرد دوباره چهره اش در هم رفت . تازه چشمم به دستش افتاد  یمکث سامان

 با تشر گفتم  یاز دستش گرفتم و عصبان

 ؟ هیچ نینه ؟ ا ایشده  یچ یگ ی_م

 داد  رونینفسش را پر صدا ب رامان

 . شهیکامل کامل خوب م گهیتا چند روز د نی_دکتر اومد  حال آو

  دمیپرس دمیکش یم رونیداخل پاکت را که ب یدردش چه بود ؟ ورقه ها دمیفهم یتعجب نگاهش کردم نم با

 ؟  گهید هی_خوب پس دردت چ

 . نهی_مربوط به آو

 بهش انداختم .  یبودم باال آوردم و با اخم نگاه ارودهیرا از برگه ها که هنوز ازشان سر درن سرم

 . یاوردیمن رو باال ن ی،درست حرف بزن تا اون رو یکن یم ینجوریسامان ؟ چرا ا هی_منظورت چ

  دیخواهد به من بگو یباشد که م یزیباشد که بخواهد نگران چ نجوریبودم ا دهی، تا حاال ند دیرا بگو یزیسختش بود چ انگار

 باالخره به حرف آمد

 کردن و آوردن .  قیکه فرستادم راجع بهش تحق میرو جا انداخت یزیچ هی نی_ما راجع به آو

 عاجز کرده بود ؟ حیاز توض نطوریبود که سامان را ا ادیز تشیبود که انقدر اهم یزیشدم . چه چ مشکوک

 _خوب ؟

 یسر کیکه با خانواده دوست پدرش مسافرت رفته بودن  یدوران مدرسه اش حدودا شوزنده ساله که بوده وقت یتو نی_آو

بشه . هفت سال هم تحت درمان دکتر  اینوع اختالل به اسم اروفوب کیبه شدت بترسه و دچار  شدیکه باعث م نهیب یم ییزایچ

 روانکاو شیخوب همچنان پ یول شهیکامل درمان م بایتقر شی. حدود دوسال پ بشهکنه تا خوب  یم یهم دارو درمان یبوده دو سال

 .  ادین شیپ یمشکل نکهیا یره برا یم

کار  ادریمتوجه ا نکهیبودم  از ا ختهیو به هم ر ینگران منتظر واکنش من شد .عصب ده،یکش یرا که گفت انگار نفس راحت نیا

 دهیرسحد ت نیبوده که تا ا دهینبود که مشکل دارند . چه د ییآدم ها هیداشت ؟ شب یانمشکل رو نیچه بود ؟آو اینشده بودم ."اروفوب

 به سمت سامان رفتم  یقدم یچه بود؟" عصب یکوفت نی؟ اصال ا

 ؟ هیچه اختالل نی؟ ا دهید ی_چ

 بخش از بخش قبل هم سخت تر بود .  نیرفت .انگار گفتن ا نییباالو پا شیگلو بیآب دهانش را قورت داد س سامان

 کنه ... یم تشیخواسته اذ ینداشته م یعی... پسره که حال طب شهیشوکه م ی...  وقت یزن هی_پسر دوست باباش با 

دختر  نیآمد ." چرا ا یخوشم نم مهیکرد . از حرف نصف و ن یم یکار عصب نیساکت شد من را با ا کدفعهی دیجا رس نیا به

 زهایچ نیراجع به ا دیبشوم با الیخیتوانستم ب یمخ من و نم یتوانست داشته باشد ؟ "حاال که رفته بود رو ینرمال نم یزندگ کی

 ؟ دمیفهم یم

 زنم تو صورتت .  یمشت م کی یبار نزن نی_سامان تا ته حرفت رو اگر ا

شد  یچرا که واقعا داشت کنترلم از دستم خارج مجا بدهد  کیهمه اطالعات را  دیبا نباریکه ا دیداد فهم رونیرا پر صدا ب نفسش

 کرده بود  یرو ادهیاعصابم پ یفروزنده رو یبه اندازه کاف

کنه جلوش رو  یم یکه همراهش بوده سع یالکل مصرف کرده بود تو حال خودش نبوده البته اون زن ایظاهرا مواد  یچی_ه

 هفته حرف کیتا  ادیبه هوش م یوقت شهیم هوشیاز ترس ب نیآو ی.ول رسنیبه موقع م نایا یو داد ها غیخوب با ج یول رهیبگ

 و یو جلسات روان شناس شهیکم کم حالش نرمال م نکهیداشته تا ا یافسردگ تمد هیور اونور .  نیبرنش دکتر ا یزنه م ینم

 شده. ایفوب یدچار نوع دنیم صیو بعد هم دکترا تشخ یروان پزشک

 چکار کنم ؟ سامان که سکوت من دیبا قایدق نمیکنم و بب لیسامان را تحل یکردم حرف ها یسع برده بود  چند بار پلک زدم و ماتم

 ادامه داد  دیرا د



 

 

ممکنه به خاطر  شهیهم یروان یخوب اختالل ها یرفته درمان شده ول یروانپزشک و روانکاو م شیسال ها البته پ نی_تمام ا

 بد برگردن .  طیشرا

که  یزیدانستم چرا هر چ یرا فراموش کردم خودم هم نم شیحرف ها یدستم انداختم به کل فروزنده و همه  یبه ورقه ها ینگاه

 به او حساس شده بودم و حاال ... یطور نیکرد . هم یبود من را انقدر شوکه م نیدر مورد آو

 االن ؟ هیچ نی_ا

 .  شیبخون یبخوا دیگفتم شا شیجلسات روانکاو ی_برگه ها

 اتیجزئ زیبه ر زیتوانستم ر یکرده بود چطور م یاعصابم را سگ یکه زده بود به اندازه کاف ییحرف ها نیمه ا"بخونم ؟ ه

 ." طیشرا نیشرحش را هم بخوانم . آن هم االن در ا

 شبیدکرد . داشتم به  یرا خفه کنم شروع کردم به راه رفتن در اتاق . سامان نگران نگاه من م یکیخواست  یکالفه بودم دلم م 

که زبانش گرفت از  یاست وقت جانشیه ایکردم از ترس  یکردم  . هر بار تپش قلب ،استرس ،لرزش بدنش فکر م یفکر م

 رو به سامان کردم دادیبا داد و ب یاز حرص در شکم فروزنده زدم و بعد شاک یو لگد ستادمیحرف زدن . ا

 آخه ؟  یدیرو نفهم یزیچ نیپس؟ تا االن همچ یکرد یم ی_تو چه غلط

شدند . دوباره شروع کردم به راه رفتن " چه کار  یبه فروزنده زدم . افرادم که در اتاق بودند کم کم داشتند نگران م یلگد دوباره

و چرا انقدر نسبت به ا دمیفهم یم دیخواستم هم .با ینم یدانست . از طرف یم یلیتوانستم بگذارم برود ، خ یکردم ؟ نم یم دیبا

 دهم " به سمت سامان برگشتم  یم نشانو واکنش حساس شده ام 

 نه ؟  ایکه درمان شده  نیخوام سوال کنم ا ی. م یکن یم دایروانکاو مطمئن پ هی یگردی_م

 پا و آن پا کرد  نیا سامان

 خوره . یکه به درد تو نم نی...ا الیخیب ایبکشش  ای.  ای_رامان تو رو خدا کوتاه ب

ام شوکه اش کرد و حرفش نصفه  یمن از نگه داشتن او چه بود . به سمتش رفتم حرکت ناگهان یدانست هدف اصل یکه نم او

 آرام در گوشش نجوا کردم  دمیاش که رس یماند در فاصله چند سانت

 شم .  یم الیخیکشم نه ب یدختره رو نه م نی_سامان من ا

 آورد  نییرا پا شیبا سرزنش نگاهم کرد او هم صدا سامان

آره  یسر خودش م ییبال هی؟  ی. اگر دوباره حالت هاش برگرده چ یستین یبوده تو هم آدم مهربون ضیدختره مر نی_رامان ا

 داره مرده اش .  یا دهیاونوقت چه فا

 ییخواستم بال یم نکهینگه داشته بودم ... چون ... چون ....نه به خاطر ا نجایرا ا نیدانست من آو یبود سامان نم نیا مشکل

 . بلکه . اعتراف بهش سخت بود .  اورمیسرش ب

بوطه به من مر شیفرار نکنه . باق ای ارهیسر خودش ن ییمراقبش باشن بال یتو فقط بسپر چهار چشم کارکنمیچ دونمی_خودم م

 اگر هم خودشو کشت که کشت . 

 نشد  الیخیب یتکان داد ول یهم کالفه شده بود سر سامان

 تموم شه .  کدفعهیبکشش  یزجر کشش کن یخوا یگم ؟گناه داره . م یم یچ یفهم ی_م

 بهش زدم ینبود . پوزخند یخوش آمدن معمول کی نیو ا امدیخوشم م نیاز آو من

 ؟ سوزهیدختره م نی_تو دلت واسه ا

و تو  رفته من ادتیاش . از گذشته داغونش اون از برادر نداشته نیکه داشته ؟ اون از شوهر سابقش ا یزندگ نیبسوزه با ا دی_نبا

 رفته ... ادتیرو  سایهم کم از ما نداشته . خودت رو نی. ا میدیها کش یخواهرت چ

 کردم ساکت شد ، از کوره در رفتم ...  یشد و احتماال هم رنگ عوض م یصورتم که هر لحظه داغ تر م دنید با



 

 

 حق یدانست ول یم اتیجزئ زیمن را با ر یزندگ یدانست همه  یبود او م دهیکش شیو آن خاطرات لجن گذشته را پ سایرو اسم

ام  یبدبخت یها اهیکردم س ی. من همه از را خط به خط از بر بودم و هر شب قبل خواب مرور م اوردشانیب مینداشت مدام به رو

  دمیاش را گرفتم و جلو کش قهیرا . 

 ؟یکنیخاطره م دیلجنمون واسه من تجد یگذشته  اونوقت تو از اریمن ن یرو جلو سای_صدبار بهت گفتم اسم رو

 اش باز کند  قهیمن را از  یکرد دست ها  یشده بود سع مانیکه پش سامان

 خوب آروم باش . یلیخوب رامان خ یلی_خ

 اش را با شدت ول کردم و رو به افرادم داد زدم  قهی

 .  امیتا ب گهیاتاق د هی دیرو ببر نی_ ا

 گفتم یریدر اتاق با سامان تنها شدم با دلگ یشان دست پاچه اطاعت کردند. وقت همه

 سر به تنش باشه نه به االنت .  یخواست یکه نم لی؟ نه به اون اوا یدیدختره واکنش م نینسبت به ا دای_تو چرا جد

 کنه  هیکرد خودش را توج یسع سامان

 دختره ... نیرامان ا یتو بکنه. ول هیعل یکار خوادیخوام باشه اگر حس کنم که م ی_هنوزم نم

 بشنوم  یزیخواستم چ ینم گهی، د دمیحرفش پر وسط

 نکن .  سهیمقا سایرو هم با رو نینگو آو یچیه گهی_د

ر به داشتم ،اگ یکند . حس بد یو کالفه بود که چطور نتوانسته است من را راض یعصبان یلیکرد و نگاهم کرد انگار خ سکوت

 گفتم یسامان شک داشتم م

 کردم." یذهن خودم را مسموم م نجوریا دی... نه... نه نبا یخوشش آمده ول نی"از آو 

 بودم . رشانیمشکالت داشتم که  درگ یبه اندازه کاف 

خوب  کرد یم یابم بازبا اعص دیسامان نبا یبشوم ول قهیافرادمان با سامان دست به  یخواست جلو ینشستم دلم نم یصندل یرو

 میموضوع واقعا داشت برا نیا یرا داشته مسخره بود ول سایرو طیشرا نیآو نکهیکند . فکر ا یام م یعصب یزیدانست چه چ یم

 چه کار کنم .  قایدق اهمخو یدانستم م یشد . نم یآزاردهنده م

 شانه ام گذاشت  یبه سمت من آمد و دست رو سامان

 ینم یوقت پشتت رو خال چیحواست به من بوده من ه شهیمن ده سالم بود و تو هم میبا هم تی_رامان من و تو از پونزده سالگ

 دختره گناه داره . نیگم ا یفقط م یخوا یرو بکنم که تو نم یخوام کار ینم ایکنم 

اگر  یکردم حت تشیم و بزرگش کردم و حماخودم آورد شیکه سامان را پ یسمتش سر برگرداندم و نگاهش کردم . از وقت به

که در  یتنها کس دمیکش یقینخواسته بودم . نفس عم ایرا نکرده بود که من دوست نداشتم  یوقت کار چیه دمیکش یم یخودم سخت

 بهش اعتماد داشتم سامان بود  میزندگ

 حرفت رو یتون یبه من مربوطه تو م زایچ یبعض یامور دستت باشه ول اریگذاشتم اخت شهیدونم من هم هم یدونم سامان م ی_م

 .  رمیگ یرو من خودم م یینها میتصم یول یبه من چون سامان یبزن

  می، هر دو نگران به سمت در برگشت دیبگو یزیکه فرصت نشد تا سامان چ یشد جور دهیبا شدت کوب یآهن در

 تو.  ای_ب

 و نگران بود  زدیاز نگهبان ها وارد شد نفس نفس م یکیباز شد و  در

 شدن و ... الی_قربان ... قربان ...چند نفر وارد و

 کیتار یبه فضا یرو درآورد نگاه لشیکرد و موبا بشیدست در ج عیبرق ها رفت . سامان سر کدفعهیحرفش بود که  وسط

 ود ؟ ب افتادهیافتاده است خانه موتور برق داشت پس چرا موتور برق به کار ن یچه اتفاق دمیفهم یانداختم نم نیزم ریز یراهرو

 افته ؟ یم ی_داره چه اتفاق



 

 

 رونیمن بشود . ب یبه خودش جرات داده بود که وارد خانه  یو دور ما را گرفتند . ک دندینفر از افرادمان با چراغ قوه رس چند

 صدا خفه کن داشته باشد ، رو به سامان کردم شانیزدم تفنگ ها یمآمد حدس  یم یفیخف یسگ ها و صداها یسر و صدا

 ؟ی_با خودت اسلحه دار

 اش را به سمت من گرفت . اسلحه را گرفتم و چک کردم  اسلحه

 من .  یخونه  یتو ادیبه خودش داده که ب یجرات نیهمچ ی_ک

 فروزنده است  ی_فکر کنم دار و دسته 

 از افرادم کردم یکیدر هم رفت . رو به  میها اخم

 . رونیب میبر ینجوریهم شهیاالن کجان ؟ نم نی_چک کن بب

هم به  یداد .  زنگ یخانه بودند اطالع م کینزد اینبود  فتشانیکه ش یگریتکان داد و رفت . سامان داشت با تلفنش به افراد د سر

 زد  یکه نگهبان برگشت نفس نفس م یزد و خواست چند تا قلچماق بفرستد. وقت یدیسع

 خونه ان .  یسگ ها رو کشتن االن تو یشدن . حت یهم زخم یسر کیها رو کشتن و  یسر هی_قربان 

 چیدانست من ه ینم یعنیکند ؟ دایپ یخواست با من خصومت شخص یشده بود که م وانهی" افراد من را کشته بودند ؟ انقدر د

 یسارتج نیباشد و حاال چن گناهیکشم که ب یرا نم یدانست کس ی؟ نم دمیکش یرا وسط نم یافراد کس یپا میها یریوقت در درگ

فکر مشترک در ذهن هر دومان بود و آن  کی میحرف ها من و سامان به هم نگاه کرد نیبا گفتن ا یبه خود داده است ؟" از طرف

کنند . سامان زودتر از  دایرفتند تا من را پ یکه همه اول م ییجا قایدر خانه و درست در اتاق من بود ، دق نیبود که آو نیهم ا

 من فکرش را به زبان آورد 

 خونه است ... یتو نی_آو

***************** 

  نیاو

و  تخت نشستم یرو یرفت . مدت دیبگو یزیگوش داد و بعد بدون آنکه چ می. سامان به همه حرف ها زمینبود که بر یاشک گهید

نداشته باشم .  یبردم که اگر هم آمد مشکل یرا با خودم به حمام م لمیوسا ی. همه  رمیدوش بگ هامدیبعد به حمام رفتم تا رامان ن

 ایدانستم سامان بهش گفته است  یاز رامان نبود . نم یخبر یشده بود ول کیوقت بود تار یلیآمدم هوا خ رونیاز حمام ب یوقت

 بود که او را منصرف کنم  دمیتنها ام نی. ا ستیمهم بود واکنش رامان چ یلیاصال حرفم را باور کرده است  . خ اینه، 

چشم  برق ها رفت . یخاموش شد و همه  ونیتلوز کدفعهیکردم که  نییرا باال و پا ونیتلوز یشبکه ها یکاناپه نشستم و کم یرو

د که من بار بو نیاول نیبود و ا افتادهین یقاتاتفا نیگرفت تا به حال چن انیکم کم در وجودم جر ی. حس بد دیدیجا را نم چیه میها

 یام جرقه  یها هم از کار افتاده بود. در کنار نگران نیاوصاف حتما دورب نیدر اتاق رفتم با ا تکرد . به سم یرا نگران م

 یانسش نیم که چننبود یطیفرار امتحان کنم . در شرا یتوانستم شانسم را برا یزمان بود که م نیدر دلم روشن شد ، بهتر یدیام

 رونیطبقه نبود ،از اتاق ب نیکس در ا چیه یآمد ول یم یادیز یصدا وسر  نییپا یرا از دست بدهم . در را باز کردم از طبقه 

پنهان کردم در آن  یبزرگ الب یاز مبل ها یکی. خودم را پشت  دمیرا شن ییپاها یبروم که صدا نییآمدم . خواستم از پله ها پا

افتاده بود و  نیزم یرو ییقوه ها غکرد . نور چرا ریو مبل گ زیبه م میپا یچند بار دمید یم یخودم را هم به سخت یکیتار

 یکه از پله ها باال آمده بودند را م یکسان یافتاده است .  صداها یآمدند . مطمئن شدم اتفاق یدوان دوان از پله ها باال م یافراد

  دمیشن

 . دیرو بکش هیخوام بق یرو زنده م ی_ رامان شکوه

که درخانه بودند از افراد رامان نبودند بلکه آمده بودند او را بکشند. مشخص بود  یشد که کسان لیتبد نیقیحرفش حدسم به  نیا با

 صدا از پشت به سمت پله ها رفتم .  یاتاق ها پخش شدند و بعد  ب نیدارد . منتظر شدم تا آن ها ب یادیز یدشمن ها

که  ییزهایبا حدس و گمان و چ یبودم ول امدهین رونیشناختم ازاتاق ب یرفتم . خانه را خوب نم نییپا از پله ها پا یپنجه ها یرو

پله ها گرفته بودند . پله ها پهن و بزرگ  یآوردند به دنبال در خروج گشتم . دستم را به نرده ها نیزم ریکه من را از ز یاز شب

 کرد .  یکم م یلیسرعتم را خ نیو و ا دمید یرا م میاپ یجلو یبودند به سخت

 یبزرگ خانه که کامال باز بود به داخل م یاز در ورود یفقط نور کمرنگ دمید ینم زیچ چی. ه دمیپله ها رس نییبه پا باالخره

خانه افتاده بود . به سمت در رفتم و اطراف را نگاه  دیسف یکف مرمر یکرد . نور مهتاب بر رو یرا روشن م رمیافتاد که مس



 

 

ه باغ خانه ک یرونیب ی. فضا نمیرا بب اطیکه زدم توانستم ح رونیو صدا باشم . از در ب سر یکردم محتاط و ب یم یکردم . سع

هان رفتم که ناگ یورود پاگرد یماه در آب استخر افتاده بود .به سمت پله ها ریبود با درخت ها پوشانده شده بود و تصو یبزرگ

د و از ش دهیکش میبودنش شوکه شدم . بازو یبود از ناگهان یاراد ری. غ دمیکش غی، وحشت زده ج دیرا گرفت و کش میبازو یکس

ا را گرفت و من ر میباال سرم بود که دوال شد و بازو یکلیرا گرفتم . مرد درشت ه میافتادم و از شدت درد پهلو نیزم یعقب رو

 داد زد  یترسناک یبا صدا دمید یبلند کرد . چهره اش را نم نیزم یبا خشونت از رو

 ؟  یزنده موند ی؟ چه جور یکن یم یچه غلط نجای_تو ا

 را چنان سفت گرفته بود که حس کردم گردش میبازو یول میایدستش در ب ریفقط  تقال کردم تا از ز میبگو یزیتوانستم چ ینم

فکر کنم. تمام آموزش  یگرید زیکردم مغزم را جمع و جور کنم وقت نداشتم به چ یمتوقف شده .  سع میدر آن قسمت بازو خون

 نیشتریدانستم کجا را ضربه بزنم که ب یزدم ، م یرا باال آوردم و لگد محکم میآمد پا ادمیگرفته بودم  ادیکه  ییها یدفاع شخص

 نییچطور پله ها را پا دمینفهم دنیشل شد ، از فرصت استفاده کردم و شروع کردم به دو شیفرار را بخرم .دست ها یوقت برا

 . افتمیب ریخواستم گ ی. نم ستادمینا یبدوم ول عیسر یلیتوانستم خ یکرد . نم یدرد م میآمدم ، پهلو

س پرت شدم . نفس نف نیزم ی. رو لباسم پاره شد ی قهیام افتاد و  یشدم که روسر دهیقدم نرفته بودم که چنان از پشت کش چند

کردم بلند  یزدم و سع یصورتم افتاد ، چرخ یبود  رو دهیسرم رس یمرد که باال ی هیرفت  سا یم یاهیس میزدم و چشم ها یم

 یشدم و با صورت رو دهیکش نیزم یسنگ ها یرو دیرا کش میحرکت که پا کیبا  یول دمیرا گرفت خودم را کش میشوم که پا

 وانهید کیآمد .از  یبال ها سر من م یبود چرا همه  دهیخواستم زار بزنم "چرا خدا من رو انقدر بدبخت آفر یافتادم . م نیزم

 دادم . " از ته دلم خدا را صدا زدم   یم دیتاوان حماقتم را با گریافتادم چقدر د یم یگرید ریگ

 نیفکر کنم . مشتم را گره کردم و با آخر میاشتم به پاره شدن لباس هاو پاره تر شد ، وقت ند اوردیدوام ن ادیپاره لباسم ز ی قهی

 ی. مطمئن بودم نم دمیباز شد . برگشتم و به سمت خانه دو شی. صورت مرد به عقب رفت و دست ها دمیتوانم به  صورتش کوب

انه پنهان شدم به خ یمن باز کرده باشند .پس مجبور بودم برا یبود در را برا دیباال بروم و بع انهبلند خ یتوانستم از در فوالد

 خواست .   یم یدیام ی. دلم کورسو دندیدو یم  یاراد ریغ میدانستم پاها یپناه ببرم . فقط م

 یزیباعث شد هول شوم که محکم با صورت با چ میکنار پا یگلوله ا کیشل یصدا دمیشن یمرد که دنبالم بود را م یپاها یصدا

که  یمرد دنیبا د یرا نداشتم ول میرفت . وقت فکر کردن به درد ها یاهیو چشمم س دیچیام پ ینیدر ب یبرخورد کردم که درد بد

 یباال م یبود و به سخت دهیبر می. نفس ها زمیاشک بر یخواست از خوشحال یکه دلم م مخوشحال شد یبود به قدر میرو به رو

 آمد  

ا ازش ام ر دهیترسناک بود . نگاه رم یانداختم که حساب شیابروها نیب قیفقط نگاه چشم ها و اخم عم میبگو یزیتوانستم چ ینم

افتاده بودم که  یصورتم راه گرفته بودند ." به چه وضع یداد که رو ییرا به اشک ها شیگرفتم و باالخره وحشت و ترس جا

 شدم . قابل ترحم بودم "  یخوشحال م گرید وانهید دنیاز د وانهید کیفرار از دست  یبرا

سوخت  با ترس به پشت سرم نگاه کردم سامان  یکرده بودند م جادیکه سنگ ها ا یوزخم نیزم یشدن رو دهیصورتم از کش 

زد و  یداد . مرد دست و پا م یرا دور گردن او قفل کرده بود فشار م شیبود و دست ها ستادهیمرد را گرفته بود پشت سرش ا

 هوش شد  یب نکهیش را آزاد کند . تا اکرد خود یم یسع

 بود . یبودم ، کاف دهیام خشونت د یکردم ، به اندازه همه زندگ یهق هق م 

 و غرق شدم .  دیمن را بلع یکیتار انیاز م ییچطور دست ها دمینفهم 

 _نگاه نکن .

 بود  دهیبودم که من را بلع یکیمحکوم آغوش تار من

************* 

  رامان

انبار بمانم  توانستم در ینم یول میایسامان مخالف بود من ب نکهیتوانستم درست فکر کنم  با ا یمتشنج بود که نم یبه قدر اعصابم

 بزدل ها نبودم ؟ " هیشب  یطور نیبرود "ا ییو منتظر باشم تا سامان تنها

بود  نیآو یمطمئن بودم که صدا شدیرم نمباو میخشک شد مانیبلند شد ، در جا یغیج یکه صدا میبود دهیهنوز به ساختمان نرس 

 امدهین به سرش ییبودم بال دواریافتاده است فقط ام یچه اتفاق دانستمی. نم دنیبه دو میشروع کرد کدفعهیسامان نگاه من کرد و 

 بود . دیاسترس ...همه جد نیا ینگران نیبودم ا نگرفته یترس نیباشد . تا به حال چن



 

 

 حس کردم داغ کردم و خونم به جوش آمد. دیکش یم نیزم یبود مرد او را رو ریدرگ یکه با مرد دمشیدور د از

 دیپر شیسامان خودش را به مرد رساند و رو  دیکرد اصال من را ند یکه داشت فرار م نیآو میدیرس هیمن و سامان زودتر از بق 

ورد . تا ام خ نهیلحظه برگشت پشتش را نگاه کند و بعد با سر محکم به س کی رمیرا بگ نیکه او دمیافتادند دو نیزم یهر دو رو

 برداشته بود و لباسش پاره شده بود ... ییرا نگاه کردم . صورتش خراش ها شیپاسرتا  دیایضربه در ب یجیاز گ

هم به رش را که بلند کرد نگاکرد ، س انیدر وجودم غل یشتریبود . خشم ب دایلباسش پ ریافتاد که از ز یکیبار یبه بند ها چشمم

. چشم از من  ینگران ایاست  یکه شک کردم از سر راحت دیکش یمن نفس دنیبا د دیلرز یاش که در حدقه م دهیترس یچشم ها

 انقدر ساکت بود .  یبشر که گاه نیبود ا بیهم نزد . عج ینگرفت و حرف

ش منقطع ینگاه نفس ها یکرد .وقت یبلند و هق هق م یبا صدازد،  هیگر ریراه گرفت و ز شیاشک ها کدفعهی یکمال ناباور در

 خواست آن مرد را شرحه شرحه کنم . یدلم م شیو وحشت چشم ها کردمیم

ردم ک یو لرزشش را حس م شیبود که نفس نفس ها کیداشت آنقدر نزد یسرش را با ترس چرخاند بدنش لرزش نامحسوس نیآو

 یه کافبترسد به انداز نیاز ا شتریخواستم ب یشد . نم شتری. نگاهش که به سامان و مرد افتاد انگار حالش دگرگون شد و لرزش ب

 ام غلبه کنم  . یباطن لی. نتوانستم بر م دبود که او را بترسان دهیرا د یاتفاقات

 .  ینداره نگاه کن ی_لزوم

اش  شانه یرو شانشیپر یفاصله گرفتن ، موها ینکرد برا یبود که مقاومت نیا بیعجو  کردمیحس م شتریلرزشش را ب حاال

را  میو و چشم ها دمیکش یقی، نفس عم دیچیپ یام م ینیب ریز شیشکالت موها یمن بود بو کیبود و حاال که انقدر نزد ختهیر

 بستم . 

 ادهیپ نیکه از ماش یدیسع دنیبا د ینگران شدم ول یلحظه ا یوارد شدند . برا نیآدم با ماش یادیباغ تعداد ز یسمت در ورود از

 . دمیکش یهم آمدند نفس راحت شیشد و پشت سرش قلچماق ها

 ام نهیس یکه رو نیگرم آو یکردند ، چشمم به آن ها بود که نفس ها ییکه با هم صحبت ها دمیرفت . د یدیبه سمت سع سامان

با دست کردم جلو  یاز افرادم اشاره ا یکیکرده بود .به   سیتنم را خ راهنیپ شینشست حواسم را به کل پرت کرد اشک ها یم

 آمد و منتظر دستور شد 

 _کتت رو بده . 

لباسش را بپوشاند . انگار  یپاره شده  یانداختم که بخش ها نیدرآورد و به سمت من گرفت کتش را دور آو یرا بدون حرف کتش

را باال آورد و دنبال  شیاز خجالت گلگون شده بود . دست ها شیکارم به خودش آمد و باالخره ازم فاصله گرفت . گونه ها نیبا ا

 سرش انداختم .   یتکان دادم و شالش را باال رو یکرد سر ینم داشیپ یول اندازدیسرش ب یشالش گشت تا رو

 یماریب نیا دمیفهم یم دیکه داشت افتادم ، با یاختالل ادیچرخاندم .  تکان دادم و نگاه ازش یشده بودم که سر شیحالت ها محو

 بیو به افراد من آس ندیایکه جرات کرده بودند به خانه من ب یکسان فیتک دیاول با یو او تا چه حد مشکل دارد . ول ستیچ قایدق

 سامان من را به حال خودم آورد  یکردم صدا یبزنند روشن م

 ... نجایتو . تو هم ا میریم هیو بق یدیمراقبش باشه خودم و سع زارمینفر م کی نیماش یبرم تو یرو م نی_آو

 . دیبر تونی. بق نیماش یرم تو یم نی_من با آو

ر قائل بود که د یاحترام خاص شهیهم میتکان داد . برا میبه نشانه احترام برا یسر یدینکرد ، سع یمخالفت یجا خورد ول سامان

 انش کرده بود .پس ترسش از من پنه

 خجالتش خوشم نیچرا از ا دانمیانداخته بود . نم نییجلوتر از من سوار شود. سرش را پا نیرا باز کردم وگذاشتم آو نیدر ماش  

خجالت  دیآمد . "اصال چرا با یکردم که از خجالت دختر ها خوششان م دایو احمق قصه ها را پ پیچ یآمده بود ، حس مرد ها

 جالب شده بود ؟" میبرا ییزهایچ نیچن یدختر جالب باشد ؟ ک هی

 نیقفل را زدم .آو نانیاطم یتکان دادم . در را بستم و برا دادمینشان م بیو غر بیعج یخودم که رفتارها یبه تاسف برا یسر

 کرد از نگاه کردن به من اجتناب کند.  یم یکرد . داشت سع یم زیاش را تم یو زخم فیکث یدست ها

 شیابود که بر یراکه دستم مانده بود باز کردم و برگه ها را در آوردم . پرونده شامل شرح کامل اتفاقات شیاطالعات پزشک پاکت

کنه  ینداشته بهش حمله م یعیداشته . آن شب در پسر که حالت طب یستیساد التی، پسر دوست پدرش تما زیبه ر زیافتاده بود . ر

 . 



 

 

دلم خواست صحبت ها را  یلحظه ا یتمام برگه ها نوشته شده بود که جلسات توسط روانکاو با نوار ضبط شده است برا نییپا

 من جالب باشد." یبرا دیبا نیبه خودم گفتم " چرا ا عیسر یبشنوم ول نیاز زبان خود آو مایمستق

 نم ک تشیاذ یکردم کم یسع اورمیسر باال ب نکهین ابودم . بدو نیرا کنجکاو کرده بود ، منتظر هم نیشدن سکوت آو یطوالن 

 خونم .   یتو رو م یپزشک ی_دارم پرونده 

م به من انداخت و چش یپرونده را پشتم پنهان کردم . نگاه عیسر یول ردیبرداشت که پرونده را از من بگ زیخورد ، خ یبد تکان

 رنگ التماس گرفت  شیها

 ؟ یکن یم یمن فضول یخصوص لیمسا یتو یهمش دارمن . چرا  یاز جون زندگ یخوا یم ی_چ

 دایپ یکرد راه یم یمن بود و سع کیافتاد . نزد شیشانه ها یکت از رو ردیبرداشته بود تا پرونده را  از من بگ زیکه خ یوقت 

 دیبرهنه اش را لمس کرد که تازه فهم ی. ابرو باال انداختم . دستم را باال آوردم و آرام سر انگشتانم شانه  ردیکند که پرونده را بگ

 صورت من متوقف یکنترلش را از دست داد و چند سانت دمشیچه شده خواست خودش را عقب بکشد که کت را گرفتم و جلو کش

 . با خجالت رو گرفت .  دیرس یبه نظر م دهیرنگ پر نینور داخل ماش ریصورتم بود چهره اش ز یرو شیشد . نفس ها

تم با توانس یرا بکنم و نم نکاریآمد ا یخوشم م یباشد ول ینجوریا دیدانستم نبا یم نکهیبردم . با ا یلذت م یازب نیاز ا داشتم

 درونم مقابله کنم . آرام لب زد  یوسوسه 

 _ولم کن . 

 و مرتب کردم .  دمیشانه اش باال کش یسرم را کج کردم و کت را رو طنتیش با

 خوام کت رو مرتب کنم .  ی_نگرفتمت که ولت کنم . م

 برنداشتم .  شیام را از رو رهیو عقب نشست . نگاه خ دیعقب کش دیرا با ترد خودش

 که فقط از ... نهیبه خاطر ا ای یکه درمان شد نهیبه خاطر ا نی. ا یداشته باش یمشکل یلیرسه خ ی_به نظر نم

 انتظار جواب داشتم .  یرده بودم ولنک لیتا ته جمله را تکم نکهیشد که حرفم را خوردم ، با ا سرخ

 . انیب هیتا بق می. االنم وقت دار یچقدر مشکل دار قایدق نمیمجبورم مرحله به مرحله امتحان کنم بب ی_جواب ند

 نگاهم کرد .  دهیپر ی،با رنگ دمیگردنش را شن یمهره ها یرا چنان بلند کرد که صدا سرش

 خونم بعدا. فعال جواب سوالم رو بده .  یپرونده رو کامل م نینه ؟البته ا ای یدی_جواب م

  دیکرد چه بگو یم نیفکر کرد انگار داشت سبک سنگ یکم

رفت .هفت  نیکم کم از ب یو روانکاو یپدرم با دارو درمان یاز سمت جنس مذکر حت یهر لمس دمیترس یم ی_اولش از هر تماس

 کامل کنترلش کنم . کردم تا بتونم  یو روانکاو یسال دارو درمان

 تکان دادم  یسر

 ؟ یچ لیمسا ی_راجع به باق

. دوباره رنگ به رنگ شد  دیایخواستم خجالتش کمتر شود و به حرف ب یم یعبارت که به کار بردم متعجب شدم ول نیاز ا خودم

 . منتظر جوابش ماندم 

 وقت... چیه ی_وحشت داشتم ول

 فکر کرد چطور ادامه بدهد  یکم

 هنوز ... مدونی_  نم

  دمیتعجب پرس با

 ؟ یدونی_چطور نم



 

 

 یرا از مقطع  و کوتاه نیموضوع صحبت کند ا نیسختش بود درباره ا یلیخ رونیکرد سرش را چرخاند سمت ب یو من من

 .  دمیفهم یجمالتش م

 نبودم که بدونم. طشیوقت تو شرا جی_ه

کند  کند از من فرار یسع شودیخراب م یلیحالش خ نکهیا ایشود  یمضطرب م ایدارد  یمشکل عصب نکهیتوانست با گفتن ا یم 

 کند  یرا پنهان نم یزیمشخص بود چ یول دمیفهم یرا م قتینداشت باالخره خودم حق دهیفا یدروغ چی. هرچند ه

 کردم  یبا خودم فکر م کردمیطور که نگاهش م نیمن را نگاه کند .هم برنگشت

د بو دهیزجر کش یلیمن خ یسای؟ چون رو ساستیرو هیشب طشیکردم شرا ین حس مچو دیشده ام ؟ شا رشیدرگ نقدری"چطور ا

 ". 

 .  بیو غر بیعج یآن نوشته ها یشدم، همه  ریاش خواندم درگ یرا در گوش شیکه دست نوشته ها یروز از

 برنگشته بود ، آن ییداشتم .آنوقت ها که هنوز دا یشتریمطالعه ب خواندمیکه دانشگاه درس م ی، زمان خواندمیکتاب م یگه گاه 

آن بال را سر خودش آورد و سامان تنها  میسایکه کرده بودم . آن وقت ها که رو یروزها که هنوز عذاب وجدان داشتم بابت کار

 مانده بود . میبود که برا یکس

 یکه بعد از سال ها کتاب م یداشتم . حس آدم یبیجنقاحتم خواندم حس ع یرا در دوره  نیآو یبعد از مدت ها نوشته ها یوقت و

بود که تا حد  یدختر یاز زندگ یسر و ته یو ب بیعج یبود و همه شان دلنوشته ها یدست نوشته ها شخص یخواند . همه 

 شتریکرد ب یموضوع بود که من را کنجکاو م نیترس بود .تناقض ا دمید یاو نم یکه در چهره  یزیاست و تنها چ دهیمرگ ترس

 پرونده کردم .  ریاو را کنکاش کنم . نگاهم را از او گرفتم و خودم را درگ

 ریز یکرد . گاه یرا تماشا م رونیچسبانده بود و ب شهیسرش را به ش نیکردم . آو یکردم و به خانه نگاه م یسر بلند م یگاه

 برد . یبه سر م یگرید یایکردم که در دن ینگاهش م یچشم

ه آمد اسلح نیو به سمت ماش دیدو رونیاز ساختمان ب یکه سر و صداها باال گرفت . سرم را باال آوردم ، مردنگذشته بود  یلیخ

ظر ن نیضد گلوله است از ا یدیخود سع نیدانستم که ماش یدستش بود ناخوداگاه دست بردم مطمئن شوم که در ها قفل است . م

 شیکشور که برا نیدر ا یکرد خصوصا کسان یم ینیها خبرچ یلیخ ین ما نبود . برایفقط خبر چ یدیراحت بود .سع المیخ

 شیدانست که سال ها پ یمن م ونیکردند . خودش را مد یآماده م شیضد گلوله برا یها نیکردند و ماش یدست و پا م تیمصون

 و نجاتش دادم .   دمیکش رونیب ییدا یدست و پا ریاز ز

 را راحت کردم  الشیکه خ دیبگو یزیکرد مردد بود چ یشدن مرد را نگاه م کینزد یبا نگران نیآو

 بزنه نگران نباش .  یبیتونه به ما آس ی_نم

 به من کرد و دوباره رو از من  گرفت  ینگاه

 . ستمی_ن

زد خنده ام  یطور حرف م نیو بعد ا دهیزد که ترس یداد م شیسر تا پا یوقت یآمد ول یکه داشت خوشم م یهمه جسارت نیاز ا 

 .  مشیبود دهیکش رونیدست آن مرد ب ریاز ز شیپ قهیگرفت . انگار نه انگار چند دق یم

زد و  غیج نیکرد آو کیگرفت و شل نیبود . پسر فروزنده اسلحه را سمت ماش دیشد شناختمش ، حم نیماش کیکه نزد مرد

 نیکرده بود . با حرص نگاه من کرد  . آو ریکردم که گلوله در آن گ یا شهیراحت بود فقط نگاه ش المیخودش را جمع کرد، خ

 کیلش شهیحرصش گرفته بود دوباره و دوباره به ش یکه حساب دیبه پنجره نگاه کرد . حم یآرام سرش را بلند کرد و با نگران

 تیعوض نیباعث ا دیحم نکهیسرش گذاشت .  فقط با خشم و تنفر از ا یرا رو شیشد و دست ها کیبه من نزد دهیترس نیکرد. آو

مام شد فشنگش ت یو فقط نگاهش کردم وقت اوردمیخودم ن یبه رو یکرد ول کیبه پنجره چند بار شل نکهیاست به او زل زدم . با ا

باز کردم که به صورتش خورد و چند قدم عقب رفت . اسلحه به  یدر را ناگهان یکه همراهم بود در آوردم بدون معطل یاسلحه ا

 یشب نآمغزم ناخوداگاه رفته بود به سال ها قبل به  دیلرز میدست ها دیچیدر سرم پ یغینم که جک کیسمتش گرفتم و خواستم شل

 توانستم کنترلش کنم .  یو نم دیلرز یدستم م شیها هیکرد به تمام گر یزد و التماس م یم غیج سایکه رو

 _رامان...

 دندیبرگشتم که اسم من را صدا زده بود . افرادم رس ینیپرت شد با بهت به سمت آو نیزم یخورد و رو دیحم یبه شانه  رمیت 

کردم که  یم نیآو ی دهیخانه بردند . من خشک شده نگاه صورت رنگ پر یباز جلو یرا بلند کردند و به فضا دیچند نفر حم

 کرد .  یم سهیمقا سایاو را با رو نمکرد مسخ شده بودم . چرا ذه ینگاه من م



 

 

 _حالت خوبه رامان ؟

 نگاه سامان کردم  یبا سردرگم یلحظه ا ی، برا دیکش رونیب نیآو یچشم ها یچاله  اهین من را از سساما یصدا

 _من ؟ من اره .. خوبم .

  دمیچرخ نیاخم کردم و سمت آو یبه خودم آمدم عصبان تازه

 _چته ؟ 

 جوابم را داد دهیلکنت و ترس با

 .شیکش...ت ی...م ی..م ی_دا.. داشت

 را با تعجب باال دادم ، سامان با تعجب نگاهش کرد و رو به من کرد  میابروها

 .  دهی_ترس

 گفتن نداشت  دهیسامان انداختم مشخص بود ترس نگاه

 . امیتا ب رونیب اری_برو خوده فروزنده رو هم ب

کرد کت را دور خودش  یم یکه سع دیچرخ نیتکان داد و با چند نفر از افرادش رفتند ، دوباره نگاهم به سمت آو یسر سامان

 انگار سردش شده بود . اشاره کردم  چدیبپ

 .  نییپا ای_ب

 یندارد ول یرفت ، مشخص بود حال خوش ینامطمئن راه م یلیشد . خ ادهیپ نیاطراف را نگاه کرد و بعد از ماش یکم دیترد با

 یماند. هنوز صدا ینظرم دور نم ریحرکتش از ز چیه دیچی. کت را دور خودش سفت پ اوردیخودش ن یکرد به رو یم یسع

 دستم را مشت کردم .  دیاش دستم دوباره لرز یاداوری. با  دیچیپ یدر گوشم م غشیج

 حواسم را پرت نیاگر آو  دیکش یخون آلودش را گرفته بود و درد م یشانه  دیخانه که حم یباز جلو یراه افتادم به سمت فضا 

زده بودند باعث شد  بیآس نیرادم را کشته بود به خانه ام حمله کرده بود افرادش به آواف نکهیکرد حتما مرده بود. خشم ا ینم

 دی. حم دیسامان هم با فروزنده رس دمیآن ها که رس کیها را ببخشم .  نزد نیتوانستم ا ینمکنترل خودم را از دست بدهم . 

فروزنده  دنیسر بلند کرد با د یآمد وقت یر من مپشت س نیزد  آو یاو را صدا م یو با نگران دیخودش را به سمت پدرش کش

 دفعه پشتش را کرد و شروع کرد به عق زدن .  کی

 چیه نیتوجهش به آو نیبه او انداخت و به سمتش رفت . از ا یافتاده است سامان نگاه یچه اتفاق دمیبرده بود ، هنوز نفهم ماتم

به پدر و پسر که هر دو دوبار قصد  یرا نداشتم . نگاه یپا افتاده ا شیپ یها زیچ نیآمد .االن وقت فکر کردن به همچ یخوشم نم

و رنگ  دهیآمدند . همه شان ترس رونی. سرخدمتکار و چند نفر از خدمتکار ها و نگهبانان از خانه ب تمجانم را کرده بودند انداخ

 بودند  دهیپر

 _چند نفر رو کشتن ؟

 ابم را داد که از همه به خودش مسلط تر بود جو سرخدمتکار

 .  انیدکتر وپرستار ها ب میان زنگ زد یهم زخم هی_از نگهبان ها فقط کشته شدن بق

چشمم به فروزنده و  کیچشمم به آن ها بود و  کی دمیشن یگفت که نم یبه او م ییزهایزانو زده بود و چ نیکنار آو سامان

رفت ،  یکم کم به سمت سرما م زییپا یمن را آورده بود جلو آمد تا پالتو را بدهد . هوا یاز خدمتکار ها پالتو یکیپسرش . 

ا که دورش بود ر یو سامان رفتم. کت نیهوا . پالتو را گرفتم و به سمت آو یمهم بود جز سرما میبرا یزیسردم نبود . االن هر چ

  دمیچیبا حرص کنار پرت کردم و پالتو ام را دورش پ

 _بلند شو .

 به سامان کردم و رو به او ادامه دادم  یبکشد . نگاه یقیکرد نفس عم یبه من انداخت و با تنفر رو گرفت . سع ینگاه مین

 بدن بخوره . یزیچ هی_با خدمتکارا بفرستش بره تو بهش 

 تکان داد  ی.سامان سر دیرس یبد حال به نظر م یلیخ



 

 

 برمش . ی_خودم م

 باال رفت  یمعمول ریغ به شکل میدستم در رفت و صدا از

 _تو رو الزم دارم . 

 شگفت زده برگشت و نگاه من کرد سامان

 ؟ یزنی_خوب ... باشه چرا داد م

م . بکش گاریخواست فقط استراحت کنم و س یبودم که دلم م یبود ، امروز انقدر خسته و عصبان دینوع حرکات از من بع نیا

نگاهش هم نکنم . سامان  یکردم حت یشد سع یکمک کنند و او را ببرند از کنار من که رد م نیخدمتکار ها جلو آمدند تا به آو

  ستادیکنارم ا

 ؟یکن کاریچ یخوا ی_م

 کیپدرش هم  نکهیکه افرادم رو کشته به خودم حمله کرده و خواسته من رو بکشه . جدا از ا یکردم .کس یقبال م دیکه با ی_کار

 کنم؟  کاریباهاش چ دیباکرده من رو بکشه .  یبار سع

********************* 

  سامان

 و با ترس نگاه رامان کرد  ستادیرامان و قصدش ا یصدا دنیبا شن یرفت ول یهمراه خدمتکار ها به داخل م نیآو

 ؟ همشون.. رو ؟ شونیبکش... ی...خوا ی_م

خواست آن دو را بکشد  یکه رامان م ینبود وقت به من انداخت ، صالح ی،رامان با اخم نگاه میو من به سمتش برگشت رامان

که  ندیبب گریبار د کیکردم اصال تحمل داشته باشد  یبا هم سرش آمده بود که فکر نم زیانجا باشد . امشب انقدر همه چ نیآو

 کشد .  یرا م یرامان کس

 تو . دشی_ببر

ود بند ش شیپاها یتوانست رو ینم یرا گرفتند حت نیبلند به خدمتکار ها داد خدمتکار ها دو طرف آو یدستور را با صدا رامان

  دیمقاومت کرد و دستش را کش یول

 . دیولم کن گمی... م دی_ولم کن

 و چند قدم به سمت رامان رفت  دیکرد ، دستش را کش یبدون حرف نگاهش م رامان

 ؟ شونیشه ... نکش ی.نم ینکن شهی_نم

 نیخود من هم شوکه بودم ا یداده بود ، حت یجرات نیکردند که به خودش همچ یم نیساکت شده بودند و با تعجب نگاه آو همه

کرد و آرام پلک  یبود. رامان در سکوت فقط نگاهش م یبحث کند که تا مرز جنون عصبان یداشت با مرد یدختر چه جسارت

 شد   یم یداشت طوالن سکوت نیا یاز سمتش بودم ول یزد .منتظر واکنش یم

 اسلحه انداخت  یخودش را جلو یحرکت ناگهان کیدر  نیاسلحه اش را باال آورد و به سمت فروزنده گرفت آو ناگهان

 همه آدم مردن امشب ، بسه .  نیا گهی_بسه د

نگاه او کرد  رهیخ ینشان بدهد . رامان چند لحظه ا یخواهد چه واکنش یبکنم مانده بودم رامان م یتوانستم حرکت ینم یحت

 انداخت یبه سکوت خط م یها زهیسنگ ر یبر رو یکس یخش خش پا یسکوت مرگبار بود فقط گاه

 ؟ شهیمن م بینص ی_اونوقت چ

دست  اوردینتاب  شیدوزانو افتاد انگار زانوها یرو نی، رامان دوباره دستش را باال آورد و آو دیپر نیحرفش رنگ آو نیا با

مردد شود. اسلحه اش به  یانجام کار یبودم  رامان دو بار برا دهیند میزندگ یسال ها نیوقت در ا چیسرش گذاشت .ه یرو

 بلند نشده بود .  یا لهگلو یهنوز صدا یسمت پدر و پسر بود ول

 رفت داد زد  یطور که به سمت خانه م نیاز افرادش پرت کرد و هم یکیرا به سمت  اسلحه



 

 

 که به خونم زدن بمونه .  یگند  نیاز ا یاثر چیخوام ه ی_صبح نم

نشان بدهم . نکشته  یتوانستم از خودم واکنش یکردم انقدر شوکه بودم که نم یبودم و نگاه م ستادهیرفت . من خشک شده ا و

 کردند  یخورد همه فقط تماشا م یکس تکان نم چیکردند ه یبودشان . همه نگاه هم م

 برگشته بود . مشیشد رامان از تصم ینم باورم

***************** 

  نیآو

خواهند چه  یدانستم م یتا بتوانم خودم را جمع و جور کنم و با کمک خدمتکار ها به داخل خانه برگردم ، نم دیطول کش یلیخ

که در  یتیهمه تعارض شخص نیکرد . ا یم فیتحمل کشت و کشتار نداشتم ، اعصابم را ضع گری، د رندیبگ شانیبرا یمیتصم

 ....اوردیکه ممکن بود به سرم ب ییاز بال دمیترس یقابل درک نبود .ازش م میرامان بود برا

خواهد سر به سرم  یحس کردم م یلحظه ا یبرا نیامروز در ماش یکرد حت یم یمدام درباره خودم کنجکاو یاز طرف یول

 ...  یبگذارد ول

بودم " نگذاشته بود سامان من را بکشد و از من مراقبت کرده بود و حاال هم به  یم دیبودم .باهم ن دی"ازش متنفر بودم ... شا

خواست برگردم به  یآرزو کردم که تمام نشوند . دلم نم میوارد راه پله ها شد یمنصرف شده بود . وقت مشیخاطر من از تصم

 تنها باشم . یمدت طوالن امانکه مجبور باشم در آن با ر یاتاق

ا در اتاقش ر نکهیاز ا دندیخدمتکار ها هم ترس یحت شیصدا دنیاز خدمتکار ها در زد . با شن یکی میدیدر اتاق رس یجلو یقتو

 باز کنند  

 . دی؟.... گمش هی؟.... چ هی_چ

بودم و سرخدمتکار بود باالخره به خودش جرات  دهیچهره اش را د ادینفرشان که ز کیبه من کردند  یبه هم و بعد نگاه ینگاه

 حرف زدن داد  

 .. ایاتاق مهمان  میرو ببر شونی_ا

بود ظاهر شد .  ختهیصورتش ر یرو شانشیپر یلباسش باز بود و موها یکه دکمه ها یاتاق با شدت باز شد و رامان در حال در

سمت  داخل اتاق و رو به  دیآمد ، لباسم من را سفت گرفت وکش رونیب ی. قدم میقدم عقب رفت کی یمن و خدمتکار ها با نگران

 بلند داد زد   یخدمتکار ها با صدا

ه حمله دوبار یخونه لعنت نیاگر به ا یاتاق من بشه. حت کیسامان حق نداره نزد یکس حت چیکنم ه یم دیکس ... تاک چیه دی_بگ

 بشه .

 کردم لباسم را از دستش آزاد کنم .  یرامان کردم و سع یبه چهره  یوحشت زده نگاه 

 ینیشبیشد پ یم تشیعصبان زانیم نیدوختم  . با ا شیام را به چشم ها دهیشد . نگاه ترس شتریشدن در ترسم ب دهیکوب یصدا از

 در انتظارم نخواهد بود .   یخوب زیکرد که چ

 ی. رامان نگاه زخم دیچیدر دستم پ یخورد و درد بد دستم محکم به دراور یکه لباسم آزاد شد ول دمیرا با تمام قدرت کش خودم

 اش را به من دوخت 

 ؟  یریمن رو بگ یجلو یکن یکه جرات م یهست یک یکن ی_ فکر م

 "نیهم ردیبم یخواستم کس یفقط نم م؟منیتوانستم بگو یاش شدم " چه م رهیازش برنداشتم و در سکوت فقط  خ چشم

تر کرد و دو قدم بلند به سمتم آمد و با دو دست محکم عقب هلم داد که  یحرکتم او را جر نیجلو آمد که  عقب رفتم . ا یقدم

 یا لحظه یگفتم که برا یکردم وجدان دارد حتما م یاز درد بلند شد . اگر فکر م ادمیپشت سرم خوردم . فر زیم یمحکم به لبه 

 د کر رییدوباره تغ شیحالت چشم ها یول دمیرا در چهره اش د یمانیپش

 ؟  یمهمون نجایا یاومد ی_فکر کرد



 

 

ه من که او را مجبور ب یتا فروزنده و پسرش را نکشد ول رمیرا بگ شیکردم جلو یاست که سع یدانستم به حد مرگ عصبان یم

 میزدم برا یم یهر حرف طیشرا نیقدرت ها نداشتم اگر داشتم تا به حال هزار بار فرار کرده بودم .در ا نینکردم ، از ا یکار

 انداخت  نیزم یرا در آورد و رو راهنشیحرکت پ کیو با  تگرف یطانیش یشد . لحن یگران تمام م

 . یدکترم گول زد ستین تیچی،مطمئنم ه یانداخت ی_امروز که خوب شلنگ تخته م

اشت د  یمعنا بود که کابوس اصل نیبه ا شیحرف ها نیچشم از بدنش گرفتم ا دمیبه تن برهنه اش که افتاد به خودم لرز نگاهم

کردم  یمن حس م یاتاق روشن بود ول یتر شد  چراغ ها کیافتاد ."کاش خودم را کشته بودم و راحت شده بودم " نزد یاتفاق م

 اش از هیبود و سا نیینگاه تنش نکنم سرم پا نکهیا یافتاده بود برا نیزم یاش رو دهیکش وبلند  ی هیام.سا ستادهیوسط ظلمات ا

 آورد یم ورشیخودش جلوتر به من 

 _زنده نذاشتمت که ازت مجسه بسازم ...

 سکوت چه بود اگر او را آرام نکرده بود. تمام جسارتم را جمع کردم  ی دهیزبان باز کردم ، فا باالخره

 _پس من رو بکش.

 ادامه داد  یرا پنهان کند ، با لحن جد رتشیکرد ح ی، شوکه نگاهم کرد سع ستادیقدم ا از

 ... یزنده بمونه . دو راه دار یک رهیبم یگم ک یمن م نجای_ا

 برداشت مجال فرار نبود . ادامه داد  یگرید قدم

 بود ؟...سلما  یرم سراغ اون دوستت ... اسمش چ یم ای یایبا من راه م ای_

بود که از نقطه ضعف من سواستفاده کند.  نیا یآمدن اسم سلما حالم دگرگون شد و سر بلند کردم پس آمار سلما را گرفتن  برا با

 . دیلرز یم میصدا

 خوره .  یدستت هم بهش نم یسلما رو وسط نکش . حت ی_پا

 گفت  یرا باال داد و با لحن مرموز شیابرو

 ؟ی_مطمئن

ود که من ب کیانقدر نزد دمیشن یسامان را از پشت تلفن م یو تلفنش را درآورد صدا ستادیحرف کوچک هم نفسم رفت ا نیهم با

 .  میتلخ عطرش زهر شده بود به گلو یبو یحت

 _سامان برو سراغ اون دختره ...

 زدم غیمن ... ج یجا یب یماجرا شدنش ... کنجکاو نیا ی... حماقت من ... قاط سلما

 _ باشه... باشه ...

 را آرام از گوشش فاصه داد  یگوش

 باشه ؟ ی_چ

داغ شده بودند از اشک  می. چشم ها دیکوب یام م نهیس واریخودش را به در و د شتریب یزمان زدم قلبم از هر ینفس م نفس

 به سخن باز شد  یشدم . دهان خشک شده ام به سخت یمتحمل م دیکه با یحقارت

 _ خودم...

مبل  یا قطع کرد و رور یزد ،گوش یرا چنگ م میگلوله شده بود و گلو میدر گلو ی دهی، کالف در هم تن میبگو شتریب نتوانستم

که خودم  یجهنم یکیبودم .خودم خواسته بودم و حاال در تار رفتهیبود . خودم پذ زیهمه چ انیپا نیکنار دستش پرت کرد . ا

کنم اشک اول از  هیداشتم تا تک ییبه جا ازیتحمل وزنم را نداشت ن دیلرز یم میبودم ، زانوها ستادهیآغوش باز کرده ا شیبرا

م . چشدیکش یم ریام، قلبم همه و همه ت نهیس م،یبا من نداشت پهلو یزدم که رامان فاصله ا هیتک واریشد . به د ریچشمم سراز

 . ندیرا ترسم را حس حقارتم را نب میتا اشک ها نمشیبستم تا نب



 

 

شد   یزهر جرعه جرعه در وجودم پخش م هیکه شب یعطر یتلخ گارشیس یشگیهم یکردم بو ینفسش را حس م یگرما

رفت سراغ سلما چه ؟" اگر به خاطر  ی. "اگر م لشیآمد ، نه توان مقاومت بود نه م یافتاد ، نفسم باال نم نییاز سرم پا یروسر

 خودم را ببخشم . وانستمت یانداختم نم یحماقت خودم سلما را هم به خطر م

 یبودم و نفس نفس م دهیها دو لومتریآزاد کردم انگار کخوردم آرام سرم را باال آورد نفسم را  یدستش چانه ام را گرفت که تکان 

 شیحالم را بد کرده بود زهر نفس ها نیتوانستم نفس بکشم و ا ینم یگم شدم .ناگهان شیچشم ها یاهیزدم . چشم باز کردم و در س

اش قرار گرفت و  هنیس یچوب درخت ها و برگ ها . دستم باال آمد و رو یو همان بو ی. همان گسدمینوش یرا جرعه جرعه م

د کرده بو خیو  دیلرز یم میکردم دست و پاها یم یمن احساس خفگ یکردم به عقب هلش بدهم هنوز با من فاصله داشت ول یسع

 ردم . ک یهوا تقال م یذره ا یرفت .برا یم یاهیس میو چشم ها دیکش یم ریرفت سرم ت یم نییستون فقراتم پا ی. عرق سرد رو

هوا باز و  یذره ا ی. دهانم را برا دیرس یهوا به من نم یتوانستم . عقب رفته بود ول ینم یکردم هوا را با ولع ببلعم ول یسع

 حمله بود بعد از مدت ها . کی نیکردم . ا یبسته م

ر رفت و عقب ت یقدم است میوخ یلیکه حالم خ دید یوقت یکنم ول یم یباز لمیف شینگاهم کرد، فکر کرده بود برا دیبا ترد رامان

 خواستم ..." یام چنگ  زدم . " هوا ... هوا م نهیشدم .به س نینقش زم اورد،یتاب ن نیاز ا شیب میزانو

 فرو رفتم . یکیو بعد در تار دمیشن یرا م یگنگ و نامفهوم یبود .صداها جهینت یب میتقال 

******************** 

 رامان  

س نف یبرا بشیتالش عج نیشد و ا یو رنگش که داشت کبود م دنشینفس کش یخواهد من را گول بزند ول یفکر کردم م اول

شان از خودش ن یعوارض نیدانستم چن یخواستم بترسانمش ، نم ینگرانم کرد . از اول هم قصد نداشتم جلو بروم فقط م دنیکش

 دهد.   یم

ا ه یکمک به زخم یکه قرار بود برا ییبود که سامان و دکتر ها نیا دیرس یکه به ذهنم م یزیکنم تنها چ کاریدانستم چ ینم

اتاق سامان را صدا زدم . انقدر بلند داد زدم که همه نگهبان ها و  رونینه . ب ایاند  دهیدانستم اصال رس یصدا کنم . نم ندیایب

  دی، نگران پرس دیباال دو یکیباال آمدند . سامان پله ها را دوتا  یخدمتکار ها هم به سمت طبقه 

 شده؟ یشده ؟ چ ی_چ

 _دکتر.. دکتر اومده؟

 . یهنوز مطمئن نبود چه اتفاق یافتاده است ول یاتفاق دیفهم سامان

 . کهینزد دهیشده رامان ؟ دکتر هنوز نرس ی_چ

 شدم و داد زدم  یعصب

 . ارشیرو بفرست زودتر ب یکی_

 کالفه شد  سامان

 شده ؟ یچ یبگ یخوا ی_نم

 . رو به خدمتکار ها و افرادم داد زدم  دمیگرفتم و داخل اتاق کش اش را قهی

 زودتر خودش رو برسونه . دیبگ دیزنگ بزن دیاتاق من بجنب دشیاریم میمستق دی_دکتر که رس

 شیو چشم ها دیکش ینفس م یهمچنان به سخت نینشسته بود و سر او را بلند  کرد تا بنشاند آو نیداخل اتاق سامان کنار آو برگشتم

کردم انقدر حالش بد شود  یبلندش کردم ،به وضوح لرزشش را حس کردم خودم را لعنت کردم . فکر نم نیزم یبسته بود از رو

 شده بود ... بکه حالش کامل خو المیبه خ ی، ول

 را باال برد  شیصدا یعصبان سامان

 شده ؟ ینجوریرامان ؟ چرا ا یکرد کارشی_چ

 آمد من را بازخواست کند  یکردم خوشم نمبا اخم نگاهش  یعصبان



 

 

 نکردم. یکردم حالش بد بشه . کار ی_فکر نم

 بشه ؟ ینجوریا یکرد یکار م هیحتما  دی؟ امروز با یتوجه نکرد طشیذره به شرا هی ی_حت

تم و به سمت تخت گذاش یرا رو نیکرد .آو یبه آرام کردنم  من نم یکمک چیبود و سامان ه یخط خط یاعصابم به اندازه کاف 

 سامان برگشتم 

 هستم . یقاط ی_سامان واسه من صداتو باال نبر ها به اندازه کاف

 شود الیخ یخواست ب ینم انگار

 نداشت  یکشتن فروزنده و پسرش عوض شد به اون ربط یبرا متیتصم یتو ناگهان نکهی_ا

 عقب رفت ، داد زدم یاش زدم که قدم نهیمحکم تخت س 

 به خاطر اون نکشتمشون .  ی_لعنت

کار را به خاطر او کرده ام .از آن بدتر با  نیشد که ا یشد ، خودم هم باورم نم یسکوت کرد انگار باورش نم یلحظه ا یبرا

 .  دندیکه در اتاق باز شد و دکتر با خدمتکار ها رس میبود یبهت و ناباور نیبلند  به انجامش اعتراف کردم . در هم یصدا

گرفت.  یم نیآو یبرا ییرفت و دارو ها یم دیبا نکهیا یکردم زودتر از دست سامان خالص شوم به هوا یرفت سع که دکتر

 .  شدیداشت آزار دهنده م گرید رمیهمه اشتباهات اخ نیخواستم االن با سامان رو به رو بشوم ا ینم

د نگران بو یلیدکتر خ یرا پشت سر گذاشته بود ول بهش آرام بخش زده بود و حاال آرام و در سکوت خواب بود . آن حمله دکتر

 یم شیبودم و در خواب تماشا ستادهیسرش ا یشود . کالفه باال یبا استرس یگونه فشار عصب چیدچار ه دیو گفت که اصال نبا

 بود .  گناهیداد که انقدر ب یآزارم م یلیموضوع خ نیو ا  ودکلمه معصوم ب یواقع یکردم . به معنا

 یمبودم و ن ونشیجانم را مد نکهیتوانستم بکشمش به خاطر ا یگرفتم . نم یم یمیتصم دیادامه بدهم با نجوریتوانستم ا ینم

پوشم  و داشتن آن دوست سرگردش  یکه در خانه م یلباس یدانست . حت یراجع به من م زیتوانستم بگذارم برود چون همه چ

ود ب نیمن جز ا ینداشت مگر زندگ ینفع چیمن ه یبرا یداشتم وقت ینگهش م دیاب اکرد . "اصال چر یتر م دهیچیرا پ زیهمه چ

کردم احمقانه بود خصوصا که خبرنگار بود و  یرفتند ؟ ." آزاد کردنش هر جور نگاه م یم دینداشتند با یکه نفع ییکه آدم ها

 جمله بود . نیهم یها فقط برا هیتوج نیا ی مهآمد و ه یبود که از او خوشم م نیبود و بدتر از همه ا رشیدرگ مایمستق سیپل

افتاد که تنفسش  ادمیکردم  یبودم و فکر م ستادهیسرش ا یبرداشتم و روشن کردم . همان طور که باال زمیم یاز رو یگاریس

ودند تا پو ب. همه در تکا ستادمیبود به سمت پنجره رفتم و پنجره را باز کردم و کنار پنجره ا ختهیقبل به هم ر قهیچند دق نیهم

و محو شد .  دیسرد رقص یدر هوا گاریکرد . دود س یسرد صورتم  را گز گز م یبه بار آمده را جمع کنند . هوا یها یخراب

 صورتم را نوازش کند .  ندیگز گز خوشا نیرا لب پنجره تکاندم و اجازه دادم ا گاریس

******************* 

  سامان

ردم با ک دیآزاد کردم و تهد یطیدادم و خود فروزنده را با  شرا لیتحو سیهفته از آن ماجرا گذشته بود پسر فروزنده را به پل کی

امان . ر میبه کارشان نداشته باش یکار یگریاز خانه را قبول کند و خودش هم زبانش را ببند د یشرط که پسرش اتهام دزد نیا

آن روز که  یشود . از فردا ینظرش عوض م ندیکردم اگر فروزنده را بب یحس م ندیرا بب ولحظه هم ا کیحاضر نشد  یحت

 کرد.  رونیشکل او از اتاق ب نیدر اتاق رامان بد شد رامان به بدتر نیحال آو

را  نیآمدم ، رامان آو رونیب ی. وقت دمیرا شن ییبودم که سر و صداها دنیشدم مشغول لباس پوش داریاز خواب ب یزود وقت صبح

 اش کنند . یزندان نیزم ریکرد تا در ز یم دادیکرده بود  و رو به افرادش داد و ب رونیب

زندان اش  نیرزمیدر ز یندارد ول یاست و حال درست ضیدانست مر ینه به االن که م روزشید یکردم ، نه به نگران تعجب

 کرد . 

 نیکه ا دختر کیهستم که به  یبدبخت یلیکردم آدم خ یبودم حس م دهیفهم شتریب نیراجع به آو یداشتم ، از وقت یبد یلیخ حس

ود ب حالیهنوز ب شبید یرا که به خاطر دارو نیهمه آزار رسانده ام . فقط تماشا کردم که آو نیا دهیکش شیدر زندگ یهمه بدبخت

 بردند. 

از رفتار  یلیآن بال سرش آمده بود خ یکردم . هرچند کال از وقت یرامان را اصال درک نم بیو غر بیعج یرفتار ها نیا لیدل

کند  یبه او م یادیتوجه ز نیهم یبرا دیآ یخوشش م نیکردم از آو یبدتر هم شده بود . فکر م رایاخ ینبود ول یعیطب شیها



 

 

دکترش گفته بود ممکن است   است . قبال ینوسیس یرفتار ها شیرفتار ها نیو همه ا شده وانهیکارش مطمئن شدم د نیبا ا ی.ول

 نبود .  ظیوقت انقدر غل چیه ینشان بدهد ول یچند قطب یرفتار ها

کرد که خودش زنده بود و  یخدا را شکر م یسرش آورده ول ییکرد که رامان چه بال یچند فروزنده تا ابد فراموش نم هر

 یلیخ یبه زندان رفت . البته برگشتن فروزنده را پنهان کرده بودند . بعد از مرگ مظلوم یو به جرم دزد یپسرش فقط چند ماه

 گشت .  یم نیدنبال آو یلیبود که خ یسر همان سرگرد ریها ز نیبه دنبالش گشته بودند و همه ا

 یودم از نظر عاطف. مطمئن ب نیکردن آو دایپ یاش را گذاشته بود برا یکار و زندگ یرا داشتم که چطور همه  اخبارش

 نداشت انقدر تالش کند و خودش را به آب و آتش بزند .  یلیدارد وگرنه دل ییها یوابستگ

اد فرست نیزم ریرا به ز نیکه آو یروز یخواند کردم ، فردا ینشسته بود و خونسرد روزنامه م زشیبه رامان که پشت م ینگاه

سرد بود . به نگهبان ها  شهیبودنش هم فیجدا از کث نیزم ریشود . ز یدانستم سردش م یپتو و متکا بردم . م شیخودم برا

جع به را ینکرده بود سوال یسع یهفته حت کی نیرامان در ا ی. ول رندیخبر بگ حالشاز  کباریسفارش کرده بودم هر چند وقت 

 شده بودم  قیدق شیتمام رفتار ها یاو کند . رو

 ؟ یکن کاریرو چ نیآو یخوا ی_م

 فکر هم نکرد انگار جوابش را حاضر آماده داشت  یبلند نکرد حت سر

 _بهش فکر نکردم . 

 ؟  نیرزمیز شیفرستاد یکن شینبود زندان یبهتر ی_جا

 بلند کرد و من را چپ چپ نگاه کرد  سر

 کجا باشه ؟ دیبا ی_کجا ببرمش ؟ زندان

 یاش م یشدم نگران رفتار و سالمت روان ینگرانش م واقعا یداد گاه یمتناقض از خودش نشان م یهم داشت رفتار ها باز

روان پزشک  شیانداخت که مجبور شدم وادارش کنم تا پ یم یدوران ادی.دوباره من را  نمشیبب نجوریخواست ا یشدم ، دلم نم

 برود 

 ؟ یکن یباهاش رفتار م ینجوریچرا ا نشیدکتر بب ینذاشت ی_رامان تو حت

 گفت یلحن بدجنس با

 اش کنم ؟  نهیهز یزیچ دیخوره چرا با ینداره و به درد نم یا دهیفا چیه ی_وقت

 یدختر م نیا یآمد . دلم برا یخوشم نم شیحالت ها نیاز ا چیه یشد ول یم یرامان قبل هینگاهش کردم . داشت شب دیترد با

 یموضوع پ نیگذاشتم رامان به ا یم دینبا یبود ول یسوخت . حسم برخالف قبل که بهش مشکوک بودم االن ترحم و دلسوز

 ببرد.

 ؟ یکن یزجر کشش م یدار گهی_پس بکشش چرا د

 خوره که بخوام ببخشمش به تو .  ینداشته باش . به دردتم نم نیبه آو ی_تو کار

 بهم دست داد . اخم کردم .  یکرد حس بد یاش را مسخره م یماریداشت ب نکهیا از

 .  ی_هر جور راحت

 عهکدفیشدن  الیخیب نیا رشیاخ یدهد . هرچند با توجه به رفتار ها ینشان نم یلیعالقه و م جیه گریرامان د دیرس ینظر م به

شد چقدر بد  یحساس م یدانست که وقت یخواستم حساسش کنم . خدام ینکردم نم یسوال گرید یبود ، ول بیعج میاش برا یا

ار ک نیهفته ا کی نیادامه دادم همان طور که ا نیبه سر زدن به آو میبگو یزیشد . بدون آنکه به او چ یقابل تحمل م ریعنق و غ

 را کرده بودم .  

************* 

  نیآو

 یاز روز یدانم چرا ول ینم دمیچیآورده بود پ میکه سامان برا ییپتو ها نیآورده بودند را خوردم و خودم را ب میکه برا یناهار

در اتاق رامان باشم  ستمیکردم که مجبور ن یبا من عوض شده بود . خدا را شکر م رفتارش ستیکه بهش گفته بودم مشکلم چ



 

 

 یحساب سر انگشت کیبا  یرفت ول یحساب روز و شب از دستم در م یشد . گاه یم دترهوا مدام سردتر و سر یاز طرف یول

 دهیدو هفته هم بود که رامان را نه د کیبودم و نزد یعمارت  زندان نیشد که در ا یم یماه کی بایشد حدس زد االن تقر یم

 بود .  یخوشحال ی هیما نیبودم و هم دهیرا شن شیصدا یبودم و نه حت

کردم که دلش به حالم سوخته .  یآورده بود. حس م میپتو ها را هم سامان برا نیزد هم یوقت ها سامان بهم سر م یگاه فقط

 رفته بود .  نیاز ب بایه داشتم تقرک ییها یکرد و زخم ها و کبود یدرد نم گرید میپهلو

که داشتم  یزد . تنها راه یداشت حالم را به هم م گریموضوع د نیبود که حمام نرفته بودم . و ا نیداد ا یکه آزارم م یزیچ تنها

ادامه  یکلش نیتوانستم ا یواقعا نم ینه ول ایکند  یدانستم قبول م یبود که به سامان التماس کنم که بگذارد به حمام بروم . نم نیا

 بدهم . 

 تیدر واقع نکهی. با ا میروزها شده بود کابوس خواب ها نیکه ا یکردم و مرد یکه داشتم فکر م یطیروز به خودم و شرا هر

که با نبودش هم به من  یعذاب نیو ا رمیرا بگ دمیدیکه م ییخواب ها یتوانستم جلو ینم یمجبور نبودم با او رو به رو شوم ول

ط به خانواده کنم . فق کاریچ دیدانستم با یاتاق افتاده بودم و نم نیا یشدم صبح تا شب گوشه  یکنترل کنم . داشتم افسرده م دادیم

و زار  رمیخواست برگردم خانه و مادر و پدرم را بغل بگ یزد . دلم م یبه دلم چنگ م شانیکردم و دلتنگ یو دوستانم فکر م

ام مرتکب شده بودم . به خاطر  یکه در زندگ یاشتباهات نیا اممن را ببخشد به خاطر تم میحمد بگوخواست به م یبزنم . دلم م

 .  شیتوجه نکردن به تمام حرف ها

 ریکه تا خرخره در آن گ یپاره شد و برگشتم به زمان حال میها یبودم باز شد و رشته تمام دلتنگ یکه در آن زندان یاتاق یدر آهن 

 ام را محکم کردم .  یروسر یافتاده بودم  . سامان داخل اتاق شد و پشت سرش در را بست ، گره 

   دیبه من انداخت و مشکوک پرس یداشتم .سامان نگاه ازین یگرید یزهایحمام و چ به

 ؟  دهی_چرا رنگت پر

 جلوه کنم یکردم عاد یخواستم آب شوم ، سع یخجالت م از

 . ستین یبه خصوص زی_ چ

 دارم پنهانش کنم یهست که سع یزیچ دیفهم سامان

 ؟ یضی_ مر

 مضطرب تر شدم  

به  هست . ییدستشو هیاتاق فقط  نیا یتو نجایجا ؟ ا نیشه برم حموم بعد برگردم هم ی_ نه فقط دو هفته است حموم نرفتم .م

 ندارم . زیعالوه لباس تم

 بلند شد و به سمت در رفت   شیخواند ، از جا یرا م زیهمه چ ینگاهم کرد انگار تا انتها رکانهیز سامان

 بگم حموم اتاق خودم رو آماده کنن و واست لباس بزارن .  رمی_ م

ه اش شدم.چهر ری. که متح دیلبخند من خند دنیپنهانش کرد و از چشم سامان پنهان نماند . با د شدیزدم که نم یشدم لبخند خوشحال

 انداخت یم ییآشنا ادیمن را 

 فرستم دنبالت . یاده باش م_آم

 دواری.امام را برداشتم تا بشورم یگذاشتم فقط روبالشت یرا تا کردم و کنار میتکان دادم و منتظر نشستم پتو ها یسر یخوشحال با

ن را م شد و شانیدایساعت بعد دو خدمتکار پ میتنم بود . ن شیدو هفته پ یبهم بدهند هنوز همان لباس پاره ها یبودم لباس مناسب

رد دلم د ریبخواهم . ز یزیچ ایجرات نداشتم که مسکن  یدرد داشتم ول یرا خواستم، کم ازمیمورد ن لیابردند ازشان لباس و وس

 همان طبقه بردند که اتاق رامان در آن بود . یاز اتاق ها گهید یکیکرد .من را به  یم

سبز بود و مبلمان  یشده بود تختش همانقدر بزرگ فقط با روکش ها دهیبه همان اندازه مجلل چ یاتاق رامان کوچکتر بود ول از

به اتاقش آرامش  نیاتاقش سبز بود و ا دمانیو قرمز بود ، سبز بود . کال چ یهم رنگشان برعکس مبلمان اتاق رامان که مشک

 . دادیم یخاص

باشد  دهیاق سامان است ممکن است او هم دات نیتخت گذاشته بودند . خجالت زده که اگر ا یکه خواسته بودم را رو ییزهایچ

را  لیسامان وسا دنیرا بردارم و به حمام بروم در اتاق باز شد با د لیرفتم تا برشان دارم . تا خواستم وسا لیبه سمت وسا عیسر



 

 

 نهیبه سمتوجه شد دست  عیو انگار سر دیسرک کش یکنم کم یرا پنهان م یزیشده بود چ وجهپشت سرم پنهان کردم .او که مت

  ستادیا

 گفتم برات بزارن  یکه الزم داشت ییزای_همه چ

ق اتا کیانداختم به سمت کمدش رفت درست مثل اتاق رامان  نییداشتم سر پا یحرفش تا بناگوش سرخ شدم .حس بد نیا با

 کوچک بود از داخل همانجا داد زد 

 . امیتا من ب یخور یتکون نم نجایو از ا یریجا نم چیکارت تموم شد ه یوقت رونیرم ب یپوشم م ی_من دارم لباس م

 یبود و سر شانه ها ختهیاش ر یشانیپ یاش رو یمشک یآورد موها رونینگفتم که سرش را از کمد ب یزیکردم و چ سکوت

 . دمیدیبرهنه اش را م

 گفتم ؟  یچ یدی_شن

 بلند و با خجالت نگاهش کردم  سر

 _بله ؟

 رد تکان داد و تکرار ک یسر سامان

 ؟ یدیمن گفتم . فهم یگیم یدیکس هم گوش نم چیبه حرف ه امیتا من ب یریجا نم چی_ه

 بار سر تکان دادم  .  نیا

 . گهیرم د ی_خوبه . حاال برو من هم م

 زیکه داشتم من را ترحم برانگ یایفوب نیکرد انقدر ا یدانستم چرا انقدر به من لطف م یلب کردم . نم ریز یزده تشکر خجالت

 هوانید هینگاه خودم کردم شب نهیدر آ یداشتم .به حمام رفتم و در را قفل کردم . چند لحظه ا یموضوع حس بد نیکرد ؟ از ا یم

 ها شده بودم .  یها و هپل

تم . داش یبهتر یلیآمدم .حال خ رونیداخل اتاق نباشد و بعد ب یکس ایاول چک کردم سامان  میایب رونیخواستم از حمام ب یوقت

را بردارم  شیو سردم هم شده بود به سمت تختش رفتم  خواستم پتو امدین یوقت یول دیایمبل نشستم و منتظر شدم تا سامان ب یرو

 ایو دلم را به در دمیکش یقیدراز بکشم. آرام نفس عم ینرم یدر جا دنیخواب نیزم یرو یالنمدت طو نیکه وسوسه شدم بعد ا

 . دیفهم ینم یزیتوانستم تختش را مرتب کنم و او هم چ یو بعد م قهیفقط پنج دقپتو مچاله کردم . ریزدم و خودم را ز

******************* 

  رامان

 ؟ یگفت ی_چ

 حرف قبلش گفت یدر ادامه  عیپا و آن پا کرد و سر نیبود ا دهیکه ترس مرد

 .  رونین باومدن و رفت رونیاون دختر رو بردن اتاقشون از اتاق ب نکهیبعد ا شونی_البته آقا ا

گفته بودم راجع به  یزیبود مگه ؟ مگه من چ انتیخ نیکند ؟ "اصال ا انتیشد سامان بهم خ یخراب بود باورم نم یلیخ اعصابم

 بماند پس چرا او را به اتاق خودش برده بود؟" نیزم ریدر ز دیگفته بودم با یبشود ؟ ول کینزد نیحق ندارد به آو نکهیا

 ؟ رونیب ادیتا از اتاقش ب دی_چقدر طول کش

مراقب حوادث داخل خانه به خصوص  ینداشت من فقط گذاشته بودم که چهارچشم یبود . به اون ربط دهیرنگش کامال پر مرد

که  یمن دارد . از آن روز یبرا یتیاهم نیکوچکتر نیکه فکر کند آو رمیخواستم از سامان اطالعات بگ یباشد چون نم نیآو

 کردم سامان خالف دستورات من عمل کند .  یفکر نم یباشد ول مراقبش شتریمرد خواستم تا ب نیز اپتو برد ا شیبرا

 هم نشد رفتن لباساشون رو عوض کردن .  قهیدق 5_

ه چه بود؟"  هفت نیرود که لباس عوض کند.  سرزدنش به آو یسر تا خانه م کیبلند شدم . "به من گفته بود  میاز جا یعصبان

 یرفتم و فکر م یو حاال هم که او را برده بود داخل عمارت آن هم اتاق خودش  .راه م دیپرس نیدرباره آو یهم سواالت شیپ

  کردافکارم را پاره  یکردم که مرد رشته 



 

 

 آقا ... دی_ببخش

دانستم  یکرد که نم یم تمیبخواهد خالف مقررات عمل کند اذ نیسامان به خاطر آو نکهیزدم دست خودم نبود .انقدر فکر ا داد

 خودم را کنترل کنم .  یچطور

 ؟ هیچ گهی..د هی_چ

   دمیزبونشون حرف کش ریرفتن. من از ز شونی_چند تا خدمتکار به اتاق ا

 شدم و به سمتش رفتم  کنجکاو

 _خوب؟

 حرفا بوده .  نیحمام و ا ی_ظاهرا برا

 کردم سرم داغ کرد  حس

 حموم رفتن اون سوخته ؟ ی_حموم ؟ دلش برا

 کرده بود . نگاهش کردم  ریدهنش گ یتو دیخواست بگو یکه م یجمله ا نیآخر 

 ؟  یزن یحرف م ی؟ چرا قرض یمونده نگ یزی؟ چ هیچ گهی_د

 ترس به حرف آمد با

 کنن .  هیته شونیا ازیمورد ن لی_ظاهرا خدمتکار ها دستور داشتن وسا

 نگاهم کرد   هیچپ نگاهش کردم . چند ثان چپ

که  کردم یفکر م نیزده بودم . من که پخمه نبودم و انقدر به ا جیشد که انقدر گ یبرد . باورم نم یزیحرفش شکم به چ نیا با

 را اصال در نظر نگرفته بودم .  گریکند چه کار کنم که به کل احتماالت د انتیسامان اگر بهم خ

 .  ی_مرخص

دسم ح ایآ نکهیکرد ا یبدجور اعصابم را خراب م یزیچ کیرا روشن کردم .  گارمیتم و سام نشس یصندل یکه او رفت رو یوقت

 یاش با سامان حرف زده بود من را آزرده خاطر م یراحت درباره مسائل شخص نیآو نکهینه . از ا ایدرست بود  نیدرباره آو

 گرفت .  یروزه سکوت م دیرس یبه سامان گفته بود بعد به من که م اش را هم خودش یماریداستان ب یکرد . حت

را  یکه ازش جواب سوال یزد . وقت یکردم حرف نم یکه من سوال م ییوقت به جز وقت ها چیه یبود و سخنور ول خبرنگار

 . دیگرفتم آن هم با تهد یجواب م دیخواستم به زور با یم

 . من ازش مراقبتدمیمن بودم که جانش را بخش نی؟ا  ردیقرار بگ تیسامان در اولو دیشد فکر کنم چرا با یموضوع باعث م نیا

انتخاب همه  زن ها من بودم و  شهیآمد. چرا سامان آدم خوبه شده بود ؟ چرا هم یمن بودم که ازش خوشم م نیا یکرده بودم . حت

رفتار کرده بود انقدر راحت بود که  یآدم اضاف کیکه ابتدا با او مثل  یچرا با کس یبود ول هدوم توج یسامان در درجه  شهیهم

 صحبت کند ؟ شیراجع به مسائل شخص

 کنم ... یگفتم  به سامان حسادت م یبودم م یتکان دادم اگر آدم حسود یگاریس ریرا در ز گارمیس خاکستر

 وقت نبودم " چیاصال .ه ستم،ین یمن آدم حسود ی"ول

************* 

 

 مدمح

و داد من را صدا زد بود و نگهبان ها نگذاشته بودند که داخل  غیو ج هیگذشت که سلما دم در اداره با گر یم یماه از آن شب دو

 بودمش .  دهید نیهمراه آو رونیب ایوقت ها خانه شان  یلیشناختم . خ یبود خوب م نیآو یمی.سلما را چون دوست صم دیایب

ت داش ازین نیکه آو ییبگذراند و من فقط وقت ها نیتوانست انقدر وقتش را با آو یکردم  که م یم یبه سلما حسود یحت یگاه

.هرچند گفته  دمیام یشده بود همه  نیچند سال آو نیشکر داشت . ا یکرد، جا یم دایپ ازیبه من هم ن یکه گاه نیبودم . البته هم



 

 

من  یکه برا نیتو فقط کنار من باش . هم مییآ یکنار م ایفوب نیم با اگفتم با ه یبهش م دیبا قدرازدواج ندارد ." چ یبود آمادگ

 جنگم . " یم ایدن یمن با همه  یباش

داشتم که شب ها  ینداشت . انقدر حال خراب دهیفا میدر و آن در زده بود نیکجاست . هر چقدر به ا میدانست یدو ماه بود نم حاال

 جنازه اش ی.. حت یحت نکهیکه گم شده . ا نیاست ، ا نینبود آو تیوضع نیبود علت ا دهیمادر هم فهم یرفتم . حت یهم خانه نم

 .  میکرد ینم دایرا هم پ

نازه هم نبود . ج یاثر انگشت چی، ه  میکرد دایرا پ ی، همه فرار کرده بودند و فقط جنازه مظلوم میدیرس یبه آن خانه لعنت یوقت

شده بود به  یکشته شدن مظلوم یکس مهم نبود ول چیه ی. مردنشان برا گرید یفراربود و خون و جنازه چند خالفکار  یمظلوم

 یعوض یآدم ها نیبود که ا یآدم شیهمه آدم بوده . بدتر از آن االن پ نیوسط ا نیبه کنار آو اه نی.همه ا یتیامن یمسئله  کی

 را بکشد .  یاست که توانسته مظلوم یطانیرو کشته بود . معلوم نبود چه ش

بوده است ؟ مافوق  زیعز میدانست که چقدر برا ینم یروزها ک نیرا دوست دارم ا نیدانستند چقدر آو یم میمافوق ها ی همه

خواستم  یمن نم یزنده مانده باشد . ول نیامکان ندارد که آو ستین یخبر چیدر آمده بود که بعد از دوماه که ه شانیصدا میها

بود  که ممکن یاتفاقات یگرفت از همه  یتوانستم باور کنم . قلبم درد م یکردم نم ینم دایپازش  یجنازه ا یباور کنم . تا وقت

 .  دیایب شیبرا

وجه مت یماندم وقت یم داریو با قهوه ب دمیخواب یبودم و نم یسرنخ نیکوچکتر ریگیآمد چهل و هشت ساعت پ یم شیکه پ یگاه

 افتاد .  یم شیاتفاق برا نیا دیگرفت . چرا با یقلبم درد م دمیشدم به بن بست رس یم

 آمده بود مادر و پدر نیآو ینه . ظاهرا از خانه  ایام  داکردهیپ یزیچ ندیآمد و خواست بب شمیپ انیسلما با چشم گر شیروز پ چند

وزنامه دفتر ر ریو سردب میبود به زنده بودنش داشتند ما دیکه هنوز ام ینگران بودند . بعد از دوماه تنها کسان یلیو خانواده اش خ

چه  یدارد رو نیکس جز سلما خبر نداشت که آو چیواقعا ه نکهیدانستم با ا یموضوع م نیآن ها را مقصر ا یاش . هرچند همه 

 اش بود .  یاتفاقات به خاطر شغل لعنت نیا یباز هم همه  یکند . ول یکار م

هم  نباریشد ا یم یچ کردیبا من  مشورت م شهیکرده بود او که هم میگذاشت من کنارش باشم . چرا از من قا ی"چرا حداقل نم

 یمبادا طرف بخواهد از او مراقبت کند . مگر چ دیبگو یزیچ یآمد که بخواهد به کس یبدش م شهیرود ." هم یگفت کجا م یم

 .  کرد یم هیکرد ، تک یشد به من اعتماد م یم

 نیدانستم که ا یم رونیبودمش ب دهیآرمان کش یدست و پا ریکه از ز یخواسته بودم ازش ؟ از همان شب نیاز ا شتریب یزیچ مگه

تنها مشکلش که اعتماد به  یها ول ییبایها و ز یخودش مهربان یها یزنانگ یبا همه  یاست . دختر یدختر از نوع متفاوت

 اش بود .  یلعنت یایفوب نیکرد ا یخراب م ینفسش را گاه

 کی نیهم یکرد ممکن است زنده باشد . برا یبود که فکر م یروزنامه هم بعد از من و سلما و خانواده اش تنها کس ریسردب

 نیا دیگذاشته بود . شا زهیکند جا دایپ یکه خبر موثق یکس یزده بود برا نیگمشده بودن او یبخش از روزنامه را دو ماه تمام اگه

 . میخبر نداشت چیچند نفر ان هم به اشتباه ه جزبه حال به  تا یکرد ول یم یکمک

بهش نداشتم . فقط صرفا چون به فروزنده ربط داشت از بخش  یدیکردم که ام یرا نگاه م ینشسته بودم و پرونده ا زمیم پشت

 . نگاهم به پرونده مانده بود . ارنیفروزنده پسر فروزنده رو برام ب دیحم یخواسته بودم تا پرونده  یفریک

موضوع  نی؟ ا یدزد یو صادرات یواردات یاز شرکت ها یکیعامل  ریمد یرفت خانه  یم دیچرا پسر فروزنده با دمیفهم ینم

 خوب بود . یخودشان به اندازه کاف یوضع مال یگنگ بود وقت میبرا

ها و همان  ییهرچند در بازجو مینداشت یخبر چیشده بود و ازش ه بیغ نیبه فروزنده نداشت . فروزنده هم مثل آو یاصال ربط 

م هم اعال رایندارند و اخ قیسفر رفته است و ازش خبر دق یو آن ها گفتند برا میگم شد  سراغ خانواده اش رفت نیکه آو یروز

 زیچ چیارتباط آن دو بود ه یکه نشان دهنده  یاز فروزنده و مظلوم نیجز عکس آو هکرده بودند خارج از کشور است . ب

 یعکس منتشر شد فروزنده اعالم کرده بود که از شرکت خصوص نیبه عالوه آن موقع که ا ردینبود که دستم را بگ یگرید

 چیشد ه ینبودنش نم یندارند . برا یگریارتباط د چیکرده و ه یم افتیدر نهیداده است و هز یم گاردیباد یخودش به مظلوم

 کشور را نداشت .   ایرا که منع ورود و خروج از شهر چ دیتراش یرادیا

وانستم ت ینم مینداشت یمدرک موثق چیبه خارج از کشور رفته بود . چون ه رایگفتند اخ یکه کردم متوجه شدم راست م یریگیپ

فروزنده  دیکرد . دوباره نگاه پرونده حم یخراب م شتریاعصابم را ب نیو ا رمیالملل بگ نیب سیاز پل یریگیحکم بازداشت و پ

کرده بود و دادگاه هم حکم صادر کرده بود به قرار معلوم زندان و پرداخت  تیکاازش ش یکردم صاحب خانه به جرم دزد

 غرامت . 



 

 

صرفا  یآدم معمول کی یول ستیکردم صاحب خانه ک یگشتم . بررس ینداشت و من دنبال آن م یوسط همخوان نیا یزیچ کی

از دست داده  یاش که در بچگ یو پدر یمادر یاز طرف خانواده  یادیز ی هیشرکت زده بود . ارث یپولدار بود . که به تازگ

 یمیق چیوسط ه نیا یطور ول نیپرورشگاه بود . خواهر کوچکترش هم هم در یبود . البته ظاهرا مدت طوالن دهیبود بهش رس

شده  دایاش از ناکجا آباد خارج پ ییبود دا دهیرس یهم به سن قانون یبرسند . وقت یکند تا به سن قانون ینداشتند که از آنها نگهدار

 کجاست .  ودبهش رسانده بود و حاال هم معلوم نب ینامعلوم لیاش را به دال هیبود و ارث

کل مش زیچ چیبود . ه یبستر یروان یها مارستانیاز ب یکیداشت و حاال سال ها بود که در  یناموفق یاقدام به خودکش خواهرش

 نکهیداشتم . با ا یباز هم حس بد یباشد نبود ول یمظلوم ایبا فروزنده  یارتباط رامان شکوه ینشان دهنده  نکهیا ای یبیدار و عج

 طور .  نیخودش را هم هم نمیبب کیخانه اش را از نزد وخواستم بروم  یم یول دینبا

 یوهرامان شک یزدم و به سمت خانه  رونیاز پرونده ها از اداره ب یکی یرو قاتیبه بهانه تحق دمیبلند شدم و کتم را پوش میجا از

 رفتم . 

 

****************** 

 

  رامان

 هشیمچه مرگم شده است. من که ه قایدانستم دق ی. نم زدیخوردم . سکوت سالن حالم را به هم م یمبل نشسته بودم و قهوه م یرو

 خورد .  یسکوت حالم به هم م نیبودم حاال از ا یاز سر و صدا فرار

به من  یزیحمام چ یرا برده بود به اتاقش برا نیآو یوقت شیماه پ کی نکهیبودم به خاطر ا ریبود که از سامان دلگ نیا یبرا دیشا

م که به حما دیایدر ب نیزم ریبار از ز کی یحداقل هفته ا نیآو میآن روز آمد و گفت بهتر است اجازه بده ینگفت و فقط فردا

 برود . 

شرط که از حمام خدمتکار ها استفاده  نیرا کرده است و قبول کردم فقط با ا نکاریدانم از قبل ا یکه م اوردمین شیهم به رو من

را دانم چ یبودم ازش . نم ریدلگ یول موضوع گذشته بود نیماه از ا کیکه  نی. با ا رفتیبعد پذ یمکث کرد ول یکند . اول کم

وردم آ یم شیاگر به رو دیام شده بود . شا یریموضوع باعث دلگ نیا ینکرده بود ول یاشتباه ر. کا دیدوست داشتم به من بگو

 ممکن بود ایدهم و  یم یالک ریدارم گ لیدل یشدند که ب یم ییبچه ها هیگفتم شب یم یزیاگر چ یخورد ول یانقدر بهم برنم

 دارم .  یحس بخصوص نیسامان بفهمد که من به آو

به خاطر  دیرفت تا به او سر بزند  . شا یاصال چرا هر بار خودش م دمیفهم یسر بزند .  نم نیهم رفته بود که به آو امروز

  بوده . یمراقب م دیراه انداختم که خودش با دادیبار که آن بال سرش آمد و من دعوا و داد ب نیآخر

 وارد سالن شد  یسالن باز شد و خدمتکار در

 .  ننیخوان شما رو بب یم نجایامدن ا یانتظام یرویسرگرد ن کیآقا  دی_ببخش

 : دمیپرس دیجور چند لحظه فقط نگاهش کردم بعد با ترد نیقهوه در دستم خشک شد . هم وانیحرف ل نیا دنیشن با

 ؟ یدی؟کارتش رو د قایدق هی_اسمش چ

ده فروزن دیحم یدزد یپرونده  ریاومدن که درگ نیا یندارن فقط برا یزیچ ایگن حکم  یم یدی_بله آقا . اسمش سرگرد محمد حم

 با خود شما داشته باشن .  یخوان صحبت یخونه هستن . م نیاز ا

ه ک ییها نیبود قبال با خبرچاز ما ن یاثر چی؟ ه یچطور یبرده باشه ول یکرد ؟ نکنه بو یم کاریچ نجایا نیبودم . "ا مبهوت

شد  ینم یازمان به جا بماند . از طرف یکردم مبادا رد یاستفاده نم نیاز خبرچ مایخودم مستق یحت میداشت چک کرده بود یدیسع

 کرد . " یشد ول نم یاالن ردش کنم برود اگر مشکوک م

ماه از گم شدنش  2بوده که بعد از  نشانیب یزیبود ، آمارش را دورادور داشتم . مطمئن بودم چ نیکردن آو دایپ ریگیپ بدجور

 کرد .  یاون مقاومت م یپرونده رو جمع کند ول دیهم گفته بودند احتماال مرده و با شیمافوق ها یگشت. حت یهنوز دنبالش م

 به خدمتکار گفتم  رو

 .  نجایا ادیب یشده و بگو بدون معطل یهم فورا برو دنبال سامان و بگو چو بعد  نجایا دشیاریتو. ب ادیب دی_بذار



 

 

. اندازدیب دیرا به ترد ینبود که کس زیچ چی. ه اوردیدر ب نجایفکر کردم که چه باعث شده سر از ا نیخدمتکار رفت به ا یوقت

به من را  نبود که شکش یزیبدانند پاک کرده بودم پس چ هیخواستم بق یکه نم ییگذشته ام را روشن گذاشته بودم بماند ، فقط جاها

 کند .  ادیز

 شدم خدمتکار را خطاب کردم  یبلند م میطور که از جا نیسالن باز شد و محمد وارد شد  . خدمتکار منتظر دستور من شد هم در

 .  دیاریو قهوه ب یی_چا

 زدم و دستم را به سمتش جلو بردم  یدسر یلیکرد و رفت . جلو رفتم و لبخند خ یکوتاه میتعظ خدمتکار

 هستم .  ی_شکوه

 است زد  یکه مشخص بود مثل من زور یدستش را جلو آورد و لبخند محمد

 .  یانتظام یروین ییهستم از بخش جنا یدی_سرگرد محمد حم

 دمیپرس میافتاد یطور که راه م نیبه سمت مبلمان اشاره کردم و هم یرد گم کن یبود و هم برا یتعجب که هم واقع با

 افتاده ؟  ی؟ اتفاق یی_جنا

 زدم .  هیپا انداختم و خونسرد به مبل تک یقرار گرفت . پا رو میرو به رو  میکه نشست یوقت

 اومدم .  نجایا یزیچ یبررس یکنه نه ، فقط برا ریکه شما رو درگ یزیچ قتشی_حق

 کرد .  یبرخورد نم نطوریداشت ا یراحت شد مطمئنن اگر مدرک المیخ

 ؟  ادیاز من برم ی_حتما . چه کمک

نفسم بند  یلحظه ا یعکس برا دنیمن گذاشت . با د یجلو یا شهیش زیم یدر آورد و رو یکرد و عکس بشیدست در ج محمد

 آمد 

 ؟  دیشناسیشخص رو م نی_شما ا

 بود .  نینگاه عکس کردم. آو یاز خودم بروز ندادم کم ینشان چیه

 _نه متاسفانه . 

و  قهوه ینیدر سالن باز شد و خدمتکار ها با س دیبگو یزیسکوت کرد و تا خواست چ ی. کم دمیرا در چهره اش د یدیو ناام اسی

 زد یآمد لبخند یطور که به سمت ما م نی. هم دیوارد شدند پشتشان هم سامان رس یچا

 رامان جان ؟ ی_بدون من مهمون دعوت کرد

به محمد  یو سالم دیگذاشتند از سالن خارج شدند . سامان به ما رس زیم یرا که رو ینیبلند شد خدمتکار ها س شیاز جا محمد

  دیپرس دادندیطور که دست م نیکرد و هم

 ؟ یکن ینم ی_معرف

 .  ییجنا سیهستن از پل یدیسرگرد حم شونی_ا

 متعجب را درآورد، رو به محمد کردم  یآدم ها یادا سامان

 هستن . سامان شمس  یاقا لمی_دوست و وک

از  یکیمحمد گذاشتم .وکالت خواندن سامان  یو جلو ختمیقهوه در فنجان ر ی. کم شیکنار من نشست و محمد هم سر جا سامان

نکردم  یخواهد حقوق بخواند . من هم مخالفت یمن آمد گفت م شیپ یبود به محض خروجش از پرورشگاه و وقت نیهم لشیدال

 خواهد از من دفاع کند .   یبرخورد کنم م یبه مشکل یاست که اگر روز دهکر نیکار را به خاطر ا نیبعد ها گفته بود ا

 قهوه .  دیی_بفرما

آمد  یازش خوشم نم چیمن نه . ه یول اوردیرا به درد ب یتکان داد . انقدر دمغ و گرفته بود که ممکن بود دل هر آدم یسر محمد

 را رو به سامان گرفت   عکس ی. با ناراحت دادیدردسر م ی. بو



 

 

 نیشمس ا یمعده ام غدقن کرده . آقا یقهوه خوردم ، دکتر برا ادیبمونم ز داریشب ها ب نکهیا یچند وقت برا نی_ممنون من ا

 ؟  ستیشما آشنا ن یعکس برا

کرد ؟  یداشت خودش را شرحه شرحه م نیآو یبرا ای؟  ردیمانده بود ؟ که من را بگ داری. چرا ب امدیخوشم ن چیجمله اولش ه از

 متعجب به خودش گرفت  ی افهیسامان ق

 افتاده ؟ یشده؟ اتفاق یزی_نه متاسفانه . چ

 گذاشت .  بشیج یکرد و با افسوس تو یعکس را نگاه دیناام محمد

وجه شدم مت رایلشم و اخکه من االن دوماه دنبا یشد ، پسر کس ریخونه شما دستگ یتو شیفروزنده که چند وقت پ دیحم قتشی_حق

 پدر و پسر باشه و خواستم مطمئن شم .  یکاسه  مین ریز یکاسه ا دیرفته خارج از کشور . گفتم شا

 من جواب داد  یجا سامان

 یهاشتبا کنمیوارد کرده بود . فکر م یمال بیبود فقط آس دهیندزد یبه خصوص زیچ یول مشی_اون دزد رو ما به موقع گرفت

 . میبوده که ما هم ازش خبر ندار یزیدنبال چ ایاومده 

 تکان داد  یسر محمد

 ؟ دشونیشناختینم د؟ینداشت ییآشنا چیه شونیشما قبال با ا یعنی_

 سر تکان داد  سامان

 زندان باشه  دیکنم االن با یو دادگاه هم دستورش رو صادر کرد فکر م میکرد تیپرداخت غرامت شکا ی_نه . ما فقط برا

 انه . _بله زند

سر  یراام ب یدرون یوسوسه  یکنه ول تیحساس جادیسوال را ازش بپرسم که ا نیا دیدانستم نبا یمقاومت کنم هر چند م نتوانستم

 همه اصرارش باعث شد بپرسم  نیو ا نیدرآوردن از ارتباطش با آو

 ، داشت ؟  دیکه نشون داد یبه عکس یآقا چه ربط نی_خوب االن پدر ا

 تعجب نکرده باشد از سوالم ، جوابم را داد  یلیکه محمد نفهمد بدجور نگاهم کرد محمد انگار خ یطور سامان

و االن هم  ستین یخوب مدارک و شواهد کاف یدختر حضور داشته ول هیشدن  دیناپد ی_پدرش که من دنبالشم ظاهرا در ماجرا

 خودش رو گم و گور کرده . 

  دمیشود که پرسبلند  شیتکان دادم . خواست از جا یسر

 . خدا به خانواده شون صبر بده .  ادیازم برنم یکمک یبکنم ول سیپل قاتیبه تحق یدوست داشتم کمک یلی_خ

 را در هم گره کرد  شیشده بود ، دوباره نشست . دست ها زیخ میکه ن یلحظه ا یبرا محمد

 فته باشم. کردنش ر دایپ یخواستم تمام راه ها رو برا ی_ممنون از کمکتون . فقط م

 ینم الیخ یکنم ب دیکل یموضوع کی یرو یدانست وقت یخوب م یکرد ول یداشت خودش را با نگاه کردن به من خفه م سامان

 شوم . 

 د؟یگمشدن اون خانوم یپرونده  ریگیچطور پ دیهست ییشما اگر از بخش جنا یکنم ول یسوال م دی_ببخش

 نی، سامان از ا ردیاش بگ هیگذاشت کم مانده بود گر بشیج یاورد و دوباره تو رونیکرد و عکس را ب بشیج یدست تو محمد

حرف ها بودم که محمد بخواهد  نیخونسرد تر از ا یلیمن خ یشده بود .ول یتوانست مشکوک باشد ، عصب یمن که م یکنجکاو

 شک کند 

 خواستم باهاش ازدواج کنم.  یبود که م یخانوم دختر نی_ا

 خواستیحرفش فقط دلم م نیبا ا ی. ول شناختمشیکردم اگر نم یهم م یدلسوز شیبرا دی. شا کردیدل م داشت درد و انگار

 ندهم. سرم را آرام تکان دادم  یکردم واکنش یبکشمش . سع

 _متاسفم واقعا . 



 

 

 بلند شد و خودش را جمع و جور کرد  شیحرف زده است . از جا یادیز دیبه خودش آمد ، انگار فهم عیسر 

 .  رمیگ یوقتتون رو نم نیاز ا شتریشم .ب یم وسیدارم ما یلیخ گهیگفتم فقط د یرو م زهایجور چ نیا دی_نبا

به محمد  یمسخره ا شنهادیهوا پ یکه من را نگران کرد ب دیرس یبه نظر م یجور دستپاچه ا کیجلوتر از من بلند شد ،  سامان

 کرد  لیتبد نیقیداد که شک من را به 

 یوقت چون از ستین یبه خصوص زیکنم هرچند چ یاون شب رو براتون کپ یمداربسته  یها نیدورب لمیتونم ف یم دی_اگر بخوا

 .  ستین یلمیف گهیبرق قطع شده د

 کردم  شانیدارد محمد را معطل کند . رو به هردو یهست که سامان سع یکردم که مسئله ا نییقی گهیبلند شدم د میجا از

 تونن جوابتون رو بدم .  یسواالت رو دوستم م یاقبرم. ب دیبا گهی_من د

که چون من رد شده بودم،  دیبگو یزیراه افتادم که زودتر از آن ها بروم که حس کردم محمد دست باال آورد و خواست چ و

سامان  که ستیمسئله چ قایکردم که دق یکه در را بستم داشتم فکر م نیرفتم . هم رونیمنصرف شد . در سالن را باز کردم و ب

 دم . یکرده است که علتش را فهم یرفتار نیچن

همراهش  کردیآمد . داشت مانتوش  را صاف م رونیپله ها قرار داشت ب ریسالن و ز یاز در اتاق خدمتکار ها که انتها نیآو

خواستم  یم . اگر دمیرا گرفتم و به سمت پله ها کش شیبه سمتش رفتم و بازو عیاز خدمتکار ها بود . وقت نبود فکر کنم سر یکی

 . میشد یرو به رو م دببرمش مطمئنن با محم نیزم ریبه ز

ور نخورد مجب نیزم نکهیا یبرا دمشیپله ها باال کش یکه رو دیبگو یزی. خواست چ دیمن شوکه شد و رنگش پر دنیبا د نیآو

  دمیمحمد و سامان را شن یصدا میدیچیپله ها که پ چیشد حواسش را به پله ها بدهد. در پ

 ؟  دیکه رفته بود رو نشونم بد ییشه جا یخوره فقط م یبه دردم نم یلیها خ نیدورب لمی_ممنون ...ف

 .  مشیدوم گرفت یطبقه  یالب یما تو قتشی_حق

 کجا بوده ؟ قایدق دیبهم نشون بد شهینداره م ی_اگر اشکال

را شناخته بود  ییآشنا یشدم که ساکت شده بود انگار صدا نیآمدند . متوجه آو یحرف وحشت کردم . اگر باال م نیا دنیشن با

گرفتمش، شروع کرد به  یدهانش گذاشتم و از پشت سفت تو یانجام بدهد دستم را محکم رو یفرصت کند کار نکهیقبل از ا

 دست و پا زدن و تقال کردن . 

ا را ب شیسرعت صدا نیبودند که به ا کیرو شناخته است . معلوم نبود چقدر به هم نزد یعوض آن سرگرد یکردم صدا نیقی

و بال به سمت اتاقم برد .  دمشیپله ها عقب عقب کش یهم باهوش بود .  رو یطور نیهم نیجمله شناخته بود . آو کیهمان 

 کردم.  یو سامان را لعنت م دمیشن یاز پله ها باال آمدن محمد و سامان را م یصدا

با  دست گرفتم و کیرا با  نیآو یدادم و دست ها هیاتاقم را با آرنج باز کردم وارد اتاق شدم در را که بستم پشتم را به در تک در

. هر چقدر هم دهنش را محکم  اوردیاز خودش در م ییخورد و صدا یمحکم دهنش را فشار دادم ، مدام تکان تکان م گریدست د

 دمیترس یبودم و م دهیبه در چسب یتکان بخورم و از طرف دمیترس یم یبود ول یکم ی. صدا آمد یم شیگرفته بودم باز هم صدا

 برود .  رونیب ییصدا

کردند . ظاهرا محمد خواسته بود اتاق ها  یکه مبهم صحبت م دمیشن یمحمد و سامان را م یرا به در چسبانده بودم و صدا گوشم

ه زد ک یغیبود از ته دل و با تمام توانش ج دهیشن یمحمد را به خوب یکه صدا نیبزند ، آو یا سامان خواست حرف، ت ندیرا بب

 .  هرفت رونیب شیصدا یمطمئن بودم کم

 .  ادیم یی. فکر کنم صدا نمیشه بب ی_اون جا رو م

ت دس یرو شیافتاده بود . اشک ها هیکرد به گر یرا که م شیتقال ها نیآخر دمیو د دمیشد . با تعجب سر کش سیخ میدست ها 

کنم  را رها نیتوانستم آو ی. انقدر که م ادیز یلیخ یلی، خ ادیز یلیبودم خ یعصبان یلی. خ ختیر یم نیخورد و زم یسر م میها

ام شد. آر یگوشش بردم که کم خی. سرم را بشیچشم ها یو محمد باال آمد بکشمش ، جلو دیکش غیج نیکه آو یبزند و وقت غیتا ج

 آرام نجوا کردم  یلیخ

 ادیم یاون عوض یاونوقت وقت یبزن غیج ذارمیو م دارمیدستم رو برم یتقال کن ای ادیصدات در ب گهید یذره  کی_ اگر فقط 

 کنم .  یکه م یدون یتونم ، م یکه م یدون ی. مزنمیم ششیآت اطیچشمت وسط ح یو جلو شکنمیگردنش رو م نجا،یا



 

 

 شدند . شتریشد ب یم ریدستم سراز یکه رو شیحرکت شد فقط شدت اشک ها یزدن برداشت و کامال ب غیاز تقال و ج دست

 من   یاست البته نه به اندازه  یدانستم خودش هم عصبان یم یکه خونسرد بود ول دمیسامان را شن یصدا

 ستیباشه صالح هم ن ششیکنم دوست دخترش پ یاالن هم فکر ممزاحمش بشه.  ی_نه اونجا اتاق رامان . و دوست نداره کس

 . میمزاحمشون بش

 کنم . یو رفع زحمت م رمیگ یوقتتون رو نم نیاز ا شتری_اها ... خوب پس من ب

 نیزم یبه جلو هلش دادم . رو یکردم و کم شیدهنش برداشتم و رها یراحت شد که دور شدند دستم را از رو المیکه خ یوقت

 کرد .  هیگر یبلند یگذاشت و با صدا نیزم یو سرش را روافتاد و 

 کردم . سرش را باال آورد  ینگاهش م مبهوت

...محمد گفت نرم.. گفت  میکش ی. چرا نم رمیبم یکن ی؟ چرا ولم نم ینگه داشت نجای_لعنت بهت لعنت به همتون . چرا من رو ا

 کردم . محمدم ... یبه حرفاش گوش م دیمنه . با رهینکنم ...همش تقص

که به  ی. خون رمیکه تا سطح آمده بود را بگ یخشم یکه جلو ستیدر توانم ن نیاز ا شتریب گهیکلمه رو که گفت حس کردم د نیا

 و صورتم داغ شد را حس کردم . دوال شدم و چانه اش را در دست گرفتم و فشردم  دیصورتم دو

من بکشمت رو از سرت  نکهی. فکر ا یاریدر ن نجایکه سر از ا یش کنبه حرف محمدت گو یخواست ی_که لعنت به من ؟ م

 کن .  رونیب

ر خورد د یرها کردم که از شدتش تکان یتعجب کردم . صورتش را به طرف دنشیگفتم که خودم هم از شن یرو با حرص محمدت

.  به پله ها  مریخودم را بگ یتوانستم جلو یتوانستم خشمم را کنترل کنم . نم یرفتم . نم رونیب تیاتاق را باز کردم و با عصبان

  کردیاشک آلود نگاهم م یکه با چشم ها دمیرا د نیو آو مشد، برگشت دهیکه لباسم کش دمینرس

 ...یر ی_کجا م

و  جانش توان نداشت یب یپاها یخواهم چکار کنم . خواستم دستم را بکشم که محکم تر گرفت ول یبود ، حدس زده بود م دهیترس

 لباسم را رها نکرد .  یگوشه  یافتاد ول نیزم یرو

 اون . ایتو رو بکشم  دیبا ایدر آورده رو کم کنم .  نجایکه سر از ا کهیرم شر اون مردت ی_دارم م

 را گرفت و زار زد  می، برگشتم بروم که پا دمیرا کش دستم

 نداشته باش ، منو بکش .  ی_منو بکش .. تو رو خدا ...به محمد کار

وجودم را گرفت . تا به حال به من التماس نکرده بود تا به حال خودش را کوچک  یهمه  یحرفش حالم بد شد ، حس بد نیا با

. حس خشم وتنفر و حسادت  ردیاو بم یحاضر بود جا یکرد حت یبه من التماس م یعوض سیآن پل یداشت برا ینکرده بود ول

 .  رفتوجودم را گ یکردم همه  یکه انکارش م یقیعم

هم نبود م میاالن برا زیچ چی. با تعجب نگاه ما کرد . ه  دهیدو نجایاو رفته است تا ا یمعلوم بود وقت دینفس نفس زنان رس سامان

 کرد  .  یگذشت و به من التماس م یداشت از غرورش م نیکه آو نیجز ا

 ینم . نمبک یچه کار دیدانستم با یام نم یر زندگبار د نیاول یچه کار کنم . برا رمیبگ میتوانستم تصم یکرد نم یکار نم مغزم

کنارش زانو زدم و دستم را بردم که چانه اش  نیزم یاصال خودم چه مرگم شده است . رو ایدرست است  یکه چه کار دمیفهم

 اورمیش بسر ییکه نکند بال دیترس یبلند کنم. از من م شیکه دست رو دیترس یکه از من م آمد. از خودم بدم  دیکه ترس رمیرا بگ

 نسبت به رفتار من دارد .  یچه حس نیمهم شده بود که آو میبرا یدانستم از ک ی. نم

 یقلوه ا یکوچک و لب ها ینیو ب یقهوه ا یبایز یارام سرش را باال آوردم تا خوب چشم ها نباریچانه اش و ا ریبردم ز دست

مطمئن شد  یبود. وقت بایکردم به چشم من ز یاز اشک  . اعتراف م سیبلندش خ یبسته بود و مژها شی. چشم ها نمیاش را بب

شروع به صحبت  یو ترسناک یمن نگاه کرد با لحن جد یچشم ها یتو یرا باز کرد و وقت شیخواهم بزنمش آرام چشم ها ینم

 کردم

اسم  ای ،یرو خبر کن یکس یکن یسع ای،  یاز دست من فرار کن یبه هر شکل یکن یسع گهیبار د کیفقط  گهیبار د کی_اگر 

 که بهش ربط داره ... یزیهر چ اینداشته باشم  شیکه کار یو التماس کن یکن هیبراش گر ای یاریمن ب یمردک رو جلو نیا

 تر ادامه دادم  یکردم و جد یمکث



 

 

بهم  ایالم دنب افتنیکشور ب یها سیکل پل ستیزنم . برام مهم ن یم ششیکنم و آت یاش م کهیت کهیخودت ت یو جلو ارمشیم نی_آو

 .  یکنم نگاه کن یکنم و مجبورت م یم نکارویچشمت ا یمشکوک بشن . جلو

 زد  یشد . از ترس الم تا کام حرف نم رهیخ میچشم ها یزد تو یبود و دودو م سیکه که خ ییزده با چشم ها وحشت

 گفتم ؟      یچ یدی. فهم یبه بودن با کس یحت ای یفکر کن گهیکس د چیبه ه ی_حق ندار

 نشان بدهد  یباز هم از شدت ترس و شوک نتوانست واکنش یشوکه شد .ول شتریحرفم ب نیا از

 نه ؟ ای یدیآخر .فهم میزنم به س یخوب تو مخت فرو کن . وگرنه م نوی_ا

تکان دادم و چانه اش را رها کردم به سمت سامان   تیبه رضا یکه آخرش زدم از ترس سرش را تکان داد . سر یداد با

 برگشتم 

 فشیتکل تا نیزم ریبا توئه . و سامان مراقب رفتارات باهاش باشه .فعال ببرش تو ز تیبشه مسئول یزی_حواست بهش باشه هر چ

 رو روشن کنم .

. آرام شده بودم.  ستیدانست منظورم چ یمخوب  گهیبود د دهیحرف ها را از من شن نیآخر را از قصد گفتم و حاال که ا ی جمله

 یدازه کاف.به ان اورمیخودم ن یو به رو مینگو یچیتوانستم تحمل کنم و ه ینم نیاز ا شتریب گریاز دوشم برداشته اند د یانگار بار

س بزند که حس توانست حد ی.حاال سامان هم م دیگنجینم تمیکرده بودم . کال خوددار بودن در شخص یماه گذشته خوددار کیدر 

 دارم . نیبه آو ییها

وحشت کردند و خواستند فرار کنند  دندیبودند ، تا من را د ستادهیکه با ترس گوش ا دمیسمت پله ها رفتم که خدمتکار ها را د به

 نم. ک هشانیتنب ستادنیخواهم به خاطر گوش ا یکردند م یفکر م دندیلرز یبودند و م دهی. ترس ستادندی، ا دیسیکه داد زدم وا

بزنن  لهیاق مات یباز بشه . پشت پنجره ها شیدر بسازن که به اتاق بغل هیاتاقم  وارید یو تو ادیچند تا مهندس و بنا ب دی_زنگ بزن

اثر انگشت بزارن که فقط با دست من و سامان باز بشه  ستمیاتاق هم س یدر ورود یاز سگ ها رو ببندن . برا یکیپنجره  ریو ز

 . دیدون یحاضر باشه وگرنه خودتون م دیبا گهیتا دو روز د نایا ی. همه  دیکن مرتبو  زیرو تم .  بعد اتاق

 گاریه و سقهو میرفتم و به سالن برگشتم و دستور دادم برا نییرفتند . از پله ها پا نییسر تکان دادند و بدو از پله ها پا ترسان

کردم و بعد هم  یرا تحمل م شیحرف ها دیبا نکهیکردند . آمدن آن سرگرد به کنار ا ی. روز خوشم را داشتند خراب م اورندیب

 آرام تر شده بودم .  یکرد . حاال کم یام م وانهیداشت د نیآو یرفتار ها

************* 

 

 

 

  نیآو

رفته  نییقبل از آن ها پا قهیدقکه چند  ییبلند شوم ، فقط به پله ها میکرد که از جا یصادر نم یشوکه بودم که مغزم دستور انقدر

 بلند شدم  میکنم. سامان جلو آمد ، از جا لیو تحل هیاو را تجز یو حرف ها طیکردم با مغزم شرا یم یکردم و سع یبود نگاه م

 .  نیزم ریتا برنگشته ببرمت ز ای. ب گهی_آروم باش د

له سرعت ممکن از پ نیافتم . دستم را به نرده ها گرفتم و با آرام تر یم نییکردم االن از پله ها پا یرفتم حس م یراه م یسخت به

 دایبا او پ یارتباط بهتر زدیکه سامان بهم سر م یمدت نیا یرفتم . ناخوداگاه لب باز کردم به صحبت کردن . در همه  نییها پا

 کردنم را ندارد اوست تیکه قصد اذ یتنها کس مکرد یکرده بودم و حس م

 بود ؟ یحرفا چ نیا_منظورش از 

حرف ها چه  نیرامان چه گفته است و منظورش از ا قایکرد که دق ینگفت انگار او هم داشت فکر م یزیکرد و چ یمکث سامان

 آرام گفت  میآمد رونیاز خانه ب بایتقر یبوده است . وقت

 یکه امروز بهش التماس کرد نیشه کرد هم ینم شیکار چیاز کنترل خارج بشه ه ی_فقط مراقب رفتارات باش . رامان وقت

 .  ستین ینیشبیقابل پ یچیبعد ه یدفعه  یهست رو نجات داد ول یهر ک ایجون اون دوستت 



 

 

  ستادمیا کدفعهی

 نکن .  حتیکنه به من نص یرو م نکارایگم چرا ا ی_م

 شروع کرد به حرف زدن  هینگاهم کرد بعد از چند ثان یو با ناراحت ستادیا سامان

که  یزیهر چ یول هیحرف چ نیبگم منظورش از ا یدونم قطع یکنه . نم یرفتار م ینجوریباره که رامان ا نیاول یبرا نی_ا

 . ستیهست به نفع تو ن

  دمیپرس ستیشد منظورش چ یطور که باورم نم نیعجز و هم  با

 کشم راحت بشم .  یکرده به من . چرا نم دیهمه آدم . چرا کل نیبراش ا ختهیهمه زن و دختر ر نی؟ ا یچ یعنی_

ر س ییخواستم بال یدست خودم نبود نم یامروز خودم را کوچک کرده بودم ول یگرفت . به اندازه کاف یام م هیداشت گر دوباره

 .  دیایمحمد ب

 ده  ینشون م یبه کس یتیحساس نیکه همچ یبار نیاول نیا گمی_م

 غصه گفتم  با

 کنه ؟   یرو با من م نکارایخوبم ا یاسباب باز هی_چون براش 

 واسه من و تو بد باشه .  تونهیم نیآد . ا یاز توجه من به تو هم خوشش نم یحت یعنی نیکرد . ا دیچشه . خود منم تهد دونمی_نم

  دمیو با عجز نال رمیرا بگ میاشک ها یجلو نتوانستم

 ؟ نیبدتر از ا گهی_د

 بکنه .  یهر کار هیعصبان یتونه وقت یاز عدم کنترل خشم داره ، م یمیخطرناک . رامان عال یلی_خ

 نیداشت . آن از آرمان ا یمشکل روان دمیرس یام م یزندگ یتو یشد چرا به هر آدم یباال آوردم و نگاهش کردم . باورم نم سر

 . من انقدر نحس بود  یزندگ یدرباره  زیوضع . چرا همه چ نیآدم ، خودم هم که با ا نیاز ا

حرف  نیرفت . ا یا گهیکرده بودم برد و بدون حرف د یمدت را آنجا سپر نیکه ا یو همان اتاق نیزم ریمن رو به ز سامان

تم توانس یخودش نداشت . نم یرو یکنترل چیبود ه یعصبان یبود که رامان وقت یمعن نیمن را ترسوند ، به ا شتریسامان ب

 اخر بزند . میبه س بودنشان بدهم ممکن  یکنم و رفتار پر خطر سکیر

باشد که فقط چون گفته بودم محمدم  وانهیتواند  د یآدم چقدر م نیکردم که ا یفکر م نیافتادم به ا یم شیحرف ها ادی یوقت

 محمد را بکشد . ردیبگ میو تصم زدیبه هم بر نطوریا

********** 

  سامان

حس  نیرامان به آو گهی. مطمئن بودم د دمید یچکار کنم . خودم را درمانده م دیدانستم با یبود که نم یاوضاع به حد وخامت

آن  ای زدیآن حرف ها را م دیشک نداشتم وگرنه چرا با گریکه از قبل هم زده بود بهانه بودند . د ییداره و همه حرف ها ییها

بزنند و النه  لهیرا م شیدر بسازند و پنجره ها کیما را گرفته بود تا از اتاق بغل خودش  وخودش  شیکرد . آسا یکار ها را م

 نیتر کیرا نزد نیخواست آو یاثر انگشت گذاشته بود . م تیامن ستمیپنجره اش بگذارند ، در را هم س ریسگ را هم ز کی

 بسازند که هر وقت خواست چک کند .  یگفته بود در یحالت خودش نگه داره که حت

 چارهیب یساعت خدمتکار ها کیکه گفته شده بود انجام شد و بعد هم ظرف  ییند تا کارهادو روز خودش در اتاق مهمان ما نیا

 و آماده کردند .  زیرا تم زیهمه چ

ا بود و منتظر بود ت ییرایپذ ی. رامان تو میبود از شرکت آمده بود یساعت کیاز خدمتکار ها به اتاقم آمد . شب شده بود و  یکی

 یآن حرف ها را به من زد . م روزیبوده که د یچند وقت یدانستم ناراحت یم یول میحرف نزد یلیدو روز خ نیشود . ا زیاتاق تم

حساس هست و  یدانستم االن به اندازه کاف یدعوا شوم . م ریخواستم باهاش درگ ی. نم دیشد راحت منظور حرف زدنش را فهم

 رد . ک یحساس ترش م دیایاز دهن من درب نیکه با اسم آو زیهرچ



 

 

ه سر تکان داد و ب دی. من را که د دیکش یم گاریو سالن رفتم . نشسته بود و س نییپا یرا عوض کردم و به طبقه  میها لباس

 شیالکل بخورد . رو به رو امدیم شیبود ، کم پ بیعج میبود. برا شیجلو یدنینوش السیگ کیاشاره کرد . شیکاناپه رو به رو

 نشستم .

 .  ارنیبگو ب یخور یم یزی_چ

 تکان دادم  یسر

 . دهیازت بع ؟یخور یم ی_نه .  توچرا دار

 تخت خودم بخوابم .  یتو تونمیخوبم اتفاقا . کار اتاقم تموم شده امشب م ستین یزی_چ

 پا انداختم  یزدم ، پا رو هینشسته بودم تک شیکه رو یتکان دادم و به مبل یسر

 ؟یحرف بزن یخوا ی_رامان نم

 _راجع به ؟

 ایو  اوردیخودش ب یخواست به رو ینم یول کنمیصحبت م یدانست راجع به چ ینگفتم خوب م یزیبهش انداختم و چ ینگاه

 دمیپرس اوردیخودش ن یبه رو یرا نشان بدهد . وقت تشیاهم

 نه ؟ یدار یحس نی_تو به آو

 میبرا نیو ا دادیم یگفتم و نه رامان جواب یگرید زی. نه من چ میزد یحرف نم یول میکرد یبرقرار شد . نگاه هم م سکوت

 جز نه بود .  یزیپس جوابش چ دادیبود . اگر جوابش نه بود درجا جوابم را م بیو غر بیعج

 ... دی_شا

 نگاه کردم  ریمتح

 فا . حر نیزده به سرت و ا یکفش بود یتو یادیچون ز نکهیا اینه و فقط وسوسه است  یبودم بگ دواری؟ ام دیشا هی_منظورت چ

  دینوش یکوچک یخاموش کرد و جامش را برداشت و جرعه  یگاریس ریز یرا تو گارشیس خونسرد

 .  ستین چکدومی_خوب جوابم ه

 ؟ هیچه جواب گهید دی_شا

 .  ستمیمطمئن ن یعنی_

 جلو آمدم یکم یجد یلیرا در هم قالب کردم و خ میها دست

؟ تا  یسر یم یبا نگه داشتنش به چ یکن یفکر م یدار یالتیچه تشک دهید یکشترو  یکیتو  دهیتو . د ی_رامان اون دختر زندان

 ؟ی؟ آخرش که چ ینگهش دار یخوا یم یک

 کرد یمکث

 خوام نگهش دارم  . ی؟ هست که هست . فک کن تا آخر عمرش م ی_خوب که چ

را تا آخر به  یتوانست نگهش دارد . چطور ممکن بود زن یم یشدم . کامال زده بود به سرش. چه طور رهیبهش خ رتیح با

 زور کنار خودش نگه دارد ؟ 

 داره ؟  دهی؟ اصال چه فا شتیپ مونهیتا آخر عمر م نهی_ اونم دست به س

 کرد ، گفت   یم یطور که با جام در دستش باز نیهم

 راحته ... یلیخ نیکه . کنترل کردن آو ی_ سامان انقدر خنگ نبود

 را باال داد  میب ابرو هاتعج با

 اصال ؟  یدیمقاوم تر د نی_راحته ؟  از آو



 

 

  دیخند

 هم دارن    یراحت یمقاوم نقطه ضعف ها یخاطر راحته . آدم ها نیبه هم قای_ دق 

 دادن  حیخودش شروع کرد به توض دیتعجب من را د ی.  وقتستیدانستم منظورش چ ی.نم شیشده بودم از حرف ها جیگ

 یونت یبازم نم یول یاریسرش ب ییچه بال ستیکه درسته که مهم ن نهینقطه ضعف آشکار داره اون هم ا کیفقط  نیآو نی_بب

 یریبگ زشویهمه چ یتون یراحت م یلیکنه و خ یم یوسط باشه همه کار زانشیعز یپا یوقت ی. ول یراجع بهش به هدفت برس

 به عنوان اهرم فشار استفاده کند . نیآو یست و خانواده از دو واستخ یشد . رامان م یروشن م می. داشت کم کم برا

 ؟  یاهرم استفاده کن نیاز ا یخوا ی_ و تا ابد م

 خونسرد جوابم را داد   یلیزد و خ هیتک یگذاشت و به صندل زیم یرا رو یخال جام

 _ تا هر وقت که الزم باشه . 

  دمیبه جانب پرس حق

 . ی_ پس تا هر وقت ازش خسته بش

 _ ممکنه .

 گفت . ینم یرا قطع زیچ چیحاال ه ینبود ول دیجواب دادنش  رامان آدم اگر و اما و شا ینحوه  نیشدم از ا یعصب

 درسته ؟  یستیمطمئن ن یچی_ خودت به ه

 جبهه گرفت  کدفعهیسکوت نگاه من کرد و  در

موجود اضافه بوده  هیدختر که از اول واست  هی یتا حاال برا یموضوع به من ربط داره . از ک نی؟ ا هیتو دردت چ نی_ بب

 ؟  یکن یم یدلسوز

 یجواب ها یکند ول یاو را حساس م نیراجع به آو یکرده بودم هر حرف دییتند رفته ام . خوب بود خودم تاک یادیز دمیفهم

 کردم موضوع را جمع و جور کنم  یکالفه ترم کرده بود . سع شیسرباال

 . ینیبیاز چشم من م افتهیهم که ب ینگران باشم . هر اتفاق دیاونوقت من نبا یرو به من داد تشی_ تو مسئول

نم اش ک یتوانستم حال یبود که از سوالش صرف نظر کند وگرنه چطور م یبه اندازه ا یقانع نشده است ، ول یلیبود خ مشخص

 ندارم . نیبه آو یبه جز دلسوز یحس خاص چیکه ه

 آوردم اتاق بغل خودم که حواسم بهش باشه .  نمیهم_نگران نباش واسه 

 یبلند شد و ساعتش را نگاه شیشد رامان از جا یگفتم . سکوت که طوالن یبهش م یزیخواستم حساس تر شود وگرنه چ ینم

 کرد  

 .  ارمشیب رمیآماده است . خودم م گهی_ فک کنم اتاق د

   ستادیا کدفعهیکنم که  اریدادم فعال سکوت اخت حیبلند شدم و ترج میجا از

 خوام درمانش کنه .  یروانکاو خوب و مطمئن باش م هیسامان . دنبال  ی_راست

 و من هم دنبالش . نیزم ریگشاد شده نگاهش کردم . راه افتاد به سمت ز یچشم ها با

  

******* 

  نیآو

ه ک یچهره ا نیباز شد و اول نیرزمیدر ز فرستادم که ینشسته بودم و به بخت منحوس خودم لعنت م نیزم یرو نیرزمیز یتو

 شکلیرا باال داده بود . لباس اسپرت خانه تن زده بود که ه شیکوتاه تر بود و موها شهیاز هم ششیصورت رامان بود ته ر دمید



 

 

 بدتر شکنجه گر جهنم یکردم ملک الموتم است حت یمن حس م یول شدیخوشحال م دیبا دنشیبا د یرا به رخ بکشد هر دختر

 .دیشا

 کرد  یسمت من آمد و با تکبر اشاره ا به

 _ پاشو 

 شده بود    کیام  تحر ینشدم . حس لجباز بلند

 _ کجا ؟ 

 ام شد   رهیاش خ یذغال یو چشم ها یپر پشت مشک یبه من انداخت و با ابرو ها یترسناک نگاه

 .  یباش دیبه بعد با نیکه از ا یی_ جا

 گفتم     یزدم و با لجباز نهیرا به س میها دست

 رو دوست دارم ... نجای_ من ا

شد. هر چند سامان اخطار داده بود  یم یمعنابود که داشت عصبان نیبه ا نیو ا دمیشن یرا م شیها دنینفس کش یعصب یصدا

 حرصم درآمده بود که با خودم گفتم  یبه حد یاش کنم ول یعصبان دینبا

 ." خواهد بشود یکه م ی"به درک هر چ

 کنم .  یرو دوباره تکرار نم زیچ کی نی_ آو

 به چهره ام دادم   یظاهر یزد ، سرم را باال آوردم و خونسرد یراحت من را به اسم کوچک صدا م یلیخ

 _ خوب نکن. 

 .  میناخوداگاه سامان که بلند شد من و رامان با هم به سمتش برگشت یخنده  یصدا

من  یاو که به لجباز یکرد تعجب کردم و رامان از خنده  یکه صورت مردانه اش را جذاب تر م شیلب ها یرو یاز خنده  من

 اخم کرد .رامان به سمت من برگشت  عیشد و بد نگاهش کرد که سامان سر یبود عصبان

 ؟  یش ی_ بلند نم

 . نه نه نه . یبگم تا بفهم دی_چند بار با

من که باالتر از  یبس بود هر چقدر از ترسم سکوت کرده بودم برا یتعجب بودم ولدو ساله شده بودم . خودم هم م یبچه ها نیع

 نبود . رامان دست به کمر زد و گفت  یرنگ یاهیس

 .  یخوب . خودت خواست یلی_ خ

کولش انداخت و از جا بلند شد . ناخوداگاه  یحرکت من را رو کیکنار من نشست و دست دور کمرم انداخت و با  نیزم یرو

  دمیکش یبلند غیج

 .  نی... بزارم زم نی_ منو بزار زم

با مشت به پشت  زدمیم غیطور که ج نیبود .هم رونیب نیزم ریکرد که من را از ز یم یسامان با خنده و تعجب نگاه رامان و

 بهش یآمد انداختم، اخم یبه سامان که پشت ما م یبرداشتم و نگاه دنیخسته شدم دست از مشت کوب ی، وقت دمیکوب یرامان م

  میآمده بود . باالخره وارد خانه  شد شیپ میکه برا یمضحک طیشرا نیرا برگرداندم .متنفر بودم از ا میکردم و رو

 دهنت . یتو زنمیم یو داد کن غیاگر ج یول نیزم زارمتی_ م

 آرام شدم نگاهش به من دوخت  یکه قرار گرفتم کم میپا یگذاشت ، رو نیرا زم من

 بخور مثل بچه آدم حرف گوش بده . مثل قبل . یتو دهن یخوا یو داد ندارم نم غیج ی_ حوصله 

 چپ نگاهش کردم چپ

 زدم؟" ینم یحرف چیماندم و ه یگفته بود من ساکت م ی" ک



 

 

 طلبکار رو به او کردم یبا لحن 

 .  یدیاز چشم خودت د یدید یدستت به من بخوره هر چ گهیبار د کی_

قدم عقب رفتم . آب دهانم را قورت دادم و خودم را  کیبه سمتم برداشت که من  یرا باال داد و قدم شیابرو ها تریبا ح رامان

به سمت من آمد و دستش را  یگریکردم قدم د یلعنت کردم که تا حاال که خفه خون گرفته بودم چرا االن داشتم با او کل کل م

 چشم بستم . دهیباال آورد که ترس رانهیغافلگ

ه ام را جا ب یروسر ریاز ز ییکرد .چشم باز کردم که با دست تار مو یما  را نگاه م یها یریبود و با تعجب درگ ستادهیا سامان

 دانستم چکار کنم .  یشده بودم . نم یجا کرد عصب

 _ به من دست نزن . 

 گفت  یکرد با خونسرد یم کیطور که سرش را به من نزد نیهم

 ... یگفت یم یشد ؟ داشت ی_ چ

   دمیگردنم بود ناچار نال کینداشتم . حاال سرش نزد یفرستادم و سرم را چرخواندم از پشت سر راه فرار رونیرا کالفه ب نفسم

 . گهی_ بس کن د

و با حالت حق به  ستادیا نهیکردم و با خشم نگاهش کردم دست به س دیرا به هم کل می، از حرص دندان ها دیعقب کش کدفعهی

 به سمت من دوال شد   ینگاهم کرد . کم یجانب

 . یجمع کن نیدندونات رو از کف زم دیکردن من با دیکه حالم خوبه وگرنه بابت تهد نهیواسه ا ستی_اگر دندونات تو حلقت ن

 گفتم .  یدر جوابش م یزیتکرار شود وگرنه چ شیپ یخواستم دوباره اتفاقات چند لحظه  ینم

 سمت پله ها اشاره کرد  به

 باال . می_ بجنب بر

 کردم و به سمت رامان برگشتم   یعقب رفتم که به سامان خوردم . خجالت زده ازش عذرخواه یقدم دمیترس

 ؟  یچ ی_باال برا

 ؟  یبمون نیرزمیاون ز یتا آخر عمرت تو یخوا ی_ م

 اتاق .  کی یاونجا باشم تا با تو تو دمیم حی_ ترج

 به من انداخت   ینگاه میرا باز کرد ن شیچشم ها یرا به هم فشرد و وقت شیپلک ها هیحرص چند ثان با

 .یبکن یتون ینم یغلط چیبخوام باهات بکنم تو ه یهر کار نیرزمیز ی. به عالوه تو اتاق من با تو یستیاتاق ن کی_ تو 

 اش .  یهمه وقاحت و خودخواه نیخواستم عق بزنم از ا یتنفر نگاهش کردم . م با

 همتا بود."  یدر نوع خودش ب گهیمورد د کی نیاطرافم کم بودند ا یها وانهی"د

 خوام برم استراحت کنم . ی_بجنب . م

کرد تا از پله ها باال بروم .  یچشمم به سامان افتاد که اشاره م یمخالفت کنم ول نیاز ا شتریخواست ب یبهش کردم دلم م ینگاه

توانستم همش سکوت  یتمام شده بود نم تمیظرف گهید یبرد از طرف یراحت شده بود که من را به اتاق خودش نم المیخ یاز طرف

 .  اورمیخودم ن یکنم و به رو

 دیشانه ام نشست و من را عقب کش یدستش رو کدفعهیافتادم سمت پله ها ، خواست از من جلو بزند که از قصد پا تند کردم  راه

 را از دست بدهم . با حرص به سمتش برگشتم بود تعادلم  کینزد

 . گهید هیچ نکارایبرو باال ؟ پس ا یگی_چته ؟ مگه نم

 تکان داد باز رفته بود در الک خونسرد خودش  یسر

 .  رهیجلوتر از من راه نم یخونه است . کس نیقانون ا نی،ا یر یقدم پشت من راه م کی شهی_هم



 

 

 به او انداختم .  حیعاقل اندر سف یاش نگاه ینیهمه غرور و خودب نیام چپ شده بود از ا افهیق

 ؟ نجامیخودم ا لیکنم ؟ مگه به م تیرعا دیتو رو من با ی_قانون خونه 

 .  یمن عمل کن نیخونه و خصوصا قوان نیبه قوان دیبا یینجایا ی_تا وقت

 انداختم  شیبه سر تا پا یو حق به جانب نگاه نهیبه س دست

 م ؟_و اگر نکن

 که تا به حال سکوت کرده بود خودش را وسط انداخت و رو به من و رامان گفت  سامان

 خدمتکار ها هم هستن .  هیبق نجای. ا میاتاق صحبت کن یتو نی_به نظر راجع به قوان

با سر کرد که  یابه اطراف انداخت و به سامان اشاره  یداخل سالن و نگهبان ها کرد . رامان نگاه یبه خدمتکار ها یاشاره ا و

ده ش دیشده بودم تهد ی.  زندانفتمیکرد تا راه ب یکه خودش از پله ها باال رفت و سامان به من اشاره م دمیفهم یرا وقت شیمعنا

 کرد .  یهم م فیو تکل نییعت میبودم و حاال داشت برا

رار آن ق یرا رو شیبود که انگشت ها ی. کنار در دستگاه کوچک ستادیخودش ا یاتاق کنار یرو به رو میپله ها که باال رفت از

 کردم  .  یم یکنار در را بررس بیباز شد . با تعجب داشتم دستگاه عج ییداد و در با صدا

اتاق  یبود نه به اندازه  یبزرگ یلیدر را باز کرد و خودش اول وارد شد و پشت سرش من و بعد هم سامان . اتاق خ رامان

که  یزیته دلم نشست . چ یقیحس بد عم کدفعهیبزرگتر بود .  یلیکه خودم قبال در خانه داشتم خ یاز اتاق یسامان ولرامان و 

 کرده بودم  .  هیگر شیبود و برا رمیبان گیتنها بودم گر یروز ها وقت نیتمام ا

بود و  راحت المیکه خ ییبودم که فقط وقت ها نجایدر ا تمیوضع یبرا ینگران ریخانواده ام تنگش شده بود . انقدر درگ یبرا دلم

 کنم .  هیکردم تا به حال خودم گر یم دایاسترس نبودن  رامان را نداشتم ، وقت پ

هستند و  یدانستم در چه حال ی. نم گریکرد ، سلما و محمد هم از طرف د یهستند حالم را بد م یدانستم در چه حال ینم نکهیا

 سرم آمده چقدر آزارشان داده است . ییمن بال نکهیفکر ا

به اتاق انداختم و تازه  یرفته بود آن ها هم در اتاق هستند . نگاه ادمی. کامال  کردیبود و نگاه من م ستادهیا نهیدست به س رامان

نگ به ر نیا یبود . فضا رهیت یو آب یآسمان یاز آب یبیاتاق و تخت و مبلمان همه ترک سیشدم . سرو دمانشیو چ ییبایمتوجه ز

 از در ها اشاره کرد  یکیدر اتاق شدم ؛ رامان که نگاه من را دنبال کرده بود به  گری. متوجه دو در د ددا یم یاتاق آرامش خوب

 . سهی_اون در سرو

 اشاره کرد  گریبعد به در د و

 شه.  ی_اون هم به اتاق من باز م

 شد . ی؟" که خودم هم شوکه شدم .منظورش چه بود که آن در به اتاقش باز م یگفتم" چ چنان

 کامل داشته باشد ؟" یبه بعد به اتاق من دسترس نیقرار بود از ا یعنی" 

تم داش یکه از آن اتاق لعنت یو خاطرات دمیاز اتاقش را د ییبودم نما ستادهیکه ا ییبه سمت در رفت و در را باز کرد از همان جا 

آمد . رامان در را بست و دوباره برگشت سمت من که قبل از  یبودم تازه داشت از آن اتاق خوشم م ختهینده شده بود. به هم رز

 بزنم گفت یحرف نکهیا

اتاق هم با دست من و سامان و  ی. در خروج یدر بزن دیبا شمیپ یایب یشه اگر بخوا یکه من باشم قفل نم ییاتاق وقتا نی_در ا

 ینرده ها هم رد شد یاگر از ال یسگ هست که حت کیپنجره اتاقت  ریشه ، ز یاز نگهبان ها و خدمتکارها باز م دو تا یکی

شماره  یداشت یکار یشه  . اگر یهست به اتاق من و سامان و خدمتکار ها وصل م فنتل کی.  یاز دستش فرار کن یتون ینم

 یاگر نه هم م یخور  یم یسالن ناهار خور یهست غذات هم اگر من خونه باشم تو ونی. تلوز یریگیم یهر کس رو خواست

 آرن اتاقت . 

 طلبکار گفتم  یاست که من با لحن انداختهیرا جا ن یزیفکر کرد که مطمئن شود چ یکم

 .  نیرمی_من رو برگردون همون ز

 چپ نگاهم کرد سامان که پشت سرم بود جلو آمد  چپ



 

 

 نداره  یهم امکانات بهداشت فهی، هم سرده هم کث نیرزمیتو اون ز یش یم ضیشه مر یزمستون م داره گه،ی_لج نکن د

 تکان دادم  یسر

 تونم بخوابم .  یتوش نم ادیکه همش استرس داشته باشم اون ب ی_تو اتاق

 یزیمن را ترسانده پوزخند تمسخرآم نکهیاز ا یعقب رفتم . راض دهیبا دست به رامان اشاره کردم ، رامان به سمتم آمد که ترس و

 شد 

 به کارت نداره البته فعال . یکار یکن تیرو رعا نیقوان ی، تا وقت یگیکه م ی_اون

 که مرتبط به او بود، شوم .  یزیچ چیه ریخواستم درگ ینم

 خوب بود .  نیرزمینباشه . همون ز یقانون چیه دمیم حی_ترج

ما دو نفر در رفت و آمد بود که رامان  نیکرد سامان نگاهش ب ینگاه من م یترسناک یو با خونسرد رهیخ رهیشد رامان خ سکوت

 رو به سامان کرد 

 ؟ اها سلما .  مهیبود اسمش...سل ی_برو اون دوست احمقش چ

 به سمتش رفتم  یخواست خفه اش کنم با حالت تهاجم یم دلم

 _دست از سر سلما بردار . 

 گم رو گوش کن .  یکه بهت م یزی_چ

 زدم  داد

 خوام .  ی_نم

  ستادیا نهیبه س دست

 .  یقانونمند بش یریبگ ادی دی_با

 بهش زدم  یزیتمسخرآم پوزخند

 .  زنهیاز قانون حرف م ی_ک

 .  دیدیتاوانش رو م انتیاگر نه خودت و اطراف ،یشینم هیتنب یبکن تیمن فقط قانون خودمه. اگر رعا ی_قانون برا

 کردم . یفرستادم و با خشم نگاهش م یم رونیشده ام ب دیکل یدندان ها نیام را از ب یو عصب قیعم یها نفس

 .  مونمیم نجایخوب . هم یلی_خ

 خودش بود باز شد .  یروزیکه از پ یبه لبخند کمرنگ شیها لب

 _خوبه . 

زد شروع کرد به  یطور که دور اتاق قدم م نیرا پشتش قالب کرد و هم شیخودم را گرفته بودم . دست ها یجلو یسخت به

 . نشیکردن قوان فیرد

 یرسم خونه م یم ی. وقت یمونیجا م نیهم ستمیمن ن ی، وقت یخور یمن هستم با ما غذا م ی، وقت یدیغذا رو که شن نی_قوان

 ... یخوام دم در باش

 و داد زدم  دمیحرفش پر وسط

 ؟ ی_ چ

 نگاهم کرد  الیخیب

 ؟  هی_مشکل

 ام .  یاتاق زندان نیبکنم ؟به عالوه من که تو ا یکار نیهمچ دیبا یچ ی_برا



 

 

  ستادیا

 گم . یچون من م یبکن نکارویا دی_با

 همه خفت برم، مگر من خدمتکارش بودم .  نیبار ا ریتوانستم ز ینم گهیزدم د نهیبه س دست

 .  ستمین ی_من خدمتکار جنابعال

 اتاق من و اتاق خودش بود  نیکه ب یافتاد به سمت در راه

 ؟ یمعشوقه ام باش یتون ی_پس م

 بند نبود .  زیچ چیدستم به ه یسرش بکوبم . ول یتو یزیچ ایبه سمتش پرت کنم  یزیخواست چ یم دلم

 نه ... شمیخورم نه دم در منتظرت م یکنم واست نه باهات شام و ناهار م ینم یکار چی_من ه

  ستادیبه در ا دهینرس

 رم سراغ .. ی_باشه پس منم م

 را باال بردم  میحرفش صدا وسط

 نکن .  دی. بسه . انقدر منو با سلما و محمد تهد گهی_بسه د

 یول ستیدانستم مشکل چ یچه شده است به سمتش رفت . نم دی. سامان که فهم ختیاش در هم رفت و به هم ر افهیق دمید کدفعهی

شانه اش  ی. سامان دست رو دمیفهم یمنقطعش م یاز قرمز شدن صورتش و نفس ها را نی. اادیز یلیبود خ یعصبان یلیخ

 شانه اش برداشت  یرامان دستش را گرفت و از رو یسمت اتاق هل بدهد ول هکرد رامان را ب یگذاشت و در را باز کرد و سع

 .  زنمیموضوع باهاش حرف م نی_رامان برو استراحت کن من راجع به ا

 کنم .  ی_الزم نکرده ، من خودم آدمش م

و دو دستش را حصار  دیخورد . رامان به من رس واریعقب عقب رفتم تا پشتم به د دهیسامان را کنار زد و به سمتم آمد . ترس و

اهاش ب دیدانستم چه کار کنم. نبا ینم دیتپ یقفل کرده بود . قلبم به شدت م واریخودش و د نیکرد دو طرف صورتم ، من را ب

 کرده بود. یحاال قاط یکردم ول یدلم خواست م یو بعد هر کار ردمک یفقط سکوت م دیکردم با یبحث م

 .  رونی_سامان برو ب

 پا و آن پا کرد  نیکه پشت رامان  سمت من آمده بود تا مبادا رامان از کنترل خارج شود ، ا سامان

 رامان ... ی_ول

 .  رونیبرو ب گمی_م

 صورتم یهمه  شیام . سرش را کج کرد و با چشم ها یرفت و من ماندم با کابوس زندگ رونینزد و از اتاق ب یحرف گهید سامان

  دیرا کاو

اگر نصف اسمشم از دهنت بشنوم خون به پا  ی.. حت یاریبه زبون ب یرو حت کهیاسم اون مردت گهیبار د کی_فقط دوست دارم 

 کنم .  یم

با  کردم که آرام باشم . فاصله اش یخودم را کنترل م  یآمد . به سخت یباال م یشد و نفسم به سخت یم نییام باال و پا نهیس قفسه

صورتم کرد ، صورتم را کج  کیزد و صورتش را نزد هیتک واریداد . دستش را کنار سرم به د یآزارم م نیکم بود و ا یلیمن خ

ب ل ی. آرام با انگشت اشاره اش گونه ام را نوازش کرد .به سختگونه ام نشست  یداغش رو یها سرا بستم نف میکردم و چشم ها

 . نمیفاصله از خودم بب نیرا باز کنم و او را در ا میجرات نداشتم چشم ها یباز کردم ول

 ... یا وونهیاسمشو آوردم ...  تو د نکهی_فقط به خاطر ا

 م مور مور شد . گردنم نشست تن یگردنم برد و نفسش که رو کیتر نزد نییپا یرا کم سرش

م اون آوردن اس یشیم هیتنب یکه بکن یبه بعد حواست به رفتارات باشه . بابت هر اشتباه نی... از ا یدیمنو ند یوونگی_تو د

 شه .  یآشغالم شاملش م



 

 

 _باشه باشه فقط ولم کن . 

به  طور که نیبرگشت و هم یناگهان یلیتر شد در خودم مچاله شدم .نفسم حبس شده بود .خ کینفسش که به گردنم نزد یگرما

 گفت  یا روزمندانهیرفت با لبخند پ یسمت در اتاقش م

 بدتر از دفعه قبله پس حواست باشه .  هتی. هر بار تنب یشیم هیوگرنه تنب یباش زیسر م دیصبحانه با ی_فردا برا

بود  حیوق نقدریناه بردم . لعنت بهش که اپ ییبه دستشو یدر را پشت سرش محکم بست . چند بار پلک زدم و بعد بدون معطل و

که  یزیتر از چ یعیطب ریو غ شتری. ب ادیز یلیبودم ، خ یکرد  . از دست قلب خودم عصبان یخواست م یدلش م یکه هر کار

در مشترک  ی رهیرا پشت دستگ یصندل کیآمدم و  رونیرا از کار انداخته بود . ب دنمپاک مخم و ب جانیهمه ه نی. ا زدیم دیبا

زو که ج نیکند . ا داریشود که من را از خواب ب جادیا ییحداقل سر و صدا ایدادم تا نتواند راحت آن را باز کند  ریگ مانیاتاق ها

مرم بودم ک دهیخواب نیزم یچند وقت از بس رو نی. ادمیشتخت دراز ک یمسخره اش نبود . بعد به سمت تختم رفتم و رو نیقوان

از متکاها  یکی ی. سرم را رو دمیخواب یگرم م یتخت نرم و در جا یبود بعد از مدت ها رو یخوب یلی.حس خ کردیدرد م

مثل  نیو ا مدوستش نداشت  یبود که قبال داشتم ول یشاهانه تر از زندگ یلیجا خ نیرا بغل کردم . ا یگرید یگذاشتم و متکا

 سوهان روح و روانم شده بود .

قابل تحمل تر هم شده بود . و مدام محمد و سلما  ریقابل تحمل بود و حاال غ ریطور غ نی.هم ستیدرد رامان چ دمیفهم ینم اصال

که محمد در خانه  یچه مرگش است بعد از آن روز دمیفهم یو نم دادینشان م تیها به محمد حساس وانهید نیکرد .ع یم دیرو تهد

 دادینشان م شیلحن حرف ها یکند ول یچه کار م نجایدانستم محمد ا یاصال نم شده بود . یطور نیبکنم ا یبود و نتوانستم کار

 را میآن ها باشم . چشم ها شیکرد من پ یفکرش هم نم یبود که حت یمعن نیبه ا نیندارد و ا یبا آن ها رفتار خصمانه ا یلیخ

 خواست فقط بخوابم . یبستم دلم م

 رویپ دیاب یمضحک ؟تا ک یزندگ ی وهیش نیتوانسنم تحمل کنم به ا یم یتا ک دانمیکشت . نم یهمه فکر کردن داشت من رام نیا 

ه بدون ن یکردم ول یفرار م دیخواهد من را قانونمند کنه .با یقاتل م یروان نیحاال ا ستمین یرامان بشم ؟ ذاتا آدم قانونمند نیقوان

 د .بود که من را بکش نیحالتش ا نیگرفت بهتر یبرنامه . اگر من را م

******* 

  رامان

خواهد  یم ای دیا یم نیآو نمیشدم کنجکاو بودم بب رهیطور نشستم و به سقف خ نیهم یا قهیتختم چند دق یشدم تو داریخواب ب از

 اید بو نجوریبود ا یافتنیدست ن میدانستم چون هنوز برا ی. نم امدیازش خوشم م یلیکردم که خ ی. اعتراف م اوردیدر ب یباز

سرم بردم  ریکرد .سر چرخاندم و دست ز یم چمیداشت سوال پ روزیهم بود سامان د نیهم یراآمد .ب یواقعا از خودش خوشم م

 به اتاقش بکشم  . یتا سرم باالتر آمد و نگاهم به در تازه ساز افتاد .بدجور وسوسه شدم سرک

 نشست . میابروها نیب یاخم دیکردم نچرخ یهر کار رهیشدم و به سمت در رفتم دستگ بلند

 کرده ؟" ریگ رهیچرا دستگ شه؟ی؟ چرا در باز نم یچ یعنی" 

در وارد  یکیرفتم و از آن  رونیبه تن کنم از اتاق ب یراهنیپ نکهیپشت در گذاشته باشد حرصم گرفت . بدون ا یزیحدس زدم چ 

 بزرگ یتازه در آمده از پنجره  دیتوانست بکند .آرام در اتاق را باز کردم نور خورش ینم یچکاریدر ه نیا یاتاقش شدم . برا

بود  هدیکردم. در سکوت به پهلو خواب شیدایمحض بود . سر چرخاندم سمت تخت و باالخره پ کوتاتاق داخل افتاده بود و اتاق س

 سرش نبود . ید که روسربو یمتکا گذاشته بود .جلو رفتم، جزو معدود مواقع ریرا ز شیو دست ها

بلند  یکرد . موها یسرش م یاکثر مواقع روسر یبودم ول دهیاز سرش کش یخودم به زور روسر یقبال چند بار نکهیا با

 یرو یصورتش را پوشانده بود . با سر انگشتان موها یهم رو شیاز موها یبود و دسته ا ختهیبالشت ر یرو شانشیپر

سامان هم  یخواهرم افتادم . حت ادیشده بود که ناگهان  معصومشد . در خواب انقدر  دایصورتش را عقب دادم و صورتش پ

 کنم .  یم سهیرا مدام با او مقا نیاعتراف کرده بود که آو

تونستم مقاومتش را بشکنم  ؟  یبود .چطور م دهیچیپتو و مالفه ها پ نیصورت معصومش ماند که چطور خودش را ب یرو نگاهم

کرد  یکرده بود پست م تیکه خواهرم را اذ یکار من را در حد همون عوض نیبهش بکنم . ا یخواستم تعرض یاز اول هم نم

 باشم .  تمتوانس یباشم . نم یموجود نیخواستم همچ ی،نم

.  که داشت حالش بد شد ییایو اختالل فوب طیبه خاطر شرا یمثل  دوستش سلما؛ ول زانشیعز دیخواستم وادارش کنم ، با تهد یم

 هافیق ای طیشرا ینبود که عاشق و کشته مرده  ییخواست ازش دست بکشم . از آن دست دخترها یها اصال دلم نم نیا یبا همه 

 بشوم . الیخیخواستم ب ی. نم شمشخواستم داشته با یم یام بشود ، ول



 

 

عاشق آن سرگرد  یکرد ول یبرخورد م فیموجود کث کیکرد و با من مثل  یمحل م یتحمل کنم که من را ب یتوانستم حت ینم

داشتم از  زیهمه چ شهیکرد . هم یم تینسبت به من داشت من را اذ یتیاو مز نکهیعرضه بود . فکر به ا یرو اعصاب و ب

 نیآو دشیداشت که باعث م یزیآدم چ نیا نکهی. ا میپرورشگاه بود یتو یوقت یبردند، حت یثروتمند بودم همه ازم حساب م یبچگ

 . دادیبودن م فیبگذرد به من حس ضع زشینجاتش از غرور و همه چ یش داشته باشه و برادوست

 ازدواج کند . حاال نیخواست با آو یکه م ی. محمد دمیمالیدر آن پشت محمد را به خاک م دیشده بود . با یباز کیبه  لیتبد میبرا

 ریگ در ی رهیدستگ ریکه ز دمیرا د یچرخاندم و صندل یام را تحمل کند .سر افهیحاضر نبود ق یحت یرا داشتم ول نیمن خود آو

 داده بود .

به کارش ندارم . خنده ام گرفت از راهکارش .به سمت در  یگفته بودم کار نکهیبا ا یکرد . حت ینم تیاصال با من احساس امن 

 دیارا هم ب نیافتادم . ا یزیچ ادیحمام برداشتم که  یبرا را برداشتم و از همان در به اتاق خودم برگشتم . حوله یرفتم و صندل

 حمام رفتنم را آماده کند . یکردم .دوست داشتم لباس برا یم اضافه نیقوان ستیبه ل نیآو یبرا

 یرفتم برنامه  یطور که به حمام م نیکرد. هم یرا انجام داد از ترس بود وگرنه مقاومت م نکاریقبل که ا یهر چند دفعه  

 نداشت .   دهیادامه دادن فا ینطوریا شدمیروانکاو م ریگیپ دیکردم .امروز با یامروزم را چک م

**** 

  سامان

است . از رامان  یراض تیاز وضع ی.معلوم بود حساب رفتیم نییبه لب از پله ها پا یکه با پوزخند دمیپله ها د یرا تو رامان

 نییصبر کرد تا بهش برسم و با هم از پله ها پا میزدم ، برا شی.از دور صداپوزخند کوچک آن هم اول صبح  کی یبود حت دیبع

 . میرفت

 خونه ؟ یکبکت خروس م هی_ چ

 تکان داد   یسر

 . ستین یبه خصوص زی_چ

 شدم   رهیحق به جانب بهش خ یا افهیق با

 _با همه آره با ما هم آره .

قانون رامان  ادیتازه  میدیبه پله ها رس یهست که انقدر خوشحال است . وقت یزیچ کیمطمئن بودم که  گری. د دیخند راحت

د و رامان را بد خلق کن دیاین یخورد و االن وعده صبحانه بود .نگران شدم نکند که از سر لجباز یبا ما غذا م دیبا نیافتادم که آو

 لیآماده بود و خدمتکار ها در حال تکم زیم مین که شدگندش  با او به سر کار بروم .وارد سال قخواست با اخال یدلم نم چی. ه

ده ش رهیخ شیرو یجلو یها ینشسته بود و به خوراک ضیکه با غ دمید زیرا پشت م نیصبحانه بودند. چشم چرخاندم و آو زیم

؛ کرده فیک یبود حساب دهیکه د یزیشدم انگار از چ مواجهخندانش  یکه با چهره  نمیرامان را بب ی افهیبود . برگشتم تا ق

داشت . همه مان سر  ریبه او گفته بود تاث یزیکرد هر چ رونیکه من را از اتاق ب شبیکرد . د یم یروزیمشخص بود احساس پ

 نیآو به ینگاه می.ن زینشستم و رامان سر م نیآو یپر کرده بودند . من رو به رو یکه خدمتکار ها از خوراک میبزرگ نشست زیم

 انداخت  

 ؟  یستیالم بلد ن_س

 گفت  ییبا خشم سرش را کج کرد و با پروو نیآو

 قانونه .  نمی_ ا

 کرد نینگاه آو یمتوقف شد . چپک کدفعهیآب پرتقالش را بردارد  وانیکه دست برده بود تا ل رامان

 من بگم قانونه .  ی_ هر چ

 زد . ینم زیچ چیلب به ه  نیبرداشت تا پوست بکند .  آو ی. رامان تخم مرغ دییبا خشم دندان به هم سا نیآو

 نگاهش کند گفت  نکهیبدون ا رامان

من به اون  یبه هر حال دسترس یگذاشت ی_اشتهام رو کور نکن و بخور .در ضمن دفعه اول و آخرت بود پشت اون در صندل

 . افتهیممکنه ب یکنم چه اتفاق ینم نیتو تضم امیبعد که ب یاتاق بازه . دفعه 



 

 

 دیکوب زیم یرا رو شیحرف رامان آزارش داده بود . دست ها نینگران سر بلند کرد انگار ا نیآو

 تو باشم .  کی؟ من دوست ندارم صبحونه بخورم دوست ندارم نزد یکن یکارا رو م نی_چرا ا

  دیکوب زیم یرا محکم تر رو شیشد و دست ها یعصب رامان

 _گفتم حرف من قانونه .

 را باال برد  شیشده بود صدا یهم که عصب نیآو

 که ماله تو باشه .  یخصوصا قانون ستمی_منم قانونمند ن

ردم ک یاست . سع یشوم ینقشه  دنیدر حال کش دادینشست که نشان م شیدر صدا یبد یلیخ یرامان آرام شد . خونسرد کدفعهی

 .  دیتهد یکیکرد و آن  یم یلجباز یکیافتادند  یدو تا به هم م نیچرا ا دانم ی. نم دیایاشاره کنم تا کوتاه ب نیبا چشم و ابرو به آو

 ؟ خوبه . ادامه بده . ی_جد

 نیلنگد ا یکار م یجا کیبود  دهیهم مثل من فهم نیبعد بدون حرف مشغول خوردن صبحانه شد . سکوت برقرار شد . آو و

 داشت .  یدر پ یزیرامان حتما چ یا کدفعهی یطور آرام شدن ها

خوردن  باینزده بود . تقر شیکه لب به غذا نیکردم . آو یو رامان م نیبار نگاه آو کی قهیهر چند دق یخوردن شدم ول مشغول

 کرد  نیرامان رو به آو میبلند شو نکهیصبحانه تمام شده بود که قبل از ا

سر  ییبال هی یاریبه من نزن هم ب تونم و دست ی. نه و نم  یجز تختت بخواب ییجا یخوابم . حق ندار ی_امشب اتاق تو م

 کنم خودت مثل بچه یتلفن کار کیگم چند نفر برن دم خونه پدر و مادرت منتظر باشن تا فقط با  یآرم . االنم م یخانواده ات م

 .  یبش نیقوان عیآدم مط ی

  دیاز جا پر دهیو رنگ پر دهیترس نیآو

 من مشکل دارم ؟  یتا بفهم رمیبم دی_حتما با

 نشست  نهیداد و دست به س هیاش تک یبه صندل رامان

 .  یخوام بخوابم ، قبال که شده زنده هم موند یکنم ، گفتم تو اتاق تو م یخوام کار ی_منم نگفتم م

و دوستانش  زانیعز شهیسخت بود چون هم شیبرا نیدادش و ا یداشت در تنگنا قرار م یبود . رامان به راحت ختهیبه هم ر نیآو

رو داده ف یکه مشخص بود به سخت یچه کار کند عاجر نشست و با بغض دیداند با ینم دید یقرار داشتند . در آخر وقت تیدر اولو

 است گفت 

 نداشته باش .  یخوب به اونا کار یلی_خ

 سر تکان داد  یراض رامان

 کنه . دایمن و تو حاال حاالها ادامه پ تیوضع نیا  ای،  یخوام مثل بچه آدم بش ی_م

 به رامان انداخت  یسر بلند کرد و نگاه نیآو

 به حرفات .  دمی_باشه گوش م

 برام لباس دیمواقع با یباق ای رمیگیدوش م ایرم حموم  یزود که م یاضافه شده . بعد از کارم و صبح ها دیجد نی_خوبه . قوان

دم در تو  منیبیکه م ینفر نیخوام اول یم خونه متو . امروز برگشت فهیبه بعد وظ نیاز ا یخدمتکارا بوده ول فهیوظ نی. ا یآماده کن

 . یکن یکل کل نم گهی. با من هم د یباش

 را بست  شیچشم ها نیآو

 _باشه .

 گرفت ادامه داد  یشد و کتش را از دست خدمتکار م یکه بلند م یدر حال رامان

 داره . هیتنب یکه بکن یهر مخالفت یریبگ ادی دیخودشه با ی_امشب هم سر جا



 

 

 چشم بازکرد و با تعجب و سردرگم گفت  نیگرفت . آو نیرا به سمت آو کت

 کارکنم؟ی؟ چ هیچ نی_ا

 بغلش انداخت  یکت را تو رامان

 من تنم کنم .  ری. بگ یکن یکردن ، تو م یکه خدمتکارا م ییاز کارا یسر کیبه بعد  نی_از ا

 نکند کت را گرفت و رامان تنش کرد .  یبه رامان برخورد که یبلند شد و با اکراه و جور شیاز جا تیبا حرص و عصبان نیآو

 دنبالت . ادیاز خدمتکار ها م یکیاتاقت تا عصر قبل از اومدن من  یگردی_برم

به او نکرد و راه افتاد و از  ینگاه گریشده بود . رامان د رهیرا به هم قفل کرده بود و در سکوت به رامان خ شیفقط دندان ها 

 با سرزنش به او انداختم  یسالن خارج شد . نگاه

 ؟  یکن ی_چرا باهاش لج م

 کشی. به سمتش رفتم و نزد ردیاش بگ هیکه گر دیترس یانگار م یخواست حرف بزند ول یبه من انداخت م یبا بغض نگاه نیآو

  ستادمیا

 بکن .   گهیکه م یی_فقط کارا

 نتوانست  انیرا پنهان کند و در پا شیانداخته بود تا اشک ها نییسرش را پا 

 ادامه داره ؟  یوضع تا ک نی_ا

 نیسن در همچ نیبا ا نکهیا یبود برا فیخواست ناراحت بشود . واقعا ح یدانم چرا دلم نم یاش دلم سوخت . نم هیگر نیا از

 باشد .  ریو اس افتدیب ریگ ییجا

 نشو .  ریتونم بگم که باهاش درگ یدونم . فقط م ی_منم نم

 .  دمیکش یقی. نفس عم دمیبود را د ریگونه اش سراز یاشک که رو یبلندکرد و قطره ها سر

 امشب منصرف بشه ؟  یکن یکار هی شهی_م

 تعجب نگاهش کردم  با

 خواد ... یگه نم یم ی_نگران نباش وقت

 آمد  یمانگار از حرف زدن در باره اش هم خوشش ن دیحرفم پر وسط

 ... یول ستیمهم ن یچیاگر اون براش ه ی_به خدا گناه داره . حت

دانستم رامان  یشد و م یم رمیبه هق هق افتاد ، داشت د یحرفش را بزند ول ی. منتظر بودم باق کردمیدهان باز نگاهش م با

  ستیته حرفش چ نمیخواستم بب یم یول دیایدر م شیصدا

 ؟یچ ی_ول

 را پاک کرد  شیبلند کرد و با دست اشک ها سر

 کنم منصرفش کن.  ی_ احساس گناه و عذاب وجدان دارم . خواهش م

خودش  تینگران خودش و وضع نکهیاز ا شتریهم ب طیشرا نیدر ا یبود . حت ییها زیکردم که نگران چه چ ینگاهش م گنگ

ز خودم بدم ا شتریشد و البته ب یتر م بیعج شیرفتار ها میشت براگذ یم شترینکند . هر چقدر ب یبود که گناه نیباشد نگران ا

 بود .  دهیداشت و ما را د نیکنم دورب سکیتوانستم ر ینم یرا گرفتم . ول نیآمد که آن شب آو یم

 نه .  ای دهیدونم جواب م ینم یزنم ول یخوب باهاش حرف م یلی_خ

 که تازه وارد سالن شده بود امد  یخدمتکار یچه بگم که صدا گریبودم د مانده

 کنن .  ی_آقا صداتون م



 

 

 نگاه انداختم  نیتکان دادم و اشاره کردم تا برود به آو یسر

 بشه . ینکن که عصبان یهم کار میباهاش لج نکن . تا برگرد ی_فقط ه

 زدم . رونیاز سالن ب ردیرا از سر بگ شیها هیدوباره گر نکهیقبل از ا و

**************** 

 نیآو

گذشت  یکه م هیدانستم واقعا چکار کنم هر ثان یادامه بدهم . نم یشکل نیتوانستم ا ی. نم میرو به رو واریزده بودم به د زل

 کرد .  یحالم را بد م رمیرامان را بگ یتوانستم جلو یو نم میشد یم کیبه شب نزد نکهیشد ا یم شتریاسترسم ب

درد  یلحظه ا یصدا کرد و باز شد استرسم اوج گرفت ، سر بلند کردم . انقدر بد سرم را چرخاندم که گردنم برا یاتاق که تق در

 گرفت . 

 به من انداخت .  یوارد اتاق شد و نگاه خدمتکار

 .  رسنیم گهید قهیدق 5_آقا تا 

فقط  کرده بود و دینه ؟ صبح علنا خانواده ام را تهد ایرفتم  یم دیدانستم چکار کنم با یها به او زل زدم نم وانهید هیطور شب نیهم

ود . فعال ش یرفتم معلوم نبود به کجا ختم م یگذاشته بود اگر االن نم میبرا یهیتنب نیصبحانه خوردن همچ یبه خاطر مخالفت برا

 برقصم .  شمجبور بودم به ساز

 بلند شدم و به خدمتکار گفتم  میجا از

 لباس بپوشم .  یصبر کن شهی_م

اخلش پر بود رفتم د یکوچک یلیرفت به سمت کمد لباس ها که اتاقک خ رونیبود ، سر تکان داد و ب یکه زن نسبتا جوان خدمتکار

بود که هنوز کامل همه شان را  ادیدانستم کار رامان است  . انقدر ز یمختلف همه را اندازه من گرفته بودند . م یبود از لباس ها

اشد و شده ب رید یکم دیوآنوقت بود که حس کردم شا دمیهمرنگش انتخاب کردم و پوش یو روسر بلند کینگاه نکرده بودم . تون

 باشد پس نگران پا تند کردم و در زدم زن در را باز کرد .  دهیرامان رس

 نیز اساکت شدند ، ا دندیکردند ، تا ما را د یدر داشتند پچ پچ م یجلو نییپا چند نفر از خدمتکار ها میرفت نییهم از پله ها پا با

 کردند .  یانگار داشتند راجع به من صحبت م امدیرفتارشان خوشم ن

د . مهم نبو میکنند و اصال هم برا یراجع به من م یدانستم چه فکر ی. اصال نم رمشانیبگ دهیکردم ند یازشان گرفتم و سع رو

شده بودند ، انگار قصد داشت من را  جیداد خود خدمتکار ها هم گ یکه رامان داشت دستوراتش را به من م امروز صبح

 اش بکند .  یخدمتکار اختصاص

رد وا رونیب یبودم . در باز شد و سرما دهیپس به موقع رس دمیها را شن نیماش یکه سر و صدا میآمده بود نییاز پله ها پا تازه

لبم نشست. سوز سرما  یرو یفکر لبخند نیشد فصل مورد عالقه ام . از ا یبه بدنم انداخت . داشت زمستان م یزیشد و لرز ر

 شانیو رامان از پله ها باال آمدند ، مشغول صحبت بودند . خدمتکار ها از جلوتر در را برا نرا نوازش کرد که ساما میگونه ها

 یلیمن خ یبرا یشکل نینوع تجمالت ا نیداشتم و ا یم . کال خانواده متوسطمتعجب بود فاتیهمه تشر نیباز کرده بودند از ا

 بود .  دیو جد بیعج

ش کف اوردیرا از دستش در م اهشیچرم س یرا باال داده بود، داشت دستکش ها شیها قهیتنش بود که  یاهیبلند س یباران رامان

 نیبود انگار نه انگار چند دهیشسته رفته و اتو کش یبیل غراالن واکس خورده اند . به شک نیبود انگار هم زیتم یجور شیها

 ساعت را سر کار بوده است. 

 یول کردند شانیباالخره هر دو سر بلند کردند . پشت سرشان چند نفر از افرادشان بودند که تا دم در همراه دندیبه در رس یوقت

امشب تا دم  یول دندیچرخ یخانه بودند و م ینگهبان ها در فضا شهیکدامشان از در خانه وارد نشد که باعث تعجبم شد . هم چیه

 در فقط بدرقه کرده بودنشان .

 یگشت چشمش رو یم یزیرنگ کرده بود . رامان انگار با چشم دنبال چ یکرد هوا را نارنج یکه داشت غروب م دیخورش نور

 یمن فقط نگاهشان م ید خدمتکار ها سالم کردند ولتکان داد و وارد شدند . در را پشت سرشان بستن یسر یمن متوقف شد راض

 دادم . رامان سالم من را به خودش گرفت  یرا با سالم آرام بشتکان داد . که جوا یسر میکردم . سامان برا

 _چه عجب ...



 

 

ش را باال دست فیکه رامان ک دمیکش یقیساکتم کرد . نفس عم یبا تو نبودم که سامان با چشم غره ا میشدم و خواستم بگو یحرص

  دیکه رامان دستش را پس کش ردیرا از او بگ فیزد تا ک رجهیاز خدمتکار ها ش یکیآورد 

 _تو نه . 

را با اکراه از دستش گرفتم و همان  فیخواست لهش کنم . ک یرا به سمت من گرفت . دلم م فیعقب رفت . رامان ک خدمتکار

 آقاست .  یگرفتن باران یدانستم برنامه بعد یام انداختم . م یبغل خدمتکار کنار یرا تو فیموقع ک

ا هم ر یرا در آورد . خواستم باران ی. کمکش کردم باران رمیاش را بگ یرا باال داد و پشتش را به من کرد تا باران شیابرو یتا

 و کتش را خودش درآورد  دیاز خدمتکار ها بدهم که چرخ یکیبه دست 

 کن تو کمدم .  زونیوباال آ اریرو ب نای_ا

او استفاده کنم داشتم  هینداشتم که عل یاهرم فشار چیه نکهیهم فشار دادم . از ا یرا رو میهم گذاشتم و دندان ها یرا رو میها چشم

نداشتم . حداقل نه فعال . راه افتاد  یچاره ا چیه یکرد متنفر بودم ول یمن استفاده م  هیعل زیاز همه چ نکهیشدم از ا یم وانهید

 سمت پله و رو به خدمتکار ها داد زد 

 غذا آماده باشه .  گهیربع د کی.  میآ یواسه شام م رمیگی_دوش م

 .  شدمیم یحرص شتریرفتم ب یکه باال م یاز پله ها باال رفتم . هر پله ا دنبالش

 که برگشت  میایم را کم کردم تا با فاصله از او باال بمن هم سرعت یسرعتش را کم کرد که به من برسد ول رامان

 کارت دارم .  ای_درست راه ب

 رفتم و کنارش قرار گرفتم  باال

 .  ستمین تی_من خدمتکار شخص

 ؟  یمعشوقه ام باش ی_دوست دار

 تکون داد  یکردم . سر اخم

 .  یکن جادیا یراتیتغ طتیتو شرا یکم یتون ی_اگر نظرت عوض شد م

 خوام .  ینم اتریی_تغ

 کرده بود باز کرد و وارد شد منتظر شد من هم دنبالش بروم .  یاثر انگشت روزیدر اتاق را که آن هم د دمیدر اتاقش که رس یجلو

 بشم .   الیخ یکنه ب یتا من رو راض یصبح به سامان التماس کرده بود دمی_فک نکن  نفهم

 انداختم  نییلباسش را باز کرد . سر پا یرفت دکمه ها یاتاق که شدم در را بست و به سمت حمام که م وارد

 هم داشت ؟ یا دهی_فا

 _نه .

طور که به سمت حمام  نیپشتم را بهش کردم . هم بایآرود که تقر یانداخت . و داشت شلوارش را در م نیزم یرا رو راهنشیپ

 رفت گفت  یم

 ؟  یکن کاریچ دیکه با یدونی_م

 زیکردم که چه چ یفکر م نیبه ا یوقت یکرد ول یبا من مثل خدمتکارش برخورد م نکهیمنتظر جواب من نشد . متنفر بودم از ا و

 بودم . یخودم هم راض تیوضع نیتوانستم باشم از هم یم یا گهید

اس آماده لب شیکردم و بعد برا زانیاش را آو یو کت و باران ختمیبود ر فیکث یلباس ها یکه برا یرا در سبد فشیکث یها لباس

. خواستم از  زدمیرا آتش م شیبه خودم بود همه لباس ها دادمیحرص انجام م یو از رو ضیکار ها را با غ نیا یکردم . همه 

 یز مخودش با بروم . در اتاق که با دست ییتوانستم جا ینداشتم . نم یگریراه د یول برگردمبه اتاق خودم  ایبروم  رونیاتاق ب

 دست خودش بود .  دشیهم که قفل بود و کل مانیاتاق ها نیشد و در ب



 

 

ش گوشه اتاق یبه کل اتاقش انداختم کتابخانه کوچک یآمد . نگاه یآب ازحمام م یاز مبل ها منتظر نشسته بود و صدا یکی یرو

 داخلش انداختم .  یبه کتاب ها یبه سمت کتابخانه اش رفتم و نگاه یحوصلگ یداشت . از ب

تم قبال را برداش یکیبود . دست بردم و  نشانیهم ب یسیدو رمان معروف انگل یکیبود .  یزبان اصل ای یتیریمد یکتاب ها اکثر

 یرا نگاه م گرید یفکر ها بودم و کتاب ها نیهم سبک قلمش را دوست داشتم در هم یلیاش کتاب خوانده بودم و خ سندهیاز نو

 گوشم از ترس از جا پراندم  خینفس رامان ب یکردم که صدا

 ؟ ی_کتاب دوست دار

 دیکچ یهنوز آب م شیبود از سر و رو ستادهیبود و لخت ا دهیچیهوله دور خودش پ کی.  رمیتا ازش فاصله بگ دمیعقب کش یکم

. رو ازش  ختیر یدستش م کیصورت و بدن برنز  یرو شیموها یرو یو قطره ها زدندیاش برق م یمشک سیخ ی. موها

 گذاشتم .  شیگرفتم و هول کتاب را سر جا

 واسه شام .  میری_آماده بشم م

 نگاهش نکردم .  دشانیپوش یکه  م یرفت . وقت شینگفتم ،به سمت لباس ها یزیچ

 ؟ یتو الک اللمون ی_دوباره رفت

 کرد  یبلند ش را تنش م نیآست راهنیبهش انداختم که پ ینگاه مین

 .  یمن رو بکش یزایاز عز یکی یخوا یآد م یم رونیدهنم باز  ی_من که هر حرف

ه ک دیرس یدارد به نظر نم یچه حس قایدانستم االن دق یو نگاهم کرد ، بدون حرف . نم ستادیا کدفعهیلباس تن کردن  وسط

 بود . به خودش آمد و لباسش را تن کرد و به سمت در رفت  یباشد . جور خاص یعصبان

 . می_بر

 

من فقط  یبشود ول مانینگران است که هر لحظه دعوا یلی.حس کردم سامان خ یتنش چیدر آرامش خورده شد ، بدون ه شام

 یخواستم خودم را سبک کنم . از طرف ینم یول دیایبار را کوتاه ب نیا میبه دهنم آمد که بهش بگو ینگران امشب بودم.  چند بار

 ببرم .  شوم و به اتاقم پناه یمتوار عی. بعد از شام خواستم سر  امدین شیپ یصحبت چین هیهم ی. برا ستین ایمطمئن بودم کوتاه ب

از  یکیبا رامان چشم در چشم باشم . سامان و رامان ماندند تا با هم صحبت کنند و قهوه بخورند و من با  ادیخواست ز ینم دلم

کرد . و  یتوانست به اتاق من رفت و آمد داشته باشد من را تا اتاقم همراه یبود و م نشانیخدمتکار ها که ظاهرا مورد اعتماد تر

دانستم  یشدند . نم ینم دهیطبقات د ایدر سالن ها و  شانیگاردهایباد ایکدام از نگهبان ها و  چیه راهمچنان در عجب بودم که چ

دش آمد گرفتم اگر خو میرا روشن کردم . تصم ونیلوزت دیآ یاز من بر نم یکه کار دمیرس جهینت نیبه ا یچه کار کنم  . وقت دیبا

 شد .  یماش  یبار هم شده حرف حال کی دیبا او صحبت کنم شا

 ی. کم کم داشتم حس م امدیرامان ن ی. ول کاریکه در اتاقم حبس بودم و ب شهیبودم مثل هم کاریرا عمال ب یسه ساعت بعد دو

داد، نگران شدم و فکر کردم رامان  ییکرد که در اتاق صدا یخوشحالم م نیکردم که از آمدن به اتاق منصرف شده است و ا

 یها را رو لهیوار شدند . با تعجب نگاهشان کردم که داشتند وس کیو قهوه و ک یچا ینیاست که در باز شد و خدمتکار ها با س

 .  دندیچ یم زیم

 نخواسته بودم ؟ یزی_من که چ

جوابم را  دادیدستورات الزم را م هیبود که من را تا اتاق آورده بود و معموال او بود که به بق یاز خدمتکار ها که همان کس یکی

 داد 

 . میاریها رو ب نی_آقا گفتن ا

 و مشغول قدم زدن در اتاق شدم  ختمی، به هم ر دیایب یجد یشدم . پس قصد داشت جد نگران

 ؟ ومدی_خودش ن

 .  ونری_اقا بعد از شام قهوه خوردن و رفتن ب



 

 

 یها یرفتم که پر شده بود از خوراک زیرفتند به سراغ م رونیخدمتکار ها ب یام شد وقت یباعث خوشحال یکردم ول تعجب

 گذاشتم .  یبرداشتم و در بشقاب یکیو برش ک ختمیر ییخودم چا یبرا یوسوسه کننده کم

گشت. چشم  داریکرد و باز شد و قامت رامان در چهاچوب در پد ییدر اتاق صدا اورمیدهنم ب کیرا نزد ییکه خواستم چا نیهم

 گفت  یدستش بود . وارد اتاق شد و شاک یبزرگ یتنش بود و جعبه  رونیاز تعجب گرد شده بود لباس ب میها

 .  ریاز دستم بگ نویا ایب یکن زیمنو آنال نکهیا ی_جا

رفته بود دستش گ کیلند شدم و  جعبه را از دستش گرفتم . جعبه را با دهد ب یفکر کنم که دارد به من دستور م نیبه ا نکهیا بدون

 ی. باران کاناپه گذاشتم یگرفتم و به سمت کاناپه رفتم و آن را رو یاست . دو دست نیآن را گرفتم حس کردم چقدر سنگ یوقت یول

 اش را از تنش درآورد 

 کنم .  یتا لباسامو عوض م زیمن قهوه بر ی_برا

بود  یزیچه چ نمیخواست درش را باز کنم و بب یکردم، دلم م ینگاه جعبه م یرفت . با کنجکاو مانیمشترک اتاقها به سمت در و

قط نداشت و ف شیرو یزیچ ای ونیداشت پاپ فلیاز برج ا ییساده و طرح ها یلیخ یبود ول ییکه با خودش آورده بود . جعبه کادو

 .  دیرس یبه نظر م نیهم سنگ یلیبود که خ یکیبزرگ ش یساده  یجعبه 

انداختم .  بهش ینگاه میخانه وارد اتاقم شد . ن یو ننشسته بودم که با لباس ها ختمیدر فنجان قهوه ر شیبرگردد برا نکهیاز ا قبل

من  یزندگ لیمسا نیتر یاز خصوص یشد و حت یم کیکه مدام به من نزد یبود با مرد نامحرم بیعج یمدل زندگ نیا میبرا

دو  یاز خودش رفتار ها رایکرد ، اخ یام را تباه م یداشت زندگ یکه جانم را از مرگ نجات داده بود ول یاطالع داشت . مرد

گفتم داشت  یم دیباشم با یخواستم آدم منطق یداد و اگر م یمن واکنش نشان م یزندگ یداد به شدت به مرد ها ینشان م یقطب

 .  دنداشت که بخواهد حسادت کن یظرم احساسآدم به ن نیا یکرد ول یحسادت م

گرفت . کنارم نشست ، نا محسوس  دهیو ترسناک هم بود ناد یجد یلیاش را که خ یظاهر یها تیتوانستم جذاب یحال نم نیا با

رعه و ج. فنجان قهوه اش را بدون توجه به من برداشت  رمیمتوجه بشود ازش فاصله بگ نکهیکردم بدون ا ی. سع دمیبه خودم لرز

 بکند گفت  یبه من نگاه نکهیبدون ا دادیکاناپه لم م یکه به پشت یو بعد در حال دینوش یا

 .  ینیپام بش یرو دیبا یریازم فاصله بگ گهیسانت د کی_

کردم  یو سع میبارز ترسناکش بود . برگشتم  سر جا اتیاز خصوص نیماند . ا ینم یاز چشمش مخف زیچ چیزد ، ه خشکم

زدم و خواستم به  کیبه ک یکه برش زده بودم را برداشتم و با چنگال برش کوچک یکیبخورم، ظرف ک یخونسرد باشم و چا

 دهنش گذاشت .  یهوا گرفت و سرش را جلو آورد و تو یدستم را رو کدفعهیدهنم بگذارم که 

 و مبهوت نگاهش کردم .  مات

مهم نبود  شیکرد و برا ینم دیخودش را مق یچهارچوب چیکرد. در ه یست داشت مدو یبود، اصال هر کار یبود ،موج وانهی"د

 ." دیآ یم شیچه پ

به من انداخت و جرعه از قهوه  ینگاه الیخی. ب دمیکوب زیم یبشقاب گذاشتم  و رو یو با حرص چنگال را تو دمیدستم را کش 

 اش را خورد 

 گنده تر بزار .  هیتک هی ندفعهی_ا

 خودت بخور .  ی_ دست دار

 گذاشت .  زیم یفنجان قهوه اش را رو یخونسرد با

 بخورم .  ینجوری_دوست دارم ا

سکوت  یوقت دادیچند گانه را از خودش بروز م بیو غر بیعج یرفتارها نیچرا ا دمیفهم یسکوت با خشم نگاهش کردم نم در

 گفت  دیاز من ند یشد و واکنش یطوالن

 ؟ یبه حرفام گوش بد دیبا یعمل کنم تا بفهم یا گهید ی وهیبه ش دی_با

به چنگال زدم و به سمتش گرفتم و خودم  یبزرگ یلیخ یکردم و با حرص بشقاب را برداشتم و از قصد تکه  یقروچه ا دندون

قدر نا ی، با تعجب نگاهش کردم .  وقت دیرا بلع کیک یگاز همه  کیبا  یزیآم طنتیش شخندیو ن ینگاهش نکردم . با خونسرد

اش بودم و  یو درشت کلیبود . در فکر ه یهم عاد یلیاو خ یآمد برا یم بزرگکه به نظر من  کیبود آن تکه ک کلیدرشت ه

 شدم که با حرفش رشته افکارم را پاره کرد  ینم فشیوقت حر چیکردم ه یهم م یهر کار نکهیا



 

 

 _خودتم بخور. 

 _ممنون صرف شد . 

  دمیشد که ناخوداگاه عقب کش لیبه سمت من ما یذاشت و کممبل گ یلبه  یرا پشت سرم رو دستش

 .  شهیم یچ ی_گفتم تکون بخور

 خودم را متوقف کردم که عقب تر نروم  یسخت به

 خودم بهت بدم ؟ ای یخور ی_م

کردم  ینیعقب نش عی. سر دنیاز فکرش هم نفسم بند آمد و قلبم شروع کرد به تپ یو چشمم در حرکت بود حت میلب ها نیب نگاهش

. 

 خورم .  ی_باشه باشه .. خودم م

گذاشت و چهره و اخم  شیدستش را به نما کی ی. دندان ها دیخند ینگاهش کردم که داشت م رتیو عقب رفت با بهت و ح دیخند

 محو شد .  یلحظه ا یاش برا یشگیهم یها

 یواقع یلیخ یبدون اخم هر چند کوتاه بود ول یواقع ی. خنده ا دیخند یشد ... داشت م یکردم باورم نم یباز نگاهش م ی"با دهان

 بود ."

 بودم.  دهیند یاز اون خنده ا زیآم ریتحق یتا به حال به جز پوزخند و خنده ها 

سکوت شد . در سکوت و در  نمانیب یا قهیو خوردم . چند دق دمیخودم بر یبرا کیک یقهوه اش شد کم دنیمشغول نوش دوباره

که به سمت جعبه برگشت و درش را باز  دمیشد . بعد رامان را د یسپر افتدیب یکه ممکن است چه اتفاق نیبعد از ا یهول و وال

 کرد .

 در آورد و به سمت من گرفت  یزیکنجکاو بودم که چه در آن جعبه است ، دست در جعبه کرد و چ یلیخ

 تلف گرفتم . مخ یاز سبک ها یخون یم شتریب یدونستم چه سبک ی. نم دمیرو خر نایا ای_ب

بغلم کردم و بعد سر بلند کردم و نگاه رامان کردم که  یتو یبه کتاب ها ینگاه رتیبغلم گذاشت . با ح یکتاب را تو نیچند و

 طور که سرش در جعبه بود گفت  نیآورد هم یم رونیب ییها زیجعبه کرده بود و داشت باز هم چ یدوباره دست تو

 کتابخونه ام توجهت رو جلب کرده حدس زدم کتاب و ... دمی_امروز د

 ذاشت گ میپا یرو یکتاب ها یو رو دیکش رونیآورد و چند دفتر بزرگ و کوچک با چند بسته خودکار ب رونیسرش را ب باالخره

 .  ی_....و نوشتن دوست داشته باش

 یم ییبلند باال یلیکرد ازش تشکر خ یم میار را براک نیا یاگر کس یعیکردم . در حالت طب یدهانم باز بود و نگاهش م هنوز

 برم .  یچقدر ازش لذت م دانستندیو م دادندیبهم م میبود که عموما دوست ها یا هیهد نیکردم . کتاب بهتر

من کتاب و  یشد شکنجه گر اعصاب و روانم برا یگرفته بود . باورم نم میهمه دفتر و خودکار برا نیهمه کتاب و ا نیا حاال

 ها همه اش خواب بود .  نیا ایشدم و  یم وانهیداشتم د دی. شا یعالمه خودکار رنگ کیبود با  دهیرنگ و وارنگ خر یدفتر ها

 کنه ."  یم وونمید ریام ،من که لوازم تحر یکه عاشق دفتر و خودکار و مداد رنگ یکه عاشق کتابم من ی"من

 یبغلم کردم انگار م یانداختم و نگاه همه شان تو نییگرفتم . سرم را پا یمثل رامان م یا وانهیداشتم همه شان را از د حاال

 به من انداخت  یرا در دستم جا به جا کردم. نگاه شانینیخواستم مطمئن شوم خواب نبوده . سنگ

تو خونه  وانهید یخوام مثل افسرده ها ی. نم یخسته ش دنید ونیاز تلوز دی. گفتم شا ستی؟البته مهم ن ومدیخوشت ن ه؟ی_چ

 .  یبچرخ

شوم افسرده ن یها وانهید هیخواهد من شب یکه فقط م گفتیحرفش رسما م نیداشت با ا دمیفهم یرا بلند کردم اصال انگار نم سرم

 . که با تعجب سر کج کرد  میبگو یزی. هنوز نتوانسته بودم چ

 _چته ؟ 



 

 

 ی_ا..م .. مر..س

 شدم البد. کتاب یم وانهیبودند . داشتم د ختهیر یزی. امشب چه خبر بود نکند در غذا چ دیخند یدوباره داشت م. دوباره و  دیخند

تر شد . انقدر در بهت بودم که  کیحرکت بهم نزد کیو خودش با  ختیجعبه ر یدفتر و خودکار ها را از دستم گرفت و تو

ز حد است . ا شیب یلیخ گرید یکینزد نیکردم ا یحس م یپه بود ولکانا یسرم لبه  شتدستش پ رمینکردم ازش فاصله بگ یسع

 به تپش افتاد، آن هم با سرعت باال .  ستادهیا رتیکردم از ح یقلبم که تا االن حس م

 من بود . کینزد یلیبدهم . صورتش خ یتوانستم واکنش یافتاده بودم که نم ریترس و بهت و جا خوردن چنان گ نیب

 . ینگران عواقبش هم باش دیبا یریگیرو که به خودت م افهیق نی_ا

 چطور زبان باز کردم و حرف زدم  دمینفهم

 ... نکردم .ی_من.. من که .. اشتباه

 شد  زیآم طنتیش یلبخند

 . ی_نه نکرد

 بود . جهینت یجا به جا شوم که البته ب یو توانستم کم دیکرد و به مغزم هم خون رس دایپ انیجر میتازه خون در رگ ها 

 _پس .. پس ...

 کرد  کیرا نزد صورتش

 ؟ یبکن یاشتباه دی_مگه حتما با

 یحمله ها هیبود ؟ شب یدیجد یدرآمد حمله  شیها پ نیا دیاز ترس بود ؟ نبود ؟ من وحشت داشتم شا دنیلرز نی." ا دمیلرز یم

 نبود "  یعصب

 .. آخه ... ی_ول

 . به نفس نفس افتاده بودم .  افتدیب رونیکردم االن است که قلبم از تپش ب یشد و من حس م یتر م کیآرام نزد آرام

 ...  یانتظار دار یچه جور رهیگیم ینفرت اندازه سر سوزن قدردان ینگاهت جا ی_وقت

نم ک داینجات پ تیکردم از آن وضع یقفل شده بود . سع میلب ها  یرو شیبار پلک زدم و و با تعجب نگاهش کردم .چشم ها چند

 کردم . یخوردم با او برخورد م یم یهر تکان یول

 _تو رو خدا ...

 آمد   یخوشش م یباز نیصورتم گذاشتم و داشت از ا یعقب رفت  دستم را رو یفقط کم یول

ر خجالت زده س عیسر یول دمیکش یصدا زد و باز شد و سامان نفس نفس زنان وارد اتاق شد . نفس راحت یدر اتاق تق کدفعهی

 هم فشار داد .  یرا رو شیرا با حرص بست و دندان ها شیانداختم . رامان چشم ها نییپا

او سو  یشدم که برا یم وانهیرا نگاه کرد . داشتم د یگریرا چرخاند و طرف د شیرو عیسر تیما در ان وضع دنیبا د سامان

 تفاهم شده بود 

 خواستم مزاحم بشم .  ی...نم دی_ببخش

 کرد کنترل کند باال برد   یم یکه سعرا  شیصدا یعصب رامان

 تو ؟ یایاست که در نزده م لهی_مگه طو

 شد و داد زد  رهیاش به او خ یعصبان یبرگشت و با چشم ها بعد

 لباس تنش نبود .  دی_شا

 انداخت  نییسرش را پا مانیناراحت و پش سامان

 _رامان کارم واجبه . 



 

 

 به سامان و بعد به من انداخت  ینگاه یحرص رامان

 شده ؟ ی_ چ

 افتاده  یخواست که من بفهمم چه اتفاق یبه من انداخت . انگار دلش نم یمستاصل نگاه سامان

 . میحرف بزن یخصوص دی_با

 سر چرخاند  رامان

 .  ستیخوام بکنم واجب تر ن یکه م یاز کار یچی_ه

 بود داد زد  دهیرس یادیاش به حد ز یانپا و آن پا کرد و باالخره انگار نگر نیا سامان

 .  ساستی_رامان مربوط به رو

 که خورده بود شوکه شدم  یخورد . خود من هم از تکان سخت یرامان تکان سخت کدفعهی

 افتاده ؟ یشده ؟ حالش خوبه ؟ چه اتفاق یچ سای_رو

 گرفت و ادامه داد  دهیام من را ند دهیرا شن زیبود من همه چ دهیکه د سامان

 کرده . یگن دوباره قاط یم مارستانیب میزودتر خودمون رو برسون دی_با

 رفت داد زد  یم مانیطور که به سمت در اتاق ها نیو هم دیاز جا پر رامان

 رو روشن کن اومدم .  نی؟ ماش رهیگیپول م یواسه چ یگور به گور مارستانی_پس اون ب

هر  یخال یبه جا یو کتاب و دفتر ها . نگاه یپر از خوراک زیرفتند و من ماندم و م رونیو رامان هر دو از اتاق ب سامان

 به او داده بود؟  یکه بود که چنان تکان محکم سایرو نیبود که ا نیا دیکه به ذهنم رس یسوال نیانداختم و اول شانیدو

 نیه اک ستیدختر ک نیکردم بفهمم ا یسع یلیداشت . خ یبود .چه اسم خاص یدختر ک نیسامان هم نگران بود . ا یحت یطرف از

 مسائل فکر کردم نیکه به ا یداشتند ؟ کم ینگهش م مارستانیبود که در ب ضیمر ایآ نکهی. و ا ختیرا به هم ر شانیطور هردو

 یرفتند معلوم نبود ک یشب بود و اگر االن مفرصت استفاده کنم . آخر  نیفقط از ا مگرفت مینمانده . تصم یزیو جز سوال چ

 به نفع من بود .  نیبرگردند و ا

جعبه درآوردم و نگاه کردم همه شان  ی. دانه دانه شان را از تو نمیدلم نبود کتاب ها را بب یبه سمت جعبه رفتم . دل تو عیسر

ه هدف ب یمسخره را روشن بگذارم و ب ونیصبح تا شب تلوز ستمیخوشحال بودم که مجبور ن یلیبودند . خ یخوب یکتاب ها

 شوم . رهیخ ونیتلوز یصفحه 

کردمشان و خودکار ها را  یبودند . با ذوق ورق زدمشان و بو م یرنگ و وارنگ خوشگل یدفتر ها را درآوردم ،دفتر ها بعد

 امتحانشان کنند. اند و دوست دارند دهیکادو خر شانیبچه ها شده بودم که برا نیکردم . درست ع یتست م شانیرو

 دمیکشتخت دراز یو خودم تو ندیایب لیبردن وسا یاز کتاب ها را برداشتم و به سمت تلفن رفتم از خدمتکار ها خواستم برا یکی

 کتاب شدم . یپتو رفتم و مشغول مطالعه  ریو ز

*********** 

 رامان

 کیبود و مثل بچه ها درخودش مچاله شده بود.  دهیبآرام خوا سای. رویخواب یو ب یسوخت از خستگ یم میبودم ، چشم ها خسته

در  یکند . وقت یرا م شیزد و موها یزد و خودش را م یبغلم دست وپا م یآوردم که چطور تو ادمیرا به  شیساعت پ

جور  نیدند . ابا من تماس گرفته بو ندیاینتوانسته بودند از پسش برب یو از طرف دبزن یبیبودند که به خودش آس دهیترس مارستانیب

انقدر وضعش خراب شده بود که خودم هم نتوانستم  نباری. هر چند ا شدیزد به سرش فقط در بغلم خودم آرام م یمواقع که م

 شدم تا نگهش دارم که بهش آرامبخش بزنند.  کیآرامش کنم فقط انقدر بهش نزد

به مغز و روحش زده بود . دکتر ها  یجد بیاش آس یخودکش نیبعد از آخرکنم .  یگذاشت خودم ازش نگهدار ینم مارستانیب

 ییها تیتمام اذ ادی.  ختیر یطور به هم م نیآمد ا یم ادشیکه خاطرات گذشته اش  یشود گاه یوقت خوب نم چیگفته بودند ه

خشم و آورده بودند بب میسایبال را سر رو نیکه ا ییتوانستم آدم ها یکرده بود . نم شکه دوست پسرش به یانتیخ ادیکه شده بود . 

 سه صبح بود . به سمتش رفتم  کیشده بود نزد خوابیرفت، او هم ب یراه م اطی. سامان در ح دمیوقت هم نبخش چیه



 

 

 ؟ می_بر

  دیمن جلو آمد و نگران پرس دنیسر بلند کرد و با د سامان

 شد ؟ ی_چ

 را فراموش کرده بودم .  میدستکش هاکردم .  میپالتو بیتکان دادم و دستم را در ج سر

 . ادینم ادشیامروز رو هم  ادیبهش آرامبخش زدن . فردا به هوش ب یچی_ه

 تکان داد  یسر نیغمگ سامان

 ها . ی؟ داغون یاستراحت کن یمن بمونم تو بر یخوا ی_م

 تکان دادم  یسر

 بهش سر بزنم .  شتریب دیبا نمشیبب زارنینم نجایبرم خونه ا دمیم حی_نه ترج

خواست برگردم ، هر چه زودتر . سامان تا خانه  یدلم م بیخواست برگردم خانه. عج ی. دلم م میرفت نیکرد و به سمت ماش دییتا

 بود .  ساینزد او هم بدتر از من نگران رو یحرف

و  ندیتواند به جز به چشم برادر او را بب یبارها بهش گفته بود نم سایبود و رو سایگذشته ها افتادم که سامان بدجور عاشق رو ادی

به کل عوض شده بود . همان  یآنجا نمانده بود ول یلینداشت . خ یبرگشت حال درست یرفت خارج و وقت لیتحص یبعد هم برا

آن  و عاشق رمیرا بگ شیاز خارج از کشور برگشت بدتر هم شده بود . نتوانستم جلو یوقت یرفت ول یدکتر م شیموقع هم پ

و داغون  ضیخواست او را انقدر مر یهمچنان دلش نم یموضوعات کنار آمده بود ول نیبا ا شیوقت پ یلیشد سامان خ یضعو

 .  ندیبب

ناراحت شده بود . هرچند  یلیدانستم خ ی. م ختیشده است به هم ر لیاش به ما گفتند که مغزش رسما زا یبعد از خودکش یوقت

 . شهینگران او بود، هم یشد ول یخاطرات گذشته محسوب م شیبرا سایاالن رو

شستم . مبل ن یبرداشتم و رو وانیها و دو تا ل یاز بطر یکیبه سالن رفتم سامان هم دنبالم آمد  میمستق میدیکه به خانه رس یوقت

 ... یوقت یکنم . حت یوانسته بودم کارنت سایرو یکار . سال ها بود برا چیکار بکنم ؛ ه چیتوانستم ه یحالم متنفر بودم . نم نیاز ا

ان بود. سام چیسوختن در مقابل داغ قلبم ه نیا یبدنم سوخت . ول یدرون یحس کردم تمام اعضا دمیرا پر کردم و سر کش وانیل

 به من کرد  یمن نشست و نگاه یاز من آمده بود رو به رو ریکه با تاخ

 _رامان آروم باش . 

 .  زمیسوزند، انقدر که االن ممکن بود اشک بر یکردم چشمانم م یکردم حس م نگاهش

وقت  چیاون رامان قبل نبودم . من ه گهیکردم . من د یم هیگر دیکردم . نبا ینم هیوقت گر چی؟ من ه زمیاشک بر دی"چرا با

 ."  ستیبرام مهم ن یچیه ستنیشم آدم ها برام مهم ن یوقت ناراحت نم چیه رمیگ یوقت عذاب وجدان نم چیکنم ه ینم هیگر

که مادر و پدرم را  ییشب ها یهمه  ادیآن شب .  ادیبودند .  دهیرس می. اشک ها به چشم ها دیچیگوشم پ یتو سایرو یها غیج

 چطور ... نکهیا ادیتازه کشته بودند . 

 لیرود و فکر کردن و تحل ینم ادمیوقت  چیگفت ه یشدم . روانشناس م یکه درمان م یرا دوباره پر کردم . آن موقع وانیل

شوم .. ها ب شیخواستم دوباره مثل روان پر یبشود . نم میروح یختگیبه هم ر تیوضع دیحوادث گذشته ممکنه باعث تشد یبررس

 بشوم .  یخواستم دوباره بستر ینم

 گفت  یدالوصفیزا یبا ناراحت سامان

 کنم  به گذشته فکر نکن .  ی_رامان خواهش م

 یاتش سوز یها فکر کنم که پدر و مادر تو سیگفت منم مثل پل یگفت به گذشته فکر نکنم . م یکردم، م کینزد را به دهنم وانیل

 است .  دهیند چیه میگفت باور کنم که چشم ها یگفت منم باور کنم .... م یخانه مرده اند . م یاتفاق

 میکه به چشم ها ییرا لب دهنم گذاشتم و اشک ها یکرد سر بطر یافاقه نم وانیل گری، خنده ام گرفته بود از حرفش ، د دمیخند

که پشت سر گذاشته  ییزهایهمه چ یادآوریشد از  ی. جگرم پاره پاره م شتریسوخت . دلم ب یم میبود را پس زدم . گلو دهیرس

 زم گرفت و داد زدرا ا یخواستم فکرکنم . سامان بطر ینم یچیفکر کنم به ه واستمخ یرا بستم . نم میبودم . چشم ها



 

 

 بسه .  یلعنت گهی_بسه د

 را کج کردم و نگاه سامان کردم  سرم

 ؟  یکنیم هیگر ی_دار

  دمیو خند دمیخند

 وقت .  چیوقت ه چیکنن . ه ینم هی. مردها گر یستی_تو مرد ن

ندم .. بلند بخ یچرا دوست داشتم بخندم ، با صدا دانمیرفت نم یم جیاشاره ام را به سمتش گرفتم . کم کم سرم داشت گ انگشت

 سوخت .  یم میخورد . هنوز گلو یم چیسرم دوران داشت و دلم پ

... من مرد  یکنند ... ول یم یهر کار ی... خوب آدم ها در مست ستمیکنم . مگر من مست ن هیخواست گر یبودم دلم م خسته

 وقت . چیکنند . ه ینم هیهستم مرد ها گر

**************** 

  سامان

تعادل  گریانداخت . و االن د یرا از پا م لیکه ف دینوش یرا م یزیکند . رامان پشت هم داشت چ یکردم قلبم درد م یم حس

خودم هم  یاز نظر روح دمیرا از دستش کش یشدم و بطر ی.عصبان دیخند ی. بلند بلند م یو نه از نظر جسم ینداشت . نه روح

 نداشتم. یحال درست

هم باز یکه عاشقش بودم در دلم چالش کردم ول یدر آن وضع حالم را دگرگون کرده بود . سال ها قبل به عنوان کس سایرو دنید

مراقبش بودم  شتریاگر آن موقع ها ب دیدانستم شا ی. نم ختمیر یسرش آمده به هم م ییکه چه بال دمشید یهر بار م یوقت

.   میآمد . آن سال ها مگر ما چند سالمان بود ؟ آن سال ها مگر چقدر تجربه داشت ینم ازم بر یمن که کار یشد ول ینم ینطوریا

 ریخواست سراز یآورد .م یفشار م میکنم . اشک ها به چشم ها هیخواست فقط گر یدلم م یوضع روح نیخودم هم االن با ا

 بشود . 

 بسه . یلعنت گهی_بسه د

 و شکننده شده . فیحد ضع نی، تا ا تیوضع نی، در ا نمشیحال بب نیتوانستم در ا یرو به من کرد نم رامان

از  من یمرد برا نیاز برادر بود ،ا شتریمن ب یمرد برا نیمرد من را نجات داده بود، ا نیا نمیبب ینجوریتوانستم رامان را ا ینم

 ستیاگر بهم گفته بود پدرم ک دیکه شا ی. مادر یمحو یلیعکس داشتم و خاطرات خ کیبود . من از مادرم  شتریب زیهمه چ

 .  دمیکش ینم یشدم و آن همه سخت ینم یپرورشگاه

 یبچه ها یوقت رها نکرد وقت چیرفت رامان آمد دنبالم .  من را ه ینم ادمیتوانستم پرورشگاه را ترک کنم  یم گریکه د یروز

پنج سال  فقط نکهیکرده بود او بود با ا تیکه من را حما یدارم . تنها کس یقد و قواره کوتاه یلیکه خ کردندیم رمیپرورشگاه تحق

که  ییبودم و از همه آن ها دهیکه قد کش یکرده بود تا زمان تیام من را حما یزندگ یکه همه  وداو ب یاز من بزرگتر بود ول

د پنج سال از من بزرگتر بو دیمن برادر بود ، پدر بود شا یدرشت تر شده بودم که بتوانم مراقب خودم باشم .برا کردندیم تمیاذ

 سال بزرگتر بود .  ستیاز سن خودش ب یول

 به من قفل شده بود  نگاهش

 ؟ یکن یم هیگر ی_دار

 د . رفتار خودش ندار یرو یکه کنترل ادیبد است انقدر ز یلیمطمئن بودم حالش خ گریخنده بلند بلند ، د ریکردم . زد ز نگاهش

 وقت .  چیوقت ه چیکنن . ه ینم هی. مردها گر یستی_تو مرد ن

طور به  نیمن بود ا یخانواده  یآدم که همه  نیا نمیتوانستم بب یکرد . نم یحال و روز من را داغون م نیا یتو دنشید تحمل

ام  یبود که در زندگ یحرف نیکنند احمقانه تر ینم هیمرد ها گر یتوانستم تحمل کنم من مرد بودم و جمله  یافتد . نم یخاک م

 ام .  دهیشن

که  نیداشت هم یهمه اختالالت روح نیبود که ا یعیطب یلیها را فراموش کند . خ نیهمه ا میتوانستم بهش بگو یم چطور

خودش معجزه بود . دکتر ها همان موقع  دیایاش بر ب یجوان یدر آستانه  یو روانکاو یتوانست از پس آن همه جلسات روانشناس



 

 

 شیندگکه در ز یکنه با اتفاقات یبچه انقدر سخت دارد تالش م نیاست که ا بیعج ندگفت یکردند م یکه در پرورشگاه مالقاتش م

 در مغزش ساخته  .  یلیتخ یها زیچ یسر کی، هر چند معتقد بودند که ذهنش  دیایافتاده کنار ب

 داد  هیبود . به مبل تک یگذاشت خال زیم یرو یرا به سخت یبطر

 کن ... واسه من ... هی_واسه من گر

نشوند . نگاهش کردم  ریکه سراز دمیکش میبه چشم ها یبود .دست دهیرس میواقعا اشک ها به چشم ها گریدهانم را قورت دادم د آب

را باور نکرد . راجع به مرگ پدر و مادرش جز من  شیوقت رامان و حرف ها چیکس ،ه چیکه عاجز و درمانده شده بود . ه

 چیبه خواهرش تعرض شده . من باورش کردم هر چند ه ی، وقت دهیاست که د یروح بیها عوارض آس نیکردند ا یهمه فکر م

.  ردیبال ها را سر او و خانواده اش آورده بگ نیکه ا یکه باالخره توانست انتقامش را از آن کس یوقت مطمئن نبودم تا روز

اش زده بود او  ییدا یکه راجع به نامرد ییبا حرف ها یتماس کرد و حتکه آن مرد اعتراف کرد ، ال دمیشن میخودم با گوش ها

 .  دمیرا آنجا د شیها هیبار گر نیاش را آنجا کشت . و من اول یآدم زندگ نیرامان اول یانداخت ول یدیرا به آتش جد

.  دیشکه دستش را ک رمیرا بگ شیوبلند شدم و خواستم باز میخورد . از جا یم زیتعادل نداشت و مدام ل یکرد بلند بشود ول یسع 

اد به کردم . راه افت یبودم و نگاهش م ستادهیبلند شد کنارش ا یدو دستش را ستون کرد و به سخت نباریمبل افتاد ا یدوباره رو

شد من را  یم یگرفتمش . عصبان یافتاد م یکه داشت م یرفتم و گاه یخورد از پشت دنبالش م یسمت در سالن . تلو تلو م

  دادیعقب هل م

 ندارم ... یکس چیبه ه ازی_من ن

آورد . خدمتکار ها از  یسر خودش م ییپله ها باال برود حتما بال نیخواست از ا ینگران شدم . اگر م نباریا دیپله ها رس به

شده اند . سرشان داد  داریب کرده همه جادیکه رامان ا ییمطمئن بودم با سر و صدا یوقت بود ول ری. د دندیکش یاتاقشان سرک م

  دمیکش

 تو اتاقاتون .  دی_گمش

پله ها  نیتواند از ا یبود که نم دهیکرد انگار خودش هم فهم یبود ونگاه م ستادهیپله ها ا یهمه شان فرار کردند . رامان جلو و

 باال برود . جلو رفتم و دستش را دور شانه ام انداختم 

 کنم .  یکمکت م ای_ب

 بود گفت  شیکه در صدا یدالوصفیزا یباز بود . با خستگ مهین شیبه من انداخت ، چشم ها ینگاه

 که ؟ یدونیندارم م ازی_من کمک ن

 پله رو باال رفتم .  نیشدم و اول رهیبه جلو خ 

 .  امیبزار تا باال باهات ب یاالن خسته ا ی. ول دونمیرامان . م دونمی_م

ود من ب یاز وزنش رو یادیز ینیسنگ یبود ول اریهوش یهنوز تا حد نکهیبا ا میرفت یباال منگفت از پله ها آرام  یزیچ گرید

 میدیا رسپله ه یبه باال ی. وقت افتدیکرد تا ن یپله ها را نگاه م یباز بود و به سخت مهین شیکردم چشم ها ینگاه صورتش م یگاه

 خودش معجزه بود .  ارمشیکه توانسته بودم به اتاق ب نی. هم رداشتنددوشم ب یاز رو یحس کردم بار

 من گذاشت یشانه  یدست رو ستادیصاف ا یا لحظه

کس اصال حرف منو باور نکرد .  چیکنم . ه ینم هیکنه . خودمم گر هیواسه من گر دیکس نبا چینکن . ه هیمن گر ی_سامان برا

 یگذاشتن اون کثافط یشدم . حت وونهیکردن من د یو همه فکر م و همه و همه سی. پل دنیچرخ یراحت ول م الیهمه شون با خ

 کرده بره .  یدست دراز سایکه به رو

 لب گفت  ریبهش انداختم . سرش را تکان داد و راه افتاد سمت در اتاق و ز ینگاه

 نکن .  هی_برام گر

.  افتدیب یمعلوم نبود چه اتفاق نیآو شیرفت پ یاگر م تیوضع نیرفت . با ا نیبه اتاق خودش برود سمت اتاق آو نکهیا یجا یول

 را گرفتم  شیجلو یلحظه ا یدر اتاق را باز کرده بود برا یخواستم متوقفش کنم ول

 . نهیاتاق آو نی. ا سای_رامان وا



 

 

 باال آورد و نگاه من کرد  یرو کم سرش

 _خوب ...

 .  یندار ی_برو اتاق خودت استراحت کن االن حال درست

 و در را باز کرد  دیکرد شانه اش را که با دست گرفته بودم تا وارد اتاق نشود کش یبداخم  رامان

 ... خودی_ب

 بست  مهیمن بتوانم وارد شوم تا ن نکهیوارد اتاق شد و در را قبل ا 

 ... یاتاق . حق ندار نیا یتو یایب ی_سامان حق ندار

 یغیج یگرفتم که منتظر باشم اگر صدا میباشم تصم الیخیتوانستم ب ینم . شانی. نگران بودم . نگران هر دو دیدر را به هم کوب و

 ولش کنم .  ینجوریشد هم یحال خودش نبود و نم یرامان اصال تو یول دیآ یم شیدانستم چه پ یاقدام کنم . نم دمیشن

************** 

  نیآو

 میشب گذشته تصم مهیاز ن دمینگاه ساعت کردم د یوقت دمیخوب بود و من جذبش شده بودم که گذر زمان رو نفهم نقدریا کتاب

 یم و توبود کاریمن که کل روز ب یگذاشت فکرم را ازاد کنم که بتوانم بخوابم . از طرف یرمان نم یاز طرف یگرفتم بخوابم ول

 ر بود . هم بهت یلیبرم بخوابم . خ رونیبمونم و روز که حق نداشتم از اتاق ب داریاالن ب تونستمی. م یاتاق زندان

 کنار تخت گذاشتم و یعسل یچه خبر شده کتاب رو رو دونستمینم دمیشن رونیاز ب ییبه خواندن ادامه دادم که سو رو صداها پس

. وسط اتاق بودم که در باز شد و رامان وارد اتاق شد و در را پشت  سمیامدم تا به سمت در اتاق برم و گوش وا رونیاز تخت ب

 یورج هی. خشکم زده بود .  دیکرد و در را به هم کوب یسامان است صحبت یبودم صدا مئنکه مط یبست و با کس مهیسرش تا ن

د بود . به من نگاه کر ختهیر شانیصورتش پر یتو شیو نا مرتب بودند موها ختهیبار بود به هم ر نیاول یبرا میبود . لباس ها

خورد .  یو دستش را به سرش گرفت . تلو تلو م ستادیارفته باشد  جیسرش گ به سمت من امد که انگار یچند بار پلک زد و قدم

 را حس کردم .  دادیکه م یتند الکل یافتاده است به سمت من امد و ان وقت که بو یکند که چه اتفاق یتا ذهنم حالج

بودمش . کال  دهیند یشکل نیال او در هم بود تا به ح ختهیترساند . چهره اش به هم ر یفکرش هم من را م یحت نیبود و ا مست

 دیدبا تر ستادیقدم عقب رفتم که متوجه شد و ا کیکرد  ی. حالم را بد م دادیالکل م یبار بود بو نیاول نیبودمش ا دهیمست ند

 بهش بگم . به مبل اشاره کرد  دیاب یدونستم چ ینگاهش کردم . نم

 .  نی_بش

 را باال ببرد  شیکرد صدا یکرد و سع یتکون دادم . اخم بد یسر

 .  نیگم بش ی_م

 فکرش هم. یحت دادینداشت به من استرس م یآخر . باز خوب بود که به تخت کار میبزند به س دمیترس یم 

 .  یلیمست بود خ یلیخورد . خ یآب دهانم را قورت دادم و با تعلل به سمت مبل رفتم و نشستم . به سمت مبل آمد . تلو تلو م 

 دست اشاره کرد  با

 _برو باالتر . 

 .  ندیبود با فاصله از من بنش میکه جا داشت به کنج مبل رفتم از خدا ییجا تا

ته که نشس یبه زور باز بود همانجور شیو چشم ها دیکش ی. تند تند نفس م دیپر صدا کش یمبل ول کرد و نفس یرا رو خودش

 یرا باال گرفته بودم و عاجز نگاهش م میمن گذاشته . دست ها یپا یسرش را رو دمیلحظه د کیو در  دیبود کج شد و دراز کش

 زد  کمکردم ،خواستم تکان بخورم که با حرفش خش

 ندارم.  تی_بمون .کار

 ینبود . آرام سرش را رو شناختمشیکه م یموجود ترسناک هیکرد، ماتم برده بود اصال شب یکردم لحنش داشت التماسم م نگاهش

 کردم . یزده نگاهش م رتیرا بست . ح شیخودش جمع کرد و چشم ها یرا تو شیو دست ها دیلو خوابجا به جا کرد به په میپا



 

 

هوا خشک شده بود را دو طرف  یکه رو مینبود دست ها تشیواقع هیشب زیچ چیبشوم انگار . اصال ه وانهیقرار بود د امشب

وخت و س شیندارد دلم برا میانطور ازم خواست بمانم و گفت کار یکنم وقت کاریچ دیدانستم با یخودم گذاشتم و ساکت ماندم . نم

شد ارام همان طور که  یطوالن یلیسکوت خ یبدهد . وقت یحالش چه واکنش نیبا ا بودکردم معلوم ن یم شیبعد هم اگر عصبان

 بسته بود گفت شیچشم ها

 _حرف بزن .

 داشتم باهاش بزنم. به جز یاصال مگه من چه حرف مشترک ای میبگو تیتوانستم در آن وضع یم ی. اصال چ میبودم چه بگو مانده

برق  اهشیس یبه من انداخت . چشم ها ینگاه مینبود . چشم باز کرد و ن نمانیب ی، حرف میکرد یکه مدام با هم دعوا م یمواقع

 ؟ احمقانه بود .  هی. رامان و گر دمیبه خودم خند یول دمید شیاشک در چشم ها  دمرا بست حس کر شیچشم ها عیسر زدیم

 حرف بزن . گمی_م

 را بسته بود  شیچشم ها دوباره

 بگو .  یزیچ هی یول یچ ستی_مهم ن

 بودم و سردرگم  جیگ

 بگم خوب . ی_چ

 : دیکش یقیعم نفس

 .  ی_کتاب ها رو دوست داشت

ال که اص یسرم آورده با ذوق ییبالهاآدم چه  نیباشد ا ادمی نکهیزنم و ا یدارم حرف م ی، با ک میفکر کنم کجا نکهیبدون ا اصال

 حواسم بهش نبود جواب دادم 

 ... یلی_خ

که از  ییرا باز کرد و با اخم ها شیدهنم گذاشتم . خود رامان متعجب سر بلند کرد و چشم ها یگند زده ام دست رو دمیفهم هوی

 را بست .  شیزد و دوباره چشم ها ی. لبخند تلخ جانمیکردن ه میقا یبود برا رید گریهم باز شده بود نگاهم کرد . د

 _خوبه .

حالت  نیقبل تر به خاطر آن حالش و حاال به خاطر ا یسوخت . کم یرامان م یبار بود داشت دلم برا نیاول یسوخت . برا دلم

 خوردم  ین بدو تکا دمیرا باال آورد و دست من را گرفت ترس شیخودش نبود. دست ها هیکه اصال شب بشیو غر بیعج یها

 ندارم باهات .  ی_کار

صورتش  ینداشت . دست من را رو یمست بود و حال خوش دم،یترس یسخت بود که خودم را آرام نگه دارم ، به شدت م یلیخ

من در مقابل صورت داغ او  یاست . دست ها ضیداغ که حس کردم البد تب دارد و مر نقدریگذاشت . صورتش داغ بود . ا

 . سرد بود  یلیخ

 _دستات سرده . 

 دستم رو بردارم  خواستم

 .  رمی_انقدر امشب با من مخالفت نکن . بزار آروم بگ

ودم که ب دهیترسناک بود را ند شهیادم که هم نیا نقدریسوخت تا به حال ا یم یلیدلم خ یشود از طرف یشدم باز نکند وحش نگران

اد. نگاه د یکف دستم را قلقلک م ششیگذاشتم بماند . ته ر شیگونه ها یبود . دستم را رو بیعج یلیخ میضعف نشان بدهد . برا

 صورتش کردم که گفت 

 کوچولو ان .  یلی_دستات خ

 صورتم نشست .  یاراده رو یب یلبخند

 منم دستاش کوچولو .  یسای_رو



 

 

ه ب یدارد ول یو اصال چه نسبت ستیدانستم ک یزن بود .نم ایدختر  نیحالش حتما به خاطر ا نیآمده بود . ا سایاسم رو دوباره

 ریهمش ذهنم درگ دانمیداشت .نم یضیمر ایکرده بود  شیاش بود که رها یمیعشق قد دیبدجور دوستش دارد . شا دیرس ینظر م

 از پا انداخته بود .  ار یمرد نیشده بود که همچ سایرو نیا

 اش برگشته بود .  یلعنت یزد دوباره اون خاطره ها یم غی_امروز همش ج

 شیچشم ها دی. سرش را چرخاند و طاق باز خواب یکجا بود ؟ کدوم خاطره لعنت سایزد ؟ رو یم غیج سای؟ رو زدیحرف م یچ از

که  شهیزد و برخالف هم یجمع شده بود . برق م شیداشتم که اشک در چشم ها نیقی دمید یرا م شیرا باز کرد حاال چشم ها

 گناه باشد .  یتوانست ب یآدم م نیگناه بود  .چطور ا یب یلیخ نباریا دندیرس یترسناک به نظر م

 کشت .  یخودش رو م دمیرس یم ری_نصف موهاشو کنده بود اگر د

بود که  یداد چ یاو را ازار م یشناختم سوخت چه خاطرات یکه نم ییسایرو نیکردم . دلم تا به حال نه تنها او به حال ا نگاهش

آدم که همه  نیآمد از گذشته ا یمرد را به زانو درآورده بود . باز هم سکوت کردم بدم نم نیداغون کرده بود و ا نقدریاو را ا

 . اورمیربدانست سر د یگذشته من را م

 _چرا ؟

 برد  ی، رنج م یخاطرات عذاب آور یادآوریتند شد انگار از  شیبست و نفس ها یرا لحظه ا شیها چشم

 ا*و*ز کرد.لجن بهش ت*ج* هی_چون 

که رنگ تنفر  شیو چشم ها دمیشن یاو را م یتند نفس ها یحرف جا خوردم . سکوت برقرار شد و فقط صدا نیا دنیشن از

که  زیزع ی. بگم متاسفم که برا میتوانم بهش بگو یم یدانستم اصال چ یدر هم گره خورده اش . نم یگرفته بود . ابرو ها یقیعم

 بده ؟خودش سکوت را شکست . نیتوانستم بگم که دردش را تسک یم یافتاده . اصال چ یاتفاق نیداشته همچ

 کنم؟  تتیتونم بدون اذ یچرا نم یدونی_م

 پلک زدم و سر تکون دادم  آرام

 تونم مثل اون آدما باشم .  یقاتلم نم کیاگر من  ی. چون حت ادمهی یاون شب لعنت ی_چون همش صحنه ها

 داشته باشم گفتم  ینظورم نکهیاراده بدون ا یب

 ؟ یبا اون آدما فرق دار یکنی_فکر م

که در  یدمآ نکهیبشود از ا یعصبان دمیترس یم نکهیشدم نه به خاطر ا مانیباال آوردم پش یچه گند دمیساکت شد .تازه فهم کدفعهی

نگاهش را از من  یشد ول یم یباز هم داشت طوالن نمانیبردم  . سکوت ب یم نیداشتم از ب یدلدار یبود را به جا یمرز فروپاش

دستش  یول دمیو عقب کش دمیترس یتوانستم حرف نگاهش را بخوانم . دستش را باال آوردم کم یزد نم یپلک هم نم ینگرفت حت

 نشست وبا انگشت شست صورتم را نوازش کرد  میگونه ها یآرام رو

 ؟ یباش یآدم نیهمچ یتون یم ی_چه طور

زنم . از خودم بدم آمد . من که آدم چزوندن  یرا بهش م یحرف نیرحمم که دارم همچ یاست که چقدر ب نیکردم منظورش ا فکر

 که مجال نداد میبگو یزیرا بشکنم ؟ خواستم چ یتوانستم دل کس ینبودم .چطور م ینجوریا

 ؟  یماله من باش شهی_نم

 یخواست ؟ چه م یاز من م یکه زده بود را . منظورش چه بود ؟ چ یتوانستم هضم کنم ، حرف یزد ، وا رفتم ، نم خشکم

فت گ یم یور یهم چون مست بود داشت در دیشا ایبودم  دهیاشتباه شن دیزده پلک زدم شا رتیاو باشد . چند بار ح یخواست برا

 . 

 ام رو از دست بدم .  گهید یسایرو هیخوام  یرو از دست دادم نم سامی_من رو

 شد  یداشت آزار دهنده م گریکرد . د یم سهیاون دختر مقا من را با چرا

 .  ستمین سای_من رو

 . ی. تو از اونم معصوم تر یستین سایرو هی. تو اصال شب دونمی_م



 

 

 مرد .  نیکردم خوب بود ، چه مرگش شده بود ا یاگر از تعجب سکته نم امشب

 ؟ یکن یو ازش مراقبت نم ساتیرو شیپ یری_چرا نم

 شد  ریچشمش سراز یاز گوشه  یهاش رو بست و قطره اشک چشم

که در اثر  بیبار که از رگش رو زد ، مغزش به خاطر آس نی. آخر یروان مارستانیب یبمونه تو دیگن با ی_چون دکترا م

 .  یمراقبش باشن هم روح دیبا ی. هم جسم دید یجد بیخون به مغز بود آس دنینرس

اشت د نجایشد و او ا یچشمش نابود م یزن داشت جلو نیبود ا دهیکش یمرد چقدر بدبخت نیبود . اواقعا حالم دگرگون شده  گهید

را باز کرد  شیدفعه چشم ها کیماله اون باشم .  دیو به من بگو دیایتوانست هم او را بخواهد هم ب یچطور م یول دیکش یزجر م

 بود که حالش را بد کرد دهیبه ذهنش رس یزیچ انگاربود  زیخشونت آم یرنگ نگاهش کم

 ؟ یفهم ی. م یباش یبا کس ای ،یجا بر چیه ی_تو حق ندار

 ندادم . داد زد  یکردم و جواب نگاهش

باشه .  یا گهیهر مرد د ایخواد سامان  یخواد اون عاشق کشته مردت باشه ، م یبشه . م کیکه بخواد به تو نزد یکشم اون ی_م

 گم ؟  یم یچ یفهم یم

انستم د یشوک بودم و نم یتو شیباشم از حرف ها دهیترس نکهیاز ا شتریبود . ب دهیبود . جمله آخر را عربده کش بند آمده نفسم

من را  نقدریا یعنیبکنم ؟  یبرداشت چیه دیبکنم ؟ اصال با یحرف ها چه برداشت نیاز ا دینشان بدهم اصال با یچه واکنش دیبا

 شود چه ؟  کیرا بکشد اگر بخواهد به من نزد ستش...دوست داشت که حاضر بود دو

 نه ؟ ایاست  یحرف ها از مست نیخواستم بفهمم ا یبودم م کنجکاو

 ؟ یدوستش ندار یلیبه من . مگه خ یبد ریگ دیهست چرا با سایرو ی_وقت

 پلک زد   یبار چند

 ... دیفرق دار یلی_خ

 ؟   میتداش یمنظم شده بود . چه فرق دنشیشدم که نفس کش رهیخ به صورتش یرا بست انگار خوابش برده بود . کم شیچشم ها و

 رفت یچشمش م یتو شیبود و نوک موها ختهیصورتش ر یرو شیدادم و به صورتش نگاه کردم . چند تار مو رونیرا ب نفسم

 بسته گفت  یصورتش کنار زدم ، با چشم ها یکرد با دست آرام موها را از رو یم تشیو اذ

 من ... ی_خواهر کوچولو

کرد  یرا نجوا م یزی. دوال شدم و سرم را به دهنش که داشت اروم اروم چ زدیانقدر آروم حرف م دمیکردم اشتباه شن فکر

 کردم  کینزد

 ؟ ی_چ

 را باز نکرد دوباره تکرار کرد  شیچشم ها یشد ول اریانگار هوش هوی

 خواهرمه . سای_رو

آدم به خواهرش تجاوز شده  نیم بدم آمد که بهش آن حرف ها را زده بودم . اشدم . همانجور که بودم خشکم زد . از خود خشک

 قبل او را چزانده بودم .  قهیچند دق نیبد بود و من هم یلیکرده بود و االن حالش خ یبود و خواهرش خودکش

کرد . چطور انقدر  یم هیشد گر یشد . باورم نم ریبسته اش سراز یچشم ها یقطره اشک از گوشه  کیرا باال آوردم  سرم

 داد ؟  یوقت بروز نم چیو ه دیکش یزجر م

 .  دمیخودم د ی_با چشم ها

کر به بعد با ف یول د؟یلحظه با خودم گفتم نکند دروغ بگو کیاند .  دهیسرم کوب یتو یزیکردم با چ یرفت حس م یم جیگ سرم

شد با دست  ریسراز یگریاشک د یگاهش کردم قطره مثل رامان محاله دروغ باشه . ن یحال خراب از آدم قدرتمند نیا نکهیا

 یلیخ شیدستش با ته ر کی. صورت صاف و  دادیکف دستم را قلقلک م بارهدو ششیاشک را از صورتش پاک کردم . ته ر

 .  دیرس یجذاب به نظر م



 

 

 رفت .  ادمی یلحظه ا یآدم داشتم برا نیکه به ا یحس تنفر یدونم چرا همه  یبه خودم آمدم و دستم را عقب بردم . نم عیسر

 .  یمن باش ریاگر تا آخر عمرت اس ی. حت یبش یا گهیکس د جیه یبرا ی_حق ندار

 اگر ازت متنفر باشم ؟ ی_حت

 بود  یهر پلک زدنش طوالن یرا باز کرد و نگاه من کرد چند بار ارام پلک زد. خمار خمار بود فاصله  چشمش

 ؟  ی_چرا ازم متنفر

ار قاتل بود . دستم را گرفت و فش نکهیاز ا ایهمه بال سرم آمده بود؟  نیا نکهی؟ از ا میبگو شی؟ از کجا برا میبگو یچ ستمدانینم

 داد 

؟ مگه فقط من ادم کشتم ؟ اون سرگردت تا حاال اسلحه  یتون یمنو نم یول یرو دوست داشته باش یاون سرگرد عوض یتون ی_م

از کجا معلوم اون معشوق  یمرگ بوده کشتم ول اقتشونیتا آدم که همشون ل 2؟ من فقط  رو نکشته ی؟ کس دهینکش یرو کس

 نکشته باشه .  نایاز ا شتریب زتیعز

 .  ستین یآدم نی_محمد همچ

 یگفتم سع یزیدستش بود را محکم فشار داد دردم گرفت و اخ ر یافتاد آوردن اسمش را قدغن کرده بود . دستم که تو ادمی هوی

 نگذاشت  یکردم دستم را بکشم ول

 . اری_گفته بودم اسمش رو ن

 یدستم .. ا ی... ا دی_باشه باشه ببخش

 قابل نفوذ شده بود . ریکرده بود چهره اش ترسناک و غ یقاط انگار

 .  تونمیمن م یدست ها رو لمس کنه ول نیا تونهیوقت نم چی_اون جناب سرگرد ه

فرصت نداد و دست  یصورت من بود نفسم بند امد ول یدوال شدم صورتش چند سانت صورتش یکه ناچار رو دیرا کش دستم

 .دیکش نییرا پشت سرم گذاشت و سرم را پا گرشید

  زدمیکه کرد نفس نفس م میبکنم . رها یحالم بد شده بود . هر چقدر تقال کردم نتوانستم کار دادیمشروب م ینفسش که بو از

 لب ها رو لمس کنه .  نیتونه ا ی_نم

 کمرم رفت . یاز پشت سرم رو دستش

 حق نداره بهش فکر کنه . یتونه تو رو لمس کنه . حت ی_نم

  دمیستون فقراتم نشسته بود نال یراسته  یرو یبود و عرق سرد ختهیگرفته بودم و باز ضربان قلبم به هم ر اضطراب

 _تو رو خدا رامان ...

 د . کمرم متوقف ش یگود یرو دستش

 _دوباره بگو . 

 ترس و لکنت گفتم  با

 ؟ی_چ..چ

 _اسمم .

 تر رفت که با ترس گفتم  نییکمرم پا یکردم . دستش رو سکوت

 . گمی.. گم ... می_م

 کردم ارام باشم . یدادم . سع رونیدوباره متوقف شد . نفسم را ب دستش

 _را..مان .



 

 

  دمیعقب کش یسفت گرفته بود شل کرد و خودم را کم یلیرا بست و دستم را که خ چشمش

 _بازم بگو . 

 اسمش را تکرار کردم .  ارام

 خوام مدام از دهنت بشنومش .  یبه بعد م نی_خوبه . از ا

 نیکدام از ا چیبود . معلوم نبود فردا اصال ه ختهیو به هم ر یبار پلک زدم . دوباره من را رها کرده بود . امشب کامال قاط چند

 صورتش گذاشت .  یرا بست و دست من را دوباره رو شینگفتم چشم ها یزینه . چ ای دیا یم ادشیها را 

 .  یبردار ی_دستات رو حق ندار

 جا به جا شدم که گفت  ینزد کم یگذشت و حرف یمدت طوالن یکردم . وقت سکوت

 تو تخت ؟ میبر یخوا یم زی_خوابم رو به هم نر

 خورم .  یتکون نم گهی_د

 _خوبه . 

کردم که امشب در واقع  یفکر م نیصورت داغش بود به ا یرا گفت و دوباره ساکت شد . همانجا که نشسته بودم و دستم رو نیا

ود ب دهیراحت خواب یلیتوانستم تکان بخورم و رامان خ یکرد . نم یتازه داشت طلوع م دیبود . خورش یامروز صبح عجب روز

 .  دمیدادم و خواب هیگاه کاناپه تک هیتک یه بودم سرم را رو. همان طور که نشست

************* 

 رامان

سرم زده اند و بدنم گرفته و خسته بود . دهنم  یکردم با پتک تو یبود حس م نیکرد و سنگ یرا باز کردم سرم درد م میها چشم

و  سایفکر کردم و رو یشد . کم یچ شبیامد د ینم ادمیکنم  یابیرا ارز طمیو شرا تیکردم موقع یسع دادیزهر مار م یمزه 

امد بلند شدم  .  یم ادمی... داشت تک تک مکالماتمان  نیو خانه ومشروب و ... و آو امانامد و بعد س ادمیرا  شبشیبد د تیوضع

ه خوابش برده بود و که نشست دمیرا د نیانداختم و سرچرخاندم و آو میجلو زیبه م یکرده بودم نگاه یرو ادهیرفت . ز جیسرم گ

به ساعت انداختم . ساعت هفت  ی. هوا روشن شده بود نگاه هگاه کاناپ هیداده بود به تک هیسرش گذاشته بود و تک ریدستش را ز

 .  دمیچهار خواب یها کینزد شبیآمد د یخوابم م یلیبود . خ

نصف  شبیکردم د یگذاشتم خودم را لعنت م میو چشم ها یشانیپ یامد . دستم را رو ادمیرا  نیهم مکالمات خودم و آو باز

 ماله من باشد . دیبازکرده بود . تازه بهش گفته بودم که با شیام را برا یزندگ لیمسا نیتر یخصوص

 یکرده بودم ؟ از ک دایبهش پ تیاحساس مالک یاصال من ک یبود. ول یم نجوریا دیبود که با نیا ری. مگه غ دمیکش یقیعم نفس

 کردم .  یداشتم حسادت م

مشروب  یلیخ نکهیامد . با ا یخوابم م یلیشدم . خ یم وانهیکنم . داشتم د رونیفکر ها را از ذهنم ب نیرا تکان دادم تا ا سرم

بود انداختم حتما کمر و  دهیخواب گناهیکه ارام و ب نیبه آو یکم بود . نگاه یلیبودم هرچند خ دهیراحت خواب یخورده بودم ول

صورتم نگه داشته بود  یبود تا مدت ها دست کوچکش را رو ادمی ی. حت شینخورده بود از جا تکان یدرد گرفته بود ول شیپاها

 . 

دش مگه خو یدانستم چرا؟ احتماال دلش به حالم سوخته بود ول یبار ارام تر بود . نم نیا دیجنگ یکه مدام با من م شهیهم برعکس

 قاتل بسوزد . کی یت دلش براتوانس یگفت من قاتلم . چطور م ینم

 شیکاناپه بلند کرد و به تختش بردم پتو را رو یرا از رو نیگرفتم ارام و آو یدوش م دیبا دادمیگند م یبلند شدم بو میجا از

 .  رمیو به اتاق خودم رفتم تا دوش بگ دمیکش

******************** 

 سامان

د . ساعت هشت صبح بو دادیداشت آزارم م یلیکه تحمل کرده بودم خ یو فشار شبیخسته بودم د یلیشدم خ داریاز خواب ب یوقت

 یصدا یرا هم عوض نکرده بودم وقت شبید یلباس ها یتخت نشسته بودم حت یکردم رو یم یو من هنوز احساس خواب الودگ



 

 

رامان سر از تختش  دهیه و نفهمخواب  بود نیآو ایشده  هوشیدادم که البد ب لبا خودم احتما دمینشن نیاز اتاق آو یبه خصوص

ظار طبق انت دمیرا پرس سایتماس گرفتم و حال رو مارستانیراحت شد و به اتاق خودم برگشتم . با ب المیخ نیهم یدراورده برا

 .  دادمیبه رامان خبر م دینبود با ادشیهم  زیچ چیخوب بود و ه

 به در خورد و رامان وارد شد  یبلند بشم تقه ا میکه خواستم از جا نیهم

 ؟ یداری_ب

 تو  دیایبهش انداختم و با دست بهش اشاره کردم ب ینگاه

 .  یکردم تا ظهر بخواب ی. فکر م یشد زی_اره ، سحر خ

  دمیتنش بود نگاهش کردم و پرس یخانه ا یبود لباس تو سیخ شیشد و در را بست تازه دوش گرفته بودو موها وارد

  میری_سرکار نم

 تکان داد  یسر

 کنم .  یرد م ی_نه . امروز مرخص

  دیرسیتوانستم استراحت کنم . کنجکاو نگاه رامان کردم که به نظر خوب م ی،به نفع من. م دمیکش یراحت نفس

 .  یدادیمنو سکته م یداشت شبید ؟ی_بهتر

  دیبگو یزیچ شبشینابسامان د تیخواست از وضع یدلش نم یعنی نیرا از من گرفت ا شیتکون داد و رو یسر

 کنه ؟ یم کاریچ نی_رامان آو

 .  میر یخواستم بگم امروز سر کار نم یبخواب م یدیدرست نخواب شبیاد د ی_خوابه . به نظر م

 بلند بشه که گفتم شیتکون دادم خواست از جا یسر

 اد .  ینم ادشیهم  شبیاز د یچیحالش خوبه ه سای_رو

 امد .  سایاسم رو ینشست وقت شیچشم ها یتو یتکان داد غم بد یسر

 از کارام برسم  . یسر کی_ممنون استراحت کن . من برم به 

داشتم تا بخوابم .  ازین گهیدو سه ساعت د دمیتخت دراز کش یرا دراوردم و رو راهنمیرفت . ازخدا خواسته پ رونیاز اتاق ب و

 و خوابم برد .  دمیدوباره دراز کش

***************** 

  نیآو

 کدفعهیبودم  دهیکاناپه خواب یرو شبیبود که د ادمینرم بود تعجب کردم  میجا یکرد ول یشدم گردن و کمرم درد م داریخواب ب از

 ریز یراحت راهنینبود با پ میو لباس ها یدر اورده بودم . روسر نجایدر تختم هستم . چطور سر از ا دمیچشمم را باز کردم و د

  بودم دهیخواب کمیتون

که چشمم به رامان  اندازمیاتاق ب یواریبه ساعت د یشده بود ؟ خواستم نگاه داریاز خواب ب یاحتمال موجود رامان بود. ک تنها

 خواند .  یگذاشته بودم و نصفش را خوانده بودم م یکنار عسل شبیکه د یکاناپه نشسته بود و کتاب یافتاد . رو

اصال راحت نبودم خودم  تمیوضع نیبا ا یول ردیگ یم دهیدارد من را ند ایدانستم متوجه من نشده  یبودم سر بلند نکرد نم معذب

  دمیرا شن شیکردم که صدا میپتو قا ریرا ز

م رد کرد یمن امروز مرخص یاز تو کمدت لباس بردار یو خودت مثل بچه ادم بر یبلند ش دیبا یلباس تنت کن یخوا ی_اگر م

 که .  یکن میپتو قا ریتا ابد خودت رو ز یتون ی. نم مونمیم نجایشب اواسه خودم و شده تا 

 گفتم .  یبردم و اه بلند ادیرا از  شبمید یدلسوز یحرصم گرفت همه  شیحرف ها از



 

 

رامان امروز خسته است  یبا من صبحانه بخور دیباال بجنب اماده شو با ارنی. گفتم صبحانه رو ب نهیهم ینخوا ای ی_بخوا

 .  دهیخواب

و خودم را به کمدم برسانم .  میایب رونیب طیشرا نیکردم که مجبور بودم در ا یو زمان و سامان و همه رو لعنت م نیو زم خودم

رامان دوباره  یکه صدا ستین یچاره ا دمیکردم و د نییو زمان را باال و پا نیکردم و زم یرا بررس طیبا خودم شرا یچند بار

 اعصابم را خراب کرد 

 اد .  یبرو لباست رو عوض کن تا صبحانه م ایخودت رو . ب یکن میاز من قا یه یتونیتا اخر عمرت که نم نی_آو

و به سمت  دمیسرم کش یتخت را رو یامدم مالفه  رونیخواب الود پتو را کنار پرت کردم و ب یخراب و چشم ها یاعصاب با

 اورد  رونیکمد لباس ها رفتم . رامان با تعجب سر از کتاب ب

 ؟ یکن یم کاری_چ

 را پس سرم انداختم  میوکالفه بهش انداختم و صدا یعصب ینگاه

براشون  زایچ نیبزرگ شدم که ا ی. من تو خانواده ا یبازم نامحرم یبه من دست بزن خوادی_هر چقدر هم که تو هر وقت دلت م

 مهم بوده .

 رامان از داخل اتاق بلند شد  یکه صورتم را بشورم صدا یکمد رفتم و لباس برداشتم با حوله کوچ داخل

 موهات رفتم.  دنیمن مسخره است من فراتر از د یجلو نکارایا یول یباش ینجوریا یتون یم ی_جلو هر کس دوست دار

 امدم  رونیسرم کردم و ب یکرد روسر یکارش افتخار م نیبه ا نکهیاز ا یحرص

 تموم بشه .  نیو ا رمی_و من هر بار عذاب وجدان گرفتم و از خدا خواستم زودتر بم

 یو. مداد از ر شیو مداد دستش را هم رو دیکوب زیم یکرد کتاب را رو جادیا یبلند یکتاب دستش را بست و  صدا تیعصبان با

 افتاد  نیزم یکتاب قل خورد و رو

 کارت دارم .  ای_گمشو زودتر حاضر شو ب

. از  دمیکه انتخاب کرده بودم بعد از شستن دست و صورتم ،پوش ییرفتم و لباس ها سیادبانه اش به سرو یتوجه به لحن ب دونب

 شیپا انداخته بود با دست به کاناپه رو به رو یهستند رامان پا رو زیم دنیخدمتکار ها مشغول چ دمیامدم د رونیکه ب سیسرو

 اشاره کرد 

 .  نیبش ای_ب

هش کاناپه نشستم و نگا یکنم .رو یدلسوز شیهمه برا نیا شبیچطور توانسته بودم د کردمیفکر م نیبودم و همش به ا یعصبان

 مشهود گفت یضیکه رامان با غ دندیچیرا م زی.خدمتکار ها هنوز داشتند م میجلو زینکردم و چشم دوختم به م

 ؟  هی_تو مشکلت چ

 مشغول کردم  زیبهش انداختم و دوباره سرم را به نگاه کردن به م ینگاه مین

که از  ییمرد ها یکه جلو دهیدارم  و اون اجازه نم یخانوادگ تیترب هینداره من  یفرق گهید یهرمرد ای_تو ، اون دوستت 

 بگردم .  الیخیب ستنیمحارم و خانواده ام ن

 گفت زیتمسخر ام یپوزخند با

 ؟ ستمی؟ اون موقع نامحرم ن  شهیم یبوسمت چ یهر بار م اونوقتم؟یچون نامحرم هی_چ

 بودم  ختهیو به هم ر یعصب

 .  رمیعق بزنم و بم خوامیم یکن یم نکاروی. و هر بار ا قای_دق

 جا به جا شد  شیجا در

 باشه . ممکنه برات گرون تموم شه .  یزنیکه م ی_حواست به حرف

 و گفت  ختیر یمن چا یکردم .خدمتکار ها که رفتند برا سکوت



 

 

 کنم. یرفتارت رو درک نم نی_ا

 یرسه بزارم هر جور دوست داره با من ارتباط داشته باشه سع ی. اگر قرار بود هر کس م ینداشت یتیمحدود چی_چون ه 

 بمالم و فرار کنم .  رهیسر نگهبانات رو ش کردمیم

 شد . به غذاها اشاره کرد  الیخیکه ب دیبگو یزیکرد و دهانش را باز کرد چ یاخم یعصبان

 _بخور .

بکشد و اصال دوست نداشتم از  شبید یبحث به حرف ها دمیترس یبودم م یدر سکوت من هم راض میخوردن شد مشغول

 افکار بودم که گفت  نیاتفاقات شب قبل حرف بزنم . در هم

 .  یدونیخودت م یاریبار بهت گفتم اسمش رو ب نی. آخر یاورد شبیرو د کهیاسم اون مردت ستین ادمی_فکر نکن 

 کیهم  حرف بزند ان لیمسا نیراحت درباره ا نقدریتوانست ا یچطور م یو به سرفه افتادم لعنت میگلو یتو دیصبحانه پر ی لقمه

 اخت به من اند یو خونسرد نگاه الیخ یکردم نگاهش کردم . ب یکه سرفه م یبهش انداختم و در حال ی. نگاه یدفعه ا

 ... دیبابتش با یدونی_و م

  دمیحرفش پر وسط

 شو ... الشیخیحواسم پرت شد از دهنم در رفت تو رو خدا ب شبی_د

 بکنم داشتم بدتر کار یزیچ یخواهم ازش طرفدار یکرد م یداشت فکر م دمیدر هم رفت ترس شتریب شیاخم ها میحرف ها نیا با

 انداختم و خودم و رامان را با هم لعنت کردم که گفت  نییکردم سرم را پا یها را خراب تر م

و حق نداره تو ر یکس چیرفته . سر حرفم هستم ه ادمیرو  شبی. فکر نکن من د نی. حواست رو خوب جمع کن آو رمیگیم دی_ند

 بخواد  .

 فکر گفتم  یب

 رو ؟ ی_چ

 دادم سکوت کنم که خودش به حرف امد  حیج. تر دادمیم یدانستم چرا امروز همش داشتم سوت یچپ نگاهم کرد . نم چپ

 کنم .  یم هتیتنب یاگر نه بدجور دمیبهت م یبخوا یمنم هر چ یا ی_خوب گوشاتو باز کن با من کنار م

اره کنم و دوب یرو نم نکاریبهش بگم ؟ بگم ا دیبا یدانستم چ ینگاهش کردم نم تیهم فشار دادم و با عصبان یرا رو میها دندان

 حرص بخورم که چرا قبول کردم . یقبول کنم و بعد ه ایبشه  یروان

 من تکون داد  یوار جلو دیرا تهد دستش

 کنم .  یم چارتی. وگرنه ب یحرف گوش کن یشه تا وقت ی_باهات درست رفتار م

 پلک زدم یبار چند

 .  دمیند رونمینرفتم رنگ ب رونیام ب یزندان نجایاز دوماه که ا شتریهست . من االن ب ینی_چه تضم

 به من نگاه کرد  دیترد با

 . یر یم رونمی_اگر رفتارت خوب و درست باشه ب

 شدم و ذوق کردم  خوشحال

 _واقعا ؟

 تکون داد و در ادامه افزود  یسر

 _با خودم . 

 نگفتم  یزی. اخم کردم و چ دیهم پر کش یخوشحال یحرفش حالم گرفته شد و همه  نیا با



 

 

 .  یبر یی_فکرشم نکن بدون من جا

 نکردم .  ی_من فکر

 کنم .  ی_خوبه ، تو کال فکر نکن من خودم فکر م

نشستم وبهش  نهیباال امده نگاهم کرد دست به س یبرگشت .رامان با ابرو ها زیم یزدم و فنجان رو ییفنجان چا ریحرص ز با

 گفت  یزل زدم . با لحن طلبکار

 _چته ؟

  کردم مثل خودش خونسرد باشم یتکون دادم سع یسر

 اشتها ندارم .  یچی_ه

 کرد  کیرا بار شیها چشم

 ؟یکن یم یلجباز ی_دار

 را به ان راه زدم  خودم

 ؟ من ؟ ابدا .  ی_ک

 خودش .  نی. درست ع اوردیداشت حرص او را هم در م یمصلحت یخونسرد نیخصومت نگاهم کرد ا با

مثل االن بازم  یکن یبلبل زبون یاتاق اما اگر بخوا نیاز ا رونیب یرفت دیشا ی_در هر صورت . امروز اگر حرف گوش کرد

 .  یمونیم نجایهم

 رونیبگذارند از خانه ب دیزد که نبا یحرف م یمدرسه ا یدختر بچه  کیرا به هم فشردم انگار داشت با  میحرص دندان ها با

 برود . ابرو باال انداخت 

 ؟ یکن یچرا مثل شتر به نعلبندش نگاه م هی_چ

تازه  یو االن دلم فقط هوا یاتاق جهنم نیبرد از ا ینم رونیمن را ب زدمیم یاگر حرف یخرخره اش را بجوم ول خواست یم دلم

 دادم .  رونیانداختم و نفسم را پرصدا ب نییخواست . سرم را پا یم

 اش است گفت  یخنده چاشن یکه مشخص بود کم یاش گرفته بود با لحن خنده

 چته ؟ گهی_د

 نشستم  نهیبه س دست

 . یچی_ه

 به من انداخت  یزدم . نگاه یزورک یلبخند و

 .  یمنم کور نکن یاشتها یبخور یصبحانه درست و حساب دیبا رونیب یبر یخوا ی_اگر م

 ؟ یکن افتیهم در یهمه فرمانبردار نیاز من ا یخوا یخونه م اطیح هیخونه است ؟ واسه  اطیتو ح رونی_منظورت از ب

 . اخم کردم به خنده اش .  دیخند یم ادیز رایده بود . اخخن یکوتاه ول دیخند

 .  یریخونه هم م رونیب یبود ی_اگر دختر خوب

 یم یباشم . اصال من رو با چه عنوان تیوضع نیخواستم در ا یمسخره بود نم یفیبالتکل نیا گهیبه سر تاپاش انداختم . د ینگاه

 خونه نگه داره .  یخواست تو

 سوال بپرسم؟ هی_

 نشون داد  یمند تیبا رضا یسر

 بپرس ؟ نی. افر یری_خوبه اجازه بگ



 

 

 شد بزنم تو صورتش نگاه صورتم کرد که از حرص قرمز شده بودم و با خنده گفت  یهام رو گره کردم کاش م مشت

 .  رونیبردمت ب دیشا یباش یبچه خوب گهیکم د هی.  یخودتو کنترل کن یکن یم یسع یخوبه که دار یلی_خ

 نگم .  یزیمن مجبور بودم چ نکهیکنه از ا ییقدرت نما نکهیاومد از ا یخوشش م یباز نیاز ا یکرد عوض ینو مسخره مم داشت

 _سوالت رو بپرس . 

 زدمیا محرفم ر دینبود با یرنگ یاهیمن باالتر از س یبرا گهیاش بشوم . و سوالم را بکنم . د یقبل یحرف ها الیخیکردم ب یسع

شکل  نیمحکوم بودم به ا ی. معلوم نبود تا ک میرس یبه کجا م مینیبرود تا بب شیپ نطوریگفتم بزار هم یشدم و م یخفه م یتا ک

 کردن . یزندگ

 نیخورد . مشخص بود به کافئ یقهوه م شهیخورد هم یگرفت و همراه قهوه اش م یخودش لقمه م یبا حوصله برا یلیخ داشت

 . دیکش یم گاریبود هم س یفکر خاص ریدرگ ایناراحت  یدارد . وقت ادیاعت

 ؟ نجایا ی_چرا من رو نگه داشت

 امد من را منتظر جواب بگذارد  یخوشش م دیجو یدهانش گذاشت و نگاه من انداخت کم یلقمه اش را تو خونسرد

 _چون دوست دارم .

 صحبت ها . به صبحانه اشاره کرد  نیاز ا دمیرس یم جهیبه نت دیکردم ارام باشم و اصال از کوره به در نروم با یسع

 .  ستین یخبر رونیاز ب ی_حواسم هست . نخور

  دمیشدم پرس یطور که مشغول لقمه گرفتن م نیهم

 باهاش یتون یهم نم نجایاب و ا یرو زهیریتو رو م یخبرنگار که اگر فرار کنه پته  هی؟ نگه داشتن  یرو دوست دار شی_چ

 حاد داره . یرواناختالل  هیچون  یداشته باش یکار

  دمیجوابم رو نداد بازم پرس یشد . وقت رهیمتفکر بهم خ نطوریو هم دیاز قهوه اش نوش یبه من انداخت و جرعه ا ینگاه

 ؟یبکش یخوا یاونم م ای؟  رمهیاس یگی؟م یبهش بگ یخوا یم یچ نهیمنو بب یکی؟ اگر  نجامیمن ا ی_اصال با چه عنوان

 کرد  یاخم

 رم اسلحه بزارم رو سر ادما و بکشمشون .  یراه م ستی_قرار ن

 ؟  یکرد نهیهمه هز نیو ا ینگه داشت نجایمنو ا ی_پس چرا و به چه بهانه و عنوان

 گذاشت و صاف نشست  زیم یقهوه اش رو رو فنجان

 یدوست دار یزی. هر چیباش یخدمتکار شخص یتون یم یمعشوقه باش یتون یبزار م یدوست دار ی_عنوانش رو هر چ

 تونم، چون دوست دارم .  یرو هم بهت گفتم چون م ییعنوانش رو بذار . چرا

 را باال بردم  میو صدا دمیکوب زیم یرا رو ییچا وانیشدم با حرص ل یعصب

خره ها مس لمیف نیولم کن . ا ای. خوب منو بکش  طیشرا نیوضع با ا نیبا ا نجایداره نگه داشتن من ا یا دهیچه فا ی_د اخه لعنت

 .  گهید است

 نکهیا یبرا ستادیسرم ا یباال دمیترس یبلند شد و به سمت من امد کم شیکند از جا یخونسرد  به من نگاه م دمیکردم و د نگاهش

 یعمل کرد و چونه  عتریاون سر یول دی. دست اورد سمت صورتم که خودم را عقب کش رمیمجبور بودم سرم را باال بگ نمشیبب

 من را گرفت 

 یکه بخوام . به کس یبا هر عنوان یمونیم نجایهم بکشم . ا خوامیکشم نم یگم . من تو رو نم یبار بهت م نیاخر یرو برا نی_ا

بشه  و تو  کینزد یرامان شکوه یحق نداره به داشته ها یو کس یوقت . ماله من چیوقت ه چیه یر یجا نم چینداره . ه یربط

و رو فکر ت یارم که بخواد حت یم یسر کس ییبهت گفتم چه بال شبمیکن .د مخت فرو یتورو  نی. ا یاز من دور بش یحق ندار

 باشه . من به اموالم حساسم .  خوادیم یهر چ نیتو سرش داشته باشه . اسم ا



 

 

 هی شهیتوچه مرگته اخه مگه م یخواست سرش داد بزنم لعنت یبگم . دلم م یزیتونستم زبون باز کنم و چ یام را ول کرد نم چونه

کرده که منو از اموال  خودیحس تعلق خاطر داشته باشه و روش حساس باشه فقط چون جزو اموالشه . اصال ب یبه کس یروان

 دونه . برگشن به سمت در اتاق هامون رفت  یخودش م

 من ... شیپ ای_صبحانه ات تموم شد ب

 به من انداخت  ینگاه میرو باز کرد و ن در

 .  یبر رونیاتاق ب نیده از امدت هم ش هی یخواد برا ی_اگر دلت م

 در را پشت سرش بست .  و

مه ه یخواست همش باهاش در ارتباط باشم ول یجا به جا شد . دلم نم شیرو لیوسا دمیکوب میرو به رو زیم ریپا و با حرص ز با

 محض بود .  ی. شکنجه  نمشیهمش بب میکه من و خودش همش در ارتباط باش کردیم میتنظ یرا جور زیچ

که من دارم . همش دنبال  هیچه بدبخت نیخراب شده بمونم اخه ا نیا یگفت من محکومم تا ابد تو ی. داشت رسما م دمشیفهم ینم

شد عاشق من شده با یرامان شکوه یاقا نیا نکهیجز ا دمیرسینم یا جهینت چیبه ه یاش بودم ول یمنطق ریرفتار غ یبرا یحیتوج

... 

اس و ادم احس نیاتاق بود . اصال مگه ا یمدت تو یشدم حتما به خاطر ماندن طوالن یم وانهیداشتم د ، بلند بلند . البد دمیخند بلند

 نیقدر ا نینبود ا خودیکه داشته . ب یگند یزندگ ادی شیاشک ها ادیافتادم  شبشید ادیعاطفه داشت که بخواهد عاشق بشود . بعد 

رده اتفاق افتاده و داغونش ک شیزندگ یکه تو ییها زیچ دنی. از د  دهید بیاس ینبود چقدر از نظر روان لومبشر متناقض بود . مع

 است . 

انداختم  به کتاب یکه عاشقم شده باشه . نگاه نیادم من را دوست داشته باشد چه برسه به ا نیتوانستم باور کنم که ا یبازم نم یول

به کل صفحه انداختم و ان وقت بود که  یده بود . نگاهچند صفحه اش را تا ز یگذاشته بودش برش داشتم . گوشه  زیم یکه رو

  یکوتاه یجمله  ریشده بود ز دهیبا مداد کش هک دمیرا د یخط کج و کوله ا

 شود !( ی، گرگ م دی)اگر بره را تنها رها کن

بود .. چرا اصال دست به کتاب من  دهیبود ؟ اصال چرا خط کش دهیجمله را خط کش نیا ری، چرا ز دیجمله لرز نیاز خواندن ا تنم

 هدیرا خط کش یچه جمله ا ریز نمیدلم نبود بب یبود که ان ها را هم تا زده بود دل تو گرید یزده بود ... ورق زدم . چند صفحه 

 در موردش متعجب بودم . ما یکنجکاو نیخودم هم از ا

 بود  دهیخط کش یگرید یجمله  ریز دیه بودم . صفحه جداش نسبت بهش کنجکاو شد یاز زندگ یزیهمچون چ دنیبا فهم شبید از

 . ( رمیمیو باز م رمیمی. من اما هر روز م کندیم ی)او مرده ، اما هنوز زندگ

 کرد .  یم انیرا در داستان کشته بود و داشت حس خودش را ب یبود که شخص مهم یبخش داستان از زبان ادم کش نیا

نگاهش نکرده  یشکل نیا یکتاب را خوانده بودم ول نیا شبیامد . د یو باال م دیجوش یشکم م یاز تو یزیداشتم . چ یبد حس

 ود ...داستان ب شتریتواند داشته باشد . کتاب به نظرم ب یم یزندگ تیدر واقع یکه ادم کشته است چه حس یبودم که واقعا کس

ودم . ب ختهیمنقلب و به هم ر ینطوریم گرفتم . چرا ابغل یخواستم . کتاب را محکم بستم و تو یخواستم بخونم ...نم ینم گهید

به  ییجمله ها نیبود که اون همچ جبیمثل رامان فکر کنم و نگاه کنم برام ع یکردم مثل ادم ینم یوقت سع چیچون ه دیشا

 خط بکشد .  رشانیکه ز ادینظرش جالب ب

شق انداختم ملت ع یکتاب را باز کنم . کتاب را نگاه یخواست حت یاصال دلم نم یهم بود که تا زده بود ول یگرید یصفحه  چند

 مبل انداختم .  یرو کدفعهیباشد  یترسناک و خطرناک زیشافاک بود .کتاب را انگار چ فیال

ه همه شود ب یگفت نم یکتاب بارها م یحاال ...  در همه جا یموالنا ول یبود از زندگ یفقط کتاب جذاب میبرا شبیکتاب تا د نیا

است که خودش را پنهان کرده  یقیحق تیدر پس ظاهر هست که واقع ییزهایچ یور که در ظاهر هستند نگاه کرد گاهان ج زیچ

 است. 

است که در پس ظاهر خوفناک  یپنهان تیواقع قتیشده در حق یادم نطوریو ا نجاینگاهش کنم که اگر رامان ا نطوریخواستم ا ینم

 .  اوردیاز ان سر در ب یاهد کسخو یکه دلش نم یقتیخودش پنهان کرده . حق

 به موضوع نگاه کنم . یگریخواستم جور د یبود و من نم ی... رامان ادم بد نه



 

 

 

 ************* 

 رامان  

از  نکهیو رفت تا لباس بپوشد با ا دیچیمالفه پ نیشد وانجور خودش را ب داریاز خواب ب یجالب بود . وقت میبرا شیکار ها ی همه

 که داشت .  یخاص تیبود بر شخص یدییجذاب بود و همه تا میهم برا یگرفت ول یکردن خودش از خودم حرصم م میقا نیا

زش خوشم ا نقدریا میتوانم بگو یم یادم شدم . االن حت نیا ریوقته درگ یلیاعتراف کنم که خ دیهستم با ینیان جا که ادم واقع ب از

 خوام بزارم بره .  یجز من باشه نم یا گهیاد که دوست ندارم ماله کسه د یم

قبول  یراحت نیطور باشد دوست ندارم به ا نیاگر قلبا ا یبود حت ینه کار سخت ایدختر را دوست دارم  نیکه من ا تیواقع قبول

 یعشقوقت جز  چی. من که ه دیا یدردسر بوده به زانو در م میکه برا یدختر جوان یسال عمر جلو 35کنم که قلبم دارد بعد از 

ه است ک یچه وضع نیاز دوست داشتن را تجربه نکرده بودم هنوز مطمئن نبودم ا ینوع چیه وقت چیخانواده ام داشتم ه یکه برا

 افتاده بودم . ریدر ان گ

 که قبال دکتر خودم بود هماهنگ کرده یجدا شده بودم و به اتاق خودم امده بودند با دکتر روانکاو نیشد که از او یم یساعت کی

 .  نیخواستم باهاش صحبت کنم راجع به او یرا نشانش بدهم و هم م نیتوانستم او یهم م دیایب نجایبودم تا امروز ا

بود  نیمانده بودم و ان هم ا هیقض گریدر بخش د یشد از طرف یم دایپ یراه حل کی دیکنم با زیتوانستم از او پره یابد که نم تا

 میکردم از جا یافکار که همش بهشان فکر م نیاز ا یشد اصال . عصب یحاضر م  یشد ، چه جور یخوب م نیاگر او یکه حت

ه با در بهش گفتم ک یبود جلو دهیجواب دادم رس عیبود سر یانداختم دکتر مهدو لیموبا به یبلند شدم که تلفنم زنگ خورد نگاه

 خدمتکار ها هماهنگ شده . 

 رهیمبل نشسته بود و به کتاب دستش خ یو گنج رو گیتم و بدون در زدن وارد شدم . گرف نیقطع کردم به سمت اتاق او یوقت

 به کتاب انداختم .  یشده بود . با وارد شدن من وحشت کرد و کتاب از دستش افتاد . نگاه

وقت  یلیبود خ یبیبودم کتاب عج دهیرا هم خط کش شیخواندم . چند جا یخواب بود داشتم م نیاو یبود که صبح وقت یکتاب همان

خط  شیاز نوشته ها یبعض ریچرا ز دانمیکرده بود .اصال نم ریکتاب بدجور من را درگ نیا یبود کتاب دست نگرفته بودم و ل

 .   شتمدا یحس همزاد پندار دیبودم شا دهیکش

 دانستم چش شده بود . بهش اشاره کردم : یکرد تعجب کردم نم ینگاه من م دهیچر یبا رنگ نیاو

 ها .  یحاضر گهید قهیدق 2.  اطیتو ح میه شو بر_اماد

 کاریبت کند بصح نیدکتر را فرستادم تا او یبپوشم که گفتم وقت یتر یتکان داد خواستم برگردم اتاقم تا خودم هم لباس رسم یسر

 خواست که ان کتاب را بخوانم .  ی. بدجور دلم م اندازمیبه کتاب ب یدوباره نگاه ستیشوم و بد ن یم

 .  اطیخوام بخونمش تو ح یم اری_اون کتابم با خودت ب

 شده باشه دوباره ؟  ضی. معلوم نبود چش شده است . نکنه مر دیپر شتریب رنگش

 ؟  یچ ی_برا

 نگاهش کردم : متعجب

 خوام بخونمش . ازش خوشم اومده .  ی_چون م

 .  ارمیب گهیشه کتاب د ی_نم

 اصرار داشت من اون کتاب رو نخونم من از اون کتاب خوشم اومده بود : نقدریاومد ا ینم خوشم

 هم رو حرف من حرف نزن .  گهیکتاب خوشم اومده . د نیمن از ا ری_نه خ

ر و اماده و حاض دمینه در حد کت و شلوار پوش یتر بود ول یرسم یکه کم یاتاقم برگشتم و در را بستم به کمدم رفتم و لباس به

ر تنش بود د یکیکه مانتو و شلوار ش یدیاست و لباس جد ستادهیا نهیا یجلو دمیرفتم در نزده دوباره وارد شدم که د نیبه اتاق او

 کند .  یم یبررس



 

 

 سرش انداخته بود یرا رو یزد . شال زرشک یفالشر م یجور کیامد .  یبدجور بهش م دیبه تنش نشسته بود . رنگ سف یلیخ

 یلیخ یول دادیمن واکنش نشان م یبودن لباسش جلو دهینسبت به پوش شهیهم نکهیاش بود . با ا یشانیپ یرو شیاز موها یوکم

 من معذب بود .  یجلو شهینبود فقط انگار هم دنیپوش یدر روسر یادم سفت و سخت

 ردم . ک شیفقط تماشا یچهره اش با ان رنگ جذاب شده بود . در سکوت چند لحظه ا یلیبه من انداخت . خ یونگاه برگشت

ندارد دوباره برگشت و خودش را  یدر ظاهرش همخوان یزیچ ایکرده است  یانگار به شک افتاده باشد که کار اشتباه دیترد با

کردم حس  یم میاش را تقس ییبایز نیا دیو با ندیو دکتر را بب دیایب نییخواست پا یاالن م نکهیکرد . از فکر ا یبررس نهیدر ا

 بهم دست داد .  یبد

افکار را از خودم  نیا عیرفتار کنم سر ینطوریتوانستم ا یاگر دوستش داشتم هم نم یحسود نبودم . حت ای یرتیمرد غ من

 دورکردم و بهش اشاره کردم :

 ؟ می_بر

 کتاب افتادم  ادیتکان داد به سمت در اتاقش رفتم که  یسر

 _کتاب کجاست ؟

رده . از قبل به خدمتکار ها سپ میرفت نییو پا میزد رونیاشتم و از اتاق باشاره کرد برگشتم و کتاب را برد زیم یسر به رو با

 یم یزمستان بود و هوا رو به سرد کینزد نکهیکنار استخر اماده کنند با ا اطیح رونیب زیم یرا رو ییرایپذ لیبودم که وسا

 کرد .  یسپر اطیدر ح را یشد چند وقت یهنوز م یرفت ول

 و دکتر سردشان نشود .  نیسرد شد او یادیرا اماده کنند که اگر هوا ز یشیگرما ی لهیاز قبل گفته بودم وس البته

 یدر ورود یجلو یرو به رو شود . وقت یامد . هنوز خبر نداشت که قرار است با کس یبا فاصله از من پشت سرم م یکم نیاو

 یازین دانستم یم نکهیدوشم انداختم . با ا یه بود دستش . پالتو را فقط رومن را اماده گرفت یاز خدمتکار ها پالتو یکی میدیرس

 بردمش .  دمبا خو ینخواهم کرد ول دایبهش پ

گوشش بردم . لرزش نامحسوسش را  خیکردم . ارام سرم را ب کشیبردم و به خودم نزد نیدست دور کمر او میگذاشت رونیکه ب پا

 کردم : یحس م ردستمیز

 ارم .  یبرات م ینیزارم تو س یم دهیمهمونم ، سر سلما رو بر یجلو ادی_خوب گوش کن . حرف اضافه از دهنت در ب

ها  یو صندل زیاستخر و م کینزد میخانه را به سمت باغ دور زد یوجلو میرفت نییبه من انداخت و اخم کرد . از پله ها پا ینگاه

 شیکرد که اب رو یها نشسته بود و به استخر نگاه م یاز صندل یکی یهمان جا رو . دکتر یوعده مستخر و قهوه و چا انیبا م

ماده ساختمان را ا یگفتم استخر داخل یم دیاستفاده نکرده بودم ابش را عوض نکرده بودند با شاز رایکدر شده بود. چون اخ یکم

 کنند . 

 از استخر استفاده کند .  نیاو ینبود اجازه بدهم گاه بد

 زد و دستش را به سمت من گرفت : یدکتر بلند شد و به سمت ما امد لبخند میدیها که رس یوصندل زیم به

 .  نیشد دایکم پ گهیبزرگ . د یشکوه ی_سالم اقا

 بزنم دستش را در دستم فشردم : یلبخند نکهیا بدون

 احداث شرکت بودم .  یکارا ری_سرم شلوغ بود دکتر . درگ

 تکان داد : یسر

 .  یشرکت واردات و صادرات زد دمیمان شن_اره از سا

 برد : نیو دستش رو به سمت او دیچرخ نیتمون دادم و دستش رو رها کردم به سمت او یسر

 رو دارم ؟ یبا ک ییهستم خوشبختم . افتخار اشنا ی_مهدو

من  شیخودش پ لیبه م نیخبر داشت که او یتا حد ی. مهدودیکرد و در سکوت فکر کرد چه بگو یبه دست مهدو ینگاه نیاو

کرد. دستم را پشت  یم یبود در سکوت فقط نگاه دست مهدو دهیمن ترس دیکه از تهد نیکرد .او یداشت رد گم م یول ستین

 ها هل دادم :  یو صندل زیکمرش فشردم و به سمت م



 

 

 حاال . دینیبش دییبفرما هیمقدار خجالت کیدوست دختر من  نی_دکتر ا

کرد  یا منگاه م دیبا ترد نی. اومینشست ریو همه پشت م دیزد  و دستش را پس کش یکرد لبخند یرا برانداز م نیکه داشت او دکتر

 کرد با تشر بهش گفتم یکرده بود که کالفه ام م یتابلو رفتار کند اخم نقدریخواستم ا یکرد.نم ینم یصحبت چیو ه

 ؟یکن ینم یخودت رو معرف زمی_عز

 بگم ؟  ی_چ

ب بود حالم خو نقدریمن ا یشدن من بشود ول یکند که موجب عصبان یاشتباه دیترس یشده بود و هم م جیام گرفته بود، هم گ خنده

 هم متوجه بشود. نیرا او نیخواستم ا ینم یول دمیشینم یکه حاال حاال ها عصبان

 آد هنوز ؟  یخوابت م گه،ی_اسمت د

 تکان داد: یسر یسردرگم با

 _اهان ...

 برگشت: یمهدو سمت به

 هستم ،خوشبختم . نی_او

و  یکه کل زندگ نقدریمن بود ا نیمورد اعتماد و ام یکه دکتر هم خنده اش گرفته بود.مهدو زدیسخت و خشک حرف م نقدریا

 گفت: نیزد و رو به او یلبخند ی.مهدودیترس یهم از من م یبه اندازه کاف یدانست از طرف یمن را م یو روان یروح طیشرا

 .یکن مشیقا ستین ازین  نیاو یستین نجایخودت ا لیبه م دونمی، من م زارهی_احتماال رامان داره سر به سرت م

 دمید یوقت یحرفش خراب کرده بود ول نیبردم.با ا یلذت م نیخاص او یحالت ها نیلجم درآمد.داشتم از ا یحرف مهدو نیا از

ارتباط  نیکار را کرده است تا با او نیهم قایدق یمهدو دمیر شد فهمکرد و آرام تر و راحت ت رییحالتش تغ کدفعهی نیاو

که  ردیخودش را بگ یجلو دیراحت شده نبا الشیکه انگار خ نی.اوشدیداشت ثابت م االو ح هیمعتقد بودم آدم موفق شهی.همردیبگ

 نگاهم کرد    تیدستم را از پشت سرش برداشت و با عصبان افتدیسلما ب یبرا یمبادا اتفاق

 کرد. یآمد صورتش را با نمک م یخوشم م شیها تیعصبان نیبا مزه شده بود از ا یلیرا غنچه کرده بود و خ شیها لب

 .ارمیدر ب نویدوست دختر ا یادا ستمی_خوبه پس مجبور ن

 :گرفتیم هم مخنده ا یحت شدمینم یعصبان شیها ضیغ نیبود که از ا بیبهش انداختم بهم برنخورده بود. عج ینگاه

 گن. یرو به درخت م نی_ا

 دیسف یبود و موها دهیخوب به خودش رس یسالش بود ول 60 کیداشت و نزد ییکه سن باال نیزد.با ا نیبه او یلبخند یمهدو

 شده اش را مرتب شانه زده بود.

 ... ینداشته باشه من رو باهاش تنها بزار یشم اگر اشکال یاومدم با رامان جان صحبت کنم ممنون م نجای_ خوب من ا

من نگران بود و با  تیکه از عصبان نیکارش خوشم آمد هم نیبه من انداخت ،از ا یاز خدا خواسته ، خوشحال شد. نگاه نیاو

 :دادیم یخواست به من حس خوب ینگاه هم اجازه م

 ها هست پس مراقب رفتارت باش. نیاطراف و هم دورب نیمحدوده باغ باش حواست باشه هم سگ هست ا نی_هم

رفتارش مشخص بود دور  یکه تو ینازک کرد و بلند شد و به سمت استخر رفت و با خوشحال میبرا یکرد و پشت چشم یاخم

 و باغ رفت. اطیته ح یزد و به سمت درخت ها یاستخر چرخ

 حواسم را پرت کرد: یکردم که مهدو یکردم و نگاهش م یچشم داشتم دنبالش م با

 تو. ادیبره نه ب رونیتونه ب یم یتو نه کس یقلعه  نی_نترس از ا

 دادم: یگرفتم و نگاهم رو به مهدو نیاز او چشم

 ؟یبکن یکار یبتون یکن ی_خوب ؟ فکر م



 

 

 :دیخند یمهدو

 ؟یکن یفکر م یحرف رو زد . خودت چ نیهم قایمن دق شیکه سامان به زور آوردت پ یبار نی_اول

 :ختمیدوال شدم و براش قهوه رباال انداختم و  شانه

 و شکر ؟  ری_قهوه ؟ با ش

 زد: زیتشکر ام یلبخند

 . شمی_ممنون م

 دادم :  یفنجان خودم رو برداشتم و در دستم باز ختمیقهوه رو ر یوقت

چه  تیضعو ینیدست خودت بب شیخودم گفتم.باق اتمیدر چه حده ؛ پرونده رو که برات فکس کردم جزئ تیوضع ینیخوام بب ی_م

 .هیجور

 بود گفت: دهیاز قهوه اش را نوش یکرد و کم یکه خوب گوش م یمهدو

 یقو نقدری... حست ا یول یخوام قضاوت کنم گه عاشقش شد ی.نمیبگم دوستش دار تونمیم یداری_از نگاهت که ازش برنم

 خط روش. هیبدون  یهست که تا حاال سالم نگهش داشت

نبود به درد من  یآدم نیاگر همچ یخواند ول یمن را مثل کتاب م ینطوریا یآمد وقت یخوشم نم یلیکردم خونسرد باشم خ یسع

 خورد. یهم نم

 .میپرده حرف بزن یب ایب یشناسی_خوب پس حاال که منو خوب م

 حرفم شد: یتکان داد و منتظر ادامه  یسر

 ینیبب یکن یخوام بررس یمن بشه!حاال م یبرا دیباالخره با یکنم.ول یخوام اگر قرار باشه صبر کنم صبر م یدخترو م نی_من ا

 . هیراهش چ

 سر تکان داد : یمهدو

شه  یغش کرده و حالش بد شده نم یبار گفت نیاخر نکهیبا توجه به ا هیتیاالن در چه وضع نمیبب دیبا ی_پرونده اش رو خوندم ول

 یلدرمانش کرده و بایکه باهاش کار کرده تقر یکه روانکاو نهیشانس خوب ا  یکرد واقعا چقدر ممکنه طول بکشه. ول ینیشبیپ

 .رهینم نیوقت کامل از ب چیه ایاختالالت فوب

 کردم سر تکون دادم: یطور که قهوه ام رو مزه مزه م نیهم

 دست خودت .  یچیو ق شی_پس ر

کنارش گذاشت و از جا بلند شد و راه  یصندل یرو رو فشیک دیجرعه قهوه اش رو نوش نیبه نشانه مثبت تکون داد و آخر یسر

 انتمیگند و خ یتا خرخره تو یاز زندگ یکه ناش یزی.چدیرس یم شهیکه هم یزی. چدیبه ذهنم رس یزیچ کدفعهیبود که  افتادهین

 بود.

 _ فقط دکتر ...

 نگاهم کرد. یشد و سوال متوقف

 نیا دیبا یکنم.ول یوقتم اعتماد نم چیتونم اعتماد کنم و ه یمکس جز سامان ن چیمن به ه دونستیم نکهیتونستم نگم بهش، با ا ینم 

ودم گرفته ب ادیازش سر نزند. یکه اشتباه دهیترس نقدریکه ا شدمیترس در چشم هاب طرف مقابلم آرام م دنیاز د زدمیحرف رو م

 کند: یصادقانه عمل م یساناز هر حس ان شتریکه ترس ب

مثل تو بشه  یخوام آدم یحواست رو جمع کن  نم یها ول یلیاز خ شتریب دیبهت اعتماد دارم شا یماله منه ... درسته تا حد نی_او

 دشمنم.

 موضوع لجم را درآورد: نی، خونسرد نگاهم کرد ا دیخند

 رو به جون بخرم. یبا رامان شکوه یو خرفت نشدم که دشمن ریاحمق و پ نقدریدختر هم سن دختر منه و من هم هنوز ا نی_ا



 

 

 کرد. یو آرام بود که ناخوداگاه ادم را آرام م یمنطق نقدریخصلتش ا نیاز ا امدیکردم ،خوشم م دایپ یحرفش حس بهتر نیا با

اعصاب و  شیجمله ها یبود.بعض یبیرفت کتاب را که همراه خودم اورده بودم باز کردم.مشغول خواندن شدم ...کتاب عج یوقت

 یاجلد بر کی دینداشت با دهیصفحه از کتاب را خواندم.فا نیخوردم چند یطور که قهوه م نی. همدادیقرار م ریروانم را تحت تاث

 .دمیخر یخودم م

از  یزن یکتاب هم موالنا بود هم شمس و هم قاتل گاه سندهیمحض بود انگار نو قتیکه حق دمیرس یدیجد یبه جمله  دوباره

 .ییگدا ایفاحشه  یزن یعشق و گاه یمنزجر و ب یزندگ

 کنند .( یم یاز وجود قاتل  خود زندگ یمقتول ها تا ابد در جا ی)همه 

قت آدم و چی.هداشتمیجلد را خودم برم نیگرفتم و ا یم نیاز ا گریجلد د کیزودتر  دیرا خط بکشم.با رشیگشتم ز یمداد م دنبال

به  یزیچ شیوقت پ یلیماند.خ یان ها تا اخر عمر در ذهنشان باق ریو تصو رندیم یکشد در ذهنش نم یانسان م کیکه  ییها

 خاک آزارم ندهد. ریاز ز شیناله ها یصدا شدینم لیدل یاسم وجدانم را چال کرده بودم ول

*********** 

  ـــــنیآو

 یمن یبود برا یلیاز خانه خودش خ رونیب یگنجم و آرام و قرار ندارم.هوا یدر پوست خودم نم یکردم از خوشحال یم احساس

بزرگ و  یلیاستخر خ شدمیداشتم از رامان و دوستش که ظاهرا دکتر هم بود دور م یبودم.وقت یکه محکوم به حبس در اتاق

فتاده ا شیشد. سطح آب کدر شده بود و چند تا برگ درخت تو ین استخر استفاده نمیبود که از ا فیرو دور زدم. چقدر ح ییبایز

نا کردن ش یاستفاده کرد ، استخر را دور زدم دلم برا یاستخر نیشد از همچ یو زمستان نم زییبود و شناور بود. البته فصل و پا

 کردن . دیکه دوستشان نداشتم مثل خر ییزهایچ یتشد ح یتنگ م زیهمه چ یدلم برا یشکل زندگ نیهم تنگ شده بود. کم کم با ا

تک و توک چرخ  یلیخ ایروشون نمونده بود و  یبرگ گهیدرخت ها که د نیو ب رمیبگ دهیحال خوب رو ناد نیکردم ا یسع

که امده  یا زهیسنگ ر ریدر مس یمتعدد یها مکتیکه هنوز سبز بودند. ن شدیم دهیکاج و سرو د یباغ درخت ها یبزنم.انتخها

 علم کرده بودند. یبود وسطش قصر یزرگپارک ب هیشب شتریخانه ب نیبودم قرار داشت. ا

 ونستمدیسرم نگاه کردم   .واقعا خسته شده بودم.نم یدادم و به آسمان باال هیها نشستن و سرم را به عقب تک مکتیاز ن یکی یرو

 .دادمیو گوش نکردن به حرف محمد را پس م یندانم کار نیتاوان ا دیبا یتا ک

در و با پ مینشسته بود یالنترک یکه تو یرفت به روز ادمیدهم .  یام کار دست خودم م یلجباز نیگفت آخر با ا یم شهیهم محمد

 یمن برا یو کمک اصل ی.محمد شاهد اصل  میشده بود و منتظر جلسه آخر بود یدادگاهمان با آرمان سپر یمادرم چند جلسه 

 جدا شدن از آرمان بود. 

 یباز هم نم یاست. ول ماریخاطر بود که او ب نیکه خوردم هم به ا یآن کتک یکردم آرمان گناه دارد و حت یحس م نکهیا با

را  یزیچ نیمن کمک کرده بود چطور چن طیرا از من پنهان کرده بود او که دو سال تمام به بهبود شرا نیتوانستن ببخشمش که ا

 بهش گفته بودم . لمپنهان کرد. من همان روز اول از مشک

عاشقم  نقدریرو به رو  شدم که ا یانبا آرم کدفعهی دادمیمشکل بزرگ از دست م نیرا به خاطر ا میخواستگار ها یکه همه  من

را از من پنهان کرده بود او که دو سال  نیتوانستن ببخشمش که ا یباز هم نم ی. ولرفتیپذ ایاختالل فوب نیبود که من رو با هم

 را پنهان کرد. یزیچ نیبود چطور چن ردهمن کمک ک طیتمام به بهبود شرا

 دادمیمشکل بزرگ از دست م نیرا به خاطر ا میخواستگار ها یمن که همه من همان روز اول از مشکلم بهش گفته بودم . 

 .رفتیپذ ایاختالل فوب نیعاشقم بود که من رو با هم نقدریرو به رو  شدم که ا یبا آرمان کدفعهی

 از بیو غر بیعج یروان یروح تیکم کم شروع کرده بود به نشان دادن وضع رفتیم شیداشت خوب پ زیهمه چ یوقت درست

که  یراجع به کار نکردن و زودتر بچه دار شدن. آن هم درست وقت ییروزنامه و بعد هم حرف ها ریبه سردب تیخودش.حساس

 زود بچه دار شوم.  یلیبهش گفته بودم دوست ندارم خ ی.وقتمینکرده بود یو هنوز عروس میتازه عقد کرده بود

صورتم خوب نشده بود و دستم در گچ بود و دور گردنم  یها یبودنشسته بود هنوز ک میمحمد رو به رو دمیکش یقیعم نفس

 کردم:  یخودم حس م ی. نگاه محمد را روزانیآو

 باشه! یقطع متونیتصم هیفقط کاف دینگران باش ستین ازی_شما ن

 شده ام جمع شد: اهیصورت س یباال آوردم که درد تو یا کدفعهیرو  سرم



 

 

رو  ممیمن تصم دیکن یخونه رو جمع کردن اونوقت شما فکر م یها نهیرو نگرفتم ؟ خانواده ام ا ممی_به نظرتون من تصم

 نگرفتم؟

 حلقه زده بود و نتوانسته بودم کنترلشان کنم. میچشم ها یتو اشک

 ... یم مونیآخر پش یاز موارد هستند که لحظه  یلیخ یخواستم ناراحتتون کنم ، ول ی_ نم

 گفتم:  یو با ناراحت دمیرا باال کش ام ینیب دمیحرف دو وسط

 نیدروغ به ا یماه آخر نیا یکه خوردم و شکنجه  یضربه به مغزم وارد نشده،جدا از کتک نقدریشم! هنوز ا ینم مونی_پش

 تونم ببخشم. یوقت نم چیرو ه یبزرگ

 گفته بود: یبرقرار شده بود که محمد با لحن مهربان و دوستانه ا نمانیب یسکوت

منع رفت و امد  یازاده ول غهیآقا با قرار وص نیساعته مراقب خونه باشن درسته ا 24من براتون دو تا مامور گذاشتم  دینی_بب

 هستم... زیمن خودم مراقب همه چ شهیتر م نیو جرمش سنگ شهیخونه شما هم بشه براش بد تموم م کیداره  پس اگر نزد

 یه مخان وانهید نیدر ا گهیکم د کیباشد.من اگر  زیبود تا مراقب همه چ چشمم نشست  پس محمد کجا یگوشه  یاشک یناراحت با

ر و ازش متنف دمیدیبودم و رامان را نم نیزم ریدر ز ی. وقتدیایسر مغزم و افکارم ب چیسر خودم که ه ییماندم معلوم نبود چه بال

 یداشتم اندازه  یخوردم و اتاق یمتنوع م یگذاشتم و غذاها یپر قو م یمتکا یاالن که سر رو اخوشحال تر بودم ت یلیبودم خ

 وانهیمثل رامان و سامان داشت د ییبا آدم ها یو رو به رو لیمسا یشدم ، مغزم از حالج یم وانهیخانه کوچک.داشتم د کی

 .شدیم

 .یکن یفکر م قیعم یلی_ خ

 کرده بود. یمعرف یدوباال آوردم. همان دوست رامان بود که خودش را مه یرو با نگران سرم

 بودم اشاره کرد :  شیکه رو یمکتیاز رامان نبود تعجب کردم، به ن یبه اطراف انداختم ، خبر ینگاه

 _اجازه هست ؟ 

چرا رامان اجازه داده بود تنها  یمن و حت شیداشت و چرا اومده بود پ کاریچ نجایدونستم ا یجا به جا شدم و جا باز کردم.نم یکم

 گذاشت: شیزانوها یرا رو شیار من نشست و دست هابا من باشد.کن

 .ستمین یآب ری_ خوب ... اهل طفره و ز

 بهش انداختم: یبهش نداشتم. نگاه یحس بد یشده بود ول یکه زود خودمون دمید 

 _بله مشخصه.

 تو. تیمن پزشک و روانکاوم.رامان منو دعوت کرده به خاطر وضع قتشی_حق

علتش  زدیراحت با من نشسته بود و حرف م نقدریحاال او ا نکهیبود و ا یکرد چ یدکتر دکتر که م دمیفهم یداشتم م تازه

 روانکاو آورده بود. کیبود که چرا  نیا دمیفهم یکه نم یزیچ ی.ولستیچ

 _ خوب ؟ 

 تکون داد :  یسر

 تو و رامان افتاده. نیکه ب ییاتفاقا. پرونده ات با شرح کاملش رو خوندم و دونمیرو به ظاهر م زی_خوب من راجع بهت همه چ

 _ خوب ؟ 

 کنه. دایتو ادامه پ یخواد روند درمان ی_ خوب رامان م

 گذشت و با خنده گفت: هیباز نگاهش کردم.چند ثان یتعجب ابرو هام رو باال انداختم و چشم هامو گرد کردم و با دهان با

 ؟  بهیعج نقدریا شی_چ

 کردم خودم را جمع و جور کنم و حرف بزنم: یسع



 

 

 کنه ؟  یرفتار م بیو غر بیعج نقدریبکنه ؟ اصال چرا ا یکار نیهمچ دی_چرا با

 گفت: دادیم ینانیکه ناخودآگاه به آدم احساس اطم دالوصفیزا یو با آرامش دیخند یمهدو

 ست؟ی_واقعا مشخص ن

 :دمیپرس یجیگ با

 ؟ ی_چ

 داره؟ یبرنم رامان نگاهش از تو نکهی_ا

کرد که  یم وانهیمغزم را د نیبزنم. ا یحدس چیخواستم ه ینم یفهمم. از طرف یهست که من نم یزیکردم چ یحس م هنوز

 بخواهم به احتماالت فکر کنم.

 ترسه فرار کنم. ی؟ م ی_خوب که چ

 بهش منتظر جواب بودم گفت: رهیآرام شد نگاه من که خ یبلند بلند  بعد وقت دیخند دکتر

است.عاشق قدرت و قدرت  فتهیهم متکبر و از خود ش ی.رامان به شدت مغرور و تا حدی_مشخصه رامان رو اصال نشناخت

تلخ گذشته  اتیرامان ارزش دنبال کردن نگاهش رو ندارن  به خاطر تجرب یداره . زن ها برا یخشن و عصب یو پوسته  یینما

هستن که باهاشون  ییفقط انسان ها گهید یمثل مردا ایها براش دو دسته ان  کنه. زن یتوجه کنه و نم یتونه به هر زن یاست نم

 ... یاحساس ایعشق  ایخوابه. بدون محبت  یهستن که باهاشون م ییزن ها ایداره  یاجتماع ای یتعامل کار

گفتن از رامان من خواستند با  یحرف ها به کجا برسد. چرا همش  همه م نیخواست از ا یبار پلک زدم و نگاهش کردم م چند

 کنند: وانهیرا د

 حرفا ؟  نیدکتر با ا دیبرس یبه چ دیخوا ی_م

 :دیبه سمت من چرخ یکم دکتر

 .دمیم یدیکه پرس یرو بهت بگم فقط دارم جواب سوال زایچ نیا ستین نی_ کار من ا

 کرد و ادامه داد :  یمکث

هست  یسوم ی. جزو دسته یستیذهنش ن یزن ها یکدوم از دو دسته  چیتو در ه یعتی نیداره و ا ی_رامان نگاهشو از تو برنم

 خواهرشه. یگرینادر فوت شده اش و د یکیهستن  گهیتا زن د 2گه فقط 

 گفتم: ناخوداگاه

 ؟  سای_رو

 را درشت کرد: شیچشم ها رتیبا ح دکتر

 ؟  یدونی_راجع بهش م

 و آرام گفتم :  دیترد با

 ؟  دهیبهش تجاوز شده و رامان هم با چشم د نکهی_ا

 شد: شتریب یلیدکتر خ رتیح

 ؟یتو خبر دار دونهیرو بهت گفته ؟ م نایا ی_ک

 _خودش گفت وقت مست بود.

 رتیقدر ح نیبودم   هم یطور نیهم شبیموضوع خود من هم د نیآور بود ا رتیح یلیخ شیبه فکر فرو رفت ، برا دکتر

 زده...

 



 

 

 چیاعتماد داشته باشه که طرفش ه یتا حد نکهی.مگه ازنهیموضوع با هر کس حرف نم نیحالتش هم از ا نیتر_رامان در مست 

 کنه! یسو استفاده نم اهیگذشته س نیوقت از ا

 رفته بود.  ششیبود که خود رامان هم پ یدکتر نیخبر داشت. احتماال ا زیدکتر از همه چ پس

 مقدمه گفت: یب دکتر

 ؟  ی_ازش متنفر

 جا خورده بودم که اول مکث کردم و بعد جواب دادم :  نقدریسوالش ا از

 باشم ؟  دی_نبا

 زد : یلبخند دکتر

 .یستین یعنی نی_ا

 گفتم: یعصبان

 _ چرا متنفرم.

 و انگار حرفم را باور نکرده گفت: دیخند

 یم یزی؟ از چ یدار یطیشرا که چه یبه من  بفهمون ینکرد یسع یکردم ؟ حت یخودمو معرف یوقت ی_چرا با من دست نداد

 ؟  یدیترس

 کشه. یکرده بود که دوستم رو م دی_رامان تهد

  ؟ی_رامان بهت گفت با من دست ند

 گفتم: متعجب

 _نه.

 تکان داد: یسر

 .یهست ی_پس آدم مذهب

 :هیحرفا چ نیمنظورش از ا دمیفهم ینم

 _نه آنچنان.

 تنم اشاره کرد: یلباس ها به

 _اخه لباسات و دست ندادنت ... 

 کردم اصالحش کنم: یبوده و سع یبرداشتش چ دمیفهم

چه از نظر پوشش چه دست دادن  میراحت باش یلیخ بهیغر یبا مرد ها یرسم ندارن یلیما خ ی_نه .. نه انچنان  از نظر فرهنگ

 .لیقب نیو از ا

 :دیگفت و بعد پرس یکشدار آهان

 حرفا   نی به اصالح من نامرحمم و اکه مثال ستین نی_ پس واسه ا

از رامان و  ریغ یجواب بگذارمش صحبت کردن با آدم یخواست ب یدلم نم یبود ول بیو غر بیعج شیو جواب ها سوال

 :طیشرا نیبود در ا یسامان و خدمتکار ها خودش موهبت

به  کهنیبا ا یتا حد میهستن راحت کمونیمثال ما با پسر خاله ها و پسر عمو ها که نزد یول ستیگفت اصال مهم ن قایشه دق ی_نم

 نامحرمن . یقول

 :دیخند



 

 

 . دیستینه ن دیهست ی_پس نه مذهب

 تکون دادم :  یو سر دمیام گرفت از حرفش خند خنده

 .  یزیچ نیهمچ هی_

 .دیرس یداشت و شوخ طبع هم به نظر م یبود آرامش خوبساله  یکردم.حدودا پنجاه پنجاه خورده ا یم یاحساس راحت باهاش

 ، دوست پسرت بود؟ دیبا هم آشنا بود یبا همسر سابقت ازدواج کن نکهی_تو پرونده ات نوشته بود که قبل ا

 االنش هم راجع بهش فکر کرده بودم و آزارم داده بود: نیامد از آرمان حرف بزنم هم ینم خوشم

 م؟یشه راجع به همسر سابقم صحبت نکن یم میو دوست بود یبط نداشتم همکالسروا نیبه ا ی_نه من اعتقاد

 دستش را باال آورد : مینشانه تسل به

 .میهم حرف زد یادیامروز ز کنمی_ چرا که نه ، فک م

 به ساعتش انداخت:  ینگاه

 برم جلسه دارم. دیبا گهی_ منم د

 بلند شد من هم بلند شدم: شیاز جا و

 طیشرا نیاگر از ا یحت یوفق بد طیشرا نیخودت رو با ا یتونست یوگرنه تا االن نم نیاو یهست ینی_ تو دختر عاقل و واقع ب

امان که ر یهمونجور یول یندار یخوب طیشرا دونمینه م ادیگرم در م ینفسم از جا یبزنم که بگ یخوام حرف ی. نمیستین یراض

 کمک کن. به تو کمک کنه تو هم بهش کنهیم یسع

 و گله گفتم: یهم ناراحت یتعجب و کم با

 به خود من کمک کنه! دیبا یکیمثل اون بکنم. یتونم به آدم یم ی_من چه کمک

 به من انداخت :  یپدرانه ا نگاه

 دمیبهت حق م یول یگیم یکه دار یزیرو چ یفک کن شتریکه من نخوام بهت بگم بهتره ب یعاقل تر از سنت هست نقدری_تو ا

کنم رامان  یمن فکر م یول هیطرف حساب من و تو ک یدونیبهت بکنم چون خودت خوب م یتونم کمک یو من نم یاحت باشنار

 داره. ازیاز تو به کمک ن شتریب یلیخ

  د؟یکن یفکر م ینجوری_اونوقت چرا ا

 لحظه سکوت کرد و خوب ه من نگاه کرد بعد آرام گفت:  چند

 کس رو نداره!! چیرامان ه یکه دوستت داره ول یمثل رامان رو دار یکی_چون تو 

************** 

 

  رامان

آمد.به سمت من آمد کتاب را که حاال  یم یبه نظر راض یوقت نبود رفته بود ول یلیبود خ امدهین نیبرگشت تنها بود او یمهدو

نتظر نشست م میرو به رو یصندل یگذاشتم.رو زیم یبودم بستم و رو دهیخط کش رشانیرا خوانده بودم و ز شیاز صفحه ها یلیخ

 نگاهش کردم که گفت: 

 . یدار شیدر پ یراه طوالن یلیتونم بهت بگم که خ یحد م نیدر هم یول میصحبت نکرد یلی_خوب خ

 تمسخر گفتم :  با

 بگو. دتریجد زی_چ



 

 

احساس  یت.وقیبش کیبتونه بهت اعتماد کنه تا بهش نزد دیبه خودت. با یکه اعتمادشو جلب کن نهیا یبکن دیکه با یکار نی_اول

بده  تی.بهش احساس امنشهیباهاش براش استرس زا و مشکل ساز م یو هر تماس شهینکنه در کنارت دچار اضطراب م تیامن

 بزار اروم باشه .

 _خوب ؟ 

 .برهیزمان م یخودش کل نی_هم

 گفتم :  یهامو بستم و عصبان چشم

 کنه. یکنه ؟ اگر از من نترسه فرار م تیحساس امنکنم که ا کاری_آخه چ

 تکون داد :  یسر

و آب از آب هم تکون نخوره اگر دلش  یاگر باهاش بخواب یدوست داشته باشه تا ماله تو باشه. وگرنه حت دیدختر با نی_رامان ا

 شه. یوقت ماله تو نم چیبا تو نباشه ه

 کرد: یترم م یعصب یه دنشیشن یول دانستمیخوب م نویهم ا خودم

 ؟  هیچ شنهادتی_پ

 باال انداخت :  ابرو

 یچه جور دمید یکش یرو م سایناز رو یچطور دمی.دیکن باهاش نرم باش یبردار. دوم سع زانشیعز دی_اول دست از تهد

 .یباش ینجوریباهاش ا دی، با یکن یمحبتش م

خودم مراقبش بودم،  یام بود از بچگ یزندگ یدردانه ام بود همه  زیعز سایباشم. رو سایتونستم باهاش مثل رو یم چطور

 خانواده ام بود . 

بده  مواقع جواب یلیترسوندن آدما تو خ دیبره. شا شتیرامان اول و آخر بهت بگم اگر کنارت بترسه هر لحظه ممکنه از پ نی_بب

 .شهیتر شدنش م یفقط باعث فرار نجایا یول

 به ساعتش انداخت: یبرداشت کالفه نگاه را فشیبلند شد و ک شیجا از

 رو باهات هماهنگ کنم. یبعد یکن تا جلسه ها تیها رو رعا نیبرم ،فعال هم دی_ من جلسه دارم با

 کشه ؟  یدرمانش چقدر طول م یکن ی_فک م

 :  دیخند یام و م طیمن در چه شرا دیدی... م دنشی، حرصم گرفت از خند دیخند

 چیرو ه ایاختالل فوب هیکه شده جواب بده  .  ییداره تا درمان ها تیبه احساس امن ازیبه درمان نداره رامان ن یازیدختر ن نی_ا

 .یایبا آرامش و توجه و زمان باهاش کنار ب یتون یم یببر نیاز ب یتون یوقت نم

ذهنم چرخ  یافکار تو نیشد.ا یشدم حالش بد م یم کینداشت ؟پس چرا هر وقت بهش نزد یبه روان درمان ازین نیاو یعنی پس

 فکرم را خواند :  یخورد که باز مهدو یم

 تو مخت فرو کن. نویکنه ا ینم تی_چون احساس امن

رو ازش  تیبدم که خودم امن یرو به کس تیتونم احساس امن یکردم که چطور م یکردم همش داشتم فکر م یبه مهدو ینگاه

 گرفته بودم.

 یعقد دیکنم با یفکر م تاینها یکامل بد تیبهش احساس امن یبخوا ه،اگریشرع لیمسا بندیپا یتا حد رسهی_ درضمن به نظر م

 اون قبول کنه. نکهیبعد از ا نیبشه هر چند ا یجار نتونیب یزیچ یا غهیص

بشه زن  یعنیبشه. یجار غهیص ایعقد  نکهیبود از ا یکردم منظورش م یآخرش فکر م یرفت داشتم به حرف ها یمهدو یوقت

 یا غهیچه ص گهید نیخونده بشه.ا نمونیعقد ب ای غهیص دیگفت با یوقت به زن گرفتن فکر هم نکرده بودم حاال م چیمن ؟ من ه

 بود .

درخت ها بود و داشت  نیکه ب دمیرا د نیکردم از دور او یفکر م یمهدو یحرف ها ینشسته بودم و داشتم به همه  زیم پشت

خواست فرار  یم  دیبودم که بعد اون همه تهد یو به همون سمت رفتم.عصبان دمیال برود. از جا پربا یکرد از درخت یم یسع



 

 

 نییخورد پا زیکه ل دیایب نییمن هول کرد خواست پا دنینشسته بود با د یاول ی نهشا یرو نیبه درخت. او دمیو رس دمیکنه دو

. به ادمدیم نیلب فحش خودم و او ریباشه.ز حیتونه جنبه تفر یدرخت وسط باغه و باال رفتن ازش فقط م نیا دمیافتاد.تازه فهم

 .دادیدست گرفته بود و آرام ماساژ م یرا تو شینشسته بود و از درد چهره اش در هم رفته بود. مچ پا نیزم یسمتش رفتم که رو

 بهش زدم: یکنارش نشستم و تشر 

 تو؟ یکن یم ی_چه غلط

 دستم را گرفت: کدفعهیکه  شیبردم سمت پا دست

 _نه ..نه درد داره.

 کوچولوش که دستم رو گرفته بود انداختم.خودش که تازه متوجه شده بود دستم رو با خجالت رها کرد. یبه دست ها ینگاه

 درخت ؟ یباال یرفت یچ ی_ برا

خودش رو کنترل  یبه سخت یاز درد پر اشک شده بود ول شیرا گرفت و فشرد چشم ها شیکرد بودم دوباره با دست مچ پا اخم

 کرد.  یم

 _با توام ؟ 

 بلند کرد و نگاه من کرد. سر

 .ینجوری_ هم

 کردم : اخم

 ؟  رهیاز درخت باال م ینجوری_ادم هم

 کرد :  یرا کنترل م شیاشک ها یسخت به

 .مهی_ عادت بچگ

تونسته تخس و بچه پروو باشه  . نگاهم  یاز درخت بوده ؟چقدر مباال رفتن  شیدختر عادت بچگ کیتعجب نگاهش کردم ،  با

رفتم و را گ شی. پادیرسیاگر معصوم به نظر م یبود حت شیدر چشم ها یانکار نشد یطنتیرو به چشماش که پر اشک بود کردم.ش

 :دیدستم گذاشت و آرام نال یرا رو شیرا تکان دادم. دست ها شیآرام مچ پا

 تو رو خدا. یا یا ی_ا

 یم دیکرد با یکار شدینم نجایشد.ا ریبهش انداختم که انگار درد بهش فشار آورده بود. دو قطره اشک از چشمش سراز ینگاه

 بردمش اتاقش.

 اتاقت. می_بزار بغلت کنم بر

 کرد و به شدت سر تکان داد :  امتناع

 .امی_ خودم ...خودم م

پا راه بره بلند شدم و بهش اشاره کردم  یتونست رو یبود که عمرا م ادیدردش ز نقدریتونه ا یکه نم دونستمیتکون  دادم م یسر

 : 

 _ باشه بلند شو.

آمد  شیکرد بلند شود چند بار فشار به پا یکه درخت را گرفته بود سع یو در حال یو نگاهش کردم. به سخت ستادمیا نهیبه س دست

به من  یتونست چند قدم بدون کمک بردارد.نگاه یرا اگر مبلند شدن عم یسختش بود حت یلیو چهره اش از درد در هم رفت.خ

 بود چقدر سخت است. دهیانداخت انگار خودش فهم

 شد ؟  ی_ چ



 

 

تم از رو داش نی.من که انتظار اافتدیبود ب کینگذاشته نزد نیرا زم شیقدم برداشت و پا کیو  اوردیخودش ن یکرد به رو یسع

اش که  یبازلج نیسفت گرفت.خنده ام گرفت به ا افتدیدوباره ب نکهیاز ا یمن رو چنگ زد و با نگران یبازو گرفتمش.دستش بازو

 بود چقدر ناتوان است. دهیحاال فهم

 :  دیحرکت از جا بلندش کردم.نال کیزانوهاش انداختم و دستم رو دور کمرش قفل کردم  و با  ریدوال شدم و دست ز 

 تونم. یم ... خودم مآ یبزار.. خودم م نی_بزارم زم

 صورت من بود: کیبهش انداختم که صورتش نزد ینگاه

 صبر کنم تا تست کردنت تموم بشه ؟  دیبا گهیچقدر د یقدم بردار کی یتون ی_نم

 را ب*ب*و*س*م. شیکرد لپ ها یگل انداخت بود که من رو وسوسه م شیانداخت. لپ ها نییسرش را پا شرمنده

 یریبغلم رو بگ ریز یتونی_م

 .  نمیخواست صورتش رو بب یتکون دادم دلم م سر

 _به من نگاه کن

 بود،آروم سرش رو باال آورد: نییپا سرش

 ای یبه خودت داره سختش کن یبستگ یریم ینجوریآخرش هم یاگر مقاومت هم کن ی_دوست دارم تو بغل خودم ببرمت باال حت

 نه.

 نگفت... یزی. چدیلرز یبودن و م سیکه خ شیچشم ها یزل زده بود و حدقه  میچشم ها یتو

 .یافتیممکنه ب ینجوری_دستت رو بندازم دور گردنم ا

خودم را کنترل  شیحالت ها نیا دنیاز د یانداخت و دستش رو دور گردنم انداخت.به سخت نییکرد خجالت زده سرش روپا یمکث

خجالت زده بود بدجور داشتم حظ  نطوری که اخواست راحت تر جلوش بخندم و سر به سرش بگذارم.حاال یدلم م یکردم. گاه یم

دارد به من حس  ازیکه به من ن رفتیپذ یخودش م تیبه کمکم داشت و در نها ازیکرد و ن یم ریگ ینطوریا یکردم.وقت یم

 شانیکیمن همه متعجب راه را باز کردند .  دنی.راه افتادم به سمت درخانه ، خدمتکار ها در خانه را باز کردند و با ددادیم یخوب

 :دینگران پرس

 .رهیگیکمرتون م نیزم دشونی_اقا بزار

 برمش. ی_الزم نکرده خودم م

ت داشتم .دوسنمیتونستم صورتش رو بب یانداخته بود و نم نییخجالت زده سرش رو پا نیبشه او الیخ یخواست ب یانگار نم یول

 ت اون خدمتکار با اون حرفش.شدم از دس ی.عصباننمیصورتش رو بب

 باال. ارنشینگهبانا رو صدا کنم ب دیسخته بذار ینجوریآقا ا ی_ ول

در وجودم شعله ور شد و  لیدل یب یبیدستشون بهش بخوره خشم عج ایرو بغل کنن  نینگهبان ها بخوان او نکهیتصور ا از

 داد زدم: تیکنترل خودم رو از دست دادم و با عصبان

 _الزم نکرده . 

فت و عقب  ر دهیکارش. خدمتکار ترس نیفراموشم شد با ا تمیعصبان یو دستش دور گردنم محکم شد،همه  دیبغلم لرز یتو نیاو

 نگفت. یزیچ گهید

 خونه نباشن ؟  یمرض داشتم گفتم نگهبانا تو یکن ی_فکر م

آخرم رو بلند گفتم همشون سرشون رو  ی؟ جمله  دیفهم شد ریحق رفت و امد دارن،ش یداره فقط در مواقع ضرور یعلت حتما

نم و ک سکیوقت ر چیشد ه یخونه خودم اقدام کرده بودم نم یانتخاب خدمتکار ها یگفته بودند.برا یآروم یانداختند و بله  نییپا

حرفم  یکه روکردند  ینم انتیجوره به من خ چیه رفهمیکرده بودم و ش یپس همشون رو خودم بررس ارمیرو ب یادم نامطمئن

 .زدندیحرف نم



 

 

که داده بود راجع به  یشنهادیتونستم تحمل کنم پ ینم ینداشت. ول یمن بود وگرنه قصد بد یبرا شیهم به خاطر نگران االن

خونه رو براش راحت کنم که بعدا بهش اجازه  یخواستم فضا یمرخص کرده بودم م نینگهبانا رو.من نگهبانا رو به خاطر او

بدمش بغل نگهبان ها  از فکر بهش باز خون به چهره ام  دادیم شنهادیداشت به من پ وقتخونه بچرخه البته با کنترل. اون یبدم تو

 دم:داد ز رفتمیرفتم زودتر.از پله ها که باال م یبودن بهتر بود م فیکنترل خشمم ضع ی.راه افتادم سمت پله ها کال تودیدو

 .نیاتاق او دیاریم رو بو کمپرس اب گر هیاول ی_جعبه کمک ها

**** 

  ـــــنیآو

م روان یرو نقدریا یاس ول یچه عطر دونستمیکرد.نم یام م وانهیعطرش داشت د یبو دمیکش یگذاشتم نفس راحت نیزم یوقت

 ستیاسم ادکلنش چ دمیپرس یبهش ازش م دمیکش ینفس م گهیکم د کیگذاشته بود اگر  ریتاث

کرد و داد زد که  یخدمتکار هاازش خواستند تا من را به نگهبان ها بسپرد چنان قاط یبه بو ها حساس بودم. وقت شهیمن که هم 

 دستم رو دور گردنش قفل کردم دهیخورد و ترس یتکان بد

ه بودم کن یو اصال عصبان دمیکش یداشتم خجالت م نکهیبودم از خودم از ا ی.عصبانارمیشد سرم رو باال ب یاز خجالت روم نم 

 من را بغل کرده.

 یلیکرد خ یکردم من رو معذب م یخودم حس م یتونستم بکنم. نگاه هاش رو رو یهم نبود ، چکار م یا گهید یالبته چاره  

 نخورد. ییبه جا میرود پا یاز پله ها باال م یمراقب بود وقت

داشت. اگر واقعا به من عالقه  یادیز ریر هم تاثدکت یبه ذهنم خطور کرده بود البته حرف ها یفکر مسخره ا یلحظه ا یبرا  

 یزیچ نیکردم که چطور همچ یخودم را لعن م یافتاد و با ناباور یزدم، مخم از کار م یم خیفکر بهش  ؟ازیکرده باشه چ دایپ

انداختم  نییتخت گذاشت و دستم را از دور گردنش باز کردم و خجالت زده سرم را پا یمن رو رو میممکن بود.وارد اتاق که شد

 زانو زد. میکنار پا

 :اورمیکردم دوال بشم و خودم کفش را در ب یکارش هول کردم و سع نیدرآورد با ا میو آرام کفشم را از پا 

 ... ارمشونی_خودم در م

 که دهنم را بست گفت: یبود طور یو دستور یجد ینبود ول یکه عصبان یبه من انداخت و با لحن یبلند کرد و نگاه سر

 نکن.  ی_تو فقط کار

را درآورده  گرمی. کفش ددیچرخ یعطرش در سرم م یخوب نشستم هنوز بو یبهش انداختم و ساکت و آرام مثل بچه ها ینگاه

کنار تخت آمدند  یبود وقت هیاول یه کمک هابود که در اتاق باز شد و خدمتکار ها وارد شدند دستشان دو ظرف بزرگ و جعب

را  یبود دستور داد ظرف خال یخال گریشد.  ظرف د یبخار بلند م شیاست که از رو یاز ظرف ها آب گرم یکیمتوجه شدم 

م تالش نیکردم آخر یکرد سع یکرد من را معذب و خجالت زده م یکار ها را م نیچرا خودش داشت ا دانستمیگذاشتند نم میپا ریز

 را هم بکنم:

 ... شهیم دمیانجام م شوی_خودم باق

 بلند کرد و با اخم نگاهم کرد. سر

 _ خوب ... چه کاره ...

 :ردیبگ میپا یاز خدمتکار ها اشاره کرد تا آب گرم را رو یکی به

 ؟یو دردسر درست کن یکمتر حرف بزن یتون ی_م

 کنم. یقاط شدیرا با آب گرم ماساژ دهد باعث م میپااون  نکیخالص شوم تصور ا تیخواستم از ان وضع یم فقط

 ... دمیانجام م شوی_ باشه فقط خودم باق

 .ری_تو فقط صحبت نکن و آروم بگ

پوستم را  یکه کم دادیماساژ م یآب داغ ریرا ز میو او با دست آرام مچ پا ختیر میپا یاشاره کرد خدمتکار آرام آب را رو و

 . سوزاندیم



 

 

با  یلیبزرگش داغ بود و آب هم داغ. نگاهم را به صورتش دوخته بودم که خ یخود دست ها شومیکردم رنگ به رنگ م یم حس

را آوردند و به  یحس یب یاسپر هیاول یکمک ها یتمام شد دستور داد از داخل جعبه  یوقت دادیرا ماساژ م میپا اطیدقت و با احت

 یلیخ میرا درآورد و دورمچ پا یکمرنگ شد.در آخر هم بانداژ یلیخ میو کم کم درد پا کردمرا حس  یآزاردهنده ا یزد خنکا میپا

 :دیبگو یزیکارش تمام شد سر بلند کرد تا چ یو محکم بست.وقت قیدق

 پات راه نرو تا... نیا ی_رو

کردم رنگ به رنگ  یاتاق بودند حس م یشد.خدمتکار ها تو رهیسکوت کرد و فقط به من خ یچشم من که شد لحظه ا یتو چشم

توانستند رفتار او را هضم  یکرد متوجه رفتار و تعجب خدمتکار ها شده بودم آن ها هم نم یرفتار م نطوریبا من ا یشوم وقت یم

 کنند، آرام گفت:

 .دیکن ی_اتاق رو خال

 و اخم کرد ، امدی. خوشش ن دمیام را بردارد که خودم را عقب کش یما را تنها گذاشتند. بلند شد و خواست روسر عیسر خدمتکار

 :ستادیا نهیعقب رفت و دست به س ینگفت.کم یزیچ یول

 برمت دکتر. یم یکم استراحت کن و فعال روش راه نرو اگر خوب نشد هی_

 تکون دادم .  سر

 جا. نیهم امیناهار م یبرم به کارام برسم برا دی_ خوبه با

 برود که گفتم :  خواست

 _ممنون.

 برگشت و نگاه من کرد : دیراه رفتنش بود که خشکش زد با ترد وسط

 ؟  ی_چ

 انداختم :  نییپا سر

 _گفتم ممنون .

 یکه ازش خجالت م شدمیم یسر بلند کردم و نگاهش کردم ،ابد داشتم روان یگذشت کم یطوالن یشد ، مدت نمانیب سکوت

و منگ  جیتکان داد و گ یداشتم. سر یو دلسوز یحس ناراحت شیبرا یکه ازش متنفرم نبودم و حت شدمیم ی.البد داشتم رواندمیکش

 به سمت در اتاق رفت : 

 ... ی_ راست

 نگاهش کردم تا حرفش را بزند: منتظر

و  یظرن ریز نی. با دوربیبر دیکه نبا ییجاها ایآشپزخونه  یبر یکن یسع یحق ندار یول یبچرخ یتون یخونه م ی_از فردا تو

 کنم. یم رتیبه تخت زنج یناگر دست از پا خطا ک

 کمرنگ زدم که اضافه کرد :  یآمد.لبخند یبه حساب م یروزیجور پ کی میموضوع برا نیبودم از ا خوشحال

حق  یبرات آماده اش کنن محصوره و جز خدمتکارا کس گمیم یاستفاده کن یتونیخونه م یریز یبه بعد از استخر طبقه  نی_از ا

 به خدمتکارا بگو برات اماده کنن. یرفت و آمد نداره اگر خواست

 یبود چرا ....داشت تمام معادالت ذهن ینطوریمرد چرا ا نیرفت ،مبهوت نگاهش کردم که رفت .ا رونیب یا گهیحرف د وبدون

 کرد. یمن رو خراب م

************ 

  سامان

ارام  یلیدر کل خ یشد ول یبا هم بحثشان م یکرد و گاه یم یامر و نه نیهنوز به او نکهیبهتر شده بود با ا یرفتارش کم رامان

ر کا نیاز استخر خانه استفاده کند . ا نیخواست در خانه بچرخد و همچن یاجازه داده بود تا هر چقدر که م نیتر شده بود . به او



 

 

ان زم نیطبق درخواستش منتظرش بود و رامان ا گشتیاز سر کار برم یوقت نیهم شده بود .او نیوا ی هیباعث بهتر شدن روح

 شد .  یحالش خوب م یروز انگار حساب یها

توجهش به  یحت گهیهم شده بود د شتریب چیکمتر که ه نیرامان به او یزد . نگاه ها یناهار و شام حرف هم م یسر سفره  یگاه

نداشتند مگر در مواقع حساس هم  گریامد به خانه را دکه اجازه رفت و  ییکرد . خدمتکار ها ونگهبان ها یاو را هم انکار نم

 متوجه ابن موضوع شده بودند . 

 ریکرد کمتر با رامان درگ یبهتر رفتار م یلیهم خ نیشده است . او نیرامان عاشق او نکهیکرند راجع به ا یهمه پچ پچ م یگاه

 یسر مسئله ا ینشود هر چند همچنان گاه ریکرد با او درگ یم یسع دادیها را م زیچ یشد و تا وقت رامان به او اجازه بعض یم

 شد .  یختم م نیاو یگرفتن ازاد یرامان برا یها دیبه تهد تیشد و در نها یهم بحثشان م او ب دندیرس ینم جهیبا هم به نت

به خانه گذشته بود خود  نیاز امدن او یکرد . حدود سه ماه و خورده ا یم دیرا به مرگ تهد نیکمتر خانواده و دوستان او حاال

مطمئن شده بودم که پاک  گری. د دیایخواست زودتر به خانه ب یارام تر شده بود . از سر کار دلش م شیرفتار ها یرامان هم حن

 شده است .  نیعاشق او

.  داشت یرامان حال بهتر دنیهم با د سایشده بود . رو شتریباز هم ب یزد هر چند کوتاه ول یسر م سایبه رو شتریروزها ب نیا

کرد هر چند با مداخله رامان  یکرد و رامان هم مداخله م یم فیمن تعر یکه خوانده بود برا ییاز کتاب ها نیوقت ها او یگاه

 . دادیو تنفر را نشانش نم ضیان غ گرید یکرد ول یکمتر صحبت م نیاو

بهش  نیداشت و ا یر از تنفر قبل نبود . رامان کمتر باهاش تماسخب گهید یول ستیرامان ن ریدرگ نقدریهنوز ا نیبودم او مطمئن

 .  دادیارامش م

بود که ازش  یزیشدم که بخوابم . عکس مادرم که تنها چ یبه اتاقم رفته بودم واماده م نیشب بعد از شام و جدا شد از او کی

ناسنامه ام اگر ش ایاسم پدرم را به من گفته بود بار  کینگاهش کردم اگر فقط  دمیکش رونیکنار تخت ب یعسل یداشتم را از کشو

داشتم و  ادگاریازش به  یدور یلیخاطرات خ نکهی. با ا دمیکش یو حقارت نم یچارگیب یدر بچگ نقدریرا با نام پدرم گرفته بود ا

من  یراب زیچ چیفوت کرده بود و ه یکه در تصادف ناگهان یخاطر ببخشمش وقت نیتوانستم به ا یباز هم نم یدوستش داشتم ول

 دانستم .  یازش نم چیکه ه ینگذاشت جز پدر

تم اسلحه ام را برداش دمیکشو انداختم و از جا پر یو عجله عکس را تو یاعالم خطر خانه بلند شد . با نگران یبلند وناگهان یصدا

 گذشته کیزد ساعت از  رونیاز اتاق ب دیپوشیاسش را مکه لب یبرهنه درحال مهیزدم همزمان با من رامان هم ن رونیو از اتاقم ب

خطر را در  ریاژ یوقت شب صدا نیتوانست ا یم یزیرا در خانه چک کرده بودم پس چه چ زیچ همهنفر  نیبود و خود من اخر

ا را ب شرتشیشلوارش گذاشت و ت یخدمتکار ها و نگهبان ها بلند شده بود رامان اسلحه اش را تو یپا و همهمهه   ی. صدااوردیب

 حرکت تنش کرد : کی

 _چه خبر شده ؟

 سر تکان دادم : یسردرگ با

 کردم و همه رو سر پستاشون گذاشتم .  یرو اوک زیهمه چ شیساعت پ کیخود من  دونمی_نم

 . دیدر هم جلو دو ینگهبان نگران از پله ها باال امدند . رامان با اخم ها چند

 .  دیخط رو زد ریاژ یچ ی_چه خبر شده ؟ برا

هست به بخش خدمتکارها هم  یکردند مشخص بود هر چ یمواقع مداخله نم نجورینفر از خدمتکار ها از پله ها باال امدند . ا چند

 داد : حیاز نگهبان ها رو به رامان با نفس نفس توض یکیشود .  یمربوط م

 نیهم یدرسته برا میدیها و د نیاز دورب میکرد یریگیاعالم کرده بودند ما هم پ یاورژانس تیوضع کی_سر خدمتکار خونه 

 .  میرو زد ریاژ

 را باال برد و رو به سر خدمتکار داد زد : شیشد صدا یم یکم کم داشت نگران و عصبان رامان

 . دیحر ف نزن یقرض ینجوریشده ؟ ا یکامل بناله چ تونیکی_

 بود گفت : یخدمتکار که زن نسبتا جا افتاده ا سر



 

 

 یها چند وقت از خودش رفتار نی. ا مینکرد داشیپ میدنبالش گشت یهر چ ستیاز خدمتکارا ن یکیشکم برد  شیساعت پ می_اقا ن

از  یکی نیبا ماش میمداربسته رو چک کنن متوجه شد ینایحواسم بهش بود .وقت گفتم دوب نیهم ینشون داده بود برا یبیعج

 .  رونیاز خونه زدن ب دهیم لیاره و تحو یرو شبونه م یخدمه که مواد خوراک

کنه . رامان بدون  یم امتیمطمئن بودم رامان ق بودیم نیکه نبود؟ اور او نی.منظورش او دهیلحظه حس کردم رنگم پر کی یبرا

 تادمسی. وسط اتاق ا مینگهبان ها هم وارد اتاق شد و در را باز کرد پشتش سرش من و نیسمت در اتاق او دیبزنه دو یحرف نکهیا

عربده اش بلند شد . من  یصدا کدفعهیجا را گشت منتظر بودم هر لحظه منفجر شود .  مهو نگاه کردم که رامان چه طور ه

 : میصداش جا خورد یوخدمتکار ها از بلند

 ... دیکن داشیپ دی_بگرد

ان ها به سمت خدمتکار ها و نگهب عی. سر دیایباال ب یگند نکهیتا قبل از ا میکرد یم دایرا پ نیاو عتریهر چه سر دی. با میخورد جا

 کردم : یرا جمع م هیقض نیا عتریخودم سر دیبرگشتم با

 ؟ رونیاز خونه رفتن ب ی_ک

 از خدمتکار ها جواب داد : یکی

 ربع .   کی_کمتر از 

 یدر تو یشده بودند چرا که نگهبان ها جلو میقا نیدوق عقب ماشدور شوند حتما در صن یلیتوانستند خ یراحت شد نم المیخ

 کردند . یورود و خروج چک م یرا هر بار برا نیماش

ده راننده رو ب یشماره  یکیکنند تا راننده خوب دور بشه  یاون ها هم صبر م نشنیماش یتو نای_خوبه پس راننده خبر نداره که ا

 . 

که  ردیرا از من بگ یو خواست گوش ستادیکرده بود جلو امد . رامان کنار من ا ینیب شیرا پ نیاز نگهبان ها که از قبل ا یکی

 یمو برن دیترس میکرد اگر راننده  یرا خراب تر م زیاش حتما همه چ وانهیاعصاب و د یب تیوضع نیکردم ارامش کنم با ا یسع

 شد .  یخراب م زیگشت همه چ

 کنم . تو فقط به من فرصت بده .  یم داشی_رامان اروم باش بزار من برات پ

 شد گفت : یلحظه هم باز نم کی شیکه اخم ها رامان

گرفتم . رامان از سر خدمتکار  یکه نگهبان داده بود را م یکشم داشتم شماره ا یکنم . من اون خدمتکار رو م یاش م چارهی_ب

 : دیپرس

 ؟ یدیرو نداره فهم نید به اتاق اوکس جز خودت و من و سامان حق رفت و ام چیبه بعد ه نی_از ا

 : دیپرس ضیبا غ اریشده بود . ابن دادیاش هم با داد و ب یزدن عاد حرف

 کنه ؟ فکر عواقبش نبود ؟ انتیبه من خ دیصرف کردم چرا با نهیخدمتکار ها و انتخابشون وقت و هز نیا یهمه رو نی_من ا

 که گرفت بعد از چند بوق جواب داد : شماره

 _بله ؟

 : میهست یطیکردم که در چه شرا یم شیحال عیسر دینبود با یحرف زدن و چاق سالمت وقت

بر ص ییاومد ؟ جا یاز صندوق عقبت نم ییصدا رونیب یکه از خونه زد شیربع پ کیگم .  یبهت م یچ نی_خوب گوش کن بب

 ؟ ینکرد

 که من رو شناخته بود و نگران شده بود گفت : مرد

 شده ؟ یتوقف نکردم . چ ییاومد منم جا ینم یی_نه اقا سامان صدا

 : دمیکش یراحت نفس

ت بدون با سرع یدیاگر سر و صدا شن یحت یسیوا دیهم نبا هیثان کی یحت یصندوق عقبتن ول یتو ادی_خوبه . دو نفر احتمال ز

 گفتم ؟ یچ یدی. فهم یکن یچراغ قرمز هم صبر نم یبرا یتوقف برگرد خونه . حت قهیدق کی یحت



 

 

 .  نهیماش یتو یکردم ؟ به خدا من خبر نداشتم کس یشده اقا من کار اشتباه ی_چ

 .  افتهین یکه بهت گفتم رو بکن تا اتفاق ی_فقط کار

 گردم خونه .  یاالن فلفور برم نی_چشم اقا هم

بودند که به احتمال  هدیشوند . همه شان فهم  جهیرو که قطع کردم نگاه رامان انداختم همه ساکت شده بودند تا متوجه نت یگوش

 ان ها نتوانسته اند فرار کنند و داخل صندوق هستند .  ادیز

 صندوق عقب هستن .  یدرصد هنوز تو 99احتمال  گردهی_داره برم

از  نیوا یان خدمتکار و سو استفاده  انتیترسناکش را گرفته بود حس خ یدوباره خونسرد دیکش یقیدر سکوت نفس عم رامان

 کرد .  یم ینیب شیقابل پ ریغ ی وانهید کیبه  لیکه بهش داده شده بود او را دوباره داشت تبد یازاد

نگهبان  کیساعته  24به بعد  نیکس حق رفت و امد نداره . از ا چیجز ما سه نفر ه دیکن میدر اتاق رو دوباره تنظ ستمیس عی_سر

 مراقبت کنه .  نیدر اتاق او یجلو

 یمشخص نبود که چه بال دیرس یم نیخدا به داد او یرا بکشد ول نیقصد نداشت او یعنیبود که  یبحرفش نشانه خو نیا خوب

ت دانستم مقصر اس یفرار کرده بود م نیاو نکهیکرد با ا یرا م نکاریا دی. نگرانش بودم نبا اوردیب نیخواهد سر او یم یگرید

م کرد یفکر م نیبه ا یاز طرف یبخواهد فرار کند ول دادمیحق م ی. از جهات اوردیب رشبه س ییخواست رامان بال یدلم نم یول

 کرده بود .  سکیبشر باز هم ر نیا یکند . ول ینکند رامان را عصبان یکه بار ها بهش گفته بودم سع

 مبل نشست و به نگهبان ها دستور داد : یرو رامان

نگهبانا و خدمتکارها رو  یو همه  دیرو روشن کن اطیح یچراغ ها ی. همه  دیمنو خبر کن دیکه رس نی. ماش نییپا دی_همه بر

 اد .   یسرش م ییکنه چه بال انتیخ یکه به رامان شوه یتا بدونن کس رمیزهر چشم بگ دی. با امیتا من ب دینگه دار اطیح یتو

.  میستادیکه رفتند ما سه نفر ا هیشد همه برگشتند که بروند که سرخدمتکار را صدا کرد تا صبر کند . بق یم وانهیدوباره داشت د 

 رفت .  یاش کنار نم یشانیلحظه از پ کیانداخته بود و اخم  شیپا یرامان پا رو

 _خوب بگو. 

به من انداخت و بعد هم  یسوال را زا او خواهد کرد نگاه نیدانست رامان ا یبود . انگار م نیانگار منتظر هم سرخدمتکار

 به رامان : ینگاه

 احمق بشه .  نقدریکردم ا ینم فکر دی_باور کن

هم نداره.  یکس و کار چیداره ه یمال ازین یلیخ یقبول کردم تو گفت یدختره رو به وقت نی_خوب گوش کن معصومه من ا

 یزیچ هیکاسه است پس  مین ریز یکاسه ا هی یدیاستخدام بشه . و تو هم فهم یاصرار داشت شتریتو ب یبود ول طیدرسته واجد شرا

 .  دوننینم هیکه بق یدونیم

ار انگ نباریا یمرتکب نشده بود ول یبار هم اشتباه کی یکرد و حت یرامان کار م یمضطرب شده بود سال ها بود برا معصومه

 داده بود .  ینیسنگ یسوت

 .  ومدنی_حرف بزن معصومه تا ن

حاال  یبودمش . ول دهینگران ند ایوقت مضطرب  چیسالش بود ه 46 میدختر که نرد ریپ نیرا در هم قالب کرد . ا شیها دست

گفتم که متوجه  یم نیخواست بزند ، من را هم کنجکاو کرد و به هوش رامان افر یکه م یحرف یکرد برا یپا و ان پال م نیا

 یاقت مط ید برامان دار دمید ینکته توجه نکرده بودم وقت نیبودم که به ا نیفرار او ریدرگ نقدرینکته شده بود به شخصه ا نیا

 شود گفتم :

 پس دهن باز کن .  گردهیهم داره برم نیو ظاهرا که او ی_بگو معصومه تو مقصر نبود

 به رامان انداخت : دهیرو از من ترس نگاهش

م چون وردست یداره ول یادیسر به شما عالقه ز رهیدختره خ نیمتوجه شده بودم که ا شیوقته پ یلیبگم اقا الل بشم خ ی_واال چ

 یدرست م دیکه شما دوست دار ییو غذاها دیچرخ یدور شما م شهی. هم اوردهیخودم ن یبه رو یزیو بز بود چ زیت یلید و خبو

 .  شهیم الیخ یب گهیمدت د هی المیبه خ دیکن ینم شادمم حساب یشما حت دونستمیکرد . م



 

 

 گفت : یرامان حرص دیجرفش که رس ینجایا به

 ؟ یبه من نگفت یزی_پس چ

و  مدت حد خودش هیدرست کنه . کفتم بعد  یدردسر ایموضوع رو بخواد نشون بده به شما  نیکردم که ا ی_اقا به خدا فکرشم نم

 شه .  یم الیخیفهمه ب یشما رو م گاهیجا

 را باال برد : شیرا در هم قالب کرد و صدا شیگذاشت و دست ها نیزم یرا رو شیدو پا رامان

 ... یگفت یبه من م دی. با یگفتیبه من م دی_با

 کردم ارومش کنم : یرامان گذاشتم و سع یشانه  یرو دست

 _اروم رامان ...اروم .

 خودش ندارد .  یرو یدانستم االن اصال کنترل یخودش را کنترل کند م کردیم یفشرد و سع یهم م یرا رو شیدندان ها رامان

 اش ... هی_بق

 یول دیترس یم شتریاش ب یبود انگار از گفتن باق دهیترس یلیفشرد خ یرا در هم گره کرده بود و محکم م شیدست ها معصومه

 اب دهانش را قورت داد و شروع کرد : دیاز لحن رامان هم ترس

 دختره ... نیکه ا شی_واال چند ماه پ

 داد زد : رامان

 .  نهی_حدتو بدون اسمش او

 جمله اش را با لکنت اصالح کرد : عیخورده بود سر یشده بود باز و معصومه که از داد رامان تکان بد خل

 شونیشما رو به ا یتوجه ها یوقت یخدمتکار ها متعجب بودند ول یاومدن همه  شونیا ی...خانوم ... از وقت نی_ب..بله ...او

 همه ... نیبود ...ب یا عهیا... ش هیهم متعجب شدن ...راستش ... راستش  شتریب دنید

 : دیحرفش را بر رامان

 ؟یا عهی_درست حرف بزن ... چه شا

 : دینگاه من کرد بهش اشاره کردم تا بگو دهیترس معصومه

 پخش شده بود که شما .. شما .. عهی_شا

 منتظر و کالفه بود : رامان

 ؟  ی_من چ

تختتون بخوابن در  یتو دیذاشتینم دیاورد یکه با خودتون م ییوماوقت خان جی. اخه ..ه دیرو دوست دار شونی.. شما ا نکهی_ا

از استخر  دیدیو اجازه م دیداریکنار خودتون نگه م یتخت خودتون و حت یتو شونویگفتن که شما ا یکه همه م یصورت

 استفاده کنه و... تونیشخص

 که رامان مجالش نداد : دهدینشان م یمعصومه نگران شدم که رامان چه واکنش یحرف ها نیا با

 چه ؟ هیدوستش داشته باشم به بق رمی؟ گ ی_خوب که چ

 .  کردیم یدختره ...حسود نیانگار ا یبکنم ول ی_اقا به خدا من غلط بکنم جسارت کنم اصال فکر

 را تنگ کرد : شیچشم ها رامان

 ؟ ی_چ

 داد .  یاب دهانش را قورت م یعرق کرده بود و به سخت دیترس معصومه

 حسادت کنه .  نیکه بخواد به او هیگاهیکرد . اصال اون تو چه جا یگه خورده بود که حسادت م_



 

 

 بلند شد : شیبود رامان از جا دهیرنگش پر معصومه

 دیبان یدونستیتو االغ م یوقت میخبر داشته باش دیسامان با ایکشن هم من  یخدمتکارا نفس م ی_خوب گوش کن معصومه وقت

د ش یحسادتش باعث م نی؟ اگر ا یاورد چ یسرش م ییداشته باشه . اگر بال یدسترس نیبه او نقدریدختره ا نیا یدادیاجازه م

  ؟یچ هرو بکش نیبه کله اش بزنه که او نیهوس ا

رفت .  یعقب عقب م دهیمعصومه ترس دیکش یخط و نشان م شیرفت و برا یزد به سمت معصومه م یجور که حرف م نیهم

 اورد چه ؟  یم نیسر او ییتوانستم بکنم حق داشت اگر دختره بال یحالتش نم نیا یبرا یکار چیه

 یکه با امدنش به زندگ یحاال که فرار کرده بود . حق یحت میداد یم تیاهم نیبه حال او نقدریتا حاال من و رامان ا یاز ک اصال

 بود .  ختهیما همه معادالت را به هم ر

احساسات  نیکندم .ا ی. همتون رو زنده زنده پوست م زدمیم شیخونه ات اتیح یتواومد همتون رو  یسرش م یی_اگر بال

خودم  یتو خونه  یاز خدمتکارا دیمن داشته باشه هان ؟ چرا من نبا یبرا یمتیق نیهمچ هیبه  دیبا یدختر عوض هی یاحمقانه 

 خبر داشته باشم . هان؟

 یریفاجعه جلوگ کیهم توانسته بود از  شینجوریهم یلینه خ یبود ولاخر را داد زد . به سمت رامان رفتم معصومه مقصر  هان

 شانه رامان گذاشتم و به سما خودم چرخاندمش : یکند . دست رو

کردم که بخواهد  ینم ینیشبیواقعا منم پ یخودش هم حواسش به دختره بوده ول نقدرینه ا ی_رامان مقصر معصومه هست ول

 .  ستیبشه اون ن هیتنب دیکه با یکنه . اون یتیخر نیهمچ

نشده  کیریستیه یبهتر شده بود و دچار رفتار ها یلیجند وقت خ نیزد . نگرانش شده بودم ا یبه من انداخت نفس نفس م ینگاه

 خودش بود .  یحالت ممکنه  نیاالن در بدتر یکرد ول یبود و کمرت پرخواش م

 : دیاز نگهبان ها سر رس یکیلحظه  نیهم

 منتظر شمان .  اطیح یتو . همه تو ادیتا ب میرو باز کرد اطیدر ح دین رساال نی_قربان هم

***************** 

  نیآو

 یار هاخوب رفت ینکرده بود ول یبه خصوص رییبه نظر تغ دیکه داشتم بهتر شده بود هر چند شا یتیوضع یلیچند وقت خ نیا

 یو مهدو میاز من حرف زده بود شتریب میو صحبت کرده بود دمیرا د یهم مهدو گریبار د کیرامان به مراتب بهتر شده بود . 

 امد همش باهاش صحبت کند .  یم وششخوش برخورد و ارام بود که ادم خ نقدریا

کردکه معموال راجع به  یم دایصحبت پ یبرا یشدم بهانه ا یوقت ها که ساکت م یلیبا من خوش رفتار بود و خ یلیخ سامان

 کی گهی. االن د دیخر میبرا گرید یکیپس نداد فقط  گهی. ان کتابم راکه د دیخر یمن م یبرا شیبود که رامان هم ییکتاب ها

چند تا  میسامان برا ایشد رامان  یخواندم و تمام م یرا م شمیبار که کتاب ها کی وقتخودم داشتم که هر چند  یکتاب خانه برا

 .  دندیخر یم دیجد

 انجیه یلیکه داشتم خ یسه بعد ید یها با ال ا لمیف دنی. د نمیداد تا بب یرا بهم م ییخودش چند تا یها ملیهم سامان از ف یگاه

 بهتر بود .  کاریاز ب یتنها بودم ول شهیبود . هر چند هم زیانگ

 ای یخوراک یزن که برا یکس حق امدن به انجا را نداشت مگه خدمتکار ها چیرفتم . ه یشنا م یصبح ها تا ناهار برا یگاه

کردم ازشان که  یم یسوال یوقت نیهم یبکند برا یا رهیکدامشان حق نداشت با من صحبت غ چیاوردند . ه یحوله و لباس م

 .  دادندی، جواب نم دینبا

واب را ج میسوال ها یکرد و گاه یصحبت م یبا من کم مینبود و خودم و او تنها بود یکس یاز خدمتکار ها بود که وقت یکی فقط

بفهمد  یس. مبادا کدیترسیهم م یلیبود که خ یعیطب یلینه و خ ایکند  یم تمیرامان اذ ایکه ا دیپرس یم تمیاز وضع یگاه ایو  دادیم

که  یاواخر هر کار نیبود. ا یداشتن خودش نعمت یکردم جز سامان و رامان هم صحبت یخودم فکر م اگرم گرفته . ب یبا من کس

 میراجع به کتاب ها ی. گاه میحرف بزن یزیداشت راجع به چ یوقت شهیهم ینطوری. ا دادیبه من مربوط بود را خودش انجام م

 یبه کتاب خواندن نداشت وگرنه حتما بهش قرض م یا هعالق یلیبود خ یسطح یول دادینشان م یکنجکاو دیخر یکه رامان م

 گفته بود که همه خانواده اش را از دست داده است .  میساله بود . برا 23بود و  اسمنیدادم . اسمش 

 ی. ول ردیخدمتکار ها جرات کرده تا با من ارتباط بگ نینفر فقط ب کی نیشده که ا یچ دانستمی. نم دیرس یمظلوم به نظر م یلیخ

 امد . یبود خودش موهبت به حساب م یهم صحبت میکه برا نیا



 

 

کردم که  یم ادداشتیبود ،  دهیخر میکه رامان برا یرنگ و وارنگ یدر دفتر ها ییها زیاتاق داشتم چ یکه تو روز صبح کی

رنگ و وارنگ  یاتاقم بود پر شده بود از خودکار ها و مداد ها و دفتر ها یکه تو یریتحر زیبا ناهارم باال امد . االن م اسمنی

 زیم یرو ایاورد  یم میگذاشت و برا یم یجعبه ا یو ان ها را تو دیخر یدفتر هم م میبرا دیخر یکه رامان کتاب م یگاه

 کنم .  شانیدایگذاشت تا پ یم ریتحر

 یادم چطور م نیشدم که ا ینگران م شتریشناختمش ب یم شتریشد و هر چقدرک ه ب یتر م بیهر روز عج میبرا تشیشخص

کرده بودم  نییقیاش که حاال  یپوست ریز یمحبت ها نیبه فروزنده و نه به ا شیهامتفاوت رفتار کند . نه به شکنجه  نقدریتواند ا

 شد .  یفقط شامل حال من م

کرده بود  شیسرخدمتکار دعوا ی. دو سه بار میخوردم صحبت کن یطور که من غذا م نیبه دعوت من کنارم نشست تا هم اسمنی

 یس مح شتریچرا ب دانستمیکرد . نم یبا من صحبت نم یلیبود پروو تر شده بود . سرخدمتکار خ دهیمن را د تیاو که حما یول

 بود .  یوگرنه زن مهربان دیبه من بگو یزیچ دیترس یم اشتکه به رامان د یکردم به خاطر حس وفادار

 ؟ نی_او

 یخواهد بزند ول یرا م یانگار حرف دیبا تردسر تکان دادم .  دمیجو یرا در دهنم م میکه غذا نجوریبهش انداختم و هم ینگاه

 : دمیدهنم را قورت دادم و پرس یتو یکرد که لقمه  یمکث ستیمطمئن ن

 شده ؟ ی_چ

 خواست بزند . یکه م یشدت سرش را تکان تکان داد . انگار منصرف شده بود از حرف با

 .. یچیه یچی_ه 

 شدم و اصرارکردم : کنجکاو

 شده بگو ؟ ی_چ

طور که نشسته بود به سمت من خم شد و ارام  نیرا بشنود هم شیصدا یکس دیترس یانداخت انگار م یاطراف را نگاه نگران

 گفت :

 ؟ یکه فرار کن یفکر کرد نی_تا حاال به ا

 فرارم را بسته یراه ها یرامان همه  یموضوع فکر کرده بودم . ول نیوقت بود که به ا یلیحرفش خشکم زد . خ نیگفتن ا با

 بود . 

 ؟ یزن یحرفو م نیچرا ا اسمنی_

 دانست چطور حرفش را برساند .  یبود ، خودش هم مضطرب بود و نم دهیپر رنگش

 . ومدهین ی_بگو نترس . بگو تا کس

 بتونم بهت کم کنم .  دیشا ی_راستش رو بخوا

و  اسمنیخود  یتوانست چقدر خطرناک باشد . هم برا یکه فرار کردن م دانستمیم دیجیدر دلم پ یزیحرفش انگار چ نیگفتن ا با

 سکیر یلیبه من اعتماد کرده بود خ یحاال که تا حد یکرده بود ول دیخودم و خانواده ام . رامان بارها من را تهد یهم برا

 بود .  نشیاورد . کشتن بهتر یسرم م ییچه بالها دانستیشدم خدا م یبود اگر موفق نم یبزرگ

 ... یول

 ینانیچه اطم یول نمیخواست پدر و مادرم را بب ی. دلم م نمیخواست سلما و محمد را بب یخواست بروم . دلم م یدلم م هنوز

 یبه اصل لیمن تبد ینطوریما محافظت کنه . ا یتونست از همه  یمحمد م ایشدم ا یوجود داشت موفق بشم . و اگر موفق م

 است  .  دهید کیبود را از نزد یمهم یلیکه شخص خ یشدم که مرگ مظلوم یم یشاهد نیتر

 صورتم تکان داد: ینگران دستش را جلو اسمنی.  یتوانستم چ یاگر نم یکنند ول تیتوانستند از من  حما یم ینطوریا

 ؟ یکن یفکر م یبه چ نی_او



 

 

رد و ک یخوب رفتار م یلیبود . رامان االن با من خ یبزرگ یلیخ سکیر نیکردم فکرم را متمرکز کنم ا یتکان دادم و سع یسر

 یم یسع یقابل هضم نبود که عاشقم شده باشد و گاه میاست که به من داشت هر جند هنوز برا یبه خاطر حس نیمطمئن بودم ا

 کند .  دایخواست دست پ یاز اول م کهیزیاست که به چ نیها به خاطر ا نیا یکنم که نه همه  هیکردم خودم را توج

 جونت تموم بشه .  متیممکنه به ق یداد یاگر بفهمن تو من رو فرار هیکار خطرناک یلیخ نیا اسمنی_

 اب دهانش را قورت داد : اسمنی

شک  یخونه . کس گردمیاونوقت خودم برم یکنم بر یحساب اونجاش رو هم کردم شبونه کمکت م یدونم  . ول یدونم م ی_م

 کنه .  ینم

 داشته باشد : یخوب و محکم یلیخ یرنامه ب دیرس ینگاهش کردم به نظر نم دیترد با

 ؟  یبندازه چ رمیاگر رامان گ ی_ول

 خوابه .  میر یکه ما م ی_نگران اقا نباش . اون اون ساعت

 .  افتدیب میممکن است برا یفکر نکنم که چه اتفاق نیکردم به ا یرا حبس کردم و سع نفسم

 کنه . االن تازه بهم اعتماد کرده .  یام م چارهی_رامان ب

 مضطرب شده بود : یلیخ اسمنی

به  یکن ی. فکر م رونیبار دختره رو لخت از اتاقش پرت کرد ب نیمونه اخر ینم یطوالن یزن چیوقت با ه چیاقا ه نی_او

 کنه ؟ یم کاریخواسته اش برسه با تو چ

 یواقعا به من احساس نکهیکردم ا یبود که من م یچه فکر احمقانه ا نیگفت اخه ا یشد . راست م نیحرفش ته دلم چرک نیا با

 توانست عاشق من بشود .  یمثل او چطور م یکرده است ؟ ادم دایپ

 فرار کردن شده بودم . الیخیکرده بودم که ب یبا خودم چه فکر دانستمیماندم . نم یخانه م نیدر ا دیکور شده بود . نبا میاشتها

شدم  یشدم . ناخوداگاه داشتم م یرام او م نقدریا دیفرار نبود نبا یبرا یاگر راه یکردم . حت یرا م نکاریا دیبا شیوقت پ یلیخ

باز هم من  یول میبود دیوقت ها در حال دعوا و کل کل و تهد یلیاگر خ یبود . حت لشیکه باب م یزیچخواست  یکه او م یزیچ

که بهم داده بود را از دست ندهم  ییها یازاد نیخواست ا یبهانه بود که دلم م نیامدم و همه اش با ا یاز مواضعم کوتاه م یلیخ

 . 

 ؟  هی_برنامه ات چ

 یو برا دیا یاشپزخانه به خانه م ازیاوردن مواد مورد ن یبرا نیماش کیبار  کیخالصه گفت که هر چند وقت  میبرا اسمنی

بار  کیهر چند وقت  نیماش نیا یرود . ول یکند و م یم یرا خال شیو بارها دیا یخانه نشود اخر شب م یمزاحم اعضا نکهیا

 .  میفرار کن میو بتوان دیایب شیپ یناسبتا فرصت م میکرد یصبر م دیامد پس با یم

تا  ییغذا مواد یجعبه ها یالبه ال میبود پنهان شو یا دهیوانت سرپوش هیکه شب نیدر صندوق عقب ماش میتوان یگفته بود م اسمنی

شد  یمشکوک نم یرفت کس یتوانست برگردد به خانه . اگر تنها م یم اسمنیو ان وقت  میشو ادهیدور شد پ نیخوب ماش یوقت

 از خانه خارج شده است .   یقبل فتیگفت که سر ش یم دیرس ینگهبان ها م فتیش ضیچرا که سر تعو

 یفرار هست ،دلم نم یبرا یراه دمیفهم یاز وقت من دلم بد بود هر چند یکه فکر همه جا را کرده است ول دیرس ینظر م به

شده است .  یکه دوست خوب دیرس یبه نظر م یدارد به من کمک کند . ول یسع اسمنیچرا  دانستمیانجا بمانم نم یخواست تو

 : دمیکه مثل خوره به جانم افتاده بود را ازش پرس یهوا سوال یب دقرار ومدار تمام ش یبرا مانیصحبت ها یوقت

 اره خونه ؟ یدختر م شهیاقا هم اسمنی_

خواستن اول  یکه خودشون م یادیز یها نهیگز نیب دادیم تیاهم یلیدوست دخترش باشه خ یک نکهیخوب به ا ی... ول شهی_هم

 کرد .  یم قیتحق

 حد و مرز بودنش .  یهمه ب نیاز حدش از ا شیتکبر ب نیخورد و حالم به هم خورد از ا چیکردم دلم پ حس

 تا چند تا ؟ _چند

 فکر کرد : یکم اسمنی



 

 

 حسابشون از دستم در رفته .  گهیبودن د ادی_اوه ز

 نینبود . پس چرا ا دی. از رامان هم بع دیداشت به من دروغ بگو یچه لزوم یداشتم ول یمکثش حس بد نینسبت به ا نکهیا با

 بودم ؟ دهیبودم دختر ند نجایکه من ا یمدت

 . دمیمدت ند نیا یرو تو ی_اخه من کس

 گفت : نانیبعد با اطم یسوال را از من نداشت . خودش هم انگار مطمئن نبود به جواب سوالم ول نیانتظار ا انگار

 اش .  گهید یرفته خونه ها یم دی_شا

 هم داره؟؟ گهید ی_خونه ها

 .  شهیخونه اصل نی. ا ادی_اره ز

با  اسمنیگرسنه ام بود .  نکهینداشتم با ا یینده بود کردم  . اصال اشتهاما یکه دست نخورده باق میبه غذا یخودم رفتم نگاه یتو

 لبخند گفت :

 .  زمیعز یخور ی_چرا نم

شدم مگه  یرامان ناراحت م یرفتار ها نیاز ا دیداشت . چرا با یبه من چه ربط لیمسا نیکردم اصال ا یبا خودم فکر م داشتم

 کنم .  رونیکردم افکار مزاحم را از ذهنم ب یسع اسمنیحرف  انیداشتم . با  ینکرده من بهش حس ییخدا

 _اشتها ندارم . 

 .  یش یراحت م ی_نگران نباش به زود

بهم دست داده بود ربط داشت هر چند من  یحرف ها نیکه از ا یبه حس بد دیدانم چرا شا ی. نم امدیخوشم ن چیحرفش ه نیا از

 نشان داده بودم  . یموضوع کنجکاو نینسبت به ا یبودم که حت یصبانحق نداشتم ناراحت بشم اصال از دست خودم ع

 کرده است . مضطرب یانگار کار اشتباه دیبلند شد، رنگش پر شیاز جا دهیترس اسمنیاتاق زده شد و سرخدمتکار وارد شد  در

 و با تته پته گفت :

 گن اشتها ندارن .  ی_خانوم م

را باز  شیبرود بعد رو به من کرد و اخم ها رونیبه او کرد و با سر به او اشاره کرد که از اتاق ب یبد یلیاخم خ سرخدمتکار

 گفت : یحس خاص چیکرد و بدون ه

 .  دیان . بهتره اماده بش ی_اقا دارن م

ه ب دیه . چرا اصال باشده بود فرار کردن از ان خان دمیام ی. همه  نمیخواست رامان را بب ینصفه انداختم دلم نم یبه غذا ینگاه

 اش هم بکنم .  یخواستم عصبان یگشتم . نم یرفتم دنبال بهانه ا یم شوازشیپ

 حالش خوش نبود ؟ دیشه بهش بگ یاونم بخورم . اگر اقا سراغم رو گرفت م یدارم . غذا هم نم دی_امروز دل درد شد

بود  کینزد یبه نگران یکه کم یداخل اتاق امد و با لحن دنبال کرده بود یبرزخ یاو را با نگاه اسمنیکه تا رفتن  سرخدمتکار

 : دیپرس

 ارن؟یبه اقا سامان بگم دکتر ب دیخوای_م

 رو تکون دادم : سرم

 استراحت کنم .  دیفک کنم علتش مشخص باشه . با ستین یازی_نه نه .. ن

 : میخواهم راجع به مشکل زنانه ام بگو یکه م دیتکون داد انگار فهم یسر

 .  ارمیم وهیبراتون با اب م دیبه من زنگ بزن دی_اگر مسکن خواست

ن وقت با م چیبهش داشتم ه یحس خوب یبود ول یالیخیو ب یخونسرد شهیدر رفتار و حرف زدنش هم نکهیتکون دادم با ا یسر

 دهیکردند من رو ناد یم یسعخدمتکار ها  یباق یبه خاطر رامان بود ول دیگرفت . شا ینم دهیمن رو ناد ایکرد  ینم یرفتار بد

 .  رندیبگ



 

 

چه  نیکردم که دلم درد گرفته است . ا یحس م یجد یکرده بودم و جد دایرفت به تختم رفتم . احساس تهوع پ رونیاتاق که ب از

 دل درد گرفته بودم .  یول دمیپر یم نییباال و پا یاز خوشحال دیبود که به من دست داده بود . االن با یحالت مسخره ا

 یلکرد و یاتاق را گرم م شهیاتاقم هم یشیگرما ستمیس دادیزمستان کم کم خودش را  داشت نشان م دمیچیپ میپتو یرا ال خودم

پتو بروم و قهوه بخورم . االن  ریو بعد ز دیایسرد به داخل اتاق ب یتا هوا کردنیاتاق رو باز م یزد و پنجره  یبه سرم م یگاه

 فکر نکند .  یگرید زیچ چیبزند و به ه خیاتاق را سرد کنم که مغزم  یهوا نقدریا خواست یان زمان ها بود دلم ماز هم

 عیرس یلیاتاق خ یپتو . هوا ریبرگشتم ز عیمهم نبود . سر میبرا یامد . ول یم یبد یلیشدم و پنجره را باز کردم سوز خ بلند

م و نبود تا سرم را بلند کن ازیدر اتاق باز شد ن کدفعهیو سرخدمتکار گذشته بود که  اسمنیاز رفتن  یادیسرد شده بود . مدت ز

کردم ازش بدم  یهم گذاشتم و فشار دادم . حس م یرا رو میخودش وارد اتاق شده بود . چشم ها زقبل ا شیصدا نمیرامان را بب

 . نمشیخواهد بب یو دلم نم دیا یم

کرده  سرما به جانم نفود یبود حساب کیچون پنجره به تختم نزد یپتو بودم ول ریز نکهی. با ا زده بود خیسرد  یتمام بدنم از هوا 

 .  نمشیشود و برود . دوست نداشتم بب الیخیکردم رامان ب یزده بود فقط دعا م خیبود . واقعا انگار مغزم 

 کرد وارد اتاق شدند : یصحبت م یبا کسان کهیعجله و در حال با

 ؟ یکنه ؟ چرا زودتر به من خبر نداد یدلش درد م یچ یعنی_چش شده ؟ 

 که جوابش را داد : دمیسرخدمتکار را شن یصدا

کنم  یخوان گفتن نه . فکر م یم ییدارو ایاومدم سراغشون که خبر اومدن شما رو بدم به من گفتن . گفتم دکتر  ی_اقا به خدا وقت

 مشکل زنانه داشته باشن  . 

االن در دوره  نیفرو بروم . دروغ نبود من خودم هم نیزم یخواست اب شوم و تو یتکار زد دلم مکه سرخدم یحرف دنیشن از

 .  نمیرامان را نب نکهیا یبود برا یبهانه ا شتریصورت نبود ب نیدرد به ا یام بودم ول

 : دمیسامان را هم شن یتخت که شدند صدا کینزد

 سرده ؟  نقدریاتاق چرا ا نی_ا

 فت :نگران گ سرخدمتکار

 که من اومدم اتاق گرم بود .  شیربع پ کی دونمی_واال نم

 خودم حس کردم : کیبست نزد یرامان که داشت پنجره را م یعصبان یصدا

 .  تشیوضع نیپنجره رو باز گذاشته . با ا یواسه چ وونهی_دختره د

هم صحبت کنند . از خودم سرخدمتکار و  یجلو لیمسا نیراحت راجع به ا نقدریتوانستند ا یشرمنده شدم . چطور م دوباره

 سامان هم رفته بود .  یجلو میبودم . ابرو یرامان عصبان

 صورتم نشست : یسرم حس کردم دست گرم و بزرگ رامان رو یکم حضور همه شان را باال کم

 کن .  ادیاتاقش رو ز یشیگرما ستمیزنه . سامان س یم خیداره  ی_وا

بزنم که من را  غیخواست بلند شوم و سرش ج یدلم م ی. ار طرف دارمیا متوجه نشده بودند که من بکنار زد ظاهر میرا از رو پتو

 چشم شوم .  یدوست نداشتم با او چشم تو یاز طرف یبه حال خودم بگذارد ول

 که براش خوبه اماده کن شامم باشه واسه بعدا .  یزیهر چ نیی_برو پا

 را حدس بزنم : شانیتوانستم جا یم شانیصدا قیشده بود از طر کیهم دوباره به تخت نزد سامان

 شه .  یکردم االن اتاق گرم م ادی_رامان ز

 ام را لمس کرد : یشانیدست من را گرفت و دوباره صورت و پ رامان

 دکتر.  میسرده . بهتره زنگ بزن یلی_بدنش خ

 زنم .  یکم گرم شه اگر بهتر نشد خودم زنگ م کی_بزار 



 

 

توانست نگران من باشد حق نداشت نگران من  یامد . چطور م ینگرانش هم بدم م یصدا نینگران بود از ا یلیمان خرا یصدا

 .  دیخواب یشود که با ان ها م ییشود . دوست داشتم بلند شوم و بهش بگم برود نگران همان زن ها

 یبود . چرا داشتم حسادت م میه خاطر هورمون هاحساس شدم البد ب نقدریچرا من ا امدیرا لعنت کردم اشکم داشت در م خودم

 کردم من از رامان متنفر بودم .  یحسادت م دیکردم . من نبا

 شه کرد .  یم کاریچ نمیتا بب دیقبلش در بزنن . فعال بر ایاماده کردن خودت باهاشون ب نایهر وقت ا رونی_سامان برو ب

 کنم .  یرم لباسام رو هم عوض م ی_باشه من م

اورد .  یپالتو و کتش را در م دیرس ی. به نظر م دمیشن یرامان را م ینفس ها یدر امد سکوت برقرار شد صدا یصدا یوقت

 رفته بود .  میاستخوان ها ی. سرما تو دمیلرزیخودم مچاله شده بودم و م یکردم که چشم باز نکنم . تو یمقاومت م یلیخ

شدم . تخت جا به جا شد .رامان  یمن که سرما به جانم رفته بود اصال گرم نم یشد ول یاتاق داشت گرم م ی. هوا دمیلرزیم

وشم گ خیداغ بودند . سرش را ب شیتخت نشسته بود. وحشت زده خودم را سفت کردم .دست پشتم گذاشت . دست ها یکنارم لبه 

 اورد :

 .  یش یم ضیو گرنه مر یاروم باش تا گرم بش یداریب دونمی_م

بدنش از آن جا که  یحرف ساده اش من را ارام کرد . راحت تر شده بودم . گرما نیارام شدم . چطور ممکن بود . با ا ناخوداگاه

 دمیدلم گذاشت . نامحسوس لرز یشد . دستش را رو یبود که ازش گرما ساطع م یکوره ا هی. شبکردمینشسته بود حس م کمینزد

 اساژ داد :دلم را م یبودم . ارام با دستش رو دهی. ترس

 . یچشمات رو اصال باز نکن یتون یپس م یکش یخجالت م دونمیخوام دل دردت خوب بشه . م ی_نترس م

 یادیز یرفتارش البد دختر ها نیبا فکر . متنفر بودم از ا نقدریارام و با مالحظه ا نقدریرفتار کند ا نطوریتوانست ا یم چطور

ن چه بودند . البد ...اصال به م دهیتختش خواب یها تو یلیخوب بلد بود . البد خ نقدریارا در بغلش گرفته بود و ارام کرده بود که 

 حسادت کنم .  دی. من نبا ستی. به من مربوط ن

 نم . ک یم دارتیشام ب ی. خودم واسه  یو بخواب یطور اروم باش تا گرم بش نی_نفست که خوبه . ضربان قلبتم که نرماله .هم

 نکهیا یکنه برا یلمسم م نکهیا یعذاب وجدان ندارم برا یحت گهی. د یکن یم نکارویکنم . چرا با من ا هیتونم گر یکجا م ایخدا

 عیسر درنقی. چطور ا رمیگ یجمله اش اروم م کیبا  یبترسم ول دیحالم بد بشه با دیبا ادیبدم ب دیچرا من با کهیبه من نزد نقدریا

 تونست چشم هام گرم بشه .  یبشه . چطور م دیدرد نامحسوس ناپددل درد و کمر  نیا ستتون یگرم شدم . چطور م

 ترسم یمن ازش م ستمیمن کنارش اروم ن رهیگ یعقم م گارشیادکلن و س یمن از بو زارمیتنش ب یازش متنفرم من از بو من

 ها درست نباشه . نیشه ... همه ا یم یمن بهش اعتماد ندارم ... چطور

*************** 

  نیآو

 یشود از رامان دور یکه م ییبود که تا جا نیتالشم ا یکردم . همه  یروز بعد از ان روز را من تمام مدت به فرار فکر م دو

را  میاو کتاب ه گذراندمیوقتم را در تخت م شتریام را بهانه کرده بودم و ب یضیفکر نکنم پس مر شیبه او رفتارها یکنم و حت

 خواندم .  یم

نداشتم . خود رامان هم  یگرید یچاره  یبود ول یاداوری یجور کیهم خودش  دیخر یم میکه او برا ییها کتاب دنید نکهیا با

چند زد . هر یبار به من سر م کی یحداقل روز یشد ول ینم چمیپاپ ادیز میایب رونیب میخواهد از جا یدلم نم یلیبود که خ دهیفهم

 داشت .  یدر برخورد با من ناخوداگاه نرمش خاص یبود ول دهمغرورش را حفظ کر لیهنوز استا

ساعت چهل  میو ان ها فقط ن دیا یم 12امشب ساعت  نیشام به اتاقم امد و گفت که ان ماش یبرا اسمنیاز دو روز باالخره  بعد

 ند .رو به رو نشو یوقت با کس کیبود که  یقیدق یزیبرنامه ر ازمندیها ن نیا یهمه  یشوند ول نیوقت دارند تا سوار ماش قهیدق

 زد و یدانست چرا هم دلش شور م یخواست بکند مطمئن نبود نم یکه م یانداخت ،هنوز به کار اسمنیبه  ینگاه دیبا ترد نیاو

موضوع فکر کرده بود و همش هم به خودش  نیدو روز گذشته را مدام به ا نکهیکار نبود با ا نیبه انجام ا یراض نکهیهم ا

 داشت .  دیو هم ترد دیترس یباز هم ته دلش هم م یول تاس یکار درست نیداده بود که ا نانیاطم

 افته ؟ ینم یاتفاق ی_مطمئن



 

 

 زد : یزورک یلبخند اسمنی

کردن بار ها  یکه خال یکنم تا وقت متیکه من قا نکهیا شیمن فکر همه جاش رو کردم . سخت یهست ول سکی_نگران نباش ر

 یلیخ گهید شیباق میبش نیره برگه ها رو بده سرخدمتکار امضا کنه سوار ماش یکه راننده داره م یمیات یتموم بشه . بعد تو

 راحته .

 مطمئن نبودم و سر تکون دادم : بازم

 ...میافتیب ری_اگر گ

 هم فشرد : یرا رو شیشده بود با حرص دندان ها یکه انگار از دست من شاک اسمنی

 کنم و تو رو نجات بدم .  سکیر دیتر از توام . پس چرا با چارهیکه من ب میافتی. اگر ب میافت ی_نم

خانه داشت . از کمک کردن  نیدر ا یخوب طیاالن شرا یکرد وقت یم یبزرگ سکیر نیبود چرا داشت همچ یهم سوال خوب واقعا

 کرد .  یاش م یو مهربان یها را به خاطر دوست نکاریا یهمه  یعنیشد .  یم بشینص یزیبه من چه چ

 : دیبود نگران پرس دهیمن را د دیکه سکوت و ترد اسمنی

 ؟ ی_باشه ؟ اماده ا

 ؟  یسراغ من چ ادی_اگر رامان اون ساعت ب

 گفت : نانیاطم با

 بره .  یخوابش م دهیسرشون شلوغه که به تخت نرس نقدریا شونیکار یفشرده  ی_نگران اون نباش امروز به خاطر برنامه 

 کنم .  سکیبمونم . مجبور بودم ر نجایخواستم ا ینداشتم . نم گهیراه د یدم ولمطمئن نبو بازم

 .  یایاماده ام تا ب 12خوب من ساعت  یلی_خ

 ستمدانیهم دلشوره به دلم انداخته بود . نم یرفت استرس داشتم و حس بد یبه ناهار نم لمیرفت . م رونیشد و از اتاق ب خوشحال

و نتوانستم  دمیچیبار هم رامان بهم سر زد مدام به خودم پ کیشب که  12هم شک داشتم . تا ساعت  اسمنی یبه خوشحال یحت

 .  بخوانمنتواستم کتاب  یبکنم حت یکار چیه

 یقتنه و و ایبهتر شده ام  ندیخسته است فقط چک کرد بب یلیمشخص بود خ اسمنی یبهم سر زد درست مثل حرف ها یوقت رامان

 گفت : دیام را د ختهیحال به هم ر

 .  ادیدکتر ب گمی_فردا م

 5 کردم که هر یاتاق رو ترک کرد خودم را لعنت م ینشد و گفت تا بخوابم . وقت یراض یبکنم ول یکردم باهاش مخالفت یسع

 نه .  ایفرار بکنم  ایشدم که ا یم دیبار دچار ترد کی قهیدق

 یشستند و من در اتاق مدام راه م یدلم رخت م یرفتم . تو ییبار دستشوشده بود که سه  ادیاسترسم ز نقدریشد ا 12ساعت  یوقت

ارام در اتاق را باز کرد . چون دست  یلیخ اسمنیگذشته بو که  12از  قهیکردم . پنج دق یشمار را چک م هیرفتم و ساعت و ثان

مجبور نبود  یهر کار الک یسرخدمتکار برا ینطوریو برود چون ا دیایکه به اتاق من ب تراست سرخدمتکار بود اجازه داش

 .  دیایبکوبد و باال ب

 ؟ ی_حاضر

 ها افتادم که گفت : نیدورب ادیقورت دادم و سر تکان دادم . تازه  یدهنم را به سخت اب

 . ستنین نیساعت نگهبان ها پشت دورب نی_ا

ز سالن ا یول دمیدیکس را ن چی. ه میرفت نییه بود پادر راهرو روشن شد یچراغ خواب یکم سو یلیکه با نور خ کیتار یپله ها از

پنهان کرد و از من خواست تا صبر کنم و خودش  یمن را در اتاق کوچک انبار اسمنیامد .  یم ینامفهوم یاشپزخانه صداها

ود سر شده ب میامد . پاها اسمنیبغلم فشردم تا  یکرده ام را تو خی یو دست ها دمیلبم را جو ودانستم چقدر انجا ماندم  یرفت . نم

. با هم از وسط سالن  میایب رونیکرده بود از شدت استرس .ارام با دست اشاره مرد که ب خی میو خواب رفته بودند . دست ها

 هیبکه پشتش ش ینیدر ماش یشد جلو یبه پشت خانه باز م هبود ک یسالن در یدر انتها میبزرگ بود گذشت یلیاشپزخانه که خ

را  پیرا باال گرفت تا من سوار شوم . بعد خودش سوار شد و ز میزخ یپارچه  اسمنیبود  ستادهیبود منتظر ا یا دهیوانت سرپوش



 

 

ارام  سمناینخورد .  سقفسرمان به  کوقتیکه  میدوال شو میمجبور بود مینداشت یادیز یپر از جعبه بود . جا نیپشت ماش دیکش

 و دیلرز یم می. دست و پا میپشت جعبه ها پنهان شد مانیباز شد هر دو یکیکوچ یصدا چند جعبه را جا به جا کرد و جا یو ب

.  کرده بود زیرا ت شیانداختم که مضطرب گو ها اسمنی ی دهیبه رنگ پر ینگاه میشد ریخوب جاگ یزدم . وقت ینفس نفس م

ار . راننده و سرخدمتک میدیشن رونیب صحبت چند نفر را از یرا بشنود . باالخره صدا مانیصدا یمبادا کس میزنیحرف م دینبا

 یمیمال کیو بعد هم موز نیروشن شدن ماش یرا چک هم نکرد صدا نیپشت ماش یکرد و سوار شد . حت یبودند . راننده تشکر

 یم رونیاز ان جهنم ب میمطمئن شده بودم دار نکهی. با ا میدیشن یماش را هم ما  یبود و کم دهیچیپ نیماش یداخل یکه در فضا

به  بکنم . یتوانستم کار ینم یشده بودم ول مانیپش ییجورا کی یلحظه هم از استرسم کم نشده بود . حت کی یحت یول میرو

هم شده بود نتوانسته  ردمسرد س یبه خاطر هوا ی. از طرف رمیلرزششان را بگ یرا بغل گرفته بودم تا جلو میدست ها یسخت

 دت استرس فراموش کرده بودم . از ش قتیبپوسم . در حق یادیبودم لباس ز

 ارام کنار گوشم گفت : اسمنیحرکت کرده بود که  نیبود ماش یربع کی

 .  نتتیغل نبب ی نهیی. فقط حواست باشه راننده از ا مییو بدو میبش ادهیپ نیاز پشت ماش دیبا عیسر سادیوا یوقت گهید قهی_چند دق

 یلیخ نیراحت نشده بود . کم کم سرعت ماش المیباز هم خ یول میاالن از خانه هم دور شده ا دانستمیم نکهیتکون دادم . با ا یسر

 افتاده است . انگار یچه اتفاق دانستمیامد . نم یهم نم کیموز یصدا گهید یشود حت ادیباعث شده بود استرسم ز نیشد . ا ادیز

را  رونیب نیماش یبرزنت یرو یاز سوراخ خا کردیم یکرد و سع یکه مدام اطراف را نگاه م بودهم احساس خطر کرده  اسمنی

 : دیلب غر ریبزند . ارام ز دید

 کنه ؟ یم کاریداره چ نی_ا

 زدم : یضربه ا اسمنیلنگد . مضطرب به  یبرنامه مان م یجا کیشدم که  یکم داشتم مطمئن م کم

 .  میبش ادهیپ نیاز ماش دیاالن با نی_هم

 سابقه گفت : یب یه من انداختو با پرخاشب ینگاه دهیو ترس یعصب

 . رمیمیسرعت م نی؟ با ا یشد وونهی_د

 ؟ یخونه چ میلنگه . اگر برگرد یکار م یجا هی ی_ول

 بدهد سرش را به شدت تکان داد : یدواریکرد به خودش ام یسع

 _نه نه .. محاله 

قف شد و متو دهینکش قهیبه دق یدوباره راه افتاد ول یا هیتوقف چند ثان کیکم شد و بعد  نیسرعت ماش قهیبعد از چند ق باالخره

 خاموش شد .  نیماش

ا تکان توانم بند بند انگشتم ر یکردم نم یشده بودند که حس م دیانگشتام سرد و سف نقدری. ا دیلرز یحاال به وضوح م میو پا دست

 بدهم . 

 دانستمیانداختم که ماتش برده بود . هم من م اسمنیبه  ینگاه میکردم کجا هست نییقی گهیامد . د یم نیماش رونیاز ب ییو صدا سر

 دانست .  یم اسمنیسرمان امده است و هم  ییچه بال

 یمحکم یاشنا یبرقرار شد و صدا یحدس زد سکوت شدیم یچه خبر است ول رونیب دمیدیبا سر و صدا باز شد هنوز نم پیز

 گفت :

 .  دیکن ی_جعبه ها رو خال

ود سامان ب یو جد یعصبان یاشنا یهوا انگار ن را منجمد کرده بود .صدا یتکون بخورم . استرس و سرما ستمتونینم یحت گهید

 یخام لای. چه خ دیتوانستم به ساما التماس کنم به رامان نگو یخواب باشد بعد م ایشد ارزو کنم که رامان نبوده باشد  یم یعنی. 

 بود .

 شیالتوبود و پ ستادهیعقب ا نیبا فاصله از ماش یکه افتاد رامان بود که برزخ یکس نیولجعبه ها را برداشتند نگاهم به ا یوقت

 یکرد . پشت سرش همه  یماند نگاه من م یکه مثل خنجر م یوحشتناک و نگاه یو با اخم نهیبود دست به س شیشانه ها یرو

 بودند . معرکه گرفته بود .  ستادهیخانه ا یخدمتکار ها و نگهبان ها

 یحت یاست ول یدر چه وضع اسمنی نمیسر بچرخانم و بب یتوانستم حت یکردند نم یو به ما دو نفر نگاه م نیماش یتو همه

 .  دمیشن یرا هم نم دندینفس کش یصدا



 

 

بودند و  ستادهیا نیکرد دو تا از نگهبان ها جلو ماش یبود نگاهم به سامان افتاد که با اخم و تاسف نگاه من م یطوالن سکوت

 ظر دستور بودند . سامان هم منتظر دستور رامان . منت

 اش .  یمعروفش هم چاشن یسرد بود و ترسناک . همان خونسرد یرامان دهان باز کرد . صدا یبعد از سکوت طوالن باالخره

 . انتکارویهم اون خ هی. بق رونیب اریرو ب نی_سامان خود او

اورد .  یکه ممکن بود را سرش م یزیچ نیشک نداشتم بدتر انتکاریگفت خ یم یشدم وقت اسمنیحرفش حس کردم نگران  نیا با

 نیم اه یلیاوردند . البته خ یهجوم م میبه چشم ها میشد اشک ها یم یزیچ نیتا کوچکتر رایچرا اخ دانمیام گرفته بود . نم هیگر

 نبود .  یموضوع کوچک

من را  ی قهیکرد و  نیماش یسوار نشد دست بلندش را تو یحتسامان  دمیخودم را عقب کش دمیامد ترس نیبه سمت ماش سامان

که دو  افتادم یم رونیب نیشدم داشتم با صورت از عقب ماش دهی. در برابر قدرتش نتوانستم مقاومت کنم و کش دیگرفت و کش

م گوش خیارام سامان را ب یتوانستم پنهانش کنم . صدا ینم یو حت دمیلرز یگذاشت . م رونیام را گرفت و ب قهیدست سامان 

 : دمیشن

 .  یکرد یم نکارویا دی_نبا

 تکان داد و من یکند . سامان سر یکار را نم نیا دانستمیخودم هم م ینجاتم بدهد ول یعنیو با التماس نگاهش کردم که  مضطرب

 یتر م کیکه به رامان نزد یروم . هر متر یبه جهنم م میکردم مستق یکشان کشان به سمت رامان برد  . حس م نیزم یرا رو

 قورت بدهم .  توانستمی. اب دهانم را نم داشتیمن برنم ازکردم . نگاهش را  یمرگ م یشدم ارزو

که  افتدیانداختم که نگاهم به رامان ن نیینداشتند . سرم را پا ستادنیتوان ا یحت میرامان رها کرد . پاها یپا یمن را جلو سامان

اش را  یکرد که معن ینه فقط من را بلکه همه را به سمت او چرخواند . رامان با سر به سامان اشاره ا اسمنی غیج یصدا

 بودند رفت .  دهیکش رونیب نیکه او را به زور از ماش اسمنیبه سمت  یول دی. سامان با ترد دمینفهم

ها به  نیا ی. همه  اورندیسرش ب ییستند چه بالخوا یاز قبل . م شتریب دمیافتاده بود . ترس نیزم یکرد و رو یم هیگر اسمنی

بال ها سرش  نیکرد من را نجات بدهد ا ینم یسع اسمنیتوانستم خودم را ببخشم . اگر  یخاطر من بود . من مقصر بودم و نم

 امد .  ینم

او و سامان و  نیهراسانم ب یو دوباره نگاه رامان کرد . رامان نگاه من انداخت که چشم ها ستادیمردد ا دیکه رس اسمنیبه  سامان

 و گفت : دیچرخ یم اسمنی

 _شروع کن . 

با هم هوا رفت  اسمنیمن و  غیصورتش زد . ج یکه مشت اول را تو دمیرا گرفت و من با بهت د اسمنی ی قهیدوال شد و  سامان

 : دیبخورم که رامان عربده کش یافتاد و خواستم تکان انیبه جر می. باالخره حس در پاها

 . نیش_ب

که  یبعد یو کتک ها اسمنی یبعد غیرفت . ج یکرد که نفسم م ینگاهم م یو لرزان سر باال اوردم و نگاهش کردم جور دهیترس

 یافتادم ارام اشک ها هی. به گر دادیسامان داشت جان م یدست و پا ریشد فلج شده فقط نگاه کنم که چطور ز یخورد باعث م یم

 شدند .  ریرازصورت سردم راه گرفتند و س یداغم رو

تف کرد . رامان  نیزم یکرد و خون رو یافتاد فکر کردم مرده است که سرفه ا نیزم یحال رو یب یو مال یخون یوقت باالخره

در  گهیرفت . د اسمنیکه ارام و خونسرد به سمت  دمیاز خدمتکار ها از دستش گرفتش . د یکیرا دراورد و همان موقع  شیپالتو

نگهبان ها هم  یکرد . خدمتکار ها و حت یاش را با لباسش پاک م یخون یها ستمرض سکته کردن بودم . سامان داشت د

ذاشت گ اسمنیدستش  یرا رو شیو پا ستادیا دیسرش رس یباال یرفت .وقت یم اسمنیچشمشان به رامان بود که به سمت  دهیترس

 افرادش داد زد : یشد رامان خطا به همه  یم لیتبد غیبلند شد و ارام ارام داشت به ج اسمنی ی. ناله 

 دیننک انتیجلو تا راحتش کنم . حلقوم همتون رو پر کردم که به من خ ادیاالن ب نیکنه ها ؟ هم انتیبه من خ خوادیم یک گهی_د

 لطفام بود .  یگاز گرفتن دست من جواب همه  یول

رامان که حواسش به  یبود . صدا سیو صورتم از اشک خ دیلرز یبدنم م یجا به جا کردم و بلند شدم . همه  یرا به سخت خودم

 من نبود بلند شد :

 .  نهیهم افتهیبراش ب یاتفاق ای رونیببره ب نجایرو از ا نیکنه او یکه سع ی_تاوان کس



 

 

 خشک کرد : میزد من را در جا اسمنیکه به شکم  یبرداشتم که دادش و لگد محکم یقدم را به سخت چند

 _بازم بگم ؟ 

بروم از  دینبا دانستمیکرد از اول هم م یوار رفتار م وانهید ینطوریکردند . داشت به خاطر من ا یوحشت زده نگاهش م همه

 را بکنم . نکاریا دیهمان اولم حسم بهم گفته بود که نبا

توانستم جلوش رو  یخودم را به او برسانم . چطور م عتریبود که باعث شد سر یجد یدوباره و دوباره اش به قدر یها لگد

ها که به  نیا دنیو هم د اسمنیخواستم تمومش کنه . هم به خاطر  یفقط م تمیمهم نبود غرورم شخص یچیبرام ه گهید رمیبگ

من اشتباه نکرده بودم .  یوب بود تا وقتکشت . رامان خ یمرده بود داشت من را م وانهیافتاد و رامان را د یخاطر من اتفاق م

 اعتماد را شکستم .  نیمن اعتمادش را شکسته بودم و خودم ناراحت بودم که ا

چطور خودم را  دمیاعتماد را نابود کرده بودم .  ناراحت بودم که خودم خرابش کرده بودم . نفهم نیداشتم که ا یوجدان بد عذاب

 را از جلو دورش قفل کردم و زار زدم : میدم ودست هابه او رساندم از پشت محکم بغلش کر

 _بسه تو رو خدا ... بسه ... غلط کردم .

برداشته  اسمنیحرکت شد و مشخص بود دست از زدن  یزدم . رامان ب یکردم و زار م یرا بسته بودم و التماس م میها چشم

 بودند : ریپشت هم سراز می.اشک ها میکداممان تکان خورد چیه یاو هم شوکه شده است . چند لحظه ا دیرس یاست . به نظر م

 .  دیمنه . ببخش رهی...همش تقص دی_ببخش

 التماسم را کردم : نیدست من را گرفته بود که اخر یا هیحس کردم . چند ثان میدست ها یبزرگش را رو یها دست

 .  دمی_رامان تو رو خدا ببخشش . من خودم تاوان کارم رو م

ا سرم ر دیرا که دورش قفل بود باز کرد و چرخ میمحکم . دردم گرفته بود . دست ها یلیفشرد . خ شیدست ها ریرا ز میها دست

چانه ام گذاشت و سرم را باال اورد . مجبور شدم  ریتوانستم سر بلند کنم . دست ز ینم یزدم . حت یانداخته بودم و زار م نییپا

 نگاهش کنم . 

 نگاهش اضافه شده بود ارام گفت : یسرزنش بار تو یزیچ یول یو عصبانهنوز ترسناک بود  نگاهش

 ؟ یبکنم که اسمم رو صدا کن یزیحتما کار خشونت ام دی_با

بودم و او  یگفت ... من نگران چ یم یداشت چ طیشرا نیدادم . در ا شیکردم نگاهم را به چشم ها یطور که هق هق م نیهم

 : دمیرا بستم و لرز میزد که از ترس چشم ها یحالت صورتش عوض شد و در هم رفت و عربده ا هویگذشت . یدر ذهنش چه م

 _اره ؟؟

کرد  یزن ها بلند نم یوقت دست رو چیرا باز کنم . او که ه میجرات نداشتم چشم ها یکردم . حت یو هق هق م دمیلرز یم

ا سامان ر یمتناقض بود . صدا نقدریبشر ا نیده بود . چرا امن بلند نش یهنوز دستش رو یرا تا سرحد مرگ زده بود و ل اسمنی

 داشت ارامش کند : یکه سع دمیشن

 خدمتکار ها نه .  یجلو یبکن ول یخوا یم ی_اروم باش رامان . هر کار

 تنه لش خالص شو .  نی_از شر ا

و  دیلرز یاز هق هق و بغض م کهییدوزانو نشستم و با صدا نیزم یرا باز کردم . رو میحرفش وحشت زده چشم ها نیگفتن ا با

 گرفت التماس کردم : یم

 ...منه ...ریکنم .تق..ص ی_تو ر..و خدا... ال..تماس..م

 شده بود : یکردم عصبان یچرا حاال که داشتم التماس م دانستمیشد ... نم یعصبان

 گم پاشو. ی_پاشو ... بهت م

 م . کرد یو هق هق م دمیلرز یبودم م ستادهیا میپاها یرو یرا گرفت و بلندم کرد به سخت میهابلند نشدم دوال شد و بازو یوقت



 

 

 مین یمن حت یکرد اگر تو نباش یچون فکر م رهیبود تو رو از من بگ نیکه برنامه اش ا یکن یالتماس م وونیح نیواسه ا ی_دار

دردسر انداخته . اره؟ لعنت بهت فقط  یتو رو تو قتیکه در حق یکن یالتماس م یواسه کس یاندازم ؟ اره ؟ دار یبهش م ینگاه

 .  زیدم . همه چ یبهت م زیبار .من همه چ هی...  یرو بخوا یزیاز من چ یکاف

ز چرا ا دانستمیکرد . نم یوجودم رو گرفته بود . داشت خفه ام م یاز خودم همه  یبیکردم . حس تنفر عج ینگاهش م یناباور با

کرده بود فرار کنم ؟ مگه  ریکه من رو اس یخواستم از دست کس یودم شرمنده بودم . مگه اشتباه بود  که مکه کرده ب یکار

از دستش فرار کرده بودم هم  یحرف زدنش با من وقت یداشتم . چرا حت یحس بد نقدریا چرااشتباه بود ؟ اگر اشتباه نبود پس 

 دوستم داشته باشد ؟ توانستیدوستم داشت ؟ چطور م نقدریا یعنیبود .  یگریجور د

ود حماقت خودم ب نیا یناراحت کننده بود ول یلیخ نکهیانجام داده است با ا یبد تیکار ها را با ن نیهمه ا اسمنیمهم نبود که  برام

 اش است .  یکه باورش کرده بودم که به خاطر دوست

 یقیکرد و نفس عم میام رها ستادهیا میپا یمطمئن شد که من رو یکردم . وقت ینگاه رامان م یکردم و با شرمندگ یهق م هق

 را بست رو به خدمتکار ها گفت : شیچشم ها یلحظه ا یبرا دیکش

 هی دشی. بفرست دشیدست از پا خطا کرد بکش رونیبه بعد حق نداره از خونه بره ب نی. از ا دیچشمم دورش کن یاز جلو نوی_ا

 نشه . کینزد نمیاو یلومتریک کیاشه به چشم من نب یکار کنه که جلو ییجا

 بلند شود و او را به سمت خانه بردند. شیآمدند و کمک کردند از جا اسمنیخدمتکار به سمت  چند

 به من انداخت: ینگاه مینگهبان ها و خدمتکار ها را متفرق کرد رامان ن یسامان هم باق 

 برمت. یوگرنه به زور م یافت ی_خودت مثل بچه آدم راه م

 کیکه  نقدریکرده بود ا وانهیبودمم از شکستن اعتمادش که او را دوباره د مانیازش و هم پش دمیترس یتکان دادم ، هم م یسر

 بودم انجام بدهد. دهیوقت ند چیکه ه یزن را بزند کار

دنبالش رفتم با چند قدم  هیمن بلند نکرد.راه افتاد به سمت خانه و من هم با هق هق و گر یدستش هم رو یحت یاز طرف یول

 کنم. یکه مطمئن شود حرکت م دییپایمن را م یچشم ریز یکردم.و او هم هر از چند گاه یفاصله از او حرکت م

 بود؟! یاش چ دهیفا یافتادم ول یدنبالش راه م دیگفتم نبا یکردم. م یخودم را لعنت م میرفت یپله ها که باال م از

 باز استرس گرفته بودم. میرفت یاز پله ها باال م یوقت

 بایبزرگ بود و تقر یلیکه کرده بودم خ یاالن اشتباه یشد ول یکرد اعصابم خورد م یم همیاشتباهاتم تنب یبار که برا هر

 بود که استرس تمام وجودم را گرفته بود. نیهم یبرا اوردیممکن است سرم ب ییکه چه بال دانستمیم

را به  اسمنی.جان میایکه دنبالش ب دییپایمن را م یچشم ریبار ز کیزدم.هر چند لحظه  ینم رفتم و دم یحال دنبالش م نیبا ا یول

 یر من را مو به زو شدیم یعصبان شتریرفتم ب یکنم دنبالش نم کاریچ دیبا دانستمیبار دومش بود.نم نیبود و ا دهیخاطر من بخش

  رفتم یخودم به اتاقش م یها داشتم با پا نیا یبا همه  یدر انتظارم نبود ول یخوب زیدر اتاق چ مرفتم باز ه یبرد.دنبالش م

 میکرده ام و پاها یچه غلط دمیانگار انجا بود که تازه فهم یو در را باز کرد و اشاره کرد تا بروم تو ول ستادیدر اتاقش ا یجلو

اتاق هل داد و خودش هم پشت سرم وارد اتاق شد.هنوز از هق هق  یرا گرفت و با خشونت تو یشد و بازو یخشک شدند .عصب

 .اوردینگاهم را بهش دادم که داشت کتش را در م رسو با ت یبه سخت دمیلرز یو سرما م

 .نمیصورتت بب یقطره اشک رو هیبه حالته  یو وا یدست و صورتت رو بشور یوقت دار قهیدق2_

 هینگاه کردم.شب نهییزارم در آ ی افهیرفتم صورتم را شستم و به ق ییشواراده به حرفش گوش کردم و به سمت دست یب

 بهانه دستش بدهم. نیاز ا شتریخواست که ب یرا پاک کردم و صورتم را شستم دلم نم میها شده بودم ،اشک ها ییایخولیمال

ه را ک ییکرد.در دستشو یهم من را نگاه م یتو یپا انداخته بود با اخم ها یکاناپه نشسته بود و پا رو یآمدم،رو رونیاتاق ب از

 به من کرد: یزد و اشاره ا گارشیبه س یقی.پک عمستادمیبستم از ترسم همانجا ا

 ... کینزد ای_ب

 به سمتش رفتم. یچند قدم دمیترس یم

 کتری_نزد



 

 

ردم خودم ک یانداختم و سع نییاسرم را پ ستادمیا کشینزد بایشدم ،دوباره چند قدم جلو رفتم و تقر یکم کم دچار اضطراب م داشتم

 را آرام کنم.

!غذاتو یرینم رونیاز اتاق ب ی.تا اطالع ثانوشهیکه بهت دادم ازت گرفته م ییها یآزاد ی،همه  ی_اعتمادم بهت رو نابود کرد

 یهم فقط حق دار یخواست یزیخدمتکار ها. چ یجز من و سامان ، حت یکسم حق صحبت کردن ندار چیبا ه یخور یم ییتنها

 .یبه سر خدمتکار بگ

 را هم از دست داده بودم.  نیحاال هم یتکون دادم ،دوباره جهنم شده بود قبال حداقل قابل تحمل بود ول یسر

 .هتیبخش از تب هیها  نی_ا

 یدهش انداختم ، پوزخنب دهیترس یخواست من را ذره ذره بکشد.نگاه یجمله دوباره تن و بدنم به لرزه افتاد انگار م نیا دنیشن با

 زد:

 شم ؟ یم الیخیب ینکنه فکر کرد هی_چ

 زده زبان باز کردم : وحشت

 تاوان پس بدم ... گهیجور د هی شهی_نم

 خاموش کرد و بلند شد : شیپا یجلو یگاریس ریز یرو تو گارشیتکان داد و س یسر

 شه ... ی_نه نم

 را باز کرد زار زدم : راهنشیپ یرفتم دکمه ها یعقب عقب

 _تو روخدا ...

 تکان داد : سر

 .یکردیفکر م نجاشیبه ا دیبا یزاشتیم رونیپاتو از خونه ب ی_اون موقع که داشت

 خوردم. یرفتم دو سه بار سکندر یکه عقب عقب م ینجوریهم

 .. من ... حالم ... ی_ول

 گذرم برام مثل خوردنه زهره ... ی_هر بار که ازت م

 :دمی.آرام نال رمیخواستم بم یم امدیکه به سمت من م یشد هر قدم ریسراز میزدم ...اشک ها یپلک م یعصب تند و تند

 _رامان ...

 _جان رامان ...

 _گناه ...داره ...تو رو... خدا .

رده بود نک یشرویپ گرید نکهیمتوقف شد . از ا یول کردمیصورتم حس م یرا رو شیبود که نفس ها کیآنقدر به من نزد نکهیا با

را باور  دیدیکه م یزیاش برداشته است .چشمم چ یشرویچرا دست از پ نمیزدم. آرام چشم باز کردم بب یمتعجب بودم نفس نفس م

 مرطوب شده بود. شیچشم ها یول ختیر یکرد.اشک نم یاشک بود نگاه من م زا سیکرد . با نگاهش آرام که خ ینم

رفت  زشی.  به سمت م نمیرا بب شیخواست اشک ها یشده بود ،چشم از من گرفت انگار نم لایخیافتاده که ب یچه اتفاق دانستمینم

 اتش گرفت  . یگاریو س

 نکن ... هی... گر ینکن لعنت هی_گر

************** 

 نیآو

 .دیرقص یدور سرش م گارشیتخت نشسته بود و دود س یبه من بود و رو پشتش

 ؟ یدفاع کرد اسمنی_چرا از 



 

 

 بگم راستش را گفتم: یدونستم چ یشد، نم سکوت

 .یزنیوقت زنا رو نم چیکردم تو ه ی_چون فکر م

 به من انداخت . ینگاه یور کیزد و  یچرخ مین

 ؟ ی_خوب که چ

 .شی_دوست نداشتم بزن

 به خاطر من ؟ ای_به خاطر خودش 

 به خاطر او هم بوده. میتم هم بگوخواس ینم یاز طرف یاست ول اسمنیفقط به خاطر  میبه دروغ بگو خواستمیکردم ،نم سکوت

 : میماندم چه بگو 

 ؟ ی_نگفت

 _جفتش 

 برگشت و نگاهم انداخت: ناباورانه

 ؟  یآدما رو نزن گهید شهی_م

 کرد. ینگاه من م یگونه شده بود، خود رامان هم با ناباور نیچرا لحنم ا دانستمیامشب چه مرگم شده بود. نم دانستمینم

 خودش را جمع و جور کرد: عیسر

 ...  دیها رو هم با یزد ،بعض دیها رو فقط با ی_بعض

 ام را کردم: یسع شتریب

 ؟ یکن دایپ گهیراه د کی شهی_نم

 بار پلک زد و من را نگاه کرد: چند

 شم. یآروم نم ینجوریآزاد نزارمش ؟ ا نکهیخشمم روکنترل کنم ؟ ا نکهیرسه ؟ ا یبه من م یبکنم چ نکاروی_اگر ا

که به من داده بود و  ییها یآزاد یهمه  یخواست دوباره اعتمادش را جلب کنم هم برا یچرا دلم م دانمینگاهش کردم ،نم قیعم

 باشد. نطوریا خواستی... دلم م نکهیهم به خاطر ا

 کنم. یوقت فرار نم چیه گهی_من د

 : گارشیبه س یزد و پک یفقط نگاه کرد بعد انگار باورش نشده است پوزخند اول

 .یکرد نکاروی_حتما ... تو هم ا

 کنم. یفرار نم گهیمن د یسیو پاش وا ی_اگر تو قول بد

 جا خورده بود: دادمیکه داشتم بهش م یشنهادیپ نیاز ا یو مصر بود و از طرف یجد نقدریاز لحنم که ا انگار

 هست ؟ ینی_چه تضم

 یو بازم من فرار کردم م یرو هم نداد یکس چیو دستور قتل ه یکردکس بلند ن چیه یو دست رو یرو نکش یکس گهی_اگر تو د

 .یاریسرم ب یخوا یم ییو هربال یخانواده ام و دوستام رو بکش یهمه  یتون

 زد: یکرد و پلک م یسوخت و او فقط آرام به من نگاه م یدر دستش م گارشیدل شده بود ،س دو

 داشته باشه. ینیتبعات سنگ تونهیم یقول نیمن دادن همچ یبرا ،یکن یم ینیسنگ یمعامله  ی_دار

 را باال دادم  میابروها

 نداره؟ ینیمن تبعات سنگ یبرا یگ یم یعنی_



 

 

 گفت: دیفکر کرد با ترد شتریخم کرد و ب یرا کم سرش

 ؟ یبکن نکارویا یخوا ی_چرا م

 جوابش را دادم : صادقانه

 هردومون قابل تحمل کنم. یرو برا تیوضع نیکم ا هیخوام  ی_من که محکومم به تو ...پس م

نگفتم  یزیشد من هم چ یاتاق را دود گرفته بود . سکوت که طوالن یروشن کرد فضا یگرید گاریبرقرار شد س نمانیب یسکوت

سرفه کردم برگشت و من را  یکردم . وقت یکردم . سرفه ا یاش نگاه م یبه سمت تخت رفتم و آن طرفش نشستم  به رو تخت

کارش  زیم یرا رو یگاریس ریبلند شد و ز شیخاموش کرد.از جا یگاریس ریرا در ز گارشیتکان داد و س ینگاه کرد ،سر

اتاق را باز کرد و با لحن  یاعصابش خراب است ، پنجره  یلی. مشخص بود خختیر زشیم یرو گاریس یپرت کرد.خاکستر ها

 گفت: یدستور

 خوام پنجره رو باز کنم. یپوشون م_خودت رو ب

 رونیب یگرید گاریس ستادی،پنجره را باز کرد و همانجا کنار پنجره ا دمیچیتخت را باال آوردم و دور خودم محکم پ یرو یپتو

 .اوردمیدوام ن دیکش

 کنه. تیهست که اذ ادیدودش ز نقدریبسته ا ای ینداره با پنجره باز بکش ی_فرق

ه شروع کرد ب یا کدفعهیهوا کمتر شده بود.  ینیاز سنگ یرا روشن کرد ،کم گارشیشد و س رهیخ رونیتوجه به من به ب یب

 صحبت کردن:

 بکنم. نکارویا کنمیم یسع یبدم ... ول یقول چیتونم بهت ه ی_نم

 .خوامیم نیخوره من تضم یکردن به درد نم ی_سع

 :دیبه من توپ یاخم به سمت من برگشت و با لحن تند با

 واسه من  یکن فیو تکل نییکه تع یستین یگاهیر جا_تو د

 برداشت اشتباهش... نیتکون دادم از ا یسر

 باشم؟ نیکه واقعا دنبال تضم ی. ازم انتظار نداردمیرو از دست م زمیکنم که توش همه چ یم ی_من دارم معامله ا

 گرفت: یقیزد کام عم یتلخ پوزخند

 .یبه همه چ یدیر ینجوریا ینه وقت یکرد یاعتمادم رو جلب م یبود که داشت یواسه وقت نی_تضم

 چاه رفته بودم. یتو اسمنیبار هزارم لعنت کردم که چطور با طناب  یرا بستم و خودم را برا میها چشم

 به سکوت گذشت که گفتم: یکم

 دایم یبا لباس خون یکنم که همش فکر کنم ک یتو زندگ یفکر همش تو اون اتاق کنار نیتونم با ا یمن نم یول دونمی_نم

 رو شکنجه کرده.  یک نباریرو کشته ا یک نباریخونه.ا

 دادینم یواکنش چیدر دستش مانده بود و ه گارشیکردم تا عمق وجودم نفوذ کرد س یکه حس م یینگاهم کرد از آن نگاه ها قیعم

 باالخره به حرف آمد :

 ؟ ترسونمتی_م

 دهانم را قورت دادم : اب

 .  شهیکنه باعث ازارم م یم یداره کنار من زندگ یآدم نیهمچ نکهیفک کردن به ا شتریاالن ب یاالنم اره ول یلی_قبال خ

 را لب پنجره خاموش کرد و به سمت من برگشت : گاریتمام شد س یو وقت دیرا کش گارشیس یتکان داد باق یسر

 شرط . کی با میمعامله کن ایخوب ،ب یلی_خ

 : دمینگاهش کردم و پرس یبا خوشحال یشد قبول کرده بود ول ینم باورم



 

 

 ؟ ی_چه شرط

 خط قرمزم بزاره. یکنم مگه پا رو یشکنجه نم ایکشم  یرو نم ی_من کس

 داشت: یا دهیباشه چه فا یزیهرچ تونستیم نیمسخره بود خوب ا یلیکردم خ اخم

 ؟ی_چه خط قرمز

 در خودم مچاله شدم: یتخت کنار من نشست کم یرا بست به سمت تخت آمد و لبه  پنجره

 که به تو مربوط باشه. یزیو هر چ یی_خط قرمزم تو

 . تخت نشست ی. به سمت تخت آمد و لبه هیحرفا چ نیفکر کردم که منظورش از ا نینگاهش کردم و الل شده فقط به ا ناباورانه

 

 یکشم ول یهم بدتر.تو رو نم نایشم که از ا یم ییوالیبه ه لی. تبد نیاو یکن انتیبهم خ گهیبار د کی گهیبار د کی هی_فقط کاف

اب اوضاع خر نقدریاگر ا نبارمی! ایکنم نگاه کن یکنم و مجبورت م یم کهیت کهیکشم و ت یچشمت م یرو جلو زانتیعز یهمه 

 من نیاو یهوس تو سرت انداخت ول نیا یعوض یتا اون دختره  یکرد یتو به فرار فکر نم دونستمیبود که م نینشد واسه ا

 .ستیدر کار ن یبار دوم دمیبخشم حاال که بخش یبار هم نم کی یحت

 دهانم را قورت دادم : اب

 _باشه .

 گفت : زدیتخت را دور که م دمیبلند شد و لباسش را درآورد.نگاهم را از تن برهنه اش دزد شیتکان داد از جا تیبه رضا یسر

 . یمونیجا م نیبه بعد هم نی.از ا یکن یاتاق کنار اتاق من زندگ یتو ستیداشت قرار ن رادیجملت ا یجا هی ی_ول

 و هول شده گفتم : دمیچیدور خودم پ یپتو را به سخت دمیاز جا پر بدجور

 ؟ هیکارا چ نیا گهیکنم د ی؟ من که گفتم فرار نم هی_منظورت چ

 و دستم را گرفت: دیتخت کنار من دراز کش یرو

 _منم نگفتم که بهت اعتماد کردم . 

 : دمیلنا افتهیب یدوباره اتفاق دمیلرز یطور که م نیافتادم هم کشیتخت نزد یو رو دیبه تته پته افتادم من رو کش دهیترس

 برام آماده اش کردن. ی_تو رو خدا من که اتاق دارم، خودت داد

 و التماسش کردم : دمیکه خودم رو عقب کش دیرو سمت خودش کش من

 ... رمیمیکنم ... تو رو خدا ...م ی_خواهش م

 را ول کرد: میکرد و بازو نگاهم

 .کنمیم اهیوگرنه روزگارت رو س یخور یتخت تکون نم نی_از ا

 نداره که گفت : یبا من کار گهیراحت شد د المیفاصله گرفتم خ یکم ازش

 اتاق کار و مطالعه. شهیاون اتاق م اتاق اتاق تو نی_از فردا ا

 ... ی_ول

 و با اخم گفت : دیحرفم پر وسط

 که بهت گفتم. نی_هم

 گفت : کدفعهیتونستم بکنم که  یکه زده بودم چه کار م یگند نیبا ا دونستمی... نم تونستمیتونستم واقعا نم ینم

 گناه داره ... ی_گفت



 

 

 گفتم : دهیباال پر یبا تعجب و ابروها ه،یمنظورش چ دمیفهم یتعجب نگاهش کردم نم با

 ؟ی_چ

 سرش گذاشت و نگاهم کرد: ریو دستش را ز دیسمت من چرخ به

 کنم. یمشکلم حل م نیکنم ا یم یریگیگناه داره ،فردا پ ی_امشب  گفت

گناه نباشد  یشکل نیا یارتباط اجبار نیبود که ا یمشکل را حل کند ، چه راه نیخواست ا یدهن باز نگاهش کردم چطور م با

 . با ترس گفتم :نکهیمگه ا

 ؟ هی_منظورت ... منظورت چ

 _روشن نبود ؟

 شده باشد . وانهید نقدریشد ا یباورم نم دمیشن ینم میاز دهنش مستق یتکان دادم تا وقت سر

 ات کنم. غهیص ادیب یکیکنم  یم یریگی_فردا پ

شده بود اصال مگه  وانهیام کنه د غهیبود ص یکردم منظورش چ یزد مبهوت و خشک شده نگاهش م خیزدم ، تا ته وجودم  خی

 بیعج میبرا یلیخ دیانگار خودش فهم دیمن را د رتیح یکند . وقت یخواست من را روان یها چرا م زیچ نیبراش مهم بود ا

 بوده است.

 .یریواسه من ابغوره نگ گهیکه د یجور هی.  گهیحلش کنم د خوامیگناه داره ؟ م ی_مگه نگفت

 گفتم: یم یزیچ کی دیبا یبند امده بود ول زبانم

 ... من ...خوب ... ی.. ول ی_ول ..

 را بست. شیها چشم

 .رمیگ یبهت سخت نم یکه کامل خوب بش ی_تا وقت

 گفت: یدیتهد یرا باز کرد و با لحن چشمش

 . هی...زمان خوبیریبگ ادی دیرو با ییزایچ هینداشته باشم  یکار نکهینه ا رمیگ یسخت نم یلی_خ

 دمیفهم یرا نم نیرا قبول منم اصال ا نیتوانستم ا یشده بود نم یخواست من زنش شوم. روان یم دیلرز یم اریاخت یب بدنم

 کرد. یکار را م نیا دیکردم چرا با یدرکش نم

 _چرا ؟

 .یستین نمیتو اتاقت بب امیشم و ب داریبخوابم و ب گهیشب د هیتونم اعتماد کنم  ی_چون نم

 که گرفته بود منصرفش کنم: یاحمقانه ا میتصم نیکردم از ا یسع

 ... گهی_چرا ؟ من که گفتم د

 :دیحرفم پر وسط

 راحت باشه. المیکه خ یکنارم باش نجایخوام شب ا ی_م

 ... ی_ول

 ؟ یکن داریرو ب میوحش یکه دوباره خو یخوا ینم نی_بخواب او

گار ساکت شدم ان یدید یشد وقت یداشت بدتر و بدتر م زیو همه چ زیودم به همه چتوانستم بگم... گند زده ب یم یکردم چ سکوت

 باشد ادامه داد: یراض

 یاز همه  یکن تا اطالع ثانو رونیکنم از کلت ب یبهت اعتماد م یراحت نیخام رو که من دوباره به ا الیخ نی_در ضمن ا

را شوم.چ یا غهیکه قرار بود زن ص یکنار مرد دنیمحکوم بودم به خواب ی!جهنم بود با آتش تازه ایمحروم یکه داشت یازاتیامت

 نبود ... وپشت سر هم من تمام بش یها یبدبخت نیا



 

 

************* 

  رامـــــان

آرام  و معصوم چند تار  یبود و مثل بچه ها دهیچیملحفه پ یبود. خودش را ال دهیکنارم خواب نیکه چشم از هم باز کردم او صبح

 شیگرفته بودم.چرا یمیتصم نیهمچ کدفعهی شبیشد د ینگاهش کردم.باورم نم یا قهیصورتش را عقب زدم و چند دق یوت یمو

هنم به ذ یا کدفعهیکرد که گناهه  یم هیکرد و گر یآنطور التماس م شبید یوقت یهضم کنم ول یلیتوانستم خ یرا خودم هم نم

 .دیرس

وانست ت یم یکه دهنش را ببندم چه اشکال نیا یبرا غهیص کیدوستش داشتم  نقدریشد گفت ا یبودم و م رشیدرگ نقدریکه ا من

 میاتاقم نگهش دارم.از جا یتوانستم بدون بهانه هم تو یم یطور نیتوانستم لغوش کنم و ا یخواستم م یداشته باشد .هر وقت م

 .رمیحمام رفتم تا دوش بگ متآمدم به س رونیبلند شدم و از تخت ب

 کردیموضوع مخالفت م نیمطمئن بودم که با ا اندازمیسامان جا ب یموضوع را برا نیکردم چطور ا یشتم فکر محمام دا یتو

 تخت است. یاماده رو میلباس ها دمیآمدم د رونیدر حمام را باز کردم و ب ینبودم.وقت دنیمن آدم نه شن یول

مام خواست دوباره ت یم نکهیا ایمن را منصرف کند  ایکرد تا  یها را م نکاریا دانستمیلبم نشست هرچند م یرو یلبخند ناخوداگاه

آن طور من را از پشت محکم بغل کرد و اسمم را صدا زد تمام  یوقت شبی. داوردیکه قبال داشت را به دست ب ییها تیمز

 .دیو خشم و نفرتم پر کش تیعصبان

با  ینجوریخودش ا یخواست برا یجم گرفته بود دلم ممن استفاده نکند.ل یباشد و از آن جلو فیظر نقدریتوانست ا یم چطور

 آمدن از رونیدانستم. قبل از ب ینم کردمیاش م یرا حال نیا دیبا ی...چه جورفیزنانه و لط نقدرینرم ا نقدریمن مهربان باشد ا

 که بهم فشار آورده بود هم بهتر شود. شبید یحال و حوا یهم گرفتم تا کم یحمام دوش آب سرد

آمدم و به سمت تخت  یم رونیطور که ب نیاست هم دهیچیتخت نشسته و ملحفه ها را به خودش پ یکه رو دمیچرخواندم و د سر

 کارم اشاره کردم. زیرفتم به م یم

 باال. ارنیبرو اتاقت لباسات رو عوض کن برگرد تا بگم صبحانه ات رو ب زمهیم یکشو یتو لدی_ک

باز  یرا برداشت و به سمت در رفت و در را با نگران دیکرد و کل میکشو ی.  دست تومیایه نکنم و کوتا هشیداشتم فعال تنب قصد

 بود که برگشت بهش اشاره کردم: دهیرا پوش میکرد . لباس ها

 .ارنیتا برات غذا ب نیرو بده به من بش دشی_در رو قفل کن کل

 تنها بخورم. دی_خودم با

 گرفتم : یعصبان یرا باال دادم و به خودم حالت میابرو یتا کیکردم و  بمیدر ج دست

 .یبا من غذا بخور یانتظار دار ی_نکنه بعد از گند که زد

 انداخت و آرام گفت: نییرا نداشته باشد سرش را پا نیانتظار ا انگار

 _نه.

 _خوبه .

 گفت : کدفعهیرفتم که  یسمت در م به

 ... یگفت شبیکه د یزی_راجع به چ

 دیانتظار داشتم حرف بزند. با ترد دیخواهد بگو یم یچ نمیخواستم بب یخودم رو حفظ کردم م یو نگاهش کردم خونسرد برگشتم

خواست بروم  یانداخت و من در سکوت منتظر بودم . دلم نم نییسر بلند کرد و نگاه من انداخت و دوباره سرش را پا یچند بار

ه به حرف توانستم بکنمش . باالخر یبود که م یهیتنب نیبدتر ییشد . تنها یم هیتنب دیبا یخواستم با خودش صبحانه بخورم ول یم

 آمد :

 ؟  یبش غهیص الیخیب شهی_نم

 .  را انتخاب کند نهیگز نیخواستم خودش مجبور باشد ا یم یول میایفکر کردن را دراوردم . محال بود کوتاه ب یادا یخونسرد با



 

 

 کارایوجود نداره که من چ ینیتضم چیرو تخت من و ه یخواب یم نجاینداره تو شبا ا یریتاث هیقض یدر ادامه  یول شهی_ م

ندارم فقط خواستم بهت  زایچ نیبه ا یواسه من که گناه داره گناه داره . من اعتقاد یریابغوره بگ یکنم. پس حق ندار یباهات م

 .دمینم یزحمت ممن به خود شیخوا یلطف کنم اگر نم

 یادیتوانستم بهش ز یمجبور بودم. نم یمتنفر شدم از خودم ول یلحظه ا یرا که گفتم با دهان باز و با بغض نگاهم کرد. برا نیا

رسانمش و بت دیگفته بود نبا یمهدو نکهی. با ا دیترس یم یحساب دی.آسان گرفتم که ان طور من را گذاشت و رفت با رمیاسان بگ

 دیلرز یم شیطور که صدا نیترساندمش . هم یم دیبا یباز هم کم یرو کنترل کنم ول ودمکردم که خ یسع یلیهم خ شبید

 شروع به صحبت کرد : 

 ... شبی_قبوله ...فقط ...د

 بگم : یزیمنتظر شد من چ دیشد و با ترد ساکت

 خط قرمزم هم مشخص کردم . یکنم ول یم یگفتم سع شبی_د

 ؟  یمعامله کن یخوا یم 

 لباسش را در مشتش فشرد و اب دهانش را قورت داد :  نییپا یلبه ها دیترد با

 کنم . یام رو م یمنم سع یکن یات رو م یسع یگی_تو م

 خواستم فکر کنه که کوتاه آمده ام : ینم یرفتن منصرف شده بودم ول از

موقع رفتن و  سر جاشه فتیوظا یول یهات محروم ی.از ازاد یکن یمعامله شروط خودش رو داره . حرف گوش م نیا ی_ول

 ؟  یتون ی. م یلباسام رو اماده کن یایب شوازمیپ یبدرقه ام کن دیبرگشتن با

حرص خوردنش هم  نیخودم رو کنترل کردم .از ا یهم فشار داد.خنده ام گرفت ول یرو یرا با حرص مشهود شیها دندان

را هم  نشیهم یکند ول یم یو نافرمان یگر یاغی یزورش را هم بزند باز هم در موارد یکه همه  دانستمیم نکهیبا ا امدیخوشم م

 دوست داشتم  .

 _باشه ...

 کردم گفتم :  یطور که در را باز م نیتکان دادم و هم تیبه نشانه رضا یسر

 .  ارنیگم صبحانه ات رو ب ی_خوبه م

و سامان دادن به اوضاع به هم  مشغول سر نییپا  یدانستم طبقه  یبه سراغ سامان رفتم که م میامدم مستق رونیاز اتاق ب یوقت

 است .  شبید ی ختهیر

 نیکه ا ردیکه زهر چشم بگ گرفتیکردم . داشت به ان ها سخت م شیدایبه خدمتکار ها پ یدر اشپزخانه در حال امر و نه یجلو

 من صحبتش را کوتاه کرد و به سمت من امد  :  دنیتکرار نشود با د گریاتفاقات د

 چه خبر ؟ ری_صبح بخ

 زدم :  یو با ارامش لبخند دمیکش ینفس

 .  گمیراه برات م یکم الزم به حرف زدن باشه . تو هیدارم که ممکنه  ی_برات کار

 کرد و متفکر گفت : یباز ششیدست با ته ر با

 ازش .  ادیکه من خوشم ب ستین یزیچ یعنی نی_ا

 که ادامه داد :  دمیخند

 روم بشه  ا شبید یوالیهست باعث شده اون ه یهر چ ی_ول

 شد . رید میحالش خوبه. بزن بر نمیاروم او والی_اره ه

******* 

  محمد



 

 

کن مم گهیگذشت و چقدر د یم نیچند ماهواز نبودن او قایدق دونستمینم گهیو شمارش روز و شب از دستم در رفته بود .د حساب

  زدمیچنگ م یباز هم به هر سرنخ یمن خارج ساعت کار یبود ادامه داشته باشد . مجبورم کرده بودند که پرونده را رها کنم ول

هام  ی.و باال دست  یقاتل و شاهد چیبدون ه یعلت چیبدون ه یسر نخ چیبود بدون ه دههوا مان یرو ی. پرونده مرگ مظلوم

راجع  بیعج یها زیچ یسر کیها متوجه  نیا یو دار همه  ریمسبب جور کنم . در گ کیانتظار داشتند که من زودتر حداقل 

وارد  یدولت یبه ارگان ها یجد بیآستونست باعث باشه  یتونست خطرناک باشه. م یم یلیشده بودم که خ یبه خود مظلوم

وصل کرده بود تا  یاطالعات یگذاشته بودم و آن ها هم من را به سازمان ها انیزرگنده در م مساریموضوع رو با ت نیبشه.ا

 رم. بگذا ارشانیاطالعات کامل را در اخت

 یها م یسیرا به انگل یاز اطالعات محرمانه مملکت یسر کیکشته شد بد هم نشده بود ظاهرا داشته  یمظلوم نکهیا یجهات از

 زرگنده مساریکه به دست آوردم را به ت یکه اطالعات یو خطرناک. وقت یدرست و حساب انتیخ هی یعنی نیفروخته است و ا

باعث شد  نی. هممیداشت ییو طاقت فرسا یاطالعات اشنا کرد جلسات طوالن یها ییاالاز رده ب یکینشان دادم و او هم من را با 

 شدم. یخواستم وقت بگذارم احظار م یتا م رمیفاصله بگ نیاو داکردنیاز پ

 اداره و سازمان در رفت و آمد بودم. نیده برابر شده بود. مدام ب میها کار

شده بودم .حس  رهیتخت افتاده بودم و به سقف اتاقم خ یمثل االن که له و لورده رو دیرس یها جنازه ام خسته به خانه م شب

ه کرد ک یکس قبول نم چیه یعنیکرد  یرا باور نم میکس حرف ها چیه یزنده است.ول نیزد که او یدلم وول وول م یتو یلعنت

وده که ب نیا یهم البد برا ستین یجنازه ا نکهیرا هم کشته است ا نیرا کشته او یمظلومکه  یگفتند کس یزنده باشد همه م نیاو

 به همه بدهند. یدرس عبرت یخواسته اند با کشتن مظلوم نکهیا اینماند  یباق یسرنخ

 

را  یاحتمال یها بیاس یدرز کرده است تا بتوانند جلو یتوسط مظلوم یا گهیبودند که بدانند چه اطالعات د نیهمه دنبال ا و

 در را باز و سرش را داخل اتاقم کرد: یکردم که در اتاق زده شد و مادرم ال ی...داشتم فکر مرندیبگ

 ؟ یای_محمد جان نم

 زدم : یشدم و لبخند خسته ا زیخ مین

 . امیبودم لباسام رو عوض کنم م دهیدراز کش هیمن  دیمادر شما شروع کن امی_م

ه مادرم به سطوح آمد یدانست.چند بار یکند خدا م دایوضع ادامه پ نیقرار بود ا یرفت.تا ک رونیزد و ب یمهربان و نگران لبخند

 زیرفتم. مادر و پدرم دور م نییکردم .لباس عوض کردم و پا یکه به خودم وارد م یو فشارکار یقرار یهمه ب نیبود از ا

 زدند .  یبا امدن من سکوت کردند و لبخند ندکرد ینشسته بودند و با هم پچ پچ م

مشکوک مدام به هم  ی. مادر و پدرم با نگاه هامیمعمول روزانه با پدرم مشغول خوردن شد ینشستم و بعد از حرف ها زیم پشت

 ریز یدر راه است.باالخره کالفه شدم از ان نگاه ها یدیبود که بحث جد یمعن نیبه ا نیدانستم که ا یکردند م یم یاشارات

داد  یبلند یبشقاب ول دادم که صدا یرا به زور خورده بودم رها کردم و قاشق را تو شکه دو لقمه ا ییو اشارات و غذا یچشم

 را به خودشان آورد. شانیو هر دو

 ؟ دیبه هم چشمک بزن دیخوا ی؟ تا صبح م دیلطفا ، حرفتون رو بزن دی_بس کن

در هم رفت و حالت ناراحت و  پرپشتش یانداخت ابروها شیدو ابرو نیب ینیرا صاف کرد و چ شیکرد و صدا یسرفه ا پدرم

 به خود گرفت: ییاخمو

 ینک ی؟ چرا قبول نم یو خودتو داغون کن یباش نیاو یپرونده  ریگیپ یخوا یم ی.تا کمیمحمد جان من و مادرت نگرانت نی_بب

 ... گهید نیکه او

 ینشده بودم که ب تیکردم از حدم نگذرم. من ترب یرا در مشت فشردم و سع یپارچه ا یزیگذاشتم و روم زیم یرا رو دستم

 بکنم: یاحترام

در  یمهم تر یمسئله  ستین نیبه خاطر او تمیوضع ینجوریمن االن چند وقته ا نکهیا یدارم. ول مانیزنده است من ا نی_بابا او

 .یپرونده کار هی،  ونهیم

 اش را حس کنم. یاوج نگران توانستمیانداخت و مبه من  یکه در چشمش جمع شده بود نگاه ییبا بغض و اشک ها مادرم

 داره ... ی... اخه اون دختر چ دونمیاخه ... من که م یگ ی_چرا دروغ م



 

 

 ناخوداگاه باال رفت: میصدا

 _اون دختره اسم داره ...

 انداختم. ریشدم شرمنده سر به ز مانیشد پش سکوت

 تحت فشارم. ادیز یلیمادر من به خدا تحت فشارم خ یول زدمیداد م دی... نبا دی_ببخش

 گفت : یدانستم فقط نگران من است و از سر دلسوز یکه م یبا بغض نگاه من کرد و با لحن مادرم

 مادر ؟ یش یذره ذره اب م یدار ینجوری_پس چرا ا

 انداختم : یرها شده نگاه مهین یزدم به غذا هیتک یو به صندل دمیکش یقیعم نفس

بهش  شتریاگر ب دی؟ شا یتونم قبول کنم مرده اخه ؟ چطور یم یجنازه ا چیبدون وجود ه یچطور نمی_مامان من عاشق او

 کنه .  یم دایپ ییکه داره حس ها دیرس یاواخر به نظر م نیشد . ا یم یازدواج زودتر راض یکردم برا یاصرار م

 کرد : یاش پا فشار یشگیداشت دل من را نشکند همچنان بر حرف هم یکه سع نجوریو هم اطیبا احت مادرم

 بهتر ... نیتو از او ی_اخه پسرم برا

 .  هیمن بهتر یبرا نیاو یمامان ول دی_ببخش

د ممکن است مرده باش نیکه او نیا یاداوریمحض بود .  یبحث ادامه بدم شکنجه  نیتونستم به ا ینم گهیبلند شدم د میاز جا بعد

 ممکن نبود .  میدر صورتم واقعا برا تیواقع نیا دنیو کوب

 یا گهیکار د ریو من درگ رشهیگیپ یا گهیمنتقل شد و کس د گهیبخش د هیبه  نیاو یگم پرونده  یخاطرتون م نانیاطم ی_برا

 بدم .  یشتریب حیتونم توض ینم یتیامن لیهستم که به دال

 فرو دادمش گفتم : یکه به سخت یبه پدر و بعد به مادرم انداختم و با بغض ینگاه

 .  دیاشتها ندارم شما بخور گهی_واقعا د

در گوشش پچ پچ کرد و  یزیرا گرفت و چ شیپدرم جلو دمیکند که نامحسوس د میبه سمت اتاقم راه افتادم مادرم خواست صدا و

 من را متوقف کرد . بمیدر ج یبود که لرزش گوش دهیپاک کردم به اتاقم نرس دمیرا که ند شیاشک ها یمادرم با دستمال

که وجود نداشت و  یبه شماره ا یرا که در اوردم نگاه یبود گوش یمگر اتفاق مهم ردینبود با من تماش بگ یوقت شب کس نیا 

 پاسخ را زدم و در اتاقم را باز کردم و جواب دادم . یتوانستم حدس بزنم از کجا است . دکمه  یبودانداختم . م یاز خط خصوص

در  دیهست که با یمسئله ا دیازتون خواستن خودتون رو به سازمان برسون شونیزنم  .ا یزنگ م مساری_سرگرد از طرف ت

 بزارن .  ونیم

 وقت شب من را احظار کرده بودند . ان هم از سمت سازمان .  نیکردم ا تعجب

 افتاده ؟ ی_اتفاق

 که بشه پشت تلفن درباره اش صحبت کردم . ستین یزی_چ

اش  یتیامن یکرد و درجه  افتیاتفاق رو در اتیکار با کار خودم فرق داشت که بشود پشت تلفن کل نیام افتاد ا یازه دوهزارت 

 باال بود . 

 رسونم . ی_بله . خودم رو م

کرده  انزیاو یدیرا که به جا کل نیماش دیزدم به سرعت کل رونیلباس عوض کردم و از اتاق ب عیبوق تلفن بلند شد . سر یصدا

 مادرم بلند شد : یبودم برداشتم که صدا

 شده ؟ ی؟ چ یری_محمد کجا م

 . دیافتاده . شما منتظر من نش یمهم ی_از اداره زنگ زدن اتفاق



 

 

همچنان  یسوت و کور تر بود ول یلیچطور خودم را به سازمان رساندم . سازمان نسبت به طول روز خ دمیدر را بستم . نفهم و

 ورود شدم .  یرساندم و منتظر اجازه  مساریبود . خودم رو به اتاق ت انیبدون توقف در جر تیدر ان فعال

هم دورش نشسته بودند  گرینفر د 5شکل وسط اتاق که  یضیب زینشست پشت م یاحترام کردم و منتظر شدم تا بهم اجازه  یادا

 تمدانسیدر هم قفل کردم . نم زیم یرا رو میم . دست هاکرد ازاد شدم و نشست یمختصر یبا سر اشاره  مساریت یداده بشود. وقت

 همه را احضار کرده اند . بوقت ش نیبوده است که ا یمهم زیچه چ

 را صاف کرد : شیزد و صدا هیتک یبه صندل مساریت 

ا ن یارمیکه به علت ب قشیدق یکه بگم فروزنده از خارج برگشته . تا االن از محل اختفا دمیوقت شب کش نی_همتون رو ا

 مساری. ت ندیتوانستند برگشتن او را از صبح هم بگو یرو داشتم م یمهم تر زیشدم انتظار چ دی. ناام میمشخصش بود خبر نداشت

 با من دارند پس ادامه داد : یهمه حال مشترک دیفهم دشهمه انداخت انگار خو یبه چهره  ینگاه

 .  هیا گهید زیچ نجایمه باعث شد من بکشونمتون ا یزی_اما چ

 داشته باشد .  تیاهم نقدریبود که ا یزی. پس چ میکنجکاو به سمت او سر بلند کرد همه

انگار  ردینظر بگ ریهمه را ز یفرم صحبت کردن که همه را کنجکاو کند و بعد حالت ها نیاز ا شهیهم امدیخوشش م مساریت 

 کنند . یاطالعات ی هیاطالعات بازداشت کند و بفرستد تخل و فروش انتیتعجب نکند تا او را به جرم خ یمنتظر بودکه کس شهیهم

 . ستیکه سرش جنجال به پا شد ن شیچند ماه پ یفروزنده  هیشب رانیکه برگشته ا ی_فروزنده ا

 سر تا پا گوش بودند . همه

 گرفت . ینظر م ریانداخت و همه را ز یهر بخش حرفش فاصله م نیب مساریت 

 یظاهر طیاز شرا یول ستیصورتش ن یتو یره هر چند اثار یبا عصا راه م یله و خورد شده است االن هم به سخت بای_تقر

 داشته .  یاوضاع خراب یلیکه خ داشتیاش پ

 نیبر ا یاثبات میسلما درست بود هر چند نتوانسته بود یکردم . پس حرف ها یپچ ها شروع شد فقط من بودم که داشتم فکر م پچ

حضور فروزنده در ان شب راستش را گفته است .  یتوانست اثبات کند که سلما درباره  یم یتا حد نیا یول میداشته باشادعا 

 سوال کردم : یناگهان

 ؟ ارهیسرش ب ییخواسته بال یکس دیکن یشما فکر م مساری_ت

 یسوال نسبتا به جا نیکه خوشش امده بود از ا مساریسوال من کنجکاو شده بودند .ت یسکوت کردند انگار ان ها هم در باره  همه

 من جوابم را داد: یشده رو خیم یمن با لبخند و نگاه

که ازش به  ییکسااز ع یول ادیب رونیب شیپرونده پزشک دیبشه شا یریگیکنم شکنجه شده باشهالبته خواستم پ یفکر م شتری_من ب

 هیهست ممکنه داشتن تخل یادیبوده.احتماالت ز یدیشد یه تحت شکنج یمدت طوالن هیکه  نهیا هیشب شتریما رسوندن ب

 . ینه به آروم یخواستن بکشنش ول یممکنه م ایکرده  یم یشخص ابحس هیباهاش تصف ی.ممکنه کسکردیم شیاطالعات

 اراده یپخش کرد که همه ما را ب زیم یرا رو ییبود آرام عکس ها ستادهیا مساریآماده به خدمت که پشت سر ت یاز افسرها یکی

مختلف از فروزنده گرفته شده بود.عصا به دست و در  یایاز زوا یکه به صورت پنهان یبه عکس ها یکشاند که نگاه زیم یرو

چند  یول دیرس یزده شده بود. صورتش سالم به نظر م شیبه کمر و پاها یجد یها بیداد آس یرفت که نشان م یراه م یحالت

از عکس ها ار برداشتم و جلو  یکیکرده بود   زانیود که صورتش را نسبت به قبل نامب شیگونه ها یشکسته واضح رو  یجا

را گرفته بودمطمئن بودم انگشت  تشدس یعصا یفروزنده شدم وقت یو رو کردم که متوجه دست ها ریبه دقت عکس را ز دمیکش

 نیاز حاضر یکیکه داشت آرام با  مساریکه درآورده بود.سر بلند کردم و رو به ت یتازه و زشت یرا شکسته اند و ناخن ها شیها

 زد گفتم: یحرف م

 .مونهیم یخصومت شخص هیشب شتری_ب

نفسم که ادامه بدهم. یمعن نیکرد به ا یبا سر اشاره ا مساریحضار انداختم ت هیبه بق یشدند.نگاه رهیسر بلند کردند و به من خ همه

فروزنده در عکس گذاشتم.همه دستم را نگاه  یدست ها یگذاشتم و انگشتم را رو زیدادم عکس را وسط م رونیرا پر صدا ب

 دادم : حیکردند و من توض

 دیندستش ،اگر به دست هاش دقت ک رهیقاشق بگ هینتونه باهاش  یحت دیو شا لرزهی.احتماال االن به شدت مدینیدست ها رو بب نی_ا

 انگشت هاش رو بارها و بارها شکستن. یهمه  یادیاحتمال ز



 

 

. ادامه دادم کردندیم سهیمقا گرید یکردند و با عکس ها یهم رد و بدل م نیکردن و آن را ب یبا دقت عکس رو نگاه م همه

 صحبتم رو .

 جوابهست که بتونن  یبهتر یراه ها یلیبوده خ دنیحرف کش یشکنجه برا نی،اگر ا دنیهمه رو کش دینی_ناخن هاشو هم بب

زنده مونه  کهنیحساب کنه و ا هیتصف یخواد با کس یم یشه که کس یاستفاده م نیا یبرا شتریاالن ب یمیقد یها وهیش نیا رنیبگ

 .دونهیم یمهم یلیخ ییزایچ یمتوار یفروزنده  یآقا نیا کنم یبزرگه و من فکر م یلیسوال خ هیخودش 

 زد: هیاش دوباره تک یبه عکس ها انداخت و بعد به صنئل یخونسرد نگاه مساریکردند.ت یدر سکوت نگاه من م همه

 شد. یخوب م یلیدستم داشتم خ ری_اگر چهار تا مثل تو ز

 نیبودکه فکرش را بکنم و ا یزیتر از چ فیوقت وارد سازمان شوم.کث چیخواست ه یدلم نم قتایحق یسر تکان دادم ول یقدردان با

االنش هم به  نیشدند هم یها م زیچ یلیخ ریشد و درگ یپر از دروغ م شانیها یازمان زندگس یدانستم.آدم ها یرا خوب م

 پرونده بودم. نیا ریزرگنده بود که درگ مساریخاطر ت

و  میننفوذ ک دیکنن پس با یم جادیهم داره که برامون دردسر ا یو دوستان میبدون مدرک بازداشتش کن میتون ی_به نظرم ما که نم

 .مشیرینظر بگ ریز

 تکان داد: یسر مساریت

م ها دستور دار یاز باال دست یلیمهمه من از خ یلیباشه خ یشخص ثالث دیشا ایکه ممکنه داشته باشه  یموضوع و اطالعات نی_ا

 .میاطالعات بکن نیا دنیفهم یالزمه برا یهر کار

 رو به من کرد : بعد

 یابر یمدت به من قرضت بده هر چند خودت مخالفت کرد هی کنمی.با مافوقت صحبت میپرونده کار کن نیا یخوام تو رو ی_م

 . میبرسون ییجا هیپرونده رو به  نیا دیدستم با ریز یایب نکهیا

 تکان دادم : ی. سرشنهادشیکه ناراحته از رد کردن پ ارهیباالخره به روم م دانستمیم

 کنم. ی_چشم قربان !تمام تالشم رو م

شم از گو یلیمن خ یکردنداز حضور من ول یم یتینا رضا ای تیبلند ابراز رضا ایکنند و آرام و  بلند شدند که اتاق را ترک همه

 من را صدا زد و خواست مساریشد ت یم یاتاق داشت خال بایتقر یوقت ستیمهم نبود نظر آن ها چ میها پر بود برا زیچ لیقب نیا

 انداخت : یم هیصورتش سا یگذاشت.نور کم اتاق رو زیم یرا رو شیدست ها مساریشد ت یاتاق خال یبمونم.وقت

وسط  ییهویاون دختر  یباز شده . فقط خواستم بهت اخطار بدم که اگر پا یتو پرونده مظلوم یتوچطور یکه پا دونمی_من م

 ؟ یدونیپرونده باز بشه مجبورم بزارمت از پرونده کنار خودت که م

را از  زیشد همه چ یاگر م یبشه ول نیاز او یشده بودم از خدام بود خبر رهیدر سکوت بهش خ یا هیپلک زدم و چند ثان آرام

تونستم در  یم یادیکار باز بود و اطالعات ز یبرا یلیسازمان دستم خ یانداخت.تو یمن رو به وحشت م نیگرفتند و ا یمن م

 یچیکردم ه یساده بودم که فکر م یلیحرفش اعصابم خورد شد.خ نیبا ا یول نیاو نکرد دایکرد تو پ یکمک م یلیو خ ارمیب

 . حتما تا االن شماره شناسنامه پدر جدم رو هم در اورده بود:دونهینم

داقل ح ینجوریاز اون دختر که زنده است بشه.ا یکه خبر دوارمیام یپرونده کنار برم ول نیممکنه از ا نکهی_متوجهم قربان ،با ا

 گردهیبهم برم دیام

 گرفت: ینگ دلسوزر یلحظه ا یسردش  برا نگاه

 خانواده اش. شیکه برگرده پ میبکن یکمک میکنم اگر زنده است بتون ی_من فقط دعا م

 نگاهش کردم که برخالف انتظارم ادامه داد: یقدردان با

سرش آورده باشن؟تا حاال به  ییمدت چه بالها نیا یتو یکن یفکر م یباش ممکنه زنده باشه ول یکن یکه م ییمراقب دعا ی_ول

 پس ؟ یچ یزنده است از نظر روح یاگر جسم یکه حت یفکر کرد نیا

نفس  رفت ادمی یرا حس کردم که فلجم کرد و حت ییستون فقراتم سرما یپشتم و درست رو ی رهیحرفش حس کردم در ت نیا با

 موضوع فکر نکرده بودم ... نی.چرا تا االن به اکردمیم مساریبکشم.با وحشت نگاه ت



 

 

هم هست که ممکنه از مرگ هم بدتر  یاحتمال نیخواست باور کند همچ یدلش نم رد،مغزمیرا بپذ نیست اخوا یدلم نم دیشا 

 باشه.انگار متوجه حالم شد:

 که حالش خوب باشه وخدا کمکش کرده باشه. دوارمی_ام

دم و به ش نمیچطور سوار ماش دمیآمدم و نفهم رونیبود از اتاق ب دهیصورتم کوب یکه تو یقتیاز حق یو ناباور یبا درماندگ خسته

که پشت اپن اشپزخانه نشسته  دمیوارد شدم مادر را د یوقت یکردم آرام وارد خانه شوم ول یوقت بود سع رید یلیخانه برگشتم  خ

 : دیوحشت زده از جا پر افهیمن با آن ق دنیبود و منتظر برگشتن من بود با د

 فاطمه زهرا ... ای_

 گرم و نرم و مهربانش گرفت : یدست ها نیتم را بسمت من امد با دست صور به

 افتاده ؟  یشده پسرم ؟ اتفاق ی_چ

گرفت  میرا در دست ها شی.دست هاشیبهش انداختم چقدر نگران من بود چطور توانسته بودم امروز رو ترش کنم برا ینگاه

 : صورت مهربانش گذاشت یدستم را رو یجا خورد و با نگران میدست ها یانگار از سرد

 سرده ؟ نقدریا رونیسرده ؟ ب نقدریمادر چرا دستات ا ی_وا

 نگاهش کردم : سردرگم

 _خوبم مادر خوبم ..

و  یقلیچوب ص زیشدم به م رهی.و من خاوردیداغ ب ریش یکم مینشاند و رفت تا برا زیرا و من را پشت م مینکرد حرف ها باور

 که نشسته بودم. ییوسطش و فکر من همه جا بود جز جا یطرحدار پهن بود.و گلدان یزیروم کی شیبراق که رو

**************** 

  سامان

شود ب وانهید نقدریکردم ا یکنم.اصال فکر نم دایرا پ یاورد زودتر کس یداشت به من فشار م روزیکل زده بود به سرش، از د به

ه عاشقش بود ثابت کند ک یاش کند کاف غهیواست صخ یاگر م یشده است.حت نیتوانستم بگم عاشق او یم نیقیبا قطع به  گهی... د

که خودش دوست  یزیبود و فقط چ زاریو همه کس ب زینداشت و از همه چ یاعتقاد مذهب چیوقت بود که ه یلیشده است.رامان خ

 رفت. یکتم نم یجوره تو چیکند ه غهیرا ص نیخواست او یم نکهیا یکرد ول یداشت قبول م

 راننده او شهیکرد.هم یم یبود که خودش داشت رانندگ ییدرمانده نگاهش کردم که پشت فرمان نشسته بود. جزو معدود وقت ها 

 یاحالت ه رییتغ ینشان دهنده  نیکند و ا یگرفته بود تا رانندگ میتصم یا کدفعهیاالن  یبرد ول یطرف و ان طرف م نیرا ا

 بد. ایها خوب است  نیدانستم ا یکردم نم یصحبت م یبا مهدو دیاش بود. با یروح

 دونمیمبود که ن نیا یباال بود بدبخت سکشیبودم ر نیکردن او غهیشدم مخالف صد در صد ص رهیخ رونیازش گرفتم و به ب چشم

بخش حتما اسم  نیکرد در ا یم یریگیپ یاش کند.اگر کس یخواست ثبت رسم یداد و م ینم تیرضا یکالم ی غهیچرا به ص

بخواهد استعالم از دفاتر  یعنیکند  یرا بررس ییجا نیکه همچ دیرس ینم ییاکس به ج چیمغز ه دیآمد.شا یکنار رامان م نیاو

 ؟ یافتاد چ یاتفاق م کدفعهی...اگر  یول ردیازدواج بگ

 .یچونیپیمن رو م یکه دار روزیاز د ؟یکن یفکر م ی_به چ

 بهش انداختم که به حرف آمده بود : ینگاه

 ؟ یکار فکر کرد نیبه ا ی_رامان جد

 سر تکان داد : رامان

 _مطمئنم .

 !ته؟یثبتش واسه چ گهی_اخه د

 به من انداخت و بعد جلوشو نگاه کرد : ینگاه مین

 تونه باشه. یکس نم چیتونه بره و با ه یجا نم چیوقت ه چیه گهیخوام برگه رو نشونش آدم تا بفهمه د ی_م



 

 

 پاک زده بود به سرش. یجد یجد نگاهش کردم نه یناباور با

  ؟یبزن یخوا یرو چقدر م غهی_حالت بده ها ؟ مگه مدت ص

 نیداشت به او یجد یلیخ یلیخ یعنی نیخواست کوتاه باشد و ا ینداشت مطمئن بودم نم یخوب یسکوتش معن نیکرد ،ا سکوت

 چه کار کند. تیوضع نیخواست با ا یتوانست ...اصال م یکه عاشقش نبود نم نیاو یکرد ول یفکر م

 _رامان ؟

 ساله . 99_

 را باال بردم : میو صدا دمیداشبورد کوب یرو تیعصبان با

 ؟  ی؟ خل شد یشد یروان  یشد وانهی_زده به سرت  د

 نگاه من کرد : یخونسرد با

 آد .  ی_داد نزن خوشم نم

 تواستم خودم را کنترل کنم : ینم

 ؟  یچ رهیاون پسره بزنه به سرش و استعالم بگ هویاگر  ییاالب سکیر یلیخ یاگر ثبتش کن ی_د اخه لعنت

 ؟  ی!زنمه خوب که چستی_مهم ن

 نیسرمون او ختنیر یم هویگفت اگر  یم یزنش بوداصال ک نکهیبود از ا ی...زنش منظورش چ دمیخند یم یداشتم عصب دمیخند

شدم از پنجره و  رهیخ رونیشد سکوت کند.به ب یها خبر داشت ،م زیچ یلیداد.از خ یحاضر بود سکوت کند.همه مان را لو م

 دادم. یرا فحش م انرام زدمیلب با خودم حرف م ریطور که ز نیهم

 ؟ یزن یلب حرف م ریز یه هی_چ

 .دمیو به سمتش برگشتم و پرس ارمیدوام ب نتوانستم

 زبون باز نکنه. نیهست او ینیاومدن سراغش چه تضم دنیوقت فهم هی_اگر 

 نکاریا وقت چیه نیپشتش را گرم کرده بود که او یزیشد انگار چ رهیخ شیبه سمتم برگشت و نگاهم کرد و بعد به رو به رو اول

 ست؟یدانستم چ یکند و من نم یرا نم

اهده ش نیشن درسته او یم ریما درگ یکنه.بدون مدرک هم فقط با وکال یخانواده و دوستانش هم شده نم یکنه ،برا ینم نکاروی_ا

 کنه.  ینم یکار نیرو به خودم هم گفتم پس همچ نیرو نابود کنم و ا زشیزمان دارم که بخوام همه چ نقدریا یول

 :نانشیهمه اطم نیزدم به ا یپوزخند تلخ یتلخ با

 ؟ یشد چ یییهوا هویاون سرگرده  دنی_اگر با د

 که دور فرمان بود مشت شد و با خصومت به سمت من برگشت: شیها دست

 ؟ یکن یم یو من رو عصبان یکن یمخالفت م نقدریمشکل منه چرا ا نی_سامان تو چه مرگته ،ا

 دست خودم نبود : یکنه ول یخواستم قاط ینم

 ؟ یباشه چ ینجوریگم اگر ا یبرام مهم تر از همه است هان ؟ من فقط م یگم من ک ی_رامان به خاطر تو م

 داد زد : یعصب

 زنه ؟ یبازم حرف م نمیخوام بب یکنم م ی_الزم باشه حامله اش م

خالفت بود م دهیفا یبچه داشته باشد.ب نیکه حاضر بود از او نقدرینبود. ا ایرقمه کوتاه ب چیدهان باز نگاهش کردم نه انگار ه با

 تکان دادم : یسپرد فقط سر یم گرید یکردم به کس یکار را نم نیمن اگر ا

 ونه.خ ادیگم فردا ب یم شناسمیرو م یکی_



 

 

 یلب خوبه ا ریبودم.ز رهیخ رونیکردم و رو ازش گرفته بودم و به ب یانداخت که بهش نگاه نم یشده بود انگار به من نگاه آرام

 شریاخ یها یباز وانهید نیبودم با ا دواریشد منصرفش کرد فقط ام ینبود، نم یراه چیگرفت و بعد تا خود خانه سکوت شد.ه

 شد بله بدهد. یم یچطور راض نیدانستم او یخودش بودم، نم راننگ شتریهمه مان را به فنا ندهد.ب

دهنش را بسته نگه دارد و من  میکرد یرا مجاب م نیقبلش او دیبزارم پس با یزیچ انیتوانستم محضر دار را در جر ینم

 را بکند. نکاریخواهد ا یرامان چطور م دانستمینم

خورد و او را کامال  یو با او غذا نم دیایب رونیاز اتاق ب دادیزد و اجازه نم یبا او قهر بود و با او کم حرف م ریچند وقت اخ نیا

 جوره ... چیکرد.ه یکار نم گریکرده بود. مغزم د یتنها و منزو

************ 

  نیاو

 یم ییگفت و نه غذا یم یزیکرد و نه چ یم یدو روز و دو شب جهنم گذشته بود.نه با من صحبت نیتخت ا یبودم رو نشسته

 کند هیخواهد من را تنب یاست و مثال م لمشی.اول فک کردم فدیخواب یکاناپه م یمن شب را رو یدر کمال ناباور یخورد و حت

تخت و کنار من  یرو دنیخواب یشب به جا یوقت ی. ولزدیریبه هم م زیآورد و شب که بشود باز هم همه چ یو آخر دوام نم

را بشت و سکوت  شیکند و چشم ها ینگاه منم نم یحت دمیخودم هم شوکه شدم.با تعجب د دیرو کاناپه خواب یحرف  چیون هبد

گذشته  یلیبود خ دهیکش شیپ غهیکه حرف از ص ی. از آن موقعدمیتخت دراز کش یحکم فرما شد.چراغ را خاموش کردم و رو

من  شیکرد با عوض کردن جا یمثال فک م دمیفهم یرا نم شیرفتارها نیا لیدل ینه ...ول ایشده است  الیخیب دانستمیبود.نم

 زهیبه من جا ایکرد  یم همیکه به نفع من نبود. االن مثال داشت تنب نیا دمیخواب یراحت م الی؟ خوب من که با ح شمیناراحت م

رم هم نبود که سرم را بهشان گ میکتاب ها ی.حتدمیپوس ینزنم از بس در اتاق او بودم داشتم م ایحرف بزنم  دیبا دانستمی. نمدادیم

حضور  در دادی.فقط اجازه ماوردیبه حد مرگ بهم فشار ب ییمن بود که بگذارد به حال خودم بمانم تا تنها هیتنب نیا قتایکنم. حق

 ردارمخودش به اتاق بروم و لباس ب

را  دستوراتش یتمام دیکردم چون گفته با یافتاد  که اول فکر م ادمیمبل نشسته بودم که در اتاق باز شد و وارد اتاق شد  یرو

به من  ینگاه میخبر نشد قرار بود حاال حاال ها محبوس باشم.  ن چیه یکنند. ول یرفت و آمدش من را صدا م یاطاعت کنم برا

 را درآورد: زشیانداخت و بل

 _ برام لباس حاضر کن .

کردم  یبلند شدم و سع میمقابلش رفتار کنم. از جا دیچه جور  دیبا دانستمیو نم خیتکه  کیچپ نگاهش کردم سرد بود مثل  چپ

 که گفت: رفتمیبرهنه اش نکنم.به سمت کمد م ی دهیورز ینگاه باال تنه 

 .ایلباس خوب تنت کن ب کیبرو  اریکتم در ب یاز تو دی_کل

متوجه .دانستمیشده بود نم یمهم نبود حاال چ شیبدهد اصال برا یریاخالق ها نداشت که به لباسم گ نیتعجب نگاهش کردم از ا با

 که در ذهنم بود را داد: یکرد خونسرد جواب سوال یطور که در حمام را باز م نیتعجب من شد و هم

 .میبر امیم رمی،دوش بگ غهیخوندن ص ینفر رو اوردم برا کی_

مام من نشون بده به ح یجیبه گ یواکنش ایبگه  یزیچ نکهیدون اشده ب یکه چ دمیکردم و تازه فهم خیحرف انگار  نیگفتن ا با

 شدم.  رهیخ میهدف به کمد رو به رو یب یو با ناباور ستادمیهمانجور وسط اتاق ا یا قهیرفت.چند دق

دستم  یطور که لباس ها تو نیآماده کردم و هم ستیچ قایدق دمیدست لباس که اصال نفهم کی میایتوانستم به خودم ب یوقت باالخره

چطور مغزم  دمیماندم و نفهم رهیبزرگ اتاق خ یوارید یتخت نشستم و به تابلو یآمدم.رو رونیبود گنگ و مبهوت از  کمد ب

ود ب رهیظاهر شد و با نگاه موشکافش که به من خ میآمد و جلو رونیاز حمام ب یاصال ک دمیبود.نفهم ستادهیکامال از فرمان دادن ا

  گفت:

 ؟  یی_کجا

بگم که  یزیاش را پوشانده بود.خواستم چ ینییپا یتنه  میسر بلند کردم و نگاهش کردم چند بار پلک زدم با حوله ن یسردرگم با

ه نبود که بتونم بهش اعتماد کنم چ یرو برگرداندم .آدم عیلباس ها را. سر یلباسش را از من گرفت و تنش کرد و بعد شلوار و باق

 .دکن یم یرفتاربرخورد و چه 

 ؟  ی_چرا هنوز لباساتو عوض نکرد

 شدم :  رهیکرد.بهش خ یرا مرتب م شیموها نهیا یبود و جلو دهینگاه ملتمسم به سمتش برگشتم که حاال لباس پوش با



 

 

 ؟  ی_واقعا مصر

 تکان داد: یبه من انداخت و خونسرد سر ینگاه نهیداخل ا از

 نداره ... ی.مصر بودن معنستین ایهست  یزیچ هی ایمن  ی_برا

که در وجودم به جوشش افتاده بود را کنترل  یتوانستم خشم یهم فشردم به سمت من راه افتاد.نم یرا رو میدندان ها ضیغ با

 بهش گفتم : یوحشتناک یلیکنم.با حس خ

 ؟ یکن یکارا رو با من م نی_چرا ا

 گفت:  یا انهیموزچانه ام برد و با لبخند  ریو دست ز ستادیمن ا یبه رو رو

 .ستمیشدن ن الیخیتو رو رام کنم...و من آدم ب دی_چون با

 دستش را پس زدم : تیعصبان با

 ؟  شمیرام م ینجوریا یکن ی_فکر م

 :  ندیعقب تر گذاشت تا بتواند خوب من را بب یفرو برد و قدم شیها بیج یتو دست

 . ادیگناه بودنش خوشم نم یهر بار به بهانه  یاندازیپام م یکه جلو یسنگ نیاز ا یخودش رو داره ول وهی_ رام کردنت که ش

 دادم: رونیرا پر صدا ب نفسم

 ؟یچ دیهست یو داد کنم و بهش بگم شماها ک غی.اگر جدمیبله م نییپا امیمن ب گهیم ی_ک

 .دیکش رونیب بشیرا از ج شیزد و دست ها یپوزخند

 کرد: یرا برانداز میو سر تا پا ستادیا میجلو نهیدست به س 

  ره؟یگیقرار م یطیاون آدم تو چه شرا یبکن نکارویاگر ا یکن ی_فک م

 زدم :  خیحرفش  نیا از

 ؟  هی_م...منظ..ورت چ

 پا انداخت و خونسرد ادامه داد :  یکاناپه و رو به من نشست.پا رو یاز من فاصله گرفت و رو یکرد چند قدم سکوت

 خارج از قرار بود با هم نی.ارهیاونوقت مجبوره بم رهیکه ماله منه رو بگ یزیکه بخواد چ ی.کسیی_بهتم گفتم خط قرمز من تو

 ؟  ادتهی میگذاشت

 توانستم هضم کنم. یرا نم نیو ا شدمیداشتم زنش م یشوخ یهجوم آورده بود.شوخ میبار پلک زدم اشک دوباره به چشم ها چند

 داشته باشم. یکه من به تو تعهد شهینم یلیهم بخونه دل یا غهیاگر ص ی.حتهیبچه باز زایچ نیآخه مگه ا ی_ول

 نظر گرفت:  ریز ضیکرد و من را با غ کیرا بار شیها چشم

کنم  کنه باور یم تیمن کفا یهست که برا زی. دو تا چیبه من تیبندیاگر نگران پا یکنم ول یخودم متعهدت م ی_تو زن من باش

 .یکن یدست از پا خطا نم

 بود ؟  یچ قای؟ فازش دق زدی؟اصال از کجا حرف م گفتیم یکردم چتعجب نگاهش  با

 ؟  یکن یصحبت م یراجع به چ ی_ دار

ع ورود به که موق یکت بیبلند شد و از ج شیبند که قرار بود بدهد بعد از جا یجواب یکرد تا من را تشنه  یمکث یطانیلبخند ش با

 کرد.به اتاق من یطور من را کنجکاو جواب م نیو ا ستیمنظورش چ دانستمیبود نم ختهیرا درآورد.به همم ر دیاتاق تنش بود کل

 جا نروم. چیگفت که ه یبدنم م یهم دنبالش بروم تک تک سلول ها تمخواس یچرا نم دانستمیرفت نم

 یچه مدت زمان دارد و آن هم به زور بود اصال حس خوب دانستمیکه اصال نم یا غهیص یکردم برا یخطر م احساس

تخت گذاشت و بعد با دست راستش  یدست لباس ست با شال همراهش آورده بود آن ها را کنارم رو کیبرگشت  یم.وقتنداشت

عادت  نیچانه ام را گرفت.ا گرشیعقب بکشم که با دست د راخورده بودم و خواستم خودم  کهیآرام صورتم را نوازش کرد.



 

 

 شیچشم ها یکرد در ذغال یبرد و من را مجبور م یچانه ام م ریزدست  رمیخواستم ازش رو بگ یاش بود که هر وقت م یلعنت

 نگاه کنم .آب دهانم را قورت دادم و چند بار پلک زدم ، باالخره به حرف آمد:

و  یستین یانداختن من وجود نداره جز خودت که به اندازه کاف ریگ یبرا یمدرک چیه یمنو به دردسر بنداز یاگر بتون ی_حت

محو کنم و تو  نیقدر فرصت ثروت دارم تا خانواده ات رو از زم نیو ا شهیم سیشدن من و وکالم با پل ریفقط باعث درگ نیهم

 ... یرو مجبور کنم تک تکشون رو تماشا کن

ه د کحرف از دو علت زده بو یول میایکند تا من کوتاه ب یم دیآن ها را تهد شهیهم دانستمیحرف را بزند.م نیا زدمیحدس م دیبا

 :ستیچ دانستمینم

 ؟  هیعلتت چ نی_ و دوم

دستانش  ریکرد بدنم ز یطور که من را لمس م نیرفت و هم نییشانه ام نشست و از دستم پا یچانه ام را رها کرد و رو دستش

 شکمم گذاشت و نرم فشار داد:  یکه دستش متوقف شد انگشت اشاره اش را رو دیخورد. به شکمم رس یفیتکان خف

 .یتعهدت به من بزن ریز یکارم که نتون یم نجایرو ا یزی_چ

ا پس دستش ر یقابل کنترل ریخواست من را حامله کند...با لرزش غ یبود .م وانهید یجد یبشر شوخ نیحرفش وا رفتم ،ا نیا با

 یکه تو یه ا؟بچ یشدم چ یوقت حامله شوم.اگر حامله م کی نکهیاز ا دیلرز یوجودم م ی. همه دمیزدم و خودم را عقب کش

م ا یعصب یخواست باشد.نگاه من و واکنش ها یرا حاال پدرش هر کس م یحالل ی چهتوانستم بکشم ؟ آن هم ب یشکمم بود را م

و با وحشت سرم را تکان  دمیتخت چسب ییگاه باال هیو تک دمیتخت باال کش یخودم را رو دمیلرز یطور که م نیکرد.هم یم

اها ج نجوریداشته باشم. اصال به ا یاطتوانستم مثل آدم ارتب ینم یحت یکردم وقت یدادم.اصال من چطور به باردار شدن فکر م

 : رمیخواستم بپذ ینم اورمی.خواستم حرصش را دربدیکش ینم

 .. یکن یکار یبخوا نکهیرسم.قبل از ا ی_من اصال به اونجا نم

 است جوابم را داد: یبه شدت عصبان قتیکه مشخص بود تظاهر محض است و در حق یساختگ یو با خونسرد دیرحرفم پ وسط

و ارتباط حالم ر نجوریکنم و هر کار خواستم بکنم. هر چند ا هوشتیتونم ب یندارم م ارتیبه خود هوش ازیحامله کردنت ن ی_برا

 کاریچ باهات دیبا دونمیکنه م یکه منو عصبان یا گهید زیهر چ ایبره و  ادتیرو  میکه گذاشت یقرار یاگر بخوا یول زنهیبه هم م

 .یحرفامو بزنم تا تو آماده بش نییپا رمیآدم لباسات رو بپوش.م یاز الف زدن بردار و مثل بچه  ت.  پس دسیبش بندیکنم که پا

 به سمت من برگردد گفت: نکهیدون اافتاده باشد ب ادشی یزیو انگار چ ستادیا یا هیرا به من کرد و چند ثان پشتش

 !یکه زن من شد یموضوع در بر نیا ریاز ز یتون یوقت نم چیپس ه هیو محضر یقانون غهیص نی_ا

 یداشت به سرم م یجد یکه جد یزیوحشت از چ ایدن کیرفت و من ماندم و  رونیاز اتاق ب دیبگو یگرید زیچ نکهیبدون ا و

م درآمد دیگذشت تا باالخره از آن حالت شوک و وحشت و ترد قهیچند دق دانمیآمد و تا آن لحظه نخواسته بودم که باورش کنم.نم

 دقت انتخاب شده بودند انداختم. اکه ب ییبه لباس ها رهیخ یبا نگاه یول

تخاب که آن ها را ان یوار مشخص بود کساش با مانتو و شل یکه تناسب رنگ یو شلوار رنگ ستش بود با شال بایز یکت یمانتو

 یفکر م یمنطق یو دست بردم و لباس ها را برداشتم.هر چ دمیکش یقیاست.نفس عم دنیلباس پوش نهیدر زم یفیکرده آدم ظر

 که با او گذاشته بودم به کنار خانواده ام در خطر بودند.  ینبود. قرار یگریراه د چیکردم ه

خواستم از او باردار شوم و  ینم یکرد ول یافتاد حداقل از بار عذاب وجدانم کم تر م یاتفاق نم یگناه گرید نکهیعالوه ا به

 دانمیم.نمبود دهیام د یبود که در زندگ یآدم نیتر بیآدم عج نیافتاد.ا ینم یماندم اتفاق یبود اگر سر قرارم با او م دایکه پ نجوریا

 نانی.به خودم اطمافتدیاز سرش ب یبودم بعد از مدت دواریکرده بود ام دایهم پ یاگر به من حس یکرد.حت یم ارفتار ها ر نیچرا ا

 یمن را رها م یزیناچ اریدر صورت احتمال بس ایکشت  یمن را م ای شودیتمام م زیهما چ غهیدادم که با تمام شدن مدت ص

سرم انداخته بودم که در اتاق  یتازه شال را رو دیسال طول کش کیهر کدامش  دنیتن کردم انگار پوش یکرد.لباس را به سخت

 به صورت من انداخت و نگران گفت: یباز شد و سر خدمتکار وارد اتاق شد.نگاه

 _خانوم حالتون خوبه ؟ 

 تکان دادم: یسر جیشدم انگار مغزم قفل کرده بود . گ یمنظورش نم متوجه

 _چطور مگه ؟



 

 

 زیم یاز رو یکانامه نشاند و شکالت یدستش من را رو یم گرم شود از گرماجلو آمد و دستم را در دستش گرفت.دست دهیترس

 برداشت و از پوستش درآورد:

 خانوم. واریرنگتون شده شکل گچ د دیکم شکالت بخور کی_ 

و  دیزهرمار دهنم را عوض نکرد.کنار من نشست و با دست پشتم را دست کش یاش تلخ ینیریدهنم گذاشتم و ش یرا تو شکالت

حالم خراب شده  نقدریبودم که ا دهیخودم هم نفهم یافتاده حت یچه اتفاق میبود برا دهین نگاه چهره ام کرد. انگار او فهمنگرا

 است.دو دستم را در دستش سفت فشرد : 

 ها. دیافتیپس م ینجوریتو رو خدا ا دی_خانوم آروم باش

 یخواستم که جلو یتوانستم و نه م ینه م گهیشد د ریسراز میرا که از اشک پر شده بود به او دوختم.اشک از چشم ها نگاهم

 که دلش به حال من سوخت ... دمی. ددمیمشهود سرخدمتکار را د یبار نگران نیاول یو برا ردیرا بگ میاشک ها

 ها.  شهیبدتر م یکن یرو به خودت و آقا سخت م زیهمه چ نقدرینکن ، ا هی_دخترم گر

 :دمیام نال یهجز و ناتوان یبا انتها دیلرز یم میو صدا روان بود میجور که اشک ها نیهم

چرا  چمیکنم به پر و پاش نپ یکنه. من که همه تالشم رو م یم ینجوریکردم که با من ا کارشیکنم ؟مگه من چ ی_من سخت م

 خودش بکنه ؟ ی غهیتونه منو ص یکنه!اخه چطور م یمنو محکوم م ینجوریا

 شانه اش گذاشت: یسرم گذاشت و سرم را رو یکمرم بود رو یکه رو دستش

کنه چون واسش  یکارا رو م نیداره واسه تو ا نکهیکنه ا یآقا اصال زن ها رو حساب نم  یکن یاشتباه م ی_ مادر به خدا دار

ت کنه ه مجبورک افتهیب نیکه حاال به فکر ا یکرد یعالقه اش سو استفاده م نیاز ا دیبه تو عالقه داره.تو نبا یعنی نی. و ایمهم

 . یبش بندیپا

 رو بلند کردم و به صورت شکسته اش نگاه کردم: سرم

 کنه. یاگر بخوان فرار کنم حامله ام م گهیآخه به زور ؟م ی_ ول

ن اال یکرد ول یبرخورد م یبا من جد  شهیهم نکهیخواست باهاش صحبت کنم  با ا یچرا دلم م دانمیسکوت کرد.نم یناراحت با

 حرف بزنم. شیفقط او بود که برا

 تونم بکنم؟! یم کاریبچه چ هیبا  یا غهیزن ص هی_آخه من 

 ؟یترس یم یخودش نگهت داره، پس از چ یخواد برا یم یعنی یاگر گفته اگر فرار کن زمی_خوب عز

 گفتم: یسردرگم با

 با ترس ... دی؟به زور با تهد هیچه زندگ هیچه ازدواج نیآخه ا ی_ ول

 :دیکش یقیعم یفن

 ... اریاستفاده کن دلش رو به دست ب استتیاست.از س گهیادم د هی_ آقا کنار تو 

 نگاهش کردم: ی.با ناباورامیکرد با رامان کنار ب یم هیکه داشت به من توص شدینم باورم

...مهربون باشم ؟ ...دو ..دوستش ...  تکاری...با اون جنا یبا اون ... با اون ... قاتل عوض یگی؟میگیم یچ یدار یدونی_م

 داشته باشم ؟ 

 کرد گفت: یکه دعوت به آرامشم م ییگرفت و با صدا دهیزد.لحن تندم را ند یمهربان یلبخند

که برات درست  یجهنم نی.بزار از ایاریکن که دلش رو به دست ب یسع یگم دوستش داشته باش ول یدلم.نم زی_آروم باش عز

 !یکن دایکرده نجات پ

 شدم و با غصه گفتم :  رهیخ نیزم به

 جهنم . یگی_خوبه خودت م

 من گذاشت و سرم را باال آورد چشمم به نگاه مهربانش قفل شد: یچانه  ریز دست



 

 

 کرد برات بهشت بسازه. یم یتو به پا کرده...همونطور که قبلش داشت سع ی_ جهنم رو برا

 گفت :  دیسکوت من رو د ی...وقت دانستیخواست به کجا برسه خدا م یحرف ها م نیماندم با گفتن ا ساکت

کس  چیکنم.اقا با ه یهمه ساله واسه آقا کار م نیکه ا ی.گوش کن به منینفس بکش یبزار خودت هم بتون ای_دخترم با دلش راه ب

 رو بعد سال ها دوست داشته باشه ... یبار هم شده کس کیدلسردش نکن.بزار  ستیمثل تو ن

ند بل میشد،دستش را باال آورد و صورتم را از اشک پاک کرد و بعد دستم را گرفت و بلند کرد.مثل مسخ شده ها از جا کوتس

ت و انداخ میبه سر تا پا یرا در شال فرو برد.بعد نگاه میموها یسرم را مرتب کرد و حت یشدم.شال رو دهیشدم و به دنبالش کش

ود که جان ب یسرد و ب نقدریا میدست ها دمینکش رونیاتاق راه افتاد.دستم را از دستش بدستم را در دستش فشرد و به سمت در 

 یراه م یحت یبود که من مسخ شده ام و به سخت دهی.او هم فهممیرفت نییپا اطیآمد در دستان گرم او باشد.از پله ها با احت یبدش نم

به صورت من انداخت  یکرد نگاه یو مکث ستادیا میدیرسسالن که  یدر ورود یحواسش به من بودجلو یروم پس خودش حساب

 .صورتم را با دستانش قاب گرفت:

 نکن. یباز ریبا دم ش یگم بخند ول یها !نم شهیم یماتم زده ها نکن.اقا عصب نیات رو ع افهی_ق

ن و در سال دیکش یقیمشدن بودند پس زدم و سر تکان دادم. نفس ع رینگاه کردم و اشک ها را که در معرض سراز شیچشم ها به

 رامان بلند شد: یرا زد و صدا

 تو  ای_ب

ام زا نجات داده  یاش را نجات داده بودم و زندگ یخواهم شد که زندگ یدر رد شوم  زن مرد نیاز ا یکه وقت شدیمن باورم نم و

 یمبل ها یکه رو دمیسالن دسال را در  انیم یبودم ...در که باز شد سامان و رامان و مرد رشیبود و حاال مدت ها بود اس

 میرفتم.به پاها یانگار داشتند به مسلخ م داشتیقدم بر م یبه سخت میبود.پاها ایمه ییرایپذ لیوسا شانینشسته بودند و جلو یسلطنت

ا ر مینگاه موشکاف رامان سر تا پا میدیبود.به مبل که رس یجان کندن میوصل شده بود و هر قدم برا ییلویک 100 یوزنه ها

من اخم  دنیبه من انداخت.رامان با د ینگاه میو فقط از ن ودناراحت کنار رامان نشسته ب یبرانداز کرد.سامان با اخم و ظاهر

 رونیب الیعاقد من را از فکر و خ یافکار بودم که صدا نینکرده بودم.در هم یمن که کار ستیعلتش چ دانستمیکرد نم یظیغل

 .دیکش

 .میرو به سرانجام برسون ریعمل خ نیکه زودتر ا می.متتظر شما بوددینیبنش دیی، بفرما عروس خانوم نمی_به به ا

زد و کنار گوشم  هیمن را به زور کنار رامان نشاند.رامان آرام به سمت من خم شد و دستش را پشت سرم به مبل تک سرخدمتکار

 : دیغر

 پوستت رو بکنم. خوامیمگه م دهی_چرا رنگت پر

ازدواج چه بود و من محکوم به چه بودم و آن وقت انتظار رنگ و لعاب هم از  یدختر ها برا یسرزنش نگاهش کردم ،آرزو با

 اعصابش خط انداخت:  یرو الونیو یعاقد مثل فالش نواز یانداختم که دوباره صدا نییمن داشت. سرم را پا

 حس و حال رو دارند.  نیانون ها همعموما عروس خ دی_عروس خانوم مشخصه مضطرب هستن.نگران نباش

به  یدار یخنده دار و با مزه نبود.رامان که مشخص بود کالفه شده است نگاه معن چیه نیکرد و ا یم یداشت چرپ زبان یادیز

 عاقد گذاشت:  یرو به رو زیم یدرآورد و رو بشیاز ج یکرد و بعد شناسنامه ا یسامان انداخت.سامان به من نگاه

 .دیعروس ،بهتره شروع کن یامه شناسن نمی_ا

عاقد و ظاهرا  یچرخاند و کالفه شده بود از حرف ها یدستش را در دستش م یبه رامان دادم که مدام گوش یرا لحظه ا نگاهم

 یثبت کرد و من مسخ شناسنامه ا ییزهایچ شینمود.عاقد شناسنامه را برداشت و در دفتر جلو یم یهم که از دست من عصبان

چه  دمیرا بستم و نفهم میشوم.چشم ها یمرد ی غهیپدرم ص یبدون اجازه  دادیم رااجازه  نیبودم اسم رامان درش هک بود و ا

 زد:  یعاقد به من تشر یخطبه خوانده شد و اخر صدا یزده شد و چه جور ییحرف ها

 . یخواهند به اصطالح یم یلفظ ریعروس خانوم ز ای_گو

خواد  یلحظه جا خوردم.فکر کردم م کیدستم نشست  یخودم آمدم و چشم باز کردم که دست رامان رو آن موقع بود که به تازه

 یو آن را نرم در انگشتم فرو کرد. با ناباور دیدر دستش درخش یزیچ یبله گفتن من ول یباشد برا یدستم را فشار دهد که تشر

 عاقد اعصابم را خرابتر کرد: یو بعد سر بلند کردم و گنگ نگاه او کردم که باز صدا دمش رهیکه دستم کرده بود خ یبه حلقه ا

 عروس خانوم بدش اومده باشه. رسهی...هر چند به نظر نم ستین یلفظ ریکه ز نی_آقا داماد ا



 

 

 یبرا شیکار ها نیخواست از رامان بپرسم ا یخواست خفه اش کنم.دلم م یاعصاب بود دلم م یچقدر رو زدیحرف م چقدر

شد و رامان  دیچطور آرام زمزمه کردم بله ... که خود عاقد دچار ترد دمیخواست ؟نفهم یمگر حلقه م یا غهی.زن صستیچ

 انداخت .  االبله دادم ابرو ب یخودم بدون دردسر نکهیمبهوت از ا

 انکار لذت بخش ... قابل ریغ شانیسردم بود و گرما یدست ها یگرم رامان هنوز رو یانداختم دست ها ریبه ز سر

**************** 

  رامـــــان

 یاعصابم بود با صدا یبود.عاقد رو میدست ها ریسرد و لرزانش هنوز ز یام دست ها دهیبله را گفت فک کردم اشتباه شن یوقت

 چاپلوس شادمانش گفت : 

 .یو مبارک ی_به به به سالمت

حلقه را در دستش کردم بدون  یبکنم که وقت ینیخواست نگاه صورت او یپاره اش کنم ،من فقط دلم م کهیخواست ت یم دلم

 ساله من شده بود. 99 ی غهیمقاومت بله را داده بود و ص

 رو به عاقد گفتم :  آرام

 ؟  یزودتر تمومش کن شهی_م

 نیاو یبرا یلیداشتم خ نیقی نباریرا به اتاقم ببرم.ا نیخواست زودتر تمامش کند و من او یاعصاب ندارم  ،دلم م دیلحنم فهم از

ند و آن من خوا یخطبه را برا عیسر دیمن را که د یصبر یتوانستم بکنم.عاقد ب یکار ها م یلیداشتم خ مانیا نباریفرق داشت.و ا

د وعده داده شده بود و عاق یبله را دادم.سامان بلند شد تا با عاقد حساب کتابش را بکند پول قلمبه ا یلموقع بود که من بدون معط

 گلگون شده بود.  یگچش حاال کم نیع دیکرد رنگ سف یبود و نگاه من نم ریکه سر به ز نی. اودیگنج یدر موست خودش نم

 دستش اشاره کرد:  یمن گرم شده بودند آرام به حلقه  یدست ها ریسردش ز یانگار بهتر شده بود دست ها فشارش

 ؟  هیچ یبرا نی_ا

 تر شده بود :  یحاال خواستن  میبود برا یتوانستم.چقدد خواستن ینگرفته بودم نمازش  چشم

 نشونه داشته باشه . دی_زن شوهر دار با

 دهانش را قورت داد : آب

 ام. یخونه زندان نی؟من که تو ا ی_نشونه واسه ک

 با لحن مهربان گفتم: دیچرخ یصورتش م یرو نگاهم

 . یریم رونمیخونه ب نی_تو زن باش از ا

که سامان دوباره وارد  میرفت یکردم حالت چهره اش عوض شد.دستش را گرفتم و از جا بلند کردم به سمت در سالن م حس

نظر داشت نگاه مادرانه اش مدام به  ریرا ز نیکرد و خصوصا او یشد.سرخدمتکار تمام مدت در سکوت و با آرامش نگاه ما م

 ، سامان رو به ما کرد :  ستادیپشت من ا نیاو بود.او

 ؟  دیندار گهید بیو غر بیعج یامر ها گهی_خوب د

 نامه دستش بود به سمت من گرفت. غهیص یهنوز هم مخالف است برگه  دانستمیم

 .دیکه خواسته بود یزیچ نمی_ا

 را از دستش گرفتم و به سمت پله ها راه افتادم سامان دنبالم آمد :  برگه

 ؟  یری_رامان کجا م

 کردم :  گاهشن

 سامان. میزنی_بعدا حرف م



 

 

بال ما .سامان دننمیخواست بب یکس را دلم نم چیباشم و ه نیخواست با او یفقط دلم م دمیهم دنبالم کش نیپله ها باال رفتم و او از

 :ردیمن را بگ یکرد جلو یکرده بود.سامان سع خی شیمضطرب شده بود و دوباره دست ها یکم نیاو امدیم

 ،چت شده تو.  میحرف بزن ای_رامان ب

 را داخل فرستادم :  نیو در را باز کردم و او ستادمیدر اتاق ا یجلو

 _بعدا ...

 .دمیدر را به هم کوب و

**************** 

 نیآو

 یمشکل چیبود که حالم خوب خوب است . و ه نیا ینشان دهنده  نیا دمیکش یم یمنظم یبسته بود و نفس ها میچشم ها ارام

 یول مینرفته بود شیپ یلیخ نکهیکردم . با ا یکه بودم به شدت احساس معذب بودن م ییبود که در جا نیندارم فقط تنها مشکلم ا

   میآرام بود مانیهر دو

محکم دورم  شیبودم . از پشت در اغوش رامان بودم و دست ها دهیقرار داشتم و خواب یطیشرا نیبار بود در همچ نیاول یبرا

 زد .  یسرشانه ها و گردنم م یرو یزیر یبوسه ها یکردم . گاه یحس م یتنش را به خوب یقفل شده بود و گرما

 دیا شانامحسوس ت یلیجا به جا شدم خ یخواب . کم ایاست  داریب دانستمیبودمش . نم دهیارام ند نقدریگرفته بود ، تا به حال ا ارام

 که دورم بود محکم شد : شیبکشم . دست ها رونیب شیها بتوانم خودم را از حصار دست

 کم بخواب . کیوول نخور بچه  نقدری_ا

را کرده بودم و هرچند که  نکاریخودم ا لیو من خودم با م میرفته بود شیپ نجایشد که تا ا یبود . خودم هم باورم نم داریب پس

 نبود .  یحس گناه یداشتم ول یحس عذاب وجدانن کمرنگ

 ؟یرو بست غهی_چند ساله ص

 یبه حرف امد من را در بغلش چرخواند هر چند سع یشد تا جوابم را بدهد . باالخره وقت یطوالن یجا خورده باشد مکث انگار

 شیبود من را چرخاند و بعد دست ها ینگاه کنم . به هر زور شیچشم ها یتو دمیکش یکردم مقاومت کنم و برنگردم . خجالت م

 کنم : ارکمرم قفل شد که نتوانم فر یاز پشت رو

 ؟ یدی_مگه نشن

 و بعد با خجالت جواب دادم : افتدین شیانداختم که چشمم به چشم ها نییسرم را پا عیارامش انداختم و سر یبه چشم ها ینگاه مین

 _حواسم نبود ...

 باال ... اری_سرتو ب

 بود دوباره تکرار کرد : یو دستور یجد یکه کم یا لحنباز هم خجالت مانع شد ب یقورت دادم ول یدهانم را به سخت اب

 . نمیباال بب اری_سرتو ب

 شیکرده بود . به چشم ها ییساعت گذشته چه کار ها کی نیادم هم نیا نکهیسر باال اوردم . سرخ شدم از ا یو به سخت ریتاخ با

 نشست : شیلب ها یرو یبرد که لبخند یلذت م نقدریا یزیاز چه چ دانمینگاه کردم . نم

 ؟ یکش یخجالت م ی_هنوز دار

 : دیام را نرم کش ینیکه پشتم بود را ازاد کرد و ب شیاز دست ها یکی.  دیدروغ سر تکان دادم . بلند خند به

 است ؟ گهید زی؟ نکنه از چ ستیقرمز شدنه از خجالت ن نی. نکنه ا ی_مشخصه قرمز شد

با پشت دستش صورتم را نوازش کرد هنوز جواب سوالم را نداده بود و من شد .  یدرگم نگاهش کردم مدام موجب خجالتم م سر

 خودش را لو داده بود .  نقدریصورتم ا یعنیکردم .  یکه زده بود فکر م یهم داشتم به حرف

 بخواد .  یزی_مثال گرمت باشه و دلت چ



 

 

عقب  یخودم را کم یبرهنه اش گذاشتم و با دستپاچگ ی نهیس یرا رو میاز خودم نشان دادم دست ها یعیسر یاراد ریغ واکنش

 :دمیکش

 _نه نه نه ...خجالته ...فقط.

اش بود را برداشت و دور گردنش انداخت و  نهیس یکردم دستم که رو شیبلند که من مبهوت فقط تماشا نقدری. ا دیبلند خند بلند

ها دوباره از خجالت سرخ شدم . سرش را  زیچ یلیتنش و خ ی. با حس گرما دمیکه از جلو به بدنش چسب دیدوباره من را جلو کش

 . د*یجلو اورد و ارام من را ب*و*س*

 : دیعقب کش سر

 ساله .  99_

 کردم که خودش ادامه داد و جوابم روشن شد: یداشتم فکر م ستیحرف چ نیشدم که منظورش از ا دیلحظه دچار ترد کی

 ساله است .  99 غهی_مدت ص

 دیخودش طاق باز دراز کش دیکش شیتازه متوجه شده ام ارام من را پ یجد یانگار متوجه شده باشد که جد خوردم . یسخت تکان

خورم ن یاش و دستش دور کمرم قفل ماند که تکان نهیس یو سرم رو ردیتنش قرار بگ یاز تنه ام رو یمیو من را مجبور کرد تا ن

 . 

نبود  یراه فرار چیه یعنیرا باطل نکند به او محکومم .  غهیص نیکه او ا یبود که تا وقت یمعن نیبه ا نیدر شوک بودم . ا هنوز

 ...  نکهی. مگه ا یجد یجد

بدنش .با دست  یاش بود و دستم رو نهیس یبه احتماالت فکر هم نکنم . سرم رو دادمیم حیترج شیها دیتهد یاداوریبا  یحت

 کرد : یرا نوازش م میازادش موها

اگر من  یحت یاد . حق ندار یخوشم نم چیخوابت از من جدا باشه ه یجا نکهی. از ا یخواب یاتاق م نیبه بعد تو هم نی_از ا

 ؟ یدی. فهم یجز سر جات بخواب گهید یباهات قهرم هم جا

 سر تکان دادم : ارام

 بله .-

خونه اجازه  یمرد تو یها و نگهبان هاخدمتکار  یبعد یاد . نکته  یخوشم نم چیموضوع ه نیمراقب باش از ا یلی_خوبه . خ

ه وقت مگ یخونه راحت باش یتو یتونیپس م  افتهیب یاتفاق به خصوص ایبشه و  یاز قبل هماهنگ نکهیرفت و امد ندارن مگه ا

 که اون ها هستن .  ییها

 کند : فیوتکل نییمن تع یامدم که برا یداشتم برابرش کوتاه م نقدریچرا ا دانمینم

 _باشه 

 اورد : یدور کمرم محکم شد و فشار نرم دستش

. اون  یبش کینزد ای یفکر کن یا گهیبه مرد د یبخوا ایفکر فرار به سرت بزنه  یخوب گوش کن به حرفام . اگر حت نی_او

 که؟ یفهمی. م ینیب یاز من نم یتا اخر عمرت نرمش گهید چیکشم ه یمرد رو که م

 توانست ترسناک باشد .  یچقدر م یهربان باشد و از طرفتوانست نرم و م یادم م نی. چقدر ا دمیترس

 فکر کنم .  یا گهیبه مرد د یتوام چطور غهیاالن ص ی؟ وقت یکن یتکرار م نقدری.چرا ا فهممی_اره م

کمرم  ینوازش وار رو شینرم تر برخورد کرد . انگشت ها یکاسته شد و کم تشیاز حرفم خوشش امد لحنش از جد انگار

 حرکت کردند :

 بتونم حرفات رو باور کنم . یزود نیمن نبودم که فرار کرد پس انتظار نداشته باش که به ا ی_خوبه . ول

 سکوت را بشکند به حرف امد : نیبودکه ا لیشد انگار که خودش هم ما یکه طوالن نمانینگفتم . سکوت ب یزیچ

 .  یریجلوش رو بگ یتون یوقت نم چیه گهیشم که د یم ییوالیه یرو بشکن اعتماد من نیاگر ا یکنم ول یبهت اعتماد م نی_او

 دستم را نشانش دادم : یتو یچپم را باال اوردم و حلقه  دست



 

 

 تونم اعتمادت رو بشکنم ؟ یم یگردن من چطور ی_تو که قالده انداخت

 : میپهلو یدستش چنگ شد رو امدین خوشش

 _درست حرف بزن . 

 :دمینال

 ... _اخ اخ باشه

 داغ و ملتهب و دردناک شده است : شیدست ها یکردم جا حس

 یم ریاتاق به قل و زنج نیوگرنه تا ابد تو هم یدار اقتشویکه ل یبه من ثابت کن دیبا رونیب یایخونه ب نیاز ا ی_اگر دوست دار

 کشمت . 

 یشود . من هم دلم نم یشود و تمام م یخسته م میوجود نداشت که بگو یمشخص میتا نیا یانگار برا ریکردم . نه خ سکوت

ا بهتر کنم ر طمیکردم شرا یم یسع دیحداقل فعال با یتوانستم به فرار نکردن فکر نکنم . ول ینم یبمانم ول نجایخواست تا ابد ا

 شدم .  یدق مرگ م یکاریو ب ییشدت تنها ازاتاق  نیخانه و در ا نیوگرنه در ا

 نیرود . در ا یهم م یگرید یزن ها شیتواند ارتباط کامل داشته باشد البد پ یبا من نمکه حاال که  دیلحظه به ذهنم رس کی

 هوا از دهنم در رفت : یمورد کنجکاو بودم ب

 چیهم ازادانه با تو رابطه دارن بدون ه ینجوریاونا هم ی؟ وقت یکرد غهیمنو ص گهیچرا د یارتباط دار گهید ی_تو که با زنا

 ؟یدردسر

 در هم گره شده گفت : یو بااخم ها دیحرفم جا خورد ، به سمت من چرخ نیا از

 خزعبالت رو بهت گفته ؟هان ؟ نیا ی_ک

 کردم ترسم را پس بزنم و گفتم : ی. سع میایخواستم کوتاه ب ینم یاز لحنش ول دمیترس

 گن .  یخونه ات همه م یاوردیرو م یادیز یکه تو زن ها  نوی_خوب ا

بدهد . خودم را  یدر هم رفت که من را نگران کرد چه واکنش شتریب شیحرف من و جسارتم در حرف زدن اخم ها نیا دنیشن با

 بود .  امدهیخوشش ن دانمیها را در موردش م زیچ نیا نکهیبه ان راه زدم . انگار از ا

 مخ تو ؟ یچرت و پرت ها رو کرده تو نیا ی_بگو ک

 : زدیبا من حرف م نطوریا یاورد وقت یرا به جوش مکردم خونم  یاز لحنش اخم امدین خوشم

 .  ستیروابطت خبر دارن به من مربوط ن اتیخدمتکارات از جزئ یهمه  نکهی_با من درست حرف بزن . ا

 بلند شد : شیاز جا زیخ میشد و ن یعصبان

 بهت گفته ؟ یزی_معصومه چ

 شناختم به اسم .  یکس را نم چیدمتکار ها هاز خ اسمنی. من جز  شناختمیبود اصال من معصومه نم یک معصومه

 ؟ هی_معصومه ک

 بحثمان شده است .  یزیرفت که سر چه چ ادشیانگار اصال  شناختمینم نکهیکرد از ا تعجب

 ؟ یشناسی_معصومه سرخدمتکار رو نم

 ام افتاد . با تعجب رو به او گفتم : یدوهزار تازه

 کنه .  یاون فقط بلده از تو طرفدار ریاسمشو بدونم خوب . نه خ دی_از کجا با

 حرفم جا خورد .  نیاز ا انگار

 کنه ؟ یطرفدار هیمنظورت چ-



 

 

 گفت : تیداد و با جد یکردم . من را تکان سکوت

 _درست حرف بزن .

 کرد ارومم کنه .  یباهام حرف زد . سع نییپا میایب نکهی_قبل ا

 کرد منتظر ادامه اش شد : یم که من را تماشا یجور نیرا ستون سرش کرد و هم دستش

 گفت بهت ؟ ای_چ

 کی دیکرد . با یها ول نم یراحت نیداده بود به ا ریحاال که گ یول میبگو یزینداشتم درباره مکالماتم با معصومه به او چ دوست

 معصومه هم دردسر شود : یخواستم برا یگفتم . نم یبهش م یسر بسته و کل یزیچ

 بردارم .  یو درست رفتار کنم و دست از کله شق امی_گفت کوتاه ب

 دوباره گفت : میداشت یافتاده بود چه بحث ادشیتکان داد و انگار  تیبه رضا یفکر کرد و سر یکم

 اون چرت و پرتا رو تو سرت کرده ؟ ی_خوب پس ک

کرد . اب دهانم را  یم یز هم قاطگفتم با یاگر هم نم ینکند . ول یکه قاط اسمنی میبهش بگو یچه جور دانستمیشدم نم شوکه

 گفتم : یقورت دادم و با نگران

 گفت .  یم اسمنی_

 را باال برد و داد زد  شیشوم صدا زیخ مین دنشید یکرد . بلند شد و نشست مجبور شدم برا یحدس زده بودم قاط درست

 ها گفته بهت ؟ یهرزه چ ی_اون دختره 

کرد اصال  یم یگفتم هم قاط ی؟ نم یاورد چ یسرش م ییرفت و بال یگفتم حاال اگر م یدهانم را قورت دادم کاش اصال نم اب

م همه افکار بودم و داشت نیرا کجا بزنم . در هم یچه حرف نکهیا ایکند و  یبا او رفتار کنم که کمتر قاط یچه جور دیبا دانستمینم

 افکارم را پاره کرد .  یرشته  شیصداچه کار کنم که  قایکردم که دق یم نیخودم سبک و سنگ یرا برا زیچ

 .  رونایزبون خودش بکشم ب ریسگم نکن برم از ز نی_او

کرد . نگاهش گستاخ  یمن را تماشا م یبا دقت داشت کار ها دمیچیبلند شدم و نشستم مالفه را خجالت زده دور خودم پ دهیترس

 جمع و جور کردم ، با استرس گفتم : که خودم را یهم به صورتم انداخت کم ینگاه میبدن من بود و ن یر

 .  گمی_باشه باشه م

و  دمیکش یقیکرد . نفس عم یوارد م یادیبود که به من اضطراب ز شانیهمچنان سر جا شیمنتظر شد. اخم ها نهیبه س دست

 خودم را کنترل کنم : کردمیسع

 .  یبهش نداشته باش ی_فقط قول بده در هر صورت کار

 تکان داد: یو کالفه  سر تیعصبان با

 خوب بجنب . یلی_خ

ن گفتم ممک یم یزیاگر هر چ میبگو یگرید زیتوانستم هم چ ینم یشود ول یحرف را بزنم بدتر م نیکردم اگر ا یحس م همش

و م دکرده بودم همش داشتم با خود ریدر گل گ یحاالکه مثل چ یزدم ول یم یحرف دیاز اول نبا اندازمیرا به دردسر ب یبود کس

 داشته باشد .   یحرف بزنم که تبعات کمتر یکردم چه جور یدوتا چهارتا م

 ات .  گهید یخونه ها یبرد یهم م رایو اخ یاریرو م یادیز یگفت که دخترا یم اسمنی_

 داد زد : یسرخ شد و عصبان رنگش

 ...یکشمش دختره  ی_م

متوقف شد جا خورده به سمت من برگشت و نگاه من کرد  دمیبرود که وحشت زده دستش را گرفت و کش نییاز تخت پا برگشت

تنش را رف یکردم که جلو یفکر م نیدر ان لحظه فقط به ا یبودم ول شیپرده رو به رو یکنار رفته بود و دوباره ب میمالفه از رو

 : دمیو نفس نفس زنان و مضطرب نال رمیبگ



 

 

 . تو رو خدا ولش کن .  یندار شیکار ی_قول داد

 یب یاز نگاه ها یبکند ول یکرد که چه کار یم نیپلک زد . انگار داشت سبک و سنگ یو چند بار دیبدن من چرخ یرو نگاهش

 که ازاد بود مالفه را باال بکشم که دستم را گرفت : گرمیکردم با دست د ی. خجالت زده سع دمیکش یخجالت م یحساب شیپروا

 گم .  یبهت م یچ نی_خوب گوش کن بب

کرد خوب  یم دییطور تاک نیمهم است که ا یلیخواهد بزند خ یکه م یشده بود و مشخص بود حرف یدقت نگاهش کردم جد با

 گوش کنم :

. تا  رونیزن بودم بعد از اون هم از خونه انداختمش ب کیبار با  کیفقط  یاون روز جهنم یتو یتو منو نجات داد ی_از وقت

اد  یخوشم نم یخوابم ول یبودم هر وقتم دلم بخواد با هر کس بخوام م یدلم خواسته با کسامروز که با تو بودم . من هر وقت 

 شر و ورا نشنوم از دهنت .  نیاز ا گهیبودم تو چند ماه گذشته و نه هستم . پس د یسدروغ بهم ببندن . فعال که نه با ک

حس  شیحرف ها نیکردم که حاال به خاطر ا یداشته باشم .مگر من حسادت م یباعث شد حس خوب شیحرف ها نیچرا ا دانمینم

 .  زمیبر رونیاحساسات تازه وارد را ب نیخودم را کنترل کنم و ا دیزدم که با بیداشته باشم .  در دلم به خودم نه یخوب

************************ 

 رامان

 به من انداخت و ارام گفت : یاهرا باز کرد و نگ شیچشم ها ی. ال دمیکش شیرا رو پتو

 .  ی_مرس

دم رفتم تا لباس بپوشم و بعد تلفن ز میزدم و به سمت کمد لباس ها یکه داشت . لبخند یدیاحساس ضعف شد نیام گرفت از ا خنده

 .  میاتاق بود یضعف کرده بود و ساعت ها بود تو یحساب نی. او اوردیب یتا معصومه شام و خوراک

 باال یعالمه غذا و خوراک کیبعد با  ی قهیکرده بود به محض تماس من چند دق ایرا مه زیانگار از قبل همه چ دیطول نکش ادیز

معصومه   دندیچ زیم یها را رو لهیورود دادم وارد شدند و وس یشرتم را تنم نکرده بودم که در زدند اجازه  یامدند . هنوز ت

بود . لباسم را تنم کردم و به سمت معصومه رفتم  نیبه کار خدمتکار ها نگاهش به دنبال او دکر یطور که داشت نظارت م نیهم

 و به تخت اشاره کردم:

 پتو .  یال یگرد یم نی_دنبال او

 انداخت : نییمن با خجالت سر پا یناگهان یسردرگم از شوخ معصومه

 _من غلط بکنم جسارت بکنم اقا 

 کردم که داشتند یکه خدمتکار ها را نگاه م نطوریهم نهی. دست به س میبگو یزینگران بود من بهش چ نکهیام گرفت از ا خنده

 رو به معصومه گفتم : دندیچیها را م لهیوس

 . یحرف زد نیبا او دونمی_م

بهش  ینگاه یچشم ریکرده است . ز یکار بد نیاو او یبه خاطر صحبت ها ایبدش را گفته  نیکرد او یحتما فکر م دیپر رنگش

 انداختم و ادامه دادم :

 مثبت داشته .  رینکرد . به نظر حرفات روش تاث یچموش یلیباهاش حرف بزن خوبه . امروز خ ی_گاه

 و دستپاچه رنگ به رنگ شد : دیکش یاز سر اسودگ یراحت نفس

 اد .  یان وگرنه مطمئنم از شما بدشون نم دهیمقدار ترس هی_اقا خانوم 

بود  نیواقعا نظرش ا ایزند  یحرف را م نیداشت ا یچاپلوس یبرا داستمیبزند . نم یحرف نیانتظار نداشتم همچ سمتش برگشتم به

و غذا شده بود نگاه کردم  وهیکه پر از م زیحرفش خوشم امد رو ازش گرفتم و دوباره به م نیکه از ا اوردمیخودم ن یبه رو یول

: 

تو گوشش بخونه که من زنا  نهیبش اسمنیمثل  یاالغ هیخوام دوباره  ی. نم یبزنسر  یخوام بهش گاه یتنهاس فعال . م نی_او

 ام .  گهید یبرمشون خونه ها یم ایارم به اتاقم  یرو م



 

 

 : دیلب گز معصومه

 کرده ؟ یغلط نیهمچ اسمنی_

 یو سع دمیکش یقی. نفس عم شدمیهم کالفه م ردیرا از من بگ نیخواست او یم نکهیشدم از فکر ا یم یامد عصب یکه م اسمش

 کردم ارام شوم و بعد ادامه دادم :

 ؟ گهیزنم . مفهومه د یم شیخونه ات نیهمه رو تو ا ادیب نی_معصومه خوب حواست رو جمع کن . خون از دماغ او

 راهنیپ کیلباس اماده کردم .  شیرفتم برا نیرفتند . به سمت او رونیتند سر تکان داد .کار خدمتکار ها که تمام شد از اتاق ب تند

 ان لباس .  یشود تو یم یچه شکل نمیخواست بب یدراورده بودم دلم م شیدخترانه برا

چشم  . دمیکش شیلباس گذاشتم . ان ها را به سمت تخت بردم و پتو را از رو یهم انتخاب کرده بودم . که رو یریلباس ز شیبرا

 را باز کرد : شیها

 . یضعف کرد یبخور یزیچ هی دی_پاشو لباس بپوش با

دش را خو یود . به سخت دیتن پوش من بود گن کش یحوله  قتیکه در حق یحوله بزرگ یتکان خورد ال به ال شیاز جا یسخت به

 و نگاه لباس ها کرد : دیکش رونیحوله ب یاز ال به ال

 رو بپوشم ؟ نای_ا

 و کاناپه رفتم و نشستم : زیسمت م به

 باشم ؟ دهیهم هست که من ند یزی؟ چ یمانتو شلوار بپوش یخوا ی_پس م

 را برداشتم و به دهن گذاشتم و یانگور یبرقرار شد و من حبه  یشه . سکوت یتوانستم تصور کنم که رنگ به رنگ م یم دهیند

 ستادهین اشت به مپ نمشیبرگشتم تا بب دیامدنش طول کش یو وقت دمیکش نیبشقاب او یهم تو یبشقاب خودم و کم یغذا تو یکم

فتم و باال را گر پیام وقت ز ستادهیمن پشتش ا دی. بلند شدم و به سمتش رفتم نفهم ستا ریپشت لباس درگ پیبا ز دمیبود که د

طناز  یلیلبم نشست . در ان لباس خ یگوشه  یرا از نظر گذراندم و لبخند شیشوکه برگشت و نگاه من انداخت . سر تا پا دمیکش

 شده بود . 

 یخودم در عجب بودم . من که همه عالم و ادم را تا لب رودخانه م یارادگ یهمه ب نیشد . اصال ا ینم یرا کرد ول شیهوا لمد

 .  مختیریبود به هم م دهیپوش یبود فقط چون لباس دخترانه ا ستادهیا میکه جلو یزن دنیبا د گرداندمیبردم و لب تشنه برم

کردم .  شیرها دیام کوب نهیبه س یوقت یول دمشیچقدر بوس دانمیرا گرفتم . نم شیو لب ها دمشیپشت سرش بردم و جلو کش دست

 زد : ینفس نفس م

 _ن..فسم.

ا گذاشتم . موقع غذ شیپا یرا رو شیام گرفت . دستش را گرفتم و به سمت کاناپه بردم . کنار خودم نشاندمش و ظرف غذا خنده

 ص بود که گرسنه اش شده است . غذا خورد مشخ یحساب یخوردن ارام بود ول

را روشن  ونیشد . تلوز یم مانیاننگار هر بار پش یبزند ول یخواست حرف یتمام شد چند بار شیغذا ینشد . وقت نمانیب یصحبت

م حتما که داشت یحال خوب نی. با ا دیخواهد بگو یم یزیچه چ نمیکردم . منتظر بودم بب یم نییشبکه ها را باال و پا یکردم و الک

 دارد .  شیبرا ییها ازیمن باشدد چه امت لیخواستم بداند اگر به م ی. م دیو تهد منت یکردم البته با کل یقبول م

دامن لباسش گذاشته بود و مدام ان  یرا رو شیخوردم . معذب دست ها یم داشتمیبرم یا وهیم زیم یشدم و از رو یدوال م یگاه

 .  دیکش یم نییرا پا

 گفت : کدفعهیشد .  یم یلبخند داشت دائم نیا راینشسته بود . اخ یلبم لبخند یرو

 کتابام رو رو بخونم ؟ یاجازه بد شهی_م

را  نیبا خودش کلنجار رفته بود که ا یلیو خ ردیکه بخواهد از من اجازه بگ نیسخت بوده ا شیبرا یلیحرف خ نیگفتن ا انگار

خواست  یم را شیاو فقط کتاب ها یبخواهد ول یشتریب زیرا گفته بود . انتظار داشتم چ نیبود ا یباالخره به هر سخت یول دیبگو

 . 



 

 

 یخراب شود . گفته بودم کتاب خانه  میتوانستم اجازه بدهم برود به اتاق و برنامه ها یاتاقش نم یداشتم برا یقبل برنامه ا از

 زیبگذارند و م یراحت ید . تخت را ببرند و فقط کاناپه هارا عوض کنن لشیان اتاق و وسا یکنند برا یرا طراح یبزرگ یلیخ

 کند .  دایپ شیحالت اتاق خواب را برا خواستمیانجا فقط بشود اتاق کار . نم  خواستم ی. م یبزرگ و چشم نواز ریتحر

 یوقت حت چیحاال او زن من شده بود . من که ه یجد یجد دیبه ذهنم رس یفکر لحظه ا نیاتاق خوابش بود . با ا نجایامروز ا از

 دیبا دمیکش یقیو نفس عم دمیکارم د زیم یگشت و ان را رو غهیص یکردم . چشمم ناخوداگاه دنبال برگه  یبه ازدواج هم فکر نم

 گذاشتمش .  یم یمطمئن یجا

 کنم .  ینگاه م ونیبعدا . االن دارم تلوز ارمشونیخودم برات م یول شهی_م

وش بلند و خ یکرد . پاها یلباسش باز نییانداخت و با پا نییشد . سر پا دینا ام یبا قسمت اخر جمله ام کم یوشحال شد ولخ اول

 .  دادیتکانشان م یتراشش را به هم گره زده بود . و گاه

دادم وبه سمتش سر چرخاندم . به شانه ام اشاره  هیتک یصندل یخواست لمسش کنم . دستم را به پشت یدلم م یبه الک یالک چقدر

 کردم :

 ... نجایا ای_ب

 نشان دهد . دوباره به شانه ام اشاره کردم : یچه واکنش دیبا دانستیمن را نگاه کرد . هنوز نم جیو گ مبهوت

 .  نجایا ایب گمی_م

 کیرسد دستم را دور کمرش انداختم و با  یمن نمکنم فردا هم به  هیاگر بخواهم به او تک دمیشد د کیبه من نزد یکم دیترد با

 شدم : رهیشانه ام گذاشتم . و به جلو خ ی. سرش را رو دیسمت خودم به من چسب دمشیحرکت کش

 . ینجوریا یعنی نجایا ایب گمیم ی_وقت

 بغلم ارام گرفت گفت : یکه تو هیبود باالخره بعد از چند ثان سکوت

 ؟ یکن یرفتار م ینجوری_چرا ا

 نگاهش کردم: یور کیرا نصفه به سمتش چرخاندم و  سرم

 ؟ ی_چه جور

 تعلل کرد تا جواب سوالم را بدهد : یا هیو چشم چرخاند و چند ثان دمیکش یقیاز نگاهم فرار کنم نفس عم کردیم یسع

 نبود .  ینجوری...قبال ا ینجوری_خوب ا

ا چرخاندم ت شتری. سرم را ب میبگو یزیخواست چ یلم نمکنم . من هم هنوز د یبهش محبت م دیبگو خواستیو نم توانستینم

 بهش زدم : یبود . ارام لبخند یباورنکردن میهنوز برا نیا نیبغلم بود و هم یتو نمیخوب صورتش را بب

 ات رفتار خوبه .  زهیاونوقت جا یایبه دلم راه ب یاعصاب من کم یرو یرو ادهیپ ی_اگر جا

 ابرو باال داد : دیترد با

 خواد ؟  ی_دلت ؟ دلت فقط رابطه م

 یمن یول میبهش بگو یزیچ یراحت نیخواستم به ا یزبان من حرف بکشد . نم ریبود دوست داشت از ز رکیدختر چقدر ز نیا

کردم . ارام  زیرا مرتب کردم و با چشم جز جز صورتش را انال شانشیپر یجواب بگذارمش .با دست ارام موها یخواستم هم ب

 گفتم :

 خواد نه رابطه ... یم یل من زنانگ_د

 . اوردیمن در ب یکرد سر از حرف ها یم یبه من نگاه کرد انگار داشت سع قیع یلیزد و خ یپلک

 ؟ ی_از ک

 زدم : یپوزخند

 خوابه ؟ یرختخواب من م یتو ی_جز تو کس



 

 

م داشت یواکنشش حس خوب نیرا بست . از ا شی. چشم ها دمیداغش را بوس یحرفم تا گوشش قرمز شد . دوال شدم گونه ها نیباا

 بود که زره اش را انداخته است .  یمعن نیبه ا نیکرد حس کند و ا یم یتازه داشت سع

ه بتوانم شد ک یم یشدم . هوف ک رهیخ ونیرفتم مجبور بودم دوباره به تخت ببرمش . رو ازش گرفتم و به تلوز یم نیاز ا شتریب

 ه باشمش . خودم داشت یتمام و کمال برا

********************* 

  محمـــــد

من در کجا هستم به مغزم فشار آوردم  ایروز  ایاالن شب است  دانستمیانداختم. نم یو اطرافم را نگاه دمیاز خواب پر ینگران با

 دقت کردم. شتریآرام شود.ب یتا کم

کردن  عوض یافتاد خسته و کوفته به تختم آمده بودم و بدون حت ادمیتازه  شدیم دهید یزیچ یبود که به سخت کیتار نقدریا هوا

ند چ نیکرد از بس که ا یتنم بود. کمرم درد م یهنوز در بند بند استخوان ها یشده بودم. خستگ هوشیتخت ب یرو میلباس ها

 بودم. ستادهیسر پا ا ریوقت اخ

بودم.  دهیکه د یعرق بود از خواب سیرا زد هنوز تنم خ میچشم ها یلحظه ا یخواب کنار تخت را روشن کردم .نورش برا چراغ

 اذان صبح بود ... کی. نزدشدیم دهید یبه سخت شیانداختن که عقربه ها وارید ینگاه ساعت رو

.به  ایشده بود رو میکار فروزنده شده بودم که خواب برا ریدرگ نقدریچند روز گذشته ا نیبودم. در ا دهیزور سه ساعت خواب به

 کنم. رونیاز کله ام ب دمیکه د یکردم تا خواب یم یمدام سع دیکل خواب از سرم پر

 ینظم یاز ب یبخش از آن هنوز خال کی یدر هم و برهم بود ول لیپر وسا زیم یکارم رفتم رو زیبلند شدم و به سمت م 

 یپرونده شنود و گزارش رفت و آمد هانسبتا قطور گذاشته بودم تا امروز مطالعه کنمش. یپرونده  کیآن بخش  یبود.رو

 پسرش رفته بود.  با دنید یبرا ادیبه تهران بازگشته بود ز رایکه اخ شخود یفروزنده بود. پسرش که در زندان بود هنوز ول

 یهمه  زیگزارش ر میپسرش برود.  توانسته بود دنیپول خرج کردن توانسته بود هر روز به د یکله گنده و کم یوجود وکال

 را داشت   . خودشخاص  یها وهیسازمان عموما ش یاشکال داشت ول ی. از نظر قانون میاوریالماتشان را در بمک

 ی. امشب از همه نیاو یدرباره  رمیاخ یبودم و کابوس ها دهیکه د یانداختم و باز هم ذهنم رفت به سمت خواب یرا نگاه پرونده

برده بود هر شب کابوس  نیام را از ب یذهن یها دیتفکرات و ام یگفته بود که همه  یزیچ مساریت یشب ها بدتر بود .از وقت

 فرق داشت ... یلیامشب خ یداشتم.  ول

 شده نیو غمگ دیخند یمن نم یخوش خنده  نیاو شهیفرق داشت با هم یزینبود. چ میقد نیهمان او یکرده بودم ول دایرا پ نیاو

 نیرد و اک یم مساریکه ت یبا من سرد بود. اول نگران شدم که نکند فکر یکرده بودم و نجاتش داده بودم ول داشیپ نکهیبود.  با ا

 یکیمن  یبرا نیام افتاده بود او یافتاده است.  خواستم با او صحبت کنم.هر اتفاق یاتفاق شیبرا مجان یچند وقت شده بود خوره 

 او دستش را چنان پس یچون خواب بود، ول دی.شارمیرات کرده بودم دستش را بگچطور ج دانمی. دستش را گرفتم نمماندیم نیاو

 کرده ام.  یانگار من در حقش بد دیکش

 ؟  هیرفتارا چ نیچته ؟ ا نی_او

 طور که رو از من گرفته بود گفت: نینگاهم کرده بود و بعد هم سرد

 ؟  یاومد یچ ،حاال واسه یومدین یکرد یم دامیو پ یاومد یم دی_اون موقع که با

 را نکند ؟  نکاریکرده بودم؟ من که گفته بودشم ا یبا من سرد بود مگه من چه اشتباه نقدریالتماس نگاهش کردم چرا ا با

 ... ی...نبود یو رو کردم ،نبود ریازت نبود.همه جا رو ز یچرا خبر دونمیکردم به خدا تالش کردم نم یمن سع نی_ او

 که دلخورند نبود. یا دهید بیاس یآدم ها هینگاهش شب نیا شدمینکرد،کم کم داشتم نگران م یرییتغ نگاهش

 : دیایبدشان م یبود که از کس ییآدم ها هیشب

 خواستم کمک تو رو ؟ یمن نم دی_شا

 کرده بودم از منظور حرفش که ادامه داد: رتیمن ح و

 بهتر بود. یلیکه بودم بدون تو خ یی_جا



 

 

و  مشت قاتل کیوسط  شدیچطور م شدیکردم برنگشته بود. مگر م شیند شده بود و رفته بود و هر چقدر صدابل شیاز جا بعد

قفل شده بود و نتوانسته بودم دنبالش بروم و متوقفش  نیبه زم میکرد. پاها یخوب باشد که در خواب من را مواخذه م شیجا یجان

 کنم.

 یشدم .دوست نداشتم بازش کنم اصال دوست نداشتم ه رهیخ میجلو یپوشاندم و با غصه به پرونده  میرا با دست ها  صورتم

بگذارم.  ابانیرا رها کنم و سر به ب زیخواست همه چ یبودم که دلم م دهیرس یو درماندگ یاز خستگ یبکنم . به مرز یکار

تم بود که دس یمسئله ا ی.از سمتاندازمیب قیرا به تعو نیاو یریگیشده بودم پ حبورعذاب وجدان داشتم که به خاطر کمبود وقت م

 ...  یبرخوردار بود ول یمل تیاز اهم

 یم تیجاها که به نظر با اهم یو درشت که پشت هم قطار شده بودند نگاه کردم بعض زیر یرا باز کردم و به نوشته ها پرونده

 رنگ کرده بودند .  یمشخص تیالیاشخاص را هر کدام با ها ایآمد 

 اددیاجازه را نم نیافتضاح بود که به او ا نقدریاش ا یجسمان تینبود ،وضع ادیانداختم . ز شیبه رفت و آمد ها یسرسر نگاه

 یروانشناس .رو مارستانیبرنامه اش بود . زندان ب نیتر یپسرش اصل یهر روزه  دنید یبرود ول ییجا ایبکند  یکار یلیخ

 یزیود چاحمق نب نقدریالزم بود سرس به روانشناسش بزنم؟ البته ا یعنی؟  رفتیم اسروانشن شیدم فروزندهروانشناس توقف کر

که  یدرآورد.  در صورت یازش حرف شدیمطمئن بود که نم نقدریا ایبود  یروانشناس صرفا رو کم کن ای دیآدم نامطمئن بگو یبرا

 هم وارد شد. یگرید یشد از راه ها یدارد م یوجود داشت روانشناسش اطالعات نیدال بر ا یمدرک

 یمن یخسته بود ول میکرد چشم ها یبودم ،و سرم درد م اوردهیسر در ن یزیگذاشتم کالفه بودم. چ زیم یرا بستم و رو پرونده

 گرفتم اش را به بعدا موکول کنم. میتوانستم بخوابم .تصم

ندان. در ز دارشانید نیفروزنده با پسرش در اول یها الوگیاز د یبخش ذهنم رفت به یبروم که لحظه ا ییشدم تا به دستشو بلند

 شد یبود انگار م دهیحاال که به ذهنم رس یباشد ول یمهم زیچ دیرسیلحظه به ذهنم خطور کرد به نظر نم کی یچرا ول دانمینم

ه کردم ک دایمورد نظر را پ ینشستم و پرونده را باز کردم و تند تند ورق زدم تا صفحه  زمی. دوباره پشت مدیاز آن فهم یزیچ

 شودیمدت زندانش تمام م یداده بود تا آرام باشد و گفته بود به زود یمکالمات جفتشان مشخص شده بود .فروزنده به پسرش دلدار

 بود: دهیمحابا پرس یست آزادش کنند. و پسر فرورنده با نمشروط اوست که هر روز ممک یآزاد یکارها ریگیپ لشانیوک یو حت

 ؟  یکرد داشی_پ

 است. گهید یکی یتو قفسه خونه  یوونیح یول هیخوب ی_اره ،پرنده 

 قفس خونه خودمون ؟  شیاریب یبتون یکنی_فکر م

 . یایب دیاعتماد ندارم خودت با یهم به کس گهیکنم ،د یکار زارهیام نم یجسم طی_من شرا

 نگه داشتن اون پرنده  ستین لیدل یکه ب دونمی_م

 داره که سفت و سخت تو قفس نگهش داشته.  یادی_شک نکن بهش عالقه ز

تواند من را  یدارد  که م یزیبه چ یها ربط نیکردم که ا یفکر م یدانم چرا ول یآن دو داشتم . نم یبه مکالمه  یحس بد چه

مکالمه را مرور کردم ،باز هم  گهیبه من سپرده بود. چند بار د مساریکه ت یپرونده ا یگمشده  یکردن مهره  دایکمک کند در پ

 ؟ ستیک ای ستیچ دانستمیاشاره کردند که من نم یهم به پرنده ا گریخواندم. چند بار د ار شانیجلوتر رفتم و مکالمات بعد

سپردم  یم دی.باستین یحس الک نیانداخت و مطمئن بودم که ا یدر وجودم پشتک و وارو م یبیبودم ...حس عج ختهیبه هم ر 

حتما  دیبارفته بود ، ادمیبه کل از  یخواندم. خستگ یقبل از طلوع آفتاب نماز م دیپرنده و قفس زوم کنند.بلند شدم با یکلمه  یرو

 کردم ... یم یصحبت مساریبا ت رفتمیزودتر به اداره م

************** 

 

 

  سامـــــان

 

رد. گذاشته ک یم یکرد کمتر بدخلق یم لهیپ ای دادیم ریگ یاصال.کمتر به کس امدیم رونیخانه بود از اتاقش ب یبه ندرت وقت امانر

کرده بود .خود  دیخدمتکار ها و همه را تهد یغرا جلو یبلند باال دیتهد کیبعد از  یخانه بگردد ول یدر فضا نیبود دوباره او



 

 

 دیسر یناراحت به نظر نم نیناراحت.او ایخوشحال باشم  شیبرا دیدانستم با یکرده است نم دیتهد را هم مشخص بود قبال نیاو

کرده بود که هنوز نتوانسته رابطه  میحال یبا رامان بر نخورده بود. سربسته مهدو یساکت بود. به نظر که هنوز به مشکل یول

. شکر داشت یخطر شده بود جا یکه رامان آرام و ب نیهم یبود ول بیجلو رفته اند. باز هم عج یلیخ یکامل با او داشته باشد ول

 کرد .  ینم یبدقلق یلیقابل تحمل تر و راحت تر بود ،خصوصا سر کار خ یلیبود خ یشکل نیا یوقت

 یموضوع کمک کرده بود. از طرف نیهم به ا نیدورش کنم.وجود او یمیخالف قد یکارها یکرده بودم از فضا یسع رایاخ

 نقدریرامان ا ی،ول دانستیم یادیز یلیخ نیرامان استفاده کنند. او هیعل نیاز او ینگران که نکند روز یخوشحال بودم و از طرف

 . میبکن مه یکار میتوانست یشده بود که نم رشیدرگ

 یبود. با روند گهید یشرکت در شهر ها یگمرک و وارد و صادرات شده بود و در حال توسعه  ریکار رامان درگ شتریب رایاخ

ماه با 6رامان باالخره بعد از  یی.  دا میاقدام کن میتوانستیهم م یخارج یکشور ها یبرا گهیمطمئن بودم چند وقت د میکه ما داشت

با رامان تماس گرفته بوده  یمن را شوکه کرد ظاهرا چند بار شتریگفت که ب یزیمن تماس گرفت و سراغ رامان را گرفت .و چ

 را هم سرباال ... یجوابش را نداده است و باق یو چند بار

ت است شرک یکار ها ریدرگ نکهیبا بهانه ا یکه ازش خواسته بود سر باز زده ...شوکه پشت تلفن به سخت ییانجام دادن کارها از

از  کردم دست یر نم... فک یدارد ول یبیاش نفرت عج ییرامان از دا دانستمی،م زدمیبا رامان حرف م دیدادم . با صلهیرا ف هیقض

افتاد و شک نداشتم  یاتفاق م نیبار بود ا نیخواست سر باز بزند . اول یکه ازش م ییخالف ها ااو خصوص یانجام دادن کار ها

 شتریاگر ب یشده بود . حت داشیوقت بعد از مرگ خانواده اش پ یلیاش متنفر است که خ ییرامان از دا دانستمیبود. م نیاو لشیدل

او بود که کمک کرد تا رامان انتقامش را  قتیدر حق یداده بود ول روبالرامان را به او بازگردانده بود و به او پ یادگثروت خانو

 .ردیاز قاتل خانواده و متجاوز خواهرش بگ

 ییمنفعت دا یهم که رامان کرده بود برا یکار خالف باز کرده بود و هر کار نیاو را به ا یاش بود که پا ییدا نیخود هم یول

 . ریاش بود و الغ

را  نیخواهد او یگفتم. مطمئن بودم رامان دلش نم یبه رامان م دیبا رانیا گردهیحاال امروز دوباره زنگ زد و گفت داره برم و

 خواهد چکار کند؟ یم دانستمیکند.اصال نم یبه اسم زنش معرف

 داد رامان بلند شد :  یسمت اتاقش رفتم .در که زدم صداکردم ، لباسم را که عوض کردم به  یزودتر با او صحبت م دیبا 

 _بعدا ...

 او را صدا کردم :  یدر زدم و جد دوباره

 واجبه! میصحبت کن دی_رامان با

 گم بعدا ... ی_م

 مسئله مهم بود. نیا یاخالق ها نداشت من را از دم اتاق رد کند بروم، ول نیاست وگرنه از ا نیالبد سرش گرم او دانستمیم

 :دمیدوباره محکم تر کوب

 کارم واجبه .  رونیب ایب گمی_بهت م

لجش را  درآورده ام و االن بد خلق است. در اتاق با  یحساب دانستمیم دیچیدر اتاق پ لیغر زدن و جا به جا کردن وسا یصدا

ن رو به م ضیرا نبست که با غ شیدکمه ها یرا تنش کرد ول راهنشیشد . پ شیدایبرهنه پ یتنه  میشدت باز شد و رامان با ن

 گفت:

 . میصحبت کن زیسر م یتا شام صبر کن یتونستی_ نم

 بود. دهیتکان دادم ،در را سفت چسب یسر

 رونیرا لخت از اتاق ب ایکه در یبود. رامان دی، جد دمیفهم ینم داشتیرا محفوظ نگه م نیاو نکهینسبت به ا تشیحساس زانیم نیا

 راحت بگردد. نیکرد تا او رونیکرده بود نگهبان ها را از خانه ب

 واجبه بفهم. شهی_نه نم

 آمد و در را بست: رونیمن جا خورد،نگران شد از اتاق ب یلحن جد با

 شده ؟  ی_چ



 

 

 . از اتاق فاصله گرفت : ردیاشاره کردم که از اتاق فاصله بگ بهش

 حرفامون باشه. دنیکه احتمال شن میباش ییخوام جا ینم نییپا می_بر

 یب میدر را که بست میرفت ییرایو به سالن پذ میرفت نییبست از پله ها پا یلباسش را م یطور که دکمه ها نیتکان داد ،هم یسر

 : دیصبرانه و نگران پرس

 ؟  یشده؟ نگرانم کرد ی_بجنب بگو چ

 بهش انداختم :  ینگاه

 ؟ یو  دست به سرش کردات زنگ زده  ییدا ی_چرا به من نگفت

 دیم. انگار فهیکرد یشوکه بشم از حرفاش حداقل با من هماهنگ م هویبه تلفنش جواب بدم و  دیمنم با یگ یبه من نم یوقت خوب

 : اوردیکرد کم ن یمچش را گرفته ام سع

 کردم بهت زنگ بزنه .  ی_فک نم

 مبل نشستم :  یبه تاسف تکون دادم ، و رو یسر

 .  رسهیفردا م رانیا ادی_داره م

 داد زد :  شوکه

 ؟؟؟ ی_چ

 را فرو کردم: میموها یرا تو میها دست

که از کارت  ادیلنگه ، م یکار م یجا هی دهیفرق داره فهم نباریرامان ا ی.  ولگردهیداره برم ینجوریا ییهوی_خودمم موندم چرا 

 .  ارهیسر در ب

 کالفه و سردرگم مشغول قدم زدن شد :  رامان

 باشه. نیخوام دور و بر او ینمونه، نم نجایا اریبهانه ب یجور هیکرده ،  خودی_ب

 گرد شده گفتم: یو چشم ها رتیح با

 توئه. التیکنه صاحب تشک ی!اون فکر م دهیبهش بگم ؟ اون مگه به حرف من گوش م ی؟ من چ یگیم یچ یفهم ی_م

 کرد داد زد: یم بشیج یطور که دستش را تو نیو هم ستادیا یناگهان یعصب

 پدرم و کار خودمه. ی هیمنه پول ارث یزندگ نیخونه و ا نیکرده،ا خودی_ب

 یهم خون نیو ا نیکرده بود همش از سر احساس د یاش تا االن کار ییدا یباشد اگر برا یآمد نان خور کس یبدش م دانستمیم

 کرد کنترلش کند. یم یسع رمردیپ نیکه ا امدیبدش م شتریب یبود وگرنه از هر کس نشانیب

 ینطقم ریغ دیگو یکه م یزیچ نیو ا ستیو امکانش ن شودیرا و بفهمد که نم طیکند شرا زیخواستم خودش آنال یکردم م نگاهش

 است. 

 من نشست: یمبل رو به رو یرو

 از خونه هام.  گهید یکیبرم  یرو م نیمن او ارشی_خودت برو دنبالش از فرودگاه ب

م فکر انجا بمانند. داشت نیمراقبت از او یبرا نکهیا یبستم برا یدرست م میت کی دیبود. فقط با نیراه حل هم هم نینظرم بهتر به

داشت فکر  شتریفکر ها بودم که رامان که حاال آرام تر شده بود و ب نیبود. در هم یتا مرد کاف5خانوم و گاردیتا باد 2کردم  یم

 : دیکرد پرس یم

 ؟ مونهی_چند روز م

 و خانه درآمدم و نگاهم را به رامان دادم: گاردهایفکر باد از

 دو هفته. یکی ینگفت برا یزی_چ



 

 

 کردم آرامش کنم. یهم فشرد،سع یرا رو شیها دندان

 .یسر بزن نیبه او یتون یسر کار م یطول روز به بهانه  ینداره که تو ی_رامان کار

 .یباش نیاو شیوقت پ ریشب تا د یتون یم یهست ییجا نکهیا یکنم به بهانه  یوقتا سرش رو گرم م یاگر شد گاه منم

ملتهب و  یرا چنگ زد و سر بلند کرده و با صورت شیگذاشت و با حرف زانو شیها یزانو یمشت شده اش را رو یها دست

 گفت: یعصب

راجع به  یچیخوام ه یخوام شکش ببره ،نم ی. نمهیفهمی، م رهینظر بگ ریخواد منو ز یهمش م نجاستیا یوقت یدونی_خودتم م

 بدونه. نیاو

 .دمیفهم یرا از او پنهان کند نم یزیچ نیخواست چن یحدش را که م نیا یول دیآ یخوشش نم یلیاش خ ییاز دا دانستمیم

اتاق و در  کیداشته باشد و تازه با اودر  یکه رامان دوست دختر شدیدوست دخترش است.هر چند باورش نم میگفت یم فوقش

 کند.  یزندگ نکهیکند چه برسه با ا یشب را سپر کی یتخت حت کی

 رو دوست یسرزنشت کنه کس خوادیم شهیم یتهش چ گهید یگیفوقش بهش م یرامان ؟ اصال چرا حساس میکن کاریچ یگی_م

 جونتم نجات داده ؟ یبوده تو رو لو بده ول کیکه خبرنگار بوده و نزد یدار

قش عاش میشکل. جرات نکردم بگو نیبه ا زدمیحرف م نیاز احساسش به او حتایربود که داشتم ص یبار نیتکان داد ،اول یسر

 افتاده است. یاتفاق نیاصال چطور همچ ماندمیم یبود که گاه قیعم نقدریا نیگفتم. احساس رامان به او یوگرنه م یشد

 گم. ینم نیراجع به او یزیندارم چ یکه حس خوب یندارم و به کس یام حس خوب ییمن نسبت به دا یهم بگ ی_سامان هر چ

 .میکرد یامشب منتقل م نیرا هم نیاو دیبود با نیاو یبستن گروه مراقب ها ریذهنم درگ شترینکردم ،ب اصرار

 .میبود که تا فردا نگهش دار سکیر

 2و  نیاو یواحد رو برا کی میتونیواحد کنار هم ماله خودته م2برج سعادت آباد ،نسبتا ساکت تره و  مشیببر گمی_من م

 ساکن بشن . یمرد هم واحد بغل گاردیتا باد5 میزنش بزار گاردیباد

 : دیکرد و پسند نیرا سبک و سنگ میها حرف

 یناهار بفرست اونجا پنهان یکنند و در ضمن معصومه رو بر زینفر رو بفرست خونه رو تم کی_خوبه،خودت هماهنگ کنش و 

 دو هفته اونجا بخرن و اماده کنن .  یکی یالزمه برا یماهار و شام رو حاضر کنه. بگو هر چ یتا غذا

دور هم  بیاش عادت عج ییشد . دا یبه چند ساعت در روز محدود م نیاو دنیدو هفته د یکیتکان دادم ،فک کنم تا  یسر

  . زدیو کار حرف م استیو مدام از س میکه دورش جمع بشو دادیم ریخانه بود به رامان و من گ یداشت و وقت ینینش

 از همه متنفرم. شتریدو هفته جاش از خودم جدا بشه ب نکهی_ا

 کردم .  رتیحرف را زده بود ح نیکردم و همزمان هم رامان ا یفکر م نیداشتم به ا نکهیا از

 جدا از خودش بخوابد . نیگفت دوست ندارد شب ها او یداشت م حایبود صر نیکه باعث تعجبم شد ا شتریان ب از

از خودش  یبیعج یبزرگ شده بودم در کنار داشت وجهه ها یکه از بچگ نقدریمن بود ا یساله  نیمرد که دوست چند نیا و

 از ان هم متفاوت تر بود .  نیحاال با او یکرد ول یمتفاوت رفتار م شهیهم سای. در مقابله با رو دادینشان م

 بهتر بود و یکم سایکرد. حال رو ینشست و با او صحبت م یم ششیدو ساعت پ ای کیرفت و  یم سایرو دنیبه د ادیز رایاخ

 :سمیبدهم نه به عنوان رئ یخواستم به رامان به عنوان دوستم دلدار ینشده بود.م یدچار حمله ا رایاخ

ر زدن س یبرا زدیبفرستمش  یجور کیکنم  یم یکنه و سع یگرم م رانیسرشد به کاراش تو ا م،ی_رامان نگران نباش مراقبش

 .تونیخانوادگ یها نیبه زم

 یه زد که با هم یدفعه حرف کیکنم.  دایرا در نگاهش پ یقدردان یتوانستم کم دیبه من انداخت. شا یبلند کرد و نگاه گنگ سر

 قابل هضم نبود:  میغرور صدا و نگاه و صورتش برا

 .شهیم یچ دونمینم ادیسرش ب ییخوام دور از خودم باشه سامان،اگر بال ی_نم

 فقط سکوت کردم تا بتوانم هضم کنم منظورش از اون حرف چه بوده است که آرام گفت:  یا قهیدق چند



 

 

که بهش  هیزیدختر االن تنها چ نیا ی.ولدینخواهد د گهید یو کس ینیبیوجهه از من رو م نیا یکه دار ینفر نی_سامان تو اول

 کنم.  یفکر م

خوشحال بودم  شیاز وجودش. هم برا یغرور جدا نشد نیاش در ع یاعتراف ناگهان نیزده از ا رتیکردم و ح ینگاهش م فقط

بهش  دیبود که با ییجا نجایکردم.ا یم تشیحما دیبود که با ییجا نجایهم نگرانش بودم. باالخره خودم را جمع و جور کردم ا

 که نگران نباشد. دادمیم نانیاطم

 مراقبشم باشه ؟  افته،خودمیب نیاوبه  یخراش زارمیکه بشه من نم یزی_رامان هر چ

مرد  نیدختر با ا نیشده بودند.ا ادینادرش ز یهمراه لبخند ها رایکه اخ شیدایکم پ یبه من انداخت. از آن نگاه ها یقدردان نگاه

 چه کرده است ... دانستینکرده بود و نم یکار چیه

 :دیکش یقینفس عم 

 باهاش صحبت کنم. دیکنم،با یرو حاضر م نیآماده بشن من او گاردایخونه و باد ی_تا تو بگ

مغرورانه که خاص خودش  بتیمحکم و قدم ها و ه یکرد با پشت یم بشیج یطور که دست تو نیتکان دادم،بلند شد و هم یسر

 بود به سمت در سالن رفت.

 انجام بدهم. میبروخودمان  نکهیخانوم رو قبل ا یها گاردیباد یها یرا درآوردم تا هماهنگ تلفنم

************ 

 ـــــنیاو

 یبا خواندنش ازشان سر در نم ینوشتم که خودم هم گاه یم ییها زیچ میاز دفتر ها یکی یاتاق نشسته بودم و داشتم تو یتو

 آوردم.

ود شده ب یجار غهیکه ص ی. رامان هنوز برنگشته بود،از روزمیآ یکنار م طیدارم با شرا یبیبودم که به شکل عج دهیفهم رایاخ

کوتاه  یمن تا حد انی،در پا یوجود داشت کل یریدعوا و درگ یداشتم. هر چند هنوز عتاب و خطاب و گاه یبهتر طیشرا یلیخ

اش کردم که  یحال یتکرار شود جور اسمنی یقصه  دمیترس یو از آنجا که م دمکر یبا معصومه صحبت م یآمدم. گاه یم

 یکرد قبول م یم یمادرانه ا یها حتینص یندارد گاه یرک گفت که مشکل یلیو او خ یکند گاه یمعصومه با من صحبت م

 . تیکرد به بهتر شدن وضع یآمدم که خودش کمک م یمواقع کوتاه م یلیخ یکردم.ول ینم ایکردم 

 اتاق باز شد و معصومه وارد شد: در

 . دنی_خانوم آقا رس

 یلیتخت بودم و او خ یهمش تو میبود به خاطر کمر درد ها و دل درد ها یبلند شدم و دفترم را بستم. دو سه روز میجا از

تا حالم بهتر شود.و حاال امروز حالم بهتر شده  دادیکرد و کمر و دلم را ماساژ م یجور مواقع فقط بغلم م نیحواسش به من بود.ا

 بود.

شالم را سرم انداختم و به سمت معصومه که تعجب داشت .  یدوره ام زودتر از موعدش تمام شده بود که خودش جا قتیحق در

 زدم : شیبه رو یدر منتظر بود رفتم . لبخند رونیدر را باز گذاشته بود و ب یال

 _امروز زود اومده . 

 تکان داد : یسر معصومه

 بزارم .  یمقو یاد . شما حالتون بهتره ؟ اقا گفته بود براتون غذا یم شیپ یدونم واال گاه ی_نم

 بود : زیکرد و حواسش به همه چ یبه همه جا توجه م نکهیاز ا دمیخند

 کنه .  ی_خوبم . خوبم شلوغش م

 که گفت : میرفت یم نییپله ها پا از

 .  دیایاقا . فک کنم امروزم انتظار نداشته باشن شما ب شوازیپ یبرا دیایب دیچند روز هم حال نداشت نی_نه اخه ا

 بود با من  یرسم نقدرینداشتم اداشتم دوست  یبودنش حس بد یرسم نیا از



 

 

  میادم مهم یلیانگار خ یخطاب کن یجور کیمنو  ستین ازیکم راحت باش ن هی_معصومه 

 زد : یلبخند مادرانه ا معصومه

 اخالقاش بهتر شده .  یلیاقا بهت االن اقا خ ی ژهی. جدا از توجه و یهم مهم یلی_خ

 ام گرفت : خنده

 ؟ ی_جد

 یادم به من احساس نیا نکهیا دیبدهم . ام یواه دیبه خودم ام دمیترس یم یهم متوجه منعطف تر شدن راما شده بودم و ل خودم

ن مگه م یکنم ول دایپ یچطور ممکن است بتوانم احساس دانستمیکنم . اصال هنوز نم دایپ یخاص دارد و بعد خودم به او احساس

 شد لذت هم ببرم .  یتازه ... از فکر کردن بهش شرمم م میایکنار ب یبا مرد نداشتبا رابطه  یکردم روز یاصال فکر م

 هیشب میکه داشت یدر کار نبود . رابطه ا یباشد حاال که حالل بود حداقل و عذاب وجدان یامد که رابطه ا یخودم هم بدم نم یگاه

 ییمن را مجبور به انجام کار ها یداد گاه ینجام مالزم بود ا یبلد بود و خودش هر کار زیعاشقانه بود رامان همه چ یرابطه 

ردم هم بد ک یکه انقدر که فکر م دمیگرفتنم و امتحان کردنشان فهم ادیکم کم با  یانجام بدهم ول داشتمکرد که در ابتدا دوست ن یم

 .  ستین

خودش  گریکرد و د ینم یطاقتیب یهنوز ارتباطمان کامل نبود ول نکهیوقت من را رها نکرده بود با ا چیمدت ه نیا یهمه  در

اش را  وهیگرفت ش یام و دچار اضطراب شده ام ارام م دهیکرد ترس یکه حس م ییمن دستش امده بود از جا یعکس العمل ها

 داد .  یم رییتغ

ت . محب خودم شیکردم پ یم نیبدنش را تحس یگاه نکهیا ایکردم .  یها فکر م زیچ نیشد که داشتم به ا یاالن باورم نم یحت

ا و نکهیاز ا دمیترس یم دمیترس یزد . م یم ادیهم ز میمستق ریو غ میمستق یحرف ها رایاش به جدا اخ یپوست ری. ز زیر یها

 بلرزد .  شیکه دلم برا شیبدهم جلو

نگفته بود و گذاشته بود من راحت  یزیمغزم بودم معصومه هم چ یاشفته  یفکر ها ریو من سخت درگ میبود ستادهیدر ا یجلو

باشم . در سالن باز شد و رامان و سامان وارد شدند . با وردشان رامان که مشغول صحبت با سامان بود با سالم سامان به من 

م و بعد ارام به سامان داد یرا با سر تکان دادن داد . من سالم هیو جواب بق ستادی. ا خوردمن جا  دنیسر بلند کرد . ظاهرا با د

 رو به رامان سالم کردم . 

از خدمتکار ها گرفت . بعد پشتش را  یکیرا به سمت  فشی. جلو امد و ک دمیلبش نشست که خود من هم خجالت کش یرو یلبخند

 را در اوردم .  شی. کمکش کردم و پالتو اوردیرا در ب شیمک کنم پالتو یعیحالت  نیا دانستمیبه من کرد م

 ؟ ی_بهتر

 تکان دادم و لبخند زدم : یسر

 _بله. 

 او را خطاب قرار داد : اندازدیبه سامان ب ینگاه نکهیتکان داد بدون ا یسر

 غذا حاضر باشه .  گهیساعت د کی.  نییپا میا یشام م یحرفا سر شام . برا ی_سامان باق

 از خدمتکار ها از دهنش در رفت : یکی

 _اقا االن هم حاضره .

دختر زد و رو به رامان که داشت  یدارد با ارنج به پهلو یحرف رامان چه معن نیدانست ا یه تر بود مپخت یلیکه خ معصومه

 کرد گفت : یچپ چپ نگاه دختر م

 .  میکن یحاضرش م گهیساعت د کی_تا 

کرد و به  یکه به من نگاه دمیساعت مزاحمش نشوند . لب گز کیگفت  یکار رامان . رسما داشت م نیام گرفته بود از ا خنده

تکان دادم . او هم خنده اش گرفته بود از ان موضوع  یسامان سر یدستم صاف کردم و برا یرا رو شیپله ها اشاره کرد . پالتو

. در اتاق را که باز کرد صبر کرد تا من وارد شوم  میجلوتر از سامان به اتاق رامان رفت ازو  میامده . به سمت پله ها رفت شیپ

ته شد و شد . در بس دهیکنم که دستم را کش زانیرا در کمد او شیکردم که زودتر پالتو یفکر م نیفتم داشتم به اوقت داخل اتاق ر

 .  دمیمحکم به در چسب



 

 

 جلو خودش را به من چسباند که راه فرارم را بست .  از

 _پس حالت خوب شده ؟

که  یشگیهم یسرش بگذارم . سر جلو اورد و گرماسر به  یامد کم یشد خودم هم بدم نم میلب ها خیکه نگاهش م دمیگز لب

گرفته بودم  ادی گریشد . د یبود داغ م یکیزیف یگرما یکه جدا ییوجودش از گرما یمواقع داشت را حس کردم . همه  نجوریا

 یاز اضطراب ها گهیبردم . د یلحظه لذت م نیرا بسته بودم و از ا میخودم دست دور گردنش انداختم و همراهش شدم . چشم ها

 خودم را حس کنم.  یهمراه نیتوانستمم لبخندش از ا یرا چنگ زد . م میتنم نشست و پهلو ینبود. دستش رو یخبر دیشد

 به صورتم انداخت  یاز من جدا شد و نگاه باالخره

 .  نهیدکتر زنان بب کیببرمت  دی_با

واستم خ یکه م ییزهایراحت تر چ رایگفتم فکر کنم اخ یکه بهش م یهر جمله ا یدهانم باز ماند . مثل قبال نبودم که برا متعجب

 : دمیپرس یامد را م یو به ذهنم م

 ؟ یچ ی_دکتر زنان برا

 کولش انداخت و به سمت تخت رفت : یحرکت از جا بلند کرد و رو کیشد و من را با  دوال

 دکتر . شیرن پ یمعموال خانمها بعد از ازدواجشون حتما م نکهی_واسه ا

 نشان بدهم .  دیبا یچه واکنش دانستمیکرد . نم یهم فکر م زهایچ نیبه ا یحرفش خنده ام گرفت . حت نیا از

 باشه .  یکنم مشکل یفکر نم ستین ازی_دکتر ن

از  دمیکش یمثل قبل خجالت نم گهینگاه کردم . د اوردیرا درم شیبود و لباس ها ستادهیتخت گذاشت . به او که ا یرا رو من

 برهنه نگاهش  کنم .  نکهیا

 .  یباش ضیاد مر ی_چرا الزمه . خوشم نم

 نیخواست داشته باشد . از ا یکه م یخواست من را سالم نگه دارد تا رابطه ا یفقط م یعنیمن را دچار سوتفاهم کرد  حرفش

را دو طرف من گذاشت .  شیمن باال امد و دست ها یرا که دراورد رو راهنمیبهم دست داد . پ یفکرش حالم بد شد . حس بد

دستش چانه ام را گرفت و به سمت خودش  کیبود . انگار متوجه شده باشد با  هکه بهم دست داد ینگاهش نکردم . از حس بد

 برگرداند :

 _به من نگاه کن . 

سخت بودکه  میبرا یلیموضوع خ نیخواند . ا یمن شده بود انگار فکرم را م خیم اهشیس یاجبار نگاهش کردم . چشم ها به

 کرد : یخودش حسش م ای ستیدانست مشکلم چ یوقت ها م یلیخ

 یخوب حس یکش یدرد م ی. وقت یباش ضینگران رابطه با توام . دوست ندارم مر یفک کن نکهیا ینه برا نتتیبب دی_دکتر با

 .   یدوره ات چقدر درد دار یکه برا دمیندارم . د

 امده بود . با دست صورتم را نوازش کرد : زدم از حرفش خوشم یخودم نبود لبخند دست

 .  یو درد نکش ینباش حالیب نقدریدرد ها رو کمتر کنه . که ا نیهست که ا یراه نمیخوام بب ی_م

 یاز طرف یداشت ول یبیعج یپوست ریها لذت ز زیچ نی. ا دادیبه من توجه نشان م نقدریحرفش . چرا ا نیزده شدم از ا خجات

 انداخت .  یبه وحشت هم م یمن را حساب

 ********************* 

 رامان

امد  یم ییکنم فردا که دا ستیامشب فقط فرصت داشتم کارها را راست و ر یول یگرید یرا بفرستم خانه  نیخواست او ینم دلم

عضو خانواده بودنش را خواستم حرمت  ینم یمتنفر بودم و ل شیکارها نیاز ا نکهی. با ا اوردیسر در ب زیخواست از همه چ یم

 خودش است تصاحب کرده بود .  یبرا نکهیاش را به اسم ا یلیبود هرچند خ رگرداندهثروتم را بهم ب نکهیبشکنم . حرمت ا



 

 

 یک ییدا دانستمینم یاز طرف یکرد که امشب را در همان واحد سعادت اباد بمانم ول یرفتم داشتم فکر م یپله ها باال م  یوقت

کرد که  یم دایپ یزیشد و اخر باالخره چ یم ریگیگفتم پ یخودم بهش نم کردیو انوقت اگر شک م دیایممکن بود صبح ب رسدیم

 کند .  دایربط پ نیبه او

ود با تخت ب یتو نیدر گذاشتم و در باز شد و وارد اتاق شدم . او ستمیس یکردم و بعد دست رو یمکث میدیدر اتاق که رس یجلو

 شد و با تعجب گفت: زیخ میورود من ن

 ؟ ی_خوب

ستش را بود . لبه  تخت نشستم د دهیگردنش باال کش یتکان دادم و به سمت تخت رفتم . لباس تنش نکرده بود و پتو را تا رو یسر

 سرش زد و ارام و کنجکاو نگاه من انداختت : ریز

 شده ؟ یزی_چ

م به صورت منتظرش انداخت یبلند شود و لباس بپوشد و اماده رفتن شود . نگاه میخواست بهش بگو یکردم . اصال دلم نم نگاهش

 افتاده است .  یچه اتفاق ندیخواست بب یکه م

 .  یرو ببند لتیو وسا یلباستو بپوش یبلند ش دی_با

د به او اجازه که فرار کر یخانه گذاشته بود جز ان بار نیدرشت روشنش گرد شد   حق هم داشت . از وقت پا به ا یها چشم

 رفتن از خانه را نداده بودم   . رونیب

 تهرانه یدو هفته ا یکیدارم که  ی_من مهمون

 : دیفکر کرد و پرس یکه دارم فعال . کم ییاز خونه ها گهید یکیببرمت  مجبورم

 نکنم .  یهکار اشتبا دمی؟ من قول م ادیم شیپ ینکنم بازم مشکل ییو سر و صدا امین رونی_خوب اگر من از اتاق ب

 نبود. نیکار درست ا یرا نگه دارم ول نیاو دادیبه مذاقم خوش امده بود و قلقلکم م شیحرف ها نیا بدجور

 .  یا گهید لیبترسم بره منو لو بده به دال نکهیا یخوام اون شخص از وجود تو با خبر بشه نه برا ی. نمیستی_موصوع تو ن

 :  دیپرس کنجکاو

 ؟  یلی_چه دال

 کردم :  یاخم ینشده بودن ول یعصبان نکهیا با

 برمت   ی. خودم م میری_بلند شو اماده شو .امشب م

 یدر رختخواب نبود و داشت لباس م نیبرگشتم او یبلند شدم و رفتم تا معصومه را صدا بزنم. وقت مینکرد از جا یاصرار گهید

 لشیو وسا ازیمورد ن یبا کمک معصومه لباس ها نیاوامد . و  یکه معصومه با ساک چرخدار دیطول نکش یا قهیچند دق دیپوش

 را جمع کردند .

 کردم .  یم نیکاناپه نشسته بودم و نگاه او یمدت رو تمام

که به شدت بهش وابسته بودم. دلم  کردمیازم دور شود . کم کم اعتراف م نیاو شدیکه باعث م شتری، حاال ب امدیبدم م ییدا از

 ... یازش جدا شوم ول خواستینم

 را بدهم .  یتا بهش دستور بعد ستادیکه عصومه به سمت من امد و ا دیپوشیرا داشت م شیکارش که تمام ش لباس ها نیاو

.  میایتا ما ب دیکن یرو اماده و اوک یخونه و غذا و خوراک دیبر نیها و سامان زودتر از من و او گاردی_برو لباس بپوش با باد

 .  دیو رفته باش دیشما کاراتون رو تموم کرده باش همه میدیما رس یخوام وقت ینم

 تکان داد و گفت : یسر

 ؟ یچ دی_اقا شما که شام نخورد

 نشنود رو به معصومه کردم : نیکه او یلبم نشست ارام جور یگوشه  یو لبخند دیبه ذهنم رس یزیچ یناگهان

 بهش غذا بدم .  رونیرو ببرم ب نیخوام او ی_م



 

 

 خواهم او را ببرم گفت : یکه انگار م یشد و با ذوق یلبخند پت و پهن معصومه

 اقا ... هی_عال

 تکان دادم : یدخترش شده بود . سر هیاو شب یکه برا ینیاو یاش برا یام گرفت به مهربان خنده

 _پس بجنب برو اماده شو . 

دم ش یجالب یلحظه متوجه نکته  کیکرد .  یمرتب م سرش یبود و داشت شالش را رو ستادهیا نهیا یرا نگاه کردم که جلو نیاو

 دهینخر شیوقت برا چیچرا من ه دانمیکند . نم شینداشت که ارا شیاصال لوازم ارا قتینداشت . در حق شیوقت ارا چیه نی. او

 بودم ؟ 

از  شهیرو هم زیهمه چ شیبخرم . برا زیهمه چ شیفرصت برا نیگرفتم در اول میبود که تصم بیخودم عج ینکته برا نیا نقدریا

 اید ام یو ان خوشش م  نیمهم باشد که از ا میاصال برا ایاش را بدانم  قهیسل نکهیکردم بدون ا یخانه اماده م یتو  دمیخر یقبل م

 حاال مهم بود .  ینه ول

 یشام م یبرا رونیمطمئن نبودم حاال که داشتم او را ب یکه خودش دوستش داشته باشد ول شیرا بخرم برا یزیداشتم چ دوست

 یاریشده بود و وقت بس کینبود و تازه هوا تار روقتید یلیهم ببرمش . خ دیخر یبود که برا یدرست بود و اعتبار ایبردم ا

 .  میداشت

خودش رو به رو شد . از خجالت  یمنتظر من رو یبکنم . کارش که تمام شد به سمت من برگشت و چشم ها یبود چه کار دودل

 را ... شیلباس ها خواستیسرخ شد . دلم م 

 یرخما یتو یهم کار دفعه قبلمان نصفه مانده بود و به اندازه کاف ینجوریبود . هم ریاالنش هم د نیشد هم یتکان دادم . نم یسر

 .  میمانده بود

 شده ؟ یزی_چ

 حق دمید یکردم م یهم نگاه م یطور نی. هم افتدیب یمنتظر بود که اتفاق بد هشیهمه سوالش به خنده افتادم . انگار هم نیا از

 یکرد و به سمت من امد . چشم از او برنداشته بودم . وقت یبد افتاده بود . طول اتاق را ط یاتفاق ها شیبرا شهیدارد . هم

 : دیو پرس ستادیا دیمن رس کینزد

 اونجا تنها بمونم ؟ دی_من با

وجودم را گرفت  یفکر حس خوب نیمن باشد ؟ ا ز ا شیدوست داشت پ یعنیکرد .  یسوال را م نیجالب بود که داشت ا میبرا

 از زبان خودش بشنوم .  خواستیدلم م  یول

 _اره چطور مگه ؟

 مرتبش فشرد : دیسف یدندان ها فیرد نیرا ب لبش

 مونم ؟ یمن تنها م یعنی_

 تم :گف یحالم خورد با اخم نامحسوس یسوالش به خاطر خودم من نبود تو یو ا دیترس یم یینهافقط از ت نکهیشدم از حس ا دیناام

ومه . معص تونیکنار یاقا هم خونه  یها گاردیباد  موننیتو م شیخونه پ یخانوم تو یها گاردی. باد یمونی_نگران نباش تنها نم

 زنه .  یهم بهت هر روز سر م

 لب غر زد : ریز دیگو یانگار حواسش نبود که دارد ان چه در دلش است م یزانیاو یلب و لچه ها با

 .  مونمیتنها م یعنی_

خودم  سمت دمیخواسته با من باشد که دستش را گرفت و کش یگرفتم که حدسم درست بوده و م یحس خوب نقدریحرفش ا نیا از

 : افتدیتعادلش را حفظ کرد تا ن یخورد و به سخت یشوکه شد و سکندر

 باشم ؟ شتیمن پ ی_چرا؟ دوست دار

ش را . دست ندیبنش میپا یمجبورش کردم رو گریحرکت د کیانداخت . با  شیابروها نیب یبعدش اخم مصعون یاول سرخ شد ول 

 یکوچک و لب ها ینیکردم ب یصورتش را تماشا م کیدور شانه ام انداختم و دست خودم را دور کمرش حلقه کردم .از نزد

 وسوسه کننده اش .  یدرشت قلوه ا



 

 

 ؟ی_نگفت

 کیهم درش بود .  یعالقه ا ایاز ترس بود  دانمیداشت نم یبیبود و برق عج مینگاهش به چشم ها کیدهانش را قورت داد .  اب

زبانش  ریانداختم تا جواب دلخواهم را از ز یم قیبود که من داشتم انجامش را به تعو یزیانگار منتظر چ مینگاهش به لب ها

 . بکشم 

 _نه ..فقط ..

دور گردنم محکم شد  شیدست ها دمیرا باال دادم و او را جلوتر کش می. ابرو دیخواهد بگو یکرد انگار مطمئن نبود چه م یمکث

د لذت نبض تن نیاز ا یپوست ریتوانستم ضربان تند قلبش را حس کنم . و ز یم یدانم . ول ینم جانیه ایدچار اضطراب شده بود 

 م مهم شده بود که او هم حس من را داشته باشد . یبرا نقدریچرا ا دانمیببرم . نم

 _فقط ؟

خواست چشمش به من باشد . چانه  یبا دست ازادم صرتش را لمس کردم . دلم م ردیکرد نگاه من نکند و چشم از من بگ یسع

خودم باشد . در کمال تعجب  یبه چشم ها شیکردم که چشم ها میتنظ یجور مواقع گرفت و سرش را جور نیاش را به عادت ا

 خمار است ... دمید

 _فقط دوست ندارم تنها باشم. 

سامان . داشت دروغ  شیکرده بودم و رفته بودم پ شیحالش از نصفه ول شدن کارمان خراب بود . حقم داشت . در اوج رها پس

 .  رمیداشتم مچش را بگاز جواب راست طفره برود و دوست  خواستیم  یعنی دیدزدینگاهش را م یگفت . وقت یم

 .  ستیهستن . فقط من ن هیبق یستی_گفتم که ن

 از دهنش در رفت : ناراحت

 ؟ یا یاصال نم یعنی_

هانش د یداده است دست رو یباشد سوت دهیتوانست همه را کور کند . انگار فهم یاش م یبرقش و بزرگ دانستمیزدم که م یلبهند

 شیونه هاگ یبود که نفسم رو کی. انقدر نزد دمیکش نییانداخت . چانه اش که در دستم بود را گرفتم وپا نییگذاشت و سرش را پا

 کرد : ینوازشش م یمیمثل نس

 .  مونمیشب نم ی. ول امی_م

 ادیخوب  دایخودم شد . جد ریجدا کنم و اس شیو لبش را از حصار دندان ها اوردمیدوام ن گهید دینگفت و فقط لب گز یچیه

 یهم در ان موج م ازیاش که بدججور ن یدل یهمراه نیرا بسته بودم و از ا میام کند . چشم ها یهمراه دیگرفته بود که چطور با

 نبرده بودم .  یزن چیه دنیوقت از بوس چیبردم که ه یزد لذت

مشخص بود . خنده ام گرفته بود دوست  دنشیاز عقب نکش نیخواست و ا یدل کندم . خود او دلش نم شیاز لب ها یسخت به

 کرد.  یو قشقرق به پا نم هیگر دنیکرد و سر هر بوس ینم یبرد و مثل قبل از من دور یها لذت م نیداشتم که از ا

 شد نگاه انداختم : یم نییکوچکش که باال  پا ی نهیو به صورت ملتهب وسرخش و س دمیکش عقب

 .  رمیگ یکم . اخر شب نفستو م کی ری_نفس بگ

 یا دهیفا گریبود پنهان کردنش د دهیکرد . انگار خودش هم فهم ینم میها را هم قا نیا رایکرد . اخ یزیر یحرفم خنده  نیا از

 نگاهش کردم : یکرد . جدا از خجالتش البته . کم یپنهانش م دیبرد با یواقعا ازش لذت م یندارد . چرا وقت

 .  ییجا میبر دیاپارتمانم با میبر نکهی_امشب قبل ا

 ییخواستم جا یبار م نیاول یهمه تعجبش . البته تعجبم داشت برا نی. از ا دمیشد که خنده ام گرفت  . خند یجور صورتش

 بدهد گفت : یواه دیخواست به خودش ام یداشت . نم دیببرمش . انگار مطمئن نبود و ترد

 ؟ یکار دار ییخودت جا یعنی_

 هم ببرمش . دیخواستم خر یشده بود م یببرم . نظرم قطع ییخواهم او را جا یگفتم م یم یقتو نمیخواست ذوقش را بب یم دلم

را و  . خجالتش نمیو نوازش کنم و لبخندش را بب رمیبغلم بگ یخواست که او را تو یکنارش بودم نرم بود و همش دلم م یدلم وقت

 بروزش ندهد . یلیخ یکرد گاه یم یسع درا .هرچن شیجور ذوق کردن ها نیا



 

 

 _نه ...

 حرف من بود: یباال داده منتظر ادامه  ی. با ابرو ها میبهش بگو کدفعهیکنجکاو شود و  یکردم تا حساب یمکث

 وقته رستوران نرفتم .  یلی. خ میبخور رونیو بعدم شام رو ب میبخر زیتو چند تا چ یبرا میخوام بر ی_نه م

گفت  یدیناام دیو ترد یجیو گ یشد . با گنگ یبلند بخندم . انگار باورش نم یخواست با صدا یمبهوتش کردم دلم م یچهره  نگاه

: 

 ؟یبر ی_خودمم م

 رونیخواست مدام ب یبود دلم م ینجوریا یشد . وقت یدلم خال یشده بود تو انیمعصومانه اش که ککودکانه ب یجمله  نیا از

 مبهوت نشود و ذوق نکند .  یکوچک زیچ نیهمچ یبرا نقدریببرمش که ا

پر از  یلحظه ا یبرا شی. از دوق بود چشم ها دیلرز یم میانگشت ها ریصورتش را لمس کردم. صورتش ز میانگشت ها با

رفتن  رونیب یوعده  کیداده بودم که با  یهمه وقت به او درد نیبار بدم امد از خودم که چطور ا نیاول یاشک شد . و برا

 بود. بغض کرده  نطوریا

 .  ی_خودت اصل کار

 یبت مصح سایبا رو یگاه یکه فقط گاه یزدم و ارام با لحن شیبه رو یحالش .لبخند نیتوانستم با او االن سرد باشم نه با ا ینم

 کردم گفتم :

 . یر یهم م رونیخونه ب نیاز ا ی_گفته بودم بهت اگر زن باش

 اشک غوطه ور بود . ادامه دادم : یایدر در شیکرد و چشم ها یگفت فقط با بغض نگاه من م ینم یچیه

 به خاطر خودته .  نایا ی. همه  رونیب میر یم شتریبه بعد ب نی_از ا

 به سمت در اشاره کردم : شهیبود هم یا قهیلباس آدم خوش سل درانتخاب

  م؟ی_بر

 که بسته بود نگاه کرد : یساک به دیبا ترد یتکان داد ول یکرد و کم کم هم موفق شده بود.سر یخودش را کنترل م داشت

 ؟  یچ لمی_وسا

 زدم به حواس جمعش :  یلبخند

 رستوران یبر یتونی_با اون چمدون که نم

 اش گرفت و سر تکان داد که ادامه دادم :  خنده

 واسه امشب.  میدار ادیکه کار ز میفعال بر رسهیقبل خودت م لتی_وسا

 ها را به خط کرده بود و با تلفنش گاردیاز باد یدر بود تعداد ی. سامان جلومیشد ریسراز نییو از پله ها پا میرفت رونیاتاق ب از

ش ا یشگیهم ینگران نیبود ا بیمن عج یانداخت.برا نیبه او یتلفنش را را زودتر تمام کرد نگاه دیما را د ی. وقتزدیحرف م

اش  ینگران نیاز ا لینگرانش بود.اوا شهیحاال هم را گرفته بودم شیرا بکشد و من جلو نیاو واستخ یکه م ی. ساماننیاو یبرا

 نداشتم. یحس بد رایاخ یآمد ول یخوشم نم

 ؟  دی_آماده ا

 به سامان کرد ،سامان جوابش را با تکان سر داد :  یسالم آرام نیتکان دادم.او یسر

 حواسشون جمع باشه. یخوام که تو دست و پامون نباشن ،ول یتا از خوبات رو م2.  میامشب انجام بد می_ما دو سه تا کار دار

 زده است:  رتیح نیاو ی هیبه من انداخت مشخص بود او هم مثل واکنش اول یمتعجب سر بلند کرد و نگاه سامان

 ؟  ی؟ چه کار ی_کار دار

 شده بود : یدفعه ا کی ممیتصم یگفتم ول یاز قبل به او م بابد



 

 

 بخرم براش دیهم با زیچند تا چ میبخور رونیخوام شام ب ی_م

به چهره اش نشست.  یبیلبخند مهربان عج یگرد شد ول شیاز هم باز شد و چشم ها رتیچهره اش از ح نکهیحرف من با ا نی.با ا

 را مهار کرد: رتشیپشنهاد من خوشش آمده بود چرا که چند لحظه بعد به خودش آمد و ح نیانگار از ا

 حواسشون جمعه. یحساب یکه هستن ول یفهم یرو ببر اصال نم ژنی،مسعود و ب هی_عال

ه ک ژنیکنم.بعد رفت تا مسعود و ب یرو بررس تشیرم آپارتمان سعادت آباد رو آماده کنم و امن یمن با معصومه و چند نفر م 

امان به .سمین و سامان باشبودند که م ییدر جا شهیدو هم نیرا صدا کند.ا شدندیمحسوب م ینگهبان میت یها گاردیباد نیتر یاصل

با چشم و با  نیبودم او نیمنتظر ماش اطیح یتو یمخصوصا مراقب من باشند.وقت همسئولشان کرده بود ک یطور خصوص

ه و راننده ک ستادیا میپا یجلو نیماش ی. وقتدیرس یگفت و آرام به نظر م ینم یزیکرد هر چند چ یاطراف را نگاه م یخوشحال

 یو نگاهش کردم که حواسش پرت جا دمسوار نشد سر بلند کر یسوار شود وقت نیبود در را باز کرد ،منتظر شدم او ژنیب

 کردم: تشیهدا نیشده بود.دستم را پشت کمرش گذاشتم که به سمت من نگاه کردبه سمت ماش یگرید

 _سوار شو سر به هوا.

شد. مسعود کنار  نیکرد و سوار ماش یلب ریز یزد و عذرخوده یخوشش آمد و لبخند یمتعجب شد ول یام کم یشوخ نیا از

 ای یرا داشتم که نکند حرکت ناگهان نیبود اضطراب ا نیراه افتادنگاهم مدام به او نیکه راننده بود ،جلو نشست و ماش ژنیب

ه ام بهش ب یاعتماد یکه خوب شده بود دوباره با ب یارتباط نیخواستم ا ینم چونآمدم  یکند. نه چون از پسش بر نم یخطرناک

هم  شیرفتار ها نیشده بود و ا یخانه زندان یوقت بود که تو یلیکرد اصال نبود خ یرا با ذوق نگاه م رونیشود.ب دهیگند کش

ها خودش کار  ه سالن زن خانه ماندن نبود. او کیببرمش ،او رونیب شترینکند ب یگرفتم اگر کار اشتباه میبود. تصم یعیطب یلیخ

 ییبال نیبود.بدتر یدر حال دوندگ شهیخانه بود و هم رونیدست و پنجه نرم کرده بود و کارش ب یادیکرده بود و با مشکالت ز

 رونیجازه با هک نیاشتباهاتش بتراشم جز ا یبرا یهیتنب چینبود ه ازیکردنش بود.ن یزندان نیهم اورمیکه توانسته بودم سرش ب

 شهیمن مثل هم یها شلوغ و پر رفت و آمد بود.برا ابانیبازداشت.خ نیاو یمسعود من را از تماشا ی.صدارمیرفتن را ازش بگ

 شده بود. زیانگ جانیو ه دیآمده بود جد رونیکه بعد مدت ها ب نیاو یبرا یول یتکرار

 .دیبر دیخوا ی_آقا کجا برم ؟ آقا سامان گفتن چند جا م

  تکان دادم : یسر

 . دیمراکز خر نیاز بهتر یکی_برو 

 نیاو یشانه  یسعادت آباد بود برود.دست رو یکه در همان منطقه  یدیگفت تا مرکز خر ژنیتکان دادن و به ب یسر مسعود

 دیادم شاگر به او گفته بو میخواستم بعدا بگو یبا او اتمام حجت کنم. نم نجایخواستم هم ینگاهم کرد .م یگذاشتم . برگشت و سوال

 کرد.منتظر من شد :  یحماقت نم

 رونیرنگ ب گهید یچونیمنو بپ یخوا یکه حس کنم م یبکن یدرصد کار کیلحظه  کی؛اگر فقط  گمیم یچ ری_خوب گوش بگ

 بدتر هم در انتظارت باشه. یممکنه بالها چیه ینیبیخونه رو نم

 را از من داشته جوابم را داد :  نیخونسرد و آرام انگار انتظار ا یحرف من مکدر شد ول نیبا ا یحال خوبش کم انگار

 رم. یجا نم چیمن ه یباش بندیتو بهش پا ی،تا وقت میگذاشت یقرار کی_ما 

 :دادیاز همه آزارش م شتریبخش حرف ب نیانداخت و نگاهش را از من گرفت انگار ا نییرا پا سرش

 ؟یکن دایمنو پ یهست که تو نتون ییزدن به خانواده و دوستام ...مگه جا بینداره جز آس یا دهی_بخوام برم هم فا

وم. ش وسیبخش دوم حرفش ما یبرا ایدر پوست خودم بگنجم  دیبخش اول حرفش با یبرا دانستمینگاهش کردم  نم یلحظه ا چند

 کرد نگاه کردم: یم یباز شیبعد چند لحظه سکوت به او که با پوست کنار ناخن ها تیدر نها

 نکن. وسی_من سر قول و قرارم هستم ،فقط من رو ما

تکان داد که متوجه شده  یوجود نداره.سر یا گهیبار د دمتیو بخش یبار اعتماد من رو شکست کیبهت اعتماد کنم ، بزار

شد مثل  دهایپ نیو او دمیرس ینشدم.وقت چشیکرد من هم پاپ یرا نگاه م رونیب یبا خوشحال نینشد و او یصحبت ریمس یاست.باق

 ذوق زده از من سوال کرد: یبچه ها

 ؟  میبخر میخوا یم ی_چ

 بردم: یکودکانه اش لذت م یذوق ها نیفرو کرده بودم و از ا میها بیج یتو دست



 

 

 .میریبگ دیبا یهست که ندار زیچ یسر هی_

 میتادکند. راه اف دایپ یزیانست چانگار نتو یبخرم ول شیگرفته ام برا میاست که ندارد و من تصم یزیکرد چه چ یفکر م داشت

کرد و لبخندش  یآمد مغازه ها را نگاه م یطور که کنار من راه م نیهم دویچیبه سمت پاساژ که ناخوداگاه دستش دور دست من پ

پشت ما بودند و با فاصله حواسشان شش دانگ جمع  ژنیمسعود و ب ستادمیو ناخودآگاه ا کردمشد. نگاه دستش  یمحو نم یلحظه ا

 :دیمن نگران شدند مسعود جلو آمد و پرس ستادنی. با ادیاین شیپ یبود مشکل

 شده ؟  یزی_آقا چ

نگه داشته بود. من  کیبود حلقه شده بود و خودش را به من نزد بمیج یبود که دور دست چپم که تو نیاو یبه دست ها نگاهم

 که داشت. یزنانه ا اتیجزئ نیکوچکتر نیا یبودم.من عاشق خودش بودم .... حت شیاکاره یعاشق همه 

 یرو به مسعود سع دموینگاه مشتاقم را ازش دزد عیهم با حرف مسعود نگران به سمت من برگشت سر نیتکان دادم او یسر

 کردم بروز ندهم علت توقفم چه بوده است :

 .دیچیدست و پام بپ یخوام تو ینم دیایخواستم مطمئن شم شما م یم یچی_ه

 به اطاعت تکان ی.  مسعود سردیچک کن دیدیو ما رو ند دیکارمون طول کش ای دیاگر مشکوک بود یول دیایمغازه ها ن یما تو با

دستم را گرفته بود و  دیق یهستم چون آزاد و ب ینبود که من چه کس ادشیاصال  ایکردم انگار دست خودش نبود  نیداد.نگاه او

 یلیکار خ نکهی. با امیدیو هر طبقه را با دقت چرخ میکرد.راه افتادم و او هم دنبالم آمد وارد پاساژ شد یاحساس معذب بودن هم نم

 میاندازیداخلش ب یتا نگاه میکرد یصبر م یمغازه ا نیتریو یجلو ی.گاهطیناراحت نبودم از شرا نقدریا یبود ول یخسته کننده ا

باشد  توانست سخت پسند یبود چقدر  م بیعج می.برامیبود دهیهم نخر زیچ کی یهنوز حت یول میبود دهیسه طبقه را چرخ بای.تقر

 :  دمیازش پرس یبود.کالفه شدم و با با دلخور دهینپسند یزیکه تا به حال چ

 ؟  یانتخاب کن یزیچ هیباالخره  یخوای_نم

 را باال داد:  شیابروها باوتعجب

 انتخاب کنم ؟  ی_من انتخاب کنم ؟ چ

 منتظر من باشد. دیکرده با یبود که فکر م نیکرده ا یرا انتخاب نم یزیچ نکهیعلت ا دمیفهم تازه

 سه طبقه ؟  نیتو ا ادیخوشن ب یدیند یزیچ یعنی_

 تکان داد :  یسر

 _چرا 

 ؟  یگ ینم یچی_پس چرا ه

 اخم کرد و به فکر فرو رفت :  معذب

 بگم ؟  یزیچ دی_مگه با

 اصال! دمیفهم یرا نم نی؟ ا دادیرا بروز نم یزیآمد چ یخوشش م یزیاز چ یاخالقش خورده شده بود چرا وقت نیاز ا اعصابم

 برات بخرم ؟  یدرخواست کن دینبا یخوا یرو م یزیچ ی_خوب وقت

 گفت:  یباز نگاه من کرد ،دستش را دست من باز کرد و با دلخور یدهان با

 .  میبخر یزیچ میایب یندارم تو اصرار داشت ازین یچی_من ه

 انداختم :  شیبه سر تاپا ینگاه امدیخوشم ن چیکه دستم را رها کرده بود ه نیا از

 . یبخر یکه دوست دار یزیو چ ازیمورد ن لیوسا یاومد یول بچرخ نجایا اوردمتی_ن

 آزارش داده بود که تلخ شده بود نقدریا زیچه چ دانمیاتفاق افتاده بود.نم یدفعه ا کی، نهایا یبود و ناراحت و همه  یعصب

 ندارم. ازین یزی_من چ



 

 

نت خشو یجلو رفته و با کم شدمیخودم دست به کار م دیشد با ینم نطوریشد.ا رهیخ شیبه جلو یرو از من گرفت و با دلخور و

 یود .جلونب یلبش خبر یرو یاز لبخند قبل گریدنبالم آمد تا مجبور نباشم بکشمش ،د ی.با ناراحت دمیرا گرفت و کش شیبازو

رنگ به رنگ شد .مغازه دار  دیمغازه را د یداخل فرستادمش و خودم داخل رفتم.وقت هو ب ستادمیا یلباس خواب فروش یمغازه 

 :  دیاز جا بلند شد و با احترام پرس

 کمکتون کنم ؟  تونمی_م

خود  یتنگفت ح دیبگو یزیهرچقد منتظر شدم چ یانداخته بود وقت نییسکوت کرده بود و سرش را پا یانداختم ول نیبه او ینگاه

 بود رو به مغازه دار تشر زدم :  نیاز رفتار او یکه ناش یضیمغازه دار هم تعجب کرد . با غ

 کنه. یحاال که خودش انتخاب نم نمی_ژورناالتون رو بب

 صحبت کرده بودم .  ینطوریمغازه دار با او ا یدوست نداشت جلومشخص بود  دیکش خجالت

 سمتش برگشتم. هیدستم که نشست  یرو دستش

 کرد گفت :  یم یباز شیبود و با ناخن ها نییطور که سرش پا نیو هم یدلخور با

 ؟  دیسیشما عقب وا شهیخرم م ی_خودم م

و  زدیژورنال ها را ورق م نینظر داشت. او ری.مغازه دار ما دو تا را زستادمیاز مغازه ا یو گوشه ا دمینگفتم عقب کش یزیچ

مت به س یهم انتخاب کرد.با تعلل و دودل ریچند دست ست لباس ز اوردیب شیتا برا دادیها را نشان زن م یکرد. بعض ینگاه م

 کردم :  یو نگاهش م بودم ستادهیا نهیمن برگشت گه دست به س

 . تونم بردارم  ی_چند تا م

 نرم ترم کرده بود :  یکوتاه آمده بود کم نکهیا یبودم ول یاز دستش شاک هنوز

 .یبردار یتون یم ی،کل مغازه ام بخوا ی_هر چند تا بخوا

 شده بود :  جیتعجب نگاهم کرد انگار گ با

 پاساژم بخرم . نیدارم کل ا نقدری_نگران پولش نباش ا

گذاشت و درش را  یبزرگ یزن لباس ها را در جعبه  دمیکارت که کش دیرا که انتخاب کرده بود خر ییتکان داد و آن ها یسر

ه را صدا کنم ک ژنیخواستم مسعود و ب میآمد رونیاز مغازه ب یجعبه را برداشت بزرگ بود و حمل کردنش سخت وقت نیبست. او

 با خجالت گفت :

 بدم اونا.  شهینم رهی_لباس ز

 لبم نشست :  یرفت.لبخند رو ادمی تمیبه کل عصبان یدر خوشم آمد که لحظه اانق شیایح نیا از

 .نهیبینم یکس نیتو ماش زارهیم برهی_نگران نباش م

 :  دمیرسازش پ میکه راه افتاد نباریبگذارد و برگردد. ا نیقبول کرد و جعبه را به من داد تا به مسعود دادم ببرد داخل ماش دیترد با

 .یخونه هم الزم دار رونیخونه و ب یلباس تو یسر کیچشمت رو گرفت بگو ، یی_هر مانتو

 _باشه .

رفت و دستش را گ نباریگرفت. حالم گرفته بود ا یدست من را نم گریبود.د نییکردم که سرش پا نیهم گرسنه بودم نگاه او خودم

 قفل کردم: میباال آوردم.با تعجب نگاه من کرد دستش را دور بازو

 ... نجاستی_ جاش ا

 یککه داشتم را ال یتجربه ها نیاول نیخواستم ا ینم یسخت بود ول یلیمن خ یها برا نیزد.ا یمبهوت بود بعد لبخند نامفهوم اول

 یم دیم تردباز ه دیبگو دیپسند یزیبهش گفته بودم اگر چ نکهیا دمبایشن یهدر بدم  به خاطر غرورم ...انقدر آرام گفت که به سخت

 2 بای.تقردمیخر یم شیکردم و بعد برا یخوشش آمده است.و ازش سوال م یزیاز چه چ دمیفهم یم هاکرد. از نگاهش به لباس 

 یم نییپا یاز پله برق میشده بود.داشت ادیز یلی،خ میدیکه الزم بود. همه را خر ییزهایو چ شی.لباس و لوازم آرامیدیچرخ یساعت

 فشرد : را  میآرام بازو نیکه او میرفت



 

 

 _رامان ...

کس حق  چیه نکهیکرد ...ا یم میبهه اسم صدا نکهیکردم.ا یم رتیشدم که خودم هم ح یاسمم از دهنش چنان مسرور م نیشند از

را داشتم  نیاسمم از زبان دهان او دنیشن یبود و حاال من آرزو شانیآرزو یکندول مینداشت به جز سامان به اسم کوچک صدا

 خوشش آمده است یزد و نگاهم کرد معلوم بود جا خورده از جوابم ول نیشرمگ یلبخند نیگفتم که او یاراده جانم ی...ب

 گشنمه. یلی_خ

 بهش زدم :  یلبخند

 ؟  یفعال بخور رمیبرات بگ یزیچ یخوا یرستوران م میری_االن م

 تکان داد :  سر

 .  میخور یبا هم م می_نه بر

کردم که  یفکر م میرفت یم یطور که به سمت در خروج نینشست.هم یبه دلم م رشیاخ یزنانه  یرفتار ها نیکه چقدر ا اخ

به رستوران  یبردم ...وقت یم یانکه داشتم لذت وصف نشدن بیمتاهل بود .و عج یمرد ها هیکه داشتم شب یحالت نیچقدر ا

م را خورد.متعجب سر ینشسته بود و تکان نم یباز نگه داشته بودم ول شیبرا رادر  نکهینشد.با ا ادهیپ نیاز ماش نیاو میدیرس

 یور م شیکرد و با ناخن ها یم شینگاه رو به رو یو بغض آلود سیخ یانداختم که با چشم ها نیبه او یدوال کردم و نگاه یکم

 رفت. 

 _چت شده ؟ مگه گرسنه ات نبود ؟ 

 به من انداخت چشمش پر از اشک بود.  ینگاه مین

 ؟  گهید یجا کی میبر شهی_م

 دادم: هیتک نیرستوران نباشد.همانجور که دوال بودم دستم را به سقف ماش نیچش شده است و چرا اصرار دارد ا دمیفهمینم

 رستورا.... نیاز بهتر یکی نیا هیچ نجای_درست بگو  مشکلت با ا

 گفت: یعصب یو با لحن دیحرفم پر وسط

 . مینیکه آشناست رو بب یکس نجای_ممکنه ا

گفتم  ژنیباال بود. برگشتم و به مسعود و ب سکشیشنا خوب نبود و ر دنیدر هر حال د دمیفهمیبود نم ینظورش چکردم م سکوت

 :دمیازش پرس یراه افتاد با لحن جد نیماش یرا بستم و خودم هم سوار شدم. وقت نیدر طرف او یگرید یجا میکه بر

 ؟  مینیرو ممکن بود بب ی_ک

 را پس زد . شی،اشک ها ستیجوابش چ دانستمیبپرسم که م نانیاطم یرو برا یمجبور بودم سوال نکهیبودم از ا متنفر

 .ادیکه خوشت نم یکی_

 اراده باال رفت و داد زدم: یب میصدا

 ؟ ی_ک

 نگاه من کرد و آرام گفت: یو دلخور یناراحت با

 .ارمیاسمشو ن ی_خودت گفت

که   نیکردم خونم در حال جوشش است. مثل  ا یکه عاشقش بود.حس م دیگو یرا م یانتظام یرویشدم اون سرگرد ن مطمئن

 یودولبود در گذشته ب یکه هر چ نیهستم با ا یعصبان یلیفکر حس کردم خ نیرفتند با هم ... با ا یم شهیبوده که هم یرستوران

امش ار یکه صدا دمیجنگ یافکار م نی.داشتم با ادادیعذابم م یلیشده بود خ گذشتهخاطرات  ادآوری شیرستوران برا نیا نکهیا

 حواسم را پرت کرد : 

 . دادیبهش خبر م دیدیرستوران دوستشه اگر منو م نی_ا



 

 

 از و لو برود خوب بود.حاال نتشیبب یخواسته کس ینم نکهیفروکش کرد.از ا تمیعالمه از عصبان کیچرا  دانمیحرفش نم نیا با

کنم  خواستم خرابش یبود و نم یبود.روز خوب یفعال کاف یهم برا نیهم یهمولبد صیتوانستم تشخ یتعهد را نم ایترس بود  یرو

 کردم فضا را عوض کنم: یپس سع

 .گهید یجا میری_اشکال نداره م

 یتح گهیرا نداشت و د زیچ چیه یکامال دمغ شده بود و حوصله  نیاو ینشد ول نمانیب یهم صحبت یبه رستوران بعد دنیرس تا

 کرد .  یرا هم تماشا نم رونیب

ان طرف تر نشستند . غذا سفارش  زیهم چند م ژنی. مسعود ب میو نشست میرا انتخاب کرد یدنج یجا میرستوران که شد وارد

. معقول  رفته بود نیاز ب بایتقر تمیسفارش داد . عصبان یزیسفارش غذا فکر نکرد و و صرفا چ یبرا یلیخ نیهر چند او میداد

 نکرده بود .  یاو که کار اشتباه ومبش یعصبان نیهم نبود که بخواهم از او

 به هم قفل کردم : زیم یرا رو میها دست

  ؟یریاشتها کور کن به خودت بگ ی افهیق نیا یخوا ی_االن م

 تکان داد : یتعجب سر بلند کرد و من را نگاه کرد سر با

 خوام .  ی_نه نم

 کردم و گفتم : یداد . اخم یجواب م ازیو در حد ن دیکوتاه و مختصر و مف ینجوریامد ا یم بدم

 ؟ یگرفت افهیق ینجوری؟ چرا ا یدیجواب م ینجوری_پس چرا ا

 به من انداخت : ینگاه یدلخور با

 ؟ یکن ینم هیمنو تنب ای؟  یانداز یراه نم دادیداد و ب ؟یکنینم یپرده حرف بزنم قاط ی_اگر باهات رک و ب

 یمگه دست خودم بود خصوصا وقت یکردم ؟ از خودم بدم امد ول یراحت ازرده خاطرش م نقدری؟ ا دیترس یاز من م نقدریا

 داد.  یدوست داشت فرمان م کهیشدم کنترلش از دست خودم خارج بود . مغزم فقط جور یم یعصبان

 _بگو .

 فرصت را بهش داده اند شروع کرد به صحبت کردن : نیبود ا شیو انگار از خدا دیکش یقیعم نفس

 . یکن یم دیو تهد یزن یشه سر من داد م یم یکیکوچ زی؟ هر چ یکردم امروز سر من داد زد یه من کار اشتباه_مگ

 بود .  نیپلک زدم . پس مشکلش هم یبار چند

 کنه .  یام م یفقط فکر کردن به اون مردک عصب ینکرد ی_متوجه شدم تو کار اشتباه

 اورد : نییرا پا شیجلو تر امد و صدا یگذاشت . کم زیم یرا رو شیها دست

 ؟یکن دیخانواده و جد و اباد من رو هر بار به مرگ تهد نکهیا ای؟  یکن یشه که تو سر من خال یم لیدل نی_االن ا

 نبود .  یازین دیهمه تهد نیاگر بهت اعتماد داشتم به ا ی_نه ول

 تکان داد : یسر

راحت به تو  یلیخ یو چند بار تا دم تجاوز بهش رفت شیتو خونت و دزد یکه به زور حبسش کرد یکس ی_پس انتظار دار

 نه ؟ یراحت اعتماد کن یتئن یخودت نم یباشه ول یاوک زیاعتماد کنه و بهت احترام بزاره و همه چ

 یحرفش درست بود . من بودم که از وقت یوقت میتوانستم بگو یحرفش. چه م نیا ینداشتم برا یحرفش جا خوردم . جواب از

 یقتکنم . و شیسر راهم قرار گرفت نتوانستم رها یخواندم بهش عالقه مند شدم وقت تشیرا راجع به خودش و شخص شینوشته ها

 ها را با زور جلو برده بودم .  نیا یخودم بود نتوانستم ازش بگذرم و همه  شیپ

گفتن  یراب زیچ چیه یگشتم که بتوانم حداقل بزنم ول یکرد . سر بلند کردم و دنبال حرف یکردم او هم منتظر به من نگاه م سکوت

 اشاره کردم : شیمکالمه در بروم به غذا نیا ریفرصت بود که از ز نی. بهتر دیرا چ زیو م دینبود . گارسون از راه رس

 زودتر خونه .  میشد بر ری_بخور . د



 

 

تکان داد و قاشق و چنگالش  یدانم چه شد که منصرف شد . و سر ینم یول دیرا بگو یزیمردد نگاه من کرد که چ یلحظه ا چند

 را برداشتو مشغول شد . 

************* 

  نیاو

 نیوار ماشس ی. وقت ستمیپا با یرو توانستمیکه نم میراه رفته بود نقدریخسته بودم . ا یلیغذا خورده بودم و خسته بودم خ ریس

سرم گذاشتم . هر بار  یخورد و ارام دستم را رو شهیخوابم برد و سرم محکم به ش یزدم . چند بار یمن داشتم چرت م میشد

ور د نقدریچرا ا دانستمی. کالفه شده بودم . نم دمیپر یو از خواب م شهیبه ش خوردیمحکم م مافتاد سر یم یدر دست انداز نیماش

 .  میکه قرار بود به انجا برو یشده بود خانه ا

حرکت به سمت خودش  کیدور کمرم قفل شد و من را با  یدادم که دست رامان ناگهان یفکر ها بودم و سرم را ماساژم نیهم در

 شانه اش گذاشت و ارام گفت : یانداختم . سر من را رو ی. شوکه و جا خورده به او نگاه دیکش

 چرت بزن . هی می_تا برس

 یخودش شبم را داشت خراب م نکهیدادم . با ا هیپهن مردانه اش تک یکارش در دلم قند اب شد . با ذوق سرم را به شانه  نیا از

 یکه چشمم را م یزیهر چ میکرده بود . داخل پاساژ که بود یصبور یلیامروز با من مراعات کرده بود  خ یلیخ یکرد ول

 ینشچه واک ایرفتار کنم  یچه طور دیبا دانستمیخواستم اب شوم . نم یجالت ماز خ ه. سر لباس خواب گرفتن ک دیخر یگرفت م

کنم تا من را به مغازه بکشاند  یبه کجا نگاه م ندیاو همش نگاهش به چشم من بود که بب یول دمیکش یخجالت م ینشان بدهم . گاه

 .  میرا بخواهد تا بخر زیو ان چ

 یدم ولخسته بو نکهیبود با ا دهیسرم به پنجره خورده بود که خواب از سرم پر نقدریارا باز کردم  میکه توقف کرد چشم ها نیماش

.  نمیرا بب شیتوانستم سرم را بلند کنم و باال یبود  انقدر بلند بود که نم یبلند اری. برج بس میشد ادهیپ نیامد . از ماش یخوابم نم

 نیاز افرادش که انگار اسمش مسعود بود گفت ماش یکیهمه جا را روشن کرده بودند . رامان به  ینیتزئ یها ربود و نو کیتار

 .  میوارد ساختما شد هیباال بروند . من و خودش هم جلوتر از بق لیبگذارند و بعد با وسا نگیرا در پارک

 یو با او سالم و احوالپرس شناختیم یخوبکه رامان را به  یساختمان قرار داشت با مبلمان و نگهبان یدر ورود یبزرگ یالب

که مرد شرمنده و دست پاچه  میخواست زودتر به سمت اسانسور ها برو یکرد هرچند رامان حوصله جواب دادن نداشت م یگرم

 گفت :

 عرض کنم خدمتتون .  یزیچ دیبا دی_اقا ببخش

 . دستش دور کمر من حلقه بود و منتظر شد تا مرد جوابش را بدهد . ستادیا رامان

ر اسانسو یهمه  نیدرستش کنن . مشکل از برقشه واسه هم انیب میشما خراب شده . شرمنده ام واقعا گفت یپا شی_اسانسور پ

 برج خرابن االن .  یها

 و کالفه گفت : یعصب رامان

 طبقه رو با پله برم ؟  20 دیمن با یعنی_

 از خشم رامان دست پاچه شد و با لکنت کفت : دهیترس نگهبان

 االن خراب شد . من شرمنده ام .  نی_اقا به خدا هم

 باال رفت : شینتوانست و صدا یکرد ارام باشد ول یرا بست و سع شیکالفه چشم ها رامان

 کنه پس ...  یم کاریاحمق داره چ رساختمونی_مد

 .  هددیم یکه نسبت به صدا کردنش ان هم به اسم کوچک واکنش خوب دانستمیزدم . م شیصدارا گرفتم و فشردم ارام  شیبازو

 _رامان ...

 و به سمت من چشم چرخاند ارام گفتم : دیکش یقیحرفش نفس عم وسط

 زودتر .  میشه . من خسته ام . بر یحرفا که اسانسور درست نم نی_اشکال نداره . با ا



 

 

 تکان یارام تر شد و سر یحرف من کم نیبا ا یول اندازدیراه ب یدادیداد و ب خواهدیمشخص بود دلش م  یبود و عصبان کالفه

 داد بعد رو به نگهبان گفت :

 کنم .  یساختمون صحبت م ری_بعدا با مد

ه واحد مورد نظر تا ب میظبقه پله داشت 20.  میرفت یاضطرار یگفت . به سمت چله ها یسر تکان داد و چشم قربان دهیترس نگهبان

 شدم .   ی. از فکرش هم منقلب م میرامان برس

*************** 

 ـــــنیاو

 یکند و هر چقدر اصرار م یگذاشت تا استراحت یم نیمن را که بغل کرده بود زم انیدو طبقه در م ای انیطبقه در م کی رامان

 کرد. یقبول نم میایپله ها را ب یکردم بگذارد خودم باق

باال  یکیپله ها را دو تا  ردینتواند من را بگ نکهیا یپانزدهم از دستش فرار کردم و با خنده برا یدر پاگرد طبقه  یوقت یحت

 زدن :  غیکولش انداخت که ج یحرکت من را رو کیبا  نباریانداخت و ا ریمن را گ دهیشانزدهم نرس ی.به طبقه دمیدو

 _رامان ...

 .دمیاش مشت کوب یآمده است.با مشت به بدن عضالن رونیمشخص بود از ان فاز در هم خودش ب دیخند یم شی،صدا دیخند

  شهینگه دار ،الزمت م غاتوی_ج

وقت تا به  چیه یشد ول یهم م یعمل شیها دیکرد معموال تهد یها م دیتهد نیاز ا شهی. همگرفتیخنده ام م شیها دیتهد نیا از

 نکرده بود. یدر رابطه کار لمیخالف م اینکرده بود  تمیحال اذ

 :اطیگذاشت با احت نیزم یمن را رو 19 یطبقه  کینزد

 .یایخودت ب دیبخشو با نیم،ایدیرس گهی_د

حالش خوب  یتکان دادم. وقت یخوب سر ی.مثل بچه هااورندیاش در ب یسر از روابط شخص یلیدوست نداشت افرادش خ ظاهرا

و د میدیکه رس ستیب یکردم.به طبقه  یو سخت م دهیچیرا پ زیفقط همه چ یورنجیخواست حالش را خراب کنم.ا یبود دلم نم

 واحد ها رفت و زنگ را زد. زا یکیواحد مجاور هم قرار داشتند رامان به سمت 

خوشحال زدم.او هم با  یمعصومه لبخند دنیدر خانه باز شد با د یا قهیدست به من اشاره کرد کنارش بروم.بعد از چند دق با

 .میراه کنار رفت و  ما وارد خانه شد یاز جلو یمهربان

 .دیپله ها باال اومد نیاقا ،حتما نفستون گرفته از ا دی_خوش اومد

داد و چشم  هینشست.سرش را تک یکاناپه ا یمبل انداخت و رو یدسته  یرا در آورد و رو شینگفت و فقط پالتو یزیچ رامان

 : به من گفت  ییرا بست.معصومه با خوش رو شیها

 .دینفس تازه کن ارمیم یدنیمن براتون نوش دینی_بش

 گوش معصومه آرام گفتم: ریتکان دادم و باخنده ز یسر طنتیش با

 آقا اومدم. یراهو رو دستا شتری_من ب

 رفت گفت :  یطور که به سمت آشپزخانه م نیتکان داد و هم یو سر دیمن خند طنتیبه ش معصومه

 .دیببر یزیچ کیآقا  یبرا دیای_پس ب

 را به من سپرد و به سمت در خانه رفت. وانیدر خانه بلند شد معصومه پارچ شربت و ل یمعصومه به آشپزخانه رفتم که صدا با

.خانه آمدم رونیبزرگ مشخص بود ب ییرایپذ یبزرگ و اپن که تمام فضا یگداشتم و از آشپزخانه  ینیها را در س وانیو ل پارچ

 یزرگب ونیشده بود و تلوز دهیچ ییرایدر پذ یساده بود و چند دست مبل و راحت ونیبود. دکوراسداشت و شلوغ ن یخلوت یفضا

 نصب شده بود. وارید یکه رو

ه خان یورود کینزد یکوچک یبود و فضا درسیاتاق ها ختم شود و دور از د ایبه اتاق  زدمیبود که حدس م ییفضا راهرو یباق

 بود. یکوچک یکه راحت



 

 

منتظر باشند.معصومه در را باز کرده بود با چند نفر وارد شدند. من  یچند لحظه ا یخواستند فقط برا یکه م ییمهمان ها یبرا

همراه با مسعود و  دیدو نفر جد یکیخود عمارت و  یتا تازه وارد ها را بشناسم دو زن بودند و چند تا از نگهبان ها ستادمیا

 .ژنیب

 شهیش زیم یرا رو ینیبرداشتم و به سمتش رفتم که من را صدا زده بود  .س شانیها یرامان که بلند شد دست از بررس یصدا

ما  یپا یکه وارد شده بودند جلو یگذاشتم که دستم را گرفت و کنار خودش نشاند افراد شیپا یبزرگ جلو یضیب یا

 :دیپرس. رامان رو به مسعود کرد و  ستادهیو آن ها ا میداشتم ک ما نشسته بود ی.حس بدستادندیا

 _سامان کجاست ؟ 

 دنبالتون.  انیب گردنیگفتن برم یی_رفتن جا

 تکان داد بعد رو به من کرد و من را به تازه وارد ها نشان داد: یسر

 که ضرورت یبه منه. وقت نیباهاشون مثل توه یو بدرفتار نیتوه یاحترام یکمتر از خانوم بگه!ب نیحق نداره به او ی_کس

ه دخالت ب ازیکه ن افتهیب یخونه باشن.مگه اتفاق بد نیو مهسا و معصومه حق دارن تو ا ینباشم فقط شاد نجاینداشته باشه و من ا

 باشه. گاردایباد یباق

 کرد و ادامه داد: یافتادند.مکث یهمه آدم به دردسر م نیکه به خاطر من ا دادیخجالتم م شیحرف ها نینگاهش کردم ا 

چک  یبرا ایکنن و  هیالزم بود ته یزیدر ارتباطن چ  یتلفن نجایساعت با ا 1هستند هر  یکه واحد کنار گهید یگاردای_باد

 باشد.  انداختهیرا جا ن یزیکرد چ یکردن. سکوت همچنان ادامه داشت انگار داشت فکر م

 .زنهیهم سر م نیو به او ارهی_سامان هر روز معصومه رو م

واقعا حوصله سر بر شده بود دستوراتش.آرام خودم را بهش  گهیتو واحد.د ادیحق نداره ب یباشم کس نجایکه من ا یروز هر

 شد:  لیخودش به سمت من متما میبگو یزیخواهم چ یم دیکردم فهم کینزد

 .یسر پا نگهشون داشت ینجوریا ننی_بزار حداقل بش

 بلند که همه شان بشنوند گفت: یصدا با

 دنبالشون. ادیتا سامان ب یرن واحد بغلب دیهستم پس همه با نجای_الزم نکرده من امشب ا

 و مسعود کرد : ژنیآمده باشد رو به ب ادشی یزیچ انگار

 .  مونمیدنبال شما و معصومه من امشب م ادی_به سامان بگو فقط ب

 ند ازشبل یمتوجه باشم با صدا نکهیخانه با تعجب و بدون و ا گرددیتعجب به سمتش برگشتم. به من گفته بود امشب برم با

 : دمیپرس

 .  یمونیشب نم ی_گفت

 گفت:  تیکرد رو به افرادش با جد یکه نگاهم م یطور نیگرفت و به من دوخت. هم هیرا از بق نگاهش

 .دیشرکت ،همتون مرخص میدنبالم بر نجایا ادی_به سامان بگو صبح زود ب

تکان داد و همه شان از  یدست میآشپزخانه بود برداشت و از دور برا یرا که تو لشیشان آماده رفتن شدند معصومه وسا همه

 رفتند. رونیخانه ب

 شب ... یکه گفته بود دمیپرس نی_واسه ا

 کرد :  لیزد ...سرش را به سمت من متما یقلبم تند تند م جانیدستش را پشت سرم گذاشت. از ه دیرا بر حرفم

 _تو پله ها نظرم عوض شد ...

ا .  بستیمن بودنش مهم ن یکنم  که مثال فکر کند برا تشیاذ یخواست کم یدلم م یچه عوض شده ول یبرا نظرش دانستمیم

 کردم خونسرد باشم . یمهم است.آب دهانم را قورت دادم و سع  میاز دهنم در رفته بود که برا شیچند ساعت پ نیهم نکهیا

 و شک کنه. ادیمهمونت ممکنه صبح ب یخودت گفت یبر یتونی_خوب بعد تموم شدن کارت م



 

 

 زد: یزیآم طنتیش لبخند

 دونه؟یم ی_کارم ممکنه تا صبح طول بکشه،ک

 باشد با خنده گفت :  دهیخواست رس یکه م یزی،انگار به چ دیپر رنگم

 باشم. نجایا ادیکنم تو خوشت نم ی_فکر نکن با اون حرفا من فک م

. خنده ام گرفت که نقشه ام نگرفته است.  نگاه لب ستیبرام قابل قبول ن گهید نایا دمیخواستمو از دهنت شن یکه م یزیچ ظهر

 : دیصورتم چرخ یکرد و نگاهش رو میها

 قشنگن. یلیخنده هات خ ی_دوست دارم واسم بخند

کمتر. آب  یلیشکل خ نیو با ا یجور نیا یکرد ول یم فیآمد که از من تعر یم شیپ یگاه حشیصر فیتعر نیخوردم از ا جا

 به ساعتش انداخت: یدهانم را قورت دادم سر بلند کرد و نگاه

 ؟  یشده ... خسته ا کی_ساعت 

 نیمتوجه شده بودم نسبت به ا رایمن که امروز دوبار تا اوج رفته و سقوط کرده بودم  اخ یکردم .خسته مسخره بود برا نگاهش

 زد : یبخندندارم. سر تکان دادم ل یکنترل چیبخش از بعد وجودم ه

 _خوبه ...چون فک نکنم کارم حاال حاال ها تموم بشه باهات.

 حرکت من را بغل کرد  دستم را که دور گردنش حلقه کردم به سمت اتاق راه افتاد ... کیشد و با  بلند

************** 

  رامان

 بود . دهیچیپتو و ملحفه پ یال فشیهنوز خواب بود و تن نح نیامدم اطراف را نگاه کردم او رونیحمام که ب از

شد .  هوشیب بایاش را گرفتم تقر یکه دوباره کامال انرژ یدم صبح یبه حمام ببرمش ول شدیم داریب یخواست بمونم و وقت یم دلم

 شدم .  یحاضر م دیبود و با 7 کیخودم هم فرصت نداشتم ساعت نزد

 یوم ولبر شینتوانسته بودم پ شبیاز د شتریصبح هم ب نکهیکردم . با ا یاو را تماشا م دمیپوش یرا م میطور که لباس ها نیهم

 نیا اب ایداره و ا یا هیتوص نمیکردم بب یصحبت م یبا مهدو دی. باشدیبرد محسوب م کیباکره نبود خودش  گهیکه االن د نیهم

 یسلع یرا از رو یحواسم را پرت کرد . گوش شمیگو ی برهی. و میادامه بد میکه بخوا ادین شیپ یبراش مشکل یشرویپ زانیم

 دادم اومدم .  امیمتوجه نشد . سامان بود تماسش را رو کردم و پ یخسته بود که حت نقدریا نیکنار تخت برداشتم او

 ییجورا کیاز من نداشت و حاال او را  یراه فرار چیه گهیکردم که حاال د یفکر م نیزدم هنوز داشتم به او رونیاتاق که ب از

از  یذوق دارند .گاه ییها زیچ نیهمچ یساله شده بودم که برا 19 18 یپسر بچه ها هی.  شب دمیدیتمام و کمال متعلق به خودم م

 کردم . یکه داشتم را انکار نم یبیلذت عج یول شدمیم یشاک داشتکه  ییحس ها یخودم و دلم برا

 زیزد و به م یمن لبخند دنیبود. معصومه با د دهی. پس سامان رس دمیاشپزخانه د یامدم که معصومه را تو رونیاتاق ب از

 که حاضر کرده بود اشاره کرد : یصبحانه ا

 صبحانه . دیی_اقا بفرما

د از سامان نش یخبر یکردم که فک کنم معصومه را شوکه کرد . مشغول خوردن شدم . وقت ینشستم و تشکر کوتاه زیم پشت

 :  دمیپرس

 _سامان کجاست ؟  

 را خوب بشنوم . شیاب را بست که صدا ریش شستیکه ظرف ها را م صومهمع

هم بتونن از داخل خونه ورود و خروج  گاردایبزارن که باد نیخونه دورب یورود یگرفتن برا میاومدن تصم شبی_اقا سامان د

 و برج رو چک کنن .  نجایا



 

 

بودم ناراحت نبودم .  دهیام را به او بخش یکار و زندگ یهمه نکهیکرد . از ا یو همه جا را م زیفکر همه چ نکهیامد از ا خوشم

که زنگ در خانه را زدند معصومه در را باز کرد و با سامان برگشت . سامان پشت من زد و رو به  شدیداشت صبحانه ام تمام م

 نشست.  میرو

 .  یچونیپیشب من رو م گهی_حاال د

ه ک یاب پرتقال وانیبا من بکند . ل یشوخ نیحق نداشت همچ ی. عادت داشت و جز خودش گس طنتشیش نیزدم به ا یشخندین

 شد و گفت :  یجد یاورد را خورد ولحنش ناگهان شیمعصومه برا

 برم ؟  ایدنبالش  می. بر نهیشیم ماشیهواپ گهیساعت د کی تیی_دا

 که از یاخبار غلطش از کار نیاخر یبرا ینجوری. هم بود یجد ییدا یپا دنیبر یبرا ممیبلند نکردم نگاهش کنم . تصم سر

کردم چون اصرار کرده بود کار را خودم و سامان تمام  یحس م ییجورا کیمرگ رفته بودم .  یخواسته بود انجام بدهم تا پا

   اوردیسرمان ب ییخواسته بال یم میکن

 بفرست دنبالش . نینفر و دو تا ماش 4کدوم . مسعود و با  چی_ه

 گذاشت : زیم ینصفه شده را رو وانیل رتیخورد . با ح جا

 ؟  یکن شیعصبان یخوا ی؟ م هی_منظورت چ

 :  ستیچ ممیتصم دیفهم یم دیرا باال اوردم و نگاهش کردم . سامان با سرم

 .  هیجد ممیمنه . تصم یاالن وسط زندگ نیمن باشه . خصوصا که او یزندگ یخوام تا ابد پاش تو ی_سامان من نم

از من  شیوقته پ یلیاز خ یبرود  حت رونیمن ب یاز زندگ ییدا یخواسته است که پا یدلش م شتریکه خودش از همه ب دانستمیم

 ...  ینروم ول شیبار کار ها ریو ز اورمیخواسته بود بهانه ب

 یمن  یول ستیچ هیشود که قض یم ریگیکند و پ یبه رفتارمان شک م ییاست که دا نیا یبرا دانستمیجا خورده بود  و م حاال

 . اندازمیرا به خطر ب نیجان او ایانجام بدهم و  یکار شیکنم و باز هم برا سکیتوانستم ر

 کنه .... ی_شک م

 کنم .  یکه افتاد رو بهانه م یکردم . اتفاق یم نکارویا دی_باالخره با

 شد من به صبحانه خوردن ادامه دادم : یبه فکر رفت هم موافق من بود و هم مخالف. سکوتش که طوالن سامان

 .  نیاو دنید یبرا یایب ی_امشب فکر نکنم بتون

لقمه  . ندیبرنامه بچ یمن حساب یروز برگشتش برا نیاول یبخواهد برا ییزدم که دا یکور شد . حدس م میجمله اش اشتها نیا با

 تلخ خوردم . قهوه ام را برداشتم و  وانیول کردم و ل زیم یکه گرفته بودم رو یا

 .  یحداقل حساسش نکن یبردار یباهاش سر ناسازگار یخوا یکه رامان . بهتره حاال که م شیشناسی_م

 را انکار کنم . نیتوانستم ا یگفت و نم یو سر تکان دادم .درست م دمیکش یقیعم نفس

 بلند شدم و به سامان اشاره کردم : میجا از

 . رهیشرکت که مچ من رو بگ ادیاز فرودگاه ب میفک کنم مستق میشرکت باش دیبا یی.قبل اومدن دا گهید می_بر

 : دیسر تکان داد و خند سامان

 رو هم برات دادم .  یاتیمهم و ح یلیخ یجلسه  کی بی_ترت

.  دندحاال قشنگ همه جا را پوشش داده بو ینبودند ول شبیکه تا د دیچرخ ییها نینگاهم به سمت دورب میامد رونیخانه که ب از

 داد : حیلبم نشست که سامان توض یرو یلبخند

 گاردایاز باد یکی یخودم متصل کردم که کاف یبه گوش میهم مستق یاضطرار ریاژ کینقاط کور رو هم پر کنن.  ی_گفتم همه 

 .  ادیمن اعالم خطرش ب یفعالش کنه تا برا

 گفتم : تیاسانسور افتادم و با عصبان ادیتکان دادم تازه  یسر یراض



 

 

 نه؟ ایدرست شد  یاسانسور کوفت نی_ا

 تکان داد : یو سر دیخند سامان

به شرکت اسانسور  نقدریهم ا چارهیساختمون صحبت کرده بود اون ب رینگهبان با مد یکه گرد و خاک کرده بود شبی_اره د

 رو بفرستن .  یکیساعت  میزنه تا کمتر از ن یزنگ م

 _خوبه . 

 زدم چراغش روشن شد و حرکت ان را نشان داد :اسانسور را که  ی دکمه

 هم ازت بترسن .  چارهیمردم ب هیبق یکن یکار م هی_

 .  رنیگیشارژشون رو م انهیبرج ماله منه دارم ماه نیواحد ا 20_

 : دیبلند بلند خند سامان

 که .  ستین یزیپوال واست چ نیا یهمه پول دار نی_المصب تو ا

 : میاسانسور که باز شد با خنده وارد شد در

 پولدار نشدن .  یگفتن پولدارا که الک می_از قد

 به راه افتاد . یاسانسور بسته شد و با حرکت نرم در

********************** 

  نیاو

 ینبود . بلند شدم دلم م بیو امروز صبح عج شبیظهر بود  با ان ماراتن د ازدهی کیشدم ساعت نزد داریاز خواب ب یوقت

ر بود . به نظ شبیکمتر از د یلیخ یکرد ول یم تمیاذ یامدم  . درد و سوزش کم رونیاز تخت ب یخواست به حمام بروم به سخت

 .  بودبود که رامان زده  یبه خاطر کرم دیرس یم

بودم . همه شان را اورده  دهیخر شبیکه د افتادم یینو یلباس ها ادیرفتم که هنوز باز نشده بودند  میو ساک ها لیسمت وسا به

  رمیبگ یچند دست لباس دراوردم و به سمت حمام رفتم تا دوش شانیبودند به اتاق از تو

 ایندارد اگر باردار شوم و  یگفته بود حق مشکل نکهیباردار بودنم فکرکردم ا یرامان صبح درباره  یحمام به حرف ها یتو

 کند .  یام م چارهیانجام بدهم ب یکار خطرناک ایاگر باردار بودنم را ازش پنهان کنم  نکهیا

بهتر شده بود و من هم نسبت به  یلیخ رایاگر رامان اخ ی.  حت دمیبه خودم لرز یرامان پدر بچه ام باشد لحظه ا نکهیتصور ا از

 قرص میخواستم برا یامدم از معصومه م رونیحتما از حمام ب دیباز هم رامان قاتل و خالفکار بود . با یداشتم ول یاو حس بهتر

 .  ردیبگ

تخت  یکه داشت مالفه ها دمیامدم که معصومه را د رونیبودم از حمام ب دهیچیکه دور خودم پ یفکر ها بودم با حوله ا نیهم یتو

 زد : یمن لبخند مهربان دنیکرد با د یرا عوض م

 خانوم .  ری_صبحتون به خ

 گفتم : یو با گلگ دمیبه صورتش پاش یلبخند

 .  نیاو نمی_من او

 رفت رو به من گفت : رونیطور که از اتاق ب نی. و سر تکان داد مالفه ها را جمع کرد و هم دیخند معصومه

 االن .  کنمی_صبحانه رو اماده م

 یزرگ توب زیبه اشپزخانه رفتم و پشت م میرفتم و مستق رونیبعد از اتاق ب ی قهیکردم و اماده شدم و چند دق یلب ریز یتشکر

 : دمیمختلف بود خند یها یپر از خوراک زیاشپزخانه نشستم م

 ؟ یگردان غذا بد کی یخوا ی_چه خبره مگه م



 

 

 گفت : یو دست پشت من گذاشت . با لحن با نمک دیخند معصومه

 الزمت بشه .  نایکنم همه ا یفکر م نجایرو مونده ا شبی_اقا د

 گفتم : یخجالت سرخ شدم و با لحن کشدار و شرمنده ا از

 _معصومه ؟؟

 : گذاشت میکه تازه گرفته بود را جلو یگذاشت و اب پرتقال زیم یاورد و رو یقرص یبسته  نتیکاب یبلند و از رو دیخند

 وم بره بخره صبح . خان یگاردایاز باد یکی. اقا گفته بود   یرو بخور نایا یالزمه همه  نکهیا یمدرک من برا نمی_ا

 انداختم .  نییو اب پرتقال نگاه کردم و از خجالت فقط سرم را پا میرو به رو یخجالت به قرص اورژانس با

 بودند .  دهیو حاال همه فهم ردمیم یو صبح کرده بودم از خجالت داشتم م شبیکه د ییکار ها یهمه  یاداوریاز  تازه

 رفت : رونیاز اشپزخانه ب معصومه

 .  نیماش یتو زمیان من برم مالفه ها رو بر یاالن م گارداید_با

 یخوردم که حس کردم دارم منفجر م نقدریگشنه بودم و ضعف داشتم که شروع به خوردن کردم و ا نقدریخوردن شدم . ا مشغول

من را  یمبل نشسته بودند و هر از چند گاه یمهسا بود . داخل خانه و رو یگریو د یشاد شانیکیکه اسم  گاردیشوم . دو باد

 کردند .  ینگاه م

 یرا که جمع کردم تو لیکردند . بشقاب ها و وسا یرد و بدل م یفقط با هم ارام چند کلمه ا یکردند و گاه ینم یادیز صحبت

 د گفت :ام یطور که به کمک من م نیکردم که معصومه امد و هم یگذاشتم و داشتم اشپزخانه را مرتب م نکیس

 پس ؟ کاریچ نجایمن اومدم ا نیبرو بش ایتو دختر . ب یکن یم کاری_چ

 نگاهش کردم و گفتم : تیمظلوم با

 ره .  ی_خواهش من حوصله ام سر م

 تلفنشان بود .  ینشسته بودند و سرشان تو ییرایپذ یاشاره کردم که تو گاردهایاوردم و به باد نییپا یرا کم میصدا

 اونام .  نیذره ب ری_همش هم ز

 زد : یلبخند معصومه

 داره  .  ادیخودته . اقا دشمن ز تیواسه امن نای_ا

حرف معصومه که فکر  نیبا ا رندیمن را از فرار بگ یهستند که جلو نیا یها برا گاردیبود که حس نکرده بودم باد بیعج

اقب بودند تا مر نجایدر واقع ا هیاز من در برابر بقزن ها به جز مراقبت  نیا دیفکر کنم تازه به ذهنم رس نطوریمن ا دیشا کردیم

 باشند من فرار نکنم.

تا  رفتم ییرایاشپزخانه کمکش کردم و بعد به پذ یو کار ها یدر اشپز ینکرد . کم یمخالفت گهیتکان داد و د یسر معوصمه

 و سخت تر بگذرد .  رترید یلیقرار بود وقت خ نجایاستراحت کنم . و وقت بگذرانم . ظاهرا ا

 نشوم .  وانهید ییو تنها یکاریکتاب اورده بودم وگرنه معلوم نبود از ب یفکر که خوب شد چند جلد نیا با

***************** 

  رامان

ه ب یبه دفتر خودم رفتم منش میامدم مستق رونیاز سالن جلسات که ب یاجبار یساعت جلسه  4از  یداغون ی افهیاز جلسه با ق بعد

رفته است که من  یسامان کدام گور دانمیبزند که دستم را به نشانه سکوت باال اوردم . نم یاحترامم بلند شد و خواست حرف

 گفتم : تیبا عصبان کنممجبور شدم تنها جلسه را برگزار 

 دفترم .  ادیکن بگو ب داشیهست پ ی. سامانم هر گور اریبه قهوه ب ی_برا

 قربان ... ی_ول



 

 

حرفش را بزند اصال حوصله اش را نداشتم . در دفترم را بازکردم و وارد اتاق شدم . قدم داخل نگذاشته بودم که با نشدم  منتظر

 جا خوردم .  یلحظه ا یخودم برا زیاتاقم پشت م یتو ییدا دنید

داد و با  یاش را به صندل هیانداخت نشست .ت یمادر م ادیاش که بدجور من را  یطونیق یلب ها یرو یپت و پهن لبخند

 گفت : یپوزخند

 .  دی_خسته نباش

 یامد کس ی. خوشم نم ستادمیشد . مردد ا یباشم نم یمیکردم با او مهربان و صم یم ی. هر چقدر هم سع دمیکش یقیعم نفس

 داد   یم من را ازار شهیداد هم ینم یتیمن اهم قیو عال قیوقت به سال چیموضوع که او ه نیو ا ندیبنش زمیپشت م

م بفهمد خواست یکوتاه امده ام و من نم شیکه جلو ندیامد بب یرا گرفتم . خوشش م ممیانداختم و باالخره تصم شیبه سر تاپا ینگاه

 کنم . شیگرفته ام کله پا میکه تصم

 . ریبه خ دنی_رس

را بغل کند . در را  زشیعز یرا باز کرد که مثال خواهرزاده  شیمن بلند شد و دست ها زیکرد . باالخره از پشت م یا خنده

 زد .   یبستم و به سمتش رفتم با اکراه بغلش کردم . پشتم محکم چند ضربه ا

 زد : یبه صورتم انداخت و لبخند یبعد من را از خودش جدا کرد و نگاه و

 ؟ یا یات نم ییدنبال دا گهی_حاال د

ند شد بل یمنش یتلفن را فشار دادم صدا یرفتم و دکمه  زیاتاق اشاره کردم و خودم به سمت م یگوشه  یراحت یسمت کاناپه  به

 گفتم :

 .  ارنیب یخوردن یو کم یما قهوه و چا یبرا دی_بگ

 یرد مک یلبش نگاه من م یگوشه  یهم انداخته بود و با پوزخند یرا رو شینشستم . پاها شیرفتم و رو به رو ییبه سمت دا بعد

 دانستم هنوز منتظر جواب من است . پس خودم جوابش را دادم :

 ت . اس هیترک یبرا یبرنامه بعد میزنیرو م گهید یشهر ها یشعبه ها میشرکت پا گرفته و دار یمهم داشتم  . از وقت ی_جلسه 

 شروع به صحبت کرد : یتکان داد و با لحن منظور دار یسر

 درامدتونم خوبه . و  دیپا گرفت یکه حساب نمیب ی_اره م

 کینظر دارد .حرفش  ریکند و من را ز یم قیخودش تحق دانستمیم یبدم راجع به کار و بارم ول یحیتوض شینداشتم برا دوست

 که من حواسم بهت هست .  دادیرا م نیا یمعن ییجورا

به همراه  یقهوه و چا ینیشرکت وارد شد و با خودش س یانداختم که در دفترم زده شد و ابدارچ یزدم و بهش نگاه یلبخند

 اورد .  یکیک

 رفت گفتم : یبرود وقت رونیب یخواستمم ابدارچ یکردم که منتظر بود . م ییبه دا یگذاشت نگاه زیم یرو

 ؟ رانیا دیشده برگشت یچ خوب

 یشگیهم یمیبه عادت قد ختیر یچا خودش ی. دوال شد و برا اوردیخودش ن یکنم . به رو یدارم موضوع را عوض م دیفهم

 اش . 

 اومدم بمونم .  یچی_ه

ود اش انگلستان ب یکار و زندگ یساکن شود . محال بود او که همه  نجایخواست ا یم یعنی یچ یعنی.  دیحرفش رنگم پر نیا با

واقعا  ای و ندیزد واکنش من را بب یم یدست کیداشت  ایضرر بود  شیبرا رانیبود برگشتن به ا ییایخودش ماف یبرا یاو که کل

 یطور که قهوه برا نیبه خودم امدم و هم عیزدم و سر ی. لبخند دادمیواکنش نشان م کی دیبود که در هر حالت با مشیتصم نیا

 نگاهش کردم : ختمیر یخودم م

 ؟ دیش یمستقر م ی؟ ک ی_به سالمت

 : دیخند دید الیخیمن را خونسرد و ب یداشت وقت یا گهیبرده بود و انتظار د ییحرفم جا خورد انگار بوها نیا با



 

 

 انگلستان .  گردمی. برم یمونم در حد چند ماه ینم ادی_ز

ماند ماه ب نیخواست چند یدرست شده است . اگر م یافتاده و دردسر یبود که اتفاق نیا یحرفش نشاندهنده  نیتکان دادم . ا یسر

 کردم .  یروشن م شیرا برا نیاالن ا نیهم دیباشم . با شیرایخودم پذ یتوانستم در خانه  ینم

گم براتون اماده  یمن رو م یاز خونه ها یکیخونه  یبرا یکه باز به خودتون مربوطه ول دیمشکل رو بگ دی_خوب اگر بخوا

 .  گاردیکنن با خدمتکار و باد

 را گرفته بود : اممیزد انگار پ یلبخند

 مشکل برخوردم .  انگلستان به یاطالعات ستمی_با س

 یفروزنده را به او نگفته بودم .ول ی هی. قض ستیو فروزنده ن یمظلوم یربط به ماجرا یموضوع ب نیتوانستم حدس بزنم ا یم

 نتوانسته بودم .  دیکه با یرا کشته ام هر چند ان روز یمظلوم دانستیم

 کار را خودش به من داده بود . و ان بالها سرم امده بود .  نیا

 نیاز اخر یلیکه. خ دیدادیاب رو سر و سامون م نوریا اشونیفکاریو خوب کث دیکرد ی_چرا ؟ خوب براشون اطالعات منتقل م

 گذره ها  یشد نم یجونم تموم م متیو داشت به ق دیکه براشون کرد یکار

 یات به من امتناع کرده بود وقتباهوش بودنش بود . از دادن اطالع تیخاص نیگرفت و ا یمن را خوب م یها کهیزد . ت یلبخند

 .  شیرا خودم بکشم برا یاز من خواست مظلوم

 . ی_معلومه هنوز دلخور

 هم انداختم : یرا رو میپا خونسرد

 از دلخورم .  شتریکم ب هی.  رمیبود بم کینزد دیکه به من رسوند ی_به خاطر اطالعات کم و اشتباه

 رسد : یجا نم چیبحث با من به ه نیاز ا دانستیکرد بحث را عوض کند م یسع

 .  یدار ادیخونت اتاق ز یتو که تو گهید یجا یکه من رو بفرست ینی_ حاال چرا دنبال ا

 با او نکرده بودم .  یمخالفت چندان عمریحرف به او که همه  نیبود زدن ا سخت

 .  دیداشته باش یشخص یفضا هی. خوبه که براتون  ستیهفته دو هفته که ن کی_

 . دیاش نوش ییاز چا یکرد و کم یعصب یحرفم . خنده  نیخورد از ا جا

 .  یخودم یکه دست پرورده  ی_حق

 چسباند . سکوت کردم .  یمن را به خودش م نکهیبودم از ا متنفر

 ؟ یتحملم کن یتونیاندازه که م نیخواد با خودت وقت بگذرونم . ا یدلم م یدو هفته ا یکی ی_باشه ول

 زدم : یپوزخند

 _چرا که نه . 

*********************** 

 محمد

ره او باالخ یکردم . وقت یفرش م میپا ریکرد . مدام اتاق را ز یبود و من را نگاه م ستادهیاتاق ا یتو مساریشده بودم . ت یعصب

 هم از دست من کالفه شد گفت :

 .  یراه نرو . اعصابم رو خراب کرد نقدری_سرگرد ا

ربط دارد و  نیموضوع به او نیا ییجورا هیگفت  یوجود م ینباشم . همه  قراریتوانستم ب ی. چطور م کردم یو نگاه ستادمیا

 من را از پرونده کنار بگذارد .  دمیترس یکه داشتم . م ینگفتم از حس مساریبه ت یزیچ یل

 که کنار دستگاه شود نشسته بود اشاره کرد : یرو به سرباز مساری_ت



 

 

 _دوباره صدا رو پخش کن . 

بود . نگران بودم .  دهیتازه به دستمان رس ویدیو نیاتاق پخش شد . امروز مالقات پسرش رفته بود و ا یفروزنده تو یصدا

 د :اتاق پخش ش یفروزنده تو یداد و صدا یپدر و پسر گوش م یبار دوم به مکالمه  یبرا مسارینگفته بودند . ت یخوب یزهایچ

 .  یشیمشروطت موافقت شده . فردا ازاد م ی. با ازاد هیاوک زی. همه چ دمیرو د لمونی_امروز وک

 من ازار دهنده تر بود : یخودش برا یپسر فروزنده از صدا یصدا

 خسته شدم .  یسگدون نیاز ا گهی_د

 شه .  یتموم م زی. نگران نباش امروز همه چ دونمی_م

 _چه خبر ؟

 افتاده ؟ یجالب ی_اتفاقا

ود . ب نیفکرم سمت او یول دمیشن یپدرش را بشنود م یصحبت ها یخوشحال پسر فروزنده را که کنجکاو شده بود ادامه  یصدا

 است .  هیقض یجا هی نیکردم او یهمش حس م

 شده ؟  ی_چ

 قفس پرنده رو عوض کردن .   یچی_ه

 _چرا ؟

 ترسن بخورش .  ی_گربه اومده خونه م

 ت دوباره خود فروزنده ادامه داد :سکو یشد و بعد از لحظات یسکوت

 کنم. ب یکه بتونم کار ستین یجور تمیسراغش . من وضع یاینکردم فقط گفتم مراقب قفس باشن تا خودت ب یکار چی_من ه

 دادم گربه بخورش .  دمیکنم . شا یمرغ عشقشو م ی. دونه دونه باال امی_خوبه بزار خودم ب

 اعصابم بود . خسته و ناراحت به دستگاه زل زده بودم .  یرو ندیفروزنده مثل ناخن کش یخنده ها یصدا

 .  یکم استراحت کن کیاول  یفردا که اومد یکنم برا یرو اماده م زی_خوبه همه چ

 پرنده .  یرو حاضر کن واسه کندن باال زیهمه چ ی_باشه ول

 .  مینظر . گربه هم حاال باهاش کار دار ریاماده است و ز زی_همه چ

 به سرباز اشاره کردم : یعصب

 _بسه قطعش کن . 

 به من انداخت : ینگاه مساریقطع شد . ت صدا

 .  ستنیهم باهوش ن نقدرایاتاق . ا یحرف زدنشون هم فقط از ترس نگهبانه تو یمدل نیشن . ا یشنود م دوننی_مشخصه نم

نظر هستند . البته ان ها از بعد  ریز دانستندیکه نم اددیرا م ازیامت نیبه ما ا نیکردم ا یفکر را م نیتکان دادم . من هم هم یسر

 نبود .  میفکر کنند ما به ان ها شک دار نکهیا یول مینظر گرفته ا ریحس کرده بودند که ما ان ها را ز یاز مظلوم

 .  مشونیرینظر بگ ریز دیو با میقدم جلوتر کیما  یعنی نی_و ا

 تکان داد : یسر مساریت

 و پرنده دارم .  دهیاز راه رس یگربه  نیبه ا یبی_حس عج

 متوجهش شده بودم .  شیوقت پ یلیپرنده که خودم خ نیفکر کرده بودم خصوصا به ا نیهم به ا من

 بشه. دایپ یمورد مشکوک دی. گفتم شا ادهیتعداد ز یکنن.ول یرو بررس ری_سپردم ورود اشخاص مشکوک در چند روز اخ



 

 

 یاطالعات یکه بتونه با سازمانا ستیباهوش ن نقدریخوره . فروزنده ا یوع داره به هم گره مموض نیکنم ا یحس م یول دونمی_نم

 پرنده جاش نیدونم ا ی. فقط نم شناسهیتازه وارد هر کس هست مشخصه گربه رو خوب م یگربه  نیا یاز طرف رهیارتباط بگ

 کجاست . 

د شد و به باالخره بلن مساریگفتم . ت ینم یزیشدم چ یباال بود بهتر بود تا مطمئن نم سکشیر یول میخواست حدسم را بگو یم دلم

 سمت در اتاق رفت :

 از چنگمون فرار کنه . ومدهیخوام از زندان در ن یفروزنده . نم دی_بگو چشم ازشون برندارن خصوصا حم

 یزبانش حرف م ریگرفتم و از ز یفروزنده را م ی قهیرفتم و  یخواست م یرفت . دلم م رونیتکان دادم که از اتاق ب یسر

 .  ندیبگو یزیمحال بود چ ی. ول دمیکش

 ت . اس امدهیدر ن یکشور شخص مشکوک یتازه وارد ها سیل نیاز ا نمیخواستم بب یزدم م رونیو از اتاق ب دمیکش یقیعم نفس

***************** 

  نیاو

 عیدنبالش امد و سر یمعصومه بود که ان هم کس یتا وقت ی. حت یکاری. خسته به رختخواب رفتم. خسته از ب امدیشب ن رامان

 نجات بدهد.  تیوضع نیمن را از ا یبردش هم نتوانست حوصله 

فکر  نیا پتو خودم را مچاله کردم  همش به ریترساند . ز یداشت کم کم من را م نیبه بودن رامان عادت کرده بودم و ا یبدجور

 فکر حالم بد شد .  نی. از ا دیایقرار بود فردا هم ن یعنیکردم  یم

 .  نینبود . وگرنه من را چه به دوست داشتن او نیاز ا شتریب یزیاش بودم . مطمئنا چ وابسته

 گهیهم د ونیهم نبود بتوانم بروم و قدم بزنم . تلوز یاطیانجام دادن نبود . ح یهم برا یشد حرف زد کار یها نم گاردیباد با

 شد .  یخسته کننده م

 االن ... یگذشت ول یگذراندم انگار زمان مثل برق م یکه رامان خانه بود و با او وقتم را م ییسقف چشم دوختم . وقت ها به

 ییشدم از گرما یچپاندم و گرم م یبغلش م یتو بود و خودم را به زور نجایخواست االن ا یپهلو به ان پهلو شدم چقدر دلم م نیا

 بود .  یداشت . مثل بخار شهیکه هم

 یا هدیفا یرا محکم به هم فشار دادم تا بلکم بخوابم ول می. چشم ها دمیسرم کش یمتعجب بودم . پتو را رو میهوس ها نیاز ا خودم

 نداشت . 

 یها کینداشت . اخر نزد یا دهیفا یبتوانم خودم را به خواب بزنم ول یپهلو به ان پهلو شدم تا کم نیدو ساعت بعد در تخت ا تا

 صبح بود که خوابم برد . 

امدم و دست و  رونیبدو از تخت ب نجایمعصومه را حتما اورده اند به ا نکهیبه ا دیظهر بود . با ام کیشدم نزد داریکه ب صبح

 زدم .  رونیصورتم را شست و از اتاق ب

 : دمیبه من کردند و با احترام سالم کردند . متعجب پرس یکس نبود . نگاه چیخانم ه یها گاردیجز باد به

 _پس معصومه کوش؟

 که از مهسا بزرگتر بود گفت : یشاد

که  یزیناهارو شام امشب هم قراره چ ی. برا میداشتن بهشون . ما براتون صبحامه حاضر کرد ازین یعمارت اصل ی_ظاهرا تو

 سفارش بدم .  دیدوست دار

 نیهمه را از من دور کرده بود  هم معصومه را و هم رامان را و ا یحساب دهیمهمان تازه رس نیبود که ا یمعن نیحرفش به ا نیا

 کرد . به کل روزم خراب شده بود . یداشت اعصابم را خراب م

ته گرف یبودم . حالم حساب دیاز زمانم را با او بگذرانم . ناام یمعصومه هم نبود که من مدت ی. حت دیایبود رامان ب دیهم بع امروز

توانم انجام بدهم جز کتاب خواندن و نوشتن تا بتوانم سرم را گرم نگه  یم یکردم که چه کار یفکر م نیشده بود و همش به ا

رفتم تا صبحانه بخورم و بعد اماده و به سمت اشپزخانه  دیبه ذهنم رس دهیا نیاز ا ی. لبخند دیرس هنمبه ذ یدارم . ناگهان فکر

 کرد .  یسرم را گرم م یخودش حساب نیغذا درست کنم . ا ییخواست بعد مدت ها به تنها یشوم تا غذا درست کنم . واقعا دلم م



 

 

 کهییها زیچ ستیهم دسر درست کنم و ل یداشتم تا کم ازین لهیکردم . چند تا وس یرا بررس میکه داشت یلیاشپرخانه رفتم و وسا به

 گفتم : یو رو به شاد یبرگه ا یالزم داشتم را نوشتم تو

 ها رو برام بخرن ؟ نیا یبگ شهی_م

 انداخت و بعد با تعجب گفت : یبا احترام برگه را گرفت و نگاه یشاد

 .  دیدرست کن یزیچ ستین ازی. ن دمیمن سفارش م دیبگ دیالزم دار ی_خانوم هر چ

 گفتم : یزدم و با مهربان لبخند

 کنم .  یمن درست م دیبگ دیدوست دار یزیوقتم پر بشه . شماها هم اگر چ ی_دوست دارم خودم درست کنم کم

 گفت : یحواسش باشد با خوشحال نکهیبزند مهسا بدون ا یتا خواست حرف یشاد

 ؟ دیهم بلد ی_قرمه سبز

 گفتم : ییاش با خوشرو یذوق ناگهان نیام گرفت از ا خنده

 م . _خوبشم بلد

 کرد : ینیبه او رفت که او ناراحت عقب نش یبرگشت و چشم غره ا یشاد

 قصد جسارت نداشتم .  دی_ببخش

 کردم و با اصرار بهش گفتم : یبه شاد رئ

ر . تو هم اگ ونیتلوز یکارو بکنم و همش از صبح تا شب نشستم پا نیخوام وقتم پر بشه و از خدامه ا ینکن . من م ینجوری_ا

 قرمه اضافه کن .  یسبز ستتمیل نیبه من بگو به ا یدوست دار ییغذا

 مردد بود که ادامه دادم : یول یباز شد  و شاد یمهسا از خوشحال ی چهره

 .  نهیمن حرفم ا دیبه حرف من گوش بد ستی_مگه قرار ن

 زد و سر تکان داد : یو لبخند دیکش یقینفس عم یشاد

 دوست دارم .  ی_من هم قرمه سبز

 .  دمیرا به هم کوب میدست ها الخوشح

 میریگب رونیاز ب میاماده باشه . ناهارو فک کنم مجبور دمیشام قول م یشه ول یواسه ناهار حاضر نم رنیبده بگ نوی_پس زودتر ا

 . 

****************** 

  سامان

 یاز دوستانشان را دعوت کنند و برا یسر کیاش . امروز هم مجبور کرده بود  ییشد از دست دا یم وانهیداشت د گهید رامان

د و بو نیبود چرا که معصومه تنها همدم او یعصبان شتریب نی. رامان از ا نیاو شیمن نتوانسته بودم معصومه را ببرم پ نیهم

م  هحاال چیسر بزند ه نیکه خودش نتوانسته بود به او روزیحاال د ینکند ول یحوصلگ یبا او احساس ب نیشد او یباعث م نیا

 توانست معصومه را بفرست .  ینم

 شد با یاش م یدر خانه خودش نبود باعث احساس ناامن نیاو نکهیرا بفهمم. ا نیتوانستم ا یم شیها یها و بدخلق یقرار یب از

 کرد .  یرا راحت نم الشیباز هم خ یگرفتم ول یخبر م شیمدام برا نکهیا

 یمفرار ن نیکرده بود که او دایرا پ نانیاطم نیانگار ا یبیبه شکل عج رایاخ یفرار کند ول نیترسد او یکردم م یفکر م اول

ها و دوست  بیرق نیرامان ب یزن در زندگ کیهم نبود خبر وجود  لیدل یخودش بود . البته ب ینگران دشمن ها شتریکندو ب

 کیاندازد که او  یرا به وحشت م رامان نیکه ا دانستمیم ینداشت ول یقیکس اطالعا دق چیبدجور ترکانده بود هرچند ه شیها

 نقطه ضعف دارد  



 

 

ر کردند چرا که س یبه ان نگاه م عهینگرفته بوده اند و فقط به چشم شا یموضوع را حد نیها اصال ا یلیگفتم که خ یم هرچقدر

ان ها  نیب یزیبوده است پس چ ایرا با در یکردند چون رامان مدت طوالن یپخش شده بود و همه فکر م عهیشا نیا لیهم اوا ایدر

 یرامان سو استفاده کنند ول هیاز او عل ایرشوه بدهند  ایکرده بودند به در یو چند نفر هم سع دندها هم باور کرده بو یلیاست و خ

 نیا ردندکیها فکر م یلیخ نکهیا نیهم یاست برا عهیها فقط شا نیبودند باورشان شده بود که ا دهیاز رامان ند یکم کم که واکنش

تفاوت  یکرد خودش را ب یم ینگران بود هرچند که سع یلیرامان خ اه نیا یبا همه  یبود . ول یعیطب یلیاست خ عهیشا کی

 نشان بدهد . 

خانه مجبور شده بودم که نگهبان ها را دو برابر کنم .  تیحفظ امن یشلوغ شده بود و همه در رفت و امد بودند . برا یلیخ خانه

کرده بود و حاال حاال ها  دایدر خارج پ ی. ظاهرا که مشکالت میاش اماده کن ییدا یخانه اش را برا نیرامان خواسته بود دورتر

 مهمان ما بود . 

از او  یبرد گاه یور و ان ور م نیختلف ام یاعصاب رامان . مدام او را به بهانه ها یکه امده بود رفته بود رو یروز از

 را نداشت .  رانیکرد چرا که نفوذ و قدرت رامان در ا یم یابزار یاستفاده 

از  یرس کیاش تازه گفته بود  ییخسته بود که فقط به اتاقش رفت هرچند کالفه بود چرا که دا نقدریکه رامان خانه امد ا شبید

واقعا منتظر بودم که باالخره صبرش تمام بشود و به  دیبگو یزیبه رامان چ نکهیدون ادعوت کرده ب یمهمان یدوستانش را برا

 .  زدیهم بر

شدند و وسط سالن  یجا به جا م دیها با یبزرگ خانه بودند چرا که مبلمان و راحت ییرایسال پذ یخدمتکار ها مشغول اماده ساز 

 ها .  یغذا و خوراک سیسلف سرو زیوو م ییرایگذ یبگذارند برا یگرد بلند یها زیش تا م یباز م

تنش بود و  یدیامد . کت و شلوار سف نییچک ها را هم کردم با نگهبان ها و خدمتکار ها و همه . که رامان از پله ها پا نیاخر

که  دقت مرتب شده بود چرا یب شیبدجور به هم گره خورده بودند و موها شیکرد . اخم ها یرا صاف م شیها نیداشت سر است

 حوصله است  .  یداد که چقدر ب ینشان م نیو ا دبو ختهیاش ر یشانیپ یچند تار مو تو

 دیکرد . سر بلند کرد و من را د یاش را تحمل م ییدا یادیهم ز ینجوریدر کار انجام شده قرارش بدهند. هم نکهیبود از ا متنفر

 اشاره کردم : شیبه سمت من امد که به موها

 _رامان موهاتو مرتب کن . 

 : دیکش یمن را گرفت وکنار یاش را عقب فرستاد کنار من امد و بازو یشانیدر پ ختهیر یبرد و تار ها شیموها یتو دست

 تحملش کنم .  گهیتونم د یرو زودتر اماده کن با خدمتکار و نگهبان . واقعا نم یلعنت ی_اون خونه 

رامان  ییامدند و دا یروز بود که گذشته بود  . مهمان ها کم کم م 2فقط  نیبود و ا ختهیبه هم ر گهیام گرفت . واقعا د خنده

 گفت .  یبود و به همه خوش امد م ستادهیدر ا یجلو

 رو به من سرچرخاند : ادیز یبا خصومت نگاهش کرد و بعد با تنفر رامان

 یکن یامشب کار دیبا دمیند نویکه هست . من دو روزه او ی. هر چ یبر یسرشو م یکن یامشب مستش م یکن یم ی_هر کار

نه ک یم یکنه منو تا دم اتاقم همراه نیبکن  . ع یخوا یم یهر کار دونمیچه م زنی. بگو تو غذاش دارو بر نمشیبتونم برم بب

 بشم .  ریخوام باهاش درگ یمشکوک شه االن نم مخوا یتونم از دستش فرار کنم و نم یهمش نم

 شانه اش زدم : یکه با ارامش رو دیکش یقیزد . نفس عم یو تند تند حرف م یرامان انداختم که عصب به ینگاه

 . یبرس . فقط خواهشا مست نکن تیکنم . تو خونسرد باش و برو به مهمون یم شیخوب بابا امشب اوک یلی_خ

 جوابم را داد : یجور نیهمکرد  یم یشد بررس یاز من گرفته بود و داشت سالن را که از مهمان ها پر م یرو

 .  ادیمشروب بدش م یاز بو نیخورم نترس. او ی_نم

 دارد رفت .  یمن چقدر معن یحرفش برا نیمتوجه باشد ا ای دیبگو یزیچ یحت نکهیبدون ا و

خوشحال بودم و هم نگران . رامان به عشق و دوست  شیبشر بدجور عاشق شده بود . هم برا نیکردم . ا یم ینگاه یناباور با

 داشت تا زنده شود .  ازیداشتن ن

داد رامان از  یرامان را جواب نم یکرد و محبت ها ینم دایبه او پ یاحساس چیه ایشد  یعاشقش نم نیاگر او دمیترس یم یول

تار با رف رایاخ یقبال ول دمیدیرا محال م نیکند هر چند ا دایبه او حس پ نیبودم که او دواریشد . ام یکه بود هم داغون تر م ینیا

 است .  ریکه امکان پذ بودمشده  دیدچار ترد نیاو یها



 

 

که بعدش مجبور شوم  ستمیامد کنار رامان با یخوشم نم چیمهمان ها ونگهبان ها و خدمتکار ها بودم ه ریشب را همش درگ یباق

 یرامان را از او جدا کنم برا زانیاو یدختر ها ایشود .  زانیاز من او یدختر ای کنم و یبا دوست و اشناها سالم و احوالپرس

 دیاش کند و نسبتش را بگو یاش که اصرار داشت به همه معرف ییهمه از رامان و دا ردنو چک ک تیریمد یبه بهانه  نیهم

 کردم .  یدور

ببرند  و مدام به او  شیرامان دوست داشت برا ییکه دا یزیمشروب ها را و ان چ نیتر یاز خدمتکار ها سپرده بودم قو یکی به

 کند .  جیکه او را گ یدر حد یلینه خ زندیخواب اور بر یدارو یگفتم در شربتش کم یتعارف کنند و حت

از  انباالخره اثر کرده است .. رام دمیبلندش که شدم فهم یکم کم متوجه عدم تعادلش و خنده ها یول دمیند یشب اثر یها مهین تا

ها و گفت اشت رفتی. هرچقدر من اصرار کردم نپذ یدنینوع نوش چینزده بود نه غذا خورده بود و نه ه زیچ چیلب به ه یکالفگ

 ندارد . 

 یاوردند م یم شیکه برا یکاناپه ولو شده بود و هنوز داشت مشروب یرو ییکردند . دا یم یکم مهمان ها داشتند سالن را خال کم

 خورد . 

ش  یاش را از دست داده بود به چند نفر از افراد اشاره کردم تا او را به اتاقش ببرند و به خدمتکار هم گفتم برا یاریوشه کامال

 نشود .  داریبخورد که تا فردا ظهر هم ب نقدریشراب مشروب محبوبش را ببرد تا ا یبطر

مهمان را هم بدرقه کرد و به  نیاش اخر ییدا یکردند . رامان به اجبار به جا یرا جمع م لیشده بود همه داشتند وسا یخال سالن

 سمت من امد :

 ؟ نمشیبی_کجاست ؟ نم

 : دمیخند

 سر کاار . ایاز همونجا ب مینشه . برو تا فردا ظهر مستق داریکردم تا فردا ظهر هم از خواب ب یمنو ها . کار ی_دست کم گرفت

 نگران نباش .  یشرکت کس یجلسه رفت یگم برا یشد م داشیاگر اونورا پ

 نیا ادیز رایصورتش نشست که باعث تعجب نبود چون اخ یرو یبودم . لبخند دهیدو روز اصال ند نیکرد که در ا دایپ یارامش

 اش بود .  یاز قدردان یحاک کهییحرف ها یحت ایشد و  یم دهیصورتش د یلبخند رو

 کنم .  کاریچ دیبا کهیمردت نیدونستم با ا ی_ممنون سامان و تو رو نداشتم نم

 زدم : ی. پشتش ضربه ا اورمین شیکردم به رو یسع یحرفش شوکه بودم و ل نیا از

 .  دهیومشروب م گاریس یاونجا لباساتو عوض کن . بو یدیرسی_برو داداش برو ... فقط وقت

او   میرا راحت به او بگو نیا یتوانستم گاه یباز هم م رایخا یول میپرورشگاه بود یتو یگفتم وقت یداداش م ادیها به او ز قبال

 داد . با ازجار کتش را نگاه کرد : ینشان نم یهم اصال واکنش بد

 _جدا؟

 : دمیخند

 کتت رو درار .  نیا یدیرس ی_فقط وقت

 رفت گفت : یو به سمت در که م دیکش یقیعم نفس

 شد به من زنگ بزن اگر من جواب ندادمم به بچه ها زنگ بزن .  یزی_اگر چ

 یم یرفت و رانندگ یجاها خودش م  یلیشده بود و خ اطیاحت یب یلیخ رایرا از دست خدمتکار گرفت . اخ نیماش دیو کل پالتو

 .  دیرامان را بپا یرا مامور کرده بودم دورا دور چهار چشم ژنیب نیهم یکرد برا

 .  دیایسرش ب ییدنبال رامان بود مبادا بال هیر ساد شهیاو هم و

 یم یکه داشتند سع ییخورده نگاه کردم و خدمتکار ها مهین یرامان رفت به سالن تا خرخره از اشغال و مشروب و غذا یوقت

 مراقب باشد.  ییکردم تا دم در اتاق دا یرا مامور م یقبل خواب کس دیکنند . با یکار زیکردند تا تم

******************* 



 

 

 رامان

 

ه سطوح ب ییبرسانم . از دست دا نیخواست زودتر خودم را به او یپشت فرمان نشستم فقط دلم م یخسته بودم و کسل . وقت یلیخ

م توانستم راحت باش یتا فردا ظهر هم م نیاو دنیتوانستم بروم د یباالخره م نکهیتوانستم تحملش کنم . ا ینم گهیامده بودم . د

 .  درا داده بودن ایانگار بهم دن

را  نمیماش ی. حت دمیرس عیسر یلیها خلوت شده بود . خ ابانیبود و خ 1.30 کیراندم . ساعت نزد یرا با سرعت م نیماش

سال  کی میهمکف برسد انگار برا یرا به نگهبان دادم و خودم به سمت اسانسور رفتم  . تا اسانسور به طبقه  دیپارک نکردم کل

 بود. یکاف میبرا نیو تنش را فقط هم شیخواست فقظ بغلش کنم و بو بکشمش . موها یگذشت . دلم م یم

بودم .  یراض تیوضع نیکرد و من هم از ا شیکار گریشد د ینم یخوب نبود ول میها برا نیعاشقش شده بودم . هچند ا پاک

 یبه من احساس نقدریهنوز ا نکهیخالش را حس کرده بودم . با ا شهیام پر کرده بود که خودم هم هم یرا در زندگ یزیچ نیاو

 میدهد برا یم تیبود که به من اهم نیاز ا یکه حاک دادیکه نشان م یرفتار ایحرف ها  گاهیگاه و ب یکند ول ینداشت که محبت

 .  اورمیبال در ب یبود تا از خوشحال یکاف

 ارام و یقیکرد . هرچندموس یشد من را ارام نم یاسانسور پخش م یکه تو یقیرا زدم .موس ستیب یاسانسور شدم و طبقه  وارد

اشتم . اشتها ند یو گرسنه بودم و ل نمیبب یگرید زیچ چیخواست ه یبود . دلم نم نیاو دنیمن فقط االن مهم د یبود . برا یریدلپذ

 برود .  نییپا میل غذا از گلوتوانست ارام کند تا حداق یم نیبودم که فقط او هاعصابم رفت یرو نقدریروز ا 2

 یتاب یب میدست ها ریز یخواستمم جلو یزدم تا ارام باشم نم یزنگ زدم  . به خودم تشر م یاسانسور که باز شد چند بار رو در

 را ندارند .  یزیجرات بروز چ یمن مهم است ول یچقدر برا نیکه او دندیفهم یهمه شان م باینشان بدهم هرچند تقر

 باز گفت : یکه باز شد مهسا با تعجب و دهان در

 _اقا ..؟

زده از جا  رتیمن متعجب و ح دنیمبل نشسته بود و با د یرو ییرایپذ یکه تو دمیرا د یرا کنار زدم و وارد خانه شدم . شاد او

 گفت: یو با نگران دیپر

 شده ؟ یزی_چ

 یاگر خواب هم بود مهم نبود . سر یبود ؟ حت دهیخواب یعنی.  نمیرا بب نیاو دیپالتو کتم را دراوردم و چشم چرخاندم تا شا کالفه

 : دمیمبل انداختم و کالفه رو به ان دو پرس یتکان دادم . پالتو و کت را رو

 کجاست ؟ نی_او

هسا ه مک شیصدا دنیاز شن هیامد . بعد چند ثان یروحم را نوازش کرد . از سمت اتاق خواب م شیصدا ندیبگو یزیخواستند چ تا

 شد : شیدایزد خودش هم پ یرا صدا م یو شاد

 ؟ یشده؟ مهسا ؟ شاد ی_چ

 گشاد شده اسمم را صدا زد .  ییزده جا خورد و با چشم ها رتیح دیمن را د یوقت

 _رامان ؟

 به سمت من امد : یلبم نشست . با تعجب قدم یرو یاسمم از دهانش جان گرفتم . لبخند دنیشن با

 شده ؟  یزیچ ؟ی_خوب

و مهسا نگران  یتوجهش هم خوشحال بودم . شاد نیداشتم . من با کوچکتر ینه حس خوب ایمهم بود که من خوبم  شیبرا نکهیا از

و نگاه  دستیبه سمت من امده بود با یکه چند قدم نیجلو امد که باعث شد او یکم یافتاده است شاد یکردند اتفاق یبودند و فکر م

 بدوزد : یبه شاد

 افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق یزیا چ_اق

 ییدا یها تیو اذ نیاو دنیبه خاطر ند یهمه کالفگ نیخواست خفه اش کنم . ا یدلم م یجلو امدن شاد نیخراب شد از ا اعصابم

 کنم .  ینشست که نتوانستم ان را کار میابروها نیب یکردم . اخم یخودم را کنترل م دیبود . با



 

 

 .  دیبر دیتون یم افتادهین یاتفاق چی_ه

زد که رامان  یم جیمهسا گ یبا سر به او اشاره کرد که زودتر خانه را ترک کنند ول یانداخت . شاد یبه شاد یمردد نگاه مهسا

 با تشر گفت :

 .  دی_بجنب

اخت . به من اند ینگاه دیچند بار پلک زد و با ترد نیرفتند . او رونیخودشان را جمع و جور کردند و از خانه ب عیدو سر هر

 کرد : زیرا انال میسر تا پا

 شده؟  یزیچ ؟ی_خوب

را حس کردم. ارامش به  شیچسباندمش و ناغافل لب ها واریبه سمتش چند قدم برداشتم که جا خورد به د یتکان دادم و ناگهان سر

 یوجودش ارامم م یوجودش بودم ذره ذره  ینبود . تشنه  یجنس یچقدر تشنه اش هستم . تشنه  دمیشد فهم ریوجودم که سراز

 کرد . 

با خشونت و عطش که خودم نفس کم اوردم و سرم را به اکراه از  دمشیپشت کمرم بهم قفل شد و همراهم شد . انقدر بوس دستش

 زد نگاهم کرد : یمنتظرش که برق م یرفت . با چشم ها یم نییاش باال و پا نهیزد و قفس س یاو جدا کردم . نفس نفس م

 .  ری_چه نفس گ

برده  یبیام لذت عج یشد . از کاردست ینشست که تازه متوجه شدم داشت کبود م شیلب ها یرو ینیریش زیام طنتیلبخند ش و

دم و بر شیزانو ریزدم و دست ز ی. لبخند دادیم یببوسمش به من حس خوب نطوریتوانستم ا یحس که ماله من بود و م نیبودم . ا

 دور گردنم حلقه کرد : ار شیبه سمت اتاق راه افتادم . دست ها

 . ستیخودت ن ی...بو ید یم ییبو هی_

به مخم  یمن را دوست داشت . سواالت رگبار یبود یعنیمهم بود ؟  شیمن برا یبو یعنیکرد  یمن را حس م یبو یعنی

 : دمیبغلم بود پرس یطور که تو نیو هم ستادمیشد و ا ریسراز

 ؟ هیمن چه جور ی_بو

 : دیزد و گونه ام را بوس یگاه جز جز صورت من کرد و بعد لبخندفکر کرد و با دقت ن یکم

 و ادکلن و شامپو  ویتنت و افتر ش یاز بو یمخلوط هی شهی_هم

 یمهم بودم ؟ چقدر بوسه اش به دلم نشسته بود . چقدر امشب دلم بدجور م شیبرا نقدریمن ا یعنی؟  شهیبود هم قیدق نقدریا

 خواستش . 

 ؟ی_بوشو دوست ندار

 خورد : یو هولزده تکان نگران

 .  هیجور هیامشبت  یخودت خوبه . بو ی_نه نه ... بو

 گفت : دیدقتش . با ترد نیا یرفت برا یضعف م دلم

 .  نیمن رو بزار زم یشیم تیاذ یی_سرپا

 یبودم . سر یبود کامال راض کیبه من نزد زانیم نیا نکهیبگذارمش . از ا نیکردم . محال بود زم یرا اصال حس نم وزنش

 تکان دادم :

 . گارهیشراب و س یبود . بو ی_مهمون

 کرد و ناراحت و متفکر با خودش گفت : اخم

 که ... یداد ینم یبد یمزه  ی؟ ول یمشروب خورد یعنی_

رفتم با   یطور که م نیزدم و به سمت اتاق رفتم  .هم یمعصومانه اش . قهقهه ا یسادگ نیحرفش به خنده افتادم . از ا نیا از

 کرد گفتم : یکه بلندگفته بود خودش را سرزنش م یخجالت از حرف



 

 

 خوردن .  هی_خودم نخوردم بق

 لبش نشست و گردنم را محکم تر گرفت و خوشحال و ذوق زده گفت : یرو یلبخند

 _چه خوب .

 برد .  یرفتارش دل من را م نیارفته بود . چطور با  ادمیکه داشتم از  یروز گند 2 نیرفتارش به کل ا نیکردم از ا یم هض

 خورم .  ینم ی_تو دوست نداشته باش

***************** 
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سته بودم و نش زیپشت م یخوب بوده باشد و من تا به حال نتوانسته باشم امتحانش کنم . وقت نقدریا نیاو یشد که اشپز ینم باورم

گفت  ینم یزیچ یاز راه رفتنش مشخص بود ول نیدرد داشت و ا یکم کردم . شیغذا را گرم کرده بود فقط تماشا یبه سخت میبرا

 را گرم کرده بود .  غذادر سکوت  یول یو با خوش اخالق

ود . کرده ب کیرا تحر میاشتها یحساب شیگذاشت بو میجداگانه جلو یو خورشت هم در کاسه ا دیبشقاب گذاشت و غذا کش میبرا

 خوش یبه دهان گذاشتم و از مزه  مایاز خورشت را مستق یرا با تمام وجود حس کردم و بعد قاشق شیو بو دمیکش یقینفس عم

 را بستم  میلعابش چشم ها وتفت داده بود  یکه به خوب یتازه ا یسبز

 تونه خوب باشه . یم تیاشپز نقدریا دونستمی_نم

کرد . شک  یم میمن نشسته بود و تماشا یبه رو کرد . چشم باز کردم رو یروحم را نوازش م زشیر یخنده  ی. صدادیخند

بردم خوشش امده بود . با سر به غذا اشاره  یلذت م شیکردم از نگاه کردن به من که داشتم از خوردن غذا یم یح یداشت ول

 کردم : یا

 ؟یخور ی_تو نم

خواست بخوابد .  یتکان داد . دلم نم ی. سر ادیز یلیباز بود مشخص بود خسته است . خ مهین شیزد چشم ها یمهربان لبخند

 بود .  3 کیکردم نزد یساعت را نگاه

 ؟ یکنیفکر م ی_به چ

  دیجواب سوالم را بدهد پرس نکهیشد قبل از ا یبشقابم خال یکرد تا جواب سوالم را بدهد وقت یمکث

 _بازم بکشم ؟

م بدجور باز شده بود. باز ه میگرسنه . اشتها یهم حسابرا به سمتش گرفتم و ابرو باال انداختم . خورشت هنوز بود و من  بشقاب

 و هنوز قاشق اول را به دهانم نگذاشته بودم که گفت دیبرنج کش میبرا

   یکن فیغذا برات درست کنم و تو هم تعر یفکر کردم که خوبه گاه نی_به ا

 شده بود  ادیز می. خنده ها دمیخند

 بلدم . یام تو غذا خصوصا که خودم اشپز یری_فقط بدون من ادم سختگ

 خواستیشد . از کجا م یاش کردم . خنده ام گرفت از واکنشش مشخص بود باورش نم دهیباال پر یابروها رویمتح یچهره  نگاه

تا مدت ها حاضر  نکهیا ایخودم غذا درست کرده ام  یرا پشت سر گذاشته ام و مدت ها خودم برا ینحس یبداند که من چه زندگ

 را بخورم .  یکس یشدن غذا ینم

 کنم .  یبار برات درست م کینکن  یرو اونجور افتی_ق

 بایتمام شد نگاه صورتش کردم که تقر میغذا یلحظه اش را هم از چشم درو نکردم . وقت کیباز شد که  یاش به لبخند چهره

 . بشقاب را خواست بردارد که نگذاشتم و سر تکان دادم  دیپرسمن از خواب  یصندل یزد . بلند شدم ک با صدا یداشت چرت م

 .  یستی_تو خدمتکارم ن

را جمع کردم قهوه جوش را روشن کردم و بعد به او که نشسته بود اشاره  زیم یکرد . وقت دایپ یصورتش شکل خاص حالت

 کردم  



 

 

 .  میتا من قهوه بخورم بعد بخواب مینیبش می_بر

 دیشد پرس یطور که بلند م نیهم

 ؟ یخور یهمه قهوه م نیا یش ینم خوابی_ب

 اورد  یخودش نم یاصال به رو یدارد ول یدرد بد دانستمیم اندازدیمن ب یاش را رو ینیدور کمرش حلقه شد تا سنگ دستم

 افته .  ینم یاتفاق یبغلم باش ی_تو تو

لذت   چیمن عادت که کرده بود ه یو علن یپوست ریز یاه فیتعر نیسرخ نشد فقط چهره اش مهربان نگاهم کرد انگار از ا نباریا

 و برگردم .  زمیخودم قهوه بر یتا برا ندیکاناپه نشاندمش اشاره کردن تا بنش یرو یبرد .وقت یهم م

  دمیمرددش را شن یاشپزخانه رفتم که صدا به

 ؟ می_من چ

 کردمیرا پر از قهوه م وانمیطور که ل یاش چه بود . هم زهیانگ ای دیخواست بگو یبود چه م یحرف چ نیمنظورش از ا دمینفهم

 دمیپرس

 ؟ یخوا ی_تو قهوه م

 _نه 

ود ب وانیمبل که مخصوص ل یدسته  یجا یرا رو وانیکاناپه کنارش نشستم و ل یامدم و به حال رفتم رو رونیقهوه ب وانیل با

 زدم  میپا یگذاشتم و رو

 _دراز بکش .

بگذارد که گلسرش را باز کردم  خرمن  ممیپا یو سرش را خواست رو دیخودش دراز کشبعد  یمردد نگاهم کرد ول یکم

  دمینوش یاز قهوه ام را م یپخش شد .نگاه من کرد که داشتم جرعه ا میپا یرو شیموها

 ؟ یهست یچ هی_منظورت چ

و لمسش  نمیمن دوست داشتم صورتش را بب یموضوع ان همم چشم در چشم ول یحرف زدن راجع به ا شیسخت بود برا انگار

 کنم . 

مواقع  نجوریزد . ا یسخت حرف م یلیرا نوازش کردم و منتظر جوابش شدم . خ شیو موها یشانیپ یبا سر انگشتانم رو ارام

 نرفته بود .  نیمن و خودش از ب نیب واریهنوز د یبهتر شده بود و ول دایکه دوست داشتم راحت باشد . البته جد

 ... یا غهینبودم . بعد شدم خدمتکارت و االن زن ص یچیکه ه لی؟اوا مین واست چ_م

 بدوجور هوسشان را کردم   دمیاش کش ینرم گوشت یلب ها یو انگشتم را رو دمیحرفش پر وسط

 .  ینیمن او ی_تو برا

را راحت  شیجسارت به خرج بدهد و حرف ها یگرفته بود کم مینگاهم کرد . انگار امروز تصم رهیخ رهیخورد از جوابم . خ جا

 تر بزند 

 نبودم .  شتیخودم پ یبه خواسته  ی. من حت شی. تو از همه جا گرفت یاش کرد ی. تو زندان رتهیاس ه؟ی؟ ک هیچ نی_او

 خوره شده بودم به جانم  یسوال یاشنا نشده بودم . ول یجور بهتر نیبود که من با او یتلخ قتیگفت و حق یم راست

 .  یریگ یرو درست و واضح م یکه کرد یجواب سوال یمن بد ی؟ اگر جواب سواال میبزار یقرار هی ای_ب

 زد . سر تکان داد  پلک

د از خو یعصب یروان هیقاتل ؟  هی؟  یکه دوست ندار یکارا بکن یلیکه وادارت کرده خ یزندان بان ؟ کس هی؟  می_من برات چ

... 

  دیحرفم پر وسط



 

 

 ... یا غهی. هر چند ص ی_تو شوهرم

جمله اش تمام  نیا یول دهیچیپ یزهایداشتم ازش هزار جور حرف و سخن و چ حیخوردم . انتظار هزار جور توض یبد تکان

 کردم .  یقهوه در دست و خشک شده نگاهش م وانی. ل ختیام را به هم ر یفکر انیبن

 ادامه داد نیهم یشوکه شده ام برا دیهم فهم خودش

ن و من مطمئ یبهم تجاوز کن یتون یچرا نم یاومد . تو قبال گفته بود یوقت اون بله از دهنم در نم چیلف مطلق بودم ه_اگر مخا

که  ردمکیموجودم انتخاب م یها نهیگز نیاگر داشتم ب یقبول کردم حت ی...وقت یازت ول دمیترس یم ی. هرچند گاه یکن یبودم نم

که  یادم هست نیخوام که باور کنم که ا ی. م یکش یزن ها و بچه ها رو نم یقاتل یتو اگر حت یولنبودن  ندیهم خوشا یلیخ دیشا

 .  کنمیمن فکرشو م

 قتیحق نیا دنیدر کوب یادم حت نیدنبالش بودم . ا شهیبود که هم یشک عشق یبشر ب نیامد . ا یشده بودم . نفسم در نم خشک

 .  تیواقع انینداشت از ب ییکامل نبوده که بله داده هم مهربان بود . و ابا لیصورتم که  با م یتو

 باشه نکشتم .  گناهیکه ب ی_تا حاال کس

 غصه گفت  با

 _همه گناهکارن . 

 . زاستیچ نیمثل قتل و تجاوزه و ا یی_منظورم گناها

 دیپرس یاش ول یبار پلک شد شک داشت در سوال بعد چند

 _چند نفر بودن؟

 . یکه خانوادم رو کشت و به خواهرم تجاوز کرد و مظلوم یر . کس_دو نف

 گشاد شده نگاهم کرد یچشم ها با

 ؟ی_مظلوم

 رفت که دوستش نداشتم  یم ییبحث به جا نیشده بودم ا سرد

 بود. سایجاسوس انگل ی_مظلوم

 . نگاه من کرد  دیاز جا پر رتیخورد و با ح یسخت تکان

 ؟ یگیم ی_جد

گذاشت و  میپا یدوباره سرش را رو دیسکوت من را د ی. وقت دمیشد را سر کش ی. قهوه ام که داشت سرد مرا ندادم  جوابش

 نیحرف ا یو دست خودم نبود که وقت امدهیبود خوشم ن دهیبرقرار شد . فهم نمانی. سکوت ب دیبه پهلو و رو به من چرخ یکم

 شدم یبود بدخلق م زهایچ

 .  ستمی_من ازت متنفر ن

 ینبوده سع یخوب یهم جمله  یلیخ دیبود . انگار خودش هم فهم نیهم دیکه توانسته بود بگو یجمله ا یانداختم . همه  ینگاه

 کرد درستش کند

 .  هیحسم چ دونمی... نم یعنی_

 اورد االفکر کند . اب دهانش را قورت داد  و دستش را ب شتریباز هم ب خواستمیباز هم سکوت کردم م  دمیفهم یحرفش را نم نیا

 را لمس کرد  شمیو ته ر

 رو دوست دارم .  شاتی_ته ر

 دمیاش را گرفتم و باال کش قهی ی. ناگهان دیکش یبود و صورتم را دست م شیلب ها یرو یرا به صورتش انداختم . لبخند نگاهم

را . دستش دور گردنم  سشیخ یخوش موها یبو دیام نفس کش ینیشد و ب میقفل لب ها شیو دست پشت سرش گذاشتم و لب ها

 ملتهب و نفس نفس زنان گفت دمیکش دست شیاز لب ها یکرد وقت یام م یبود و همراه



 

 

 تنت رو دوست دارم .  ی_بو

 کرد . ناخوداگاه لب زدم یتن خودش با من چه م یبو دانستینم و

 _من خودت رو دوست دارم . 

 شار لمس کنم .  فیپوست لط خواستینداشتم فقط دلم م ی. قصدلباسش لغزاندم  ریخورد بدجور هم جا خورد . دستم را ز جا

ه و با بست یبار با چشم ها نیاول یبرا دیاو و شا نباریو ا دیکه دور گردنم قفل بود سفت تر شد و خودش را باال کش شیدستها

از من جدا شد نگاه  ینشان ندادم . وقت ی. انقدر شوکه بودم که جا خورده واکنش دیشد حسش کرد من را بوس یکه فقط م یمحبت

من که عاشقش بودم ،عاشقم  یکه از او گرفته بودم بهش پس بدهم تا او هم به اندازه  ییها زیخواستم همه چ یصورتم کرد . م

 را ... زیباشد .خانواده دوستان کار و همه چ

 تو . . همه رو . بهم زمان بده و خود دمیازت گرفتم بهت پس م کهییزای_همه چ

ده من ش یایشد که او دن نیاز ا می. و ترس بعد ختیر یاشک م نطوریچه کار کرده بودم که ا  دمیچشمش نشست ترس یتو اشک

شد اخم کردم .  ریکه سراز شیبودم . اشک ها یارزشمند تر از جان خودم م یزیمراقب چ دیبودکه با یمعن نیبه ا نیبود و ا

 گذاشت  میهاابرو نیلبخند زد و انگشتش را ب هیوسط گر

 _خوشحالم ...اخم نکن . 

 کرد یبازشد . امشب داشت من را دگرگون م میها اخم

  

*************************** 

  رامان

دلم گفتم چرا  یتو یلحظه ا یبود. برا نیریش میخوردم برا یکه م یهر لقمه ا بیداشت . عج یگرید یمزه  یهم حت صبحانه

ارام گرفته  یکم شبشیسخت تر بود . با وجود حرف ها د یلیخ رشیرا از هما اول عقد داعم نکرده بودم . فرار کردن از ز نیاو

 .  رندیراحت او را از من بگ دمیترس یهنوز م یبودم و ل

 گذاشت  زیم یمن رو یرا جلو یچا وانیصورتم تکان تکان داد . معصومه ل یدستش را جلو نیاو

 .  رنیبگم بگ دیوم شده با_اقا قهوه تم

 گفت  نیتکان دادم که او یسر

 ؟ یکن یفکر م ی_به چ

 دیبا یدردش کمتر شده بود ول نیبود . او دهیبود  و تازه رس 10ناهار بود . ساعت  یمشغول مرتب کردن و اماده ساز معصومه

هنوز منتظر جواب من بود  نیحال بودند . او یو مهسا تو ی. شاد ردیدارو و مسکن بگ شیکردم برا یبا معصومه صحبت م

 گفتم  هپرده بدون خجالت از حضور معصوم یو ب حیصر

 نورپلنت .  یبرا میبر دیبا امیفرصت که ب نی_اول

 سر تکان دادم و ادامه دادم  الیخیبه من کرد و اشاره به معصومه کرد .ب یزده نگاه خجالت

 خودتم حواست به غذا و خورد و خوراکش باشه .  رنیه بگو براش از داروخونه بگالزم دار کهییزایمقدار دارو چ هی_معصومه 

 انداخت و با لبخند گفت  نیبه او یزد نگاه یکه خنده در موج م یا یبا صدا معصومه

 جمع اقا .  التونی_خ

 را عقد کنم  . نیکردم که چطور او یفکر م نیانداختم و دوباره داشتم به ا نییشد . سرم را پا یم دیاز خجالت سرخ و سف نیاو

 فکر کند که نیبه ا گریبود د دیشد هم دردسرش کمتر بود . بع یبود . اگر باردار م یقطع ممیفکر نداشت تصم یاصال جا

 نیو البته مخالف کارش بودم هم ندیدادم ان ها را بب یو اجازه م میرفت یبزند . کم کم سراغ خانواده اش هم م بشیغ ییبخواهد جا

 کرد .  یرا م یگریفکر کار د دی. با افتدیمن ب ریکارش باعث شده بود گ

 دستم گذاشت که سر بلند کردم و نگاهش کردم  یدستش را رو نیاو



 

 

 چرا ؟ یدیکنم جواب نم یصدات م ی_هر چ

 .  کنمی_دارم فکر م

  دیپرس کنجکاو

 ؟  یریدرگ نقدریکه ا ی_به چ

 داده بودم. رییتغ شیام را برا یزندگ ستمیجا کشانده بود که کل س نیدوختم که چطور من را به ا شیرا به چشم ها نگاهم

 کردم عقدت کنم .  دایکه پ یفرصت خال نیکنم اول ی_دارم فکر م

باز به من  یبا دهان نیافتاد انگار او هم بدجور جا خورده است . او نکیس یاز دست معصومه تو یزیجا خورد .چ یبدجور

 دنیشک گاریبود ؟ چطور شده بود که من ناخوداگاه س یبودم ک دهیکش گاریکه س یبار نیرا برداشتم . اخر میچا وانیشد . ل رهیخ

 را کنار گذاشته بودم . 

ودند ب دهیکه ان ها هم انگار شن ینگاه من کرد سرش را برگرداند و به مهسا و شاد ریباز و بسته شد و با تح یچند بار نیاو دهان

 نقدریافراد من ا یعنیبود ؟  یپنهان زی. مگر چ دیکش یخجالت م ییها زیچ نیهمچ ی. چرا برا دیانداخت و خجالت کش ینگاه

 نشوند . با تته پته گفت  نیاو یمن رو یوسواس گونه  یاه تیاحمق بودند که متوجه حساس

 _اخه ...

 داد زدم  ییرایپذ یگذاشتم و رو به مهسا تو زیم یرا رو یاز چا یخال وانیدادم و ل هیتک یصندل به

 االن قهوه بخره  نیرو بفرست هم یکی_مهسا 

 ادامه دادم . نیبه سمت اشپزخانه امد که رو به او مهسا

 باشه .  یمسئله ا یاگر حامله شد خوامی_نم

  دیاز معصومه پرس یجیکرد که با گ ینگاه م ییتر از قبل با خجالت به مهسا جیگ نیاو

 .  رنیبگ کدفعهیبگم  دیخوا ینم یزی_چ

 را گرفتم  وانمیبه معصومه ل رو

 پر کن .  نوی_ا

کرد .  یکرده بودند پنهان نم دایپ نیکه مهسا و او یا افهیو خنده اش را از ق نیکرد و بعد به او یبه من م یهم نگاه معصومه

 به حرف امد  نیاو . باالخره ختیر یمن چا ینوشت و به دستش داد و برا یستیمعصومه ل یبرا

 ؟ یبکن نکارویا یخوا یم یچ ی_برا

 بودم  دهیچیپ یداغ چا وانیرا دور ل میها دست

 مطمئن تره .  ینجوری_ا

 چرا . دانستمیکالفه شده بود . نم نیاو

 مطمئن تره ؟ ی_چ

  دمینوش یاز چا یا جرعه

 . المی_خ

  دیپرس تیگذاشت و با جد زیم یرا رو شیدست ها نیاو

 ؟ ی_از چ

 یلقب یمجبورش کنم زندگ نکهیا یفرارش نگذارم . دستم هم برا یبرا یراه چیه ینجوریخواستم ا یخودش بود . م یاصل لیدل

 شد .  یداشته باشد که بتواند خوشحال باشد بازتر م یاش را تا حد



 

 

 ازدواج مادر پدرش تو شناسنامه بخونه  .  خیبا تار دیتولد بچه با خی_باالخره تار

 عیسر یخنده ول ریزد ز یخواست سر به سرش بگذارم . معصومه پق یدلم م شتری. ب یبود و هم جد یهم شوخ ییجورا کی

 را باال برد  شیرو به معصومه صدا یعصبان نیخودش را جمع کرد . او

 ؟ یخند یم ی_به چ

 توانست خنده اش را کنترل کند باز هم با خنده گفت  یکه نم معصومه

 خانم . یچی_ه

 رو به من کرد و گفت  نیاو

 ... یخوا یم یجد ی_جد

 گذاشتم  زیم یرا رو وانیو ل دمیحرفش پر وسط

 استفاده کنم . یریشگیپ ی لهیوس چیه ستمینبود . در هر حال من حاضر ن یهم شوخ یلیخ یکردم ول یم تتی_نه ... داشتم اذ

 اد .  یاصال خوشم نم

 : دیحرفم پر وسط

 کردم .  دایخونه پ یکشوت تو یعالمه تو ی_خودم 

  دمیگفت متعجب پرس یم یچ داشت

 ؟ی_چ

 کرد گفت : یاش را با مزه م افهیکه ق یحرص با نمک با

 _کا ...

از  میخانه هستند و ما داشت یتو یرفته بود هنوز معصومه و شاد ادشی. انگار  دیدهانش کوب یحرفش دستش را رو وسط

 یدانستند چه خبر است ول یمهم نبود زن بودند و خودشان م یلیمن خ ی. البته برا میزد یحرف م لمانیمسا نیتر یخصوص

 نیدهانش را گرفت خوب بود چون با ا یجلو عیکه خودش سر نیا میبشو اتیو مهسا وارد جزئئ یشاد یجلو ادیامد ز یخوشم نم

 گفتم  یارام یزدم و با صدا نهی.خونسرد دست به س دیشن یرا م شیهم صدا یکه او زد مطمئنا شاد یداد

 نداره با زنم ... یکنم .لزوم یاستفاده نم یچی_من با تو ه

 را بست و با خجالت گفت  شیو چشم ها دیحرفم پر وسط

 _باشه باشه باشه ادامه نده . 

گاهش زد . سرم را کج کردم و ن رونیکرد و از اشپزخانه ب یتوانست خودش را کنترل کند عذرخواه ینم گهید معصومه

 شد تا چشم باز کرد ارام گفتم  یصورتش کردم که از خجالت رنگ به رنگ م

 ریغ . در یدارینگهش م ی. بش ینش ای یحامله بش ستیاز مخت فرو کن که با تو از اون اشغاال استفاده کنم . برامم مهم ن نوی_ا

 .  ینگران نباش نقدرینورپلنت که ا میریم نصورتمیا

 را خصمانه به من دوخت .  نگاهش

 گفتم  یارام یفهمم چرا ...سرم را جلو برم و با صدا ی_نم

 که خودم زنش کردم .  یهم بودن . نه واسه کس گهیکه قبل من با هزار نفر د کردمیاستفاده م یی_چون اون اشغاال رو واسه کسا

 قرمز تر شد  رنگش

 .  یحرف بزن حیصر نقدریا یتون یم ی_چطور

 ال انداختم با شانه

 .   ی_زنم



 

 

 زده گفت  خجالت

 ؟ ی_معصومه  چ

 جواب دادن .  یبرا نمیب ینم ی. من منع یدیبحثو کش م نی_اونم مثل مادرت . به عالوه خودت ا

 را باال برد  شیدست ها میتسل 

 پرسم  یم میخودمون دوتا هست یسواال رو خصوص نیبه بعدم ا نی. از ا دمیکش نم گهی_باشه باشه قبوله د

 و خنده گفتم  طنتیش یو با کم الیخیب

 باشه . یخواب نبود ای ی_اگر وقت کرد

موقع روز که  نیا دینبا دیام را گرفت و خودش هم خنده اش گرفته بود به زور خنده اش را جمع و جور کرد . مهسا و شا کهیت

 فرصت داشتم قبل از رفتن یساعت کیاز صبحانه هنوز  ها قبول کرده بودم . بعد گرادیبه اصرار باد یامدند ول یمن انجا بودم م

 هدف شبکه ها را یو ب مینشست یکاناپه  یو رو میبه حال بزرگ رفت نیبروند و خودم و او خانه. ان ها را مجبور کردم به اشپز

صورتش را تماش کنم و دوست داشتم  دمیگذاشتم و دراز کش شیپاها یکرد که خودم را جا به جا کردم و سر رو یم نییباال و پا

لباسش کردم و شکمش را نوازش  ریدست ز طنتیمن را نه . با ش یو ل دندیدیرا م نینداشتند . او دیاز اشپزخانه به من د هی. بق

  دیکردم ارام غر

 _زشته 

 بود که گفتم  رهیخ شیبردم . با خجالت به رو به رو یسر به سرش بگذارم لذت م نکهیبچه ها شده بودم . از ا هیشب

 .  تیسر کار قبل یتونم بزارم برگرد یوقت نم چی_ه

 کشت  .  یداشت خودش را م یمانده بود و خواننده ا یقیموس یشبکه  یرو ونیتعجب کنترل را ول کرد . تلوز با

 ؟ یزاریباشه م یا گهی_مگه کار د

 یامد . سوال خوب یخوشم نم نمانیم چون از سکوت بزده بود نیا یحرف را برا نیرا به هم فشار دادم و فکر کردم ا میها لب

 هنوز مطمئن نبودم .  یشرکت کنار خودم باشد ول یامد تو یبود . بدم نم

 _اگر شرکت خودم باشه ممکنه .

 باال داد : ابرو

 _شرکت خودت ؟

 _اره واردات صادرات . قبال گفته بودم . 

 .  دیشن یانگار بار اول بود م یمن نگفته بودم و ل ایامد  ینم ادشی ای

 ؟ رونیب امیاز خونه ب یزاریم ینی_

 خواستم پرخاش کنم .  یفکر کردم . نم یکم

 به تو داره .  ی_بستگ

 را مرتب میدستش صورتم را نوازش کرد و ابرو ها با

 ؟ ی_به چ

 امد  یتماس دستش با صورتم خوشم م از

ر بازم اگ یبار فرار کرد کیتو  یخوام زندان بانت باشم ول یکنم . نم یزندگ باهات خوامی. من م یتوچقدر وفادار نکهی_به ا

 .  یرو خراب کن زیممکنه همه چ یول ستین بیعج یفرار کن

 در صورتش گفت  یبیعج یلیصورتم متوقف شد با غم خ یرو دستش

 کنم .  ی_من فرار نم



 

 

 توانستم مطمئن باشم .  یتم دوست نداشت نمکه من دوستش داش یمن را اندازه ا یهم اعتماد نداشتم  وقت باز

 داره .  ی... بازم به خودت بستگ ی. ول ینیخواد خانوادت رو بب ی_دلم م

چهره اش به خاطر ان ها بود . نکنه به خاطر محمد بود . اخم کردم با  یتو یاش و ان غم یناراحت یعنی.  دیدرخش شیها چشم

 پرخاش گفتم 

 .  ی_به جز اون سرگرد عوض

 کرد  اخم

 فکر کنم ؟ یا گهیمن با وجود شوهر به مرد د شهی؟ م یدون یاز تعهد م یزی_چ

 .  یدوستم نداشته باش ی_چرا نشه . وقت

به اطرافش انداخت تا مطمئن  یبه سکوت گذشت و نگاه یا هیشد . چند ثان رهیبه من خ یبا حالت ناراحت کننده ا شیها چشم

از  یتکردم  وق شیکه همراه نقدریا قیو بعد عم یاپی. چند بار پ دیرا بوس میوال شد و لب هابعد  د ستیان اطراف ن یشود که کس

 من فاصله گرفت ارام گفت

 کنم .  ی_من فرار نم

 حرفش من را ارام کرده بود .  نیا یشد ول یبه من ثابت م دیها همه حرف بود و با نیا نکهیلبم نشست . با ا یرو لبخند

  ***************************** 

  نیاو

ث باشد باع یرفتنش معلوم نبود برگشتش ک نکهیحالم گرفته بود . ا یبود و من بوجور 1 کیرفت ساعت نزد یداشت م دوباره

 کالفه شوم .  شدیم

 یکه زده بود م ییحرف ها یتا به االن وبا همه  شبیکردم . خصوصا از د یم دایبهش پ یشتریب یانگار وابستگ هیثان هر

 متفاوت بود .  میبرا زهایچ یلیکه خ میتوانستم به جرات بگو

قد ع یاش برا یناگهان میتصم نیهم ا یاز من بچه داشته باشد و از طرف یکند و حت یکرد که با من زندگ یفکر م نیبه ا رامان

 کردن من   .

 بود هر وقت نیخواندن علتش ا غهیکردم ص یبود . چرا که فکر م رتمیکارش باعث ح نیگذشت و ا ینم ادیمان ز غهیمدت ص از

وقت از دست من  چیبود که قرار نبود ه یمعن نیبه ا مشیتصم نینباشد و حاال ا ادیخواست از دستم خالص شود دردسرش ز

ناراحت بودم  یلیع خموضو نیناراحت  قبال از ا ایخوشحال باشم  دیدانستم الیخالص شود و من هم به خودش محکوم بودم . نم

 که داشتم رها کند .  یراتییاصال قصد نداشت من را با توجه به تغ نکهیا ینداشتم و حت یاالن حس بد یول

 ام گرفته بود . هیگر یکرده است از خوشحال یخانواده ام فکر م دنیکار و د یگفته بود برا نکهیا از

 . شدیحالم دگرگون م میخواهم به خانواده ام بگو یکردم چه م یبعدش که فکر م فقط

ر اجازه اگ ی. حت نمشانیوقت نب چیافتادم که اصال ه یفکر م نیخانواده ام بفهمند بدون اجازه شان ازدواج کردم به ا نکهیفکر ا از

 .  دادیبدجور من را رنج م دانستندیان ها نم نکهیا یداشتم ول یکار را قانون نیا

 امد: ادمیاش را  قهیبه دق قهیشده بودم و دق داریتادم که از خواب بصبح زود اف ادی

 بودم حالیخسته و ب نقدریا دمیشن یکرد چشم باز کردم سرم دوران داشت و صداها را مفهوم نم دارمیرامان ب دادیو داد ب یصدا

بود و دستش دور کمرم بود و داشت  دهیچیمالفه ها پ نیتا متوجه رمان و مکان شوم . رامان من را ب دیطول کش یا قهیکه چند دق

  زدیداد م

 ؟ یه چک نجایا یسادی. وا رونی. برو ب نجایا دی؟ مگه من بهتون نگفته بودم تا من هستم پاتون رو نزار میجواب نداد یچ یعنی_

دم و ارام جا به جا صورتم افتاده بود را کنار ز یکه رو یرفت . مالفه ا یم رونیکنان ب یکه عذرخواه دمیرا شن یمرد یصدا

 شدم .



 

 

 یزیچه چ یتخت بود .افتاب داخل اتاق افتاده بود و مشخص بود صبح شده است ول یرو زیخ میبرافروخته و ن یبا چهره ا رامان

 زدم  شی. ارام صدا دمیفهم یشده بود را نم تشیباعث عصبان

 _رامان جان ...

باز شد و  شیبه دهنم امده بود . سر چرخاند و نگاه من کرد اخم ها یطور نیهم دانستمیبردم نم یجان به کار م شیبرا یک از

 مهربان نگاهم کرد 

 .  ی. خسته ا 8_جانم ... بخواب . هنوز تازه 

 یسرم گذاشت و من را تو ریو دستش را ز دیبرد .محال بود  ببرد. کنارم دراز کش یخوابم نم گهیبود . و د دهیاز سرم پر خواب

 بغلش گرفت 

 هستم .  شتیسرکار . بخواب پ رمیم ریز د_من امرو

 لمس محدود لذت بردم  نیبرهنه اش گذاشتم و لمسش کردم و از ا ی نهیس یرا رو میها دست

 شده بود ؟ ی_چ

 که افتاده بود  ینشست از اتفاق شیابروها نیب یاخم

 . مثل گاو سرشو انداخته اومده تو .  شعوری_ازگل ب

 یرا درک نم تشیعصبان زانیم نیا یداد و ل یم تیاهم مشیبه حر یلیبود که خ یبود ادم بیبود ؟ عج نیا تشیعصبان علت

 کردم که خودش ادامه داد و جوابم را داد 

 .  شعورایدر اتاق رو قفل کنم . ب دیبعد با ی. دفعه  ی_خوبه مالفه روت بود و تو بغل خودم بود

د ام ش یحرفا ؟ با تعجب نگاهش کردم که متوجه تعجب و کنجکاو نیداشت اصال رامان و ا یحرفش جه معن نیام گرفت . ا خنده

  دیام را بوس یشانی. نگاهم کرد و پ

 .  ارمیصداتو در ب نایا یجلو یخوا یکه نم یاول صبح یکن ینگاه م ینجوریبا اون چشات ا هی_چ

 زده و با خنده توام گفتم  وحشت

 _نه نه ... غلط بکنم . 

 کردم .  یحض م بیعج رشیاخ یها یشوخ طبع نیا از

 ؟ یکن ینگام م ینجوری_پس چرا ا

 اومدن ؟ یدی_خوب اخه تو خوابت سبکه . چطور نفهم

  دیرا خم کرد . گونه ام را بوس سرش

 شدم .  هوشی_ خسته ب

 ام زد  ینینوک ب یزدم. ارام با دست رو یلبخند

 .  یبگ یخواست یم گهید یحرفت نبود . چ یهمه  نیا ی_ول

 نداشت طفره رفتن  دهیامد . فا یلجم در م یبود  و من را شناخته بود گاه زیت نقدریا نکهیا از

 بود .  بیعج یشد یعصبان نقدری_خوب اخه ا

 شد  یکرد و جد اخم

 همه واکنش.. نی.ا  یعموما خونسرد یو ل یدیم تیاهم متی_اخه درسته به حر

 .  ظتریشد و اخمش غل یعصبان

 ؟ یفهم یم یلخت بود یول یتنت بود تا حد یاگر مالفه رو یحت ی_لخت بود



 

 

ا سرش ستون کرد ت ریشد دستش را ز ریگیپ دیسکوت من را د یکردم . وقت یذوق م تشیحساس نیچرا ته دلم از ا دانستمینم

  ندیخوب من را بب

 ؟ یفهم یگم م ی_م

ود منتظر ب یول دیبگو یزیخواست چ ینبود مشخص بود االن م یاننبود . اصال از دست من عصب یعصب ای زیام دیتهد لحنش

 نه ؟ ایمن خودم متوجه منظورش شده ام  ندیبب

 . دمی_اره فهم

 گم .  یدارم بهت م یچ نی. خوب گوش کن بب ی_نه متوجه نشد

 دقت نگاهش کردم و منتظر حرفش شدم  با

 یپوشن فقط حق نداشتن با کس یلباس م یگردن چه جور یم یکه بودن چه جور یا گهید ی_من تا حاال برام مهم نبوده زنا

 تو ... یباشن  . ول گهید

  زدیحرف م ینجوریبود ا دهیکه با ان ها خواب یگرید یکه از زن ها کردیازرده خاطرم م یکم شیکرد  .حرف ها یمکث

از اون بابت ندارم  ینگران نیپوششت واسه هم هیجور چه دمیبه من باشه خوب حواست رو جمع کن . د دیچشم تو فقط با نی_او

رو  زایچ نیدونم اسم ا ی. من نم یو هست یکشم . ماله من بود یارزو کنه م یکه تو رو حت یخوب حواست جمع کن . مرد یول

 ؟ یدیکنم . فهم ینم میکس تقس چیتو رو با ه زیچ چیمن ه یبوده ول فاوتمت زیهمه چ فیمن تعار ی. برا زارنیم یچ

 هیکرد و حاال ما یمن را به خاطر پوششم مسخره م لیحساس باشد . اوا ای یرتیغ نقدریکردم ا یماتش شده بود . فکر نم نگاهم

 یمن بود ونگاهم م دییمن چه . منتظر تا ینبود که عاشق من شده است . ول یشک گرید شبشیمسرتش بود . بعد از اعتراف د ی

 کرد . 

 .  دمی_فهم

 شیو صدا دیبه در کوب یشد . که شاد میمن خم شد و مشغول لب ها یبود رو زیخ میجور که ن نیتکان داد و هم یسر تیرضا با

 گفت: یکه م دمیرا شن

 _اقا صبحانه حاضره . 

 داد که خنده ام گرفت . داد زد  رونینفسش را ب یمن جدا شد و عصب از

 .  دیدست از سر من بردار دی_گم ش

رفته  نیاش از ب یبودمش تا بدخلق دهیتا حواسش را پرت کنم .و انقدر بوس دممیکش نییرا دور گردنش انداختم و سرش را پا دستم

 بود . 

 لبم نشسته بود .  یرو یبود انداختم . لبخند میبه رامان که رو به رو یاز خاطرات در امدم ونگاه دوباره

ا ببندکه ر نشیو خواست سر است دیبلند مردانه اش را پوش نیاست دیسف راهنیپ کردم . یم شیو من تماشا دیپوش یلباس م داشت

مشغول بستن  یحرف چیرا گرفتم و بدون ه نشیبه سمتش رفته بودم . سر است یجلو رفتم سر بلند کرد و نگاه من انداخت که ناگهان

 کرد  میچانه ام گذاشت و سرم را اال اورد و نگاه چشم ها ریدست ز شدکارم تمام  یشدم وقت نشیسر است

 ؟  ی_چرا ساکت

را  شنیطور که است نیدستش ازاد کردم و هم ریرا گرفتم و مشغول سرم را از گ گرشید نیبلند کردم و نگاهش کردم . است سر

 کردم ارام جوابش را دادم  یدرست م

 بگم خوب ؟  ی_چ

 .  یکنم گرفته ا ی. حس م یکیزدبه من ن نقدریا ی_ساکت نباش وقت

رداشتم و اتاق رفتم و ب یکاناپه  یدسته  یو صافش کرد به سمت کتش رو دمیلباسش کش ی قهیبه  یزدم و بعد دست یزورک لبخند

 به سمتش برگشتم 

 ؟ یگردیبرم ی_ک



 

 

 نشست  شیلب ها یرو یقیعم لبخند

 ؟  شهیدلت واسم تنگ م یگیم یدار یعنی_

ا نگه داشتم ت شیها را حرصم گرفت دست به کمرم زدم و کت را برا زیم نیاورد ا یم میکه به رو نطوریبودنش و هم زیت نیا از

 بپوشد 

 شده .  نیا شیمعن یگردیبرم یتا حاال ک ی_از ک

م که کتش را مرتب کرد یسمت من . لبه  دیشانه اش انداخت و بعد چرخ یرا داخل کت فرو برد و با حرکت من رو شیها دست

 .  دیرس ییهویدر اتاق با شدت باز شد و سامان 

 سامان صرف نظر کرد  دنیکه با د دیبگو یزیبا اخم دهانش را باز کرد که چ دیزده نگاهش کردم که رامان هم چرخ وحشت

 است  اه    لهیخونه رسما طو نی_ا

را  شیکردم . ابروها یلباسش را مرتب م ی قهینگاهش به دست من ماند که وور گردن رامان خشک شده بود و داشتم  سامان

 گفت  طنتیباال انداخت و با ش

 .  دمی_اوه اوه بد موقع رس

 کردم براش رفع سو تفاهم کنم  یسع عیسر دمیکش خجالت

 لباس رو ... ی قهی_نه نه داشتم 

 او و سامان رد  و بدل شد  نیدست دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند ک جا خوردم با تعجب نگاهم ب رامان

 محافظا امروز صبح . ینه به بد موقع یول یدی_اره بدموقع رس

 یه که دستش گوش یو درحال هیشد . سامان دست به سن شتریلبم نشست و هم خجالتم ب یاتفاقات صبح هم لبخند رو یاداوری با

 کرد گفت :  یدهانش را به حالت فکر کردن لمس م

 ؟  هیچ هی_قض

  دمیصورت من که خجالت زده صورتم را عقب کش یوال شد دود رامان

 کارم رو تموم کنم  سایوا قهیدق کی_ 

پشت سرم نشست و من  گرشیدست د یکردم از خودم دورش کنم ول یاش گذاشتم و سع نهیس یرا گرفت . دست رو میلب ها و

 .  دیرا چسب

 یمن را ان طور م یکرد وقت یکردم. مغزم قفل م شیخجالت و حضور سامان شدم و همراه الیخیب دیزورم بهش نرس یوقت

 گفت  طنتی.سامان با ش میزدیکرد هر دو نفس نفس م میرها ی. وقت دیبوس

 . رونیبرم ب گهی، د دی_اگر قراره ادامه بد

  دیبه صورتم پاش یاش . رامان لبخند یام گرفت از شوخ خنده

 .  میریبا هم م گهید ستی_نه الزم ن

 تکان داد و بعد گفت : یسر تیبا رضا سامان

 شده  ؟  یصبح چ ی_نگفت

 افتاد به سمت سامان و من هم تا دم در همراهشان رفتم  راه

 انیمطمئن نشدن حق ندارن مثل گاو سرشون رو بندازن ب یتا وقت ایمن هستم  یوقت گهیبار د کیمحافظا اخطار بده اگر  نی_به ا

 تو خونه خصوصا تو اتاق من .

 دست پشت رامان گذاشت  یبا لحن با مزه ا ساما

 ؟  ی_اوه اوه رو کار بود



 

 

 به او رفت  یترسناک  یچشم غره  یعصبان رامان

 _خوب بابا نزن .

 کرد  یسر به من اشاره نامحسوس با

  اس؟یشوخ نیا ی_االن جا

 کند . یم یمهم نبود جه سوال چیمعصومه و خانوم ها ه ی. وگرنه جلو به مذکر جماعت بود فقط تشیام گرفت . پس حساس خنده

بدرقه  یو معصومه هم پشت سر من بودند   همه برا یرامان به سمت من برگشت . مهسا و شاد ستادندیا میدیدر که رس یجلو

 گفت : یرو به مهسا و شاد یلحن ناگهان رییشان امده بودند انگار   سامان با تغ

 . دیکن یکه اخطار رو فعال م دیدونیبود م یمشکل نی. کوچکتر دیکن ین رو جمع م_خوب حواستو

ان ها بخواهد من را ببوسد و خجالت زده  یجلو دمیبه سمت من برداشت ترس یگفتند . دامان قدم یدو سر تکان دادند و چشم هر

  دیام را بوس یشانیفقط پ یشوم ول

 . زنمیبه خونه زنگ م امی_اگر نتونستم ب

گوشم اورد و ارام  خینشستم که سرش را ب میلب ها یرو یحرف بزنم   . لبخند یتوانستم با او تلفن یکردم که حداقل م ذوق

 زمزمه کرد 

 رم .  یتا تهش م یبعد یکن دفعه  رهیذخ توی_از االن انرژ

 کرد و ینگاه م یو برگشت به سمت سامان که ما را با مهربان دیام گرفت از حرفش و دوباره سرخ شدم . گونه ام را بوس خنده

 گفت 

 . شمیم مونیوگرنه پش گهید می_بر

 رفتند .  یبعد از خداحافظ و

 صورتم تکان داد  یدر خانه بسته شد معصومه دست جلو یوقت

 _خانوم جان ؟ 

 امدم و نگاهش کردم  رونیب الیفکر و خ از

 _بله ؟ 

 زد  میبه رو یلبخند

 .  دمیگل گاو زبون بهتون م وانیل کی یروز دی_اگر نگران بچه هست

 یام بود کم یشخص لیمسا ریمعصومه درگ نکهیا یراحت شده بود ول المی.خ دمیکش یراحت شده باشد نفس راحت المیخ انگار

 بود دست پشتم گذاشت  دهیکرد   معصومه که فهم یخجالت زده ام م

 که اقا تهشو دراورده .  یدرست کرد ییغذا دمینه ؟ شن ایرست کنم غذا د یکن ی_حاال امروز کمکم م

  دمیکه کرده بود خند یفیزده از تعر ذوق

 . نشیب دیهمشو خورد . اصال نفسم نکش شبی_د

 نگاه من کرد  مهربان

 براش بکن .  نکارای_پس بازم از ا

   دادمیکارها را انجام م زدمیطور که حرف م نیو هم میزدم د سر تکان دادم . به سمت اشپزخانه رفت یلبخند

 یشد و همه را دست به سر م یمن بود از من جدا نم کیرامان نزد یوقت نکهیگذاشت راجع به ا یمعصومه سر به سرم م یگاه

 . یمعصومه خوشحال بود و راض یول شدیکرد   باعث خجالتم م



 

 

 : دیپرس یکرد که ناگهان یو کمک من م شدیشت اماده رفتن مکردم . معصومه کم کم  دا یشام ساالد درست م یبرا داشتم

 پرسم فک کن من مادرتم و صادقانه جوابمو بده  . یازت م یسوال کیجان  نی_او

 زدم  شیبه رو یلبخند

 _حتما .

 نگران شوم  یکم شدیسوالش که باعث م دنیپرس یبود برا مردد

 ؟  ی_تو اقا رو دوست دار

 کردم .  یخودپ از خودم سوال م یکردند رامان معصومه خودم . حت یسوال را م نیهمه هم رایزد از سوالش   چرااخ خشکم

 گفت  دیسکوتم را د یوقت یدر دست وا رفته نگاه معصومه کردم .منتظر جوابم بود کل اریدهانم را قورت دادم و خ ال

 نه .  ای دونمینم یسکوت خوبه . چون حداقل نگفت نی_ا

 چیمعنا بود که ه نیبه ا نیرامان را دوست داشته باشم و ا یجد یجد دمیترس یسوال وحشت داشتم . م نیاز جواب ا قتیحق در

ا پر است .نفسم ر یبزرگ التیشده ام که ادم کشته و ادم شکنجه کرده و صاحب تشک یوجدانم نداشتم که عاشق کس یبرا یجواب

 کردم  یم یدادم احساس خفگ رونیصدا ب

 ترسم معصومه  ... ی_م

 : دیپرس مهربان

  زکمیعز ی_از چ

 که عاشقش باشم .  نی_ از ا

 خواند یترسم انگار ذهنم را م یاصال چرا م ای ستیدرد من چ دیفهم یم انگار

 گفت  یرا به سمت خودش چرخاند و با لبخند مهربان من

 .  ییداره تو ازیکه االن ن یزی. تنها چ شهیبا تو خود واقع قتیعوض بشه در حق نکهیاست   نه ا گهیادم د کیاقا با تو  نی_او

 نگاهش کردم  سردرگم

 _من ؟ 

کشته نشده  یتو پات به خونه اش باز شده کس ی. از وقت یکه از خودش ساخته بکش ییوالیه نیکن تا ا زشیاز محبتت لبر نقدری_ا

تونه سنگدل باشه اگر تنها رها بشه خطرناکه .  یقا با تو نما نیکه خوب حماقت خودش بود . او اسمنیبه جز  دهیند یجد بیو اس

 رو نداره . خواهرشم که ... یکس چیسال هاست که تنهاس به جز اقا سامان ه

هم  ییها زیخود رامان گفته بود و چ ییزهایخواستم از زبان معصومه بشنوم که خواهرش کجاست هر چند چ یکرد م یسکوت

به خشونت ربشه در  لشیکه رامان داشت و م یبیعج یعدم کنترل خشم و حالت ها دانستمیبودم . م دهیپراکنده از سامان شن

 اتفاقات گذشته اش دارد . 

 _معصومه از خانوادش بگو برام .

  دانستمیم دیمن با یسوال غدقن بود   درکش سخت نبود ول نیحرف ممنوع بود ا نیبه من انداخت انگار ا ینگاه دیترد با

 خوام بشناسمش   یم گمینم یزی_نترس چ

 شروع به صحبت کرد  یارام ینشست و با صدا مینشاند و خودش رو به رو یصندل یو من را رو دیکش یقیعم نفس

د تا کر یشد و سع شونیوارد زندگ یقبل یداشتن که با برنامه  یکیشر هیاز دست دادن .  ی_اقا پدر و مادرشون رو تو نوجوون

 نتونست    یثروتشون رو باال بکشه ول پدرشون رو گول بزنه و

فهمه پدر اقا زرنگ تر از  یم ی. اون مرد وقت دونمیرو نم ادشیکم و ز ی. در کل درسته ول دمیحرف ها رو من شن نیهمه ا البته

ک مشکو هیتا قض دارهیکشه و بچه ها رو نگه م یکشه که پدر و مادر اقا رو م یم یو نقشه ا شهیم یعصبان یلیحرفاست خ نیا



 

 

با عقد کردن دختر اقا همه رو باال بکشه و سهم اقا رامان رو  دنیرس یبه سن قانون یو وقت هبه اونا برس راثینباشه و ارث و م

انگار متوجه شده بوده و تمام  یکه اقت از قبل به علت نهیکن و اونم ا یم یاشتباه هی ی. ول رهیازش بگ سایکردن رو تیهم با اذ

با اون مرد ازدواج کنه .  سایتونست نزاره رو یم دیرسیم یسن قانون هب شونیا یوقت ینجوریو  ا زنهیقا رامان ماموالشو به نام ا

 هدونستیخوب علتش رو نم یشخص عالقه داشته به خاطر توجهاتش ول نیبه ا یلیکم سن و سال بوده و خ یلیخانوم خ سایرو

به خواهرشون تجاوز  نچشن اقا راما یهمدن شب جلو شنیکشته م یتصادف ساختگ هی یپدر و مادر اقا به اون شکل تو یوقت

 کنن .  یم

 دهانم گذاشتم .  یدست رو یحال بد و منقلب شده ا با

 کنه ؟  یم کاری_رامان چ

 سر تکون داد  یبا ناراحت معصومه

 ونانشیکنه و تمام دوستان و اشنا تیزشون حماهم نبوده ا ینبودن و کس رانیشون بوده که ا ییاون موقع دا شونی_تنها خانواده ا

 هدادیکه نشون م یجعل ینامه  کیو  تیو خواهر و برادر با قبول مسئول گرنیو از اون ها فاصله م شنیم دیتهد یاز سمت کس

 کنه . یکنن تا با اون ادم زندگ ی.پس اون ها را مجبور م رسهیمپدرشدن  کیبچه ها به شر تیمومیق

ث اتفاق باع نیکنه .ا یم یرسه و خودکش یم یوانگیبه مرض د بایتقر شونیتا ا شهیبه خواهرشون تجاوز م یبار نیچند ظاهرا

تا به سن  شنیو به پرورشگاه فرستاده م شهیازشون گرفته م تیعدم صالح لیبه دل تیمومیکنن و ق یم یریگیو پ شهیم سیشک پل

 قا  . طور ا نی، هم زنهینم یحرف دونمیکه ما نم یبه علت یبودن ول یبستر یروان مارستانیرو ب یبرسن خواهرشون مدت یقانون

 شه    یم داشیشون پ ییدا رونیب ادیاز پرورشگاه م یوقت

 اش گفتم  ییدا یتیکفا یب یالیخ  یب نیاز ا یعصبان

 بوده ؟  ی_اون چند سال کدوم گور

 زد  یلبخند تمیبه ابن عصبان معصومه

داشته  رو به اقا  ینامعلوم تیکه وضع یو تمام ثروت خانوادگ گردنیبرم یوقت یندارن . ول شونییبه دا یعالقه ا چی_اقا هم ه

 کنه .  یم رییوضع تغ یکم گردونهیرامان برم

و حالشون بهتر  رنیگیاون مدت تحت درمان قرار م یخودشون و تو شیبرن پ یبگذره خواهرشون رو م یچند سال گذارهیم اقا

 سابق پدرشون رو ... کیو اقا رامان بعد چند سال ظاهرا شر شهیم

 را بستم  مینگاه من کرد چشم ها مردد

 بگو . شوی_باق

  دیکش یقیعم ینف معصومه

 یول انیحال خانوم که بهتر شده کوتاه م یبرا یمدت بودن   اقا رامان مخالف بودن ول هیو باهم  شهیم ی_خواهرشون عاشق مرد

 خانوم رگشو زده .  گنیم   زننیتو شب تولد خانوم محافظاشدن زنگ م یناگهان

 از ناراحت کننده بود    شیب گهیاش د یهام چهارتا شد . زندگ چشم

 _دوباره ؟ 

 تکان داد  یسر معصومه

 .  شناختش شدیپسره رو زده بود که نم نقدریا گنیبرگشت خونه تمام لباساش غرق خون بود م یاقا وقت ادمهی_اون شبو خوب 

  دمیقرار پرس یکردم ب دایپ یدلم حس بد ته

 _چرا ؟

 نیهمچ یبرا یبشه   خانوم که تحت درمان بوده هنوز حال مساعد کیکنه به خانوم نزد یم یتولد سع ی_اون شب تولد به بهانه 

کنه به زور متوسل بشه که محافظاشون مداخله  یم یو پسره سع شنیم ریکنه و با پسره درگ یرد م نیهم ینداشته برا یروابط

که دوستش داره بکنه فقط به  یکس یبرا یتونه کار ینم یخوره و اون حت یبه هم م ومحالش از خان گهیکنن . اون پسرم م یم



 

 

ر به  خاط نباریکنه که ا یم یحرفا  همون شب خانوم خودکش نیباکره نبست و از ا یداره و حت تیخاص یبرادر پولدار ب

  ننیبیم بیتون به مغزشون به شدت اس دنیو نرس دیشد یزیخونر

که سر خواهرش امده  ییاز بال یکشبد حت یکه به دوش م یرا تحمل کرده بود   بار یزندگ نیدگرگون شده بود . چطور چن حالم

 گفتم  امدیکه از چاه در م ییبود بدتر بود . با صدا

 _خوارش االن کجاست ؟ 

 : دیکش یقینفس عم معصومه

که  یعصب یدکترا نذاشتن . حمله ها یکنه ول یخونه ازشون نگهدار یخواست تو یاقا م نیبستر یروان مارستانی_سالهاست ب

 . زنهیم بیاس هیبه خودش و بق دهیبهش دست م

شد  یم یچه حرف شده بود کسانیبار با خاک  دنیبار چند کیادم نه  نیبودم . ا رهیخ میجلو زیبودم و به م یصندل یرفته رو وا

 زد .

 تا ارامم کند  دیدست پشت کمر من گذاشت و ارام دست کش معصومه

اون که  یول دهیزجر کش یلیداشته باشه . خواهرش هم خ یوقت کس چیه یکن یارزو نم چیداشته که ه یرامان زندگ نی_او

 کشه .  یزجر م شتریعاشق خواهرش بوده ب نقدریا

 .  گفته یم ونیو هز زنهیکنه و حرف نم یهفته تب م کیکنن تا  یتجاوز م سایرو دوست داشته که وقت به رو سایرو نقدریا

که از خودش ساخته  . فک نکن ذاتش خرابه . زمان  هیزیچ ینیبیکه ازش م ینیداره ا میبه ترم ازیادم داغون شده است ن نیا

که  یبوده . ادم یادم معتقد ینبوده ول یپدرش ادم مذهب   دادنیم تیاهم زایچ نیداشته که به خالل و حروم و ا یخانواده ا یبچگ

 بسازه . والیتونه نابودش کنه و ازش ه یم ییبال نیفقط به همچ دهبو یزیچ نیاش همچ شهیو ر هیبن

 دادم  رونیرا ب نفسم

 ادم کشته . نایا ی_با همه 

 را بست   شیها چشم

فروش  که به وطن یکس ایزده  بیکه به خواهرش و خانوادش اس ینکشته . کس گناهیب دونمیم نویا یکرد ول حیشه توج ینم نوی_ا

 .  دهیقتلشو کش یقاتل بوده که نقشه  یعوض

 اسلحه دست گرفته باشد و کشتار کرده باشد . دیرس یبه نظر نم یباشد . ول نینبودم فقط هم مطمئن

بال سرم امده بود . ان از تجربه تلخ  نقدریکه ا سوختیدلم به حال خودم م شهیگذاشتم . هم زیم یو سرم را رو دمیکش یقیعم نفس

 و بعد هم ان ازدواج هولناک ... ینوجوان

شدن خواهرش .  وانهیو د ینبود . کشته شدن خانواده اش تجاوز به خواهرش  خودکش چیرامان ه یمن در مقابل زندگ یزندگ و

به اب و اتش  دیبه دست اوردنم با یشده بود که برا یاستمد بکشش و عاشق منخو یکه م ییکرده بود ادم ها شیکه رها ییدا

 .  زدیم

 نکرده بودم درک کنم .  یبه من نزده بود را سع یبیاس نیکه کوچکتر یبار ادم کی یسخت بود . و من حت چقدر

 یومصلحت که از ر ینه از رو ایبار از ته قلب بغلش کرده بودم  کیکردم . کاش  یم یچقدر احساس دلتنگ دمیکش یقیعم نفس

 بودمش .  دهیاحساس بوس

 ناهار من را صدا نکنند .  یکردم . از همه خواستم برا یبا خودم خلوت م یکم دیکردم با یشدم و از معصومه عذرخواه بلند

*********** 

 

  سامان

 



 

 

 نیاو شیتازه از پ نکهیداشت . با ا یبد یلیحال خرامان  نباریچرا ا دانمیکرده بود .نم لهیبه رامان پ ییخانه دوباره دا میبرگشت

ت و شده اس نیبودم که چقدر عاشق او رفتهیپذ گهیاش را به او درک کنم د یوابستگ توانستمیناخوش بود . م یالک یول میامد

ه دانم ب یاش نم ینگران نقدریا یکرده بود .ول دایداشت هدف پ زهیبرو حداقل انگ یداشت لذت م یخوشحال بودم حداقل از زندگ

 یداشت ابراز ناراحت میزد رونیاز خانه ب یخوب است از وقت زیبود که همه چ دهیرا د تیخودش وضع نکهیچه علت بود . با ا

 .  دبرو نیاو دنیگفت که کاش بشود شب به د یزد و م یکرد و غر م یم

ف و ان طر نیهمه ا نیمن واقعا کشش ا یند جا بروند ولکرد که با هم چ لهیبه رامان پ ییدوباره دا میاز سر کار برگشت یوقت یول

 شیبرا تیبا وجود من تحمل وضع دانستمیطرف رفتن را نداشتم . پس بهانه اوردم و ماندم . هر چند رامان چشم غره رفت   م

 راحت تر بود .

گذاشته  ریمن هم تاث یکه رو بود که رامان داده بود .ظاهرا یجو یعلتش همه  دیدانم چرا بدجور مضطرب شده بودم شا ینم

 بود . 

 یلیکردم که رامان تماس گرفت .خ یشرکت را چک م یداشتم حساب و کتاب ها ییرایپذ یشب بود و من تو 11 کینزد ساعت

 .  گردندیبرنم 2و  1با حرص گفت که شب تا  دیر ا فهم نیشد ا یبود از لحن حرف زدنش م یعصبان

داشت که صحبت  تیاش معذور ییدا یبرود و او که جلو نیاو دنیتوانست به د یسر به سرش گذاشتم که نم یهم من هم کم من

لبم بود که در سالن را زدند و معصومه وارد شد  یکردم لبخند رو یرا قطع م یگوش یکرد . وقت میمستق ریغ یدهایتهد یکند کل

  دمیو پرس گذاشتم زیم یرا رو یبهش انداختم گوش ی. نگاه

 شده معصومه ؟  یزی_چ

 نشست  میابروها نیب یاست . اخم یمهم زیچ دمیپا و ان پا کرد که فهم نیمستاصل بود ا معصومه

 نه؟  ای یحرف بزن یخوا ی_م

  دیکش یقیعم نفس

 خانوم گفتم  یبودم برا دهیشن هیو بق گاردایکه قبال از شما و باد ییزای_اقا من امروز چ

 گفته بود  نیاو یبرا یچ دمیفهم ینم قیرا دق منظورش

 ؟  یگفت ی_چ

 فرستاد  رونیدهانش را قورت داد و نفسش را پر صدا ب اب

 _راجع به گذشته اقا رامان .

تعجب  ینگفته بود و حاال جا یزیچ یوقت به کس چیاو ه یگفته بودم ول یمعصومه از گذشته رامان کم یتر شد . برا ظیغل اخمم

نشان  یمهم بود تا بخواهم عکس العمل خاص میبود و علت کارش برا یداشت . منتظر نگاهش کردم. بچه نبود زن جا افتاده ا

 و ادامه داد دیبدهم .خودش هم فهم

 کنم خانوم به اقا عالقه دارن و به شدت هم وابسته هستن .  ی_من حس م

 شک داشتم به دامان عالقه مند شود . شهیکه هم نیکنم نسبت به او دایپ یننایخوب و اطم یلیحرفش باعث شد ته دلم حس خ نیا

 _خوب ؟ 

 بخش از گذشتشون . نیبه خاطر گذشته اقا مردد بودن . به خاطر ادم کشتن و ا شونیا ی_ول

هم اگر خود من  یکرد ول یاش م ییدا یکه برا ییها یوقت نه به خالف کار چیبودم ه یشدم .نه به ادم کشتنش راض یعصب

نفس  . بردیکه خودش هم از کشتن لذت نم دانستمیرا م نیا یکردم . ول ینم غیکس در چیرامان وسط بود از کشتن ه تیبحث امن

  دنیکش یقیعم

 بود ؟  ی_خوب واکنشش چ

 یزی. چ ختنیبد شد به هم ر یلیگفتم براشون حالشون خ یبتونه درک کنه . وقت دیاقا رو بدونه شا یرفتارا نیا لیخواستم دل ی_م

ردم و مهسا قبلش سفارش ک یمن برگشتم خونه به شاد دونمی. بعدش رو نم امدنین رونیغذا هم ب ینگفتن و رفتن تو اتاقشون برا

 حتما اصرار کنن که شام بخوره . 



 

 

 اهیگذشته س ایداشت رامان را درک کند  یبد ؟ ناراحت بود و سع ایخوب بود  یداشت ؟ معن یچه معن نیانداختم ا نییرا پا سرم

 باعث عذابش شده بود ؟  شتریرامان ب

 تکان دادم  یسر

 .  یبر یتونی_باشه م

ناخوش احوال بود  نی. حاال که او شتریاز قبل هم ب یمضطرب شده بودم . حت یرفت  بدجور رونیتکان داد و از سالن ب یسر

زدم به  رونیامدند . از جا بلند شدم و از سالن ب یم ریاش هم که د ییداشتم که به ان جا سر بزنم . رامان و دا یشتریاصرار ب

 بهش بزنم .  یمن را اماده کنند . بد نبود سر نیماش ندیخدمتکار ها گفتم تا بگو

******** 

 محمد

 

فته بود و گمش کرده بودند . ان هم نه االن بلکه چند شد که از دستشان در ر یشده بودم گ باورم نم وانهیبودم . د یعصبان

 ودند . ب دهیرا گول زده بود و ان ها هم نفهم میگذاشته بود کیکش یکه برا ینیزده بود و تمام مامور بشیبود که از خانه غ یساعت

 یراب دمیام یها و ان کورسو انداختن فروزنده ریفرصت گ شدیکردم که خودم به نفس نفس افتادم . باورم نم دادیداد و ب انقدر

 به باد رفته بود .  ینطوریا نیاو

 فرو کردم    میرا در موها میهم نشستم و دست ها یصندل یرو

 مگه پشه بود که از جلو چشمتون بال بزنه بره ؟  دیدی_اخه چه طور نفهم

 گفت  یبود با شرمندگ میکه جلو یارشد مسئول مامور

خودمون هم  یخدمتکار تفوذ یزده حت بشیغ یچطور میرفت و امد نکردن ما اصال متوجه نشد یی_قربان اصال از در جلو

 متوجه نشده بوده  

 عمل کنند .  رکانهیز نقدریباعث شده بود ا نینظر هستند و هم ریز دانستندیم

 رو به مامور گفتم  زدمیم نرویطور که از در ب نیرا برداشتم و هم دمیگذاشتم کل یم دانیبابد خودم پا به م شدینم ینجوریا

خود  . میرینظر بگ ریبه خونه رو ز یهر ورود و خروج ایبرگشتنش رو  میبد کیکش دیبا می. حاال که گمش کرد ای_دنبالم ب

 فروزنده تو خونه است ؟ 

 رسم ب نگیگذاشتم تا به پارک یرفتم ک سالن بزرگ را پشت سر م یکه تند راه م نقدریکه به من برسد ا دیدویدنبالم م مرد

 خونه تکون نخورده  ی_بله قربان خونه است .جاسوسمون اطالع داد از تو

 تکان دادم  سر

 هر یاماده کن یبانیپشت یرویعالمه ن هیخوام  یپسرش . م شیپ رهیم یباباش به جور ایباباش  شیپ ادیخودش م ای_خوبه 

 ون .دنبالش میمانور بفرست دیاز خونه رو با یخروج

 مچشون رو گرفت . شهیجا م هیمطمئنم  من

 ها را انجام داد و بعد با احترام گفت  یچند تا تلفن زد و هماهنگ نگیبه سمت پارک ریمس یتو

 _خودتون هم ...

 با من بود . زیهمه چ اریتام داده بود و مهم نبود درجه من چه بود اخت اریپرونده به من اخت نیدر ا مساری. ت دمیحرفش پر وسط

 شه .  یراحت نم المیخ ینجوریباشم اونجا ا دی_خودمم با

 کند .  یتواند اعتراض یکه نم دانستیکه داده بود خودش هم خوب م یبا ان سوت یبهش برخورد ول انگار



 

 

چند  تم ممکن استگف یبهشان م دیخانه را گرفتم . با یشماره  افتمیراه ب نکهیرا روشن کردم و قبل ا نیشدم و ماش نیماش سوار

 حرام بود . تیوضع نیخواب هم در ا یهوا رها کنم . حت یرا رو زیشد همه ج یخانه نروم   نم یروز

******** 

 

  نیاو

 

 بخوابم .  دیاب ایشد  شیدایوقت پ ریکه د شبیمثل د شیصبر کنم برا دیبا دانستمینبود نم یوقت اخر شب بود . از رامان خبر رید

 نییپا میاز گلو زیچ چیبرد . از صبح که صبحانه را با رامان خورده بودم ه یو خوابم نم شدمیرختخواب مرتب جا به جا م یتو

 نرفته بود . 

شتم دا گهیشوم که د هیهم نوشتم تا تخل یبا خودم فکر کردم و کم نقدریرامان بدجور حالم را خراب کرده بود . ا یزندگ داستان

 شدم    یم وانهید

م خواست ینه ؟ م ای دیا یامشب م نمیخواست بب یخواست با رامان حرف بزنم . دلم م یجا بلند شدم دلم م شدازینم ینجوریا یلو

ته بود که گف یبه شوخ یشدم که امروز صبح وقت مانیلحظه پش کیخواستم بداند که دلم تنگ شده است .  یبداند منتظرش هستم م

 را داده بودم .  بچرا ان جوا شودیتنگ م شیدلم برا

زده  یرفح ایزده بودم  یلبخند مشیمستق ریو غ میمستق یحالت جواب محبت ها نیبهش نکرده بودم . بهتر یوقت ابراز محبت چیه

 هم نبود . یواقع یکننده  دواریام یکننده نبود ول دیبودم که فقط ناام

روشن کرده بود . فک کردم مهسا و  یفضا را کم ییرایپذ یاز اباژور تو یبود فقط نور جزئ کیامدم همه جا تار رونیاتاق ب از

من از جا  دنیصورتش افتاده بود . با د یاش تو ی. مبل نشسته بود و نور گوش یکه رو دمیمهسا را د یخواب هستند ول یشاد

 بلند شد و نگران به سمتم امد 

 ؟  دیخوا یم یزیشده ؟ چ یزی_چ

 تکان دادم . چراغ را روشن کرد و نگاهم کرد و منتظر پاسخ من شد . سر

 ؟  یبکن یشه برام کار ی_نه نه فقط م

 کرد  .  یما را نگاه م جیشده بود گ داریکه از روشن شدن چراغ ها ب یشاد

 ؟ ی_چه کار

 . دمیکش یهم خجالت م یبودم کم مردد

  د؟یریشه با رامان تماس بگ ی_م

 شاد شد گ شیچشم ها مهسا

 افتاده ؟  ی؟ اتفاق دیالزم دار یزی_چ

 تکان دادم  سر

 خوام باهاش صحبت کنم .  ی_ نه اصال فقط رامان قرار بود زنگ بزنه نزده فقط م

صحبت  یخواستم با او تلفن یبار بود م نیاول یداشتم برا یبیرا گرفت . استرس عج یشماره ا لشیتکان داد و با موبا یسر مهسا

 به پا بود .  ییدلم غوغا یتو یموضوع جزئ نیهم یکنم و برا

 داشتم .  یخاص حس

خوان با شما صحبت کنن .....باشه چند  یسر جاشه فقط خانوم گفتن م زیهمه چ ستین یزیچ دی_سالم اقا .... نه نه نگران نباش

 . رمیگیتماس م گهید قهیدق

 بعد مهسا گفت  یشدم ول دیناام یرا قطع کرد منتظر نگاهش کردم . اول کم یگوش و



 

 

 . رمیتماس بگ گهید قهیبتونن صحبت کنن من چند دق یی_اقا گفتن برن جا

 . دمیکش یراحت نفس

 یکه در دلم بود م ییاز ان غوغا یگرسنه بودم ول یرفت و کم یبود و نشسته بود دلم ضعف م دهیخواب از سرش پر شادب

گذشته بود که تلفن مهسا خودش زنگ خورد . با تعجب نگاه مهسا کردم  مهسا ن قهیبخورم و حالم بد شود . چند دق یزیچ دمیترس

 را به سمت من گرفت  یگوش

 _خودشونن .

 را از مهسا گرفتم .  یو ذوق زده گوش دمیپاش شیبه رو یزنگ زده بود . لبخند عیسر نقدریبودم خودش ا متعجب

 _الو ...

 _جانم ؟

 یجمله به زبانم امد   از مهسا و شاد نیبتوانم بهش بزنم اول یکردم به سخت یکه فکر م یبه دلم نشست که حرف یجور جانمش

  امدندیدور شدم و به سمت اشپزخانه رفتپ دنبالم ن

 _دلم تنگ شده بود .

و ارام  دمیکش یقیباشد . نفس عم دهینشن دیاز پشت تلفن . شک کردم شا دمیشن یرا م شینفس ها یبرقرار شد . صدا سکوت

 کردم  شیاصد

 _رامان ؟

ه ب نقدریا دایچرا جد یداشت ول یگوش نواز یمردانه  یکال صدا   شدیاز پشت تلفن چقدر جذاب م شیبه حرف امد صدا باالخره

 کردم ؟  یدرباره اش فکر م زهایچ نیتر یجزئ

 ؟  یام کن وونهید یخوا ی_م

 گفتم  ریاش کنم ؟متح وانهید دیچرا با دانستمینم

 زدم ؟  ی_چرا ؟ حرف بد

 پر حرارت بود شیصدا تن

 .یار یکنم ؟ نفس منو بند م کریچ یخوا یسراغت م امیب تونمیدلت تنگ شده من نم یگیمقدمه م یب ی_المصب زنگ زد

 .  دمیشن یرا م شینفس ها یدلم نشست و خنده ام گرفت . هنوز صدا یتو یبیحرفش ذوق عج نیا از

 شه . منه . حواست با یخنده هات همش برا نی_ا

 نگفتم که گفت  یزیهم چ باز

 بدنت .  یزارم تو یسالم نم یدستم بهت برسه جا نی_او

 خنده ام ناخوداگاه باال رفت .  یصدا

 هنوز درد دارم . ی_وا

 شد  یجد یناگهان شیصدا

 سامان رو بفرستم دنبال دکتر ؟ یلی_اگر خ

 کردم ارامش کنم  یگرفته و بود و نگران بود . سع یاو جد یدرد نداشتم ول گهید نقدریکرده بودم ا یشوخ من

 کردم .  ی_شوخ

 .  نمشیبب نکهیاز همان فاصله و بدون ا یتوانستم لبخندش را حس کنم حت یم

 ؟ یکن یم یمن و دلبر یشد زنگ زد ی_حاال چ



 

 

 خجالت زده گفتم ییدر اشپزخانه نشستم و با صدا زیپشت م یصندل یو سرخ شدم . رو دمیکش خجالت

 _من که گفتم ... 

 خنده جوابم را داد : با

 _بازم بگو . 

مهم  شیبرا زهایچ یباشد که ا یکردم ادم یفکر م شهیکارش خنده ام گرفت . چقدر کمتر از انتظار من از او بود . هم نیا از

مان  یخواستم االن که حال هر دو یساده چقدر خوشحال بود و دوست داشت باز هم بشنود . نم یجمله  نیاو با هم ینباشد ول

 خوب بود خرابش کنم 

 _زنگ زدم بگم که ...

  دیسکوتم خسته شد و پرس نیبه ذهنم فشار اورد . از ا یزیچ یدهانم را قورت دادم و مردد ماندم . لحظه ا اب

 ؟ی_که چ

 جانم ... هول شدم . اونو گفتم . ی... تا گفت یبگم بهت .. ول یزیچ هی_که 

 حالش گرفته شده بود  یکم انگار

 ... یداشت یا گهی؟ کار د یبگ نویا یخواست ینم یبگ یخوا ی_م

 شیخواست بهش بگم که دلم برا یفقط دلم نم گهی. حاال د  دادیخورد . بدجور داشت ازارم م یمثل خوره داشت م یزیرا چ ذهنم

 .  ستیدرست چ داشتم کار دیهنوز ترد یول میخواست بگو یفراتر را دلم م یزیتنگ شده چ

 کردم .  یقاط هوی...  یکه گفت یجانم یخواستم فقط حرف بزنم ول ی_نه ... م

 ام جمله ام کرده بود .  یکه اول برا ینه به اندازه ذوق یکمرنگ انگار باز خوشش امده بود ول یلیخ دیخند

 .  دنتید امیبتونم ب یدونم ک ینکن . نم یدلبر نقدریا نی_او

.  میرا بهش بگو یمهم زیخواهم چ یم دیایب نجایکه ا یبعد یدفعه  میخواستم بهش بگو یدلم گرفت . م یحرفش بدجور نیا از

 شد گفت یسکوتم طوالن یشد . وقت ینم شیدایپ یقبل حداقل دو روز یحرف را زد البد مثل دفعه  نیا یوقت یول

 ؟ یدار ازین یزیشده ؟ چ یزیچ نی_او

 جوابش را دادم  سرخورده

 _نه . 

 ؟ یشد ینجوریا هوی_پس چرا 

 یهمه مدت از همه  نیمن نبود . ا تیموضوع در شخص نیرا در خودم نگه دارم ا یزیخواستم چ ینم گهیدادم د رونیرا ب نفسم

 خواستم .  ینم گهیاالن د یدرس است ول یداستم چه کار یرامان صرف نظر کرده بودم چون نم یجلو میحرف ها و حس ها

 رو بهت بگم .  یمهم زیخوام چ یم یایبعد که ب یگم دفعه خواستم بهت ب ی_م

 شد  یجد

 افتاده ؟ اگر مهمه االن بهم بگو .  ی؟ اتفاق ی_چ

 دهانم را قورت دادم  اب

 حالم گرفته شد .  یایب یبتون یک ستیمعلوم ن یگفت یخواستم رو در رو بهت بگم وقت یفقط م ستین یبد زی_چ

 شد ارام گفتم  یبد سکوت

 _رامان ؟

 دمیداد شن رونینفسش را که با صدا ب یصدا



 

 

 _جانم ؟

 نداشت .  یلطف میبرا یجور نیا میمهم مثل دوستت دارم را رو در رو بهش بگو یجمله  کیخواست گفتن  یم دلم

 خوام بهت بگمش .  یم ای_زود ب

 یخودم هم بود برسد برا یبود . برا یباورنکرد شیخواست باور کند . انگار برا ینم یول میبگو میخوا یچه م دانستیم انگار

 .  دمیشن یتندش را پشت تلفن م ینفس ها یاو . صدا

 .  امیرو ول کنم ب زیهمه چ یکن یم یکار هی_

 است .  ریدرگ یلیتوانستم بفهمم واقعا خ یم یول دیایرا رها کند و ب زیخواست همه چ یته دلم م از

 ؟ یا ی_م

 گفت ینفسش تند تر شد و عصب یصدا

 تونم .  یبه خاطر تو نم نیتونم .. او ی_نم

 در خانه اش در حال افتادن است که من را پنهان کرده .  یچرا به خاطر من است و چه اتفاق دانستینم

 . اروم باش .  دونمی_م

 بدونم تو شب هام رو صبح کنم و اروم باشم .  ی_چه جور

پرده ابراز عالقه  یب کدفعهیو خودش بود و  یبود جد یکه وقت نیکردم با ا یو چقدر من عشق م زد یحرف م پردهیقدر ب چه

 یبود از من غافل نم گهید ینگاهش جا یوقت یدور نبود. حت دشیحرکتم از د چی. ه شیابراز کردن ها میمستق ریغ ی. حت کردیم

ادم به من تجاوز نکرد  نیسخت بود . ا یلیکه داشتم خ ییحس ها ی. انکار همه  شتوجه نیا یرفت برا یشد . و دلم ضعف م

 نیبته هه ابود . ال ریبار با رامان درگ دنیچند دانستمیمن را بکشند او نگذاشته بود و م خواستندیم یوقت یاز من مراقبت کرد و حت

 بود که سامان با من خوب شود .  نیها قبل ا

 ... همش. شهی_منم . دلم تنگ م

 .  امیب یخدا به دادت برسه وقت_اخ از دست تو .

 .  شیها دیتهد نیام گرفت از ا خنده

 . دهیحرفا جواب نم نیکشم و درد دارم و ا یتونم و نم یچون نم یش میقا دیبا امیکه بتونم ب ی_اره بخند .وقت

 و داغ شدم  دمیگز لب

 نکردم که .  یبابا من که کار ی_ا

 نکردم .  یکن و بعد راحت بگو کار یبا اعصاب من باز ینجوری_اره ا

  دمیخند طنتیش با

 .  یزار یزنده ام نم گهیبهت بگم که د یخوام چ یم ی_اگر بفهم

در بردارم چق یگرفته بودم دست از انکار همه چ میبا خودم تصم ی. از وقت شیبایز ینفس ها تمیر یسکوت کرد و صدا دوباره

 قشنگ شده بود .  میبرا زیهمه چ

 بهت رحم کنه .  _فقط خدا

 .  دمیخند یم هنوز

 .  یگفت ناهار نخورد ی؟ مهسا م ی_غذا خورد

 شد  یجد یکم دیکند سکوت من را که شن میاالن است که دعوا دانستمیتته پته افتادم م به

 کنم با مهسا .  یو من چک م یخور یم یزیچ هی یشیاالن بلند م نی_هم



 

 

 زدم لبخند

 _چشم . 

 کنم .  ینم یگه من کار ی_بعد م

  دمیخند بلند

 زنم پس ... ی_هر روز بهت زنگ م

 .  یریبگ یاز مهسا گوش یباشم نخوا یراه هیفکر  دیزنم با ی_خودم م

 تم . نگف یزیو چ اوردمیخودم ن یبه رو یبخرد ته دلم قنج رفت . ول یگوش میخواست به من اعتماد کند و برا یم نکهیفکر ا از

 ... یک یکن ی_فکر م

 .  دمینم یچیو نگران سر چرخاندم ه یدلم نشست عصب یتو یبیبرق ها ساکت شدم . ترس عج یرفتن ناگهان با

 شده ؟ یچ نی_او

 یشد . مهسا تو یکه به شاد یتلفن یکردند . صدا یکه داشتند با هم بحث م دمیشن یرا م یمهسا و شاد ی_برقا رفت . صدا

 اشپزخانه امد و گفت 

 اتاق . تو دی_خانوم بهتره بر

  دمیداد رامان را شن ی. استرس گرفته بودم که صدا دمیشن یرامان را پشت تلفن م یصدا

 رو بده به مهسا .  ی_گوش

را به دست گرفت و به  میرا با مکث از من گرفت و بازو یامد گرفتم مهسا گوش یمهسا م یکه صدا یبه سمت عیرا سر یگوش

و از اقا اقا گفتنش حدس زدم سامان باشد چون مهسا که  زدیکه داشت تلفن حرف م دمیشن یرا م یشاد یسمت در اتاق برد . صدا

 گفت .  یمدامم چشم چشم م وداد  یم یحاتیزد و توض یبا رامان حرف م

 را به من داد و گفت یمهسا گوش میاتاق که شد وارد

 یبه رو دیدیهم که شن یو هر چ دیینکن ییو صداسر چی. ه دیاین رونیو اصال ب دیبش میقا ییجا هی یتو دی_درو از داخل قفل کن

 .  دیایب رونیاز اتاق ب دیاصال نبا یجیالتماس ه دادیداد ب  دیار یخودتون نم

 را انداختم و به سمت لی. نور موبا دمیدیم یاتاق را به سخت دمیکش ینفس م یتکان دادم و دهانم خشک شده بود و به سخت یسر

 یکه من را صدا م دمیرامان را شن ینشستم و در کمد را بستم . صدا نیزم یبزرگ رفتم لباس ها را کنار زدم و رو یواریکمد د

 .  استکه او پشت تلفن  دمیزد تازه فهم

 _الو ..

 مهسا   یخوب گوش کن به حرف ها نی_او

 _باشه . 

 ام .  ی_نترس من دارم م

  اوردمیخودم ن یباز هم به رو یول دمیترس یم

 _باشه  

 جرات ندارد به من چپ یگفتم اگر رامان باشد کس یهمش به خودم م یبترسم ول دیدانستم با یم دمیشن ینگرانش را که م یصدا

  دیچیگوشم پ یتو شیشد . صدا ینگاه کند . حس حضورش باعث ارامشم م

 کنه .  تتیاذ یکس زارمی_نم

 .  دونمی_م

 با من حرف بزن .  نی_او



 

 

  دمیرا شن شیشد ارام صدا ی. سکوتم که طوالن میبگو یکنم . چ کاریچ دیبا دانستمیدهانم خشک شده بود و نم میچه بگو دانستمینم

 ام .  ینگران نباش دارم م زمی_عز

 _رامان ...

 گفت  یقرار شد که کالفه و عصب یب نقدریرامان گفتن من ا دنیشن با

 که دستش بهت بخوره .  یکشم اون ی_م

مهم  میفقط برا یزد ول یکه به اشوبم دامن م امدیاتاقم  رونیاز ب ییصداها دمیبخواهد ادم بکشد حالم دگرگون شد و ترس نکهیا از

 بود که رامان دستش به خون الوده نشود. 

 رو نکش ... ی_تو رو خدا کس

 بسه ... نی_بسه او

 .  شهیم یچ دونمینم گهید یرو بکش یشم اگر کس ی_رامان من دارم بهت عالقه مند م

 کوتاه امد  دیحال د نیمن را با ا یوقت دیلرز یاز ترس و بغش م میصدا

 _باشه باشه تو فقط اروم باش . 

 .  دیایسرم ب ییچه بال ستیشده است و معلوم ن ریکه د دانستمیرسد به من . م ینم دانستمیشد م یم کینزد صداها

 ... دمتی_رامان اگر ند

  دمیزد . از دادش لرز داد

 ام . یدارم م گمی.م ی_تو غلط کرد

 نقدریگفت که ا یناهنجار و ترسناک به من م ییو صداها یکیرسد . پشت در اتاق بودند و تار ینم دانستمیافتادم م هیبه گر 

 یکردم من را م یرامان افتادم و فکر م ریگ یو قت یکردم ؟ حت یم هیهستند که راحت من را بکشند . چرا داشتم گر کینزد

 حرف ها به او بزن .  یلیکارها با رامان بکنم خ یلیخواست خ ی. االن دلم م داشتاالن فرق  ینکرده بودم و ل هیکشند گر

 _دوستت دارم . 

خفه  را میو نفس ها هیگر یدهانم گذاشتم که صدا یدستم را رو دمیترسناک شکستن در را که شن یقطع شد وبعد صدا شیصدا

 کنم . 

******************* 

  سامان

د . امدن یم نییمن داشتند مشکوک از پله ها پا دنیو چند نفر مسلح را که با رس دمیدر برج را د یجلو یها نیماش دمیرس یوقت

 توانستمی. م دمیطور رها کردم و دو نیرا هم نیو برگشتند داخل برج . ماش دندیمن ترس دنیاسلحه ام را اماده کردم . انگار با د

 است  .  یچه کسحدس بزنم کار 

حدس زد که  شدیهم روشن نشده است و م یاضطرار یبرج رفته و چراغ ها یبا من تماس گرفت و گفت برق ها یراه شاد یتو

به  شتریموضوع مشکوک است پس زنگ زدم به تمام بچه ها  در خانه وگفتم خودشان را برسانند . خودم هم با سرعت ب نیا

. به رامان زنگ زدم  افتدیب یدانست امشب قرار است اتفاق ی. حسم م بودمنگران  نقدرینبود که ا خودیسمت ان جا راندم . ب

 زد .  یپشت تلفن حرف م نیزنگ زدم که با ان ها بود گفت با او ژنیمشغول بود به ب یبار ول دنیچند

 .  برسد وحشت داشتم نیفروزنده و پدرش دستشان به او دیحم نکهیداشتم از فکر ا یبد حس

دانستم  یشود . م کیو رامان نزد نیبه او یکس چیخواست ه یشد . دلم نم یشوند حالم دگرگون م کشینزد یان ها حت نکهیا

 رساندم .  یهر جور شده بود خودم را به ان ها م دیافتاد . و حاال با یم نیاو یبرا یشد اگر اتفاق یرامان چقدر داغون م

که جلوتر از من داخل رفتند االن  یدانستم ان دو نفر یشدم . م یم وانهیداشتم د دیای. تا اسانسور ب دمیسمت اسانسور دو به

در  یدارند . وقت یخودمان چه وضع یها گاردیاست و باد یباال در چه حال تیوضع دانستمیخودشان را به باال رسانده اند . نم



 

 

بود  ی.اسانسور خال ندیداخل بود من را نب یتا اگر کس دمیکش واریشت دبودم و خودم را پ مدهاسانسور باز شد اسلحه به دست ا

 را زدم .  20 یوارد اسانسور شدم و دکمه 

ه هم ب میچند وقت داشت نیکه ا یتوانستم اجازه بدهم ارامش یشد . نم یاعصابم خراب م شتریرفت ب یکه اسانسور م یطبقه ا هر

 بزند . به خاطر خودش به خاطر رامان به خاطر خودم .  نیدست به او یبدهم کساجازه  توانستمیو از هم بپاشد . نم زدیبر

من را  نیامد و ا ینم ییصدا چی. سکوت مطلق بود و ه دمیدر باز شد ارام سرک کش یرا به در اسانسور چسباندم . وقت خودم

باز بود . ارام به سمت در رفتم . از  یبه همه جا انداختم . در واحد اصل یکرد ارام وارد راهرو شدم و نگاه ینگران م شتریب

 در یاورده باشند . با دست ال نیسر او ییدلم به هم خورد که نکند بال نیکف زم یخون رو دنیدر داخل را نگاه کردم با د یال

ند امد افتاده بودند نفسم ب نیزم یسا غرق خون روو مه یخانه را کامل ببنم . شاد یداخل یباز کردم و تازه توانستم فضا شتریرا ب

پله ها  از یعنیکه داخل شدند .  دمی؟ مطمئن بودم چند نفر مسلح را د دنگهبان ها چه شده بودن یرا گرفته بودند؟ باق نیاو یعنی. 

 فرار کردند . 

 یو دست و پا و دهانش را بسته بودند اول نفس راحت کردیم هیکه گر دنشیبا د دمیرا د نیدر خانه را باز کردم باالخره او یوقت

 مرده بودند پس ... هیقفل کردم که اگر زنده بود و بق یلحظه ا یبرا یزنده است ول نکهیاز ا دمیکش

 یاکه صد دیرا به من بگو یزیخواهد چ یم دمیفهم یم دیکرد با یو تقال م دیکش یم غیج یدهانش بسته بود و ل نکهیوجود ا با

 دوم به شانه ام یکه در کمرم فرو رفت را حس کردم . تا بخواهم برگردم گلوله  یگلوله ا یزیو ت دمیاز پشت سرم شن یبلند

 .  نمپا بما ینتوانستم رو نباریخورد و ا

ه دهانش کنار رفت یانقدر بلند شده بود و انقدر تکان خورده بود که چسب رو نیاو یها غیها و ج هیافتادم . گر نیزم یرو دوزانو

 دهنش زد.  یامد و او را از بازو گرفت و بلند کرد و با پشت دست تو رونیب واریاز پشت د یزد . مرد یم غیبود . از ته دل ج

 که گرفته بودش ی. مرد کردیبود که تقال م نیشدم هنوز چشمم به او نیزد . از درد نقش زم یکمرم لگد یبا پا محکم تو یکس

 یسوخت . درد در همه جا یشانه ام و کمرم م یکردم . ول یخواستم دستم ازاد بود و تکه پاره اش م ی. م ادینه ز یاشنا بود و ل

 بود .  دهیچیتنم پ

 چی. ه میپدرش را رها کرد یدادم و وقت لشیتحو سیبه پل یوقت شناختمیفروزنده را خوب م دیحم ستادیسرم ا یباال ییاشنا صورت

که سر پدرش  ییتا انتقام بال گرددیبرم دانستمی. و حاال م میبه پسرش نداشته باش یش التماس کرده بود کارنگفته بود فقط پدر زیچ

 .  ردیو خودش امده بود بگ

را اورده بودم. کاش از  یفکر قلبم به در امده بود . کاش با خودم کس نیبگذارد از ا نیاو یرا رو فشیخواست دست کث یم و

 کردم .  یپشت در غفلت نم

که  یخون یبود  داغ دهیچیبدنم پ یشده بود و درد در همه  نیسنگ میبود . چشم ها دهیچیدر خانه پ نیارام او یها هیگر یصدا

  شد . یکف خانه چطور از خونم سرخ م یقلیص یتوانستم تصور کنم سطح سنگ یکردم و م یراه گرفته بود را حس م رمیز

 اطراف یفرو برد . کم کم همه  شیها بیج یزد و دستش را تو یپوزخند ستادهیسرم ا یباال دیبود ؟ حم نجایاخر کارم ا یعنی

برابر شد ارام ناله کردم . طعم  نیام گذاشت و فشار داد . درد چند یزخم یشانه  یرا رو شیشد . پا یداشت از افرادشان پر م

 کردم .  یرا حس م دیچیپ یدهنم م یکه تو یخون

 . ادیداره م قتیانگار رف یول نمیو جون دادنت رو بب سمی.دوست داشتم وا یسگ جون یلی_خ

 به افرادش کرد و اشاره کرد  ینگاه

 ام   یمنم م نیتو ماش دی_دختره رو ببر

.  کرد یم هیبردند چشمش به من بود گر یم رونیرا از خانه ب نیکه او یاخر یکردند . تا لحظه  یم یداشتند خانه را خال عیسر

 کشتم .  یمن بودم و سالم بودم همه شان را م کردیخون به پا م دیدیاشک ها را م نیرامان بود و ا

 فشار داد  شتریرا ب شیپا

 ... نی_منو بب

 ونریزدند تا از خانه ب یرا چند بار نیکه کنار دهانم راه گرفت را حس کردم او یکردم و خون گرم یگرفته بود سرفه ا نفسم

 کردم .  یدستشان را قطع م دیابردند . ب



 

 

 دیزارم . با یزنم براش صداشو م یبرمو هر روز زنگ م یدختره رو م نی. ا نهیجون دادنتو بب دیرس قتیرف یوقت زارمی_م

 که با پدرم کرد پس بده .  یتاوان کار

دستم سمت اسلحه ام که کنار  یلحظه ا یتمام بدنم منقبض شد و برا اوردیب نیتوانست سر او یم ییچه بالها نکهیتصور ا از

 حرکت اسلحه را شوت کرد  کیدستم گذاشت و بعد با  یانگشت ها یرا رو شیپا یافتاده بود رفت ول

 .  یو تماشا کن یجون بد ینجوری_تو بهتره هم

.  بودند نیسنگ می. کاش ... پلک ها دندیرس ی. کاش رامان و افرادم م رمیرا بگ شیتوانستم جلو یزد . کاش م رونیخانه ب از

 یمحس ن گریکه گلوله خورده بود د میتوانستم تکان بخورم . درد پهلو ینم یبود حت جهینت یب میهمه جا سکوت بود . تقالها

به در خانه را  یوحشتناک خوردن کس یکرد . صدا یکردم . شانه ام ذوق ذوق م یمصورتم را حس  یخون رو یکردم. گرما

 بودم اسمم را داد زد .  دهیکه تا به حال از او ند یخورد . به چهره ا زیخانه ل یورود یکف سنگ یوکه ر دمیو رامان را د دمیشن

 _سامان ... سامان ...

 دیاش را به صورتم کش یخون ی. دستش ها دیبغلش کش یبود کنار من وسط خون ها نشست و من را تو یو ترسو نگران وحشت

کرد . مهم تر از همه او بود . حاال فقط  یم دایرا پ نیاو دیمن را رها کند با میخواستم بگو یشد . م یداشت تار م رشی. تصو

افرادمان در  ختنیمبهم و ر یبعد صداها هیزد چند ثان یباشم من نبودم که ... داد م قبشماند . من نبودم که مرا یم نیاو شیبرا

 ان اوردم و بعد... . را به زب نیو با سرفه اسم او یخانه حس کردم فقط به سخت

********************* 

  رامان

 سامان دنیبا د یدر ورود یجلو دمیرس یو وقت دمیدر واحد کامال باز بود د دیدو رونیاسانسور که باز شد با تمام سرعتم ب در

خودم را  نیزم ی. رو ستادیتوانم بکشم و قلبم ا یحس کردم نفس نم یلحظه ا یمحکم به در خوردم . برا نیزم یغرق خون رو

 خوردم و کنارش متوقف شدم .  زیل یسطح سنگ یجا پخش شده بود رفت و رو هخونش که هم یرو میکنارش انداختم پا

 داد زدم  افتدیخواست بجوشش ب یداغ شده بود م میچشم ها دیلرز یم میها دست

 _سامان ... سامان ...

مش .... داد یبود . اگر از دست م بانمیدرم بود خانواده ام بود دوستم بود پشت. برا دمشیبغلم کش یباز بود . تو مهین شیها پلک

 اگر ...

کرده بود . صورتش را لمس کردم .  خیامد . بدنم  یاز دهانش خون م یکرد حرف بزند و ل یم یخواستم فکر کنم . سع ینم

 شد .  حرکتیبرا به زبان اورد و  نیو با خر خر اسم او یباالخره به سخت دندیافرادم رس

 یوداشتم . ر یبودند که حال بد دهی. افرادم جلو امدند انگار فهم دمیکش یزد نعره م ینبضش را چک کنم . داد م یحت دمیترس یم

 یزیاز چ دمیترس ینبض سامان را چک کرد . م ژنیخون بود . ب میتوان بلند شدن نداشت . سر تاپا میزانوها یبودم و حت نیزم

 زد  ادد اوردیخواست به زبان ب یکه م

 .  میا یم میدکتر . زنگ زدم گفتم دار نکیکل مشیببر دیبا دی_بجنب

 دهنم باز شد به حرف زدن  یسخت به

 _زنده است ؟  

رفتند  یخود سامان بود . همه در خانه و واحد بغل یداد دست پرونده  یبه افرادمان دستور م ژنیدست بردند ب یرا رو سامان

 دست برده بودند  یگاهم را رو هیتک یگاه داشتم تا بلند شوم ول هیبه تک ازیبه سمت من امد . ن ژنیب

 نبض داشت اقا .  یبود و ل فی_نبضش ضع

  دمی. ارام نال دیفهم یبلند کرد و نگاهش کردم . انگار فقط او م سر

 .  دیکن دایرو پ نی_او



 

 

 یتکان دادو خودش به گشت در خانه مشغول شد . به سخت یسر ژنیام خون بود . ب یلباس ها و زندگ یشدم . همه  یبلند م دیبا

 نیتوانستم بلند شوم . سرم سنگ یوصل کرده بودند . به سخت ییویلیصد ک یوزنه ها میگذاشتم . به پاها نیزم یرا رو میدست ها

 بود و دوران داشت . 

 به سمت من امد  ژنیب

 .  ستنیخونه ن ی_قربان تو

 مانده افرادمان هم وارد خانه شدند  یفر باقن چند

 کشته شده .  ای یزخم یبه جز نگهبانا ستیکس ن چی_ه

تم دانس ینم یشده بود و حت دیتوانستم مغزم را جمع کنم . دوستم را غرق خون برده بودند زنم هم ناپد یامد  . نم یباال نم نفسم

 است .  یکار چه کس

امد .  یو باال م دیجوش یدر وجودم م یقیزد . تنفر عم یچنگ م میبود به گلو ینیدوختم  بغض سنگ ژنیسر درگم به ب ینگاه

 سوزاندم .  یشجره نامه اش را م دینسلش را . با یکشتم . خودشو پسرش و همه  یفروزنده را م دیبا

االن فقط اوست که جرات و قدرت  مداسنتیکندم . م یزنده زنده پوستش را م دی. با دمیبر یرا م شیتک تک انگشت ها دیبا

 شانه ام گذاشت  ینگران دست رو ژنیرا دارد . ب یکار نیهمچ

 _اقا حالتون خوبه ؟

 کشم . ی_همشون رو م

 نگاه من کرد  یدالوصفیزا یبا ناراحت ژنیب

 .  شنی_اقا سامان خوب م

 شد   یاز دهنم خارج م یبود هر جمله به سخت دهیبه هم چسب میها دندان

 در حد حرف زدن یهر کس با فروزنده حت دی. همه جا اعالم کن دیبد کانمینزد ی. اعالم اماده باش به همه  دیکثافتو جمع کن نی_ا

 یکه جرات کنه برادر رامان شکوه یکس دیکنم . بگ یبدونه و به من نگه خودش و خانوادشو نابود م یزیچ ایکنه  یهم همکار

 کنم تا عبرت بشه .  یم یخور وهیم یباهاش بشه زنده زنده پوستشو با چاقو یرهمکابزنه و زنشو بدزده هر  نیرو زم

  دمیزد داد کش یکه در وجودم موج م یرا باال بردم و با تنفر میصدا

 .  دی_به همه بگ

 .  کردندیو افرادم وحشت زده نگاه من م ژنیب

. مسعود  دیخونه رو چند برابر کن تیاستخدا کن امن دیجد گاردیتا نگهبان باد 30تا  20در نبود سامان مسئوله زنگ بزن  ژنی_ب

 ازش خبر نداره .  یبرن که هر کس یم ییرو جا نیحتما او سهینظر پل ریرو مسئول جمع کردن اطالعات کن فروزنده ز

بود  خانه با مسعود که لشیبود شروع به صحبت کرد با موبا یتکان داد و با افرادش هر کس مشغول کار یبا احترام سر ژنیب

 بود .  نیسنگ میبودم هنوز پاها ستادهیا میتماس گرفت و با او مشغول صحبت شد . سر جا

 ... نمیاو سامان

 زدم .  یداده ام همه شان را اتش م یکشتمشان . مهم نبود چه قول یم 

********************* 

  نیاو

رده بود . ک یرا بسته بودند تمام دستم را زخم میکه با ان دست ها یزیبسته بود دهانم بسته بود از بس تقال کرده بودم چ میها چشم

 یخون یتوانستم داغ یرا هم بستند و حاال م میپاها اندازنمیها ب نیاز ماش یکیخواستند در صندوق عقب  یتقال کردم تا وقت نقدریا

 بود را حس کنم .  میپاها ومچ دست ها  یکه رو



 

 

و رو  ریکه وارد اتاق شدند کل اتاق را ز یگرفت . وقت یسوخت و قلبم درد م یصورتم بود و چشمم م یرو میاشک ها هنوز

تاد و اف نیزم یمقاومت کردم که تلفن رو اورندمیب رونیخواستند از کمد ب یکردند . وقت دایکمد پ یکردند و باالخره من را تو

 شکست . 

ه که ب ییها در مقابل بال نیمگر ا یماند ول یصورتم م یرو یچند کبود یادانستم که احتماال ج یخورده بودم م یمفصل کتک

 ادمیکه خوب از ان شب  یچطور گلوله خورد و چطور ان مردک عوض نکهیداشت . از فکر دوباره به ا تیسر سامان امد اهم

 صورتم راه گرفت .  یرو یقطره اشک بارهشد . دو یبودش ازارش داد ، حالمم دگرگون م

او بود که اصرار داشت من را بکشند  یامد و حت یاول از من اصال خوشش نم دیبود که شا یهنوز به من بود . تنها کس چشمش

با رامان دعوا کرده بود . او بود  یچند بار یتا از من دفاع کند و حت ستادیا یرامان م یرو یتو شهیبعد از ان او بود که هم یول

 افتاده بودم حواسش به من بود .  ریسخت گ طیانبار تنها و در شرا یتو یکه وقت

 حاال او به خاطر من ... و

زدم .  یافتاده است داشتم بال بل م یبعدش چه اتفاق دانستمیفکر کنم که مرده است من را زودتر بردند و نم نیخواستم به ا ینم

 کشته ایکرده بودند  یزخم ایها را  گاردیو باد نگهبان ها یکردم که زنده باشد که رامان و افرادش به موقع برسد . همه  یدعا م

 بهش گلوله زده بودند .  ودمخ یرا جلو یبودند . شاد

 سامان چیخودم را گرفته بود ه بانیخاطر بود که من نگذاشته بودم رامان ان موقع ان دو را بکشد و حاال گر نیها به ا نیا ی همه

 را هم ...

فکر  نیتوانستم به ا یدانم فقط م یمهم شده بودند او و رامان نم میبرا نقدریا یگرفت. ک یام م هیکردم گر یبار به او فکر م هر

 .  ندینب یبیخواست زنده باشد و اس یکنم که از ته دلم م

 یکردم و بو یدر دهانم حس م یشور یکه در ان بودم توقف کرد و در صندوق عقب را باز کردند . مزه  ینیماش باالخره

 یهوا نیبو و ا نیبودم و ا نیماش نیکه در صندوق عقب ا یمدت طوالن نیتوانستم حدس بزنم ا یم ردمکیرا حس م یخاص

 دهیدستم را گرفته بودند کش ریکه ز ی. کورمال کورمال به دنبال کسان ردرا باز نک میچشم ها یدم دار کجا است . کس یگرفته 

 .  دمیشن ینفر را م دنیچند یصحبت ها یشدم و گاه یم

کرد  یها فرق م نیرامان با ا نکهی. از ا اورندیتوانستند به سر من ب یم ییچه بالها نکهیبدجور در دلم رخنه کرده بود از ا ترس

 . 

 ینم نیزم یمن را رو گریکه حس کردمم د یرا روش گذاشتم وقت میمسطح خانه را حس کردم و ارام پاها  زیسطح تم باالخره

 داشتم .  یدیکردم . احساس ضعف شد یم ییزدم و نه تقال یه داد مکشند . اب دهانم را قورت دادم ن

 یم صیخوب تشخ نشانیکه ازش نفرت داشتم را ب ییاشنا یو صدا دمیشن یو صدا ها و صحبت ها را به صورت گنگ م سر

 داد .  یدادم که چطور دستور م

نداشتم و تنها در صندوق  یخبر چیساعت بود که ه دنیچندنه .  ای دهیرامان فهم ایکه ا دانستمیرا به شمال اورده بودند و نم من

 شده بودم .  یزندان نیعقب ماش

 یم صیتشخ یلومتریرا از صد ک ایکارم حرف نداشت من در ایدر صیرا حس کنم . در تشخ نیا توانستمیهوا م یبو و دم از

 متوجه ترس من شود .  یسر سوزن یخواستم پسر فروزنده حت ینم دمیکش یقیدادم . نفس عم

 .  دی_دست و پاشو باز کن

از کردند را دو نفر ب میکردم و دست وپا ینم یحرکت افتمین نکهیبودم از ترس ا ستادهیا یرا بستند وقت میدست و پا و چشم ها چون

  دیدستم را به شدت گرفت و کش یکی یکه دستم به سمت چشم بندم رفت ول

 . دی_چشم ها و دهنشم باز کن

. تا بتوانم دوباره خوب همه  کردیم تینور چشمم را اذ  دمیبه صورتم کش یرها شد و چشم ها و دهنم را باز کردند . دست تمدس

 یکی دیند شامرد بود شتریکه تا خرخره پراز ادم بود ب میبود ینسبتا بزرگ یالیگذشت نگاه اطرافم کرد داخل و یمدت نمیرا بب زیچ

 بودند .  لیدر رفت و امد و اوردن و بردن وسا زبود . هنو نشانیدوتا زن ب

بود که تنم بو مناسب ن یکرد . لباس یمن را برانداز م یپا انداخته بود و سر تا پا یکاناپه نشسته بود . پا رو یمن رو یبه رو رو

ر جا به افتاده بود د میانه هاش یرا که االن رو یرا تم کنم و شال یبلند کیکمد بودم فقط توانسته بودم تون یهمان موقع که تو یول

 و دور گردنم سفت کنم .  شمسرم بک یرو ییجا



 

 

 ریز زیبه ر زیزد. رفتار من را ر ینم یکرد و حرف یرا داخلش کردم . داشت نگاه من م میسرم رانداختم و موها یرا رو شال

 شد  یعصب یانگار کم دیحفظ کرده بودم د یمن را که به سخت یسکوت و خونسرد ینظر داشت . وقت

و به جز ت یچون شکوه یمن شد یکه برگه برنده  یبدون دیبا یول یشکوه یوسط زندگ یافتاد یاز کدوم جهنم دره ا دونمی_نم

 بدجور تحت مراقبته . یهست ول شمینداره . ها ...البته خواهر روان یا گهینقطه ضعف د

ن چه کار کنم که از م دیبا دانستمیداشتم . نم یبد یلیخ شده بودم نقطه ضعف رامان حس نکهینگفتم از ا یزیسکوت کرد و چ 

ورد و ا یچا یفنجان شیاز افرادش برا یکیزد .  نهیدست به س دیسکوت من را د یکردنش سو استفاده نکنند . وقت تیاذ یبرا

  دیبنوشد پرس یجرعه ا نکهیکرد قبل از ا کیو به دهانش نزد برداشترا  وانیگذاشت . دوال شد و ل زیم یرو

 _زبونت رو موش خورده ؟

باز هم سکوت من را  یام را هدر بدهم. وقت یانرژ یعوض نیا یخواستم با جواب دادن به چرت و پرت ها یداشتم نم ضعف

از افرادش اشاره کرد که به سمت من امد . نگران نگاهش  یکیگذاشت . با سر به  زیم یکه نصفه شده بود را رو وانشیل دید

 .  ادباسم من را گرفت و جلو هل دل ی قهیکردم از 

دانستم پسر فروزنده است مطمئن  یدانستم فقط م یهم از او نم یشوم . اسم کیقدم مجبور شدم به جلو بروم و به او نزد چند

 نبود .  ادمیاالن  یخوانده ام در پرونده ها ول ییبودم اسمش را جا

 ؟ ی_الل

 _نه .

د مر نمیتوانستم صورتش را بب یتر م کیرا برداشت حاال از نزد وانشی. دوباره ل حرف زده ام یشده که کلمه ا یراض انگار

 روشن .  می.و چشم ها یداشت با صورت گندم یمتناسب کلیبود . قد متوسط و ه یو خوش چهره ا پیخوش ت

 ؟ یشکوه یتو زندگ ی_از کجا اومد

از من  زیچ چیه یرامان را دور بزند وقت یها گاردیچطور توانسته بود باد دانمیبهش انداختم . چقدر احمق بود نم ینگاه

 .  ستیخبر نداشت نسبت من با رامان چ ی. احتماال حت دانستینم

 _از در .

بود .  بود مثل سنگ ستادهیکه کنارم ا یمرد یرا کنترل کردند ول شانیخنده ها یو به سخت دندینفر از افرادش نا محسوس خند چند

 .  دیدهنم کوب یکرد و او هم محکم با پشت دست تو یبود به مرد کنار من اشاره ا ختهیو به هم ر یعصب یحساب او که

همه صدا خفه کن داشتند و  شانیزدم قطع کند . اسلحه ها یم غیرا که ج میدهنم زده بود تا صدا یدر خانه تو یمرد چند بار نیهم

 را خبردارد کند .  ییباال یها هیتوانست همسا یمن م یها غیفقط ج

 یخون تو نیزم یرو شیکنار پا دمیدهانم که جمع شد از درد چشم بستم . سرم را باال اوردم و دست به کنار لبم کش یتو خون

 کردند .  یهم را نگاه م یدار یمعن یدهنم را تف کردم . نگاهش به من بود افرادش با نگاه ها

 انگشتام لهت کنم .  نیباد  یخوشم م شتری. ب یچموش نقدری_خوبه ا

 خوردم  یزد که تکان سخت یشدم . داد رهیندادم به مشت گره کرده اش خ ینگفتم و واکنش یزیچ

 ؟ یسبز شد یگم از کدوم جهنم دره ا ی_م

 به وقت داشتم تا رامان برسد .  ازیحداقل ن اوردیسرم ب ییکنم بال یاول بسم هللا کار نیخواستم هم ینم

 امدنش محکم بود.  نیو چقدر دلم به هم دیا یداشتم که م مانیفکر تعجب کردم . چقدر ا نیاز ا خودم

 بودم .  شی_من زندان

 رگیهم د نیب ییافرادش نگاه ها یگذاشت و با تعجب نگاه من کرد . همه  زیم یدستش را رو یخال وانیحاکم شد ل یبد سکوت

 سرم زد  یمکم تو یکیبود  ستادهیکه کنارم ا یکردند . مرد یرد و بدل م

 _چرت و پرت نگو . 

 شدم  رهیشدم و بعد نگاه ازش گرفتم و به پسر فروزنده خ رهیبه هم چفت شده به او خ یغضب و تنفر و دندان ها با



 

 

 نه .  ای یکنیباور م ستی_برام مهم ن

 از افرادش گرفت  یکیرا به سمت  وانشیجالب شده بود ل شیفروزنده که انگار برا پسر

 .  اری_برام قهوه ب

 نداشتم  یامد ضعف داشتم . حال خوب یبودم خواب م خسته

 _بشونش گردنم درد گرفت . 

دستش را پس  یشانه ام گذات من را به زور نشاند با حرکت یاو هل داد و دست رو یکنار من را به سمت مبل رو به رو مرد

 داد زدم  یزدم و با لحن تند

 به من دست نزن .  نقدری_ا

به  و رمیپسر فروزنده باعث شد نگاه از او بگ ی. صدا کردمینگاهش م یقیبود از لحن من جا خورده است . با تنفر عم شخصم

 خودش نگاه کنم . 

 _خوب ؟

 سخت بود .  یلیخ اوردیبال ها را سرم ب نیخواهد بدتر یم دانستمیکه م یان همه مرد و ادم نیب یباال دادم حفظ خونسرد ابرو

 ؟ ی_خوب چ

 ؟ شی_باق

 زدم .  هیمبل تک به

 نداره .  ی_باق

 گفت  یو دستور یشد و با لحن جد یعصب

 کنه ؟ یزن رو زندان هیبخواد  دی_چرا رامان با

 رو بدم .  قیخواستم هم که اطالعات دق ینم یاش کنم ول یخواستم عصبان یدهانم را قورت دادم نم اب

 بودم .  یبابات بهت گفته باشه . من شاهد مرگ مظلوم کردمی_فکر م

 شوکه شد  یکم

 ؟ یرو کشت اونجا بود یمن رو گرفت و مظلوم ی_تو اون شب که بابا

 تکان دادم .  سر

 مکان امن بود .  هیمثال  الیاون و یداشت کاری_اونجا چ

  دمیکش یقیعم نفس

 بودم .  ی_خبرنگار بودم دنبال مظلوم

 صاف نشست  شیهستم در جا یباشد که من ک دهیمتازه فه انگار

 ما درست کرد .  یروزنامه چاپ کرد و اون همه دردسر برا یکه اون مقاله رو تو یهست ی_تو همون خبرنگار عوض

 سر داد  یبلند یاطالعات داده بودم . خنده  یادیشدم انگار ز ساکت

س هم الم ک چیه یکه نبود یاون دفتر لعنت یفرستادم دنبالت تو یقتپس . و شهیگور تو بلند م ریهمه دردسر از ز نی_عجب ... ا

 نزد .  یتا کام حرف

 یکه اورده بودند خورد و خونسرد گاه یکیقهوه اوردن و قهوه اش را برش ک شیزدن نداشتم . برا یبرا یکردم . حرف سکوت

رفتند  یکردند و م یم یامدند و سوال یافرادش م یچه مدت به سکوت من گذشت . گاه دانمیدوخت . نم ینگاهش را به من م

 من سکوت بودم .  یول



 

 

تاده اف شیرو یکیبود و به مچ دستم که رد خون بار نییاوردم . سرم پا یخودم نم یبه رو یزیچ دیبا یداشتم . ول یدیشد ضعف

 کردم .  یبود نگاه م

 شد که زنده گذاشتت .  ی_چ

ام با نجات  ختهیکشتن رامان را به هم ر یبرا یپدرش و مظلوم یبرنامه ها ین بودم که همه م دیفهم یباال انداختم . اگر م شانه

 اورد .  یسرم م ییدادن رامان قطعا بال

  دیبلند خند بلند

 نگاه عاشقت شده ؟ کیتو  یبگ یخوا ی_م

 کردم خودم را متعجب نشان بدهم  یسع

 گه رامان عاشق منه ؟ یم ی_عاشق ؟ ک

رست کرده د یکه درباره من م یکه شک کرد که واقعا فکر میتوانستم بگو یم بایتقر ینگاه من کرد . حت ریمتح ییچشم ها با

 وانستمتیبود کرد م ستادهیسر من ا یکه باال ینگاه مرد دیو خونسرد جوابش را داده بودم . با ترد الیخیبوده باشد انقدر که من ب

هم رد و بدل  نیب یادیز شانینگاه ها ایکند  یاو را مامور م یزیهر چ یبرا رنقدیباشد که ا ومرد دست راست ا نیحدس بزنم ا

 شد .   یم

 ؟ کنهیم متینگهت داشته و از عالم و ادم قا ی_پس واسه چ

 عیسر دیبا یکه راحت باورش بشود ول میو چطور بگو میچه بگو دیبا دانستمیبودم نم یکردم و خونسرد م یجور م یبهانه ا دیبا

 گرفتم .  یم میتصم

 که فرار نکنم .  نهیکنه واسه ا یم ممیقا نکهی. ا نی_من همخوابشم . هم

حالت  2 شدیباعث م نیو هم ستیما ن نیب یاحساس چیگرد شده نگاهم کرد انگار مطمئن شده بود که جدا ه یو چشم ها رتیح با

از من به عنوان  نکهیا ایکشت .  یجا من را م نیخورم و هم یشد من به دردش نم یمطمئن م ای.  دیایبه وجود ب یمثبت ومنف

و  یالیخیب دادیحالتش نشان م نیا یدارد ول یچه برنامه ا دانستمیلو بدهم . نم سیپل بهکرد که مثال او را  یاستفاده م یشاهد

 من و رامان وجود نداشت .  نیب یزیبود که واقعا چ نیا یبرا یجد یموضوع جد یمن نسبت به ا یخونسرد

****************************** 

  رامان

 قیکردم درد عم یدردش را حس نم یول دیچک یبودم و از دستم خون م دهیبود . دستم را بر شهیکف سالن پر از خورده ش تمام

 .  دیکش یم ریدر قلبم ت یتر

گاهم  هیاحساس کردم تک یلحظه ا یرا که گفت برا نیزنده بماند . ا ستیبود و دکتر گفته بود معلوم ن میوخ یلیسامان خ تیوضع

توانستم  یشد . احمقانه بود . چطور بدون سامان م یداشت نابود م زیرفته است . همه چ نیشدن از ب یم شهیکه هم یتیو حما

 و من بود .  نیاخر نگران او یکه تا لحظه  یکنم . سامان دایرا پ نیاو

 در یسر نخ چیامد و من عاجز بدون ه یبودند . افتاب داشت باال م ستادهیمن ا یه رورو ب ژنیکاناپه نشستم مسعود و ب یرو

 کرد و زنم ...  یخانه ام نشسته بودم و تنها دوست مثل برادرم داشت با مرگ دست و پنجه نرم م ییرایپذ

 نبود زنم بود . نیمن او یبرا گریوقت بود د یلیخ

بزند . معصومه وارد سالن شد با خودش  یجرات نداشت حرف یبر سالن حکم فرما بود کس ی. سکوت بد دمیکش یقیعم نفس

به من  ینگاه یداغان شده بود جا خورد . با نگران لیو وسا شهیسالن که پر از خورده ش دنیرا اورده بود . با د میها گاریس

 ام بهش اشاره کردم  یانداخت با دست خون

 ایب-

زن  ی. برا دمیسرخش را د یچشم ها دیها نگذارد . کنار من که رس یشکستن یرا رو شیکرد پا یمیبه سمت من امد . سع مردد

 کردن .  هیگر یتوانستم بکنم حت ینم یکار چیمثل سنگ نشسته بودم و ه نجایکرده بود . و من ا هیمن گر



 

 

را  گارمیس یاشاره کردم جلو امد و با فندک ژنی. به ب  دمیکش رونیب یبرگ گاریکردم و س میها گاریس ییطال یدر جعبه  دست

 روشن کرد . 

 یکرد که سالن را ترک کند . ول یداشت به او اشاره م ژنیشد . ب رهیبه من خ یچند قدم عقب رفت و با ناراحت معصومه

 کرد که بماند .  یمعصومه با اخم اصرار م

 _بسه .

 کت شدند . افتاد . سا یکه دور و برم م یشدم از هر اتفاق یم یعصب

 برنگرد .  ینکرد دایسرنخ پ هی ی_مسعود برو تا وقت

 سر خم کرد  مسعود

 _چشم اقا 

کن  دایرو پ نیفقط او یداشته باش یتون یم یخوا یبا خودت ببر . هر چقدر پول م یخوا یم یهر چ یخوا یرو م ی_هر کس

 برام . 

بدجور ناراحت است .  شیها سیرئ یو دانستم برا دمیفهم یکه داشت را حس کنم . حس ادم ها را م یحس وفادار توانستمیم

 باالخره به حرف امد  یمردد بود ول ژنیزد . ب رونیندارم از سالن ب یا گهیمطمئن شد حرف د یوقت

 دیکه گفته بود یزی_اقا به همه اعالم کردم چ

 کردم بغض ی. حس م دیکش یم ری. قلبم بدجور ت ختمیر یم نیزم یطور رو نیزدم . خاکسترش را هم گارمیبه س یقیعم پک

 کند .  یدارد من را خفه م میگلو یتو

 _خوب ؟

داشته  یکردند و گفتن اگر خبر تیکردن درباره همسرتون . بعدش همه اعالم حما یکنجکاو ی_اول همه متعجب شدن و کم

 .  دنیباشن به شما اطالع م

 یکه با او کار م یگذاشت . کسان یم غهیفروزنده را در مض یحساب نیا یول دیایبدر  یزیبود از ان ها چ دیتکان دادم . بع سر

 طیاو را در شرا نیماند و ا یکردند تنها م یاش را را هم قطع م یکردند و دست همکار یرا رها م تشیحما یکردند اگر ناگهان

 نظر بود .  ریز یگذاشت خصوصا که حساب یم یبد

 نره .  یاب ریز ی_چک کن مطمئن شو کس

امد .  یداشت م ییدا ی. از طرف رمیتوانستم با فروزنه و پسرش تماس بگ ینم یحت مینداشت یشرفتیپ چیتکان داد . ه یسر

 راحت باشد .  المیرا جمع کند و من خ زهایچ یجور نی. سامان نبود که ا میاو بگو یبرا دیبا یچه جور دانستمینم

جواب سرباال بده و ازش بخواه تو  دینشو اگر پرس اتیرو بگو وارد جزئ لیبهش مسا یسربسته و سطح یجور هیام اومد  یی_دا

 . گهید یخونه  هیشه بره  یاگر م طیشرا نیا

 نیاست و از ا یرا گرفتم که شاهد قتل یاش زن گرفتم چرا دختر یرا بکنم که چرا بدون هماهنگ نیخواست با او بحث ا یدلم نم 

 کرد . سامان .. سامان کاش بود .. یارامم نم زیچ چی. ه گارمیشده بود از دود سحرف ها  . دور سرم پر  لیقب

 . دیگ یبه من م دیکن ی_حال سامان رو مدام چک م

 خسته ام را باز کنم  یمعصومه باعث شد چشم ها یگفت . خسته بودم بدنم و چشمم روحم درد داشت . صدا یچشم ژنیب

 پانسمانش کنم ؟ دیدی_اقا دستتون ..؟ اجازه م

را داغان  زیهمه چ یخون شده بود . از وقت یپر از لکه ها نیزم یبود رو قیبه دستم انداختم . انگار زخم بدجور عم ینگاه

 بود . یدر چه حال نیشدم . او رهیخ نیزم یخون رو ینگفتم و به لکه ها یزیبود . چ یموقت یارام شده بودم ول یکرده بودم کم

 خواهد .  یچه م دیزد بگو یچرا زنگ نم یکرد . لعنت یم انیخشم در وجودم  قل دبهش بخور دیدست حم نکهیاز تصور ا

 سامان بودم .  یقلبم گذاشتم . هنوز لباس عوض نکرده بودم و غرق در خون خشک شده  ی. دست رو دیکش ریت قلبم



 

 

ام را معالجه کرده بود. اصال  یسطح یا زخم ها. باره دیکش رونیرا ب هیاول یکمک ها یبار جعبه  زیم ریمعصومه از ز  

 اشاره کردم ژنیبه سمت من امد . رو به ب اطیگرفته بود . ارام و با احت ادیکردن را  هیاز دکتر بخ نیهم یبرا

 .  زیبر یسکیکم و هی_برام 

. معصومه کنار نشست و با  ختیر یسکیو یسالن رفت و کم یبعد اطاعت کرد و به سمت بار تو یتعجب کرد ول یکم ژنیب

 شده بود .  یهم خون گارمی. س ردیدست اورد دستم را بگ اطیاحت

 یکرد ول ینگاه صورتم م ینگران یدستم را با پنس در اورد و با چهره  یها شهینکردم . ش یدستم را گرفت مقاومت یوقت

 خورد .  یاز درد هم تکان نم یصورتم حت

 به دستم داد . پر شده را  مهیتا ن وانیل ژنیب

 .  اریب شوی_بطر

 ...  نمیمرحم بود نه مشروب نه سامان که ارامم کند . نه او گارینگاه من کرد . نه س یناراحت با

 کرده بودم .  داینقطه ضعف پ نقدریمن ا یعاجز شده بودم ک نقدریا چطور

 یسکیاز و ی. کم یسطح یلیدر حد خ یچهره ام در هم رفت ول یزد دستم حس کردم کم یم هیرا که داشت با ان بخ سوزن

د کر یم هیچطور و معصومه ارام و با دقت داشت دستم را بخ دمیتمام شده بود که خودم نفهم عیسر نقدریرا خوردم . ا وانیداخل ل

 دستش بود گرفتم  یکه حاال بطر ژنیرا به سمت ب یخال وانیل

 _پرش کن . 

 کند .  یبخواهد با من مخالفت ینبود که کس یرات نداشت با من مخالفت کند . حالم طورپرش کرد . ج دیترد با

شدم. معصومه با  یمست نم یذره ا یشد ول یم یپر و خال یسکیاز و وانمیکرد و من در سکوت ل یزد و ضدعفون هیرا بخ دستم

 کرد گفت  یغصه دستم را پانسمان که م

 .  دینگران نباش دیکن یم داشی_اقا پ

 یخال وانیل یتمام شده بود تو گارمیسوخت . نگاهم را به او دادم . س یم میشد . چشم ها نیدوباره سنگ میگلو یتو بغض

خوامم اخر  ینم گهیراحت شد من د الشیانگار خ ژنی. ب دیپرت کردم . که چپه شد و لبش پر زیم یرا رو وانیانداختمش  . ل

 برد .  باربه  را یو بطر وانیرا هم سر بکشم ل یبطر

 هنوز به معصومه بود .  نگاهم

 .  زدمیگرفتنش داشتم باهاش تلفن حرف م ی_وقت

 یخودشان هم م یسوزد برا یم میدل همه برا دانستمیسوخت . م یخودم م یدلم برا نقدریبا غصه نگاهم کرد . چرا ا معصومه

خواست  یمتشکر بودند . دلم م نیاز او یبود و همه به نوع نیهمه و مسببش او یشدم برا یسوخت من تازه داشتم قابل تحمل م

 حرف بزنم و االن سامان نبود .  یبا کس

 . ژنیب ری_زنگ بزن امار سامان روبگ

 اش مشغول شد .  یتکان داد و با گوش سر

 خانوم چقدر دوستون داره . شما چقدر ... دونمیمن مطمئنم . من م دیکن یم داشی_پ

 کرد .  شک

 عاشقشم ؟ نه معصومه ..._من چقدر 

 حرفم را بد برداشت کرد که ادامه دادم  انگار

 چقدره .  یدونی_نم

انداختم به خاطر تمام  یدر خطر م شهیوفادار دورم داشتم و خودم و ان ها را هم یشد . چقدر ادم ها ریاز چشمش سراز اشک

 منافع خودم . 



 

 

 _زنگ زده بود بگه دلش تنگ شده ...

کرد . چرا داشتم  یم زیو داغ شده بود سرر سوختیکه م میکردم چشم ها یبود که دهن باز م دهیرس یبه مرحاه ا گهید بغض

 زدم .  ینشسته بودم و فقط حرف م نجای. من ا ختیر یکردو اشک م یم هیگرفتم . معصومه راحت گر یرا م شیجلو

 _زنگ زده بود ...

 امد .  یدر نم نفسم

 .  هیاقا سامان همونجور تی_اقا وضع

  دیاشک از چشم چپم چک یقطره  نیکه زنده بود ... چه به کم قانع شده بودم . نگاه معصومه کردم و اول یخوب بود هم باز

 خواست بهم بگه دوستم داره   ی_م

 شدم .  یم وانهیام زدم . داشتم د هیوسط گر یشد. پوزخند ریرفت اشک دوم سراز نفسم

 ر رو بگه ...خواست رو د ی_م

 شد .  ریصدا سراز یحرف زدن . اشک ها ب یدنده  یافتاده بودم رو انگار

 نکنه ...  دیترس یبود ... م دهیترس ی_ول

مبهم  شانیو معصومه نگران به سمت من امدند  صدا ژنیام را چنگ زدم . ب نهیس ی. قفسه  دیکش ریاز فکرش دوباره قلبم ت یوا

 لب زدم  یگوشم. دستم را باال اوردمو به سخت یبود تو

 _خوبم ...

سر سوزن من نبود دوست داشتنش . من چه  یحت یرا دوست داشت ول نیکرد . او هم مثل من او یم هیگر یها یها معصومه

 را بستم . میزدم و چشم ها هیبند امد . سرم را به مبل تک می. اشک ها دمیکش یم

 کم بشه .  نمیمو از سر او هیر کنم اگ یم ی_همشون رو سالخ

********************* 

 نیآو

همخواب  کیکرد فقط  یکنم پسر فروزنده بدجور حالش گرفته شده بود که فکر م یکرده بودند فکر م یزندان یاتاق یرا تو من

 انجیستور داد من را اد تیان حرف ها را بهش زدم با عصبان ی. وقت ستیوسط ن یرا گرفته است و اصال بحث ادم مهم یمعمول

قرار  نیداشت که با اختالف از سطح زم یکوچک یپنجره  یصندل کیاتاق بود و  یتو یبود و فقط کمد یکنند اتاق خال یزندان

 بود .  دهیفا یبه انجا ب دنیرس یداشت . تالش برا لهیداشت و پشت پنجره اش م

 اوردند . یسرم م ییچه بال دانستمیارام و قرار نداشتم نم یاز ترسم کم شده بود ول ینشستم کم یصندل یرو

 .  رمیخواستم بم ی. نم رمیمهم بود که نم میچرا االن برا دانمینم

 بود . دمیجد یبه خاطر حس ها نهایا همه

ز ان بودم و ابه احساساتش نسبت به خودم مطمئن  گهیشده است . د وانهیاالن د دانستمیاست . م یتیرامان در چه وضع دانستمینم

 سامان افتاده بود . یبود که برا یبدتر اتفاق

 ...  ایچه شده است . زنده است  دانستمیبودم نم نگرانش

 نقدریوقت بود دعا نکرده بودم ا یلی. خ شیکردم برا یدعا م دیبا دمیکش قینشست . چند نفس عم میفکر بهش بغض در گلو از

و  یمذهبیلیاگر ادم خ یمهم بود حت میرا فراموش کرده بودم . قبال نماز برا ممیقد یشده بودم که زندگ دیجد یزندگ نیا ریدرگ

به همان  دیکردم دوباره با یم داینجات پ نجایکه ازش فاصله گرفته بودم . دعا کردم اگر از ا ودوقت ب یلیاالن خ ینبودم ول یدیمق

 . گشتمیقبلم برم تیوضع

  ردمین م.م زدیبه سرش م یگری. نکند فکر د دمیترس یم ردیاز رامان بگ یزیچ ای یکند پول یکردم فروزنده فقط سع یدعا م دعا

 اگر رامان ... ی...وا رامان



 

 

 م .کردم ارام باش یبه سامان هم حساس بود جه برسه به ...سع یاست . حت ادیمن ز یچقدر رو تشیحساس دانستمیبند امد . م نفسم

ار در کن امدیبود که ازش به شدت بدم م یشاخ و دم یامد دنبالم همان مرد ب یکس نکهیانجا تنها بوم و فکر کردم تا ا یساعت چند

   ستادیا

 .  رونیب ای_ب

ار دستم را با انزج دیکش ییرایدستم را گرفت و من را به سمت پذ ری. ز میامد رونیاز اتاق ب یبلند شدم . با تعلل ول میجا از

 را پس کله ام انداختم . میو صدا دمیکش

 _به من دست نزن .

 پسر فروزنده بلند شد  یکه خواست من را بزند که صدا میبود دهیرس ییرایبه پذ بایتقر

 _ارش !!

 و با حرص جوابش را داد  یسر بلند کرد پس اسمش ارش بود عصب مرد

 کشمش اخرا ... یم دی_حم

 بودم . دهیهم از دهن رامان و سامان شن یبودم چند بار دهینپرونده ها ش یامد اسمش را تو ادمی حاال

 _اروم باش . به وقتش .

 یوهم ت هیبودند و بق رونیها ب یدر رفت و امد نبود بعض یکس گهیارام گرفته بود د یکم الیو یرا کنترل کردم فضا خودم

خودم را حفظ کردن با سر اشاره کرد به کنار  یدبه من انداخت خونسر ینگاه دیها در اشپزخانه حم یو بعض دیکنار حم ییرایپذ

 خودش 

 . نیبش ای_ب

ود هل ب شیرو دیکه حم یبه ارش اشاره کرد او هم من را به سمت مبل دیتعلل و سکوت من را د یوقت نمیخواستم کنارش بنش ینم

 یمحکم زده بودم که داد نقددی.ا دمیارش کوب یساق پا یمبل افتادم . ناغافل با پا تو یرو یور کیداد کنترلم را از دست دادم و 

 و دوال شد .  دیاز درد کش

ا کردم خودم ر ی. به نفس نفس افتادم سع دیام را گرفت و سمت خودش کش قهی دی. حم دیچیجند نفر در سالن پ یخنده  یصدا

 عقب بکشم . چانه ام را در دست گرفت و فشرد 

 . یوحش ری_اروم بگ

 .  نمیکردم صاف بنش یو سع دمیکش ونریرا از دستش ب صورتم

 و با فاصله ازش نشستم  دمیشده بود . خودم را عقب کش رهیاش به من خ یبا نگاه زخم یکه حالش بهتر شده بود ول ارش

 ؟  یانداز یجفتک م نقدری_واسه رامانم هم

اش ررا از  یبود و نگاه زخم ستادهیسرم ا یگرفت . ارش باال یبه دستش دادند و شماره ا لیکردم . موبا یانزجار نگاهش م با

 .  داشتیمن برنم یرو

 خانه پخش شد . یارامش بخشش در فضا یاشنا یبلند گو بود که صدا یرو تلفن

 _بله

 تم برگش یصدا را نشناسم ناخوداگاه به سمت گوش نیخودش بود محال بود ا یصدا یبود ول یگرفته و خش دار و عصب شیصدا

 _رامان ...

 رامان بلند شد  یداص درجا

 ؟ نی_او



 

 

 یشانه ام نشست و من را نگه داشت با حرص نگهش داشتم ول یبقاپم که دست بزرگ ارش رو دیرا از دست حم یگوش خواستم

 دستش در بروم . رینتوانستم از ز

 رامان دوباره بلند شد  یصدا

 ؟ یخودت نی؟او نی_او

 بلند شد  دیحم یخنده  یصدا

 .  دیدیم صیکه خوب همو تشخ نمیبی_م

 ینه دادگو نیخشمگ یاعصاب رامان برود . سکوت کردم صدا یخواستم رو ینم دادمینشان م تیمیصم دینبا دمیکش یقیعم نفس

 رامان بلند شد 

 کجاست ؟  نیکشمت . او یدستم بهت برسه م دی_حم

 جواب داد  یرا داشت با لبخند روزیپ یکه حس ادم ها دیحم

 نارم نشسته . من .ک شی_پ

 کنم . یات م کهیت کهیخورم ت یکشمت . قسم م یم یبهش بزن فتوی_اگر دست کث

 مشکوک نگاه من کرد و بعد رو به رامان گفت دیحم دادینشان م تیحساس نقدریا دیمبا یوا

 حرفاس . نیاالن مطمئنم فراتر از ا یول شدیداشت باورم م بایختب تونست گولم بزنه به من گفت فقط همخوابته تقر یلی_دختره خ

  دمیشن یرامان را م ینفس نفس ها یدو دستم را مشت کردم .صدا دمیبه هم ساب دندان

 ؟ یخوا یم ی_چ

  دیبلند خند دیحم

 خوام رو دارم کنارمه . یکه م یزی_چ

 تنفر نگاهش کردم  با

 نکن .  وونهیمنو د دی_حم

 کارم را ساده کرد  دیکه حم دمیپرس یم ویجور شده باخواست حال سامان را بدانم . هر  یم دلم

 ؟  یدید قتوی_جون دادن رف

  دیباال رفت و عربده کش شیصدا

 کنه  زیکنمت چاقومو ت یدارم پوست م ی_زنده مونده تا وقت

 دنیکه از کش یسمت خودش از درد وحشتناک دیرا از پشت گرفت و کش میدست اورد موها ختیاو را به هم ر یکم حرفش

 رامان باال رفت  یزدم .صدا غیبود ج میموها

 ... یلعنت ی_لعنت

امان زنده بودن س یفرصت نکردم برا یحت شدیکنده م شهیداشت از ر میافتاده بودم موها هیگرفت . به گر یگوش کیرا نزد سرم

  دمیخوشحال باشم . نال

 _موهام رو ول کن 

 دادیحس قورت م دیداد رامان به حم یصدا

 . یعوض یزش بکش حرومزاده _دستتو ا

را  کنترلش نیاز ا شیخواستم ناله کنم که رامان ب یکردم نم یتحمل م یبود اشک به چشمم امده بود و به سخت ادیز یلیخ دردش

 از دست بدهد . 



 

 

 رو به رامان گفت  دیبلند شد حم مینفس نفس ها یصدا

 صورتش ؟  ایشروع کنم . انگشتاش ؟  یبا چ یکنم . دوست دار ی_خواستم بهت بگم از امشب کارم رو باهاش شروع م

 بکشم . رونیرا از دستش ب میکردم موها یم یمشتش بود و با دست سع یتو میهنوز موها دیمن چرخ یرو فشیکث نگاه

 شروع کنم .... نییاز پا دیبا دمی_شا

 را بستم . میگوشم درد گرفت و چشم ها یلحظه ا یبلند بود که برا نقدریرامان ا یصدا

 کنم . یات م کهیت کهیدستت بهش بخوره ت یعوض ی_حرومزاده 

 کردم  شیدست خودم نبود ارام صدا دمیترس یدهانم را قورت دادم دوباره داشتم م اب

 _رامان ...

 رامان ارام شد  یصدا

 کنم .. یم داتیپ زمی_اروم باش عز

 باال رفت . دیحم یقهقهه  یصدا

 بدجور دم به تله داده . یشکوه یکه اقا نمیبی. م یکیرمانت یچه صحنه  ییی_اخ

 کرد خودش را ارام کند .  یم یسع رامان

 رو بگو .  متتی؟ چقدر ؟ ق یلعنت یخوا یم ی_چ

 زد  یپوزخند دیحم

 ؟  یبهش بد یتون یپدرمه م یسالمت متشی_ق

 حرص داد زد  با

 ...  وونیح یاونوقت تو دمیبخش نی. جون تو رو به خاطر او دمیبخش نیر او_من جون باباتو به خاط

 کنم . یم نییمن تع نجای_ترمز رو بکش . ا

 شد . سکوت

 ؟  یبهش برگردون یتونیم خوامیبابام رو م ی_منم فقط سالمت

 هم سکوت بود . باز

 کنم . یرو نابود م زتیمنم عز یکرد یرو اونجور زمی_تو عز

 .  ینداشته باش تو با من طرف یکار نی_به او

 گفت  یبا حرص و عصب دیحم

 کشم.  یدختره رو ذره ذره م نیمثل خودت ... ا قای_نه .. دق

 کردم .  ینم هیهنوز گر یبه لرزه افتاد . وحشت زده بودم ول تنم

 ... یهر چ دمیبهت م یبخوا ی_ هر چ

 هم شوکه شده بودند .  هیو بق دیخود حم یبودم . حت ریمتح

 .یانگار عاشقش شد یشوخ یبهمون خوش بگذره شوخ یلی_نه انگار قراره خ

 امد .  یباال نم نفسم

 _لعنت بهت لعنت ...



 

 

 صداش ... دنیشن یبرا زنمی_بازم بهت زنگ م

 را گرفتم  دیحم دست

 بهش بگم . یزیچ هی_بزار 

 گفت هویبعد  ی.ول کردیم میدایپ دیشا دادمیسرنخ م هیبه رامان  دیمن را نگاه کرد با مشکوک

 .حرفتو بزن  میکن کشیکم درامات هی_باشه بزار 

  دمیکش قیعم نفس

کرد از  یقشنگ نگاه م یلیخ یتابلو هیکه عاشقش بود و به  یاتاق زن یکه کافکا تو ییاونجا ادتهی_رامان کتاب کافکا درکرانه 

 عاشقمه .  یکه عاشقش بود . من همونجام کنار کس یخودش و زن ریتصو

.  امیکردم کنار در یاش م یحال دیاند با دهیمشخص بود نفهم یول کردندینگاهم م یجور هینه همه  ای دهیمنظورم را فهم دنستمیمن

بودم برود  دواریبحثمان کرده بود . ام یو رامان از سر حسادت خودش را قاط میکرد یکتاب با سامان بحث م نیقبال راجع به ا

. سکوت بود همه منتظر جواب  دینگو یبیعج زیبودم چ دواریرا بدهم ام یخوام بهش کد ینه م ای دهیفهم دانستمیدنبال کتاب . نم

 رامان بودن .

 _ مطمئن باش من کنارت هستم .

د با را قطع کر یگوش دی. حم دیبود . خوشحال بودم اشک به چشمم رس دهیبهش بفهمانم . فهم میمستق ریدارم غ یبود سع دهیفهم

 گفت یطانیش یخنده 

 که ذره دره ات رو براش فرستادم کنار خواهد بود . ی_ وقت

 اخرش بود . یبود و مهم جمله  دهیبود حرفم را فهم نیمهم نبود مهم ا یچیه یول

 شد . ریاز چشمم ارام سراز یاشک قطره

************* 

  رامان

 

مسعود  نژیهم نگذاشته بودم .پشت بند ب یست چشم روساعت چند ا دانستمینم یوارد سالن شد صبح بودول ژنیزدم با داد من ب داد

 و چند تفر وارد شدند 

 شده قربان ؟ ی_ چ

 ... یلعنت ونهدیازش بپرسم اون م تونستمی.اگر سامان بود االن م دیکتاب کافکا درکرانه رو خونده باشه بجنب دیکن دایرو پ یکی_ 

 با تعجب گفت مسعود

 قربان ؟  یچ ی_برا

رو زود  یکیسر نخ بده .ا زاون کتاب حرف زد  هیداشت  یحرف بزن سع نیحرومزاده حرف زدم گذاشت او دی_االن با اون حم

اتاق  یتان توداس یکه تو ییتابلو دیکنن ازش بپرس دایرو پ یکیاونجا  دیشا یکتاب فروش دیهر کس بفرست دونمینم دیکن دایپ

  دیبجنب قایدق هیکافکاست چ یمعشوقه 

  دیدو رونیاز سالن ب ژنیرد و بدل کردند و ب یو مسعود چند کلمه ا ژنیب

 یکنه نفسم را عصب یم یدست دراز نیکرد به او یم دیکرد تهد یم دیبلند شدم . اون حرومزاده داشت منو تهد میاز جا یعصب

 مسعود من را به خودم اورد  یفرستادم . که صدا رونیب

 نشده .  یزیهم متوجه چ یبه حالت اول دراومده کس زیاک شد و همه چو پ زیسعادت اباد تم ی_قربان خونه 

را داخل بگذارد  شینگذاشته بود پا ژنیصبح که امده بود ب یینرفته بودم . دا رونیسالن ب نیاز ا شبیتکون دادم از د سر

 نه .  ایبهش گفته  دانستمینم



 

 

 ... یزیچ هی_فقط 

 بودم و اصال صبر مداشتم . یسمت مسعود برگشتم و اخم کرده منتظر شدم . عصب به

 در دستش بود  یزیشدم که دستش را جلو اورد چ منتظر

 خانوم باشه . یحدس زدم برا دنشیمن با د میکرد دایخونه سعادت اباد پ یاتاق شما تو یتو نوی_ا

 بودم  دهیخر شیودم برابود که خ ییماند که از همان دفترها یدفتر یرو نگاهم

 _بدش . 

 سامان افتادم  ادیامد و دفتر را به دستم داد دفتر را پشت و رو کردم ناگهان  جلو

 _سامان چطوره ؟ 

 دارد  یبه لبش نشست که باعث شد حس کنم خبر خوب یلبخند

 ثابت شده فعال خطر رفع شده .  تشی_فراموش کردم بگم االن با دکترش حرف زدم گفت وضع

 بودم .  دهیبود که شن یخبر خوب نیتا االن اول شبیکردم از د دایپ امشار

 ؟  یی_دا

او  خط نیا شناختمیرا م نی. تا نصف پر از نوشته بود خط او زدمیکرد دفتر را باز کرده بودم و ورق م دایپ یحالت جد مسعود

 گرفت .  یبود تمام تنم گر م دیحم شیپ نکهیتنگ شده بود . از فکر ا شیبسته شد . دلم برا میبود . چشم ها

من دستور دادم بدون اجازه  یاومدن دم در سالن ول یو چند بار ننیشدن اصرار دارن که شما رو بب داری_قربان از صبح که ب

و اصرار داره شما ر شونیا یداده ول حیتوص دیکه گفته بود یبراشون تا حد شبید ژنیسالن نشه .ب نیوارد ا یکس ژنیمن و ب

 .  نهیبب

ذاشته هم نگ یچشم رو شبیتوانستم فرار کنم . از د یتا ابد هم نم ینه االن حوصله بحث و جدل نداشتم ول نمشیخواستم بب ینم

ون کرده بود حولم دگرگ دیتهد دیحم نکهیرفت . از فکر ا یم نییپا میاز گلو یزیبرد و چ ینخورده بودم نه خوابم م یزیبودم و چ

 ت . را داش روزید خیکه نوشته بود تار دمیرس یاخر ینداشتم . سر تکان دادم به برگه  ی.حال خوش دمیکش یقی. نفس عم شدیم

 بلند کردم و رو به مسعود گفتم  سر

 ندارم . یچیکسو و ه چیکنم . االن حوصله ه یبگو خودم صداش م یی_به دا

  دیکن دایکه گفتم پ یزودتر امار کتاب دیشد بهم خبر بد یخبر اگر

 سر تکان داد  مسعود

 . میدیاطالع م عیشد سر یدنبالشه خبر زنی_چشم .ب

گرفتم و  رشیگذاشتم . و فندک ز میلب ها نیو ب دمیکش رونیب یگاریمبل نشستم س یرفتند رو رونیدست اشاره کردم از سالن ب با

 دوختم روزشیخط از نوشته د نیبه اول ینگاه

ارها در ک یلیکه محکوم به دوست داشتنش هستم خ یآدم نکهیاز ا ایترسم  یاست که از دوست داشتن م نیمسئله ا قایدق دانمی"نم

 اش کرده است .  یزندگ

 نیه اب دهیهم به دوش کش زانشیعز یکه از رنج همه  یو بار دهیبه دوش کش ییکه به تنها یکنم به گذشته ا یخوب فکر م یوقت

و نقص باشد . من  بیع یما ب یگذشته  یهمه  ستی. قرار ن شدمیهم بدتر م نیبودم از ا شیاگر من جا دیکه شا رسمیباور م

کردم  یکرده بودند محکوم م میکه در زندگ ییها یهمه را به خاطر بد شهیگذشته ام هم در.  دمیدیادم ها م یبد یخودم را قربان

 ترحم کنم گ یبرا ستیکشد را درک کنم . قرار ن یه دوش مکه ب یتوانم تمام بار یباز هم نم دانمیحاال که گذشته اش را م یول

 خواهد درکش کنم و بهش فرصت بدهم . ی.فقط دلم م زارتری. از ترحم به او ب زارمیاز ترحم ادم ها به خودم ب

گرفتم که  یقطع میفکر کردم بعد تصم قهیدق 5 دمیترس یاز نوشتنش هم م یاست که عاشقش شوم . حت نیهم ترسم از ا دیشا

  سمیبنو

 االنش هم عاشقش باشم ." نیهم دیعاشقش شوم . شا نکهیترسم از ا یم من



 

 

. چرا  دمیفهم یاالن م دیچنگ زد چرا با میواقعا عاشق من بود ؟ متن ادامه داشت بغض به گلو یعنیخشک شده بود .  دهانم

 یروزها نیا یکه دوستم دارد که تنها ارزو نمیبنگاه کنم و ب شیچشم ها یچرا نشد تو دیفرصت نشد رو در رو به من بگو

 .زمیبر شیزم را به پایام براورده شود . که ان وقت همه چ یزندگ

 سوخت .  یداغ شده بود و م میها چشم

 نوشته ها را خواندم  یباق

 زیچ یکنم تعجب ندارد به جز چند مورد همه  یمحکومم که دوستش دارم خودم هم متعجبم که ... خوب که فکر م ی"من به کس

موضوع که خالفکار است همه  نیکه افتاد و ا یو اتفاقا ییاشنا ی وهیخواستم داشته به جز ش یام از مرد م یکه در زندگ ییها

تم توانس یوقت نم چیادم نبود ه نیاگر ا دیکه شا یزن یو مرد بودنش تا صبر ... برا تیبه من داد . از محبت و عشق و حما زیچ

 ام را بدهم . " یزنانگ

 ؟  نقدریتوانست من را دوست داشته باشد ا ی. م زدیچنگ م میشد . بغص به گلو ریاز چشمم سراز اشک

ست د یول زمیخواستم اشک بر ی. نم ختمیر یکس نم چیه یکه برا ی. اشک ختمیر یداشتم اشک م سایاز پدر و مادرم و رو بعد

 تنگ شده بود .  شینگاهش و خجالت ها یعطر موها و تنش برا یاخودم نبود . دلم بر

شکنم و  یاش ساخته م یکه از خود واقع ییوالیمن شده ام و حاال که من به قول معصومه داشتم ه شیزندگ ی"حاال که همه 

 یکثافت نیاش باشم از ا یبهش ندهم . اگر من منج توانمیکه م یمحبت یباشد خودش را نشان داده چرا همه  دیکه بوده و با یادم

 بدون مرد . یاز زندگ شدمن با یاو هم منج دیکه دران است شا

  ی:بهش بگو دوستش دار دیهدف جد نیاول

 محبتت رو بهش بده  ی: همه دیهدف جد نیدوم

 : عاشقش شو ." دیهدف جد نیسوم

شده بودم که از  یزن نیشده بودم و حاال عاشق چنزد . من عاشق ن یننوشته بود . قلبم م شتریشد . چرا تمام شد ؟؟؟ چرا ب تمام

 خواست .  یطرفش فقط مرد بودن م یهمه 

 و اشک را پس زدم .  دمیلرزانم را به صورتم کش یدست ها دمیکش یاه

 دشیاش را بعدا م یان دفتر را بخوانم چند صفحه عقب زدم که در سالن به شدت باز شد . دفتر را بستم باق یخواست همه  یم دلم

 دارد .  یبود که خبر مهم یمعن نیبه ا ژنیب یعجله و نفس نفس زدن ها نیخواند . ا

در ساحله  اکافکایرمان کافکا درکرانه  ی. اصال اسم اصل استیداستان کنار در تیشخص یبپرسم . تابلو دیکه گفت یی_قربان تابلو

  استیکه هستن کنار در ییکه جا نهی. فک کنم منظور خانوم ا

 گفتم زدمیکه قدم م یدر دلم نشست از جا بلند شدم و در حال یدیسرنخ ام نیا از

 شهیم پس راحت تر کهیبه ساحل نزد نقدریبردن شمال . اگر ا نویتونستن رفته باشن . پس او یشمال م یایزمان فقط در نی_تو ا

 .  دیمحدود کن یخصوص یخاص و ملک ها یگشتنتون رو به نواح یمحدوده 

 ود سر تکان داد خوشحال ب ژنیب

 کن .  داشیکن . فقط پ داشیبرام پ ژنی_ب

********* 

 نیاو

 

رسنه بودم واقعا گ نکهیبا ا رفتینم نییپا میلب نزدم از گلو یشام اوردند ول میداشتم برا یام کرده بودند . ضعف بد یزندان دوباره

را  میکند دست و پا یخواست به من تعرض یم دیحم نکهیرفت . فکر ا ینم نییاب هم پا یحت میاز گلو ینداشتم ول یو حال خوش

داشتم . جدا از ترس  یرا بکند . حس بد نکاریخواهد ا یکردم رامان م یکه فکر م یاز ان زمان شتریب یانداخت . حت یبه لرزه م

 . دمیترس یم شتریشود ب یرامان بفهمد چه م یوقت نکهیو تعرض داشتم از فکر ا یرابطه اجبار یبرا



 

 

چراغ اتاق را روشن نکرده  ی. حت شدیم کیرا بغل گرفته بودم . هوا کم کم تار مینشسته بودم و زانوها یگوشه ا نیزم یرو

 شوم.  دهید ندیا یبه اتاق م یوقت نکهیاز ا دمیترس یبودم . انگار م

 ساعات گذشته زنده بودن سامان بود .  نیشده بود تنها خبر خوب ا کیکامال تار هوا

 وقت است که شب شده است .  یلیخ دانستمیتم و زمان از دستم خارج شده بود فقط منداش ساعت

تا چراغ اتاق روشن شود و چشمم را بزند . سرم را  دیطول کش هیدر خودم مچاله شدم . چند ثان شتریب دهیاتاق باز شد که ترس در

 سر بلند کردم .  دمیرا شن شدیم کیکه نزد ییقدم ها یپنهان کردم که صدا میدست ها نیب

 .  سوزهیبا غذا نخوردن دلم به حالت م یکن ی_فک م

. فقط نگاهش کردم .  دیایم دانستمیکردم . م یبود . داشتم سکته م دیکه به نور عادت کرد سر بلند کردم.خودش بود حم چشمم

 کرد او شماره گرفت  یپشت سرش ارش بود . بهش اشاره ا

 دوال شد و من را به زور از جا بلند کرد  دیبوق خورد حم تلفن

 یبعد ی دهیسوخت . پس شروع شده بود . کش یاول جانانه بود صورتم م ی دهیتلفن بوق خورد .کش دمیخودم را عقب کش دهیترس

  دیچیرامان در اتاق پ یرا کنترل کرده بودم . صدا میاشک ها یبود . به سخت یمحکم تر از قبل

 _الو ...

 نیهم یرامان پخش کند برا یام را برا یو زار هیخواست اه و ناله و گر یشکمم زد خودم را کنترل کردم م یتو یلگد نباریا

 افتادم . داد زد  نیزم یگرفتم . دلم را گرفتم و رو یهدف را م نیبه ا دنشیرس یجلو دیبا

 .  شهیدردت کمتر م ینجوریبزار بشنوه . ا یریگیاه و نالتو م ی_چرا جلو

 کردم  یرا حس م شیدرد صدا دمیمنقطعش را شن ینفس ها یصدا

 کشمت .  یم ی_اشغال عوض

 توانستم تحمل کنم . یزدم از ته دل . نم غیج دیکش ریبود که پشتم ت دیشد نقدریبه کمرم ا نباریزد ا یگریقهقهه لگد د با

 ... نی_او

 اب به رامان گفت...با خنده خط یکردم . سخت بود ول ینم هیرا داد زده بود .گر اسم

 پاش ؟  ای_خوب حاال تو بگو از کجا شروع کنم دستش 

 . یهر چ دمیبهت م یبخوا یبهت گفتم هر چ ی_اشغال عوض

 شانه باال انداخت الیخیب

 دست ؟  ایپا  یدست و پام . نگفت ریز نجاستیخوام ا یکه م یزی_منم گفتم چ

 زد  نعره

 کشمت ... ی_م

  شد . لیو التماس تبد غیبود . کم کم اه و ناله ام به ج ریانگشت دستم گذاشت و فشار داد درد نفس گ یرا رو شیپا پاشنه

 داغ شد به دلم  شتریرامان ب یصدا

 .تمومش کن . دمیبهت م یبخوا ی؟ هر چ یخوا یم ینکن ... نکن .... چ یلعنت ی_لعنت

 دستم برداشت .  یرا از رو شیپا

 ؟  یدیوان هم مثروت رو بخ ی؟ همه  ی_هرچ

 داد زد  یمعطل بدون

 .  دمیهمه رو م دمی_م



 

 

  دمیخورد نال یدهد حالم به هم م یکه با ان رامان را باز یشده بودم نقطه ضعف نکهیا از

 _به حرفش گوش نده ... 

  دیام را گرفت و باال کش قهیکنارم زانو زد و  دیشد . حم سکوت

 خوام . یم یچ دمی. فهم دیبه ذهنم رس یزیچ هیرامان ؟  هیچ یدونی_م

 .  دمی؟بگو ؟ بهت م ی_چ

 یچه م دانستمی. م ختیریکه تنفر از چشمش م دمیدیرا که پر از خباثت شده بود م شیچشم ها دمیدیشد م رهیخ میچشم ها یتو

 گفت . کاش ... رامان ... ی. کاش نم دندیجوش میچشم ها یبود که اشک تو نیخواست و از ا

 .  رتهیز یوقت یدار یچه حس نمیبب خوامی_ م

 ام رفت . دست را گرفتم  قهیشد دستش سمت  سکوت

 _ولم کن .

 رامان بلند شد  یصدا

 ام رو تمومش کن ... هیثروت خودم و ارث یهمه  دمی_بهت همه شو م

 زدم  غیپاره شد . ج مهیپاره کرد لباسم تا ن یلباسم را با حرکت ی قهی.را پس زد و دستم

 .  ی_ولم کن ... عوض

 داد زد  رامان

 بهت .  دمیم یبخوا یکنم ... هر چ یخواهش م دی_حم

ش . دست دیرسیشده بود . زورم بهش نم ری.سرازمی. اشک ها زدمیکردم و دست و پا م ی. تقال م دیسمت خودش کش شتریرا ب من

 .  زدمیم غیشدم . ج وانهیسمت شلوارم زد که د

 و بعد ناگهان التماس وار گفت  دادیکه م ییو فحش ها دمیشنیرا م شیرامان و نفس ها دادیداد و ب یصدا

 کنم ... ی. بهت التماس م ادیسرش م ییوقت بال هیشه  یحالش بد م ضهیمر نیکنم او ی_بهت التماس م

و ارش هم شوکه  دیخود حمکرد .  یفروزنده م دیمثل حم یکه مرد من داشت به خاطر من التماس ادم دمیبودم از نفس کش متنفر

لباسم که در چنگ گرفته  یپاره شده  ی قهیبه  گرشیشلوارم بود و دست د یدستش رو کی دمیلرز یکردند من م ینگاه هم م

داشت که خود من هم شوکه شده بود .  یحال بد نقدریرامان گرفته و داغان بود .ا یدابودم تا باز نشود . همه نگاه هم کردند ص

 دچار حمله شوم .  دیترس یم .به حال خودم به حال رامان که فقط نگران حال من بود . مکرد یم هیگر

 اگر دچار ضهیاون مر دی_حم

 فقط تمومش کن .  دمیبهت م یخوا ی. جون منو م دمیبهت م یبخوا یهر چ گمی. م ادیسرش ب ییبشه ممکنه بال حمله

 با خنده گفت دیحم ی. که صدا یکردم به سخت یهقم را خفه م هق

 .  هیهمخوابه ات برام کاف نیخوام نه ثروتت رو فقط هم ی_نه... نه جونت رو م

از  یکارد اتاق شد که محکم به ارش خورد گوش یو ناگهان کس دمیکش یبنفش غیکه ج دیحرکت شلوارم را کش کیبا  نباریا و

 متعجب داد زد  دیگاه انداختند . حمبه تازه وارد ن ریو ارش متح دیافتاد و شکست . حم نیزم یدست ارش رو

 ؟  یکن یم کاریچ نجای_بابا ؟ تو ا

کردم خودم را جمع و جور کنم لرزان و  یو سع دمیاتاق کش یفروزنده بود دست از لباس و شلوارم رها شد خودم را گوشه  خود

 به من انداخت و بعد نگاه پسرش کرد . یخودم فرو رفته بودم . نگاه یوحشت زده تو

 ؟  یکن یم کاریچ ی_ دار

  ستادیبلند شد و رو به پدرش ا شیاز جا دیحم



 

 

 دختره .  نیبکنم . زجر دادن ا دیکه با ی_کار

 کردم  یم هیو گر دمیلرز یبه من انداخت که هنوز م ینگاه یعصب فروزنده

 .  کایامر میو بر میریپولشو ازش بگ یتونیو بعد تا م یکن تیرو اذ یبود که شکوه نی_قرار ا

 قهقهه زد نگاه شهوت الودش را به من دوخت  کیستریو ه یعصب

 ... دهیجونشو م یحت شویگفت همه چ یکرد م یقبل داشت التماس م قهیدق 2 یدیرس ریکنم د یکارو م نی_منم دارم هم

اش کرده بود . فروزنده که از حرف پسرش شوکه شده بود  وانهیبود که د بیعج شیبرا نقدریاتفاق ا نیقهقهه زد انگار ا دوباره

 نگاه او کرد و بعد به خودش امد  یوم

 ؟  هیدختره ک یدونی_م

 نگاه من کرد  دیحم

 هم خوشگله  یلی.خ رشهی_معشوقه اش همخوابه اش بدجورم گلوش گ

 اش را گرفت و داد زد  قهیخودم جمع شدم که فروزنده  یتو دمیبه سمت من امد ترس یقدم

 زنشه ... شعوری_ب

 باز نگاه پدرش کرد  یشوکه و با دهان دیحم

 ؟  ی_چ

 از او دور شد  یسخت . کم یلیرفت خ یو راه م دیلنگ یپسرش را رها کرد . م ی قهی یعصب فروزنده

و برادرشو تا دم مرگ  دمیبه همه اعالم کرده که من و تو زنشو دزد نجایا امیشدن مجبور شدم فرار کنم ب همونی_ همه عل

ن و داشت یکشه خودشو و خانوادش رو گفته اگر بفهمه خبر یکنه رو م تیما رو حما ای. گفته هر کس که با ما باشه  میفرستاد

 کششون .  یندادن هم م

 شدن از ترس افتادن دنبال ما .  وانهید همه

 رفت و از من دور شد  یدرش قدمبه سمت پ دهیترس دیحم

 نگفته ...  یچیکس ه چیزنشه ؟ چرا ه ی_مطمئن

 فرو برد  شیموها یدست تو فروزنده

 میبکش میخودش هم بتون تهیخود خر ینجوریکشتنش ا رمیکنم و ازش انتقام بگ تشیو اذ غمیخواستم اونو بت یمن م شعوری_احمق ب

 ی... واااا یکن یم یبه زنش دست دراز یکنن . حاال تو دار یپارمون م کهیو افرادش ت شییو دا قشیاون رف سمیتون یگه نم

 ... یواااااا

 دیبود که حم نیکه مهم بود ا یزیاالن تنها چ ینه ول ایخوب بود  نیا دانستمیکردم . نم یام نگاهشان م دهیترس یچشم ها با

 خواست بکند .  یکه م یمنصرف شود از کار

 متوقف شده بود  یها هیگر یول دمیلرز یداد . هنوز م ینگاهش را به من م یرفت و پدرش گاه یم راه یعصب دیحم

اون پسره  یاون همه فداکار ایکرده بود  نهیرو باال ببره و اون همه هز تینبود اون همه خودشو جر داده بود که امن خودی_ب

 ... قشیرف

 به سمت من برگشت و گفت  یناگهان

 _زنشه .

 خواست  یو نگران . دلم فقط اغوش رامان رو م دهیزد نگاهش کردم . پر از نفرت بودم . ترس یکه دودو م ییچشم ها با

 .  یکه براش مهم یهست یو باورم شد که فقط همخواب یگولم زد یشوخ ی_شوخ

 به سمت پسرش رفت  فروزنده



 

 

 یدونیاش هست افرادش هستن م ییسامان هست دا رهیخودشم بم ی. شکوه ینکن به کشتنمون بد یکار هی یکن یم ی_هر کار

 که چقدر افرادش بهش وفادارن . 

 ادامه داد  دیرا که د دیترد نی. مردد بود پدرش ا دیچرخ یمن و پدرش م نیب دیحم نگاه

 ؟ یفهمی. م ستین شیمعمول یزنشه ... همخوابه  دی_حم

 تکان داد  ینگفت و بعد سر یزیشود . چ یدوباره رم کند و حش دمیترس یدهانم را قورت دادم . م اب

 .  میحرفامون رو بزن یباق رونیب می_بر

کردم فقط  یگذاشتم و خدا را شکر کردم  دعا م نیزم یو ولو شدم . سرم را رو دمیکش یقیرفتند . نفس عم رونیاز اتاق ب و

 به من تجاوز کند .  یکس خواستمیرا بکشد و نه م  یرامان کس خواستمیعاقل بمانند . نه م  نقدریهم

********************* 

  رامان

 بود دهیرس می. اشک به چشم ها ختیر یم میزدم و عرق از سر و رو یبودم و نفس نفس م ستادهیوسط حال ا یمانده  یباق وسط

 بایکردند . سالن تقر یبودند و من را نگاه م ستادهیو مسعود و همه ا ژنیبرام مهم نبود ب یشده بود حت ریبود و سراز دهیو جوش

 .  ستمیتوانستم سرپا با یکرد نم یمنفجر شده بود . مغزم درست کار نم

 شده بودند .  دهیپوش نیها بود که با مشروب کف زم السیها و گ وانیبار و ل یمشروب ها یها شهیش یخورده ها نیکف زم تمام

 زیاز مبل ها چپه شده بود . از دستم دوباره خون سرر یسر کیبود  ختهیر نیزم یداغان شده رو یمبل ها و کوسن ها چوب

 .  ختیر یاراده م یب مینبود . اشک ها سهیکردم اصال قابل مقا یام حس م نهیس یکه در قفسه  یدرد یشده بود ول

د نبود جا بن چیسرش اورده بود و من فلج شده بودم و دستم به ه یی. چه بال نمینگاه انداختم . او نیزم یشده رو یمتالش لیموبا به

 خواستم جان بدهم .  یام را چنگ زدم . م نهیکرد . اخ قفسه س یم یدیافتاد . اگر حمله شد یم شیبرا ی. اگر اتفاق جد

 شد ... اگر ... یم سایافتاد اگر مثل رو یم یاتفاق اگر

و حاال قعر جهنم بودم . همه با  اندازه سر سوزن فاصله داشتم یواقع یخوشبخت یمزه  دنیتحمل نداشتم . تا چش گهیکه د یوا

.  کردیکردند . قلبم درد م ی. همه شان بدون استراحت داشتند تالش م ندیتوانستند بگو یکردند . چه م ینگاه م یترحم و دلسوز

 کردم هوا ببلعم .  یهدف سع یام را چنگ زدم و ب نهی. س مدا یو نفسم باال نم دیکش یم ریت

 یدافقط ص دمیشن یرا نم شانی. صدا دندیکه به سمتم دو دمیو مسعود را د ژنیسوخت . ب یم میافتادم ساق پا نیزم یزانو رو دو

 یرو یها شهیبغلم را گرفته بودند از خورده ش ریکه نتوانسته بودم نجاتش بدهم . هر دو ز ینیاو ی. صدا دمیشن یرا م نیاو

 رفت و قلبم ... قلبم ... یم یاهیزدند . چشمم س یرا صدا م یدند و کسکر یم دادیو ب ادکردند . چند نفر د یدورم م نیزم

 مدیکشیدرد م شی. کاش من جا دیکش یچقدر درد م نیسوخت . او یم می. پاها دمیشن یرا م ینامفهوم یرا بستم صداها میها چشم

 امد  . یسرش م ییتوانستم ادامه بدهم  اگر بال یرا بدهم . نم زیتوانستم همه چ یعاشقش بودم . کاش م نقدری. چطور ا

ود و ب ییسرم متکا ریکه هنوز سالم مانده بود گذاشته بودند ز یکاناپه ا یچقدر گذشته بود . من را رو دانمیباز کردم نم چشم

ها و نگهبان ها سالن را  کرد . خدمتکار یو مسعود دعوا م ژنیبود و با ب ستادهیا ییرا پانسمان کرده بودند . دا میدست ها و پاها

 کردند .  یم زیمرتب و تم

 یم شیدایپ دیگشتم . با یرا م ایکنار در یالهایکردم . شده بود تمام و یم دایرا پ نیاو دیپلک زدم و ارام بلند شدم . با چندبار

 را کنار زد و به سمت من امد  ییدا ژنیواضح شد . همه به سمت من برگشتند . ب یهمه برا ینشستم تازه صدا یکردم . وقت

 _حالتون خوبه ؟

را از  نیرا دوست نداشت و ا ییسامان . دا هینگرانم بود . شب میترحم برا یکردم از معدود افراد وفادارم بود که به جا نگاهش

قرار  ژنیکنار ب من و سامان بود . مسعود هم یفقط مهم حرف ها شیبرا دیترس یاز او نم دمیفهم یمحکمش با او م یبرخورد ها

 گرفت و نگران نگاهم کرد . 

 ؟ دی_خوبم . سامان ؟ خبر جد

 تکان داد  یسر



 

 

 یا گهی. خبر د دنیبه خاطر درد بهشون مسکن زدن خواب ی_اقا سامان بهترن . به هوش اومدن و سراغ شما رو گرفتن و ل

 .  ستین

 ش خبر داشتم . هنوز سامان را داشتم و از حال نکهیا یبودم . حداقل برا خوشحال

 باشه .  هوشیاگر ب یکنارم باشه و حت دیخونه .با ارنیالزمه رو سامان رو ب ی_زنگ بزن هماهنگ کن دکتر و پرستار و هر چ

 زد  ژنیبه مسعود انداخت . مسعود هم پشت ب یتکان داد و نگاه یسر

 کنم .  یم شی_االن اوک

 من اشاره کرد  یبه دست و پاها یبلند و عصبان یهول داد و با صدا یرا کنار ژنیجلو امد و ب یطاقت یباال با ب ییدا

 معشوقه ؟ هی؟ واسه  یککنیم یدختر دار هیکارا رو واسه  نی؟ همه ا یکن یم یدار هیچ نکارای_ا

 بشوم .  قهیکوره در رفتم . منتظر تلنگر بودم تا دست به  از

 اش را گرفتم  قهیکه خودش جا خورد و  دمیجا پر از

 ؟ زنمه .  یفهم یمه ... م_زن

 حالش دانستمیتوانست بفهمد که عاشقش بودم . که بهش تجاوز کرده بودند به خاطر من که نم یکس نم چیبودم چرا ه خسته

 کرد .  یکرد که قلبم درد م یچطور است که بغض داشت خفه ام م

 .  ییخواستم دعوا کنم نه با دا ی. نم دمیکش یقیکرد و نفس عم شیکرده بود از عکس العمل من . رها رتیح

 ؟ دینکرد دایپ یزیچ ژنی_ب

 ناچار بود  ینبود ول یخواست بدهد راض یکه م یبود از جواب مشخص

 یاحتماالت . چند تا گرئه فرستادم شمال . خونه ها ادنیز یلیهنوز خ یو ل میفقط جست و جو رو محدود کرد ی_فعال تا حد

 کشه .  یطول م یکنن . کم یرو بررس میکه احتمال داد یمشکوک

  دیازش کم نشده بود پرس یکه ذره ا یبا بهت ییتکان دادم . دا سر

 ش؟ی_واقعا گرفت

 جوابش را دادم  کردمینگاه م ژنیکه به ب یسمتش برنگشتم و همان طور به

 _اره . 

 گفتم  ژنیرو به ب بعد

 .  اریب یسکی_برام و

ا کردم ب یعوضشان م دیو پاره بود . با یخون میهم . لباس ها میپا یپانسمان شده بود . چند جا میتکان داد و رفت . دست ها سر

 .  رمیرا پس بگ نیتوانستم او ینم یهمه درد و بدبخت نیا

 گذاشتم .  یکدامشان را زنده نم چیکردم . ه یم دیبا یشان را سالخ همه

 ؟ یشد وانهی_رامان د

 سمتش براق شدم  به

حرفا  نیکنم  اونوقت تو ا یگردان رو سالخ هیخوام  ی؟ من االن زده به سرم . م دهیحرفا جواب م نیاالن ا یکن یم_واقعا فکر 

 عاقلم ؟ ایام ؟  ی؟ به نظرت االن عاد یدیمن م لیرو تحو

 نگاهم کرد  رتیح با

 . یعاشق باش نقدریشه ا ی_باورم نم

 زدم  داد



 

 

 هستم .  ی_هستم لعنت

 داد  رونیرا پر صدا ب نفسش

 ؟ هی_کار ک

 تنفر اسمش را به زبان اوردم  با

 _فروزنده . 

 دیپر رنگش

 _چرا ؟

 را به دستم داد  یسکیو وانیل ژنیکاناپه نشستم ب یرو

ردم کردم ول ک دیبا عنوان دزد باباشم تهد سی_پدرشو تا سرحد مرگ شکنجه کردم حمله کرد به خونم گرفتمش خودشو دادم به پل

 . 

 گفت  یاز حدقه درامده و عصب یچشم ها با

 ؟ یکه ولش کرد یشد وونهی_چرا ؟د

 را مزه مزه کردم  وانیداخل ل یسکیاز و یکم

 ازم خواست .  نی_او

 .  دمید یرا در صورتش م نیبود سکته کند ا کینزد

 هرزه ... هی_به خاطر 

 نیبه لب داشت از ا یطانیخنده ش ژنیشد . ب یافتاد و متالش نیزم یرو وانیداد و ل یخال یرا پرت کردم سمتش . جا وانیل

 باز نگاهم کرد  یخانه . با دهان نیامد در ا یکس از او خوشش نم چیامد . ه یرفتارم با او خوشش م

 ؟ یشد وونهی_د

 اشاره کردم  ژنیب به

  اریب گهید یکی_

 گفت رو به او کردم و جوابش را دادم  یمحکم چشم

 باشه .  یزن ینم مکه به ز ی_حواست به دهنت و حرف

 دستش را در هم قفل کرد و مشغول قدم زدن شد  یعصب

 .  ی_واقعا عقلت رو از دست داد

 ارام گفت  دادیرا به دستم که م یسکیو ژنیب

 کنم ؟ رونیب دیخوا ی_م

 تکان دادم  یکردم . سر یخوشحال بود که اصال مراعاتش را نم یلیخ

 .  ستی_نه الزم ن

 .  ستادیکنارم منتظر ا همانجا

 .  یامروز بر نی_گفتم خونه ات اماده است . بهتره هم

 و پرخاشگر به سمت من برگشت و داد زد  یعصب

 .  مونمیم نجایموضوع جمع بشه من ا نیا ی_الزم نکرده تا وقت



 

 

 کرد . تحملش را نداشتم .  یم یرو ادهیاعصابم پ یاش را نداشتم اعصابش را هم . مدام رو حوصله

 .  شم یم قهیدست به  یکه با هر کس میتیوضع هیرو اعصابم . االن تو  یمدام بر ی. من واقعا کشش ندارم بخوا ی_بهتره بر

 نبود  ریوقت د چیه یکردم ول یرفتار م نطوریبا او ا دیبا شیوقت پ یلیحرف ها را ندارد . خ نیبود اصال انتظار ا مشخص

 ... ییکه نرفته چه کارا ادیاتم .  ییمن ؟ من دا ی_حت

  دمیوسط حرفش پر یعصب

م از فروزنده ه نیمنو ا یبود به کشتن بد کینزد یاز اون هم پس دادم . حت شتریکه کرد رو برات پس دادم . ب ییکارا ی_صد تا

 تو دامنم مونده. خوب گوش کن . نزار حرمت ها بکشنه خودت برو .  یکه از خواست یهمون کار

 و خودش را جمع و جور کند .  دیایتا به خودش ب دیطول کش یه اکه چند لحظ ادیز نقدریبود . ا شوکه

 .  یش یم مونی. پش تمیی_من هنوزم دا

 تا پرش کند  ژنیو دادم به ب دمیرا سر کش یسکیو وانیل

 _پرش کن . 

 ام ادامه دادم  ییرو به دا بعد

گه هرزه  یکه به زنم م یکس ینداره خودم رو به زحمت بندازم برا یلیزارم وگرنه دل یم هیهمه ما نیدارم برات ا نیهم ی_برا

 خونه اماده کنم . 

  دیو خشم دندان به هم ساب تیعصبان با

 _دختره چشماتو کور کرده  

 گفتم  ژنیرفت . رو به ب رونیپا تند کرد و از سالن ب یرا ازش برگرداندم . عصبا میرا ندادم و رو جوابش

 باشه . رو بزار مراقبش  یکی_

 متعجب گفت  ژنیب

 قربان  می_محافظ براشون گذاشت

 تکان دادم  سر

 . رهیکاراشو برامون امار بگ زیر خوامی_نه م 

 شه فقط بدونم چرا ؟ ی_چشم م

 به اسم فروزنده داد  ی. واکنش بد شتریبودم بهش و االن ب مشکوک

 .  خودم رو بکشم ییفقط مجبور نباشم دا دوارمی. ام میریبگ فروزنده رو زنده دی. اول با دیاسم فروزنده اومد رنگش پر ی_وقت

ردم و دوش ک یلباس عوض م دیبلند شدم با میشد از جا یکه خال یسکیو وانیگفت و در سکوت به فکر فرو رفت . ل یچشم ژنیب

 کردم غرق خون و خاک و عرق باشم .  یم دایرا پ نیاو یخواستم وقت یگرفتم نم یم

**************************** 

  محمد

 الیشدم  . مطمئن بودم که فروزنده و پسرش داخل و یم یسحر بود هنوز به ما مجوز ورود نداده بودند . داشتم روان کینز

 یزیجه چ قایکه دق میدانست یچون نم یکرد ول یم کیهست که ما را به اهدافمان نزد الیدر ان و یزیهستند و مطمئن بودم چ

داشت  یموضوع به مشکل برخورده بود انگار کس نیدخالت در ا یهم برا مساریخود ت ی. حت دادندیت بهمان مجوز نماس

 .  میاقدام کن میتوانست یم دمیدیکه بشود ثابت کرد م یو اگر مورد مشکوک مینیبنش میگرفت . مجبور بود یرا م مانیجلو

 نشده بود .  دهید یمشکوک زیچ چیه شبید از



 

 

قت چند و نی. مادر بود که طبق معمول ا ستیشد حدس زد ک یاذان صبح بود م کی. تلفنم زنگ خورد . نزد دمیکش یقیعم نفس

 همش نگران من بود . 

 _جانم مادرجان . 

 .  دیایسر من ب ییپر از بغض بود البد نگران شده بود نکند بال شیصدا

 _خوب مادر؟

 ؟ یخوبم . باز نگران من شد زمی_اره عز

 ریاز ز یکیبودم و  نیماش ینگران شدم . تو یاست کم یگرید زیموضوع چ دمیسکوت کردم فهم یمنقطع شد  . وقت نفسش

 فاصله گرفتم  نیاز ماش یشدم و کم ادهیپ نیدستانم کنارم بود . از ماش

 شده ؟ یزی_چ

  دیکش یپر درد قیعم نفس

 .  دمیرو د نی_مادر خواب او

 قرار و مشوش به من زنگ بزند .  یطور ب نیبود که بعد ا دهیرا د نیشده بودکه مادر خواب او یشور افتاد . چ دلم

 _خوب ؟

 گفتم پشتش .  یم یزیچ یمادر ببخش اگر گاه یچی_ه

مادر ردخور  یرا کم داشتم . خواب ها نیاو یبرا یفقط نگران طیشرا نیبود ؟ در ا یشد . نکند خواب بد شتریام ب ینگران

 ترساند .  یمن را م نینداشت هم

 ؟ یدید یچ یبگ یخوا ی_مامان نم

 و من کرد .  من

 .  یکن فیکراهت داره خواب بد رو تعر گنی_راستش .. خوب نبود و م

 بگذارد یخمار یخواست من را تو یقرارم کرده بود م یطاقت شده بودم حاال که ب یب

 شده ؟ یچ یبگ یزیلطفا من رو به هم نر شهی_مامان م

 شد  میو تسل دیکش یقیعم نفس

 من .  نهیدست رد زد به س ی. خواستم کمکش کنم ول کردیم تشیداشت اذ یکیتحت فشار بود .  یلی_حالش خوش نبود . خ

 .سکوت کرده بودم .  کردمیگوش م رتیتعجب و ح با

 بچسبه .  شیبه زندگ دیگفت فقط به محمد بگ یکردم و ازش خواستم بزاره کمکش کنم ول هی_گر

 ده؟یجد ی_مامان باز

 گفت هیگر با

 .  ستینباشه ن اتیخوام دن ی. به جون تو که م ستی_به جون بابات ن

 خواب مادر اشتباه بوده .  دیشا نباریحرف که نه ا نیکردم خودم را قانع کنم با ا یاصال خوب نبود . سع نیشدم . ا نگران

 خواستم به خواب مادر فکر کنم .  یرا رها کنم . نم نیخواستم او یبشنوم . نم نیاز ا شتریخواستم ب ینم

 ؟ یندار ی_مادر کار

 نداشتم .  یحال درست یکند ول هیخواست گر یافتاد . دلم نم هیگر به

 _خوبم مادر خوبم . نگران من نباش . 



 

 

 نکن .  تی_باشه پسرم فقط خودت رو اذ

 _خداحافظ 

 خواندم .  ینماز م دیباامد .  یاذان از دور م یرا قطع کردم . صدا یگوش

***************** 

 رامان  

بود . از فکر ان  افتادهیسامان ن یبرا یاتفاق نیخورد تا به حال همچ یبودم با امبوالنس اوردندش . دلم هم م یدر ورود یجلو

 از فکر بهش .  یحت دیلرز یبغلم و ان همه خون و ... بدنم م یشب و ان وضعش تو

 بودنش نقدریوقت ا چیبودم که چقدر مهم است . چطور ه دهینبرده بودم . چطور نفهم یموضوع پ نیا تیتا به حال به اهم چطور

 بود .  امدهیهم ن یخداحافظ یاش برا یرفته بود همراه با محافظ ها از لج و ناراحت ییمهم نبود ؟ دا میبرا

ند خدمتکارها رفته بود تا کمک ک یبود . مسعود همراه باق ستادهیفاصله ابا  یپشت سرم کم ژنیبودم و ب ستادهیا یدر ورود یجلو

 میه . براخان دیایخودش پشت امبوالنس امده بود . کالفه بود که مجبورش کرده بودم ب نیکه با ماش دمیدکتر را د  اورندیسامان را ب

 مهین یکه با چشم ها دمی. د یگذاشتند چند نفر یربرانگارد چرخدا یخودم باشد . سامان را رو شیپ سامانخواستم  یمهم نبود م

شد از درد . مسعود برگشت سمت من و با دست من  یبه هم فشرده م یو چهره اش از حرکات ناگهان زدیباز با مسعود حرف م

بود  . چقدر من را دوست داشت ؟  یو دلواپس یبهش زدم . نگاهش پر از نگران یرا نشان داد . نگاه سامان که به من افتاد لبخند

 تر بود .  زیعز میچقدر دوستش داشتم ؟ برادر نبود از برادر برا

 غر بزند گفتم  نکهیسامان بود جواب سالمش را دادم و قبل ا خینگاهم م دیسمت خانه اوردندشدکتر جلوتر امد به من رس به

 .  یکه خودت بد یمتیخرم . به هر ق یرو ازت م یباالسر سامان باش نجایکه ا ییدکتر تک تک روزا ریبگ ی_مرخص

 را نداشتم  هیبق یحوصله شوکه شدن و حرف اضافه  دانستیم ژنیزده نگاه من کرد . ب رتیگرد شد و ح شیها چشم

 برن اتاقتون .  یشما رو م دیببر فی_همراه خدمتکار ها تشر

 کرده بود وارد خانه شد .  شیصدا ژنیکه ب یدمتکارو بعد به من داد و همراه خ ژنینگاه مبهوتش را اول به ب دکتر

باال اورده بودند و حاال فقط چتد قدم مانده بود به من برسد . اگر رامان  یورود یجلو یبود از پله ها دهیسامان به من رس گهید

 یت را رو. تخ دمیکردم و به تختش رس یصبر چند قدم فاصله را ط یب یکردم او با تخت به من برسد ول یصبر م دیقبل بودم با

 من انداخت . انگار داشت تک یبه سر تاپا ی. سامان نگاه  ستادندیحرکت ا یب دمیکنار تخت رس نم یچرخ گذاشته بودند  و وقت

 دمیوساش را ب یشانیکرد دستش را جلو اورد و دستم را گرفت . دوال شدم و پ یم یکه به من گذشته بود را بررس ییها هیتک ثان

 . 

من جان  یبود که برا نیاز ا ریبودمش . مگر غ دهیبرادرم نبود چرا تا به حال محکم در اغوش نگرفته بودمش چرا نبوس مگر

 وسط گذاشته بود . 

 نبودنت رو تحمل کنم . نیاز ا شتریتونستم ب ی_نم

  دیقرار پرس یب

 گن .  یبه من نم یچیه نایشد ؟ا یچ نی_او

 بود . به دستش سرم بود .  نیکه داشت نگران خودش نبود نگران او یتیوضع نیبلند کردم . با ا سر

 کنم .  یم داشی_نگران نباش پ

 بود. ییکردم نگاهش نکنم که دروغم فاش شود . در دلم غوغا یسع

 _رامان به من دروغ نگو . 

 .  شدمیو داشتم خفه م زدیچنگ م میدوباره به گلو بغص

  میروغ بگوتوانستم د یهم نم خواستمیم

 _بدون تو فلجم   



 

 

 گفت  یا دهیرنگ پر یکه منقبض شد و بعد با چهره  دمیرا د فکش

 شده ؟  ی_چ

 تا به االن شکسته شده ام. شبیدانست چقدر از د یخواند از صورتم ،م یم انگار

 نتوانستم فک قفل شده ام را از هم باز کنم گفت  یرا به من دوخت وقت نگاهش

 شده . یزیچ هی زنهیداد م _رامان صورتت داره

چه برسد به فکر کردن بهش . نه خواب درست داشتم و نه خوراک  دیلرز یاز فکر بهش بدنم م یقفل زبانم باز شد حت یسخت به

 انداختم .  نییشد . ارام سر پا یباز م یحاال زبانم هم به سخت

 پسر فروزنده زنگ زد ... شبی_د

 . دستم را محکم فشرد . شبیامد از فکر کردن به د یبند م نفسم

 زجرم بده . نیاو یخواست با گذاشتن صدا ی_م

 تنفر گفت با

 اورده ؟  نیسر او یی_چه بال

ها به  یها به خاطر من نگران بودند بعص یخانه و افرادم نگران بودند بعض یبود   همه نگران بودند   همه  نیهم نگران او او

 بود . نیقابل تحمل تر از بدون او یلیخ نیخاطر خودشان چرا که رامان با او

 و داد و التماسش قطع شد . غی... وسط ج دونمی_نم

 خواند از چهره ام .  یرا م زیسامان همه چ یول اورمیخواستم به زبان ب یام گرفت نم هیگر

 _نگو که ... 

 یکردم و به سمت خانه رفتم .صدا یسر باز کنند . رو از سامان گرفتم و عذرخواه میاشک ها شبیخواستم دوباره مثل د ینم

 دمیشن دیجمله را پرس کیرا صدا زد و ازش  ژنیسامان که ب

 کرده ؟ یدست دراز نی_نگو که اون کثافط به او

***** 

  نیآو

ه صبحانه اوردند ب یکم میبرا یضعف داشتم که نا نداشتم چشمم را باز کنم . صبح وقت نفدریا یچرت زده بودم ول یبار چند

سردم بود لباسم  یشدم و دوباره در خودم مچاله شدم . کم الیخیان را هم به زور قورت دادم . ب ینان گاز زدم ول یکم یسخت

خوردم  هر بار در اتاق باز  یدیبودمش که باز نشود . در اتاق که باز شد تکان شد گرفتهپاره شده بود و همش در مشتم به جنگ 

 رفتم .  یسکته کردن م یتا مرحله  شدیم

  دیفهم شدیرا از محل افتاب م نیظهر بود ا کینزد

 انداخت  میبه سرتاپا یارش بود که داخل اتاق شده بود نگاه 

 ؟  یریمیراحت تر م ینخور یزیچ یکن ی_فک م

 نیهم یبود و پهلو و دلم درد داشت ول یصورتم کبود و کنار لبم خون یکرد چند جا یکه خورده بودم درد م ییاز کتک ها بدنم

در جواب ارش نگفتم . به سمتم امد که خودم را در گوشه  یزیشکر داشت . چ یبهم تجاوز نکرده بود خودش جا دیکه هنوز حم

 گفت  بو بعد با تعج ستادیمچاله کردم ک ا یا

 ندارم . تی_چته ؟ کار

 خواستم دستش به من بخورد .  ینم ینبود . حت ینانیاطم شانیبه حرف ها دمیترس یم

 کارت دارن . رونی. ب _بلند شو



 

 

  بروم . رونیکرد کنار رفت تا جلوتر از او از اتاق ب یلباسم را چنگ زده بودم . نگاهم م یبلند شدم . جلو میاز جا یسخت به

افتادم  ییرایکه داشتم سرعتم را کم کردم که محکم پشتم زد و هلم داد . دو زانو وسط پذ یبه خاطر درد میرفت رونیاز اتاق ب یوقت

 شدم پدر و پسر کنار هم نشسته بودند .  رهیمضطرب نگاهم را باال دادم و به او خ .

 رفت و بعد رو به من گفت یفروزنده رو به ارش چشم غره ا خود

 کاش گذاشته بودم بکشدشون .  یگیکه اون شب به خاطرت ما رو نکشت ... البد با خودت م یبود ی_تو همون

 دادم  رونیخواست رامان ادم بکشد . نفسم را ب یواقعا دلم نم یاست ول دهیفکر به ذهنم نرس نیگفتم ا یبود اگر م دروغ

 خوام ادم بکشه . یبکشه .نم زارمی_هنوزم باشه نم

 بدهم . صیتوانستم تشخ یرا م نیبود و ا یزد   عصب یبلند قهقهه ا دیحم

 ؟  یرامان رو نجات بد یاومد یمقدس یفرشته  هی_چ

 جار رو ازش گرفتم . پدرش متعجب گفت تنفر و انز با

 ... ادیب شیبازم اگر پ یعنی_

خوام  یانزجار نم ی هیمثل پسر تو فقط ما ینه به خاطر شماها به خاطر خودم و خودش . ادم   زارمینم ادیب شی_ اره بازم پ

 اون باشه .  هیشب

و  فیکنم . ادم خف رشیخواستم تحق ی.دست خودم نبود م دمیخودم را عقب کش دهیترس دیکنترلش را از دست داد و از جا پر دیحم

 بودم . دهیاول فهم قهیرا از دق نیبود و ا یفیضع

 را گرفت و مانعش شد .  شیبازو پدرش

 ... نی_بش

 دختره رو سر جاش بشونم .  نیبزار ا ریمنو نگ یجلو نقدری_بابا ا

 نشاند   شیاش را به پسرش دوخت و او را سر جا ینگاه عصب فروزنده

 ؟  یریجلوشو بگ یتون یدستش به ما برسه تو م یوقت یکن ی؟ فکر م یکه تو دوست دار هیزیرامان چ یکن ی_خوب فکر م

 را کتک بزند چه برسه به کشتن  یکس یخواستم رامان حت ینم

 . زارمی_نه نم

 .به تمسخر .  دیخند یباز هم عصب دیحم

 ینک ی_دختر خوب پسر من دوستش رو تا دم مرگ فرستاده زنشو گرفته و کتک زده خواسته بهش تجاوز کنه اونوقت فک م

 ؟  میما زنده بر زارهیم

 ... یممکن بود ول ریکنترل کردن رامان غ بایسخت بود تقر یلیخ

 نیمبلند شد و ه شیاز جا دیشد حم ینسکوت طوال یبود سکوت کردم .وقت یحرفش منطق یول میبگو دیبا یزیچه چ دانستمینم

 رو به پدرش گفت  یکرد کالفه و عصب یطور که سالن را متر م

 .  میر یو م میکن یرو از قبل اماده م زیبعدم همه چ یادیز یلیمبلغ خ هیدختره رو با  نیباهاش . ا میکنی_معامله م

 بود .  نانهیخوش ب یلیخ یاز طرف ینداشتند ول یا گهید یبهش انداخت چاره  ینگاه پدرش

 به ارش اشاره کرد  قهیبعد از چند دق دیحم

 .  اریتلفن برام ب کی_

نداشت که من را نگه دارند .  یگفت رامان است وگرنه ضرورت یرا گرفت حسم م یبرگشت . شماره ا یلیرفت و با موبا ارش

 زد . فروزنده  رو به پسرش گفت یرامان را بشنوم . قلبم تند تند م یصدا توانستمیخوشحال بودم حداقل م



 

 

 ؟ یکن یم ی_چه غلط

 نکرده . دامونی_معامله با رامان تا خودش پ

 گفت  دیرو به من با تهد بعد

 مگه خودم بهت بگم .  یشینشم خفه م یوحش شبیدوباره مثل د یخوا ی_اگر م

 بخورد .  یخواست کتک مفصل ینگاهش کردم . از ته قلبم دلم م فقط

 نشست .  میلب ها یرو یپخش شد ناخوداگاه لبخند یگوش یرامان که از بلندگو یصدا

 فروزنده ... ییتو دونمی_م

با  دیترساند . حم یمن را هم م یکه حت ییبود . از ان حالت ها خیسرد و  شیرا گفته بود . صدا نیا دیالو بگو نکهیا بدون

 گفت  ریپوزخند نگاه من انداخت . با تحق

 ؟ ستین یخبر شبتید یها دنیپر نیی.. از اون باال و پا یخونسردکه  نمیبی_م

 من یحت یکند . دوست نداشتم عذابش بدهد ول تیخواست رامان را اذ ی. م دمیشن یرا هم نم شینفس ها یصدا یبود حت سکوت

شده بود .  ریاز افکار بد و زشت به ذهنم سراز یحجم یلحظه ا یلحن و رفتار رامان جا خورده بودم . برا نیاز ا یهم لحظه ا

...  ایاز همان اول نداشتم .  اینداشته باشم .  یارزش شیبرا گهیکرده به من تجاوز شده د رفک نکهینکند من را نخواهد . بعد از ا

 یهیرفتار االنش توج نیکرد پس ا یم وونیح نینبود که التماس ا الیخیادم ب هی شبیافکار را پس بزنم . د یکردم ا یم یسع

جور مرد بود .  هیمهم نبودم . خوب او هم  شیبرا گهید اشتپند یشده م یبودم . نکنه چون من رو دستمال ختهینداشت ؟ به هم ر

خود  و رغبت لیتوانستند زن را قبول کنند انگار که با م ینم نینبودند که بعد از ا شانیها یلیاش . مگر خ یرانیان هم از نوع ا

بزند  من را پس توانستینم ادیز نقدریکرد حاال کهه دوستش داشتم ا دنیکردم و بدنم شروع به لرز خیفکر  نیادم بوده است . از ا

 نه حاال که اعتراف کرده بودم . باالخره انتظار همه تمام شد و رامان به حرف امد 

 م . ندارم بزن یرو بشنوم . وگرنه حرف نیاو یصدا خوامی_ م

 یبرا یاصال حرف ای دیخواست بگو یم یچ دانستمیخود من . نم یارش از رفتار رامان شوکه بودند . حت یو پدرش و حت دیحم

را به سمت  ی. گوش دمیترس یزانو زد . اب دهانم را قورت دادم .نگاهش کردم . م میبه سمتم امد و جلو دیزدن به من داشت . حم

 من گرفت

 بگو  شبی_حرف بزن براش ... از د

.  زدیتهوع اورش حالم را به هم م هیکر یو خنده  دادیصورتش . داشت رامان را عذاب م یتو اندازمیخواست تف ب یم دلم

 کرد  یخودش را کنترل م ی. ول دمیتند رامان را شن ینفس ها یصدا

 ؟ نی_او

نشده دهنم خشک شده بود . ضعف بدجور  یزیچ شبیکه د میبگو یدفعه ا هی شیشد برا یدهانم را چندبار قورت دادم نم اب

 اورد .  یداشت بهم فشار م

 _من خوبم رامان . 

 گرفت  شیصدا

 خودم .  شیپ یگردیبرم یفکر نکن به زود یچی_به ه

 خواست من را رها کند .  ی. پس نم دمیکش یرا از من دور کرد . نفس راحت یو گوش دیبلند خند دیحم

 رو برام بگو .  شبیرامان حست از د نمی_بب

د پشتش را کر دیحم یاعصاب رامان کنترل کند ول یاو را رو یرو ادهیپ یکرد جلو یم یو اشاره به پسرش سع مایبا ا فروزنده

 و حرفش را زد 

 ؟یریگیزنته ؟ کلک بدون دعوت زن م دمی_شن

 _حرف اخرتو بزن 



 

 

 را کالفه کرد. دیحم نیکند و هم یرو ادهیاعصابش پ یگرفت که نتواند رو یم دهیبود و خشک داشت عمال او را ناد سرد

 اندازم .  یراه م گهید شینما هیسر معامله وگرنه دوباره برات  می_حستو بگو تا بر

 رامان در امد  یو از ته چاه صدا یشد و بعد به سخت یرامان دوباره بلند شد . اول سکوت یو عصب دهیبر دهیبر ینفس ها یصدا

 بد . یلی_خ

 از سر لذت زد  یپوزخند دیحم

 .  کایامر یحسابم تو یخوام. تو ی_خوبه .. حاال خوب گوش کن نصف اموالت رو م

 خوام .  ی_باشه . زمان م

ثروتمند است با توجه به ثروت  یلیرامان خ دانستمیحاضر بود بدون چانه زدن نصف اموالش را بدهد م یعنیشد  ینم باورم

 بودم ثروتش از حساب خارج بود .  دهیکه از سامان و معصومه و خدمتکار ها شن ییاش وحرف ها یخانوادگ

 .  یساعت فرصت دار 24_

 کنم همونجا .  یم زیپول رو وار نمیرو سالم بب نیاو یرو بده وقت نیاو لیزنگ بزن محل تحو گهیساعت د 23کنم .  ی_اماده م

 کرد .  ینم یاعتراض یامد و حت یراحت داشت کنار م نقدریشد ا یو پدرش هم باورشان نم دیحم خود

 زنم .  ی_خوبه . بهت زنگ م

 _فقط ...

 کردند .  زیرا ت شانیگوش ها همه

ون ا یبه حسابت تو زمیریخودت و خانوادت رو م دهیبردار وگرنه فقط سر بر نیرو از او فتیساعت دست کث 24 نیا ی_فقط تو

 .  ایدن

 را قطع کرد . فروزنده رو به پسرش با سرزنش گفت  یرامان بود که گوش نباریا و

 شه .  یجا چال م نیخاندان فروزنده هم ینکنه وگرنه شجره  سکیدختره باشه که جونشو ر نیعاشق ا نقدریا دوارمی_فقط ام

 رو به ارش گفت  تیبود با عصبان امدهیخوشش ن چیاخر رامان ه یکه از حرف ها دیحم

 دختره رو ببر اتاقش .  نی_ا

 گفتم یبه من دست بزند خودم بلند شدم و عصب نکهیارش به سمتم امد قبل ا یوقت

 ام .  ی_به من دست نزن خودم م

کمر و دلم زد و با  یهل داد چند لگد تو نیزم یدستش را پشتم گذاشت و از قصد من را رو میوارد اتاق شد یوقت میافتاد راه

خواستم  یاز ته دلم م یتا دردم کمتر شود . گاه نیزم یرو دمیطور دراز کش نیرفت . هم رونیو ب دیحرص در اتاق را کوب

 رامان بکشدشان . 

************* 

 رامان

به افرادمان دستور داده  میکرده بود دایرا پ یکل یروم . محدوده  یم نیبه معصومه گفتم به سامان خبر بدهد دارم به دنبال او 

 کنند .  یما بررس دنیرا قبل رس الهایکه و میبود

گفت خوب است هرچند مشخص بود  یبودم که م دهیرا شن نیاو یکه صدا نیبودم هم رهیخ رونینشسته بودم و به ب نیماش داخل

ا ر زیاوردم و گلوله ها و همه چ رونیبار چندم ب ی. اسلحه ام را برا رمیارام بگ یبود تا کم یکاف نی. هم ستیهم خوب ن یلیخ

را نکشند  یتوانند کس یرا بکشند به همه گفته بودم فقط به دست و پا بزنند و تا م یکس نیاو یخواستم جلو یچک کرده بودم . نم

 شود .  کیکس حق نداشت به ان ها نزد چیخودم بودم ه یو از همه مهم تر . فروزنده و پسرش برا

  دیکه جلو کنار راننده نشسته بود به سمت من چرخ ژنیب



 

 

 .  میدونه به دونه چکشون کن میاز اون هاست. مجبور یکی.  میمنطقه رو دار کیدر  یاحتمال یالی_قربان چند تا و

 تکان دادم  سر

 _چند تا ؟

 _چهارتاست . دو تاشون کنار همن . دو تا هم با فاصله از اون دوتان . 

 م مشکوک تره . کدو ننیبکشن بب کیاطرافشو بگو بچه ها کش میبکن یبررس ی_پس بزار کم

نفر با خود داشت اورده بودم .  5که در هر کدام  نیماش 5تکان داد و تلفنش را دراورد تا دستورات الزم را بدهد . با خودم  یسر

که مشغول  مینفر اماده داشت 20دو زن گذاشته بودم . در خود شمال هم  ای کی نیندهد در هر ماش ریگ یبازرس ستیا نکهیا یبرا

 توانست خطرساز شود .  یم نیاز ا شتریدندد ببو یسر کش

 به سمت من برگشت و تلفن را به سمت من گرفت  ژنیب

 _اقا سامان هستن . 

 گوشم گذاشتم  یرا گرفتم و رو تلفن

 شده ؟ یزی_جانم سامان جان ؟ چ

 دلخور بود  یارام ول شیصدا

 .  یزاریواسه بد بودن هم مگه م ییخوبه . تو جا زی_نه همه چ

 شده بود که با من تماس گرفته بود یچ دانستمی. نم دمیکش یراحت نفس

 ؟ یکرد داشی. پ نیدنبال او یر یم یگفت دار ی_معصومه م

 لبم نشست .  یرو یفکر لبخند نیبود . از ا نیاش هم نگران من و او یضیمر تیوضع نیا در

 . کنم  داشیسرنخ داد تونستم پ هی نیها محدود شده . او نهیگز ی_نه ول

 سامان که اسوده شده بود گفت  یصدا

 .  یگفت یکاش به من م-

 2دت . در نبو دمیکش یچ یدونی. من بدون تو فلجم . نم یلعنت یدارم زودتر سرپاش ازی؟ من ن تتتیوضع نیگفتم با ا یم ی_چ

 روز نبوده دوسال شده واسم . 

 رو نجات بدم .  نیکه نتونستم او دی_ببخش

 ادیمن خوب بود . از سر من ز یبرا نقدریکرد . چرا ا یسرزنش م دیکه نبا یزیچ یناراحت بود . چقدر خودش را برا چقدر

 مهم است .  نقدریبودم ا دهیبود. و چرا زودتر نفهم

نم چه ک دیبا دونمینم یکه زنده ا نیمعجزه ؟ هم یبکن یخواست یم کاریدست تنها چ ی_سامان بسه . تمومش کن . مگه تو مقصر

 .  یاز خوشحال

 اش کمتر شد  یارام تر شد و شرمندگ یکم شیصدا

 _رامان برش گردون . 

 زدم  لبخند

 _مطمئن باش . 

 .  یخودتو به کشتن ند ستمی_مراقب خودت هم باش . من ن

 خنده بود  ی. کمرنگ بود ول دمیخند

 نشو که مجبور باشم تنها برم .  یزخم ینجوری. دفعه بعد ا دمیقول نم یکنم و ل یام رو م ی_سع



 

 

 را گرفتم و گفتم  یگوش ژنیرا قطع کردم رو به ب یگوش یوقت

 خوام چند روز اونجا بمونم .  یشمالم رو اماده کنن. کارمون تموم شد م یالی_بگو و

بود. هر چه  شده نیسنگ یبود . هوا کم یشدم . همه جا درخت و سرسبز رهیخ رونیگفت از پنجره به مناظر ب یچشم ژنیب

د اگر . گفته بودم که پول را اماده کنن نیکردن او دایپ یبودم برا قراریشد  . ب یحالم دگرگون م شتری. ب دمیش یم کینزد شتریب

 .  اورندیسرش ب ییکنم که بال سکیر خواستم یکنم نم دایرا پ نیتوانستم او ینم

 اشاره کرد  رونیبه ب ژنیباالخره توقف کرد ب نیماش

 کنار هم مورد نظر ما هستن . رفت و امد یالیدوتا و نیبود مشکوک نشه . ا یکس ای نیبا فاصله باشن که اگر دورب هی_گفتم بق

 یالیبه و یکنار یالیاگر بشه از و مینینداره . گفتم بچه ها وارد اون بشن بب یرفت و امد چیکال ه شونمیکیمشکوکه  شونیکی

 .  میکن دایپ یدسترس یبغل

 خوب کار بلد بود .  ژنیکان دادم بت سر

 ؟یچ گهی_اون دوتا د

 سر تکان داد  ژنیب

 منتظرن .  یحوال نیهم هم هی. بق نجایاد ا ینبوده داره با بچه ها م یداد اقا . خبر امی_مسعود پ

خواستم زودتر  یها بود م وارید نیا نیب نیشدم . اگر او رهیبلندش خ یها واریو د الیبزرگ و یتکان دادم و به در اهن سر

 که گذشت و خبر نشد گفتم یرا خراب کنم . کم وارهایخواستم همه د یواردش شوم . م

 .  گهیکنن بجنب د یم یچه غلط نایا ژنی_ب

 کرد  یداشت تلفن صحبت م نیماش یبرگشت تو یزد و بعد وقت یرفت . چرخ رونیسر تکان داد و ب ژنیب

 دیایب نیشب با ماش تونیتا شب نمونده باق یزیشه . چ یما وارد م نیتا شب . االن فقط ماش میکن یصبر م دی_باشه باشه اماده باش

 ها باشن .  نی. فعال هم

 به سمت من  برگشت

 .  دمیاشنا د هیکنم  کیفکر م یان و چرا ول یک دونمینظر ماموراست . نم ری_قربان خونه ز

 منظورش از اشنا چه بود  دیباال پر میابروها

 ؟ هی_منظورت ک

 فروزنده خونه ... ریگیمامور اومد پ هی شی_قربان چند ماه پ

 حرفش داد زدم  وسط

 _محمد ؟

 ها بود .  نیاز ماش یکیاقا همونه تو  دونمی_اسمشو نم

 داد زدم  یبه جوش امد . قرمز شدم و عصبان خونم

 _خوب ؟

ب تا شب که کمتر جل میصبر کن دیبا هیبق یتو برا میبر میتون یشدن م الینفر که از قبل وارد و 10ما فعال با  سکهی_قربان ر

 توجه کنه . 

  یشو الیوارد و عتریخواستم هر چه سر یتند شده بود م میبود و نفس ها یعصب

 ؟ هیخال الی_و

 تکان داد  سر

 .  ستین رانی_بله ظاهرا صاحبش ا



 

 

 پس ...  شهیبغل یالی_و

 .  میجلب توجه کن دینبا نیهم یمراقب خونه ان . برا نیهم یم براهمشون اونجان . مامورا ه نهی_من حدسم ا

 را بستم و سر تکان دادم  میمجبور بودم چشم ها یسخت بود ول یلیکردم خ یم یصبور دیبا گفتیم راست

 تر بشه .  ریهم د قهیدق کیخوام  ی. نم یبغل یالیو میر ی_باشه بگو همه اماده باشن . شب م

 را باز کرده بودند .  شیشود که در ها ییالیسر تکان داد و به راننده گفت تا وارد و ژنیب

************************ 

  نیآو

ود در دو ب نیداشتم . به خاطر ا یبدن دیضعف شد شترینبود . ب یجد یلیخ یشده بود . بدنم درد داشت وکوفته بود ول کیتار هوا

بودند.  امدهیسراغم ن گهیخوردم . د یگذاشته بودم و تکان نم نیزم یدم . سرم را روخورده بو یزیروز گذشته به زور چ

 یم داشتم یمن بدهد . حس بد یراحت نصف ثروتش را برا نقدریا خواستیدلم نم یول کردیرامان کجا بود و چه کار م دانستمینم

بول کرده را ق دیحم شنهادیفکر هم نکرده بود و پ یبود . رامان معطل نکرده بود حت نیسنگ میبرا نیا یکنم ول دایخواستم نجات پ

 بود . 

کرد من بهم تجاوز شده است باز هم  یفکر م نکهیبا ا یعنیارزش داشتم؟  نقدریا شیبرا یعنیمن را دوست داشت ؟  نقدریا یعنی

هنوز ارزش داشتم  فاتیتوص نیرامان با همه ا یبرا کهنیاز فکر ا یدرست است ول یزیچه چ دانستمیمن را دوست داشت ؟ نم

توانستم بلند شوم و روشن کنم. از بس  یهم نم نیروشن مانده بود وگرنه هم شبید ازاحساس ارامش داشت . چراغ اتاق  میبرا

 یبروم و صورتم را بشورم که کنار لبم کم ییتا دستشو دمیکش یرفته بودم . االن هم نم ییبار دستشو 2نخورده بودم فقط  یزیچ

 بود.  یخون

ما سرد بود سر یلی. هوا خ یصورتم کبود بود و دهانم هم متورم و خون یبار کم نیبه خودم نگاه کنم و اخر نهیا یتو دمیترس یم

 کردم .  یحساس سرما ممن بودم که به خاطر ضعفم همش ا نیا ستیامد هوا سرد ن ادمیبعد  یبه استخوانم نفوذ کرده بود . ول

 یکردم که تو یشدم . حسش م یم داریکه شب ها ب یتنگ شده بود و وقت شیرامان و لمس گرما یافکار بودم . دلم برا نیهم در

داشت . از فکر به او تنم گرم شد . چقدر دوستش داشتم و  یمن را ارام وگرم نگه م ییتن داغش به تنها یبغلش بودم و گرما

 بود که بدانم چقدردوستش دارم .  یدرس میدو شب برا نیا نگاریانکارش کرده بودم . ا نجایخودم تا ا

را نگاه کردم  . همه جا  رونیشدم . برق رفته بود؟ به سمت در رفتم و از سوراخ در ب زیخ میها ناگهان خاموش شد . ن چراغ

ام  یدگبود . زن یبدتر زیهم چ دیرامان بود ؟ شا یعنیناراحت ؟  ایخوشحال باشم  دیبا دانستمی. نم میبود برگشتم سر جا کیتار

 بودم .  یمنتظره م ریغ تفاقاتهمش منتظر ا دیبود که با یجور

به  هدیافتاده است . نگران و ترس یمطمئن شده بودم که اتفاق گهیامد . د یم یخفه ا یو صداها دادیسر و صدا و داد و ب رونیب از

ن را م شیو بعد با همان دست ها دیخواست رامان ادم بکش یدلم نم ردینم یکس دوارمینشستم ام یو گوشه ا گوشه اتاق پناه بردم .

 لمس کند . 

 ی. وحشت کرده بودم مچاله شده بودم  و سع دیلرز یتا در را بشکند . بدنم م دیکوب یبا پا به در م یدر به صدا درامد کس ناگهان

را  میبودم که چشم ها دهیترس نقدریدو روز ا نیفکر کنم که رامان است . بالخره در شکست . دست خودم نبود ا نیکردم به ا یم

 گفت  ییامد . صدا یم دادیداد و ب ینخواهد بهم دست بزند صدا یکردم کس یبستم و دعا م یم

 .  دیچراغ ها رو روشن کن نجاستیا یکی_

 یبودمش فروکردم که حس کردم چراغ ها روشن شد . ارام سر بلند کردم صدا دهیت چسبکه پاره بود و با دس یا قهیرا در  سرم

از  بودمش . دهیمطمئن بودم در خانه د دیرس یبود اشنا به نظر م میکردم که رو به رو یبود نگاه مرد دهیامد . نفسم بر یم ییپاها

 پس خودش بود.  دیدو میرامان بود. اشک به چشم ها یگاردهایباد

 یاش شده بود و ل یشگیبلند تر از حد معمول هم ششینفسم حبس شد ته ر دنشیمرد را عقب زد و وارد اتاق شد . با د یکس

 ریخودش و عطرش ز یشدن بودند . بو زیخواست . زبانم قفل شده بود اشک ها اماده سرر یمرتب بود . چقدر دلم اغوشش را م

برداشت و من را محکم به  یمعطل یرا ب یبعد یشد . قدم ها ریه اشکم سرازک تبه سمت من گذاش یبود . قدم دهیچیام پ ینیب

 و در اغوشش ارام گرفتم .  دیسمت خودش کش



 

 

بود. خودم را محکم در  نیزم یبو نیتر نیریش میتلخ عطرش برا یبو دمیکش میها هیرا به ر شیپشتش را چنگ زد بو دستم

 دیکش یسرم و کمرم م یکرد دست رو ی. من را نوازش م کردمیهق هق مبلند  ی. با صدا کردمیم هیفشردم و گر یاغوشش م

 . دیبوس یرا م میو چشم ها یشانیپ

 محتاجش بودم . چقدر؟  چقدر

 .  نجامیاروم باش. ا زمیعز گهید نجامی_من ا

 میبرا ایدن یجا نیخواست در بغلش بمانم تا ابد . امن تر ی. دلم م دندیبار یوقفه م یب میخواستمم ازش جدا شوم . اشک ها ینم

 در اغوشش را جشن نگرفته بودم .  تمیبودم چرا زودتر احساس امن دهیرا نفهم نیبود . چرا ا شیدست ها نیب

 .. تو ..امنه ... فقط ... ی_فقط .. دستا

 یایدر اغوشش گرفت و من گشم شدم در جغرافگفتم من را محکم تر  کهیجمله ا نیبا ا زدمیکردم و سخت حرف م یهق م هق

 دیکش یم میموها یارام شده بودم . دست رو یزدم ول یچقدر همانجا ماندم تا ارام شدم . هنوز هق م دانمیدستانش . نم یگسترده 

 نوازش وار 

 ؟ی_خوب

 یخواستم باور کنم که واقع یتماشا کردم . ارام با دستم صورتش را لمس کردم انگار م کیبلند کردم و صورتش را از نزد سر

نبود . دلم  ایبلند شده اش به من باور داد که خودش است  . خود خودش . رو شیته ر ی. ضبر نمیخواب بب دمیترس یاست . م

 تخواسیرا گرفتم دلم م شیو ناغافل لب ها دمیکش. سرم باال  کردیخواست . فقط من را با حسرت تماشا م یرا م شیلمس لب ها

 حسش کنم . 

 صورتم را قاب گرفت . شینکردم . با دست ها شیسراب نشده بودم رها یرا دور گردنش انداختم و تا وقت دستم

 _االن خوبم . 

 ردم . اش فروک نهیکه اشک به چشمش امد . سرم را در س دمید رتیزد و با ح یدودو م شیزد . چشم ها یلبخند

 ببر. نجای_منو از ا

پاره ام افتاد و فکش منقبض شد دهان باز کردم  ی قهیبه جا شد و کت تنش را در اورد و دور من انداخت . نگاه ملتهبش به  جا

 لباسم را جمعکرد و شالم را مرتب کرد . از جا بلند شد و من را صفا کرد  ی قهیبدهم که ارام با دست  حیتوض شیبرا

 بپوشون .  قتوی_

 رونیگفت دست دور شانه ام انداخت و کمکم کرد از اتاق ب ینم یزیچ یازار دهنده بود و ل شیبرا نقدریفکر ا نی. نکنه ا دمیترس

 بود .  سشیکرد . واقعا ناراحت رئ یم دادیاز چهره اش ب یناراحت  کردیکه همراهش بود ما را تماشا م ی. مرد میبرو

 ضعف داشتم . یلی. خ میکرد یحرکت م ارام

 بغلت کنم ؟ یخوا ی. م یشد فیضع نقدری_چراا

 دست بلند کند . سر تکان دادم  یان همه ادم رو یمن را جلو نکهیاز ا دمیکش یم خجالت

 ام .  ی_نه خوبم م

 یافتادم که مظلوم یان بار ادی دیزانو نشانه بدودند . بدنم لرز یکه رو دمیو پدرش را درب و داغان د دیحم میسالن که شد وارد

 لباسش را چنگ زدم  یرا کشته بود. سقه 

 _رامان تو رو خدا . ..

 من را نوازش کرد  نگران

 بزنه .  یبیتونه بهت اس ینم گهیکس د چی؟ نترس ه زمیشده عز ی_چ

ود به هم چسبانده بزرگ ب یلیخ میکت را که برا ی قهیرامان .  یرو در رو ستادمیچشمم به ان ها بود . ا کیتکان دادم .  سر

 بودم . 

 .  کنمیرو نکش . ازت خواهش م ی_رامان تو رو خدا کس



 

 

 داد زد  تیشد و با تنفر به سمت ان دو برگشت و با عصبان رهیخ میچشم ها در

 نداشته باشم ؟ اره ؟ شونیکار یگیکه سر تو و رامان اوردن م ییبالها ی_با همه 

 یرا گرفتم و باال اوردم نفس نفس م شیدوباره راه گرفته بود . دست ها میرا بستم . اشک ها میبلند داد زد . چشم ها یلیرا خ اره

 . با اشک و التماس گفتم  دمیگرفتم و بوس میرا کنار لب ها شی. دست ها دیلرز یزد و م

 ؟  یدستا اونا رو بکش نیبا هم یخوا ی. اونوقت م یکن یدستا منو لمس م نی_تو با ا

 را پاک کرد  میبود دستش را باال اورد و اشک ها میلب ها کیمن کرد . دستش نزد خورد . نگاه جا

 .  یکنیو رو م ریهات دلم و ز هیبا گر ینکن لعنت هی_گر

 الوصف گفت دیزا یرا بست و با تنفر شیدهانم را قورت دادم و نگاهش کردم . هنوز جوابم را نداده بود. چشم ها اب

 براشون برنامه ها دارم .  یبخشم ول یدارم جونشون رو به خاطر رو م گهیبار د کی.  نی_باشه او

 زده گفتم  وحشت

 _شکنجه ؟

 لیگردنم متوقف شد که کبود بود و لبخندش به اخم تبد یرا باز کرد صورتم را نوازش کرد دستش رو شیزد و چشم ها یلبخند

 شد . ناگهان دوباره به لرزش افتاد. 

 ل به من بدهکاره . کتک مفص هی ی_شکنجه نه ول

را گرفت و مشت اول را زد مشت دم را  دیحم ی قهیبخورد .  یامد کتک یهم بدم نم یلیرفت خ دیرا رها کرد و به سمت حم من

شده بود او را  ریسراز دیزد و خون از دهن و دماغ حم یکه به او م ییمشت ها نیزد . نگران شدم با ا یمحکم تر . با نفرت م

 زدم  شیقرار صدا یخوب کتکش زد ببکشد . بعد که 

 _رامان ...

 بود . مضطرب نگاه کردم  شیامد خون رو یبود . بدم م یسمت من دستش خون برگشت

 خوام برم خونه .  ی_من م

ا رامان ر یجلو توانستیکرد . نم یفقط نگاه پسرش م یافتاد . فروزنده با نگران نیزم یرو دیرا ول کردکه حم دیحم ی قهی

 کشتنشان شده بود.  الیخیشد که رامان ب یهم باورش نم یجور نیهم ردیبگ

 گرفتم .  ی. تقاص تک تک اشکاشو ازت م یریراحت بم زاشتمی. وگرنه نم یونشی_تا خرخره مد

 کرد  یاشاره ا ارشیامد به ان دست یان ها فاصله گرفت و به سمت من که م از

 دستمال   ژنی_ب

قابل تحمل شده بود  یبود ول شیدست ها یهنوز خون رو نکهیکرد با ا زیستش را با دستمال تماورد رامان د یو دستمال دیدو مرد

خوشحال  نقدریموضوع ا نینمرده بود . از ا یکس یو فروزنده را خلع سالح کرده بودند . ول دیحم یافرادش ادم ها ی. همه 

 را دورش قفل کردم و محکم بغلش کردم  میدست ها اخادست دور شانه ام اند یبودم که وقت

 .  زیهمه چ یبرا ی_مرس

 نشست .  شیلبها یرو یلبخند

 .  یاریمراتب تشکر رو به جا ب نکهیا ی_بعدا وقت هس برا

 .  شیها یخنده ها و شوخ نیا شیارامش داشت اغوشش حرف ها چقدر

  میبرو رونیکه ب میافتاد راه

 .  اریپسرش رو ب کن فقط خودش و زیرو تم نجایا ژنی_ب

 امدم .  رونیاز انجا ب یجهنم یالیسر تکان داد و من پشت به ان و عیمط ژنی. ب میامد رونیب الیاز و و



 

 

************************* 

  رامان

ر شده بود و الغ دیرس یبه نظر م فیضع یلیزنده بود و سرپا . خ یول یزیو خونر یکبود یبغلم بود . سالم البته با کم یتو نیاو

ه گفت ک یدرست بهش نداده بودند . نگذاشت بکشمشان . جمله ا یشده است . البد غذا فیضع یلیخ کردمیدو روز حس م ی. تو

 .  کنم دایپ یجواب شیواقعا نتوانستم برا

مثل ان  ییخون ادم ها کردمشان به یکردم و انوقت الوده م یدست ها او را لمس م نیبا هم گفتیانداختم راست م میدست ها نگاه

  با ان ها چه کار کنم . دیبا دانستمی. الزم بود فعال نگهشان دارم تا سر وقت م دمیچیم یمفصل یبرنامه  شانیبرا دیبا یها . ول

 نکهی. از فکر ا دیچیپینشود دلم به هم م دایزد تا لباسش که پاره شده بود پ یاش را چنگ م قهیرفت . هر بار که  یارام راه م ارام

کنم  یاداوریخواستم بهش  یرفت . نم یدر هم م میشد و اخم ها یبهش کرده است حالم دگرگون م یدست دراز یعوض دیان حم

 کنم .  یاداوریکرده است و بهش  تشیان حرامزاده اذ نکهیخواستم با فکر ا یکه هست خراب تر شود . نم ینیکه  حالش از ا

فکرش چه برسد به خود او . دستش دستم را گرفت و محکم فشرد .ناراحت و نگران بود  شدم از یداشتم از درون داغون م خودم

 میالی. مسعود اماده بود قرار بود او ما را تا و میهر چه زودتر از انجا درو شو خواستمیم  میشد نیبود . سوار ماش نیی. سرش پا

 نیاز زن ها را بفرستد تا چند یکیردم از مسعود خواستم را سوار ک نیاو یراه بود . وقت میالیتا و یاسکورت کند . دو ساعت

 بخرد .  ازیمورد ن لیدست لباس و حوله و و سا

 سوار شدم بهش اشاره کردم  یبکشم . وقت شیاوردند که رو نیاو یهم برا یکوچک یپتو

 _سرتو بزار رو پام . 

انداختم . ارام  شیگذاشت . چتو را رو میپا یو سرش را رو دیپشنهاد من . دراز کش نیبود ا شیکرد انگار که از خدا اطاعت

 زمزمه کرد

 .  دمیروزه  نخواب 2بخوابم ؟ شهی_م

 نیماش مدیکش یسرش م یارام دست رو دمیکش یقی. نفس عم دیکش یداشت درد م نکهیخورد متنفر بودم از فکر به ا یم چیپ دلم

 ها حرکت کردند .

ارام گرفته بودم .  یشد که باالخره کم یمن ارام به خواب رفته بود . باورم نم یپاها ساعت در راه را خواب بود سر روس 2

روز  2 نیدادم مطمئن بودم ا یغذا م نیبه او دیاماده کنند . با الیرا در و زیخواب بود به مسعود سپردم تا همه چ نیکه او یوقت

 کردم .  یدکتر خبر م دیشد با یضعف داشت. اگر الزم م نقدرینخورده است که ا زیچ چیه

 یتکان چیبردمش ه الیبغلم به داخل و یتوقف کرد و من تو نیخسته بود که وقت ماش نقدریهنوز خواب بود. ا نیاو میدیرس یوقت

 کرد گفتم  یم یامدم رو به مسعود که داشت خانه را بررس رونیتخت گذاشتم و از اتاق ب ینخورد. او را رو

ها رو فعال کن و  نیرو چک کن دورب الیاطراف و یبرم . تمام فضا یر اتاق خودم رفتم تو م_لباس ها رو بگو بزارن دم د

نن پر ک خچالمیشه بگو قبل رفتن غذا ها رو اماده کنن . و  ینم نجایوارد ا یکن بدون خبر دادن به من کس یمحوطه رو کامال خال

 باشه .  یاماده باشه خونه هم خال زیچخوام همه  یمن دوش گرفتم م ی. وقت

 گرفتم قبل از برگشتن به اتاق .  یبا سامان تماس م دیتکان داد . رفت تا دستوراتم را اطاعت کند با یسر مسعود

 من را به خنده انداخت  نیمجال نداد سالم کنم و ا یحت دمینگران سامان را پشت تلفن شن یصدا

 ؟  یکرد داشیشد ؟ پ ی_چ

 .  المی_اره ... اره ... االن و

 دیلب با خودش زمزمه کرد و بعد پرس ریز ییزهایو چ دیکش یراحت نفس

 خونه ؟  دیای_چرا نم

خودمان بود .  یاطراف برا یالهایرا محصور کرده بودم با افرادم و نجایتنها باشم . ا یکم نیخواستم با او یبود م نیا قتیحق

 .  امدیدر م اید شود مگر از وسط درر ییخودمان بتواند از جا ریهمه را تحت کنترل داشتم محال بود که غ

 خوام ارومش کنم .  یبه نظرم . م ستیحالش خوب ن نی_او



 

 

  دیشد و بعد رامان ارام پرس سکوت

 ؟ ی_خودت چ

که به  الیو یبزرگ قد ی. از پنجره  شناختیخوب م نقدریمن را ا یکشم . جز خودش چه کس یم یدانست که زجر یم انگار

بود و  کیخورد. هوا تار یارام به ساحل م ییشدم . موج ها رهیخ رونیداشت به ب یدیبلند سف یشد  پرده ها یباز م ایسمت در

  دیرا د رونیشد ب یو مهتاب که هوا را روشن کرده بود م الیو یمعلوم نبود و فقط از چراغ ها یادیز زیچ

 داره .  نیبه حال او یسامان . بستگ دونمی_نم

 بده؟  یلی_خ

 در یجور نینکند تظاهر به خوب بودن کند و ا دمیترس یم یول دیرس یبه نظر خوب م نیواقعا مطمئن نبودم . او دانستمینم

 ... یاست . و چقدر از نظر جسم ختهیبه هم ر یچقدر از نظر روح دمیفهم یم دی. امشب هر جور بود با زدیخودش بر

 ... یرسه ول یدونم . به نظر خوب م یسامان . خودمم نم دونمی_نم

 االن ... نیسرش اوردن هم یی_رامان اگر برات مهمه که چه بال

 گریبهش تجاوز کرده است من بددل شده باشم و د دینگران بود نکند چون حم دیبگو خواستیدانستم چه م  یم دمیحرفش پر وسط

 بود که به سرش امده بود. یاتفاق به خاطر من لعنت نیخودش بود . اصال ا لیمگر به م یاو را نخواهم و ل

 . یچیفقط مهمه . نه ه نیمن حال او ی_سامان ... برا

 چه گفته  دمیشن یکردم نم یارام گفت که اگر خوب گوش نم نقدریا

 خواستم مطمئن شم .  ی.. م دونمی_م

 . خواهشا مراقب خودت باش  میمون یم ی_چند روز

 زارنینم یحت ادینکنه من خون از دماغم ب نکهیکنن از ترس ا یهستن همه هم از من مراقبت م نجای_من مراقبم رامان  . همه ا

 .  شونیبکش یایترسن تو ب ی. م ییتنها برم دستشو

 به لبم نشست .  یاش لبخند یام گرفت از شوخ خنده

 _خوب حاال خودت رو لوس نکن . 

 ؟ یرو چه کرد یی_دا

 .  میکن یدگیموضوع رس نیبه ا دی. بعد با هیعصبان یلیخ میردکه براش اماده ک ی_فرستادم خونه ا

 داد  رونیرا پر صدا ب نفسش

 بره .  تیاز زندگ شهیهم یخواد برا یخوشحالم رفته . دلم م یشد ول یم ینجوریا دی_نبا

 .  میصحبت کن زایچ یسر کیراجع به  دیبرگشتم با ی_وقت

 باش .  نیاو شی_باشه فعال پ

 تهران . بگو نگهشون دارن . براشون برنامه دارم . ارنیمسعود فروزنده و پسرش رو ب ای ژنی_گفتم ب

 کرد  رییتغ یشدو حالت صحبت کردنش کم یعصب

 کنم دوباره .. ی_رامان .. خواهش م

 .  ستین یکن ی_از اون برنامه ها که فک م

 دیکش یراحت نفس

 ر . خبر از حالتون نزا یخوب برو به کارت برس. منو ب یلیخ-

 _باشه . فعال



 

 

 ژنیبودند . ب ژنی. با تعجب نگاهشان کردم . مسعودو ب دندیرا قطعع نکرده بودم که در سالن باز شد و همه دوان دوان رس یگوش

 ظاهر شد . میاشفته جلو  یبا سر و وضع

 _قربان...

 کردم ی. نگران اخم زدینفس م نفس

 افتاده ؟ ی؟ چه اتفاق نجای_چه خبره ا

 نفسش ال که امد گفت  ژنیزد . خانه شلوغ شده بود . باالخره ب یبودند حرف م دهیرس ژنیکه همراه ب یداشت با افراد مسعود

ه درب و ک دیفقط من مونده بودم تا حم میکرده بود ی. خونه رو خال میرفته بود بای... ما تقر دندیرس سایپل دیشما رفت ی_ وقت

 .ننیکنم بمونم که من رو بب سکیتونستم ر یفاده کرد خواست فرار کنه . نماز فرصت است ی. ول ارمیداغون بود ب

 دردسر درست شود . به سمتش رفتم  میممکن بود برا دندیدیرا م ژنیشدم اگر ب نگران

 ؟ دنتیشد ؟ د ی_چ

 تکان داد  سر

 اد .  یسر پسر فروزنده م ییچه بال نمیصبر کردم تا بب رونیب یزدم . ول رونی_نه زودتر خونه رو ول کردم و ب

 داد زدم   ی.کالفه و عصب دیایکرد تا نفسش باال ب یهر جمله اش صبر م نیبودم . ب منتظر

 _خوب ؟

 _کشته شد . 

 دهانم باز ماند  داد زدم  رتیح با

 ؟  ی_چ

 شده بود . اون سرگرده کشتش .  ریدرگ سای_ظاهرا با پل

داشت . اگر  نیاز حضور او ینکند اطالع دمیترس یکرد. م یم یبود ان جا چه غلطمعلوم ن یلعنت نیگفت . ا یمحمد را م داشت

اوردم چرا  یکردم و سر در م یاز چند نفر استفاده م دیشدم با یم یبود . داشتم روان امدهیبود چطور دوباره سراغ من ن نطوریا

 قدم از من عقب تر بود .  کیبود و همش هم  نیمردک همش دنبال او نیا

 که جا نموند ؟ یزی؟ چ یچ هی_بق

  دیاب اورده بودند اب را سر کش شیکه برا ژنیب

 _نه پاک پاک بود . 

 کارش را خوب بلد است.  ژنیب دانستمیراحت شد . م المیتکان دادم و خ یسر

 ؟ دهی_خود فروزنده فهم

 بود کشته شده .  سایدست پل دیاالن اروم شده . فهم یو جفتک انداخت ول ختیبه هم ر ی. کمدی_بله فهم

حاال  یخواستمم از او و پدرش استفاده کنم . ول یداشتم . م یمهم تر یبرنامه ام کشتنش نبود. برنامه  یتکان دادم اصال تو یسر

 مانده بود  میبرا نهیکه خودش مرده بود پدرش تنها گز

حفاظت رو داشته باشه .  تیم بمونه مسئولتون ه یکیتهران  دشیخوامش . ببر ی. زنده و سالم م دی_مراقب خود فروزنده باش

 .  دیکن هیخونه رو هم زودر تخل

د و به ش یباز م یلیتکان داد و همه شان دوباره به تکاپو افتادند . دوباره پشت پنجره برگشتم . پنجره را که به صورت ر سر

خاک  یقرار داشت که کم ییها یو صندل زیگذاشتم  در بالکن م رونیپا ب الیداشت باز کردم و از و یدسترس الیو یرونیب یفضا

 .  کردیساحل را هم روشن م یفضا ی. کم بودگرفته بودند . چراغ بالکن روشن 



 

 

 ادی ... یول دیرس یرا ارام کنم . ارام به نظر م نیتوانستم او یم یچه جور دانستمیگوش کردم . نم ایدر یو به صدا ستادمیا انجا

 ناراحت نبودم .  دیهم از مرگ حم یلیرا بستم . خ میره اش افتادم و چشم هاپا یلباس ها

 یچقدر انجا صبر کردم که صدا دانمیفرستادم . نم رونیرا لمس کرده بود . نفسم را پر صدا ب نمیبودم . از اون که او زاریب ازش

شده و او  هیو گفت خانه تخل ماندیم یباق الیکنترل گروه حفاظت و یبرا ژنیتهران و ب گرددیبرم دیکه گفت دار دمیمسعود را شن

 رود .  یهم دارد م

وت بروم . سک ششیپ یدانستم چطور یخودم برش گردانم و حاال نم شیمنتظر بودم تا پ یلی. خ نیاو شیبود برگردم پ وقتش

بروم  شیبه سمت پله ها رفتم . مهم نبود چطور پبود. برگشتم به داخل خانه پنجره را بستم و  ایدر یحکم فرما بود و فقط صدا

بود  نیا که افتاده . مهم یبکنم از تمام اتفاقات یبود و چقدر ابراز ناراحت دهیدرد کش نقدریچقدر متاسفم که ا میبگو نیچطور به او

 و نفس بکشمش .  رمشیخواستم بغل بگ یم

 اب از داخل حمام امد . حمام رفته بود .  یکهه صدا دیلرز میدست و پا یلحظه ا یوارد اتاق شدم نبود . برا یوقت

***************************** 

 نیاو

از  یافتاد و کم یداخل اتاق م دیاتاق خواب نور خورش یتوانستم چشم باز کنم. ظهر بود و از پنجره  یخسته بودم که نم نقدریا

ودم منگ ب نقدریدرد داشتم .  ا یلیتخت جا به جا شدم خ یداد . تو یزده بود قلقلک م رونیملحفه ب ریرا که از ز میپاها شیگرما

شده است  دهیکش یزیتم دیسف یملحفه  میخورد و من رو یبا باد تکان م دیسف یپرده  دمیدیاست فقط م هرامان  کجا رفت دانستمینم

 یتنم نبود . نم زیچ چیکرد . ه یگرم م را میتخت افتاده بود و پاها نییپا یبود رو میهم سوزان نبود و مال یلیو افتاب که خ

 توانستم تکان بخورم از درد . 

 یبود و از انجا م شهیرو به ساحل همه ش وارید یتخته  کیشدم .  رهیبود خ ایدر یعنی الیو رونیب یاز پنجره که رو به منظره  

ده بود ش دهیاز پنجره هم کش یباز بود و گوشه ا یپرده کم یفاصله نداشتند . ال به ال الیهم از و یلیکه خ دیرا د ایشد ساحل و در

 بودنش نامحسوس .  یشرج زانیخوب بود و م یلیامد . هوا خ یم یخنک یلیخ میشد . نس یباز م یککوچ یلیکه به بالکن خ

 دنیبا ددارم که در اتاق باز شد . سر چرخاندم و  یدراز بکشم . و فکر کنم که چقدر حال خوب نجایخواست تا ابد هم یم دلم

 یسابمن را ح ینیو ب دیچیاتاق پ یتو عیغذا سر ی. بو اوردیدستش بود شصتم خبردار شد رفته غذا ب یبزرگ ینیرامان که س

 .  ارمچقدر ضعف د دممیقلقلک داد . تازه فهم

 گفت یلبخند با

 .  یشد داری_باالخره ب

 رو ازش گرفتم  یقهر الک با

 سمت خودش .  دیتخت نشست و دستم را گرفت و کش یشد لبه  یکه طوالن سکوتم

 .  یکن یفکر م ی_به چ

 دادم  هیبغلش جا به جا شدم و بهش تک یتو

 .  ادیو متعصب از اب درم یرتیغ رهیگ یسر راه من قرار م یچرا هر ادم نکهی_به ا

 گفت  هیبعد از چند ثان یدهد . به فکر فرو رفت ول یم یکه چه واکنش نمیرا کج کردم تا صورتش را بب سرم

 که .  ستمین یرتی_من غ

 من کرد . یخنده . اخم کرد  نگاه خنده ها ریز زدم

 خنده داره ؟ شی_چ

 .  ردیخواست بپذ یتکان دادم از بس مغرور بود دلش نم سر

 .  یچی_ه

 کرد گفت یم یفکر کرد . بعد انگار داشت موضوع را حالج یکم



 

 

دم خو یبرا نقدرینخواسته . ا نقدریرو ا ی. من تا حاال دلم کس هیاسمشون چ دونمیتا حاال . نمنداشته  یبرام معن زایچ نی_من ا

ه خوب بله من ب رتهیکس قسمت کنم اسمش غ چیخوام تو رو با ه یمن نم نکهیاگر ا یحسادت نکرده بودم ول نقدرینخواستمش ا

 ام .  یرتیحد مرگ غ

 مغرورانه اش .  یعاشقانه  میمستق ریو غ میمستق یتر بود. ابراز احساسات هامردها متفاوت  یمدل حرف زدنش هم از باق یحت

 مشدیو بوس دمیکرد . دستم را باال اوردم و صورتش را لمس کردم . خودم را باال کش ینشست . نگاه من م میلب ها یرو یلبخند

 . 

 خوشت اومد ؟ هی_چ

 کیها بار نیمرز همه ا نقدریکند . ا یم طنتیش یناگهان یکند ک یم یشوخ یشود ک یم یجد یام گرفت . معلوم نبود ک خنده

 چه کنم .  دیبا قایدانستم دق یبود که نم

 ...  یلی_خ

 از من فاصله گرفت گفت  ی. وقت دیدوال شد و دوباره و سه باره من را بوس میرا بگو نیتوقع نداشت ا انگار

 .  یریبک مقدار کباب بخور جون بگ ای_تا سرد نشده ب

 معصومه و مامان بزرگ ها حرف زده بود .  هیشب یام گرفت . ناگهان خنده

 .  نجایا شیاریب شهی_باشه . م

 به من انداخت .  یرا باال برد و نگاه شیتعجب ابروها با

 ها .  یتنبل شد یلی_خ

دارم و سختم است که از تخت  سخت بود بگوم که چقدر درد یلیخ یبا او راحت بودم و ل نکهیانداختم . با ا نییخجالت سر پا با

 .  میایب رونیب

  ندیباال داد و سرش را دوال کرد تا من را بهتر بب ابرو

 که ... نهیحرفا واسه ا نیقرمز شدنت و ا نینکنه ا نمی_بب

غذا رفت و  ینیامدم و به سمت س رونیو جا به جا شد تا از بغلش ب دیخواند . خند ی. اصال ذهن من را م دمیکرد . لب گز یمکث

زدم . لب تخت نشست و  هیان را برداشت و امد به سمت تخت . تخت را صاف کردم تا به سمت تخت امد ارام به پشت تخت تک

ردم . همه ک یتشکر تیو بعد با رضا دمیکش یتمام خوردم و تمام شد نفس راحت یغذا را با اشتها ی. وقت دیکش مانیبشقاب زا جلو

و  وزریتخت جمع کرد و تخت را مرتب کرد و کنار من ننشسته بود که انگار تازه مغزم به کار افتاد چرا که تا د یرا از رو زیچ

 دیحالت چهره ام را د یرو به رامان برگشتم که وقت یرا از مغزم پرانده بود با نگران زیهمه چ یو دلتنگ یلحظه گرسنگ نیتا هم

 او هم نگران شد 

 به؟ _سامان حالش چطوره ؟ خو

 تکان داد  یزد و سر یلبخند

 داره ؟ یاصال ؟ چه معن دینگران حال هم نقدری_شما دو تا چرا ا

وع موض نیتوانست به ا یباز هم نم یول ستیبه سامان و من مشکوک ن دانستمیم نکهیبا ا شیحرف ها نیکرد با ا یام م کالفه

 فکر نکند . 

 باشم که حالشو نپرسم .  دیچشم رو با یب یلیرد  . واسه نجات من اومده بود . خخو ریچشم من ت ی_بابا رامان تو رو خدا ... جلو

 زدم .  هیاش تک نهیدور گردن من انداخت و کنارم نشست . به س دست

 راحت نشد که ول نکرد منو .  الشیتا خ شبمیخونه د مشیشانس اورد . االن به هوشه اورد یلی_خوبه . خ

  دمیکش یقیراحت شد و نفس عم المیخ

 بود جلوشو گرفت .  یکار یلیزخم هاش خ فیح ادیخواست پاشه با من ب یکردم م ی_ولش م



 

 

مثل برادر بود را از دست  شیمثل سامان که برا یخواستم رامان ادم یخوشحال بودم که زنده بود . نم یلیام گرفت . خ خنده

 بدهد . 

 یه راهچ دانستمیخواستم بگذرام فروزنده و پسرش را بکشد . نم یمزدم قبل از برگشتنمان به تهران . ن یبا رامان حرف م دیبا

 .  دمیپرس یازش م دیبود که با یسوال نیا یخواستم کالفه اش کنم ول ینم نکهینکشت .با ا یکرد ول یبود که ان دو را زندان

 _رامان ؟

رابطه  ادی. باز  یرابطه چه در حالت عاد انیکه اسمش را صدا بزنم چه م دیا یخوشش م یلیخ دانستمی. م دیسرم را بوس یرو

 لب غر زدم  ریشد . ز ادیافتادم دردم ز

 ؟ شبید یکم ارومتر باش هیشد  ی_نم

 کرد انگار متوجه نشده بود  کیرا نزد سرش

 ؟ ی_چ

 .  الیخی. ب یچی_ه

 اورد و دور کمرم محکم کرد  نییرا از دور شانه ام پا دستش

 .  یافتیکنم مثل بلبل به حرف زدن ب یکار هی یاخو ینکنه م ای؟  یگفت ی_گفتم چ

 کنم .  یخواست با او شوخ یو اصال دلم نم ستیمنظورش چ دانستمیزد خوب م یحرف را م نیا یغلط کردن افتادم . وقت به

 تونم راه برم .  ینم ی. حتیمقدار اروم تر باش هی شهینم گمی_باشه باشه ... م

 .  دیخند

 شه مهربون و عاشقانه بود .  یکه نم شهی. هم ادیم شیپ ی_گاه

 زد .  یام گرفت از دستش . باز هم حرف خودش را م خنده

 .  میجا حرف بزن نیخوام راجع به فروزنده و پسرش هم ی_رامان م

 کرد .  یداشت فکر م یزیبه چه چ دانمیمثک کرد نم یشد کم یجد

 _خوب ؟

 .  میموضوع رو حل کن نیخوام ا یم یاریسرشون ب ییبال یو بخوا رانیا میبرگرد نکهیقبل ا نکهیا یعنی_خوب 

 ارم .  یسرشون نم ییمن بهت همونجا هم گفتم بال نی_او

 .  ستیمشکلش چ قایدق دانستمی. چهره اش در هم و گرفته بود نم دیتعجب به سمتش برگشتم . از او بع با

 شده؟ یزی_چ

 ام را مرتب کرد  یشانیپ یرو یشد و بعد با دست موها رهیخ میچشم ها به

 کشته شده .  یاطالعات یها سیبه دست پل دیحم شبی_د

 گفت .  ی؟ کدوم کشک ؟ داشت دروغ م سیبود که کشته شده . کدوم پل یکشته شده ؟ منظورش چ یچ یعنیخوردم .  جا

 نبودم .  یراض یکس چیه ایوقت به مرگ او  چیه یفروزنده نداشتم ول دیاز حم یدل خوش چیه نکهیا با

 ؟ یزنیحرف م ی؟ از چ سیکدوم پل ه؟ی_منظورت چ

 باالخره لب باز کرد  یول اوردیکرد که قصد هم نداشت به زبان ب یفکر م یزیمنقبض شد به چ فکش

 ندهبود که فروز نی. علتش ا میو از اونجا دور شد یدیپام خواب ی.تو رو رونیب میاومد یکنار یالیباشه ما از و ادتیاگر  شبی_د

وزنده فر شبید یول دونمیچرا زودتر اقدام نکرده بودن رو نم نکهیاطالعات بودن . ا سینظر پل ریوقت بود که ز یلیو پسرش خ

 شه .  یکشته م سایبا پل یریدرگ یکه انگار تو کنه یپسرش فرار م یبرن ول یرو م



 

 

کرده  ریموضوع درگ نیذهنم را ا یلیاطالعات جالب باشند . خ سیپل یبرا دیکردم چرا فروزنده و پسرش با یداشتم فکر م همش

 کرد   یم دایربط پ یمظلوم یبه قصه  دی. شا دانستندیم یزیبود مگه ان ها چه چ

 نیچبه هم نکهیبا خودم تا حالت بهتر بشه . نه ا نجای. فروزنده رو فرستادم تهران و تو رو هم اوردم ا یخوام بهش فکر کن ی_نم

 .  یکر کنف یمزخرفات

 نیز اکالفه بودم ا یخواستم حال خوبش را خراب کنم ول یباشد و نم ختهیرا ر یقتل کس ینقشه  دیرس یزدم . به نظر نم یلبخند

 اش .  یخبر ناگهان

 توانم راه برم .  یاصال نم یول رونیب می_دوست دارم بر

 کردم  یخودش . اخم یکرد برا یکردم ذوق م یموضوع را مطرح م نی. هر بار ا دیخند دوباره

 ؟  یخند یگم م یموضوع رو م نی_چرا هر بار ا

 اوردو گفت  یریو شلوار و لباس ز شریکمد ت یاتاق رفت و از تو یبلند شد و به سمت کمد تو شیجا از

 کنه .  یخوشحالم م نیمجبورم خودم ببرمت ا ینجوری_چون ا

 کردم االن است که ذوق شوم .  ینگاه داغش حس م ریز کرد و یبا دقت من را نگاه م دمیپوش یها را که م لباس

 رو نگاه کن .  گهیور د هی_رامان تو رو خدا 

 .  ستیکنم به تو مربوط ن ی_زنمو نگاه م

 را تن کردم که گفت  میتکان دادم و لباس ها یسر

 .  میکنیکنم و عقد داعم م یرو فسخ م غهیکه ص نهیکار ا نیتهران اول می_برگرد

 موضوع ناراحت نبودم .  نیمثل قبل از ا گهیموضوع بود . د نیفکر ا همش

 ؟یندار یزیچ یی_ماانتو

 تکان داد  سر

 .  هیمنطقه خصوص نجایاد ا ینم ی_کس

 بغل کرد  یکه جلو امد و من را با حرکت میایب نییسر تکان دادم و خواستم از تخت پا 

  نمی. سنگ ستیوضعم خراب ن نقدرمیا یبغل کن ستی_الزم ن

 را دور گردنش انداخت و گفت  میها دست

 کنم   یرو حس نم یچیه ینیواسم بخند سنگ نییپا می_تو فقط تا برس

  دیلبم را بوس یو بعد رو کینزد یصورتش را چرخاند و نگاه من کرد از فاصله  دمیخند

 .  ینجوری_اها ... هم

********************************** 

  رامان

اعت به س یدوش گرفتم نگاه کی نکهیکرد . بلند شدم و بعد از ا دارمیاز خواب ب ییو فشار دستشو یبودم . گرسنگ گرسنه

 یکردم . االن حساب یاماده م نیاو یداریرفتم و غذا را قبل ب یم دیکردند . با یغذا م یبرا یو مسعود حتما فکر ژنیانداختم . ب

 بخورد .  یخاص زیفرصت نشد چ یلیهم خ شبیدشد  یبود  و زود گرسنه اش م فیضع

ا باال زدم . لباسم ر نیداخل . پشت اپن نشستم و است ندیایطور هم به ان ها زنگ زدم و گفتم ب نیرفتم و هم نییتنم کردم و پا لباس

  دادیکرد مسعود هم گزارش کار ها را م یگذاشته بود و داشت اماده م زیم یدستش را رو یها کیپالست ژنیب

کنم  ینداره  هر چند ساعت چک م یاالن مشکل یکرد ول یقراریپسرش ب یبرا یکم ی_فروزنده منتقل شد تهران اال زندان

 تونن راه برن .  یم شونیشه  ا یزخم ها خوب م یرو . اقا سامان هم بهتر هستن دترشون گفتم به زود تشیوضع



 

 

 کرد .  یغذا اماده م نیمن و او یابود که داشت بر ژنیتکان دادم و نگاهم به ب تیبه رضا یسر

 بره .  شیپ ادیز دیخوبه . فروزنده نزاشته حم شیحال روح نیرسه او یچقدر بخوام بمونم . به نظر م دونمی_نم

 ان ها هم خوشحال بودند .  یخدا رو شکر بود حت یجمله  کیاش فقط  ینگاه هم کردند که معن یو مسعود جور ژنیب

با  یجور چه دانستمینداشته ام . نم ینقش دیکه باورش بشود که من در کشتن حم میبگو نیبه او یرا گرفتم چه جور نیایعزا تازه

 دست من گذاشت .  یرا جلو ینیس ژنیکند . ب یموضوع برخورد م نیا

 .  رمیگ یم یا گهید زیشام چ ی_اقا برا

 نیهم از او در ا ین تنگ شده بود که با او صحبت کنم و کمساما یتکان دادم . دلم برا یکردم و سر یپرت بود تشکر حواسم

 .  رمیکمک بگ میبگو یزیچ یبه کس توانستمیکه نم ییها نهیجور زم

 گهید یاو ج دیاطرافش رو بفروش یالهایوتمام و نجایرفتم ا نجایاز ا نکهیزنم . بعد از ا ی. کارتون داشتم زنگ م دیبر دیتونی_م

 .  دیریبگ الیتا و 2 نجایدور از ا یا

 را بکنم .  نکاریگرفته بودم ا میتصم یا کدفعهیاوردندکه چرا  یبه من انداختند .  سر در نم ینگاه ریمتح ژنیو ب مسعود

 کیشده بود و  کیبه ما نزد یادیشمال ماندن . محمد ز نیدر حد ا یبگذرام . حت یاز خودم باق یاثر چیخواستم ه ینم یول

 یاطالعات یها سیپل شبیبود که اگر د نیتوانستند پاسخ بدهند و ان هم ا ینم میها نیکدام از خبرچ چیعالمه سوال داشتم که ه

اطالعات  و یانتظام یروین یعنیکرد .  یبود انجا چه کار م ییبخش جنا سیپل کیبودند پس محمد که  ختنهیر الیو یبودند که تو

 کرد .  ینگران م یمن را کم نیکردند ؟ ا یفروزنده کار م یپرونده  یبا هم داشتند رو

 یحساب دانستمیشد م یبلند م دیبا گهید نیغذا را برداشتم و از پله ها باال رفتم . او ینیرفتند من هم س ژنیکه مسعود و ب یوقت

 ضعف دارد و گرسنه اش است . 

*********************** 

  محمد

نداده بودم محکم  یبرداشت و پرت کرد سمتم که اگر جا خال زیم یرا از رو یکوچک یبود که مجسمه  یعصبان نقدریا مساریت

 امد .  یم شیسر جا یعقلم کم یسرم . که کاش خورده بود شا یخورده بود تو

ا با ه ی؟ از اولش هم باال دست هیزیکم چ نیا یکن یکنم؟؟؟ تو فکر م کاریچ یکه باال اورد یگند نیاحمق من االن با ا ی_پسره 

که بهت داشتم  یاعتماد یهات و همه  تیمن با اشاره به موفق یپرونده مخالف بودن . ول نیا یتو یمور عادما کیکردن  ریدرگ

 .  ی... گند زد زیبه همه چ یتو گند زد یول یداشته باش یخوب شرفتیو پ یاجازه دادم وارد بش

رد . ورود ک یم یعصبان شتریگفتم او را ب یهر چه م میبگو یزیچه چ دیبا دانستمیرا بستم نم می. چشم ها دمیکش یقیعم نفس

 یگند بزرگ به حساب م کی نیهم کشته شدنش . ا تیفروزنده و در نها دیبا افراد حم یریبه خانه بدون مجوز . درگ یرقانونیغ

 امد . 

حداقل  ایکرد  یزبانش حرف بکشد به شدت خودش را پنهان م ریگشت تا از ز یکه اطالعات دنبالش م یان شخص سوم حاال

 درز نکند .  رونیب یزیتا چ دیاطراف حم یکردن ادم ها یکرد به پاکساز یشروع م

 یامد ول یشاهد ما به حساب م نیتر ی. االن به عنوان اصل میکرد ینم دایبود که خود فروزنده را پ نیها ...ا نیا یاز همه  بدتر

اگر  یمعتقد بود که حت مساریموضوع مشکوک است ت نیگفتم که ا ی. هر چقدر هم من م نیزم یاب شده بود رفته بود تو

 دی. تعداد افراد حم یریکس زنده نمانده بود در درگ چیگفت ه یو راست هم م یزیچهست و نه  یمشکوک بوده االن نه مدرک

ه بود ک یدر خانه م دی. خود پدرش با دمیفهم یو علتش را اصال نم میکرد یبود که فکرش را م یزیکمتر از چ یلیفروزندع خ

 نبود . 

 را سمتم پرت زشیم یرو یشد و مجسمه  یرا هم بگردند عصبان یکنار یالیو دیگفتم با یشدم وقت یم وانهیداشتم د یکل به

گذاشته  یاز خودش باق یرد چیه دیرس یبود به نظر نم یزیهر چ یکند ول یکار را هم م نیدانستم اخر ا ی. هرچند م کردیم

 .  یچیه یچیباشد . ه

 نکرد .  یگریاش نشست و صحبت د یصندل یباالخره ارام گرفت و رو مساریانداختم که ت نییرا پا سرم

 ختم بشه . متاسفم ... نجایکردم به ا ی_من فکر نم



 

 

بودم و حاال  ختهیبه هم ر یمادرم ان طور احساس یخودم شرمنده بودم که به خاطر حرف ها یزد . برا ینم یبود . حرف سکوت

 . زیگند زده بودم به همه چ نطوریهم که ا

پرونده  نیا یبه صورت خودمختار هم رو یحق ندار یمطرح کن ییرو جا یزیچ یحق ندار یشیپرونده کنار گزاشته م نی_از ا

 قائله رو ختم کنم   نیا یجور هیچشمام گم و گور شو تا  ی. حاال از جلو یکار کن

ه زده بودم ک یندارد . من گند دهیها فا نیدانستم ا یو بخواهم که من را کنار نگذارند خوب م ستمیخواستم با یاز ته دل م باانکه

 را هوا کرده بودم .  یاطالعات یپرونده  کیشد جمعش کرد . رسما  ینم

شده  ریما درگ فروزنده با دیبکنم . چرا حم یچکاریتوانستم ه یامدم . هزاران سوال در ذهنم بود که نم رونیاز دفتر ب نییپا باسر

نبود .  یفروزنده ادم احمق دیشدند ؟ حم ریبود ؟ چرا پدرش در خانه نبود ؟ چرا تعداد افرادش کم بودند ؟ چرا همه شان درگ

 اتیعمل نیاز کجا قرار بود ا یبکشدش ول یکس افتدیما ب ریاگر گ دیترس ی. انگار م کردهیداشته فرار م یزیمطمئن بودم از چ

 یکیدر ارتباط نزد ایدر خانه اش بوده  یکس یعنیها اصال از وجودش خبر نداشتند ؟  یلیکه فوق محرمانه بود خ یدرز کند وقت

 با ان ها بوده . 

را  زیهمه چ یگرفتم . چرا با ان حماقت الک میدست ها نینشستم و سرم را ب یصندل کی یراهرو رو یشده بودم . تو کالفه

 پرونده کامال کنار گذاشته بودند .  نیکنم چون من را از ا دایپ توانستمیسوال هانم نیدام از اک چیخراب کرده بودم حاال جواب ه

 یبرا مانده بود یکه باق یزیزدم . تنها چ رونیبلند شدم و از ساختمان ب مینشستم و خودم را سرزنش کردم و بعد از جا قهیدق چند

ه بود شد یفروزنده که به شدت زخم دیاز افراد حم یکیان شب بود .  یمانده  یکنم تنها باق دایبتوانم جواب سواالتم را پ نکهیا

بود و  شهویهنوز ب یزبانش حرف بکشم . ول ریاز ز توانستمیبود که م یتحت مراقبت بود تنها کس شدتبه  مارستانیاالن در ب

کجا برده شده است هم خودش  دانستمیکه م نیهم به شدت تحت مراقبت بود . هم یبود و از طرف نییاش هم پا یاریسطح هوش

 بود .  یاتفاق یمعجزه 

 اش بهتر شود و خودم سراغش بروم .  یاریهوش تیوضع یشدم کم یمنتظر م دیرا روشن کردم با نیماش

 ینم خالیب یراحت نیکه الزم بود صبر بود . من به ا یزی. تنها چ اوردمیمدت در م نیاز خانواده را ا یها ودور یخوابیب دیبا

 خواهد .  یمن را نم نیبود که او دهیاگر مادرم خواب د یشدم . حت

********************* 

  سامان

 و ...  نمیبب یونیتلوز ینگاه کنم و گاه واریو به در و د نمیبنش یطور گوشه ا نیمجبور بودم که هم یرفت وقت یام سر م حوصله

کنار امده  یکه افتاده چه جور یبا اتفاقات نیهستند . نگران بودم او یه حالدر چ نیرامان و او نمیخواستم بب یم دمیکش یقیعم نفس

خواستم رامان  یداشت و من نم ریرامان هم تاث یرو نیاو یناراحت بودم . هر حالت روح یلی. خ دیایاست ؟اصال توانسته کنار ب

خانواده اش افتاده بود تا  یکه برا یکه از بعد از اتفاق یبرد کار یکرد لذت م یکه م یداشت از زندگ ازه. ت زدیدوباره به هم بر

 به امروز درست تجربه اش نکرده بود . 

رامان بودو من را به او سپرده  یالزم ندارم . خدمتکار مورد عالقه  یزیچ ندیزد تا بب یبه من سر م یهر از چند گاه معصومه

ب بود که جال میبرا نشیکند و هم ینم یانتیهم به او خ ردیدار است که بمبه رامان وفا نقدریا دانستمیبود م یبی. زن عج گریبود د

 او احترام قائل بود .  یبرا نقدریا چرابه رامان نداشت  ینیاو د

 قایدانم دق یجوان تر بود و نم یلیگذشت و ان زمان ها خ یوقت م یلیخانه شد خ نیکه معصومه مشغول کار در ا یاز وقت البته

کرد و بعد اصال فراموش  یروز او را به خانه اورد و به عنوان خدمتکار معرف کی دانمیم یکرده بود ول شیدایرامان از کجا پ

ا فکر کرد ت یو کم زنمیحرف م یامد از ک ینم ادشی نیچند وقت قبل سر فرار او یحت گارخدمتکار داشته است ان نیکرد همچ

 امد .  ادشی

 دنیگذاشت و صبر کرد تا واکنش من را بعد از چش میاورده بود . سوپ را جلو من را یبا خودش سوپ مورد عالقه  نباریا

 زدمم و گفتم  شیبه رو ی. لبخند ندیبب شیغذا

 سرما نخوردم . ایمن که گلو درد ندارم ؟  یکه به من سوپ بد یاصرار دار نقدری_معصومه چرا ا

 زد.  یمهربان لبخند

 بهتره .  دیکن لیسبک تر م یدر غذاها_اقا من با دکترتون صحبت کردم گفتم هر چق



 

 

باالخره دکتر را مرخص کردم برود  به زور رامان مانده بود .البته پول  روزیبا دکتر هم حرف زده بود . د یام گرفت حت خنده

...  یسختم بود ول یلیرفتن خ ییدستشو ینبود به ماندنش من بهتر بودم هرچند برا یازین گهیاالن د یامد ول یم  رشیگ یخوب

رامان  دانستمیبود و البته م یساعت فقط وسواس الک 24دکتر بهصورت  کیکرد  . نگه داشتن  یم تیدو پرستار هم کفا یکی

 کند.  یقشقرق به پا م یبرگردد حساب

 زدم  شیبرود که صدا رونیزد و خواست از اتاق ب یلبخند تیبا رضا خورمیمن سوپ را با اشتهام دید یوقت معصومه

 ... سایوا_معصومه 

 به من انداخت .  یو نگاه ستادیا

 اقا ؟ دیخوا یم یزی_چ

 خانه در اورده است .  نیسر از ا یمعصومه چه جور نمیتکان دادم کنجکاو بودم بب سر

 سوال دارم .  کی_نه . فقط ازت 

 تا حرفم را بزنم  ستادیتخت شد و منتظر ا کینزد یکم

 میمن و رامان اصال فراموش کرد بایو تقر یخونه بود نیا یتو تو ادمهیکه  ی؟ من از وقت یدراورد نجایسر از ا ی_تو چه جور

 ؟یو چه جور یاومد یک

 نبود .  یبود ناراض نجایا نکهیجالب بود . مطمئنن از ا می. خنده اش برا دیخند

 ؟ دیموضوع فکر کرد نیشده شما به ا ی_چ

 تکان دادم  سر

 ادین ادشیاگر اسمت رو  یبهت اعتماد داشته حت شهیو رامان هم یارومش کن یکم یو تونست یخوب ارتباط گرفت نی_تو با او

 یوقت حت چی. تو ه یبه رامان وفادار نقدریکه چرا ا نهیبود و هست که سواله برام .اونم ا شهیوسط هم نیا یزیچ هی...  یول

خاص کرده بهشون  یکم ایکرده  یمال تیکه رامان برات حما یبرس یبه خانواده ا تا یر یم یکه بگم دار یر یهم نم یمرخص

تو ... با  یکنه . ول یم تیخانواده هاشون رو حما ی. و اون همه  وننیخونه به رامان مد نیا یخدمتکارها یهمه  دونمی. چون م

 فرق داره .  طتتیشرا یلیخ هیبق

 زد .  یمهربان لبخند

شده بودم پدر و برادرم که ناراحت بودن از ازدواج نکردنم من رو خرج قمارشون  یسالگ 30 کیمن تازه نزد یوقت تشی_راست

 شب .  کی یساله شدم . اونم برا80 70مرد  هیکردن و من خرج باختشون به  یقانون ریقمار غ یخونه  کی یتو

هم وجود داشته باشند .  ینینچنیا یشد هنوز مردها یچطور م دانستمیکرد . نم رییرنگ چهره اش تغ یکم دیکه رس نجایا به

 ام .  دهیامده بود د شی. مطمئن بودم اشک را که به چشم ها دیرا بگو شیمنتظر ماندم تا باق

 ریبردن درگ یمرده که داشتن من رو م رهیکه با افراد اون پ دنیاونجا د یساله بودن من رو اتفاق 26 25اقا که اون موقع  ی_ول

 که پدر و یصحبت کردن و بعد پول رمردیشد که برگشتن و با اون پ یچ دونمینم ین ولاول محل ندادن و رفت شونیبودم . ا

اون ها  شیمن رو برگردوندن پ یبرادرم باخته بود رو پرداخت کردن  و ازم خواستم پدر و برادرم رو بهشون نشون بدم . وقت

 واقعا اون شب دونمیمن شرط ببندن . نم یتونستن رو یخوشحال شدن چون بازم م یلیرفتن . پدر و برادرم خ یحرف چیبدون ه

ودن و من ب گهید یباز کی ریو برادرم درگ ربرگشتن که پد یوقت شتریب ایساعت  کیرفتن  یوقت یکردن ول یم کاریاونجا چ

 کردم ببرن که من مجبور نباشم ... یدعا م

نبود اصال  دمایجالب بود  میمنتظر بودم . برا یبا ناراحت حس کنم . توانستمیرا م شیگلو یتوقف کرد بغض تو دیکه رس نجایا به

سوال شده بود که چطور  میرفت . اصال برا ینم ییجاها نیوقت همچ چیکرد . ه یوقت قمار نم چیرامان اهل قمار باشد . ه

 یریدرگ یلیخودش بودم خ شیبود که پ یبود که من تازه چند سال یزمان یموضوع برا نیسر از انحا دراورده . ا نیناگها

و ادامه  دیکش یقیاش دور کند . معصومه نفس عم ییدا یها یخواست من را از مواضع خالفکار یکرد م یمن را نم شیکارها

 داد 

اومدن سمت ما و با  می.و مستق دنیمن . برادر و پدرم رود یاومدن اتفاق رنیاون خونه ب یاز اتاق ها یکیاز  ی_اقا وقت 

 انداختن .  رونیاقا اونا رو ب ییخواستن اعتراض کنن دا یحد مرگ پدر و برادرم رو کتک زدن . اخر هم وقت افرادشون به



 

 

 ی. احتماال برا اوردیداشت و خوب هم ازشان پول در م یقمار یخانه ها نیوقت قبل همچ یلیرامان خ ییامد . دا ادمی یناگهان

 رفته بوده انجا . معصومه ادامه داد  نیهم

بدبخت انجا مانده  یلیازشون خواستن من رو ببرن با خودشون چون حاال که پدر و برادر رو کتک زده بودن من خ شونیا یی_دا

 شه .  یبه کسب و کارشون م بیکار اقا باعث اس نیگفتن که ا یهم م شونیبودم . و ا

 رامان متنفر بودم .  ییدا از

 مکردینگفتن فکر م یزیگفتم که مردن چ یادرو خانواده ام سوال کردن وقتاز م نیماش ی_اقا هم من رو با خودشون اوردن . تو

کنم و  یخونه زندگ نیو گفتن تو هم نجایمن رو اوردن ا شونیا یخوان ازم سو استفاده کنن ول یم گهید یمرد ها یمثا همه 

 رو بهشون پرداخت کنم .  میبده

 ارش باعث تعجبم شد  جمله

 چقدر بود .  تی_بده

  دیخند

 بود .  نجایماه کار کردن تو ا 4 3به اندازه _

 .  دمیکش یقیعم نفس

 ؟  یشد که موند ی_چ

 ام دارم .  یزندگ یکه تو ینداشتم برم . اقا تنها خانواده ا یی_جا

را شکنجه بدهد .  یکس افتدیها بزند به کله اش راه ب یمثل روان یحال گاه نیباشد و بعد در ع یادم نیتوانست همچ یم چطور

 اوردیبد بودن را در م یو ادا ستین یباور داشتم رامان ادم بد شهیشدم . هم یم وانهیاش د یتیهمه تعارض شخص نیداشتم از ا

 شهی. رامان هم مینبود کیبه هم نزد یلیان موقع ها هنوز خ دینکرده بود . شا فیمن تعر یراها ب نیوقت از ا چیچرا ه دانمینم

 کرد فاصله اش را با من حفظ کند .  یم یسع

 یرویشد نکند رامان بخواهد او را ب ینگران م کهییطور بود به جز وقت ها نیا شهیبه معصومه انداختم . ارام بود. هم ینگاه

 کند . 

 .  یحقوق هات رو جمع کرده باش یبه اندازه کاف دی؟ با یکن یزندگ یخودت بر یبرا یتون ی_االن نم

 انداخت  نییا. سر پ دیخند

 خونه دارم .  هی_

 گرد شد  میها چشم

 کنم .  ی_اجاره اش دادم و پولش رو پس انداز م

 یسخت بود وقت یلیخانه خ نیامد کار کردن در ا ینم یکرد به نظر ادم مفت خور یم یکار نیهمچ دیکرده بودم چرا با رتیح 

 کرد .  ینم دایپ یخودشو شغل راحت تر یرفت سر زندگ یرا داشت چرا نم طشیشرا

 _چرا پس ...؟

  دیرا بر حرفم

 ندارم .  ی_گفتم که من جز اقا خانواده ا

 . دمیدیرا از رامان م ییزهایچ نیهمچ دیهمه سال االن با نی. چرا من بعد از ا دیترک یداشت م سرم

 شدن ؟ ی_پدر و برادرت چ

 کرد  یاخم

  . دمشونیند گهیداده بود . بعدم که کال د شونیاقا بدجور گوشمال ینه ولدوبار انگار اومدن در خو یکیندارم .  ی_ازشون اطالع



 

 

 جوابم را داد  نییپا یرا بلند به زبان اوردم که معصومه با سر نیرا چرا پس من خبر نداشتم . ا یزیچ نیامد همچ ینم ادمی

 بهم ترحم نکنن .  هیکه بقکنم  یزندگ یگفتن جور یخونه به من ترحم کنن  ... م یاهال یخواستن باق ی_اقا نم

 تکان دادم  یکرد . سر یم میاش را قا یتیشخص یها یژگیو نیا شهیرامان . هم نیاز دست ا اخ

 .  یمجبورت کردم حرف بزن دی_ببخش

 شد  یمحو نم لبخندش

 . ستین ی_نه اقا . مشکل

 سوپت .  ی_ممنون برا

 تکان دادو اتاق را ترک کرد .  یسر

 یباق میبه اسم خانواده برا یبود که از مفهوم یزیتنها چ نیکردم و عکس خودم و مادرم را در اوردم . ا زمیم یکشو یتو دست

که از  یزیقوت پدرم رو بشناسم و ان طور من رو تنها گذاشت . تنها چ چیاش نگذاشت من ه یکه با خودخواه یمانده بود . مادر

 خانواده در مفهوم داشتن خانواده ناقص بودند ؟  نیا یادم ها یبود  . چرا همه  سعک کی نیمفهوم خانواده داشتم هم

******************** 

 نیاو

کرد و به  یهم م یبا من شوخ یگاه یمن تکان بخورم و حت گذاشتی. نم میکه رامان اورده بود نشسته بود یانداز ریز یرو

 توانم راه بروم.  یاورد چرا نم یم میرو

 یم حیرا ترج یبودم که شلوغ یادم نکهیبود . با ا یخوب یلی. سکوت خ مینشسته بود ایو قهوه اورده بود و کنار در ییچا یکم

 خواست .  یبا رامان را م ییو تنها کوتیاالن دلم ارامش و  یدادم ول

. از  زدینم یبود و حرف خورد و ساکت یکردم . رامان نشسته بود و قهوه م ینگاه م ایبودم و به در دهیدراز کش نیزم یرو

 نیخودش را داشت از ا یها یسکوت قشنگ نیوقت ناراحت نبودم ا چیه میمزدین یو حرف میجا بود کیمدت ها در  یگاه نکهیا

 .  میندار یجهت نبود که حرف

 کرد    یم کمیخنک شده بود برداشتم تا بخورم نگاه من و هر حرکت کوچ یام را که کم ییشدم و نشستم و چا بلند

 ؟  یکن ینگاه م ینجوری_چرا ا

 خواست صورتش را لمس کنم .  یشد . دلم م یخنده ها جذاب م نیپررنگ زد چقدر که با ا یلبخند

 بردم و صورتش را لمس کردم . متعجب ابرو باال انداخت : تید

 ؟  یکن یم کاری_چ

 کردم . فیک یداد حساب یکف دستم را قلقلک م نکهیرا لمس کردم و از ا ششیکردم و با دست ته ر یزیر ی ختده

 _دلم خواست بهت دست بزنم .

 با صدا  نباریا دیخند

 ؟  یبکن دیخواد مگه با یدلت م ی_هر کار

 خودم را لوس کردم و دستم را از صورتش برداشتم  یرا کج کردم و کم سرم

 . زنمیخوب بهت دست نم ی_ اگر دوست ندار

 غر غر کردم   یلب با دلخور ریز بعد

 کنه .  ی_حاللم رو هم حروم م

 نگاهش کردم ریبلند بود که متح نقدریا شیخنده ها یصدا



 

 

گذاشت دستم را گرفت ک با  یرا از دستم گرفت و کنار ییکرد چا یباز نگاهش م یبودم که با دهان ریاز خنده اش متح نقدریا

نشاند  شیز شدت تعجب الل هم شده بودم .من را روب پاهابغلش پرت شدم . دبگه ا یتو   دیحرکت به سمت خودش کش کی

 ام را به دستم داد  ییبعو چا دمید یم یکینزد یلیخ یکه صورتش را از فاصله  یجور

 دست بزن . ی_حالل حالل همش ماله خودته حاال هر چقدر خواست

اورد و  نییمن کرد و بعد سرش را پا یبود . با لذت نگاه خنده ها یگرید زیموجود با من چ نیخنده . ا ریبود گ زدم ز وانهید

 نباریو نگاه من کرد که دست دور گردنش انداختم و خودم ا دیعقب کش ی. کم دیرا بوس میدست پشت سرم گذاشت و لب ها

 . دمشیبوس

 را حس کنم .  تشیرضا یتوانستم خنده  یبسته بود م میچشم ها نکهیا با

 دستش اشاره کرد  ییم نگاهم کرد و به چاازش دل کند یوقت

 _بخور سرد شد . 

 مقدمه گفتم  یکه اورده بود خوردم و بعد ب یتیسکویام را با ب ییاز چا یکم

 _رامان ؟ 

 تر شد  ضیلبش عر ینامحسوس رو ی خنده

 با من  . یکن یم  کاریچ یدونیرامان نم یگیم ی_اخ اخ اخ که وقت

 گفتم  یعشوه گر یزدم .و خودم را لوس کردم و با صدا یزیشبطنت ام لبخند

 _رامان ؟

  دمیگرفت که خند میاز پهلو یارام یلیخ شگونین

 نکن حرفتو بزن . یطونی_ش

 ای ردیمواقع حالم را بگ نجوریوقت نشده بود که در ا چی. ه دیخر ینازم را م نطوریا یناز کنم وقت شیخواست برا یبدجور م دلم

 کند . یتوجه یبه من ب

 خواستم که حتما بپرسم .  یم ینه ول ایحرف درست است  نیا دنیکردم مانده بودم پرس یصورتش م نگاه

 نشو . یعصبان گمیم یزیچ هی_

 را پشت گوشم فرستاد  میرا باال داد و موها شیابروها یحالت با مزه ا با

 بشم .  یعصبان دیچرا با یاعصاب خورد کن نداشته باش ی_اگر اصرار به انجام کار

 . دیازاد کرد و خند میدندان ها نیرا گاز کردم با انگشت شصتش ارام لبم را از ب لبم

 _حرفتو بزن 

 زدم  ایچطور مطرحش کنم باالخره دلم را به در دیبا دانستمیبود . نم یبحث به شدت کار سخت نیمکث کردم شروع کردن ا یکم

 . تیه تو زندگباش یا گهیزن د چی_من دوست ندارم جز من ه

 یرا حق خودم م نیکه ا نیحرفم   با ا نیاز ا دمیانداختم و خجالت کش نییرا که گفتم انگار جونم باال امده باشد سرم را پا نیا

چانه ام  ریدر فرق داشت .سکوت که شد دستش ز یفرق داشت ادم مقابلم هم با ادم ها گهید یمن با ادم ها طیشرا یدانستم ول

 یم   یچه شوخ ینگاه کند چه جد میبه چشم ها میزنیحرف م یکند دوست داشت وقت یرا م نکاریا دانستمیم دانستمینشست م

 .  دهدیم یچه واکنش دانستمینم دمیترس

 ام نشست .  یشانیپ یرو شیکه لب ها نمشیچشم باال اوردم که بب یکه باال امد به سخت سرم

  دیام را بوس یشانیپ ارام



 

 

ه نبود یزن چیقبل تو هم ه نکهیذهنم داشته باشم . کما ا یرو تو یزن چینتونستم ه یه جونم رو نجات دادک ی_ من از همون روز

. 

کس  چیتو رو دارم به ه یداشتم و نه خواهم داشت . وقت ینه رابطه ا دمیرو ند یزن چیمن باز شده ه یپات به خونه  یوقت از

 ندارم . یازین گهید

کرد .  یو رو م ریدلم را ز شیحرف ها نیچقدر ا دانستینم شیاز حرفها رمیام را بگ یخوشحال یاشک ها یجلک توانستمینم

 گفت  یشد .ال دست اشک ها را پاک کرد و با لحن با نمک ریسراز میو اشک ها دمیخند

 .  یخند یم هیکه وسط گر یشد ونهید ای؟  گهیاشک شوقه د نای_االن ا

 بقلش کردم اش چسباندم و محکم  نهیرا به س سرم

 _اشک شوقه ...

 گفت طنتیسرم را نوازش کرد و با ش یرو

 ... ی_حسودم که هست

 گرفتم  یشگونیاعتراض کمرش را ن با

 که من گفتم  دیخند

 اصال ؟  یستیکه تو ن ستی_ن

 _من ؟ من و حسادت ؟ نبوده تا حاال ... 

  زشیر یواکنش ها نیا یکردم برا یرا بست . ذوق م شیکه چشم ها دمیباال اوردم و گردنش را بوس یبلند سرم را کم دمیخند

 . ارمیدلش تو رو ارزو کنه ،در م یو تو افتهیکه به تو ب ی_من فقط چشم اون

 ام گرفت  خنده

 ؟  یکشتن و چشم دراوردن بش الیخیب شهی_نم

 کمرم نشست و ارام گفت  یرو دستش

 یولق چیه رهیبخواد تو رو ازم بگ یاگر ... اگر ...کس یکنم ول یمن یکار چیمن ه یقولت باش یتو پا ی_بهت قول دادم تا وقت

 . دمینم

 نمیعقب اوردم تا صورتش را خوب بب یرا کم سرم

 بکنه منم بهت قول دادم ... یکار تونهیکس نم چی_اگر من نخوام ه

 کردم .  یبغلش نم شترینشست دوباره بغلش کردم چقدر بغلش خوب بود چرا ب شیلب ها یرو یلبخند

رنگ شده بود و کم کم  ینارنج دیرفت خورش یم یکی. هوا رو به تار دمیشنیرا م ایدر یموج ها ی. دا نمانیسکوت شد ب دوباره

 کرد .  یخودش را پنهان م ایپشت در

  دمیارام رامان را شن یصدا

 خانوادت .  دنید میکنم بر یم یزیبرنامه ر میعقد کرد ی_وقت

توانستم حس کنم چقدر بزرگ است داد  یکه خودم هم م یزده و خوشحال با خنده ا رتیح یازش جدا شدم و با چهره  کدفعهی

 زدم 

 ؟  یگی_راست م

  دیخند

 . زنهیم ی_چشماشو چه برق



 

 

ودش خکه با خنده من را از  دمیابنقدر بوس شیلب ها شیلپ ها یشانیپ دمیانداختم دور گردنش و صورتش را چند بار بوس دست

 دور کرد 

 یاگهانافتاد که ن ادمی یزیگرفتم که چ دهیگفتم .حرفش را ند یبشه زودتر م بمیخوب نص یزایقراره چ نقدریا دونستمی_اگر م

  دیام فروکش کرد .خودش هم متوجه شد . ارام پرس یخوشحال

  یپنچر شد هوی ینجوریکه ا یکن یفکر م ی_به چ

 برگرداندم و گفتم ایسرم را به سمت در ارام

 ... یفهمن حت ی؟ اگر اونا بفهمن همه م میبهشون بگ یخانوادم چ دنید می_اگر بر

 نکهیگم و گور شدم و بدون ا هوی نکهیگفتم ا یبهش م یچ شدمیبا محمد رو به رو م یسکوت کردم . چه جور دمیکه رس نجایا به

 بگم زن رامان شده ام ؟  یزیچ یبه کس

  دیایتا به حرف ب دیطول کش یفکر بود مدت نیا ریود انگار او هم مثل من درگسکوت کرده ب رامان

 نینکن . ا یکنجکاو نیاز ا شتریکه ب یازشون خواهش کن یاگر باور نکردن مجبور میبگ یدروغ هیبه خانواده ات  می_مجبور

 .   یمتقاعدشون کن یبخشش با تو که بتون

 نداره  یربط چیاگر منظورت از همه اون پسره است به اون ه یول

 بود . ختهیاش را به خاطر من به هم ر یهمه زندگ نی. ربط نداشت ؟ ا دمیکش یقیعم نفس

 . یشناسیمنو نم یتا دم در خونت اومد و تو گفت ینداره ؟ خصوصا وقت یبه تو ربط میشه بهش بگ یم یکن ی_فکر م

 فکر نکرده بود . شینجایاد انگار به اد رونیرا پرصدا ب نفسش

 کنه .  یم تیکفا میکن یفکر کنه خانواده ات رو راض یاون چ ستیبرام مهم ن نی_او

بهش اعتماد  نفدریو خانواده ا دیگو یگفت رامان دروغ م ی. به همهوم ختیریمحمد زهرش را م مییهم بگو یهر چ دانستمیم

 داشتند که حرفش را باور کنند .

 دستش یسرم را رو دمیمن هم کنارش دراز کش دیکه رامان دراز کش میموضوع فکر کن نیبه ا نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم

 گذاشتم 

 . میبعدا راجع بهش حرف بزن ای_ب

 بودمش .  ختهیبه هم ر یهم نگفت ظاهرا حساب یزیمن نگاه نکرد و چ به

رد بغلش سفت فش یو من را تو دیبه سمت من چرخ یدادم که کم گوش ایدر یرا بستم و به صدا میو چشم ها دمیکش یقیعم نفس

 نشست . میلب ها یرو یکه لبخند

********** 

 رامان

که  ییگفتم برود باال و لباس ها نیعوض شد و به او ممیتصم یا کدفعهی یلیپس خ میخانه باش یساعته تو 24خواست  ینم دلم

خودشان  ندیایو مسعود تا ب ژنی. زنگ زدم به ب میبرو رونیشام ب یو اماده باشد تا برا دیرا بپوش رندیبگ شیامروز گفته بودم برا

 رساندند .  یا قهیرا چند دق

 تکان دادم در جواب سالمشان و گفتم  یزدم که وارد شدند و سالم کردند . سر یرا باال م رهنمیپ یها نیاست داشتم

ا و شما فقط م موننیرستوران م رونیب نیماش یپس اونا تو نهیرو بب گاردایادب نیرستوران فقط دوست ندارم او میبر میخوا ی_م

 .  رونمیخودم م نمی. ماش دینیشیرستوران شما هم با فاصله از ما م یتو میریم

 افتاد  ادمی یزیتکان دادند خواستند بروند که چ سر

 کنن .  زیرو تم زیچند ساعت اتاق ها و مالفه ها و همه چ نیتو ا ارنیرو ب یکیمونن بگو  یکه م ییبه اونا  ی_راست



 

 

شدم  یو پخش و پال بود . کالفه م ختهیبه هم ر زیاشپزخانه را نگاه کردم که همه چ یرفتند تو یتکان دادند و رفتند . وقت یسر

د . حالش بهتر بو ید . کمبزن یزیدوست نداشتم دست به چ یخواسته بود تا به وضع اشپزخانه برسد ول نیاو ینظم یب نیاز ا

راحت تر بود و در حالت راه  نکهیعادت نداشت . با ا نقدریشدت زود بود . هنوز ا نیا یبراکردم هنوز  یرو ادهیز یلیخ شبید

 زدم که درد دارد .  یحدس م یمشخص نبود ول یزیرفتنش چ

 یب تمتوانسیبود نم انیاو در م یپا یلبم نشست دست خودم نبود وقت یامد لبخند رو یم نییکه داشت پا دمشیپله ها د یرو یوقت

 کردم . چهره اش بچگانه شده بود و معصوم .  یرا تجربه م یزیچ نیبار بود همچ نیاحساس باشم . اول

 زد و گفت  یلبخند دیپله ها سر که باال اورد من را د نییپا

 _خوب من حاضرم . 

 تکان دادم  یسر

 رو اماده کنن .  نیمسعود رفتن ماشو  ژنی_صبر کن ب

  دیبه ذهنم رس یزیچ یتکان داد ناگهان یسر

 سالته درسته ؟ 25 قای_تو االن دق

 تکان داد  یمن سر یتعجب از سوال ناگهان با

 _اره چطور مگه ؟

 چانه ام را خواراندم  ریام گرفت با دست ز خنده

 من چند سالمه ؟ یدونی_م

 گفت  دیفکر کرد و با ترد یکم

 ؟ 28 27_

 کرد درست کند اشتباهش را  یزده است سع نیاشتباه تخم دیفهم ی. وقت رمیرا بگ دنمیبلند خند یجلو نتوانستم

 ؟ 30_

 .  دمشیبغل خودم کش یرا با دو قدم پر کردم و دست دور کمرش انداختم و تو نمانیب یتکان دادم و فاصله  یسر

 ؟  یکتریده سال از من کوچ یدونی_م

  دیفکر کرد و بعد با تعجب پرس یباال رفته کم یابروها با

 سالته ؟ 35 یعنی_

اال را ب شیو لمس کردنش بودم . شانه ها دنیبوس یبود در وسوسه  کمینزد یوقت شهی. هم دمیتکان دادم و صورتش را بوس سر

 انداخت . 

 اد .  ینبود . البته بهتم نم ادمی یبودم ول دهیشن ییجا هی کنمی_فکر م

 ... یپیو خوش ت یو رو فرم یجوون نی. به هر حال شوهر به ا گهید گهی_د

 دهانم گذاشت  یباال رفت . و دست رو شیابروها

 کن .  فیاز خودت تعر ی_اوهووو چه خبره وقت کرد

 کرد .  فیازش تعر دیرو با یفی_ادم تعر

 و سر تکان داد  دیخند

 ؟ یاز خود مرس نقدریسنت واقعا ا نی_با ا

 کردم .  یفکر نم زیچ چیبود به ه یخوب بود که داشتمش چقدر خوب بود که وقت چقدر



 

 

 عادتت عقب افتاده ؟ یدونی_م

 شیعقب هل داد و با دست ها یام گذاشت و من را کم نهیس یرا رو شیکه خود من هم جا خوردم . دست ها دیچنان پر رنگش

 گفت  دهیانگار مشغول حساب کتاب باشد مشغول حساب کتاب شد  ترس

 روز عقب انداخته .  2بود .  ادتی ی_چطور

 گفت  یمن را نگاه کرد و با نگران هوی بعد

 .. ی؟وا ی_اگر حامله باشم چ

 نگاه کرد ارام گفتم  میچشم ها یکردم ارامش کنم و تو یرا دو طرف صورتش گذاشتم و سع دستم

 ؟ شهیم یمگه چ یحامله باش رمیاوت نکن . دومندش گزود قض رمیگیچک م یبیروز عقب افتاده فردا برات ب 2_اولندش فقط 

 و گله گفت  یناراحت با

 خوام . ی_من بچه نم

 دمیدینم یمانع یرفت بخواهد بچه سقط کند از طرف یکتم نم یحرف ها . اصال تو نیاز ا امدیکردم خوشم نم یحرفش اخم نیا از

توانست دوست  یبچه دوست نداشت ؟ چطور م یعنیشدم .  یم یعصب زدیحرف م ینطوریا یوقت میبچه دار شو نکهیا یبرا

شده  ی. عصبدیخواستم بدون ترد یخودم باشد را م یکه برا یامد بچه ا یوقت از بچه ها خوشم نم چینداشته باشد . من که ه

 چیه یول میه بودکردم . قبال هم بحثش را کرد یتمام م نجایهم دیموضوع را با نیا یخواستم شبمان را خراب کنم ول یبودم نم

ت با دس دمشیخواهد  صورتش را رها کردم و دستم را دور کمرش انداختم و جلو کش ینگفته بود که بچه نم حیصر نقدریوقت ا

 و گفتم  دمیخط و نشان کش شیبرا گرمید

 ایبدن ی. وقت  یچپ نگاش کن ی. تو هم حق ندار ادیب ایبه دن دیبچه با نیا یخوب تو گوشت فرو کن . اگر حامله باش نویا نی_او

زعبالت خ نیهم از ا گهیبار د کی.  رمیگ یکاراش روخودم براش پرستار م هیبق یکن تشیو ترب یبد رشیاومد تو فقط قراره ش

دشم هر . بع یکنیدکتر نورپلنت م میر یتهران م میرفت یوقت ی. اگر حامله هم نبود یدون یخودت م یراجع به بچه نخواستن بگ

مو از سر بچه کم بشه رو از ذهنت  هی نکهیفکر ا یاگر االن باردار باش ی... ول یول میش یبچه دار م یشو داشت یدگوقت اما

 . افتاد ؟ یکن یپاک م

حکم نگفت .م یزیانداخت و چ نییکه باال رفته بود . اب دهانش را قورت داد و سر پا میلحن من و صدا رییتغ نیبود از ا دهیترس

 گفتم  تیبه خودم فشردمش و با جد

 نه ؟ ایگفتم  یچ یدی_فهم

شد گفت شبم را هم خراب کرده بود . در  یگفت . کامال اعصابم را خراب کرده بود م یارام یبود بله  نییکه سرش پا همانطور

را به سمت من  دیکل اطیم پس با احتباش یمن حدس زد من عصبان یبرزخ ی افهیما و ق دنیوارد شد با د ژنیخانه زده شد و ب

 گرفت و گفت 

 هست انجام بدم ؟ ی_اقا اگر امر

 دمیاز دستش کش تیرا با عصبان دیشد . کل یباز نم میبرگشتم اخم ها ژنیفاصله گرفتم و به سمت ب یکم نیاو از

 .  میافت یرو اماده کن راه م هی_برو بق

باز  شیاماده بود در را برا یورود یجلو نیماش میرفت رونینگاهش کنم از خانه ب نکهیرا گرفتم و بدون ا نیرفت دست او یوقت

بودم که شبم و حالم خراب شده است که با حرص دوبار محکم  یعصبان نقدریکردم تا سوار شد و بعد خودم پشت فرمان نشستم . ا

 چیکنترلم دست خودم نبود . دوست نداشتم ه یگاه یخواستم بترسانمش ول یده نگاهم کرد . نمیترس نی. که او دمیفرمان کوب یرو

 الزم بود .  یگاه یمشاجره داشته باشم ول ایدعوا  نیوقت با او

*********************** 

  نیآو

 ترش کنم . گند زده بودم . حاال یبزنم و عصبان یحرف دمیترس یرد و بدل نشد . من م نمانیب یحرف چیه میبه رستوران برس تا

مشکل  نیشو ندارم   ا یخودم امادگ یاالن برا یاحساسم که بچه دوست ندارم   من عاشق بچه هام ول یب کیمن  کرد یفکر م



 

 

 یم دیکرد من اگر باردار باشم بچه رو ممکنه بخوام سقط کنم .مدام هم تهد یفکر م ودمعاطفه نب یمن که ب یمن بود . از طرف

 ترساند .  شتریکه من را ب دیفرمان کوب یبود که دو سه بار رو یعصبان نقدریا میشد نیسوار ماش یکرد. وقت

 یحرف چیبدون ه میدیبه رستوران رس یکنم . وقت کاریچ دیبا دانستمیهم نم یاز طرف یبماند ول ینجوریا نمانیخواستم جو ب ینم

قائله ختم شود . مطمئن بودم  نیا ایکه ارام شود  میبهش بگو دیبا یکردم چ یرا پارک کرد همش داشتم با خودم فکر م نیماش

 ادهیپ یشوم . وقت ادهیباز کرد و منتظر شد پ می. خواستم در را باز کنم که در را برا میهاکند به حرف  یاست که گوش م یادم

 راه افتادم کنار من راه افتاد .  ی. وقت افتمیرا که زد منتظر شد من راه ب نیشدم در را بست و قفل ماش

با خودم  یچند لحظه ا شدی؟ انوقت غرورم له م یچ زدیکردم و من را پس م یکار را م نیاگر ا زدیقلبم م دیبه ذهنم رس یفکر

قفل  را میشدم و دست ها کیبهش نزد یو کم رفتمیپس زده شدن را پذ سکیر تینه . در نها ایکار را بکنم  نیبودم که ا ریدرگ

 من کرد با لحن مظلومف گفتم با تعجب نگاه  و ستادیا یدفعه ا کیکردم .  شیبازو

 .  رونیب مینکن دو ساعت اومد ینجوری. ا دمیم حی. بزار برات توض گهید دی_ببخش

 گفت  یبعد از مکث یول زندیتفاوت بود مطمئن شدم االن من را عقب م یب صورتش

    افتی. حاال هم راه ب میزنی_تو رستوران حرف م

 بود را جا به جا کرد تا راحت تر باشد و راه افتاد .  شیمن که قفل بازوها یدست ها و

 نشم . وارد تیتا من اذ داشتیلبخندم را بزنم   ارام قدم برم یتوانستم جلو یبد رفتار نکرده بود ذوق زده بود و نم نکهیا از

 .  میو نشست میرستوران شد

کوچک و بزرگ و  یمربع ایگرد  یها زید با متاالر بزرگ بو کیاولش به اندازه  یبود . سالن طبقه  یبزرگ رستوران

 .  یمخمل یها یزیروم

 رستوران که یشلوغ و پر سرو صدا بود . گارسون ها یلی. طبقه ب اول خ میتر بود رفت یدوم که خصوص یما به طبقه  یول

 کردند . یدوم راهنما یما را به طبقه  شناختندیظاهرا رامان را از قبل م

 نبود .  دیبود . از رامان بع vip یلژ ها هیپر بود .شب زشیبود و فقط دو سه تا م نییپا ینصف طبقه  دیباال شا ی طبقه

 تمیدانینبود . م یگریکس د یان طرف تر نشسته بودند . ول زیکه چند م دمیو مسعود را د ژنیب میدادیو غذا که سفارش م مینشست

  بودم . دهیبهشان اعتماد داشت تاره فهم یلیدو تا را که بعد سامان رامان خ نیرا کرده است . اسم ا نکاریمن ا یراحت یرامان برا

را به هم گره زده بودم و منتظر بودم تا برگردد حواسم  میو تنها نشسته بودم و دست ها سیبعد سفارش دادن رفت سرو رامان

جا  سعادت اباد یبودند با حودم نداشتمش احتماال در خانه  دهیمن را دزد یافتاد وقت ادمیانگشتم نبود .  یپرت حلقه ام شد که تو

 مانده بود . 

 کرد . تازه خودش هم نداشت .  یقشقرق به پا م شدیگفتم . اگر خودش متوجه م یبه رامان م دی. با دمیاش کش یخال یبه جا دست

 .  امدیبدم م دادندیم یخاص یوا کنش ها دنشیوقت ها با د یلیخ گهید یزن ها نکهیکردم از تصور ا اخم

 ؟ نمی_اجازه هست بش

 یوبود . ب ستادهیسرم ا یکه باال دمیرا د یپوش کیوسط افکارم پرت شدم وسط رستوران . سرم را باال اوردم و پسر جوان ش از

 جا به جا شدم و سردرگم نگاهش کردم .  یکرد .کم یم تمیتند بود و اذ یادیادکلنش ز

 _بله ؟

 اشاره کرد  شیرو به رو یو به صندلزد  ییدندان نما لبخند

 ؟ منم تنهام .  دیفرمایاجازه م گمی_م

 قرار گفتم یو ب دیایانداختم نکند رامان ب ینگاه سیدهانم را قورت دادم و مضطرب به سمت سرو اب

 .  دیی. لطفا بفرما ستمی_من تنها ن

د شد. بلن شیها هیشدن پا دهیکش یعقب رفت و صدا شیاز جا یو نشست وحشت زده من از جا بلند شدم و صندل دیرا کش یصندل

شود . دستم را باال اوردم و بهشان  یرامان عصبان ایشوند  ریخواستم درگ یشده بودند نم زیخ میکه ن دمیو مسعود را د ژنیب

 .  بودمیخونسرد م دی. فقط با مردمیم دیکه با امدمیبرنم یزیچ نیهمچ ه. اگر از پس ب نندیاشاره کردم تا بنش



 

 

 کردم  میصدا یرا چاشن تیپلک زدم و عصبان ارام

 .  دییمحترم گفتم بفرما ی_اقا

 دیخند یالیخ یب با

 _خوب منم فرمودم . 

  دمیکش یقیکرد .نفس عم یم یباز داشت

 ماست .  یجا نجای. ا گهید یجا دیببر فیبود که تشر نی_منظورم ا

 گفت دیکش یرا دست م وانیل یطور که با انگشت لبه ها نیرا باال داد و هم شیها ابرو

 _ما ؟ من و شما ؟ 

 پرده گفتم  ی.پس ب امدیخوشش م یلیاز الس زدن خ انگار

 من و همسرم .  ری_نه خ

سر  ییامد گ حس کردم گردش خونم متوقف شد . اگر بال رونیب سیکه از سمت سرو دمیلحظه رامان را د نیزد . هم یپوزخند

 بود رحم نداشت .  شیجزو خط قرمز او نی. ا یچ اوردیطرف م

بند شده بودند که به سمت  گهیو مسعود هم د ژنیراه افتاد . ب زیکرد و به سمت م ی. مکث دمیدیرا از همان فاصله هم م شیها اخم

ان  نیگم کردم . نگاهم ب را میشد دست و پا کیرامان که نزد یکردم . ول یموضوع را حل م نیا عتریهر چه سر دی. با ندیایما ب

 .  دها و پسر جوان در چرخش بو

و او  دیچرخ  ژنیشانه اش گذاشت . ب یکه رامان دست رو امدیما م زیبود داشت به سمت م دهیکه رامان را پشت سرش ند ژنیب

 را صاف کردم و گفتم  میکردم و صدا دایکرده بودم . جرات پ رتیح  دهدیکه سر تکان م دیرا د

کنم  یم متونیتقد یرو دو دست زیم نیهم یخانوم مجرد . برا کی ای دیزنیخانوم متاهل الس م کیشما براتون مهم نباشه با  دی_شا

 دیلذت ببر تونیی. از تنها

نگاه  یکردم . ول یبود . ملتمس نگاهش م ستادهیشده بود و حاال پشت سر پسر ا زیم کیرامان نزد مانیصحبت ها نیح در

 کنار امدم که پسر هم با من بلند شد  زیرا برداشتم و از پشت م فمی. ک داشتیپسر برنم یرا از رو خونسرد ترسناکش

 .... ی_چه اصرار

کردم .  یخوردم . با ترس نگاه م ینشاندش که من هم تکان سخت شیشانه اش نشست و سر جا یمحکم رو نقدریرامان ا دست

 به رامان کرد یپسر شوکه سر چرخاند و نگاه

 ؟  میکن تیحتما به زبون من حال دیشه ؟ با ینم تی_خانوم گفت متاهله چرا زبون ادم حال

 کردم.  شیکرده بودم . ارام و با استرس صدا وحشت

  زمی_رامان ... اروم باش عز

 را جمع کند  هیکرد قض یبود سع دهیترس یبه من انداخت پسر که کم ینگاه

 ن . خانوم همراه دار دونستمینم خوامی_عذرم

 زد  یپوزخند خطرناک رامان

 گفت . یوقت یبعدش که کر نبود یدونستی_اولش نم

 را صاف تر کند . شیکرد تا صدا یسرفه ا پسر

 نیاز ا شتریب شمیخوام .من مزاحم نم یباشه .عذر م یکردم جد ی_فکر نم

 نشاندش . شیاورد که سر جا یاو فشار یتکان داد و دوباره به شانه ها یسر رامان

 .  دیداشته باش فی_شما تشر



 

 

 به سمت ما امد .  ژنیبه سمتش رفتم ب یکردم   کم یرا صدا زد . داشتم سکته م ژنیب بعد

 اروم باش    زمی_رامان جان . عز

 چانه ام را لمس کرد  ریبه من زد و دستش را باال اورد و ارام ز یلبخند

 نگران نباش .  زمی_ارومم عز

رسناکش ت یخونسرد نیرا بکشند خصوصا ا یکیخواهند  یبود که م ییکسا هیشب ینبود ؟ ول یعصبانواقعا  یعنیبودم .  ریمتح

  دگفتیکه رس ژنی.ب

 _جانم اقا ؟ 

 ما حاضر کنن .  یبرا گهید زیم کی_بگو 

 ژنیب دنیزمزمه کرد که حاال هم از د یزیدوال شد و کنار گوش پسر جوان ارام چ یکه رفت رامان کم ژنیراحت شد . ب المیخ

 کرد وحشت زده شده بود . یکه اقا اقا م

ست مامان بابات با پ یبدنت رو برا یاعضا یزن من بش کینزد یخاک یکره  نیا یجا هی یاتفاقا یلیخ گهیبار د کی_اگر فقط 

 کنم .  یارسال م یسفارش

سش را کرد تر یبود سع دهیپر یسابشود که . پسر جوان که رنگش ح الیخیب دیتهد کیتوانست بدون  یرا بستم . نم میها چشم

 بروز ندهد . 

 کنم .  یم تی_ازت شکا

 سالن اشاره کرد  یتو یمداربسته  یها نیبا سر دورب دیخونسرد خند رامان

رو از جانب من  یدیهم وجود نداره که تهد یشاهد چیها که مزاحمت تو به خانوم من رو گرفته و ه نیدورب نیبا ا یکن ی_فک م

 ؟  یبریم شیاز پ یکنه کار دییتا

کرد و وحشت زده بود . اب دهانش را قورت داد . دست رامان را گرفتم  یزد نگاه رامان م یکه دودو م ییجوان با چشم ها پسر

 و ارام گفتم 

 ؟  میبر شهیمن خسته شوم م زمی_عز

و  ژنیکه ب یزیداخت و به سمت مبار به مرد انداخت و به سمت من برگشت و دست دور کمرم ان نیاخر یرا برا نگاهش

 قفل کردم و ارام گفتم میانگشتها نیرا ب شی. ارام دستش را گرفتم وانگشت ها میکردند رفت یگارسون داشتند اماده م

 نباش لطفا . ی_عصبان

 بره .  نیهم ممکنه از ب تمیعصبان دمیرو شن یبگ رونیب یخواست یکه م یراجع به اون موضوع حاتتیتوض ی_ وقت

ان  زیکه پشت به م ینبود صندل یناراحت و عصبان یریدرگ نیاز ا یلیخانه بود و انگار خ یحرف ها ریهموز فکرش درگ پس

 و گفت دیکش رونیمن ب یپسر بود را برا

 .  ینیشیم نجای_شما ا

 لب باز کنم گفت  نکهیمن نشست و قبل ا یهمه توجه اش . رو به رو نیام گرفت از ا خنده

 کنه .  یموضوع رو حل م نیا یزنم چه جور نمیخواستم بب یم مهیالیخیجلو از ب مومدی_فکر نکن ن

 پت و پهن زدم  یلبخند

 _خوب ؟ 

 تکان داد  یسر

 بودم .  ی_خوب بود . راض

 همه غرورش .  نیام گرفت از ا خنده



 

 

 ؟  می_ حاال راجع به اون موضوع حرف بزن

 تکان داد و منتظر شد تا خواستم حرف بزنم گفت یسر

 .  رمیگیجفت م کی می. برگشت هیحلقه ات خال ی_ فکر نکن نفهمدم جا

 .  ردیگ یزده شدم که گفت جفت م ذوق

 انتخابش ؟  یمنم باشم برا شهی_م

ه ها و اجاز متیطاف ها و مالانع نیقلقلش دستم امده بود که از ا نیا بایشد .تقر میلحنش مال یلبش نشست و کم یرو یلبخند

 .  امدیخوشش م یلیمن خ یخواستن ها

 _چرا که نه . 

 کردم که گفت  زیر یتشکر

 . ی_حاال موضوع اصل

 شدم وگفتم یجد

 اگر باردار باشم نکهیا ایخوام بچه دار بشم  یمن نم نکهیا ایکه بچه دوست ندارم  ستین نیتو خونه ا ی_منظور من از اون جمله 

ه خواد انجام بدم ک یکارا هست دلم م یلیو تازه خ  ستمیاالن بچه نداشته باشم. اماده ن دمیم حیخوام سقطش کنم . من فقط ترج یم

 و وقتم رو براش بزارم .  ی. و مجبورم انرژ شهیدادنشون سخت م اجاماونوقت  ادیبچه ب یوقت

  دیزد و پرس هیاش تک ینشست و به صندل نهیله س دست

 ؟  ییکارا _مثال چه

ودم . به رامان نگفته ب قمیو سال قیاز عال یچینه من هنوز ه اینه درست بود  ایگفتنش درسته  دونستمینگاهش کردم نم دیترد با

 فکر کردم و گفتم  یکم

 کارا هست دوست دارم تجربه کنم خصوصا حاال که ... حاال که ... یسر هی_

 نگاهم کرد  منتظر

 _متاهلم .

 دیپرس یجد یلی؟خ ستیواکنش با حسش چ داستمیکرد نمن یرییتغ صورتش

 _مثال ؟ 

 پاسخش را دادم اطیفکر کردم و با احت یکم

 ... یشهرباز ایمثال کوه رفتن  دونمیبا با دوستام فقط امتحان کردم ... چه م شدهینم یکه مجرد ییکارا هی_مثل 

 زد  ینامحسوس یلیکم کم باال رفتند و لبخند خ شیابروها

 _خوب ؟ 

  دمیترس

 ... گهی_خوب د

 ؟  یچ گهی_د

رو  ییایدر یو من به بشقاب خوش اب و رنگ غذا میسکوت کرده بود دندیچیرا م زیطور که م نیها غذا را اوردند هم گارسون

  دیرفتند رامان دوباره پرس یبودم وقت رهیخ میبه رو

 ؟  یچ گهی_د

 موضوع دور کنم  نی. خواستم محور بحث را از ا میبود دهیشود. از ان بحث به کجا رس الیخیخواست ب ینم انگار



 

 

 بودا ! گهید زیچ هی_بحثمون 

 تکان داد  یسر یخونسرد با

 تو فعال جواب سوالم رو بده .  دمیجا م کی_جواب همه رو 

 بودم  کالفه

 که دوست دارم  یزیهر چ گهی_د

 ؟  یدوست دار ایچ هگی؟ د یدوست دار ی_پس کوه و شهرباز

 خواهد من  را مسخره کند .  یم کردمیکم بدخلق شدم حس م کم

 ؟  یکن یسواال رو م نیا یدار ییهوی_چرا 

 بود من هم شروع کنم و جوابم را داد نیاش ا یکرد که معن یو چنگالش را برداشت به من هم با سر اشاره ا قاشق

 .  یدوست دار ایبدونم چ خوامی_م

 طور که مشغول بودم گفتم  نیمن را نرم کرد . قاشق و چنگال را برداشتم و هم یکم لحنش

 تئاتر ... نما،ی،شنا ،س ی،کوهنورد ی،اسب سوار ی. مثال اسک زایچ یلی_خ

 .  ادیم ادمی نایهم فعال

 خواسته من را مسخره کند . یبهم دست داد که نکند واقعا م یحس بد یلحظه ا یبرا دیخند

 ؟  یخند ی_چرا م

 ناراحت شده ام و حس کرد علتش را گفت  دیبلند کرد و انگار فهم سر

 به ذهنم اومد .  یزیچ هویکه از حرفات  دمیخند نینکن . واسه ا یات رو اون شکل افهیکنم ق ی_مسخره ات نم

 باال دادم  ابرو

 ؟  دیبه ذهنت رس ی_چ

 به من انداخت  یو با لبخند نگاه دیاش را کامل جو لقمه

 خوبه شوهرت پولداره .  نکهی_ا

 که منطورش را متوجه نشده ام . ادامه داد دینگاهش کردم فهم نطوریهم متاجب

 کنه .  ایتونه همشو واست مه یو خوبه که شوهرت م تنیگرون قم یلیشما خ قیکه عال گمیم نی_واسه ا

 یبه خوردن ادامه داد وقت یگریبدون حرف دهم جذاب بود .  شیحالت ها نیا یحت یبود و از خود متشکر . ول فتهیخود ش از

 اشاره کرد  میبه غذا دیسکوت من را د

 به دهان بردم و گفتم  ی. دوباره مشغول خوردن شدم . لقمه ا شهیشد ؟ بخور سرد م ی_چ

 ... یعنی یکه گفت ینی_ا

  دیرا بر حرفم

 .  یداشته باش یتونیم یکه دوست داشته باش یزیتو هر چ یعنی_

 اخم کردم  یکم

 رو با همسرم هم تجربه کنم . زایچ نیکارا و ا نیدوست دارم ا نهیمنظورم ا شتریب یخوام واسم بخر یم یزی_من نگفتم چ

من را  نیگذرد و ا یدر ذهنش م یزیدارد با چه چ یچه حس دانستمینگاهم کرد . نم رهیخ رهیگذاشت و خ زیم یرا رو قاشقش

  دمی. متعجب پرس کردیم وانهید



 

 

 ؟  هی_چ

 گفت  میکه فقط خودمان بشنو ییو خونسرد اطرافش را نگاه کرد و بعد با صدا ارام

 .  ارمیسرت ب یینبود چه بال ینیرستورانه وگرنه تضم نجایکه ا یشانس اورد یلی_خ

 کنم به زور خنده ام را جمع و جور کردم  تشیخواست اذ یدلم م یلیگل کرد  خ طنتمیش یبودم کل دهیمنظورش را فهم نکهیا با

 کردم ؟  کاری_چرا مگه چ

 . دمیبود که خودم هم ترس یدفعه بلند شد. چنان ناگهان کی.  زارمیدارم سر به سرش م دانستیرا تنگ کرد خوب م شیها چشم

نعجب نگاهش کردم که دستش را برداشت و امد کنارم نشست . م شیاب دهانم را قورت دادم و با چشم دنبالش کردم  ظرف غذا

 شد  لیتمایداد و ارام به سمتم م یفشار را میحس کردم . پا میپا یرو زیم ریرا از ز

 .  یسر کن نجایشبو ا یکنم ؟ هان ؟ که مجبور ش لیکه به خاطر تو رستوران رو تعط یخوا ی_ نم

 که ماالمال از خنده بود گفتم  یینگاهش کردم خنده ام هم گرفته بود . با صدا رتیح با

 ؟  یشد وونهی_د

 تکان داد و شانه باال انداخت  یسر

 بشم. یزیممکنه هر چ یکن یم یدلبر ینجوریتو ا ی_وقت

 گفتم  یدگیدستش گذاشتم .ضربان قلبم باال رفته . با وحشت و رنگ پر یارام باالتر امد که دستم را رو دستش

 ؟   یاریدرب همه یصدامو جلو یخوا یم نجا؟ی_ا

 .اشاره کرد میچقدر حساس است . با سر به غذا دانستمی. م دیکرد و دست پس کش یاخم

 خونه .  میریم می_بجنب . بخور برنامه عوض شد بعد رستوران مستق

 طاقت شده بود . یب نقدریخنده . با چند جمله ا ریزدم ز یمق

 هم بود .. یا گهید ی_مگه برنامه 

 گفت  یبا لحن بامزه ا خوریا مر شیطور که غذا نیهم

 . غذاتو بخور . ستین گهی_بود .. د

 ام گرفت . امشب کارم درامده بود .  خنده

************ 

 نیاو

 

هم سر به سرم گذاشت که  یدوست دارم انجام بدهم و کم ییکرد که چه کارها چیتا برگشتن به خانه مدام من را سوال پ رامان

 یفت وقتو گ دیخند یارم رفتن بوده است . کل حاتمیتفر نیبهش گفتم که از بهتر یدوست دارم .وقت یسنم شهرباز نیچطور با ا

 خواهد بود . یشوخ هی هیشب میرا تجربه کنم حتما ارم برا کایامر یها یازشهرب ایبار چرخ و فلک انگلستان  کی

گفتن  فقط به دیگو ینم یزیچ چیکه چرا ه دمیپرسازش  ی. وقت زدیحرف نم یلیخ یول دادیگوش م میبا حوصله به حرف ها یلیخ

 .  شومیم زیبود که بعدا خودم متوجه همه چ نیجمله بسنده کرد ان هم ا کی

 نیکل بحث منحرف شده بود به ا قتیها نگفته است در حق نیو ا یراجع به باردار حاتمیدرمورد توض یزیامد چ ادمی نیماش یتو

 یدوست دارد دو سه مورد جزئ ییچه کارها دمیپرس یاز خودش م یدوست دارم و وقت ییو چه کارها زهایسمت که من چه چ

بود البته که مشخص بود  یمن است خوشحال است . مهم نبود کجا و در چه حال ابود که هر وقت ب نیاش ا یکینبود که  شتریب

 کرد . یم یموضوع شوخ نیکدام حالت مورد عالقه اش است و خودش هم با ا



 

 

ته دنده گذاش یدستش رو ری. دست من را ز میشده ا کیاطراف حس کنم که نزد یاز فصا توانستمیم یول میبود دهینرسخانه  به

 کرد .  یدستم.زا نوازش م یارام رو یبود و گاه

  دمیو پرس اوردمین دوام

 بود . یچ یرفت بحث اصل ادمونیبحث منحرف شد که  نقدریا ی. نگفت یدیجا م هیجواب همه رو  ی_گفت

 شد  رهیخ شیبه صورتم انداخت و دوباره به رو به رو یو نگاه دیسمن من چرخ به

 نه ؟  ایفروکش کرد  تمی_عصبان

 _اره 

 _پس حرفات قانع کننده بوده . 

 شدم  یعصب یممکن است باردار باشم کم نکهیبعد با فکر ا یزدم . ول یلبخند

 ؟  یریچک بگ یبیامشب ب شهی_م

  دیتکان داد و خند یسر

 _باشه . 

ت برگش یگفت و خودش به داروخانه رفت و وقت یزهایکه پشت ما بود چ ژنیمسعود و ب نیداروخانه متوقف شد و در ماش کنار

 تا گرفته بود.  2کردم  یرا دوباره راه انداخت . نگاه نیبه من داد و ماش یکیپالست

 .  یریهم بگ یریشگیلوازم پ شدی_نم

 جوابم را داد  یبدون شوخ یول دیخند زیر

 کنم .  یاستفاده نم زای_گفتم بهت با زنم.از اون چ

 یبرا فرصت نیکردم در اول یحتما مجبورش م دیبا میبرگشت یامد . وقت یجوره کوتاه نم چیدادم . انگار ه رونیرا پوف ب نفسم

 .  میبرو مپلنتیا

.  میراه افتاد الیکرد و بعد به سمت و یفقط رامان دم در با ان ها صحبت کوتاه امدندین هیو بق ژنیمسعود و ب میخانه که شد وارد

 . میزدیرا دور م الیو دیبا ایدر دنید یرا گرفته بود برا ایدر یجلو الیگ و دمیشن یجادهم م نیرا از هم ایدر یصدا

 کمرم.قفل شد و ارام لب شد بود . دست دامان دور  یمطبوع یکرد هوا یخش خش م میپا ریز نیزم یرو یها زهیسنگر

 . یشیاطرافت م طیمحو مح ینجوریا یشم خصوصا وقت ینم ری_من از خواستن تو س

 را باز کرد و صبر کرد تا من وارد شوم .  الیو در

************ 

  نیآو

بغلش بودم و من را محکم بغل کرده بود . سرم را  ی.  تودیخوش فرمش را د یلب ها میرا باز کردم.  چشم ها میچشم ها ارام

 .  دمیباال اوردم و صورت غرق خوابش را د یکم

که  ینه نگران جواب ایهست  مانیبودم که پش دهیکه داشت ؟ تا حاال ازش نپرس یا نهیشیشد معصوم باشد ؟ با وجود همه ب پ یم

 دلزده شوم ازش . و من  ستین مانیپش دیبگو دمیترس یخواست بدهد بودم . م یم

ولش ق یکه تا االن پا نیهم یگذشته اش بپرسم . ول ایکردم که راجع به خواهرش  ینم یهنوز با او احساس راحت نقدریا یطرف از

 مانده بود خوشحال بودم    

 .  دمیرا بوس شیلب ها یرا جلو بردم و رو سرم

 نخورد .  شتریب یتکان مختصر یشود ول داریتوجه به سبک بودن خوابش انتظار داشتم ب با



 

 

 میاهاپ نیب شینبود پاها یچاره ا یکنم ول دارشیخواستم ب یجا به جا شدم . تشنه بودم . نم یکردم . حتما خسته بود . کم تعجب

 دورم . شیقفل بود و دست ها

باز کردم .  شیپاها نیرا از ب میشدم و ارام پاها زیخ مین میاز جا یباز شد . کم شیجا به جا شد و دست ها یخورد که کم یتکان

 .  شدیگران تمام م میبرا شهیهم دنشیخواب یعادت ها نیا

رامان را برداشتم و تنم کردم . تا  راهنیکردم . پ دایپ نیزم یرا رو مانیشدم و به اشپزخانه رفتم تا اب بردارم که لباس ها بلند

 امدم .  رونیکرده بود . اب که خوردم ب دایپ یامد و حالت با مزه ا یم میران ها یرو

اه و و به م ستادمی. همانجا ا دمیرا شن ایدر یرا باز کردم و صدا یلیر یپنجره  ی. ال شدیم دهید ایو در رونیها کنار بود و ب پرده

 شدم .  رهیدر اب خ رشیتصو

 ایدر کیسکوت شب نزد نیمل . دلم خواست در اقابل تح ی. هوا گرم بود نسبتا ول خوردندیبه ساحل م زیارام و ر یلیها خ موج

 برم . 

 دادیبهم دست م یشن ها گذشتم شن ها گرم بودند و حس خوب یرفتم و پا رو رونیب شدیبالکن باز م یبزرگ که تو یپنجره  از

 را قلقلک داد  میپاها یموج ارام ستادمیا ایرفتم لب لب در ای..به سمت در

 نطوریکردم که ا یوقت فکرش را هم نم چیبرسد؟ ه نجایام به ا یزندگ دیرسیوقت به ذهنم م چیه ایکردم ا یخودم فکر م با

 را از دست بدهم .  انمیخانواده و دوستان و اطراف یاز طرف یمشکلم حل شود ول نطوریازدواج کنم . که ا

 یفکر م نیامد . به ا میتا ساق پاها . چند قدم جلوتر رفتم . اب دمیکش هیدم دار و مرطوب را به ر یو هوا دمیکش قیعم ینفس

 شد ؟  یام با رامان چه م یکردم که سرانجام زندگ

 ؟  یچ شدیم ریکه کرده بود دستگ یرا گرفت . اگر به جرم تمام کارها میترس و وحشت سر تاپاها یلحظه ا یبرا

؟  یچ شدیم ریدرگ سیاگر با پل ینداشته باشم ول یمشکل چیثروت داشت که در نبودش هم ه نقدریام نبودم . ا ندهیخودم و ا نگران

 ؟  یچ شدیاگر در دادگاه محکوم م

 را دور خودم حلقه کردم .  میدر همان هوا سردم شد . دست ها یلحظه ا یبرا

 محکوم شود . ای افتدیخواست به زندان ب یدلم نم دانستمیرا م زهایچ یلیخ نکهیرامان گناهکار بود با ا نکهیا با

 یمیتوانستم خودم را کنترل کنم . نسبم مال یمن عاشقش بودم چه طور م یبود ول یخودخواه نیستم از دستش بدم . عخوا ینم

 هوا بود .  یسرد نبود احتماال به خاطر گرما یلیرا بست اب خ میگرفت چشم ها دنیوز میموها نیب

 . زدیخورد و به تنم م یم موج

و به گارم برگردم . رامان  نمیخواست خانواده ام را بب یدرست است  .. دلم م یچه کار نکهیا ایکنم  .  یچه کار دیبا دانستمینم

 .  هیکردن بق حیتوج یکارمان سخت بود برا یزمان الزم داشت . از طرف یول دیها را درست کن نیا یقول داده بود همه 

 شرکت خودش بود. اگر در  یخوب بود حت یلیخواست بگذارد کار کنم  خودش خ یکه م نیهم یول

 یذره ا یکرده بود که برا دایپ بیفراز و نش نقدریام ا یشدم هرچند زندگ ی. خسته م نمیخانه بنش یهمش تو کارینداشتم ب دوست

 زدم .  یله له م یارامش و خوشبخت

 فهمم .  یسرش دارد گفته بود خودم م یتو یچه برنامه  دانستمیساکت بودنم یلیخ نیماش یتو رامان

 که موج ها بوده اند سرم را برنگرداندم . الیخ نیرا حس کردم با ا ییکه صدا دمیکش یقیعم نفس

*********** 

  رامان

تخت نشسته بودم  یبود و تو میپاها یبخوابد.  سرش رو یخسته بود . اجازه دادم کم نی.از ظهر رد شده بود. او میتخت بود یرو

 ارام بود  ایدر یلیدم صبح افتادم که خ ادی.  زدیم یبزرگ یتاب بود و موج ها یامروز ب ایکردم . در یرا تماشا م رونیو ب

ه هم اولش ب یکم نکهیبودم . با ا ینسبتا راض شبینشود.از د شانیدایخانه پ یتو یدادم تا اطالع ثانو امیو مسعود پ ژنیبه ب 

 تخت افتاد.  یپا یعسل یرو یچک ها یبیمن را ارام کرد . چشمم به ب شیبا حرف ها یول ختمیر



 

 

 .  شدیم یدلم خال یتو نیبچه از او کیتصور  از

 یلیهم خ شهیوقت هم چیتا به حال دلم بچه نخواسته بود ه ییجورا کیخواست .  یم نیباشد فقط دلم از  او یقرار بود بچه ا اگر

 یفرق داشت دلم نم نیاو یشوم . ول یکه بخواهم مجبور به سقط بچه ا افتدین یندهم و اتفاق یوقت سوت کیمراقب بودم که 

 نباشد .  یتیمحدود چیه یو رفتار یعمومو چه  یخواست در ارتباطاتم چه شخص

را براورد  شیشد ارزوها یکه دوست داشت همراهش باشم تا حداقل هر چقدر که م ییبه قول خودش دوست داشتم کارها یول

اطرافش بهش داده بودند را فراموش  یکه خودم و ادم ها ییها یسخت یه بگذرام انقدر که هم زیهمه چ شیکنم . دوست داشتم.برا

 کند .

 گفت یخواب الود یجا به جا شد و با صدا ارام

 خوابم . یتو موهام تا فردا م یدست بکش ی_اگر ه

  دمیخند

 ؟  ستی_گنشت ن

  دینال

 یلی_خ

 متکا گذاشتم  یبرداشتم و رو میپا یبه جا شدم و ارام سرش را از رو جا

 من برم صبحانه حاضر کنم . یچرتت رو بزن نی_ پس تا تو اخر

 داد و نشست .  یبدنش کش ک قوس به

 شدم . تیخاص یمنفعل ب یادما نیبکنم ع یکار هیدوست دارم منم  یرسیبه من م نقدریتو ا شهی_چرا هم

  دمیخند

 با من . شیباش باق نی_تو او

 با تعجب نگاهش کردم .  ستادیتخت ا یکردم بلند شد و رو یم میزد . داشتم شلوار پا یذوق زده ا لبخند

 ؟   ینپوش رهنیشه پ ی_م

 تعجب نگاهش کردم . با

 _چرا ؟

 شد  یزیام طنتیش لبخند

 نگاه کنم . ینجوری_دوست دارم ا

 گفتم  طنتیهم با ش من

 درارم ؟  شمیباق یخوا ی_م

 گفت دهیخنده و ترس با

 کشه .  یبه  صبحانه نم شیباق یکن نکاروی. اگر ا ینجوری_ نه نه هم

 بچه ها که بغل بخواهند گفت  نیتخت امد و دستش را به سمت من گرفت و ع یو سر تکان دادم که لبه  دمیخند

 . نجایا ای_ب

 کرد  یاشاره ا ستادمیتخت ا یتعجب چند قدم به سمتش رفتم و لبخ  با

 _بچرخ .



 

 

را دوست دارم ..پشتم را کردم بهش که دست  طنتشیش دانستمیحاال م نیاز هم یخواست بکند ول یم یطنتیز چه شبا دانستمینم

 فتدایرا گرفتم که ن شیپاها عیکولم انداخت س یحرکت رو کیقفل کرد و خودش را با  میاورد و جلو میشانه ها یرا از رو شیها

  دی. سرش را جلو اوردم و لپم را بوس

 اشپزخونه ؟  میبر ینجوریا شهی_م

 است . راه افتادم سمت در . نیدلنش یخواستن طنتیش ی.همه دانستمی. م دمیبلند خند بلند

 . یشو پرداخت کن نهیهز دیبا یول شهی_اره م

 شانه ام گذاشته بود گفت یو چانه اش را رو دادیرا تکان م شیبچه ها پاها نیطور که ع نیهم

 اقساط .  ای_نقد 

 گفتم ینمکلحن با  با

 _کارت بکش .

مثل وا رفته ها دستش راخواست را از دور گردنم باز کند که دستش را گرفتم و با  میدیرس نییپا ی. وقت دیکنار گوشم خند زیر

 خم شدم .. شیو رو دمیکاناپه گذاشتمش و بعد به سمتش چرخ یحرکت رو کی

 کردم . نفس نفس زنان گفت  شیازش گرفتم و باالخره رها یقیعم ی بوسه

 کارت بود ؟  نی_ا

 زدم .  یچشمک

 کنم. یم یباش واسم حرف بزن من اشپزخونه رو اوک نجای_ا

 یش حتشکل نیجذاب بود ا میبرا یلی.خ امدیم شیمن که تا سر ران ها شرتیت کیتنش نبود جز  یچیرا گرفت و بلند شد ه دستم

 درهم و برهم و صورتش پف کرده بود  شمیاگر موها

 _نشد . دوست دارم کنارت باشم .

 بهش زدم . یلبخند

ذهنش بود را هم  یکه تو یزیخواست هر چ یکردم دلم م چشی.باز هم سوال پ میو صبحانه خورد میکرد زیهم اشپزخانه را تم با

 بدانم .

بهش گلوله زده است که خونم را به  دیرو که چطور حم فیو تعر دیاز حال سامان پرس یتمام شد او کم میمن سوال ها یوقت

سوال  میها تیحساس ایدوست دارم و  ییاز خودم سوال کرد که چه غذا ها یمرده بود . بعد هم کم دیاگر حم یجوش اورد حت

 کرد .

رف من با ح یبرا لیمسا یمرز ها را مشخص کنم و باق شیخواستم برا ی. ممیرا بشناس گریهمد شتریب میکرد یم یسع میداشت

 بودن قابل حل بود. یزدن و منطق

 ؟  یکن یو قاط یش یعصبان شهیباعث م ی_ چ

 ستتوانیم شدیاز دستم که خارج م بودمیم دیمراقب خشم من باشد . خودم هم با دیبود با دهیکه فهم دادیرا م یمعن نیسوالش ا ابن

 موفق نبودم . نقدریشده بودم هنوز در کنترل خودم ا یدارو درمان نکهی... با ا

. قبال هم بهت گفتم من با کار کردنت مشکل  میکن یزنیراجع بهشون را میتون یرو م لیمسا یباق یکن تی_حد و مرز ها رو رعا

در معرض   یرنگارخوام مثل خب یباشه و کجا باشه مهمه . نم یچه کار نکهیا ی. ول ادیندارم در واقع از زن منفعل خوشم نم

 دمیم حیراحته به عالوه ترج المیکنم . خ یم ایشرکت خودم مح یرو برات تو یعموم ابطرو ریمد طیشرا نیواسه هم یباش بیاس

 .  گهیادم د هیدست  ریزنم معاون خودم باشه تا ز

توانستم بفهمم حس اش را ک  یکه م میبود برا یکتاب باز هیرا از حفظ بودم شب شیخوشش امده بود حالت ها میحرف ها از

  دیکرد و پرس دیترد یکردم . کم یلذت بخش بود که حسش را درک م نیهم

 ؟  نی_فقط هم



 

 

 گره کردم  وانیگذاشتم و دستم را دورل زیم یقهوه ام را رو وانیل

اگر  یم   حتتو حساس یمن رو یزیحسادته با هر چ رتهیندارن اسمش غ یمشخص یمفاهم معن یلیمن بام خ ستین نی_نه هم

فکر کردن به تو  نیاز ا یمرد چیدوست ندارم ه یول دهیرو م نانیبهم حس اطم نیو هم یایاز مس خودت برم شبیمثل د دونمیم

گم ادم محدود کردنم و  یها . نم نیها و ا طنتیش نیخنده ها و ا نیا یتماشا هدار یچه لذت دونمی. چون خودم م یلذت ببره حت

..از  ونریب ایخونه  ایشرکت  ییافتاد هر جا یروز یدوست ندارم اگر اتفاق یول یستین یادم نیبا پوشش و رفتارت همچ دونمیم

 من پنهان بشه چد

 یزیخوام هر چ یکردن متنفرم. م میاز قا یبهم طبعاتش کمتره . ول یبگ یای. خودم ب ارمیسر طرف ب ییممکنه بال یترس یم ون

 .مربوط به تو رو بدونم 

 تکان داد . ینگاهم کرد و س یکم

هم قابل  نیزده بشه که ا بیشم مگه حرف عجب ینم یردشون نکنه من عصبان یحد و مرز ها مشخص بمونه و کس نیا گهی_د

 . میراجع بهشون صحبت  کن یحله کاف

 گفت که به دلم نشست . مشغول صبحانه اش بود که گفتم یلبخند چشم ارام با

 ؟  ی_ تو چ

 دادم  حیتوض شتریب شیشده بود برا جیتعجب سر بلند کرد و نگاهم کرد . گ با

 باشه . یکنه ؟ البته اگر منطق تتیکه اذ یزیمن انجام بدم ؟چ یهست دوست نداشته باش یزی؟ چ ی_ تو چ

 فک کرد و گفت  یسوال را از او بکنم کم نیانگار انتظار نداشت من هم ا کردیزده نگاه من م رتیح هنوز

 یحق ندار نکهیو دوم ا یرو کال کنار بزار یکارا کرد یلیو خ یبود یکرد یکه وانمود م یخوام اون ادم بد یم زیتا چ 2فقط _

 کنه .  یم وونهیبغلت منو د یتو گهید یفکر زنا ی..حت یجز من رو دوست داشته باش یزن چیه

من را  یدوست دارد . حرف اولش کم یلیمن را خ یعنی نیا دانستمیدوست داشتم حسادت کند . م   امدیحسادتش خوشم م نیا از

 . یروز کینه حاال .  یگفتم ول یم شیبرا یروز دیرنج اور بوده است . و با شیگذشته ام برا دانستمیزده کرده بود .م رتیح

 گرفتم  یسر به سرش بگذارم لحن ناراحت یکم خواستم

 . مهیزندگ یهم تو گهیزن د کیبه جز تو  ادیبر نم یمن کار مورد دوم متاسفم از یول دمی_مورد اول رو بهت قول م

 و به سرفه افتاد. دیپر شیگلو یتو ییچا

 دادم  حیخنده و با دست پشتش زدم و توص ریز زدم

 که .هول نشو .  یانیخواهر دارم در جر هی_

 ...... شیرفت برا یشد . دلم ضعف م رهیبه من خ یغصبناک یچشم ها با

*********** 

  نیآو

 رونیب میمثال با هم برو میانجام بده یکار متفاوت هیخواست  یبودم و دلم م یپر ا انرژ قتیامد  خسته هم نبودم در حق ینم خوابم

 . 

 کولش یشد چون رامان من را گرفت و رو سیمن خ یکه سر تاپا میکرد یاب باز یو کم میرفت ایکنار در یاز ناهار را کم بعد

 دیو در را قفل کردم و او هم تهد دمیجلو دو دیایخواست تا حمام دنبالم ب یاب پرت کرد بعد هم وقت یتو یرحم یانداخت و با ب

 .  فتو ر دیخند تیدر نها یکرد ول ادیز

ن م یخواند ول یدستش بود که در سکوت و ارامش م یگذاشته بودم . کتاب شیپاها یمبل نشسته بود و من سرم را رو یرو حاال

 بود .  حوصله ام سر رفته

 خواست کتاب بخوانم . ینم دلم

 _رامان ؟ 



 

 

 جوابم را داد  اوردیکتاب در ب یسرش را از تو نکهیا بدون

 ؟ یخون یکتاب م یاالن ماه عسلمونه ؟ اونوقت تو نشست نی_ا

 را بست و با خنده نگاه من کرد  کتاب

 ماه عسله ؟  نیا گهیم ی_ ک

 ؟ هی_پس چ

 دادیبه من دست م یخوب یلیخ یکه خلسه  دیکش میموها یتو یگذاشت. صورتم را نوازش کرد و دست زیم یرا بست و رو کتاب

. 

 راحت بشه . المیکه من اسم تو بکنم تو شناسمم و خ میریم ی_ماه عسل هم وقت

ود را ب دهیرس که به ذهنم یسوال یکردم با نگران یم یباز شیطور که با انگشت ها نیرا که ازاد بود گرفتم و هم گرشید دست

 دمیپرس

 ؟  مینیقبل ماه عسل خانوادم رو بب شهی_م

قورت دادم . هنوز از خودش  مانیکرد اب دهانم را پش یشد که من را نگران م یحالتش جد یمتوقف شد .کم میموها یتو دستش

 قرار نبود ازش بترسم .   یتا ک یول دمیترس یم یکم شیو واکنش ها

 کنم درستش کنم . یام رو م ی_ سع

حرکت دست من را  کیو با  دیکه دستش را کش میلب ها کیزدم دستش را باال اوردم تا نزد یحرفش ارام شدم و لبخند نیا از

 .  دیبرد و بوس شیلب ها کیخودش گرفت و نزد

 دارم . زیسوپرا کیبرات  میبه من بر یداد ریحوصلت سر رفته  که گ دونمی_حاال هم چون م

 بلند شدم و نشستم. میاز جازده  ذوق

 ؟  یزی؟ چه سوپرا زی_سوپرا

 بلند شد  شیجا از

  اده؟یپ ای یا ی. تا باال سواره مستین زیسوپرا گهی_اگر بگم که د

 یحرکت من را تو کیجلو امد و با  یو منتظر شدم تا پشت  کند ول ستادمیمبل ا یو رو دمیخدا خواسته ذوق زده از جا پر از

 بغلش بلند کرد

 . شترهیام ب یدسترس ینجوری_ا

 دمیپرس رفتیطور که از به سمت اتاق م نیزدم.دستم.را دور گردنش انداختم و هم یکاشت . لبخند میلب ها یرو یبوسه ا و

 ؟ میکن یم کاریچ نجایپس ا ستیماه عسل ن نی_اگر ا

 ؟  ی_استراحت ؟ حال و هوا عوض کردن ؟ خوشگذرون

 . دیگفت و خند یرا با لحن با مزه ا یخوشگذرون

 ؟  میمونیم نجایا ی_تا ک

 ؟ یبمون شتریب ی_دوست دار

 نجاید ابمانم هرجن شتریدلم بخواهد ب نکهینه ا میگردیبه خانه برم یبودم که ک دهیجهت پرس نیسوال را از ا نیفکر کردم . ا یکم

ن و تختما شیبه ان خانه و ادم ها یکردم ول یم فیک یهم حساب نجایخوب بود که ا نقدریتنها ا ایخودمان کنار در یبرا الیو کی

 هم انجا بود. لمیوسا یعادت کرده بودم   . تازه همه 

 خونه است .بعدم به اناق خودمون عادت دارم . لمیهمه وسا ی_دوست دارم ول

 به نفس نفس زدن افتاده بود به در اشاره کرد  گهید



 

 

 _بازش کن 

 تخت گذاشت  یرومن را  میرا باز کردم و وارد اناق شد در

 . میخریم یبخوا یاست که خوب هر چ لهی_اگر مشکلت وس

 دوست دارم . شتریخونه رو ب ی_نه خوب اتاقمون تو

 من قرار گرفت  یکردم  . مجبور شدم دراز بکشم رو یشد .متعجب نگاهش م زیخ مین میرو

 . یعادت کن یتون یتخت و اتاق هم م نی_به ا

 یرا بستم و جواب عاشقانه ها میرا دور گردنش انداختم و چشم ها میبزنم ساکتم کرد . دست ها یام گرفت و تا خواستم حرف خنده

 و بلند شد  دیکش یقیاز من جدا شد نفس عم یوقت دیچقدر طول کش دانمیگرمش را دادم . نم

 میردیاگر نه هم فردا برمگ میمونیم یهر چقدر بخواکه  یبمون ی.اگر بخوا زیبه سوپرا میبرس می. پاشو حاضر شو بر دی_چسب

 تهران .

 زدم و با عشوه گفتم  یلبخند

 _خوب من دلم واسه تخمتون تنگ شده . 

  دیخند بلند

 . میدار ادیز زی_تهرانم سوپرا

 چه خبر است .  مینیتهران بب میگشتیکرد . همان بهتر فردا برم یام م یداشت روان گهیابرو باال انداختم.د متعجب

 یبه رو یعیسر یگشت ارام پشت شانه اش زدم تا برگشت بوسه  یکمدش دنبال لباس م یامدم . داشت تو نییتخت پا یرو از

ا افتاب نسوزم . ب ریتا دست و صورتم را بشورم و کرم ضد افتاب بزنم که مثل امروز ظهر ز ییدستشو یتو دمیلبش ردم و دو

 که داد زد دمیرا شن شیصدا همانجاستم بسوزم . از خوا ینم یعصر بود ول نکهیا

 طلبت . یکی_

 . دمیکرم را باز کردم و خند در

*********** 

  رامان

را  میسوال ها یلیخ یو گاه میخواست راحت حرف بزن ینباشد دلم م یکنم و مزاحم یخودم رانندگ میبا هم یداشتم وقت دوست

 .  میلذت ببر مانیها ییتنها نیازش بپرسم و از ا

 یکردم . گاه یدنده بود و دستش را نوازش م یدست من رو ریکرد دستش ز یرا تماشا م رونینشسته بود و با ذوق ب کنارم

 یمن دوست داشتم همه  یکرد ول یاعتراض م ی. کم دمیبوسیبردم و دستش را م یفرو م شیانگشت ها نیرا ب میپنجه ها

 وجودش را ببوسم . 

 کرد .  یمن یاعتراض گهید

 یرا باال اورد و سرش را به صندل شینشست و پاها یور کیو  دیخسته شد و به سمت من چرخ یدور بود و بعد از مدت راه

 شد .  رهیداد و به من خ هیتک

 طور که نیاو بود . هم یدست ها ریهم گ گرمیکردم . دست د یداده بودم و فرمان را کنترل م هیدست چپم را به پنجره تک ارنج

 کرد گفت  یم میتماشا

 ؟  هیاسمش چ یکش یکه م یگاری_اون س

 زدم  یانداختم و لبخند نگاهش

 .چطور مگه ؟ یی_برگ کوبا



 

 

 .  ید یخوب برگ و چوب سوخته م یبو هی شیکش یم ی_وقت

د امده باشد .با لبخن از ان هم خوشش زدمیبودمش حدس م دهیبوس گاریبعد س لیان اوا یرا دوست داشت چند بار شیپس بو دمیخند

 نگاهش کردم 

 بکشم ؟ یخوا یم هی_چ

 فکر کرد و مردد گفت  یکم

 کنه . یم تمیبده بعدشم دودش اذ یلیخ یبرگ واسه سالمت گاریس ی_بوش خوبه . ول

 کنم ؟ کاری_خوب چ

 فکر کرد خودش هم مطمئن نبود .  یکم

 .  یبش ضیخوام مر یوقتا بکش . نم ی_فقط بعض

 دهد .  یم تیبه من اهم دمیدیم نقدریا یرفت وقت یضعف م دلم

 اش زدم  ینیبه ب یرا باال اوردم و دستش را رها کردم و ارام ضربه ا دستم

 _باشه خانوم کوچولو .

 در هم رفت و اخمو نگاهم کرد صورتش

 سالمه . 10کنم  یحس م یگیم ینجوریا ی.وقت ستمی_من کوچولو ن

 یها زیقشنگ بود . دنبال پول و چ نشیرفت و هم یفراتر نم ینازش از حد نیا یش بودم ولناز داریداشت و من بدجور خر ناز

 ینبود دلم م یچیمن ه یها برا نهیهز نیبهشان نداشت . ا یاصرار یبر بودند ول نهیاگر هز یحت قشینبود . عال متیگران ق

 بکنم .  شیبرا یتر نیسنگ یها نهیخواست هز

 یپس چ یستیمن ن ی. اگر خانوم کوچولو یکتریسالم که کوچ 10 ینصف منم که هست یکم کم از من کوتاه تر یده سانت کی_

 ؟  یهست

 شده بود .  رتمیباعث ح نیگفت و هم ینم یچیشد . زل زده بود به من و ه سکوت

 کرد .  یم میدر سکوت فقط تماشا یول دیبگو یزینگاهش کردم و منتظر شدم چ یبار چند

 شده ؟ یزی_چ

حرف بزند و  میگذرد . دوست داشتم برا یدر مغز خوشگلش چه م نمیخواست بب ینزد . دلم م یباز هم حرف یتکان داد ول سر

 را بدانم راجع بهش . زیهمه چ

 ؟ یا کدفعهی یساکت شد ینجوری_پس چرا ا

  دیکش یقیعم نفس

 . یکن یوقتا با حرفات و کارات من رو متعجب م یچقدر بعض نکهیکردم به ا ی_فکر م

 . سردرگم زنمیم یبیحرف عج ایکنم  یم یبیکه فکر کند من کار عج شدیباعث م یچ   دمیفهم یکردم منظورش را نم تعجب

 دمیپرس

 حرفا ؟ نیاز ا هی_منظورت چ

 را شروع کند  یخواست سخنان یانگار م دیکش یقیعم نفس

 .  شمیالل م یاز ذوق زدگ نمیبیرو م نایا یکرده و االن وقت میقا شهیاز خودش رو هم یوجهه ها هیکه با منه  یادم نی_ا

وقت  چیه یظاهره ول هیفقط  دنیترس یو همه ازت م یداشت شهیکه هم یترسناک یکه اون چهره  دونستمیم شهیهم ییجورا هی

 .  یبهم بزن یزنیعاشقانه که هر روز و هر ساعت م یحرفا نیاز ا ایمن .  یخانوم کوچولو یکردم تو به من بگ یفکر نم



 

 

 یکن یم یو سع یتسین هیکردم که حداقل با من مثل بق یفکر م نیبه ا امیکوتاه ب میمحرم ش یگفت یگرفتم باالخره وقت میتصم یوقت

 .  یکن یبا من خشن و ترسناک برخورد نم

. من به  یبهم نزن گهیحرفا رو د نینکنه ا یباشه ؟ نکنه از من خسته بش یموقت نایترسم نکنه ا یم نمتیبیم یجور نیا یوقت حاال

 ماله من نباشه . گهیکه ماله منه د ییزایچ نینکنه همه ا  ی؟ نکنه منو نخوا شهیم یبشم چ یبرات عاد یعادت کردم   وقت نایا

با کلمه به کلمه  شیشد . و من که از اول حرف ها ریسراز شیچشم ها یاز گوشه  یارام قطره اشک دیحرفش که رس ینجایا به

  ستادندیپشت سرمان هم ا نیرا کنار جاده زدم و متوقف کردم .س ماش نیبودم و مغزم حاال هنگ کرده بود ماش ختهیاش به هم ر

 را گرفتم  ژنیدراوردم و شماره ب یام را بدون حرف ینگران اطرافش را نگاه کرد گوش نیاو

 افتم . یراه م گهید قهینشه . خودم چند دق نیماش کیکس نزد چی_بگو ه

 شیتوانستم با ان حرف ها یکرد . نم یمن را دنبال م نیو نگران او دهیترس یشدم . چشم ها ادهیندادم جواب بدهد پ فرصت

 .  افتمیشدم بعد دوباره زاه ب یاول ارام م دیام بگذارم با یرانندگ یتمرکز رو

 برگشت سمت من  دهیرا باز کردم ترس نیت اورا دور زدم و در سم نیماش

 شده ؟  ی_ چ

اش  دهایپ نیگذاشته بود که مچ دستش را گرفتم و از ماش نیرا کف ماش شیو کمربندش را باز کردم پاها نیشدم داخل ماش دولت

 : دیپرس دهیکردم . ترس

 شده ؟  ی_رامان چ

در را  شدیم دهید یبه سخت نیبود داخل ماش یها دود شهیعقب را باز کردم و او را داخل فرستادم و بعد خودم سوار شدم .ش در

 را گرفتم .  شیو لب ها دمیبزند او را به سمت خودم کش یکه بستم فرصت ندادم حرف

 نشاندم .  میاهاپ یرو کردینم یمن را همراه یاو را با کمک خودش که شوکه بود و حت میها دست

را دور  شیاز شوک درامد دست ها یوقت ردیتا نفس بگ دادمیفرصت م هیثان کیدر حد  یام فقط گاه یطوالن یبوسه ها انیم

 کرد   ی. و من را همراهم ندیبنش میپا یرا دو طرفم جا به جا کرد تا راحت رو شیگردنم حلقه کرد و پاها

جالتش شدم تا امشب از خ یم یمقدار راض نیبه هم دیبا یسخت بود . ول یلیبکنم .کنترلم خ یتوانم کار ینم نیماش یتو دانستمیم

 دست خودم نبود .  یبود ول ادیز یادیمقدار ارتباطم با او ز نیا نکهی. با ا میایدر ب

 شیالب ه یودم . ولگردنش را هم کبود کرده ب یبودم شالش را باز کرده بودم چند جا دنشیمشغول بوس یربع کی قهیده دق دیشا

سرخ و متورم شده بود . نفس نفس زنان صورتم  شیلب ها یخوب شده بود . ول شیها ی. تازه کبود رمیرا مراقب بودم گاز نگ

 را نوازش کرد و ارام گفت  میموها شی. دست ها دیرا دست کش شمیکرد و با دست صورتم و ته ر یرا جز جز بررس

 ؟  ی_خوب

 باش تا اروم بشم .  ینجوری_فعال فقط هم

 را دور کمرم قفل کرد  شیام گذاشت و دست ها نهیس یرا رو سرش

ن ترسم . م یعاشقتم م نقدریا نکهیترسم . از ا یم یلیترسم . خ یم ستی. دست خودم ن ادیز یلیدوستت دارم رامان . خ یلی_خ

 روز ... هی..االن عاشق تو ام اگر  میزندگ یتو دمیکش یبدبخت یلیخ

  دمیکمرش کش یدستم را رو ارام

 .  حرفا نیولت کنم و ا ای یبش یبرام عاد اینخوام  یبشنوم که من تو رو روز نیاز ا یزیخوام چ ینم گهی... بسه د شیه شی_ه

بشن  گهید یکیبخوان دلزده بشن و برن عاشق  یکه مردا ه یسن نیبارمه عاشق شدم . سنم از ا نیسالمه و اول 35من  نیاو

رو خوندم  یاون گوش یو دست نوشته هات تو یکه من رو  نجات داد ینگاه عاشقت نشدم من از روز کی یگذشته . من که تو

. دلم  یبه نظرم خوشگل بود دمتیدوباره د یو وقت یرو نجات داده بود جونم یبود دیکردم چون برام تازه و جد یبهت فکر م

ه هم یدرموردت کنجکاو شدم وقت شتریخونه ام و هر روز ب یبه بهانه همخوابم اوردمت تو ارمیازت سر در ب شتریخواست ب یم

 اون یکه تو ییزایچ یهمه  ارمیبسرت سر در  یکه تو ییزایکردم از چ یرو شخم زدم با خودت سر و کله زدم  سع تیزندگ ی

 م . عاشقت شد شتریکردم و خوندم و از قبل ب دایسعادت اباد پ یخونه  یدفتر تو



 

 

تونستم  یاومد نم یمن بدت م ازیتا وقت یخواست از حس خودم بهت بگم ول یدلم م یخواستم تو به من حس داشته باش یم من

    دمیفهمیخودم هم نم یدیفهم یبگم چون نم یزیبرات چ

. من راحت به   شهیاز دوست داشتن من کم نم یزیچ میاگر به هم عادت کن یهم بگذره حت گهیسال د 10سال و  5اگر  یحت حاال

 .  یلرزون یقلبم رو م یزنیحرفا رو م نی. ایبش یبرام عاد ایکه بخوام راحت بخوام ولت کنم  اوردمتیدست ن

. محکم بغلش کردم .او هم دست  دیلرز یخودم هم م ی.دست و پا دمیشنینامنظم و مظطرب قلبش را خوب م یتپش ها یصدا

 .  دیکش یرد و با دستش پشتم دست مرا دورم انداخت من را به خودش فش شیها

 . چوقتیوقت شک نکن . ه چیکنه . به من ه ی_اشک هات داغونم م

 _باشه .

اشکش نگاه کردم با دست اشک  سیکردم و به صورت خ شیبعد از خودم جدا میصبر کردم تاهم خودش هم من ارام شد نقدریا

 را پاک کردم  شیها

 . ادیاشک از چشمات ب گهید زارمی_نم

 .  دمشیزد . ارام بوس میبه رو یبخندل

 .  میمن برس زیبه سوپرا می_حاال بر

********* 

  رامان

ان  یکرد  که اگر کس یذوق زده همه جا را نگاه م نقدریاند .ا دهیعروسک خر شانیشده بود که برا ییبچه ها هیاش شب چهره

 . دمشیبوس یگرفتم و م یاطراف نبود خودم م

را  میکرد. به سمتم برگشت و بازو ینگاه م شانیها یبا مرب ایبودند  شانیاسطبل ها با سوارها رونیکه ب ییزده به اسب ها ذوق

 بپرد گفت  نییکه کم مانده بود باال و پا یگرفت و در حال

 همشون صاحب دارن ؟ ایاسب ها شد ؟  نیشه سوار ا یاخ جون م ی_وا

 سر به یکرد تا کم یکرد من را مجبور م یمهصوم و کودکانه رفتار م نقدریا یسر به سرش بگذارم وقت یخواست کم یم دلم

 تکان دادم  یسرش بگذرام .سر

   هیباشگاه خصوص نی_متاسفانه همشون صاحب دارن . ا

سر به سر گذاشتنش هم بدجور وسوسه ام  یقلقلکم برا نیا یکنم ول تشیاذ یلیخواست خ یرفته نگاه اسب ها کرد .دلم مم وا

  کردیم

 داد و گفت هیکرد تک یجدا م یاصل نیکه ما را از زم یرا به نرده ا دستش

 ؟  دهیبه ما قرض نم قهیدق 5 یاسبشو برا یکی یعنی_

 و دوال شدم و کنار گوشش ارام گفتم  رمیخنده را بگ یام گرفت نتوانستم جلو خنده

 شه به زنم اسب ندن ؟  یباشگاه ماله منه . م نی_ا

 با صورتم شد . شیصورت و لب ها یکارش باعث تماس لحظه ا نیهم سرش را چرخاند که کدفعهی

 کرد . دوباره دوباره و دوباره .  یداشت من را وسوسه م بوجور

 . دمیعقب کش یکم

 _واقعا؟ 

 ام گرفت  خنده

 _نه دروغا  



 

 

 کرد اخم

 ؟  یگفت ینکن . پس چرا اونجور تی_اذ

 ابرو باال انداختم .  طنتیش با

 کنم .  تتیخواست اذ ی_دلم م

  دیچپ و راست کرد و پرس یاش را کم افهیق

 ؟  ادی_خوشت م

 خنده سر تکان دادم  با

 ... یلی_خ

 اوردند.  یگریاسب من را همراه با اسب د باالخره

 .   کمیشر ی.با کس ستیباشگاه همش ماله من ن نیا قتی_در حق

 نی.که او دمیام کش یبه سر اسب مشک یکرد . دست یرسسالم و احوالپ میاسب ها یبود که اوردند مرب ییبه اسب ها چشمش

  دیپرس

 ؟  هی_اسمش چ

 خودم نه . یاسم گذاشته بودند ول شیها برا یلینگاهش نکرده بود البته خ ینجوریبه حال ا تا

 انتخاب کن .  یکی_اسم نداره . تو واسش 

 گفت  یو با حالت با مزه و شوخ دیخند طنتیش با

 چطوره ؟  ثی_رامان خب

 حرفش به سمتش برگشتم . چند قدم عقب رفت .  نیکردم که با ا یصورت اسب را نوازش م داشتم

 . تیاخه شب ادیبهش م گهی_خوبه د

 عقب رفت .  یشتریبرداشتم که با سرعت ب یسمتش قدم به

 دستم بهت برسه ... نی_او

 کند انگار . یبا من دنبال بازخواست  یم شدی.کپ کرده نگاهش کردم .باورم نم دنیو شروع کرد به دو برگشت

دختر بچه ها بود.  نیکرد . ع یم طنتیبود و ش ستادهیاز من ا یدور یاورد در فاصله  یپرد و شکلک در م یم نییو پا باال

 برگشتم . یگرفتم به سمت مرب یمیتصم یناگهان

 رو ببر  یکی_اسب من رو فقط نگه دار  اون  

 اقا ؟  ی_ول

  زدندیحرفم حرف م یرو امدیکردم خوشم نم اخم

 . اماده نگهش دار . میشیسوار م ییتا 2نداره که  یوزن نیکه گفتم . او نی_هم

 برم . نیکه سراغ او برگشتم

 کرد .تامن برگشتم حالت اماده باش گرفت یبود و با دقت نگاه ما م ستادهیا

 .  یسوار اسب بش یخواست ی_مگه نم

 بلند بلند دیخند

 _چرا .



 

 

 ؟  یکن ی_پس چرا فرار م

 را حفظ کرد زشیام طنتیش لبخند

 ؟  ینداشته باش میکار یدی_قول م

 بروز بدم دستم را باال اوردم  یزیچ نکهیبهترن فرصت بود بدون ا نیامدند و ا یپشت سر هم سراغ من م ثانهیخب یها فکر

 نداشته باشم .  یکار چی_قول قول که ه

 دست از فرار برداشت و به سمت من امد و خوشحال گفت  باالخره

 تو ؟  ای شمیم ثی_من سوار رامان خب

م . به اسب گفت یم یزیچ دیاالن نبا یکنم و سر به سرش بگذرام ول تشیکرد تا اذ یم کیمن تحر شتریخودش را ساخته بود ب کار

 اشاره کردم 

 _اول تو 

 .  ردیاسب گازش بگ دیترس یرس باال اورد مشخص بود بار اولش است و مشد و دستش را ت کینزد یبه اسب کم خوشحال

 زد . یگه صورت اسب را لمس کرد لبخند قشنگ دستش

 ؟  یدیم ادمی ستمی_من که بلد ن

 گفتم یلحن بودار با

 . دمیم ادی_خوبشم 

 من نشد .  زیام طنتینوازش اسب بود که متوجه منظور ش ریدرگ نقدریا

 نو بود و بهش شیو تنش کرده  بود .لباس ها میمخصوص را گرفته بود یاز قبل لباس ها میشد نیارد زمرا گرفتم و و دستش

 یکه با کمک مرب دمیلباس و اندامش بود د یکه چشمم رو نطوری. هم دادینشان م یتنگ بود بدنش را به خوب یفقط کم امدیم

 شد سوار شود .  یموفق نم ین گذاشته بود ولیرا در ز شیکرد سوار اسب شود . پا یم یسع

اسن که ب ریتا ز امدیم نییدستش پا ستیچ یبعد یمرحله  دانستمیکمرش گذاشت م یدست رو دید جهینت یکه تالش او را ب یمرب

 او را باال هل بدهد . 

ام  یناگهاناز حرکت  یجلو گذاشتم که مرب یکالفه بودم قدم یبود . به اندازه کاف یادیهم ز نیداغ کرد از تصورش هم سرم

 و اسب را ول کرد و با تعجب نگاه من کرد  نیزدم که ز نیاو یشانه  ی.رو دیترس

 شده ؟  ی_چ

 خواستم حالش را خراب کنم  ینم یداشتم ول اخم

 کنم تو کنار اسب باش . یام کمکت م یصبر کن من خودم م زمیعز یچی_ه

 اسب اشاره کردم  یبودم به مرب دهیخواستم سوار شم پس لباس نپوش یخودم نم اول

 . اریمنو ب ی_برو لباسا

 و به سمت ما امد به سمتش خم شدم و ارام گفتم  دیبا دست اشاره کردم که دو ژنیبودند به ب ستادهیا یو مسعود در فاصله ا ژنیب

 بکنه فقط فکر اسبا باشه .  یخواد کمک یبگو نم کهی_به اون مردت

 گفت  ریمتح ژنیب

 اسبه نگرانه... یخوب اقا مرب ی_ول

 حواسش به ما بود . نی.او دمیاش را گرفتم و جلو کش قهیو  دمیحرفش را بر وسط

 ؟  یدیکنم . فهم یاموزش قطعش م ریغ ایاموزش  یبخوره برا نیکن دستش به او حشی. فقط توج ستی_برام مهم ن



 

 

خورد و کمر و ... از فکرش دوباره جوش  یدهد وچپ و راست هم دستش به او م یم ادی نینگاه کنم به او نمینداشتم بش تحمل

 اوردم . یم

سعود و م ژنیبا وجود ب دانستمیکرد م شیصدا ژنیازش گرفتم که ب ضیمن برگشت لباس ها را با غ یبا لباس ها یمرب یوقت

  نیاو کیکند نزد یجرات نم یکس

و  دیکش یکرد و دست به بدن اسب م یهنوز داشت اسب را برانداز م نیرگشتم اوب یرا عوض کردم وقت می.رفتم و لباس ها شود

 کرده بود .  دایجزات پ شتریکرد . ب ینوازشش م

 خوب کارش را انجام داده بود . ژنی. مشخص بود ب زدینم یبود و حرف ستادهیا یگوشه ا دهیرنگ پر یمرب دمیرس یوقت

 رفتم  نیسمت او به

  نمیبب نجایا ای_ب

 را گرفتم و کنار اسب اوردم  دستش

 کنم ؟  یحسود دی_به اسبم هم با

 یاوردم تا کامل رو یحرکت فشار کیرکاب گذاشت و بعد دست دور کمرش قفل کردم و با  یرا تو شی.اشاره کردم تا پا دیخند

 قفل کردم .  نیز یرا هم تو گرشید یاسب رفت .اسب را دورزدم و پا

پشت اسب گذاشتم و  ی. دست رو دیکش یاسب م یها الی یذوق داشت . دست رو یبود . ول دهیچسبان باال افسار را سفت  از

کامل پشتش قرار  یکرد   وقت یبا تعجب من را نگاه م نیرا هم گرفتمو دستم را اهرم کردم و پشت اسب نشستم او نیز یجلو

 را از کنار کمرش رد کردم . با تعجب گفت میها ستبغلم قرار گرفت د یگرفتم و از پشت کامل تو

 _ مگه قرار نبود اول من سوار شم .

 . گهید ی_خوب اول سوار شد

 از چه قرار است  هیقض دیفکر کرد و تازه فهم اول

 _رامان ؟

 . دیرا چسب نیز یجلو دهیخورد و ترس یکردم که اسب راه افتاد . تکان یزدم و اسب را ه یبه بدن اسب ضربه ا دمیخند

 سرش کامل یرو یکاله اسب سوار نیعادت کرد صاف نشست. گردنش با ا تیبه وضع یکرد . وقت یحرکت م یسرعت ارام با

 گردنش حساس است   سرم را کنار گوشش بردم و ارام نجوا کردم  یرو دانستمیدر دسترسم بود .م

 شالت بزار . یبعد کاله رو رو ی_ دفعه 

 گه بروز بدهد .ارام نقدرینه ا یاسب ول یبود از حرکت ها دهیترس ی. کم نمیرخش را بب میکج کرد و توانستم ن یرا کم سرش

 برد    یگفت از همان ها که دلم را م یچشم

 گفت تیخودش را جمع کزد و با شکا یرا پر کردم . کم میها هیو ر دمیکش هیتنش را به ر یبه گردنش زدم و بو یا بوسه

 نکن . ادی_رامان ؟ قلقلکم م

 . دمیتر بوس قیعم نباریگردنش دوال شد و ا گریو سرم را عقب بردم و طرف د دمیخند

 کشدار اسمم را صدا زد  یدرامد و با لحن غشیج نباریا

 _رامان ....

 گفت  ثیخب یو با لحن دمیخند بلند

 .  میاسب کیکن پسر چرا سوار  ی_فکر م

 گول خورده است  دیفهم تازه

 بره . یاسبه رو فرستاد یکیاون  نی... واسه هم ی_گولم زد



 

 

 زدم .  یپت و پهن لبخند

 از دستم ؟  یکن یاره ؟ فرار م ثی_رامان خب

 خنده اش را کنترل کرد . یسخت به

 کردم ... ی_خوب شوخ

 کنار گوشش نجوا کردم  ارام

 رختخواب بشه.  یها تو یبعض یمن ممکنه باعث موندگار یها یکنم فقط شوخ یم ی_اره خوب منم شوخ

 .  ردیخنده اش را بگ ینتوانست جلو نباریا

نبود هنوز پروژکتور ها را روشن  یرفت و کس یم یکیاخر وقت بود و هوا رو به تار میدور شده بود هیو از بق میبود نیزم یتو

 و گفتم  دمیشکمش کش یدست گرفتم و دست ازادم را رو کینکرده بودند  . افسار را با 

 ؟  شهیم یکار نکنم چ چیقولم.باشو ه یپا یکنم ول طنتیکم ش هی نجای_اگز من ا

 گفت  دهینفس نفس افتاد .ترس به

 ... نهیبب یاگر کس نجای... غلط کردم ادیرامان ... ببخش ی_وا

 . طنتیش یکنم فقط کم ینم یگفتم که کار دمیرا بر حرفش

  دینال

 . رمیمی_اونوقت من م

 گرفتم یزیگاز ر نباریکنم گردنش را ا تشیاذ یلیامد خ یاورم . دلم نم یسرش م ییچه بال دانستیام گرفت خوب م خنده

 طلب من . یکی_ پس 

 به راه افتاد  شتریزدم که با سرعت ب یمحکم تر یبدن اسب ضربه  به

کرد   یم تیکفا میبرا نیرفت  اغوشش بود و هم یم یکینبود   هوا کم کم رو به تار یکس ان حوال چیه میجنگل بود ریمس یتو

 اش گرفته بود . ی. انگار واقعا شوخ ینه جد یکرد ول یم طنتیش یگاه شی. دست ها

ر از من بدت یلیخطرناک بود چون خ نیکند و ا یخواست تالف ی. م ستیبرنامه اش چ دانستمینم یدارد ول یبرنامه ا کی دانستمیم

 کردم .  یحس م میداغش کنار پهلو یها دست دیکش یکند . ارام کنار گوشم نفس م تیتوانست اذ یم

 ؟ ی_چرا ساکت

 دهانم را قورت دادم  اب

 ؟  شهی_جنگل خطر نداره ؟االن شب م

 بکنم .  دیگرفته بودم ازش چه کار با ادمیهم  یاسب ارام تر شده بود   افسار را به من داده بود و کم حرکت

  دمیگوشم شن ریرا ز زشیر زیام طنتیش یخنده  یصدا

 اول    یسر جا میرس ی_نترس زود م

 کرد که دستش را پس زدم  یم دایلباس پ ریداخل و ز یبرا یلباسم راه ینگفتم دست ارام از رو یزیچ

   مینکن . وسط جنگل طنتی_رامان ش

  دیخند یادیز یلیخ طنتیش با

 ؟  می_خوب باش

 را از سرم برداشت    یروسر گرشیشود  . دستش را محکم گرفتم . چند لحظه بعد دست د الیخ یخواست ب ینم یجد یجد



 

 

 گفتم  یبا لحن اعتراص نباریا

 ... ادیم یکی_رامان ...

 خفه شد  میکه صدا دیرا همه را کنارس جمع کرد و گردنم را بوس میموها

 باشگاه رو انداختم جلو  . ی. ساعت کار ادیکس نم چی_ه

 .  دیا یطرف ها نم نیکس ا چیبه خودش مطمئن بود که ه نقدریبود که ا نیهم یبرا پس

    یکرد رونیملت رو ب ی_واسه چ

  دیبوس گریرا بار د گردنم

 _چون دوست دارم باهات تنها باشم . بدون سر خر .

المه ادم را هم عالف ع کی نیب نیکرد  ممکن بود در ا یخواست م یدلش م یخودمختار بود . هر کار یلیتکان دادم   خ یسر

 کرد. یکرد   کار خودش را م یم یکند ول

کردم گردنم را از دسترسش دور کنم داشت حال من را هم به هم  یافتاد . سع یوقت از سرش نم چیکردن ه ییقدرت نما عادت

  دمیبه سمتش چرخ یکم   ستادیکه ا دمیاسب را کش نی. ز ختیر یم

 ؟  یقدرتت رو به رخ بکش ی_دوست دار

 تکان داد  یسر

 .  نیهمچ ی_ا

 کردم   اخم

 . ستنیخوب مردم که عالف ما ن ی_ول

 ؟  یساعت جلو انداختمش چه عالف کیاست من فقط  گهیساعت د میتا ن یرا باال داد ساعت کار شیابرو یتا

 یه مرا ک یزیتا چ میه برستا خود خانه ک دانستمیم نیماش یکرد از تو یکه م ییها طنتیش نیخواستم حواسش پرت شود از ا یم

 شدت باشد .  نیکردم به ا یفکر نم یداشت. ول میو درشت را خواه زیر یها طنتیش نیا اوردیخواد به دست ب

 ت گوشم نشس ریز شیکردم که نفس ها یگفتن نداشتم   دوباره اسب را ه یبرا یزینگفتم . ج یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 به من نداشته باش . یرو. کار ریمس نی_تو برو هم

 بهت نداشته باشم    یشه اخه کار یزدم مگه م غیدلم ج یتو

********* 

 رامان

دستشان به او بخورد  یحت نکهیدر حد ا گهید یو گفتم که دوست ندارم مرد ها اورمین شیبه رو یزیخوددار باشم و چ نتوانستم

 یتنشاند بدهد البته خودم هم فرص یکمرش را گرفته بود ولکنش یانتطار داشتم وقت یاو مقصر نبود  ول نکهیلمسش کنند و با ا

 یخورد و نم یذهنم همش چرخ م یفکر ان لحظه تو یول دادیهمان طور که گفته بود شوکه بود و بعد واکنش م دیندادم شا

دم   نبو یلمسش کند   من ادم مذهب یحتکس  چیامد ه یخوشم نم دمیفهم یذهنم م یتو زیچ کیباشم . فقط  یمنطق یگذاشت منطق

سعود و م میتعجب کرد که عقب نشسته ا مین شدیسوار ماش یشده بود  ..وقت یمغزم تک بعد ینداشتم ول یاعتقاد زهایچ نیبه ا

 و سرم را به سرش چسباندم   دمیبغلم کش یکنارش نشسته بود . دستم دور کمرش قفل شد و او را تو ژنیکرد و ب یم یرانندگ

 هم خوب بود .  نیهم یرا خوب حس کنم  .ول شیموها یشد بو ی.شالش مانع م

 .  دمیاش را بوس یشانیرا بستم پ میها چشم

ود و خورده ب چیگرفتم  تار و پود وجودش به تار و پود وجودم پ یتماس باهاش ارام م نیپوستم رفته بود . با کمتر ریز عشقش

 برد    یمن را به اوج م بیعج

 گوشم اورد و گفت کیکرد سرش را نزد یزدم که متعجب نگاهم م یلبخند شیو به رو دمیکش یقیعم نفس



 

 

 شده ؟  یزی_چ

 باال امد و میکه از سر انگشت ها یصورتش را نوازش کردم و از حس خوب میکردم و با سر انگشت ها شیتکان دادم و تماشا سر

 قلقلکم داد سرمست شدم . 

قم عش ی. خودش عشقش و قلبش و جسمش ول زشیمن بود همه چ یتمام و کمال برا نکهیبا ا   شدمیم وانهیداشتم از عشقش د حتما

شد و بهش  یم شتریعشقم هر روز ب نطورینبود که ا یادم چیسال عاشق ه 35بود که  نیا یبرا دانمیشد . نم یم شتریهر بار ب

 یراب نکهیبردم از ا یبودم لذت م زاریب یاصال هم ناراحت نبودم . من که از وابستگ یورشدم و در کمال نابا یوابسته م شتریب

 یخودم هر روز مرور م یبرا یبه خودش ول یگفت حت یها را به کس نیشد ا ی. نم زدمیاز شرکت تا خانه بال بال م دنشید

 طورنیا یشد توانسته بودم داشته باشمش   حت ینمبلند داد بزنم که چقدر دوستش دارم . باورم  کی یخواست رو یکردم . دلم م

    دیعاشق من باش

 عاشقم است که مثل من نقدریمن را دوست دارد .  ا نقدریفکر که ا نیبه جنون  رساند من را از ا نیماش یقبل باشگاه تو یاتفاق

 ترس از دست دادن دارد . 

 در گوشم گفت  یشد ارام و با لحن مظلوم یکه طوالن سکوتم

 ؟  یستی_ازم ناراحت که ن

د کر یو او فکر م شدمیم یتا بفهمم چه شده است   من داشتم از عشق و دوست داشتنش روان دیکردم چند لحظه طول کش تعجب

 شده است . که گفت  یچ دمیفهم یهستم ؟ نم یاز دستش عصبان

 غلطا نکنه    نیاز ا یکنم کس یجمع م شتری_دفعه بعد حواسم رو ب

 کرد دلم را به دست یم یسع نجوریا یکرد وقت یم وانهید یمن را از خوش نیان بود و ا ری. هنوز درگ ستیچ هیقض ندیفهم تازه

 ندارم . ازیام ن یدر زندگ زیچ چیکردم ه یمبادا ازش ناراحت باشم حس م اوردیب

 .  دیندارند لپم را بوس دید یلیخ ژنیمسعود و ب میکه نشسته ا یمطمئن شد چور یو وقت دیخودش را باال کش بعد

 کردم    یم شیدر سکوت تماشا هموز

چه  ندیهنوز کنجکاو بودم بب یول ستمیراحت شد که ناراحت ن الشیخ دیلبخند را د ینشست . وقت میلب ها یرو یبود لبخند متعجب

 کنجکاو شم .سرم را کنار گوشش بردم و ارام گفتم نقدریباعث شده است من ا یزیچ

 ریتقص یهم ب یلیهر چند خ یمورد هم تو مقصر نبود نیمن از ناراحت نبودم .تو ا یول یکن یت رو جمع م_خوبه که حواس

 ساکت بودم .  نیکردم . واسه هم یداشتم به تو فکر م ی.ول ینبود

  دیپرس متعجب

 من ؟ ی_به من ؟ به چ

 زدم  یلبخند

 که چقدر خوبه دارمت .  نی. به ا زتی_به همه چ

 بغلم فشرد که گفتم  یخودش را تو شتریکرد از حرفم رو ب ذوق

 در انتظارته . ییزایخونه چه چ میاگر بر نکهی_به ا

 گردنم ول کرد و گفت  ریبعد ارام سرش را کنار گوشم اورد و از قصد تفسش را ز  دیخند هوی

 کنم .  یخونه استقبال م یتو یزیاز هر چ یکه تو سرم اورد یی_با بال

 یول رندیو مسعود سپردم غذا بگ ژنیبه ب   مینکرد ی. بعد از ان تا خانه صحبت شدیکرد بدجور جذاب م یگل م طنتشیشکه  یگاه

ب به همه گفته بودم که فردا حرکت است امش میگشتی. برنامه برگشت اماده بود فردا صبح برم ندیایمن خبرشان نکردم ن یتا وقت

 بگذرم باالخره . نیاز او وانستمت ی،اگر م دمیخواب یزود م دیبا

********** 

 رامان



 

 

 شام امشب بشوند .  یفردا و برگشتن و کارها یکارها ریگیرفتند پ ژنیمسعود و ب  ییدو تا میوارد خانه شد میدیرس یوقت

ه ک یخودم درست کنم وقت یبرا یرا بسته بود به اشپزخانه رفتم تا قهوه ا شیمبل رها کرده بود و چشم ها یخودش را رو نیاو

طور که  نیشد هم یباعث سردردم م نیخوردم  و ا یقهوه م شهیخدمتکار نبود و مجبور بودم خودم قهوه درست کنم کمتر از هم

 کردم گفتم  یقهوه درست م

 مبل بود به سمت من چرخاند و خوشحال گفت  یتهران . سرش همانطور که رو میگردی_فردت صبح برم

 ان حالش چطوره ؟ _اخ جون . سام

بد نبود که حال خوشم را خراب  نقدریا یکند ول یبه سامان توجه م نیداد که او یقلقلک م شهیته دلم را هم یحس بد هی نکهیا با

 .  دادیمن را ازار نم یلیموضوع خ نیو ا شناختمیو سامان را هر دو م نیکند و او

ت پش یسخت یتازه است جراح یلیزخمش خ ارهیبه خودش فشار ب ادیز دیهمچنان نبا یمقدار راه افتاد ول کی_بهتر شده امروز 

 سر گذاشته .

 یضد اب پانسمانش را عوض کرده بودم ول یمرتب با چسب ها نکهیکردم و که چشمم به دستم افتاد با ا یقهوه را درست م داشتم

 هیخب یبیبه شکل عج نکهیکند   با ا یکله ام را م دیدیا مکرد . اگر دکتر زخمم ر یداشت عفونت م یزخمم کم ایبه خاطر اب در

ودم نشانش نداده بودم نگفته ب نیبه او شدیم یحتما عصبان دیدیاگر زخم را م یبکشدشان ول ببرمها سالم مانده بود وقتش بود که 

 است .  یکرد زخم سطح یفکر م ستیچ یزخم برا

 نیاو بدن یچند جا دیای. قرار بود دکتر ب ندشانیکردم تا فردا که دکتر بب یامشب عوضش م دیباز هم باز شده بود با چسبش

 بود که خورده بود .  ییکتک ها یها یکبود

ها  یان کبود دنیکرد . د یم تشیوارد شده باشد هر بار موقع رابطه اذ یبه دنده ها یبیخواستم اس ینم شیپهلو یجا رو چند

 زد به دلم  . یچنگ م

 فکر بودم به اتاق رفته بود . ریدرگ یتعجب کردم حتما وقت   ستین نیاو دمیه بود سر بلند کردم که دام اماده شد قهوه

 رهیاش در مهتاب مشخص بود خ یکه فقط کم یکیتار یایپا انداختم و به در یکانامه نشستم و پا رو یسمت کاناپه رفتم و رو به

 ایزد مد در یم یزیر یبود و موج ها ی. هوا عال ایکنار در بایسکوت ز نیآرامش االن در ا نیخواستم جز ا یم یزیشدم چه چ

 .  میبخواب رونیامشب ب دام یبدم نم بودیم ادیز دیامشب نبا

 ییزهایزنگ زدم و ازش خواستم تا چ ژنیرا دراوردم و به ب لمیرا اماده کنند موبا زیهمه چ ندیایگفتم ب یم دیبه سرم زد با یفکر

و  زیبزرگ و تم یمالفه ها یبودند . به چند سر رونیبود به دنبال غذا که رفته بودند هنوز ب نیاش ا یخوب رندیسر راهشان بگ

 بود سخت نبود . زیکه مسافر خ یکردنشان در شهر دایبود که پ ازیها ن نیو ا کمبا قطر  یمتکا و تشکچه ها

 است    بمیج یتو یزیگذاشتم و خواستم بلند شوم که متوجه شدم چ زیم یرا همانجا رو وانشیقهوه ام تمام شد ل وقت

. خنده ام  دمیکش رونیجا مانده را ب گاریعدد س کیکتم کردم و  یدرون بیچرا تا ان لحظه متوجهش نشدم دست در ج دانمینم

 . دمشیشک یم دیرا در کف دستم چرخاندم امشب حتما با گاریشدم س گاریس یاز بو نیاو یحرف ها ادیگرفت 

 ردیگرفته بود دوش ب شدیم دهیشن یاب حمام به سخت ریش یصدا یاتاق نبود ول یتو نیسمت پله ها رفتم و به اتاقمان رفتم او به

جنگل سرش آوردم و به مرز جنون  یکه تو ییبال یاداوریکرده بود انگار . با  فشیکث یحساب مانیو چنگل گرد یاسب سوار

 نطوریدوست داشتم ا یاز حال او نداشت ول یکردم ، خنده ام گرفت . حال خودم دست کم شیرساندمش و بعد هم در اون رها

وسوسه شدم که نتوانستم مقاومت کنم  انطور  نقدریا دنشیآمد .با د رونیدر حمام باز شد و ب اورمیکردنش را تا کتم را در ب تیاذ

 را پوشانده بود .  شیتر از ران ها نییپا یتا کم شیها نهیس یبود که فقط بخش کوچک از باال دهیچیپ یحوله ا یودش را الخ

 یو بدون حرف دمشیگذاشتم و به سمت خودم کش سشیخ یموها یقدم بزرگ به سمتش برداشتم و دست پشت سرش و رو چند

 .  دمشیبوس

بودند و  ختهیر شیشانه ها یرو سشیخ یموها دمیرا بوس شیچشم ها یبسته بود رو شیسر عقب بردم هنوز چشم ها یوقت

 . دیچک یسرشانه اش م یرو ای نیزم یقطرات آب رو

چشم  . دمیکش یترقوه اش دست یزده  رونیاستخوان ب ینگاه من انداخت ارام با انگشت سبابه ام رو یبلند کرد و با لبخند سر

 من بود .  ی رهیخ شیها

 ادم مغرش هم درست کار کنه ؟  یزاریمگه تو م یول رمیدوش بگ دی_با



 

 

رونبند گ کیکم بود  یزیذهنم چ یکرد . تو یم ییطور خود نما نیاستخوان ترقوه بودم که ا نیداد . عاشق ا لمیتحو یلبخند فقط

 کردم . یحلقه ها اضافه م ستیرا هم به ل نیا دیکند با ییخودنما شیکه رو

 نیو هم شدیکرد و کم حرف م یسکوت م دیکه با ی. درست موقع ادیبه موقع اش بدجور خوشم م یسکوت ها نیاز ا دیخند زیر

 به حمام رفتم و در را بستم . اورمیبه سرش ب ییبال نکهیدادم .قبل از ا یکرد که کنترل از کف م یم وانهیمن را د نقدریا

 تخت نشسته است . یو مبهوت لبه  جیگ دمیدر را باز کردم که د ینرود . ال نییافتاد بهش اخطار بدهم پا ادمی تازه

 . انیب یزیغذا و تم ینرو قراره بچه ها برا نییپا ی_راست

 تکان داد  یسر

 _چشم 

 . رمیرا دراوردم تا دوش بگ مینشست . در را بستم و لباس ها یبه دلم م شیچشم ها نیکه چقدر ا آخ

************* 

 نیآو

ارامش االن و ابن حس خوب  نیاالن با ا یخواست برگردم ول یهم دلم م یخواهد برگردم البته از طرف ینم کردم دلم یم لحس

ماند به هر  نجایتا ابد ا شدینم ی. ول یمزاحم چیبا رامان بمانم بدون ه نجایخواست ا یشود فقط دلم م یکس مزاحممان نم چیکه ه

امد  رونیب یلفتش داد وقت نفدریچرا ا نباریا دانمیبود نم یا قهیدق 10 شیهادوش گرفتن  موماحال .خسته منتظر رامان نشستم ع

 زد .  یلبخند دیتخت د یگشت من را که رو یچشمش دنبال من م

 لشایخیتوانست ب یبود که اصال نم یاش چ یشگیهم ینگران نیا دانمیاول از همه چشمش به من بود . نم میرفتیهر جا م شهیهم

 شود . 

نش ت یلباس نکهیکمدش را نگاه کرد . حوله اش را از دور کمرش باز کرد و بدون توجه به ا یتو الیخیسمت کمدش رفت و ب به

 . شیپروو نیگشت   خنده ام گرفته بود از ا یدنبال لباس م ستین

 یباسکرد چه ل یکخ داشت فکر م نطوریگل کرد و به سمتش رفتم هم طنتمیسر به سرم بگذارد . ش امدیخوشش م یگاه نکهیا از

.  را بستم میاش چسباندم و چشم ها یبپوشد از پشت دست دورش انداختم و بغلش کردم . صورتم را به بدن خوش بو و عضالن

 داشت .  یبیعج یکردم . مزه  یها بغلش م نیاز ا شتریب دیبا

 گذاشت میدست ها یرا رو شیو دست ها دیخند

 کوچولو ؟  یکن یم کاری_چ

 امدم .  یامد . واقعا هم در برابرش همه نظره کوچولو به حساب م یکوچولو گفتنش هم بدم نم نیاز ا یحت

کمرش قفل  یرا پشت رو میبعو دست ها دیرا گرفته بود چرخ میطور که دست ها نیرا از دور خودش باز کرد و هم میها دست

م بود ارام صورت یستبر و محکمش جلو ی نهیگرفتم   س یم را باال مسر دیبا دنشید ی. برا نمیتوانستم خودش را بب یکرد حاال م

 دی. خند دمیاش را بوس نهیس یرو

 ؟  یشد طونی_امشب ش

 یم دایپ یزیچ شهیداشت هم میارامش خواه یمقطع شهیگفت من و او هم یم یحس کیلوس کنم .  شیداشتم خودم را برا دوست

 .  زدیارام را به هم بر یارامش عاشقانه  نیشد ا

 _بودم .

 سر بلند کرد .  دیام را بوس یشانیپ یبود ول یگرید زیرا بستم انتظارم چ میشد چشم ها دوال

 حاال لباس بپوشم.  یزار ی_م

 گفتم  طنتیبود با ش ییایدن میهم برا نیهم نکهیا با

 ؟  نی_هم

 و سر تکان داد دیخند



 

 

 _فعال اره .

 یکرد و با خودم مدام بدن ب یکه چطور داشت لباس عوض م ستادمیا شیرا با اکراه از دورش باز کردم و به تماشا میها دست

هم خاص و منحصر  یلیخ یوقت . بد نبودم ول چینبودم ه ژهیهم خاص و و یلیکردم . در مقابل او من خ یم نینقصش را تحس

 به فرد نبودم . 

 هنکینکرده بودم جز ا یکار چیعلتش را نگفت که چرا من ؟ من ه یه بود هر چتد گفت کلدانم چطور بود که عاشق من شد ینم

 باشد .  لیتنها دل توانستینم نینجاتش داده بودم . ا

 کرد گفت  یرا با دقت و وسواس انتخاب م شیلباس ها یو منتظر بودم تا کارش تمام شود وقت دمیکش یقیعم نفس

 هاته ها .  فهیاز وظ یرو اماده کنمن واسه حموم  یکه لباس ها نی_ا

 رفته بود با لبخند گفتم  ادمیکردم  یرا م نکاریمن ا شهیهم دیخند و

 خودت بهتر از منه قهی_اخه سل

  ستادیا میبه کمر زد و به سمت من امد رو به رو دست

 ها   یکار در رو نبود ری_از ز

دوست داشتم . چرا تا به حال  یلیدستش را خ یرو یزده  رونیب یبزرگ بود رگ ها شیرا گرفتم دست ها شی. دست ها دمیخند

 تنش بود .  یکه رو ییزخم ها ایکه کنار گوشش بود  یفکر نکرده بودم مثال خال اتشیبه جزئ نقدریا

. اعصابم  نمشیگذاشت من بب یبه دستش کردم که چسب ضد اب زده بود . نم ی. نگاه دادیبدنش من را عذاب م یرو یها زخم

 یگفت . با چشم ها یاست که اخ قیچقدر عم نمیخواستم بب یزخمش گذاشتم و فشردم م یدست رو نباریبود . ا ختهیه هم ررا ب

وچکم فشار ک نیبا ا شیبار هم اخ گفته باشد که حاال صدا کیکه نجاتش داده بودم  ارب نینبود اول ادمیحسرت زده نگاهش کردم . 

 درامد   پس اوضاع اصال خوب نبود

 ؟  ینگفت یچیدرد داره ؟ چرا به من ه نقدری؟ چرا ا هیچه زخم نی_رامان ا

 من را از جا بلند کرد   اوردین میبه رو یزیکرد چ یرا ارام از دستم دراورد و سع دستش

 ها .  یدر بر رشیاز ز یتونیحرفا م نی_فکر نکن با ا

فکر من را  نینگرانش بودم و ا یخواستم بحث عوض بشود . من جد یمن نم یخواست بحث را عوض کند ول ی. م دیخند و

 زیدستش کردم که همه چ یبه چسب ضد اب رو یسرش امده باشد . دوباره دستش را گرفتم و نگاه ییکشت . نکند بال یداشت م

 را پوشانده بود 

 _چسبو از دستت باز کن . 

 و با بغض گفتم دمیوسط راه دستش را کش یکه عصب دیکش رونیب مینشست .دستش را مجدد از دست ها شیابروها نیب اخم

 وقت . چی_دستتو از دستم نکش ، ه

طور تا دم  نیحال من را منقلب کرده است که بغض کنم و ا نقدریا یا کدفعهی یزیدانست چه چ یمن کرد نم ینگاه رتیح با

  دیرا گرفت و بوس میمن زانو زد و دست ها یتخت نشاند و ارام جلو یبروم من را رو هیگر

 ؟  یکن یم هی. چرا گر ستین یزیچ گمی؟ م یشد ینجوریا هوی_چرا 

طعا ق دیدیم یبیاس ایافتاد  یبهش م یصورت خودم بود نگاه کردم  اگر خراش یبلند کردن و به صورتش که حاال رو به رو سر

 اوردم .  یمن دوام نم

 .  زمیبه هم بر نقدریاست ا میچقدر وخ دانستمینم یکه حت یزیچ یشد برا یهم باورم نم خودم

  دمیکه چسب نبود را لمس کردم و پرس ییجاها اطیرا گرفتم و ارام و با احت دستش

 ؟  نمشیمن بب یزاریشده ؟ چرا نم ی_دستت چ

 داشت واز دستش را بر میرا پشت گوشم فرستاد و چانه ام را گرفت و چشم ها شانمیپر یدهانش را قورت داد و با دست موها اب

 شبقش نگاه کردم .  اهیس یباال اورد . به چشم ها



 

 

 من .  یکرد از رفتار ها یحض م یبود که وقت یکه زده بود از ان لبخند ها یلبخند

 هیبخ دیبا نیکرد . هم هیکردم . دستم زخم شد . معصومه بخ یکم خونه تکون هی ینبود ی.وقت ستین ینگران کننده ا زیچ چی_ه

 هاش رو بکشم . 

وانست ت یم ینگذشته بود کل شتریب یتوانستم احتمال بدهم عفونت کرده باشد .هرچتد دو سه روز ینگاهش کردم . م دیترد با

 خطرناک شود . 

اگر زخمت عفونت کرده باشه که  یهمه کارا رو خودت انجام داد یچند وقت همش با من بود نی. ا یمراقبت نکرد شتری_چرا ب

 ؟  یحتما کرده چ

 کرد .  یکار را م نیوقت ها ا یلیخ امدیکار خوشش م نیکرد از ا یت صورتم را لمس مانگش با

 گم یم میبرگشت یوقت   شهیعمارت منتظر ما م ادیشه ؟ فردا اول وقت دکتر م یمن چرا باورت نم یمن خوبم کوچولو گمی_م

 خوب ؟  دهیانجام م ینگاه دستم بکنه اگر الزم باشه کار

چشمم  یکه ارام از گوشه  رمیاشک را بگ یتکان دادم و نتوانستم جلو یسر کردیم وانهیمن را د نیبود ا الیخیب یلینبود خ یکاف

 شد  ریسراز

 ؟  یوقت حالت بد بشه چ هی؟ اگر  یباشه چ قیوقت عم هی؟ اگر  ینکرده زخمت عفونتش بزنه به خون چ یی_اگر خدا

بدهد من را  یفرصت اعتراض نکهیامد و بدون ا میهل داد و رو تخت عقب ینگذاشت حرف بزنم بلند شد و من را رو گهید

 . دیو بوس دی. بوس دیبوس

 و دیبودم ارام کند . کنارم دراز کش ختهیو به هم ر یعصب یچطور من را وقت دانستیخوب م یکرد لعنت میارام شدم رها وقت

 یگرما را بسته بودم از میبود و چشم ها دهیستبرش چسب ی نهیبغلش سفت نگه داشت . صورتم به س یدستم را گرفت و من را تو

 . شیدست ها نیا

 جهان بود . یقیموس یسمفون نیباتریز میقلبش برا یکرد صدا یرا نوازش م میموها یرو ارام

 .  شترهیخوره دردش هزار برابر ب یقلبم م نیکه از نبودت ا ی. زخم یتو کنارم باش یتا وقت شهینم میچی_من ه

 را دورش سفت کردم میها دست

 تنت داشته باشم . یرو رو گهیزخم د هیتونم تحمل  ینم یجا ... ول چیرم. ه یجا نم چی_من ه

 .  یچیتو رو نداره . ه یارزش اشک ها یچیتر من را بغل کرد ه محکم

داد و بلند شد کنار من نشست و لباسش را مرتب کرد و  تیکه باالخره رضا میچقدر در همان حال بود دانمیزنگ خورد نم تلفنش

 رد حرکت بلندم ک کیمن نشد . بعد تلفن را قطع کرد . دستم را گرفت و با  ریهم دستگ یزیرد و بدل کرد که چ یچند کلمه ا

 نشونت بدم . یزیچ هیخوام  یکه م می_بر

 کردند . یم ریهر لحظه من راغافلگ شیبشر چه خودش و چه برنامه ها نیدارد . ا یزیباز چه سوپرا دانستمیجا بلند شدم نم از

 نیتخت و ب یخواست تو یگذاشته بودم که االن فقط دلم م یانرژ یاسب سوار یبرا نقدریخسته و خواب الود بودم ا یلیخ

 گذاشت . یجنگل کرد اگر م یکه تو یبخوابم فقط البته با کار شیبازوها

گذاشت و من را  میچشم ها یرا رو شیخودش نگه داشت و از پشت دست ها یدستم را گرفت و من را جلو میرفت نییپله ها پا از

 زد گفتم  یدلم وول م یکه تو یجانیبزرگ داغش بود و با ذوق و ه یدست ها یدستم رو دیبه جلو هل داد تا قدم بردارم . با ترد

 افتم . ی. م مینیبینم یچیه ی_چرا چشمام رو گرفت

  دیو گردنم را بوس دیخند

 ؟  یافتی_من باشم و تو ب

از خانه و سمت  رونیبالکن قرار گرفت حدس زدم من را ب یسطح سنگ یکه رو میتکان دادم من را برد و برد و برد پاها یسر

 را لمس کرد و مطمئن شدم .  یسطح شن یرو میبرد . پاها یساحل م

  نمیبب یزیچ نکهیمن را ارام ارام جلو برد بدون ا یقدم چند



 

 

 ؟  ی؟ چرا چشمام رو گرفت میری_ کجا م

 دهیکش دیسف یمالفه ها شیپهن بود که رو یتشک بزرگ نیزم ی. رو دمیرا برداشت و من باالخره د شیدست ها ستادیا باالخره

 بود .  ایکه رو به در دیبزرگ و سف یعالمه متکاها کیبودند و 

کرده بودند . زمان  شتریب دیرسیبالکن را به نظر م یشان امده بود و نور چراغ تو ها کنار یباز مانده بود . غذا و خوراک دهانم

 نقدریرا اماده کنند؟ ا زیهمه چ عیسر نقددیاصال چطور توانسته بودند ا قهیدق 45بود  یلیخ دیگذشت شا یاز برگشتنمان نم یادیز

نشان بدهم فقط برگشتم سمت رامان که با نگاه کنجکاوش صورتم را جست و  یچه واکنش دیبا دانستمینم هشوکه و ذوق زده بودم ک

کرد و من پرواز کردم به  نیصورتش را مز یکرد کرد لبخند زو دایخواست در صورتم پ یرا که م یزیچ یکرد و وقت یجو م

 را دور گردنش حلقه کردم .  میاغوشش و دست ها

رفتن نداشتم .  یبه کشور خارج یازین چیماه عسل بود   ه نیبهتر نیمن هم یا. بر ایبود . رو ایمن رو یروز برا 3 2 نیهم

 کردم .. یگردنش را رها نم یذوق زده بودم کهحت نقدریا

انداخته  هیصورتش سا یکه نور چراغ ها رو دمیدیهوا بودم از باال صورتش را م یمن را بغل کرد و از جا بلندم کرد رو رامان

م کف دست ششیبلند شده بود . با دست صورتش را لمس کردن و ته ر شیبود   موها ختهیصورتش ر یرو یکم شیبود و مو ها

 را قلقلک داد . 

 ؟  یدونی_م

 .  زدندیستاره ها برق م شیچشم ها انیم یتر بودند ول اهیاز شب س اهشیس یها چشم

 رو ؟  ی_ چ

 .ام گرفته بود   هیام گر یچرا در اوج خوشحال دانمیداشتم نم بغص

 . دمیاش را بوس یشانیکردم و پ کیرا به صورتش نزد میکرد لب ها یصورتش را لمس م دستم

 من ... نکهی_ا

 . دمیرا که بست بوس شیچشم ها یرو

 _چقدر ...

 من دوخت  یباز کرد و منتظر به چشم ها چشم

 _عاشقتم ؟ 

ورد و خ یکردم که وول وول م یپوستم حس م ریبه لبخنو نداشت با تمام وجودم احساسش را ز ازیشود ن انیلبخندش نما نگداشتم

 زدند . یکرد که بال بال م یکوچک درست م یدلم پروانه ها ی. تو دیچرخ یم

 نقدریخواست زمان متوقف شود و من تا ابد هم یکردم . دلم م یعشق و عالقه ام را جار یرفتم و همه  شیسمت لب ها به

 خوشبخت باشم و خوشحال و نترسم . 

 .  یگریترس د چیترسم نداشتن خودش بود . و نه ه یهمه  نجایمن حاال ا و

************ 

 رامان

 یو بو دیکش یم یخورد و به صورت یشب تاب م میمال میدر نس شیسرش را عقب برد نگاه جز جز صورتش کردم موها یوقت

 کرد .  ینم دارش من را سرمست م یخوش بو یموها

گذاشتمش و به  نیکه عاشقش هستم .زم زدیم ادیبدنم فر یسلول ها یکرد . همه  یم وانهیجمله من را د کیساده با  نقدریا چطور

 خوب است   زیراحت شد که همه چ المیخ میتشک ها که نشست یبردمش رو میکه درست کرده بود ییسمت جا

 ها بود . یکرد و نگاهش به خوراک یتشک را چک م یبچه ها خوشحال و دوق زده متکاها و نرم نیع نیآو

خواب  دیامشب با ایخودش را نگه داشته است . با خودم فکر کردم گو یحس کنم به سخت توانستمیخواب خواب بود . م شیها چشم

 . میداشته باش یارام



 

 

 .  خواستمینم یگرید زیچ چیکرد ه یام مبود من را ار یکاف شیحال و هوا نیمن هم یبرا

حرف بزند و  نیخواست او یفقط دلم م زدمینم یغذا نبود من حرف انیم نیاو یاگر صحبت کردن ها میرا در ارامش خورد غذا

 نکرده بودم ؟  دایهمه وقت او را پ نیچرا من ا یزندگ نیکنم .بهشت بود ا شیمن تماشا

ود کردم که چطور توانسته ب یفکر م نیبه ا یوقت افتدیاش ب یان شوهر عوض ریگ نکهیساله بود قبل از ا 18که  یمثال زمان چرا

ش که او به سر ییچه برسد به بالها اوردیب نیاز دماغ او یتوانستم تحمل کنم کس ینم   شدمیم وانهیرا تا حد مرگ بزند د نیاو

 اورده بود .

 برود .  رونیاز ذهنم بتا فکر ارمان  دمیکش یقیعم نفس

زده بود و به  هیبودشان تک دهیهم چ یکه رو ییخسته کنارم به بالشت ها نیو او میامد غذا خورده بود یم ایدر یموج ها یصدا

بالشت پخش شده بود و  یرو شیسرم گذاشتم . موها ریرا ز میو دست ها دمیکرد . کنارش دراز کش یسرمان نگاه م یاسمان باال

 کرد . یمن را سر مست م شیموها یبو

 اسمون نبود .  یستاره تو نقدری_چرا قبال ا

طور که او  نیشد . هم ینم یمن تکرار یوقت برا چیبشر ه نیچشم دوختم . ا شیبایرخ ز میرا به سمتش چرخاندم و به ن سرم

 کردم جوابش را دادم یرا نگاه م

 . یمن نبود یزندگ ی_چون تو تو

 کرد . یلبخند ها بدجور من را وسوسه م یبه لبخند باز شد .اخ که ا شیبایز یها لب

 حرفم .  نیدانستم حض کرده است از ا یم ینکرد هنوز چشمش به اسمان بود ول نگاهم

 ینم رو تجربه زایچ یلیمن خ یبود میزندگ یزودتر تو یلیاگر تو خ دی... شا میبود که جفتمون ونار هم نبود نیواسه ا دمی_شا

 . که شبا کابوس بشن برام . کردم

خواسته  یکه چقدر دلم م میخواست بگو یکردم دلم م یفکر م نیقبل داشتم به هم ی قهیچند دق نیحرفش جا خوردم هم نیا از

 چیبه خاطر او هم که شده ه دیکردم شا یکارها را نم یلیمن بود خ یاگر او هم در زندگ دیرا تجربه کند شا زهایچ یلینگذارم خ

م کردم  خش یبهشان افتخار نم یبودم ول مانیاز کشتن قاتل پدر و مادرم پش میبگو شد یکردم . نم ینم یوقت اشتباه بزرگ

او بود من دلم فقط ارامش خودش و خودم را  یوقت یگرفت ول یوقت ارام نم چیکه در تمام وجودم جمع شده بود ه یفروخورده ا

 خواستم . یم

و  بغلم امد یخودش تو دمیبغلم کش یسرش فرستادم و او را به شمت خودم و و ریکردم دستم را ز بردم و صورتش را لمس دست

فقط  نزدم و یشده بود و من اصال حرف نیسنگ شیبود و پلک ها جیگ جیماند . گ رهیقفل کرد و به اسمان خ میپاها نیرا ب شیپا

 . زدیخودش و خودم به هم بر الح نیخواستم ا یکردم . نم یم شیتماشا

 کرد  یو اسمان را تماشا م دیکش یبود و ارام نفس م یدور کم دستش

 .  یبد قرار بد طیشرا یخودت رو تو زاشتمی_کاش من زودتر بودم و نم

 .... یدلم لب زدم کاش بود یتو

 ام نشست .  نهیس یبسته شد و تنفس منظمش رو شیها چشم

 ارامشش به هم بخورد .  نینفس بکشم و ا دمیترس یبود که م قیعم نقدریداشتنش ا لذت

 فردا همه اماده شده بود .  یها برنامه

 .  میخانواده اش برو دنیفرصت بعد از عقد قرار است به د نیهماهنگ کرده ام در اول میبهش بگو نشد

به  و چشمم  دید یم شتریرا ب یکیمن تار یهم چشم ها دیبودند شا شتریب شهیستاره ها از هم گفتیشدم راست م رهیاسمان خ به

 نیبه ا ازمیکرد . چقدر که ن یروحم را ارام م نیاو یو موج ها و نفس ها ایارامش در یشد . صدا یها کمتر باز م ییروشنا

 بود .  یارامش تمام نشد

******** 

  نیآو



 

 

زود راه  دیاب مینخور کیبه تراف نکهیا یرامان گفته بود برا یخواست اصال بلند شوم ول یهر چند دلم نم میزود بلند شده بود صبح

 بخوابم .  نیماش یقول داده بود تو نکهیو ا میافتیب

  . یبعد یدفعه ها یباشند برا نجایا اورمیلباس با خودم ب ستیکردم .هر چند که گفته بود الزم ن یرا جمع م لمیوسا داشتم

 رفته است ادمی روزیشد که د یگشتم باورم نم یچک م یبیدنبال ب لیوسا انیدوست نداشتم شلخته باشم . در م یول

خواستم را  یکه م ییها زیرا اماده کرده بودم و چ لیوسا یو کالفه بودم همه  یشد عصب یشد که نم ینم دایگشتم پ یچه م هر

 اخر را مطمئن شوم که در اتاق باز شد  قهیخواستم چند دق یبرداشته بودم فقط م

 به من انداخت  یاست نگاه ستادهیحاضر و اماده ا شیها که در لباس دمیکردم و د سربلند

 ؟  گهیمونده د یحاضرن چ نایماش یستی_حاضر ن

 تکان دادم  یسر

 کنم   ینم دایچک رو پ یب ی_ب

 دیخند

 . یدیم شیتهران ازما میری_ولش کن م

 شده بود .  ریاالنش هم د نیکردم کالفه بودم تا هم اخم

 رفت استفاده کنم . ادمیاصال  شبینه د ی_وا

 کرد گفت  یطور که من را تماشا م نیزد و هم هیدر تک به

 ؟ هیفرقش چ گهیساعت د 4 ای ی_حاال بفهم

 شتریتکان دادم و ب یکرد چقدر نگران بودم که حامله باشم . سر یپا داشت و اصال درک نم کیبهش انداختم . مرغش  ینگاه

 و رو کردم . ریها را ز لهیوس

 واست  رنیگم جوابشو بگ یم عیسر یدیم شیتهران ازما می_ول کن بر

 نداشت .  یا دهیشده بود و فا رید یاالن امتحان کنم . ول نیخواستم هم ینگاهش کردم   م مردد

 بود و منتظر بود نگاه کردم .  ستادهیا نهیرا برداشتم و به سمت رامان که دست به س یکوچک فیو کالفه ک خسته

 . میخوب بر یلی_خ

 را دور کمرم قفل کرد .  گرشیرا از دستم گرفت و دست د فمیکرد و راه افتاد . ک یمرموز ی خنده

 _چقدر تا تهران راه ؟

 تکان داد  یسر

 ساعت  . 4 تی_سه نها

 کرد با کالفه و بد خلق بودم . یولم نم الیزده بود به سرم و فکر و خ ینگران باز

 رهیسبز جاده خ یو فضا رونیبه ب نیاز منجره ماش میگهبان ها که اماده شد راه افتادخودمان و ن نیو ماش میکه شد نیماش سوار

س ح یشمال ول ینبود برا یفصل گرم نکهیبا ا ادیز یلیزده بودم و گرمم بود . خ هیدر سکوت بود به رامان تک نیبودم و ماش

 کردم گرمم شده است .  یم

  دیبغلش کش یکه رامان دستش دور کمرم حلقه شد و من را تو دنیکش یقیعم نفس

 چک ها رو من برداشتم .  یبی_ب

   دمیفهمیان کارش را نم لیو نگاهش کردم دل  دمیبه سمتش چرخ یا کدفعهی

 کرد ؟  یرا م نکاریا دیبا چرا



 

 

 به من دروغ گفته بود ؟  چرا

 گفتم  تیشدم  اخم کرد و با عصبان یعصبان یلیخ

 ؟ یکرد نکاروی_ چرا ا

 گفت  میکه خودمان بشنو یارام طور یلیبود از لحن من خ امدهیشد انگار خوشش ن یجد

   میکن یم کاریهمه بفهمن من و زنم چ ستیقرار ن نییپا اری_صدات رو ب

دم ارام کر یازش حساب ببرم. سع شدیاش باعث م یلحن و حالت جد یتوانستم خودم را کنترل کنم ول یبودم و نم یعصبان یلیخ

  دمیباشم و پرس

 کجاست ؟  ی؟ چرا نگفت ی_چرا بهم دروغ گفت

 ندیکرد تا بب نیماش ی نهییبه ا ینگاه یچشم ریمن حواس خودم را جمع کنم . ز شدیباعث م نیبود و ا شیسر جا تشیجد هنوز

فادار رامان بودند و واقعا انگار کر بودند . انگار نه انگار دو بشر از افراد و نیا یچقدر حواسشان به ماست . ول ژنیمسعود و ب

 م . یعقب مشغول بحث بود یما صندل

 تهران میر یجا م کیگفتم  ستین نیتا خود تهران . بعدشم اون مطم یریغم بغل بگ یخواب زانو یم ی_چون اگر باردار باش

 . شهیبه عالوه سفرمون هم زهرمون نم میشیمطمئن م

 تواسنت با صحبت یم   دیبه من بگو نکهیکرد بدون ا یهمه جانبه م تیریطور من را مد نینگاهش کردم دوست نداشتم ا ناراحت

 شدم . یقانعم کند . البته اگر قانع م

 گوشم گفت  ریشد ارام ز یسکوت طوالن ینگفتم . وقت یزیکردم و چ سکوت

 از قهر کردن. ادی_خوشم نم

 سرد گفتم یلیخ

 هاست  _قهر کار بچه

 کرد  یگرفت و با دستم باز شیانگشت ها نینگاه کرد و دستم را ب میچشم ها یرا به سمت خودش چرخاند و  تو من

  یگرفت یا افهیچه ق نی_پس ا

 یرا دوا نم یدرد یول ستین یمشکل چیه نکهیپس پنهان کردن و گفتن ا دادینداشت رفتارم نشان م یا دهیخواستم پنهان کنم فا یم

 کرد 

 _ناراحتم .

 . نمیبی_اونو که م

 گفتم یجد یلیکردم و خ شیچشم ها نگاه

 یگفتم ولن یزیچشم چ ریغ یگفت ی. تو هر چ هیپنهان کردن و دروغ گفتن برام سنگن نیا یول یگفت یبهم م یزدی_باهام حرف م

داره تا بدون اطالعش کار ها رو  ازیموجود که ن هیو با پنهان کردن من رو فقط  یکن تیریهمه جوره منو مد یبخوا نکهیاز ا

 نداره .  یریگ میتصم ییانجام بدن چون خودش توانا

 کنه . یناراحتم م شهیباهام رفتار م ینجوریا یو وقت ستمین یادم نیهمچ من

کند  یر مکه دارد فک دانستمیدارد فقط م میچه تصم ایدارد  یچه حس قایدق دانستمیکرد نم میبرقرار شد و فقط نگاه چشم ها یسکوت

 خواست فقط حرف حرف خودش باشد .  یمنطق نم یب یعنیداشت  یخوب یمعن نیو ا میبه حرف ها

 تکان داد .  یسر تینها در

 کردم .  یپنهان م دیخوب . نبا یلی_خ

 ارزش داشت . یلیخ نیا نیمن هم یبرا یگفتنش سخت بود .ول شیهم برا نیهم شناختمشیگفته بود   م یرا هم به سخت نیهم

 کرد .  ینم یحرکت یبود ول شیدست ها نیدستم هنوز ب



 

 

 زدم  هیاش تک نهیرا محکم گرفتم و سرم را به س دستش

داشته  یاگر اختالف نظر ینگفتم پس حت یزیکنم و جز چشم تا حاال چ یتو هماهنگ م ای یزیو هر چ یهر کار ی_من که برا

 راه تو پاک کردن صورت مسئله بود .  نی. ا میکن دایبا هم راه حل پ میتون یم میباش

 بغلش فشرد .  یرا تو من

 .  دونمی_م

کرده بود که خودش صالح  یکار شهیمهم نبود و هم شیبود و برا دهیرا نپرس یعمر نظر کس یکه همه  تشیتوجه به شخص با

 حرفم را قبول داشت یسخت بود .ول شیموضوع ناراحت شده بودم برا نیمن از ا نکهیبود و ا یعیطب زیموضوع چ نیا داسنتیم

 یکارش چقدر من را ناراحت کرده مجدد بار ها و بارها اتفاق م نکیا شدیاگر متوجه نم یخواست ناراحتش کنم ول ی. دلم نم

 بگذارد . ریاحساساتم تاث یرو یزیخواستم چ یشد . نم یمن م یبرا یبزرگ یموجب دلخور تیافتاد و در نها

ام را  یقرار یب نیانگار ا نمشانیقرار است بب دانستمیخانواده ام تنگ شده بود خصوصا حاال که م یبرا رشتیب شهیاز هم دلم

 .  کردیم شتریب

 امدیمخوشش ن هیبق یطور بود که جلو نیا تایرد و بل نشد   رامان شخص نمانیب یصحبت جد میبود نیماش یکه تو یتمام.مدت در

 انداخت .  یم هیسا زیبه شدت بر همه چ شیشخص میبکند اعتقاد به حر یصحبت خاص یلیبا من خ

 که من ینگران نیفکر من هنوز سمت عقب افتادن عادتم بود و ا یول میکه داشت یکل لیکوتاه درمورد مسا یصحبت ها یگاه

 نقدریازدواج کرده ام و ا الیخیب قدرنیگفتم ؟ ا یچه م دیبا دمیدیخانواده ام را م یبد بود وقت یلیخ نیممکن است باردار باشم و ا

 باردار هم شده ام ؟  الیخیب

 شیاپ ینکرد و رو یندارد بگذارد من بخوابم او هم مخالفت یاز رامان خواستم که اگر کار دیبه نظرم رس یسفر طوالن نیا یوقت

 زد 

 _بخواب . متکات هم با من .

 یهم خوب بود . سرم را رو نیهم یرا خم کنم ول میجا نبود مجبور بودم زانو ها یلیخ دمیدادم و دراز کش لشیتحو یلبخند

 .  میگونه ها یگذاشتم رو یچشمم م یکردم . دستش را رو یم یباز شیگذاشتم و دستش را گرفتم با دست ها شیپاها

 پوشاند .  یصورتم را م یرو یبزرگش به راحت یها دست

توانستم ازش بخواهم زودتر من را مشغول کند. به اندازه  یتا م دیکش یم شیر کردن را پام سر رفته بود . کاش بحث کا حوصله

 خانه مانده بودم .  یتمام عمرم تو ی

 به صورت من انداخت و با خنده گفت ینگاه

 تو کوچولو ؟  یکن یم کاری_چ

 یباز شیبود . مانع نشد که با دشت ها یبود و هم حس بد یکردم   هم حس خوب یم دایگفته بود کوچولو . حس بچه ها را پ باز

 کردم  یاخم مصنوع  دیسوال را پرس نیباخندخ و کنجکاو ا یکردم ول یم

 . رهی_حوصله ام سر م

 تو ؟  ی_اونوقت دست من اسباب باز

 جوابش را دادم .  صادقانه

 _اخه دستات بزرگه . 

دستش  یپشتش نبود . رو یمنطق دیکه شا یحس خوب کی دادیم یبه من حس خوب شهیداشت هم یبزرگ و قو یدست ها نکهیا

 جدا شیکه از لب ها یباز و ابخند یکرد . با تعجب و چشم ها یم شتریرا ب تشیداشت که جذاب یزده ا رونیبزرگ ب یرگ ها

 شد گفت ینم

 ؟ ی_جد

 دستش را دنبال کردن و گفتم  یرو یکردم و سر تکان دادم با انگشتم رگ ها ینگاه



 

 

 با مزه است . یلیرگ هاش خ نی_هم بزرگه هم ا

فکر  یزیشد . کنجکاو شده بودن که به چه چ داریصورتش پد یرو یزیام طنتیشد و لبخند ش رهیخ رونیتکان داد و به ب یسر

ر با شد و چقد یبه ندرت از لبش جدا م یلبخند رای. اخ زدیم زیام طنتیکه بعد پشتبندش داشت لبخند ش قیعم نقدریکرد ا یم

 که شناخته بودمش فرق داشت .  لیاوا

 ؟  یخند ی_چرا م

ارام که خودم هم به  نقدریشد . دوال شد و ارام ا دهیکش میلپم به سمت لب ها یبهم انداخت و انگشت اشاره اش از رو ینگاه

 گفتم  دمیشن یسخت

 . ادیبزرگم ازش برم یبزرگ کارا یدست ها زمی_عز

 یبودنش شگفت زده بودم   چطور م یهمه غرور و از خودراض نیبلند . از ا یخنده . با صدا ریدهان باز نگاهش کردم زد ز با

 توانست

  . یشکل نیمنظور دار ا یها فیکند ان هم تعر فیموضوع هم استفاده کند و از خودش تعر نیباشد و از ا یاز خود راض نقدریا

 نیبا ا. دیشد منظورش را فهم یبه هم انداختند که م یو مسعود متعجب نگاه ژنیب دمیبلندش باعث تعجب شد که د یخنده  نقدریا

 خنده ها عادت نداشتند .  نیشده بود هنوز افرادش به ا یعاد یکیمن  یبلندش برا یخنده ها نیا

 . یادب یب یلی_خ

  دی. دستش دستم را گرفت و باال اورد و بوس ردیخودش را بگ یخنده ها یجلو نکهیبدون ا دیخند

 هستم . زایچ یلی_واسه تو خ

او بود هم  یدرون گرا تیمتضاد شخص تمیمن که شخص یمحبتش را بروز دهد حت غیدر یب نقدریتوانست ا یادم م نیا چطور

 .  اورمیاحساسات را به زبان ب نیتوانستم ا یراحت نم نقدریا

ش به گره خورده ا یانگشت ها ریکه زنج میست هابود و د رهیخ رونیصورتش اکتفا کردم که به ب ینگفتم فقط به تماشا یزیچ

 خودم بود . یانگشت ها

************ 

  رامان

خواستم روز و شب خودش و خودم را خراب کند   هر بار  یکردم نم مشانیچک گرفته بودم قا یبیب شیکه برا یروز یفردا از

 پنهانش کرده بودم   یجور افتدیحس کردم ممکن است به فکر ان ب

موضوع کوچک چنان ناراحتش کرد  نیرا کفتم و هم زیبهش همه چ نیماش یپنهان کرد پس صبر کردم و تو شدیتا ابد که نم یول

 یکرد .من قانع شدن ول دایپ صلهیف هیرد و بدل شد قض نمانیبا چند جمله که ب تیجوابم را داد و در نها یکه با سکوت و ناراحت

 کنم.  یرا نم نکاریاگر به عقب برگردم ا نکهیه ان تقانع شدم که کارم اشتباه بوده اس

 هم من را قانع کند . نهیزم نیخواست با من صحبت کند و در ا یم عیگفتم البد سر یرا هم بهش م نیا اگر

همه  نیکه تا االن ا نیهم رفتیحوصله اش سر م عی. سر دیرس یبه نظر م حوصلهیبود کالفه و ب دهیدراز کش میپا یرو یوقت

 شتریب دانستمیم ینکرده بود ول یتیبود که شکا یرفت خودش معجزه ا ینم ییکرد و جا ینم یمدت در خانه حبس شده بود و کار

 خانه نگهش داشت .  یشود تو ینم نیاز ا

 خواستم .  ینم ریمن اس یاش کرد ول یشد زندان یم

 یقدر مچ دانستمینم یاز طرف یباشد که بخواهم نگرانش باشم ول کار کند فکر کرده بودم دوست نداشتم از خودم دور نیبه ا ثبال

 یرو گرید زیو هزار چ یکه ممکن بود دلتنگ یریبه تاث یشود بهش اعتماد کنم . به احاساستش به خودم شک نداشتم ول

 بگذارد مطمئن نبودم  . مشیمیتص

 همان جا بود .  شیجا برا نیکه داشت بهتر یتیکردم   با توجه به شخص یم یخال شیرا برا یروابط عموم دیبا زودتر

 یگرفتم  مهمان یهم م یکردم و مهمان یم یموضوع را بعد از علن نیا دینداشتند با یشرکت از ازدواجم اطالع یبچه ها هنوز

 بود و خانواده اش .  نیکار کردن او تینبود . اولو یفعال ضرور



 

 

ه خانواد ییخودش به تنها دیبا نیتوانست خراب کند   او یرا م زیهمه چ یتمحمد لعن نیرا کرده بودم فقط وجود ا زیهمه چ فکر

 نکنند   یشرویپ نیاز ا شیکرد که ب یاش را قانع م

 نیهم میبود افتادهین ریوقت گ چیکه ما ه یلیاز دال یکیاز دوستانش در سازمان اطالعات صحبت کرده بود .  یکیبا  سامان

ند داد یهم م یگرفتند اطالعات یم یکه گاه یاطالعات یفقط در ازا دانستندیما و سامان نم تیاز هو یزیارتباطات سامان بود   چ

وقت  چیاز او استفاده کنند   ه نیاز دست ندهند و به عنوان خبرچ یمهم بود که او را به راحت شانیسامان برا یمنبع خبر نقدری. ا

سامان  تیکردن هو دایپ یبار به خاطر تالش برا کیبودند    وقت هم تقاضا نکرده چینکرده بود و ه ییمالقات رو در رو

 گران تمام شده بود    شانیرا از دست دادند و برا یاطالعات بزرگ

نتقل را م امدیکه دستش م یتیامن لیاز مسا یا ختهیاست که اطالعات جست و گر یکردند سامان نگهبان شخص خالفکار یم فکر

وقت  چیاعتماد کنند  . سامان ه نیبه او به عنوان خبرچ شدیباعث م نیوقت هم اطالعات غلط نداده بود و هم چیکرد   و ه یم

 منبعش نینداشتند .ازش خواسته بودم از هم یتیامن تیپراکنده که اهم یکل العاتکرد فقط اط یدرخواست نم یاطالعات خاص

 یاطالعات چیگرفتند و ه یسخت م یلیخورد خ یگره م یمظلوم ینده چون پرونده به پرو یول اوردیدر ب یراجع به محمد امار

 کرد . یدرز نم

 پرونده است و تا به حال تا بغل گوشمان هم امده و رفته بود .  نیا ریشده بودم که محمد درگ یعصب

گرفتن  در تشیکه احتماال عدم موفق دادینشان م نیو ا یانتظام یرویداد که محمد برگشته به کارش در ن امیباالخره سامان پ شبید

 ست .ا نیگفت هنوز به دنبال او یحسم م یچرا ول دانمیباعث شده او را از پرونده کنار بگذارند   نم دیفروزنده و کشته شدن حم

 یدچند کبو یگردنش جا یاش با انگشت ها و دستم خسته اش کرد باالخره خوابش برد .هنوز رو یباز یبود .وقت دهیخواب نیاو

 بود . دیحم یانگشت ها یکه من به جا گذاشته بودم و جا

قت بود و یلیشدم . خ رهیسبز جاده خ یو فضا رونیکه گرفتم به ب شیها ینبود  چشم از کبود ادیز نقدریا یکرد ول یام م کالفه

خطرناک باشد   با من که توانست  یچقدر م دانستمیخواستم با خودم دشمنش کنم . من خوب م یخبر نگرفته بودم . نم ییاز دا

مخرب  توانستیبود که م شیدر رفتار ها شهیهم یقابل کنترل ریو نفرت غ نهیک یم تر بود ولیمال یکم دیخواهرزاده اش بودم شا

 ناراحتش کرده بودم .  شتریقبل ب یبارها یاز همه  نباریناراحتش کرده بودم را داده بودم و ا نکهیباشد و من بارها تاوان ا

که چرا از انگلستان فرار کرده و امده  اوردیبود . از سامان خواسته بودم امار درب دهیترس یکند   کم ینم یکار مشکوک دانستمیم

با  یخواستم ناگهان یها نم نیا یبا همه  دیترس یباال اورده بود که م یکند   حتما گند یم یدر سکوت دارد زندگ نقدریو ا نجایا

 حساب بکند .  هیمن تصو

دت اصال م نیا یخستگ یول میبود دهیخوب خواب شبیبزنم و یامد تا خانه چرت یدادم ک بدم نم هیتک شهیسرم را به ش یخستگ با

 . دمیخواب یمگه خوب م شدیتمام نم

در خانه و خصوصا اتاق من و اتاق سابق  یرانییقرار بود تغ   دمیرس یکه م یاز خواب به سامان اطالع دادم حدود زمان قبل

 نه  . ایکند  تیریمد تشیرا با همان وضع هیتوانسته بق دانستمیکند . نم جادیا نیاو

د با ش یمحسوب م یرفع خستگ یبرا یمن خواب نبود فقط چرت یخواب برا نیگرم شد هرچند ا میرا که فرستادم چشم ها اممیپ

   دیخواب نیماش یتو قیعم یلیشد خ یخواب سبک من نم

 

********** 

 محمد

همان طور پشت فرمان نشستم  یا قهیرد شدند .چند دق نییپا یرو با سرها ادهیپارک کردم .چند عابر در پ ابانیرا کنار خ نیماش

 شدم  رهیخ میو به جلو

 شد . یمن تمام نم یجهنم یروزها نیا چرا

 با سازمان گرفتم .  میاز واسطه ها یکیخبر مردن تنها شاهد ماجرا را از  امروز

ما با ان ها ختم شده بود را  یریعلت ان جلسه که اخرش به درگ نکهیا یزنده است . برا نیمطمئن شوم او نکهیا یبرا دمیام تنها

 کنم .  دایپ

 خودش ما بود .  یروهایکشته شد به دست ن یزده بود . هر کس بشانیکس کشته نشده بود همه غ چیه نباریا



 

 

 شان . وستهیبه هم پ ی رهیاتفاقات و زنج نیا یکردم برا ینم دایپ ینشانه منطق چیانداخت که ه یم رتیمن  را به ح نیهم و

که ممکن بود داشته باشم را به  ییرا پارک کرده بودم تا به خانواده اش سر بزنم و خبر ها نمیماش نیاو یدر خانه  یحاال جلو و

 اطالعشان برسانم

 که ممکن بود داشته باشم .... ییخبرها

 یاگر با چشم ها یکه مرده باشد حت رمیپذ یقوت نم چیکه عاشقش بودم و هستم و خواهم بود و ه ینداشتم از زن یخبر چیمن ه و

 .  نمیخودم بب

 مرگ بار .  یبغض خفه کننده  نیاز ا دیایصبر کردم تا نفسم باال ب یقرار دادم و کم نیفرمان ماش یرا رو سرم

 شیهمه دوست داشتن من برا نینبود ؟ ا ی؟ چقدر کم بود ؟ چند سال منتظرش بودن کاف شیکردم برا یصبر م دیبا گرید چقدر

 نبود ؟  یکاف

 برود . رونیگذاشتم از خانه ب یبکشد اصال نم نجایگذاشتم کار به ا یقبول کرده بود درخواست ازدواجم را نم اگر

خانه بماند .  یکردم تو یاش م یراض  گرید زیخانه و هزار چ یتوانست دوباره سراغ کارش برگردد کارها یامد نم یکه م بچه

 کرد ... یناراحتم نکند قبول م نکهیا یاگر ادم خانه ماندن هم نبود برا یحت نیاو

بودن از او من را داشت همه دور  نیکجاست و ا دانستمیکه اصال نم ینیکردم که اصال وجود نداشت او یفکر م یزیبه چ من

ام  دهیرا نشن شیو سال هاست صدا ستیکردم سال هاست ن یبود که حس م ادیز نقدریا   دانمیکرد . چقدد گذشته بود ؟نم یخفه م

 ام  ... دهینفس نکش شیو سال ها است که در هوا

خبر  نیا دادمیبهشان م دیاگر خبرم بد بود با یو سرم را بلند کردم خودم را جمع و جور کردم و راه افتادم حت دمیکش یقیعم نفس

 یکه در زندگ یها یبدبخت یدردانه شان با همه  زیشدم که تک دختر عز یو مرحم دلشان م زدمیبهشان سر م دیرا حداقل با

    ستیهم در دست ن یجنازه ا یکنند مرده است و حت یمشده و همه فکر  دیاست ناپد دهیکش

 زنده است ... نیلب زمزمه کردم : او ریز

 را زدم . فونیا یدکمه  و

 در چشمم فرو رفته بود . یخانه مثل خار نیبه ا میدر خانه شان تمام خاطرات و رفت و امد ها یرا باز کردند و تا جلو در

 شده بود و زبانم مثل چوب خشک    نیسنگ میپاها دمیدر رس یجلو باالخره

 دادن ... دیلبخند زدن ام نجای؟ امدن به ا یرا ادامه دهم ؟ تا به ک تیوضع نیتوانستم ا یم چطور

 کنند . دایبه لبخند شباهت پ دیرا کج و کوله کردم شا میدادم و لب ها رونیرا پر صدا ب نفسم

به نظر تر و خسته تر  دهیروز ها خم نیافتاد که ا یسالگ 60 یفروغ مرد در استانه  یب یخانه باز شد . چشمم به چشم ها در

وضع و اوضاع حس کردم  نیدر ا دنشیبا د یکرد ول یم تیپشت همسرش بود و او را حما شهیهم نی. اقا رضا پدر او دیرس یم

ه دستگاه ها مرد رینگهبان درب و داغان بوده است امروز ز کیکه  دمیام یکورسو تنها میتوانستم بگو یبرگردم . چطور م دیبا

. 

 پدرانه من را به داخل دعوت کرد  یبا لبخند   نیبه کف زم دهیچسب میپاها

 تو پسرم ؟ یا ی_چرا نم

 رفته بود جواب سالمش را بدهم. ادمیو مشغول بود که  ریذهنم درگ آنقدر

 نیفقط بدجور بدون او چینکرده بود ه یرییتغ چیرا جمع و جور کردم و جواب سالمش را دادم و وارد خانه شدم .خانه ه خودم

 مهمانشان جا خوردم    دنیکنم که با د یشدستیپ نیسوت و کور بود  چشم چرخاندم تا حداقل در سالم کردن به فاطمه خانوم مادر او

 بودم . دهیوقت بود سلما را ند یلیبودند  منتظر من . خ ستادهیو فاطمه خانون ا سلما

.چه  دادمیخبر رو م نیبهشون ا یجودم رو گرفته بود چطورسراسر و یو بعد همه نشستند. حس بد دیچرخ یزبانم به سالم شوکه

از  یککوچ یکردم که مورچه  ینگاه م زیم یبود و به لبه  نییرفته . خسته و سر شکسته سرم پا دشونیگفتم تنها ام یم یطور

 و دوباره ...  گشتیشد و برم یم مانیرفت و دوباه وسط راه پش یاش باال م هیپا



 

 

 _پسرم خانواده محترمتون چطورن ؟ 

ز ا یکم یساتن سرش دسته  یروسر ریتر شده بود از ز ریسکوت فضا را بشکند. پ نکهیا یرا فاطمه خانوم گفت برا نیا

 کرد.  یم ییشده بود خودنما دیشان سف شهیکه ر شیموها

 خود داشتند   یکرده بود ان ها که جا ریمن را هم پ نیشدن او گم

 سالم دارن خدمتتون    _الحمدهللا

کس جرات نکند سوال کند و من هم  چیشد ه یباعث م نیو هم ستین یبودند خبر خوش دهیتکان داد همه شان فهم یرضا سر اقا

   میبگو یزیجرات نکنم چ

 کند را شکست  دایسکوت تا ابد ادامه پ نیا نکهیا یبرا دمیام یو ارام سلما همه  ریز یصدا باالخره

 ؟ ستین ی_خبر تازه ا

 اند .  دهیاست که ازم پرس یسوال  نیعمرم بدتر انیجمله مسلما تا پا نیا

 خش داشت و دهنم خشک بود میو دلشکسته بودم صدا خسته

 فوت کرد   مارستانیب یزنده مونده بود امروز صبح تو یریکه از اون درگ ی_خبر خوش که ...نه ... تنها کس

 نشده بود جادیدرش ا یرییارام اقا رضا کنارم تغ یامد نفس ها یانجا به نظرم خفه م یجنس سکوت مرگبار تر بود هوا نباریا

اش و بلند شدند و تنها گذاشتن  یفاطمه خانوم و بعد هم عذرخواه یها نیف نیهق هق و ف ینداشت ول یادیز دیانگار خودش هم ام

 سالن . یما سه نفر تو

 شانه ام گذاشت وگفت یدست رو یگرفته ا یرضا با صدا اقا

 . ستیدست ما ن گهیبخشش د نی. ایکن یم یتونیم یجوون . تو هم هر کار ی_خسته نباش

 کرد . یو لباسش را لک م ختیر یلباسش م یرو شیاشک ها یبود و قطره قطره  نییسرش پا سلما

 یرا تمام کرد وقت نیاو شدیتمامش کنم .نم را نیتوانستم ا یخواستم هم نم یکند ؟ م دایقرار بود ادامه پ یدرد تا ک نیا ایخدا

 ممکن بود سرش اورده باشند . ییچه بالها دانستینم یکند وقت یکجاست و چه کار م دانستمینم

 کرد . یکرده بود و داشت خفه ام م ریگ میدر گلو یزیتوانستم قورت بدهم چ یدهانم را نم اب

سر  یکه کامال ب دیپرس یدرمورد پدرم و کارش م یسواالت نیهم یکند برا دایادامهه پ نمانیجوه خفه ب نیخواست ا یرضا نم اقا

 چطور جوابش را دادم . دانمیو ته بودند و من هم نم

 شوم  الیخیب توانستمیم یبود که من ک نیفکرم به ا ی همه

 گهیفت و من هم که واقعا دبه سراغ فاطمه خانوم ر مانیوسط حرف ها   زدینم یانداخته بود و حرف نییدر سکوتوفقط سر پا سلما

ندارد خواستم بروم که سلما و فاطمه خانوم از  دنیپرس یبرا یمطمئن شدم اقا رضا سوال نکهیزدن نداشتم بعد از ا یبرا یحرف

 امدند . رونیاتاق ب

 فاطمه خانون قرمز و متورم بود .  یها چشم

 یتاب یهمه ب نیو ا یو زار هیکرده اند   قبال گر دیاند که قطع ام دهیرس ییبه جا دادیبود نشان م یمراحل بد یلیمراحل خ نیا

 نبود . 

ه امده بودم ب نجایکه ا یرفت . چند بار نیتمام شده است گ سلما به اتاق او زیکردند همه چ یان ها هم داشتند قبول م یحت انگار

 نمیش بنشتخت یخواست به اتاقش بروم و رو یدلم م فقط فقط یکردن سر نخ ول دایمختلف پ یبودم به بهانه ها دهیاتاقش سرک کش

 . دهیخواب یشب ها م نیکه او ییو لمس کنم جا

نوشته و  ینشسته و م یم رشیتحر زیکرده و پشت م یم یاتاق سپر نیرا در ا شیروزها و شب ها نیخواستم حس کنم او یم

 یاو هر لحظه برسد و شاک نکهیاتاق زده نشده بود انگار خانواده اش وحشت داشتنداز ا یکجا چیخوانده . دست به ه یکتاب م

 حساس است . لشیچقدر به وسا میدانست یماتاقش دست خورده است که همه  نکهیشود از ا

 و بغل کردم  دمیکش رونیساتنش ب یرو تخت ریرا از ز شیتخش نشستم و متکا یاتاش بودم رو یبار که تو ان



 

 

 حس کنم . کیاز نزد نقدریرا ا شیبار بو کیشد  یبود حتما   کاش م نیوا یبو

کشش  گهیو من واقعا د   هیگر ریو فاطمه خانوم دوباره بزند ز میبزن یحرف میدیترس یبه خانه  دوباره سکوت شده بود م برگشتم

 را نداشتم . نیا

 شام پسرم . ی_بمون برا

که بارها با  یخاطره داشت خانه ا میبرا شیهمه جا نیکه او یداشت ؟ خانه ا نیاو یکه همه جاب بو ی؟ خانه ا ماندمیم کجا

با هم هم صحبت شده بودند و  مانیو خانواده ها میبود دهیو خند میکرده بود یشوخ نیبا او شیخانواده و تنها امده بودم و همه جا

 ...  میبود دهیو نفس کش میشام خورده بود

م را ا قهیتوانستم نفس بکشم  دست بردم و  یکردم  عرق کرده بودم و خوب نم یم ید اخساس خفگبو نیسنگ میخانه برا یهوا

 فاصله دادم و از جا بلند شدم  میاز گلو یکم

 . شمیبود مزاحم م یا گهی.خبر د دمی_زحمت نم

کردم که بخواهم  یبود که فکرش را م یزیبدتر از چ یلیرفتم . حالم خ یامدند هم من خودم م یدم در بدرقه ام کردند . نم تا

ه بار سر بلند کردم که چشمم به سلما افتاد ک نیاخر یکفش پا کردم و برا دادمیطور که تعارفاتشان را جواب م نیکنترلش کنم. هم

که  نیبود و عروس محبوب او ستادهیا نی. دم در اتاق او زدیاز اغشته شدن به اشک برق م هک یو مژه ها سیخ یبا چشم ها

 بود بغل کرده بود . دهیاو خر یتولد برا یخودش کادو

 رونیچطور از انجا ب دمیگرفته بودند . نفهم شیهم برا یرسم ریچه مجلس ختم غ   دانستیرا تمام شده م زیسلما هم همه چ پس

ا باز کردم و وزن هزار ر نیرساندم و انجا بود که نفسم باال امد و در ماش نمیامدم وسط کوچه بودم به زور خودم را به  ماش

 یمن حس م یساعت هم نشده بود ول مین دیها شا نیدادم همه ا هیو سرم را به فرمان تک اختماند نیماش یشده ام را تو ییلویک

نکردن  هیاب دهانم را فرو بدهم .چقدر مرد بودن سخت بود . چقدر گر نکهیا یکردم برا یکردم هزار سال شده است . تقال م

 ممکن بود .  ریغ دمکه عاشقش بو یکردن کس دایسخت بود چقدر محکم بودن سخت بود . چقدر پ

و  دمیشو نفس ک دمیو کوب ختمیو اشک ر دمیو دستم درد گرفت و کوب دمیو کوب دمیوکوب دنیفرمان کوب یرو یحرص چند بار با

 و .... دمیو هق زدم و کوب دمیکوب

************* 

  نیآو

 تنگ شود .  شیبود که دلم برا یعمارت نیا شدی. باورم نم میبود دهیرس

ها  اردگیشوم خدمتکار ها و اکثر نگهبان ها و باد ادهیبود و منتظر بود تا من پ ستادهیا نیماش رونیرامان ب دمیکش یقیعم نفس

ود . سامان ب ستادهیمعصومه بود که کنار سامان ا نیاشناتر نشانی. ب دندیکش یبودند و انگار از قبل انتظار م ستادهیا اطیح یتو

 .  افتدین شیبرا یو مراقب بود اتفاق دیرس یهم نگران به نظر م یلیبود که خ یکنارش پرستار

ود من ب یگفتم ؟ االن خانه  یعمارت که قبل رفتن زندان من بود چه م نیشدم به ا ادهیپ نیچشمش به من بود که از ماش معصومه

 ؟  میتوانستم بهش خانه ام بگو یخودم ؟ م یسرم و خانه ؟ خانه ب هم

تنگ شده بود . رامان ارام دست دور شانه ام انداخت و من را به سمت جلو  شیزدم چقدر دلم برا یبه معصومه لبخند خوشحال

 هل داد و گفت .

 به معصومه ممکنه اخراجش کنم ها . یبش رهیخ ینجوری_ا

 به خودش گرفت  یحق به جانب ی افهیبرگشتم سمتش که ق یا کدفعهی

 .  یاز من دوستش دار شتریکنم انگار ب ینگاش م یجور هی_خوب 

  دمیخنده ام را کنترل نکردم و خند یسخت بود بغلش نکنم و نبوسمش   ول یلیان همه ادم خ یخنده ام را کنترل کنم   جلو نتوانستم

 کدوم از خونه ات جرات نکنن نگاهت کنن .  چیه گهیکه د ببوسمت یجور نجایافرادت هم یهمه  یکار نکن جلو هی_

 باال داد و گفت  ابرو

 _خوب ببوس ... 



 

 

 عموم قرار بدهد . دیرا در معرض د مانیروابط شخص یلیکردم مخالفت کند کال دوست نداشت خ یکردم فکر م تعجب

 مشکوک نگاهش کردم که شانه باال انداخت  یا افهیکردم و با ق کیرا بار میها چشم

 شد ؟ ی_چ

کردند .پشتم را بهش کردم و  یبودند و نگاه من م ستادهیکه همه ا طیشرا نیکرد  ان هم در ا یتکان دادم . با من کل کل م یسر

ه دست انداخت زده نگاهش کردم ک رتیسمت خودش محکم بهش خوردم و ح دیبه سمت خانه راه افتادم که دستم را گرفت و کش

 زدم گفتم  یکه دست و پا م یو من را بغل کرد در حال

 کنن .... منو بزار .... ی.. رامان همه دارن نگاهمون م  یکن یم کاریچ نجانی_رامان همه ا

داشت ن دهیاف یکردم عقب هلش بدهم ول یسع دیطول کش هیکنم .چند ثان یبسته شد که نتوانستم مقاومت میقفل لب ها یناگهان یجور

 ان همه ادم   یان همه جلو دیبوس یتر  م قیعم

 ارام گرفتم خودش ازم فاصله گرفت . یاش نکردم   وقت یهمراه یشدم ول الیخی. ب رمیخواستم از خجالت بم یم

 . رفتمیپذ یرو نم یحیتوج چیخجالتت وگرنه ه یپا زارمینکردنت رو م ی_همراه

را  سامان یبود که صدا نییرا نگاه کنم . خجالت زده سرم پا هیشده بودم و از خجالت جرات نداشتم سرم را بلند کنم و بق سرخ

 صحنه بودند .  نیبکنم که شاهد ا ییو من جرات نداشتم نگاه ادم ها میرفت ی. از پله ها باال م دمیشن

 ...  یی_چه خوشامد گو

 یخواست جو را عوض کند   رامان هم با سرخوش یخجالت زده شدم و م دانستیخت   ماش من را به خنده اندا یشوخ نیا

 جوابش را داد

 خونه اش .  یببرمش تو دیدست با ی_به هر حال به عنوان شوهرش رو

رفت و سر باال اوردم و نگاهش کردم .نگاهش به سامان بود و خوشحال  ادمیجا خوردم که خجالت به کل  یحرفش جور نیا از

 . هنوز در بهت بودم که سامان گفت  دید ید که او را سالم و سرحال مبو

 ؟  ادتهیتو بود  یدستا یخونه رو یهم که اومد تو ی_البته دفعه اول

 اریهوش مهینداشتم و ن یخورده بود حال مساعد میکه به دنده ها یبار به خاطر ضربه ا نیاول گفتیسمت سامان راست م برگشتم

 بار به خانه و اتاقش برد .  نیاول یبودم که رامان من را برا

 کردم که رامان که چشمش هنوز به سامان بود گفت  ینگاهشان م متعجب

 اون موقع زنم نبود .  ی_اره ول

 گذاشت  نیرا ارام زم من

 خوام داداشم رو بغل کنم . یبسه م ی_سوار

و روشن ا نقدریوقت ا چیقبول داشت ه شیاگر سامان را به اندازه چشن ها یحتکردم  نگاه جفتشان   رامان  یتعجب نگاهش م با

 .  دادینشان نم یوقت بهش ابراز محبت علن چیه ایکرد  یرا برادرم خطاب نم

ده موضوع باعث ش نیترسانده بودش و ا یسامان و من افتاده بود حساب یکه برا یاتفاق نیبود که ا نیشد زد ا یکه م یحدس تنها

سامان را بغل گرفته بود و همه در  اطینرم تر شده بود. با احت یلیخ مانییاشنا ینرم شود البته در کل از ابتدا نقدریکه ابود 

شدم و لبخندش لبخند  رهیکردند . به معصومه خ یرد و بدل م ییحرف ها یها در گوش یبعضکردند و فقط  یسکوت نگاه م

 متعجبم نشاند    یلب ها وچهره  یرو

 ؟  ی_خوب

 تکان دادم و ارام لب زدم سر

 یلی_خ

ا حاال داشت ب نکهیرامان بود و ا بانیپشت نیخوب بود . سامان بهتر یلیبا سر به رامان و سامان اشاره کردم   ارتباط ان ها خ و

 زد . اندا یم نیرامان دارد ماسک وحشتش را زم دادیکرد به من نشان م یبودن از او استقبال م دنیاحساسات که ثابل د



 

 

 تکان داد .باز هم ارام فقط لب زدم  یپلک زد و سر دییارام به نشانه تا معصومه

 _دلم تنگ شده بود .

 قلبش گذاشت یرا رو دستش

 _منم ...

 .  دادیحس مادرم را به من م یمسن نبود ول یلیسال سنش بود و خ 45 ای 40فوق فوقش  نکهیا با

 . زدیکه معصومه و سامان هم بشنوند حرف م یبلند جور نباریرامان را کنار گوشم حس کردم که ا یصدا

 معصومه رو اخراج کنم. دیبا یجد ی_انگار جد

 کرد  یالک یسرفه ا ی. سامان با لحن با مک ینه جد یول شیکردم برا اخم

 _ اهم اهم منم هستم زندم  حالم هم خوبه خوبه 

 کنم.  یبا رامان بود نشد سالم و احوالپرس یافتاد چونکمشغول احوالپرس ادمیسمتش برگشتم و تازه  به

 هم را بهش دوختم  یبالها سرش امده بود نگاه پر از شرمندگ نیخاطر من ا به

 خوشحالم که حالت بهتره .  یلی. خ یکرد یم یبا رامان احوالپرس یداشت دی_ببخش

 یر کسه ینسبت به من برا دانستمیاگر سامان مثل برادرش بود م یلفتش ندادم حت نیاز ا شتریخواستم رامان حساس شود ب ینم

 دارد . تیحساس

  دیما پر یوسط صحبت ها دیرس ینگران حال سامان به نظر م یلیپرستار که خ دختر

 ها تازه است . هیراه نره چون بخ ادیهنوز کامل خوب نشده و بهتره ز شونی_البته ا

 گرفت و رو به من گفت  دهیمهربان زد و دختر پرستار را ند یلبخند سامان

 .  ینیبیکس رو نم چیشدم  . به هر حال با وجود رامان مشخص کال ه دهی_ممنون ممنون . باالخره د

 و سر تکان داد  دیخند رامان

 . زی_زبون نر

خودم از در وارد شوم البته  یقبول کرد با پا یو رامان به سخت میدادند وارد خانه شو تیبه هر دو زدم  باالخره رضا یلبخند

 قبلش رو به معصومه کرد 

 _تو هم حواست باشه ها .

 زد  یاست معصومه هم لبخند یشوخ دانستمیم

 _چشم اقا .

کرد از  یم یشامانکسع میرفت وارد خانه شد یتکان داد و دست پشت من گذاشت و همراه سامان که با کمم پرستار راه م سر

 خالص شود مشخص بود کالفه شده است . دست پرستار

   ستین میچیتونم راه برم ه ی_بابا خودم م

 دیترسانش به سمت رامان چرخ یکه نگران بود چشم ها دختر

 بشه ... تونیزی_اگر چ

 حرف دختر را خوانده بود گفت  یکه انگار باق رامان

 خودشه    یپا تیشد مسئول شیزیبا ما هر چ شی_نگران نباش باق

 گفت  یخوشحال شد و با لحن با مزه ا سامان



 

 

اب خورم نکنه بپره تو گلوم خفه شه تو همشون رو به  یمن تنها زاشتنیصد در اخرت داداش . خفمون کرد . نم ایدر دن کی_

    یبشون اهیخاک س

سامان  یول میتا استراحت کن میواتاق بر هیمن هم از لحن سامان خنده ام گرفته بود   خسته بودم و دوست داشتم  دیبلند خند رامان

 اشاره کرد  ییرایبه سالن پذ

 دست تو .  یهم برا نیاو ی_دکتر منتظره . هم برا

  دمیافتاد از سامان پرس ادمیبه زخم رامان اشاره کرد . تازه  و

 . یلیدرد داشت خ روزیکنم مشکوک به عفونت د یفکر م یول نمی_ نزاشته زخمشو بب

 انداخت  شیهابه ابرو یگره ا سامان

 _کال عادت داره بزاره زخم هاش عفونت کنن ..

 جلوتر از ما در سالن زا باز کرد و گفت  رامان

 شهینم میزی_شلوغش نکند . من چ

*********** 

  سامان

ش رامان که هم شتری. ب میکلمه پدرش را دراورده بود یقیحق یچند وقت به معنا نیخواند ا یداشت کتاب م ییرایپذ یتو دکتر

ا ر شیجلو دانستیکرد چون م ینم دیرا تهد هیخود من بق یکند . جلو یخون به پا م دیایکرد اگر خون از دماغ من ب یم دشیتهد

 یرو یاه یبه کبود یدکتر نگاه هیاول یها ینگران بود بعد از سالم و احوالپرس نقدریا ستارهمن هم بود که پر یگرفتم . برا یم

 یرا بررس شیو بعد هم فقط دنده ها اوردیخودش ن یبه رو یزیدست گل خود رامان بود انداخت چ شیسر کیکه  نیگردن او

 داد و گفت کانسر ت یندارد .رامان راض یمشکل چیخوب هست و ه نیداد حال او نیکرد و تضم

 .  یریبگ نیخون از او شیازما هی یتون ی_فقط دکتر االن م

به رامان نگاه کرد  مطمئن بودم  تیانداخت و بعد با عصبان یباال اورد و به من نگاه یا کدفعهینگاه خجالت زده اش را  نیاو

بود به رامان ن تشیاوم بروز دادن عصبان نیهم برخوردار است  او یادیز تیافتاده است که من خبر ندارم و از اهم نشانیب یاتفاق

 کرد  یمهم بود که رامان را رام  مششارا نیارام بود و هم شهیهم

 شانه باال انداخت و گفت  رامان

 کنم ؟ میقا دیخوب ؟ سامان ممکنه عمو بشه رو هم من با هی_ چ

بگذارد رنه  نیخواهد سر به سر او یمشخص بود همش دلش م دیخند یکردم  رامان م شانیباز رو به هر دو یو دهان رتیح با

 سر به سر گذاشتن او بود   یفقط برا ینجوریحرف ا نیگفتن ا

 حامله است؟  نی_او

 دهیکش نجایزده بودم که دهانم باز مانده بود . رامان کجا و بابا شدن کجا ؟اصال رامان چطور اجازه داده بود به ا رتیح نقدریا

 مدت زمان کم باردار شود . نیدر ا نیشود که او

که  شدیم یکارشان طوالن نقدریا یفرق داشته باشد . گاه گرید یهازن  یبا همه  نیزدم جنس رابطه اش با او یحدس م البته

بارشان است رابطه را  نیکرد که انگار تازه اول یرفتار م یتازه متاهل یمرد ها هی. رامان شب دندیخواب یصبح تا لنگ ظهر م

 را داشت یرامان که خودش همه جور ارتباط یارتباطند تا اتششان خاموش شود ول ی تشنه نقدریا نیهم یکنند و برا یتجربه م

 ندیا یو رامان دارند به هم چشم و ابرو م نیاو دمیدیمتفاوت بودن عشق بود. وقت تیهمان خاص نیبود. ا یگریجور د نیبا او یول

  تگش یم یا لهیدنبال وس فشیک ینگاهم را به دکتر انداختم که داشت تو

 ها . دیتا فردا صبر کن دیبا یباردار شیازما یبرا.  رمیتونم ازشون خون بگ ی_اره خودم م

  دیبلند خند رامان

 . ریامروز جوابشو بگ یجور هیکنه .  یم وونهیمنو تا فردا د نیدکتر ا الیخی_ب



 

 

 من نگاه کند که سوالم را تکرار کردم  یرو یشد تو ینم شیهنوز رو نیبا خنده رو به دکتر کرد او و

 _رامان با توام ...حامله است ؟ 

 خون گرفتن یگشت برا یسمت من دکتر داشت دنبال سرنگ م دیچرخ رامان

 . میمطمئن بش میخواست یما هم م گهید میدونی_نم

 کند . یکوچک بدود و باز یبچه  کیخانه  نیا یموضوع سخت بود که تو نیهضم ا میبرا هنوز

  دیگز یرد و لب مک ینگاه دست دکتر م نیتکان دادم او یسر

 ؟  دیترس ی_از امپول م

 به من انداخت چپ چپ و سر تکان داد  ینگاه

 . ستمیعاشقشم ن یول ری_نه خ

 دست دور کمرش انداخت و گفت  رامان

 ...نترس . نجامی_من ا

 شد و گفت  رهیبه او خ ینگاه با نمک با

 .گهید دمیم یکه من دارم تست باردار یینجای_بله شما ا

 و رامان . نیاو یجالب بود رفتار ها شیخنده خود رامان هم خنده اش گرفته بود  دکتر هم.برا ریز میمن و دکتر با هم زد هوی

 کرد . یقابل تحمل را هم رد م یحت شدیم یدوست داشتن یلیخ یشکل نیرامان ا 

را پر کردند . تشکر کردند و  زیو موارد شالن شدند  ییرایپذ یها ینیبا س یودار خون گرفتن معصومه و خدمتکار ریگ در

 از معصومه خواست بماند .  نیخواستند بروند که او

خون گرفتن دکتر تمام شد از خدمتکار که با معصومه بود خواست تا نمونه خون را به  یوقت میمن و هم رامان متعجب بود هم

 بفرستند . شگاهیبه ازما شیازما یکه برا عیپرستار برساند سر

 معصومه .  یحت نیاز کار او میمان متعجب بود همه

 ؟  یاش کرد هیشده که شما بخ ی_معصومه دست رامان چ

 کرد  نیبه رامان انداخت . رامان با اخم رو به او یجا خورد و مستاصل نگاه معصومه

  یسر پا نگهش دار نجایا ستیخودم گفتم جوابشو قبال الزم ن هیچه سوال نی_ا

 مخالفت کرد  نیاو

 شده ؟ ینجوریکه ا یکرد کاریچ قایخوام بدونم دق یم_

کرد که اعصابش دارد به هم  یمشخص م نیو هم دیاز معصومه بگ نیسوال را او نیکالفه شده بود دوست نداشت جواب ا رامان

 .  زدیریم

 تمومش کن . نی_او

تشکر  نیاو ینکند ادامه بدهد ول دمیشد و بعد به سمت معصومه برگشت . ترس رهیبه رامان خ یدر سکوت چند لحظه ا نیاو

 کرد و او را مرخص کرد .  یمختصر

 .  رساندیهم رامان را به جنون م یهر چند گاه دیایکوتاه ب دیکه با دیفهم یم عیوقت ها سر یلیبود که خ نیا نیاو یخوب

رو به دکتر  شدمیدست به کار م خودم دیرد و بدل نشد مشخص بود هر دو ناراحتند . با یحرف گهیانداخت و د نییسر پا نیاو

 کردم و به دست رامان اشاره کردم 

 . دیچک بکن کی_دکتر دست رامان رو 



 

 

 کی. رامان که  ردیمنتظر شد تا خودش دستش را به سمت دکتر بگ دیتکان داد و به سمت رامان برگشت و با ترد یسر دکتر

 گفت  نیرو به او یارام یچشمش به من باالخره با صدا کیبود و  نیچشمش به او

 تا منم کارم تموم بشه .   گهی_برو اتاق استراحت کن د

از سالن  یا گهیسر خورده از جا بلند شد و بدون سوال د ستیرفتار رامان از چ نیا دانستیخوب م یکه جا خورده بود ول نیاو

 یکرد . دکتر مشغول بررس یرمان مزه دیبا امدین  اوردیخودش ن یسرزنش بار بهش انداختم که به رو یرفت . نگاه رونیب

مصرف کند چرا که زخم عفونت کرده بود  چند  کیوتیب یانت دیکردنش گفت با انو پاسنم یزخم رامان شد و بعد از ضدعفون

 اش بخورد و ساعتش را نه تنها به خودش به من هم سفارش کرد . وهیهم همانجا داد تا همراه اب م کیوتیب یبرگه انت

 پانسمان دستش بود  یبهش انداختم که مشغول بررس ینگاه دکتر رفت یوقت

 ؟ یدیپر یاونجور نی_رامان چرا به او

 انستمدیکه م دادیم حیتوض شیراجع به رفتارها دیبا جتایبحث ها چون نت نیاز ا امدیدانستم خوشش نم یم اوردیخودش ن یرو به

 بحث را خفه کند . شهیاز ر شیکار متنفر است پس بهتر بود برا نیاز ا

 _به خودم مربوطه سامان ول کن خواهشا .

 نگفتم  یگرید زیچ

 _پس دارو هاتو بخور عفونت زخمت بدتر نشه .

و. رفت رونیکرد از جا بلند شد و از سالن ب یلب غر غر م ریکه ز یافتاده باشد در حال ادشی یزیتکان داد بعد انگار چ یسر

 را گرفته و او را تنها باال فرستاده .  نیافتاد االن حال او ادشیبود که  شزیزدم به خاطر مثال سوپرا یحدس م

 خراب شده بود. زشیکل سوپرا به

بچه  کی؟  میکرد یچه کار م دیباردار باشد با نیاگر او نکهیراجع به ا الیرفت من ماندم و حضار فکر و خ رونیاز سالن ب یوقت

 کار را خراب کند .  توانستیم میهمه بود نیذره ب ریما که ثبات نداشت و االن هم ز طیان هم با توجه به شرا

بسپرم  هیو به بق زمیبه من گفته بود چند تا کار را برنامه بر دیایب نکهیانگار  قبل از ا امدیبدش هم نم نیرامان همچ یاز طرف یول

 ونیدکوراس رییتغ شیکی.  میکرده بود تیریرا مد زیاز همان اتاقم همه چ یتکان نخورده بودم ول میانجام بدهند هرچند خودم از جا

 بود .  نیعقد او طیفراهم کردن شرا یگریبود .و د نیاو ابقاتاقشان و اتاق س

 بود تا برود سراغ خانواده اش .  ختهیرا عقد دائم کند و بعد هم برنامه ر نیخواست او یم یجد نباریا انگار

که دم مرگ بوده رامان نجاتش  یپنهان شده بود و وقت یمظلوم یبه خاطر خطر قاتل ها نیکه او ندیبود به خانواده اش بگو قرار

 داده است .

دون ب شودیرامان مجبور م یخانه  یتا تو یهم به دنبالش بودند حت یلیکه خ نیبا ان قاتل ییاز ترس برخورد و رو به رو نیاو

 کرد .  حیبه خانه  را هم توج دیمجاز حم ریشد ورود غ یهان شود .بعدا مپن یارتباط گرفتن با کس

و  یذهم نفو یانتظام یرویکردند در ن یفکر م نکهیا حیتوان فقط با توج یاطالع داده نشده را م سیچرا به پل نکهیبهانه ا یول

 قانع کننده نبود .  یلیباز هم خ یکنند ول حیخائن هست توج

ه ان را ب نیکنند   محمد علنا عکس او حیبهانه توج نیتوانستند رد کردن محمد را با ا ینم یبود ول زیم یهم رو یفراموش نهیگز

 را انکار کنند .  نیتوانستند ا یها نشان داده بود و نم

 شد گذاشت یرا بر ان م رادیا یبود که کمتر یزیتنها چ نیهمه جوانب فکر کرده بودند و ا به

  دمیزدم معصومه را سر راهم د رونیلن بجا بلند شدم و از سا از

 شد ؟  یزی_اقا چ

 فتم گفتم  زیاز پله ها باال م اطیطور که با احت نیدادم و هم رومیرا ب نفسم

 رو فرستاد به من و رامان خبر بده . شیجوا ازما ای. اگر دکتر اومد  شهی_نه درست م

 نداشتم به اتاقم رفتم تا استراحت کنم .  یادیگفت حال و حوصله ز یچشم



 

 

********** 

  رامان

خودم  یها تینداشت مشکل از خودم و حساس یبه کس یربط چیکردم .البته ه یو زمان و خودم و سامان و همه را لعنت م نیزم

 ی هیضق نکهیا یاصرارش برا نیا یدر نبودش افتاده ناراحت شود ول یکه چه اتفاقات نیبا دانستن ا نیخواستم او یبود  فقط نم

   کرد یزخم دستم را بفهمد من را کالفه م

رفتار کند  حق داشت ناراحت  رینکند و مثل اس یسوال چیتوانستم هم خانوم خانه ام بکنمش و هم ازش انتظار داشته باشم ه ینم

 کشد  ن نجایکه کار به ا شدیم الیخ یاز همان اول ب دیدیاصرار من رو م یوقت دیبا یشود ول

 خراب شده بود . زمیسوپرا یهمه  حاال

حالت چهره  دنیبه اتاق فرستاده بودمش و د ییکرده بودم تا متوجه نشود و بعد تنها یهمه پنهان کار نیضد حال داشت ا یلیخ

 ماند که بخواهد خوشحال شود . یم شیبرا یحس و حال یریاش را از دست داده بودم تازه اگر بعد از ان حالگ

اتاق  داینشست که  میابروها نیب یکردم  نبود  . اخم شیبه سر تا سر اتاق انداختم و صدا یاتاق را باز کردم و وارد شدم نگاه در

که  یوارید یکتابخانه  یجذاب تر باشد .به سمت در مشترک رفتم و بازش کردم . جلو شیزدم انجا برا یافتادم حدس م یکنار

 دیکرد . با ورود من به سمت من چرخ یبود و سرش را باال گرفته بود و کتاب ها را نگاه م دهستایسر تا سر اتاق زده بودند ا

  اورمیکردم سر از حالت چهره اش در ب یسع

 صورتش نشست  یرو لبخند

 رو تو گفت بزنن ؟  نای_ا

 خوشحال بود . دست به کمر زدم  پس

 گفته ؟  ی_پس ک

باال  را گرفت و چند پله ییبه طبقات باال یدسترس یبود برا دهیقرار داشت و به کتاب خانه چسب لیر یکه رو یمتحرک نردبان

 گفت  یکرد با ذوق وصف نشدن یم شیطور که تماشا نیو هم دیکش رونیرفت بک کتاب را ب

 کتاباشو گرفته ؟ ی_ک

کار کرده  اتاق هیشب شتریاتاق را ب نیا یداخل یضارا به سامان سپرده بودم و طبق انتظارم گل کاشته بود . ف زیهمه چ دانستمینم

 بزرگ ال شکل .  یراحت یکاناپه  2هم در اتاق قرار داشت و  ی نهیبزرگ به قر اریبس یتحر زیبودند . دو م

 از اتاق بود .  یهم در گوشه ا ییها یو صندل زیو م ونیتلوز

مان بسازند و در نبود میدادم تا برا یمعروف یکتابخانه را به طراح داخل نیسفارش ا شیوقت پ یلی. خ دیبودم از دکور جد یراض

 نصب کردنش . یباالخره اوردند برا

   افتدیامد نگران بودم ب یکه م نییپله ها پا از

 _مراقب باش ...

 دختر .  نیکرد ا یم وانهیاخر من را د دیاخر پر یپله  از

 _حواسم هست 

 نشست و ورق زد. شیرفت و رو یراحت یدستش بود به سمت کاناپه  یتو کتاب

 ؟  نگفته یزیاست که چ امدهیاتاق خودمان خوشش ن راتییاز تغ یعنیفکر افتادم که  نیکردم به ا یم شیکه تماشا نچوریهم

 خواستم خودش واکنش بدهد .  ینداشتم ازش بپرسم م دوست

 ؟  یلباساتو عوض کن یخوا ی_نم

  دیپرس یبود من چه گفتم با سردرگم دهیکتاب بلند کرد اصال نفهم را از سرش

 ؟  یگفت ی_چ



 

 

 میدوم من .به سمتش رفتم و دستش را گرفتم و از جا بلندش کردم . به سمت اتاقمان راه افتاد یانگار قرار بود کتاب بشود هوو نه

 . یکتاب بخون یتون یتختم م ی_لباس عوض کن . تو

 گفت  شدیم دهیطور که دنبالم کش نیهم

 ؟  ی_هنوز ظهر نشده چه تخت

 ام گرفت از دستش  خنده

 ؟  یاریشب باشه که سر از تخت در ب دی_مگه حتما با

 گشاد شده نگاهم کرد ییبا چشم ها میدر اتاق شده بود کی.نزد ستادیا کدفعهی

 . میدی_رامان االن ؟ تازه رس

 اتاق هل دادم و گفتم  یرا تو نیرا باز کردم و اودر مشترک اتاق  دمیبلند خند بلند

 استراحت گفتم  یکن، برا زیکم ذهنت رو تم هی_

 خودم هم وارد اتاقمان شدم و در را بستم  دیکش یقیکه راحت شد نفس عم الشیخ

 لحظه تر... کی_واقعا 

از همان اول که  نیروشن کرده بودند و هم  انگار تازه به اتاق افتاد ..سر چرخاند و همه جا را نگاه کرد اتاق را سبز چشمش

باز کتاب دستش را بست و  یبود که متوجه اتاق نشده باشد . با دهان بیعج میبرا نیهم یآمد برا یبه چشم م یشد یوارد اتاق م

 ها و واریست رنگ د ییها یبا رو تخت یمیبزرگتر از تخت قد یلیخ دیشد . تخت جد توقفتخت دوباره م دنیزد با د یچرخ

 نیو مبلمان هم ست همان بودند . اتاق جان گرفته بود با ا گرید یراحت یبود . کانامه  دیکاناپه بود . کاناپه دو رنگ سبز و سف

 رنگ .

 ییبود که از دو طرف با ربان ها زانیاو ینازک یتور دیسف یکنار تخت پرده ها دیتخت را دست کش یسمت تخت رفت و رو به

 گرفت . یشد پرده ها دور تا دور تخت را م یربان را باز م یسته شده بودند .تخت گرد بود و وقتتخت ب یبه کناره ها

ده متوجه ش دیدیکه ماهواره م کباریسبک تخت ها بود قبال  نیعاشق ا نیتخت از پر بود او یرو یمتکا نیتشک ها و چند جنس

سمت  بود .برگشت گرید یپروسه  کیخودش  ادیخوشش م یاز چه نوع تخت نکهیا دنیکند البته فهم یبودم که تخت چقدر توجه م

 زد  یم برق یاز تعجب و خوشحال شیمن . هموز چشم ها

 ؟  یکارا رو تو کرد نی_همه ا

 گرفت  خنده

 سفارش من بوده . ی_من که با تو بودم ...ول

هم قفل کرد و من را به خودش فشار داد و سرش را  هیرا از پشت  شیمن را بغل کرد محکم .دست ها یسمت من امد و ناگهان به

 ام فشرد .  نهیس یرو

را   میامدم من هم دست ها رونیحرکتش شوکه شدم هنوز متعجب بودم چطور متوجه اتاق نشده است . از شک که ب نیا از

 دورش حلقه کردم 

 تو ؟  یاومد یوقت ی_تو واقعا متوجه اتاق نشد

 گاه من کرد تعجب سرش را بلند کرد و ن با

  ومدمین نجای_من اصال ا

 کرد .  یکار را م نکیا دیرفته بود چرا با یبه اتاق کنار میمستق یعنی دمیفهم یدادم . منظورش را نم یتاب میابرو به

 . نمشیام گذاشت که نب نهیس یشد با خجالت دوباره سرش را رو سرخ

 اتاق خودمون . امیخواستم ب ی_قهر کرده بودم . نم



 

 

 قهر کردن از امدن به اتاق صرفه یباشم از دستش که برا یعصبان ایحالت حرف زدن و صداقتش  نیبخندم به ا دیدانستم با ینم

 .  یموضوع نیچن ینظر کرده است .ان هم برا

بود  نییمن نگاه کند   سرش پا یچشم ها یخواهد تو یزدم نم یکرد  حدس م یسخت من را ول نم یلیکردم خ شیخودم جدا از

 کرد .  یو خجالت زده نگاه نم

 است.  امدهیمن بهش عذاب وجدان داده بود که قهر کرده و به اتاق ن زیسوپرا نیا

موضع من را در  دیبودم با یم یبا او جد دیمورد با نیکردم در ا یچانه اش بردم و سرش را باال اوردم . لحنم را جد ریز دست

 طبل اعالن جنگ بود.  هیمن شب یبرا نیامد ک ا یاتاق نم ییهر دعوا یگرنه هر بار برا دیفهم یم شهیهم یبار و برا کیباره 

 رو خوب جا بندازم . یزیچ کی_ بزار برات 

من  یخوب به حرف ها یکرد . با خجالت ول ینگرانش م نیو ا شناختیرا خوب م میحالت ها نیدهانش را قورت داد من و ا اب

 گوش سپرد 

 چیکنم تحت ه یم دیی.... تاک یطیشرا چیتحت ه یداشت لیقب نیاز ا یناز کردن ، اعتراض و هر کوفت_هر وقت دعوا، قهر، 

تو اتاق خودمون . تو  یا یبزرگ باشه که با هم حرف نزنم تو م نقدریاگر دعوامون ا ی.حت یاز اتاق قهر کن یحق ندار یطیشرا

 .  میدیو قهر و دعوا ادامه م ابجا به اعتص نیهم یخواب یتخت خودمون م

 ؟  یدیمن و تو فهم یو شخص یخصوص لیمسا نیره ا یاتاق نم نیا رونیب زایچ نیا

 اخر را هم اضافه کردم  ی.نکته  یو روشن ساز تیجد زانیم نیالزم بود ا یول یبود کم دهیترس

رسه و ب یبکن یکار نیخوام اون روز که تو همچ یم یعنی.  یاز تختت بخواب ریغ ییجا یلیبه هر دل نکهی_اخ که من متنفرم از ا

 تو نشونش ندادم .  یوقت جلو چیمنو که ه یاون رو ینیبب

 رفت .  یم نییکه مضطرب تند تند باال و پا نمیاش را بب نهیتوانستم قفسه س یم

 صورتش دوال شدم .  یاش را گرفتم و سرش را باال اوردم و خودم هم رو چانه

 بغل منه . روشنه ؟  یتختت تو یجاتم تو یشب سر جات بخواب دیبا یزیتباطمون قهر دعوا هر چحالت ار نی_در بدتر

انتظار  دیچرخ یم میو چشم ها میلب ها نیب شیدهانش را قورت داد و سردرگم سر تکان داد . چانه اش را رها کردم چشم ها اب

 یبا او بودم و هر نوع تماس لمس یببرم . وقت ادیرا به کل از  تمیخواستم ذهنم را منحرف کنم و جد یاالن نم یداشت ول یگرید

 کرد  . یم تحواسم را پر یاش به اندازه کاف

 انداخت و شرمنده گفت  نییرا پا سرش

  دی_ببخش

 . دمیدینم قشیکه داشت و من واقعا خودم را ال یتیهمه معصوم نیتوانستم مقاومت کنم در برابر ا یزدم نم یلبخند

 یق . ماتا نیمن و تو تو ا نیب یهر چ یناراحتت کنم ول نییخواستم پا یکه گفتم . منم نم ییزاینره چ ادتی یره ول_اشکال ندا

 یدیپرس یدستم  و نگفتم از سامان م هیاتاق ... اگر من بهت قض نیا یخواس بحث کن یاتاق م نیا یتو یکن یتاز کهی یخوا

 نه .یبرام سنگ هیسوال کردنش از بق یول

 و ناغافل بهشت لب دمشیتوانستم مقاومت کنم در برابرش دست پشت کمرش گذاشتم و به سمت خودم کش یتکان داد .نم یسر

 . دمیرا چش شیها

*********** 

  نیآو

ن اتاقش را با سبز روش یرنگ و رو یمرده و ب یکنم فضا کاریچ دیبا یاز خوشحال دانستمیخوشگل شده بود که نم نقدریا اتاق

 عوض کرده بودند و دکور کل اتاق را هم .  یارامش بخص

 شناختم . یسر از پا نم یمعرکه بود. از خوشحال گریاتاق کار که د ی کتابخانه



 

 

ناهار رفتم تا به معصومه سر بزنم .رامان  یکردم . برا یرفتم و کتاب ها را جا به جا م یکردم و راه م یم یجا را بررس همه

 امد . یحال م یبه نظر خسته و ب ینداشن ول دنیحت کند .عادت وسط روز خوابتا استرا دیخسته بود و دراز کش

 کیزدن میزنینم یاگر حرف یخواست حت یکه بود م ی.وقت رمیگذاشت ازش فاصله بگ یبود نم داریهم استقبال کردم اگر ب من

 تازه نامزد کرده بود .  یپسر ها هیبست  . شب یرا م میدست و پا یکم نیخودش حسم کند و ا

 اش راجع به  یها و صحبت جد دیتهد

 گرفت .  یکه داشت خنده ام م یسن نیفکر با ا نیا از

زد و به سمتم  یمن لبخند دنیو کار کردن بودند . معصومه با د یاشپزخانه شدم چند خدمتکار و معصومه مشغول اشپز وارد

 امدم 

 ؟  دیدیمگه تازه نرس ؟یکنیم کاریچ نجای_ا

 باال انداختم  شانه

 که ؟ یدونیم ادیبدم م یکاریبهم خوش گذشته از ب یاستراحت کردم کل یدو سه روز کل نی_خوبم به خدا معصومه . ا

 تکان داد یو سر دیخند

 . مشیذاریناهار نم یرو تست کنم البته اگر خوب نشه واسه منو دیغذا جد هیخوام  یم ای_باشه ب

  دمیرا به هم کوب میحال دست ها خوش

 ...  ی_اخ جون... خوردن

به غذاها ناخنک زدم و با خدمتکار ها اشنا شدم و ان ها البته از قبل من را  یدرست کردن غذا کنار معصومه ماندم و کم انیپا تا

ه معصومه گفتم ک ناهار حاضر شد به یبا ان ها هم ارتباط برقرار کردم و بعد وقت یمن معذب بودند ول یجلو یو کم شناختندیم

 کنم .  داریروم تا رامان را ب یخودم م

 کرد ناهار را اطالع دادم و به اتاق خودمان رفتم . یتختش بود و استراحت م یپله ها به سامان هم که تو تو

 . نمیبود که رامان قول داده بود خانواده ام را بب نیبه خاطر ا دی. شا دمیفهم یرا نم نیبودم و خودم هم ا یاز انرژ پر

که  یرابطه ا زانیم نیداشت   با ا ینگران یجا بودمیرا داشتم که نکند باردار باشم . اگر باردار نم نیا یاضطراب و نگران فقط

 بود. بیاصال همبن که تا االن حامله نشده بودم خودش عج میما داشت

 شد . دهیبه سمت تخت کش میاتاق شدم و نگاهم مستق وارد

 دوستش  داشتم به سمت تخت رفتم رامان هنوز خواب بود .  یو نامانوس بود ول دیجد میفضا و رنگ اتاق برا هنوز

 زدم شیبهش صدا دهینرس

 ها .... یخواب آلو نبود نقدری_رامان تو ا

  رامان

کوچک از خواب  یصدا کیو که سبک بود   او که با . خواب ا دادینگران شدم . چرا جواب نم یلحظه ا ینشد برا داریب یوقت

 نشده بود .  داریچرا حاال ب دیپر یم

 دستش را گرفتم  دمیتخت رس به

عرق نشسته است و رنگش  یصورتش دانه ها ی_رامان چرا ..تازه متوجه شدم چقدد بدنش داغ است ... تازه متوجه شدم رو

 سرخ شده است . 

 دادم  یاو را ارام تکان دهیترس ستیچ هیقض دمیفهم یسوخت . نم یتب م یصورتش گذاشتم . داشت تو یرو دست

 _رامان ؟ رامان ؟ 

 شده بود .  ینجوریچرا ا میبود دهی.چند ساعت نشده بود که رس  یا کدفعهیکردم . چش شده بود  یسکته م داشتم



 

 

 باز کرد  یرا به سخت شیچشم ها یحال سرش را به سمت من چرخاند و ال یب

 . یکن ی؟ ... چقدر...سر ...و صدا... م هی_ چ

را کنار زدم  شیکردم و مالفه رو یصورتش را بررس یجا یحا یلرزد . با دست رو یکردم دستم م یبودم حس م دهیترس

 تنش گذاشتم . یدستم را رو دیخواب ی.عادت داشت برون لباس م

ش صورت یبود عقب زدم و رو ختهیر سشیخ یشانیپ یسرش را که رو یشد . ارام موها شتریداغ که وحشتم ب نقدریبود . ا داغ

   دمیاش را بوس یشانیدوال شدم و پ

 داغ بود ؟ چرا تب کرده بود ؟ نکنه به خاطر عفونت بود  .  نقدریا چرا

 .  یداغ یلیخ زمی_عز

 را بست و سرش را چرخاند  شیها چشم

 . ستین یزی_چ

وانست ت ی؟ چطور م ستین یزیگفت چ یکردم و او م یسکته م دیایسرش ب یینکند بال نکهیا یشتم از نگرانبودم و دا نگران

 باشد . الیخیب نقدریا

 رم دکتر رو خبر کنم . ی.من م  یسوز یتب م یتو یدار ستین یزیچ یچ یعنی_

 شدم  دهیبروم که دستم را گرفت به سمتش کش خواستم

 .. خوبم ... ول کن نی_او

 کرد .  یام م یروان شتریگذاشت دکتر خبر کنم ب ینم نکهیبودم و کالفه . ا یعصب

جلوت پر پر شم هم  رمی؟ من بم ستین یزیچ یگی؟ بعد م یچ یعنی یفهم یم ینشد داریب یاومدم تو اتاق حت ی_رامان من وقت

 ؟  یگیم نویهم

 را بست  شیخسته و ملتهبش را به من داد و چشم ها نگاه

 وم ...باش . _باشه... ار

 یم رونیاز اتاقش ب اطیسامان داشت با احت دمیهم نگران من بود . دستش را کنارش گذاشتم و به سمت در اتاق دو طیشرا نیا در

 و دادزدم  دمیامد به پله ها رس

 _ معصومه ... معصومه ...

امد . از  یسرش م یی؟ اگر بال یبود چ دیکرد . اگر عفونت شد یخودم نبود . وحشت کرده بودم و مغزم درست کار نم دست

 شود . سامان نگران به سمت من امد  ریخواست سراز یفکرش هم اشکم م

 . یزنی؟ چرا داد م نیشده او ی_چ

 امد  نیینگران معصومه از پا یکه صدا میبگو یزیرا به سمتش دادم و خواستم چ نگاهم

 شده ؟  یزی_جانم خانوم ؟ چ

که سرش را به سمت باال گرفته  دمیبدهم سرپ را از همان جا دوال کردم و معصومه را د حیدا توضتوانستم بع یسامان م یبرا

 بود و منتظر بود 

 باال  اریخنک هم ب ی وهیباال . چند تا ابم اریلگن اب سرد و چند تا حوله هم بردار ب کیخونه .  ادی_زنگ بزن بگو دکتر فورا ب

 نگران شد  معصومه

 ..شده خانوم . یزی_چ

 اضافه نداشتم داد زدم  حیتوض وقت

 _بجنب ...



 

 

 تکان داد یسر

 _چشم االن 

 را گرفت و به سمت خودش چرخاند  میقرار شده بود بازو یکه ب سامان

 شده ؟ رامان کجاست ؟  یچ نمیبگو بب نی_او

سوخت  یتب م یبسته بود و همچنان تو شیچشم ها میدیسرش که رس یباال میرامان را گفتم و هر دو به اتاق رفت تیوضع شیبرا

سرش ارام  یباال امانیمن و  دنیرا باز کرد  با د شیچشم ها یال یرا کنار زدم . به سخت شیرو یتخت رفتم و مالفه ها یرو

 گفت

 _اب 

 رامان گذاشت و گفت یشانیپ ینگران دست رو سامان

 . یوقت خودتو نابود کردچند  نیکنم ... زخمت حتما عفونت کرده ا کاری_اخه من با تو چ

 را بست  شیچشم ها رامان

 _اب ...

 که سامان کالفه تشر زد  اورمیبروم اب ب خواستم

 .  ادیدکتر ب سایاب بخوره زخمش عفونت کرد . وا دی؟ نبا یری_کجا م

 درست است که در اناق زده شد دادزدم  یچه کار دانستمینم

 تو ... ای_ب

 که خواسته بودم اورده بودند . ییزهایخدمتکار چ کیو  معصومه

 بپرسم گفت نکهیگذاشتند معصومه قبل از ا یپا تخت یتخت رو کنار

 رسن .  یم کنینزد انیخواستن ب یسر م کی شیجواب ازما یبودن گفتن برا نجایراه ا ی_دکتر تو

 ینجوریخودم نبود تا به حال ا دست دیلرز یکردم .دست و بالم م سیاب سرد خ یتو یبرداشتم و کم یتکان دادم . حوله ا یسر

 یم یشدم و سع ینم ختهیمنقلب و به هم ر نقدریاگر خانواده ام بودند ا دیوحشت نکرده بودم . شا نقدرینشده بودم .ا ینگران کس

در موضع ضعف  دمیدیم یگاه شده بود و وقت هیمن تک یرامان برا یکنم ول ستیراست و ر ار زیکردم درست فکر کنم و همه چ

 افتاد .  یوجودم به وحشت م یشده همه  ضیجور مر نیاست و ا

به خاطر من  طیضعف و شرا نیا دانستمیکرد خصوصا که م یطور داغونم م نیشود ان هم ا ضیمثل او مر یمرد نکهیا دنید

 سرش امده . 

 است و دهیاست که نخواب ختهیرا به هم ر زیحدس بزنم همه چ توانستمیشده است . م یحدس بزنم در نبود من روان توانستمیم

 نامنظم بود . شیاش گذاشتم . نفس ها یشانیپ یرا رو سیخ یخوب غذا نخورده است .حوله 

 تشیشد صورتش در هم برود . مشخص بود زخم هموز اذ یباعث م یکاناپه نشست هر تکان یرا در اورد و رو لشیموبا سامان

 کند .  یم

راحت بود و دست سامان را باز گذاشته بود و او هم در  الشیرا مرخص کرده بود با دکتر حاال که رامان خودش بودخ پرستارش

 فرصت پرستار را مرخص کرد .  نیاول

عرق  یبدن برهنه  یاز اب خنک بود و ابش را خوب چالنده بود با حوله رو سیرا معصومه به دستم داد که خ یگرید ی حوله

 خنک بهش بدهم .  یشربت ایتوانستم اب  یچشمش را باز کرد . کاش م یکه ال دمیکرده اش کش

 شده بودم .  فیضع نقدریا یمن ک   دادمیضعف نشان م دینبا یام گرفته بود ول هیصبحت کردن هم نداشت . گر ینا

 کند    سیحوله را به سمت معصومه گرفتم تا ان را خ دوباره

 شدم  زیخ میسمتش ن به



 

 

 اد . ی_االن دکتر م

 نداشت .  ینگفت حال مساعد یچیه

 و اب خنک ، خنک نگه سیخ یاش کنم و بدنش را با حوله  هیکردم پاشو یسال گذشت تمام مدت سع میدکتر برسد برا یوقت تا

 دارم . 

ه ذهنم ب یزینبود . چ نطوریشده بود . حداقل قبلش ا نطوریا یا کدفعهیچرا  دانستمی. نم میاتاقش بود یو من و سامان تو معصومه

است . از امروز صبح هم  یعیطب کردمیگرم و داغ است فکر م شهیمن چون هم یبدنش باال بود ول یدما شبیاز د نکهیا دیرس

 است .  یکردم از خستگ یقرار هم بود فکر م ی. کالفه و ب داور یحال بود هر چند به رو نم یب

  ختیسرمش ر یزد و چند چرک خشک کن تو یاش کرد و بعد سرم نهیمعا دکتر

 کرد  ییها هیرفتن توص قبل

ر زوم بهش ب یمن ت دیاش کن هیپاشو دیکن ی. شما سع زنمیچرک خشک کن م هشی امیباز م ومدین نییتبش پا دی_تا فردا صبر کن

 سبک مثل سوپ . یبعو با غذاها نییپا ادیتا تبش ب دیند عاتیتبش قطع بشه . بهش ما گهیتا چند ساعت د دیبا

 یجا. خشیبه هم ر دیشد یمناسب و فشار عصب ی هیو عدم تغذ یخوابیشده ب فیضع یلیبدنش خ یول ستیخطرناک ن یلیخ

 .  دیمراقبش باش ی. فقط کم ستین ینگران

 سرش ماندم .  یهمه رفتند خودم باال یبگذارند . وقت مانیرفت از همه خواستم تنها یوقت

شود او هم  یم ضیکرد که او هم انسان است او هم مر یبه من ثابت م نیاو هم ادم بود . ا یبود ول ضیمر نجورینداشتم ا دوست

 غیرد یمحبت ب نکهیا ینکنم ول یکردم درمقابلش ارام باشم و لجباز یم یسع شهیمن هم نکهیدارد . با ا ازیبه محبت و توجه ن

 .  دادمیاز خودم محبت بروز نم شتریب یدک. در مقابل او من ان دمگرفته بو ادی ینشان دهم تازه کم

 میکرد یم یو سع میبود یمنطق یاگر من و او ادم ها یکردم . حت یبهش توجه م شتریخواستم افسوس بخورم که کاش ب ینم

 امدم .  یجاها من از مواضعم کوتاه م یلیباز هم خ ینه قهر کردن ول میمشکالت را با حرف زدن حل کن

 یرا برا طیکرد شرا یرا م شیکردم . او داشت تمام سع یرا درک م طمانیشرا یکردن . ول یاو بچه بود و نه من ادم ناز الک نه

 نکند .  دایامدم تا بحث ها و دعوا ها کش پ یاز مواضعم کوتاه م عیجاها سر یلیمن خوب کند و من هم خ

وقت نکردم جواب  ی. حت نیسنگ میبود . خسته بودم و پلک هاصبح  کیگذشته بود و نزد 4به خودم امدم ساعت از  یوقت

حال  یرفت. رامان ب ینم زیچ چیبه ه لمیمهم نبود . نه ناهار خورده بودم و نه شام ..م زیچ یچیرا باز کنم .االن اصال ه شیازما

 برد . یکرد و دوباره خوابش م ینگاه من م یگفت و کم ینم ییزیشد چ یم اریکه هوش یبود وقت

رد و ک یعرق نم گهینه به شدت قبل . د یستبر برهنه اش گذاشتم . صورتم گرم شد . هنوز تب داشت ول نهیس یرا رو صورتم

 .  داشتمیاش برنم هیدست از پاشو یراحت بود ول المیخ ی. کم امدیتنفسش منظم شده بود . خسته بودم و خوابم م

 وابم برد  و چطور خ یک دمیبودم که نفهم تیوضع نیدر هم انقدد

******** 

 رامان

خت س دنمیبود و نفس کش نیسنگ می.پلک ها ادیخواست اب خنک و به مقدار ز یبه شدت دلم اب م دانستمیخشک بود فقط م دهنم

کرده بودند و اخرش بود . سرم را  زانیاو یا لهیسرم به م یاالیبود که چشمم به سرم افتاد  یبود .چشم باز کردم به هر زحمت

ام  نهیس یسرش رو ادیز یلینه خ یباال اوردم . بدنم کوفته بود ول یسرم را کم دمشیدیمدرست ن یکنارم بود کل نیچرخاندم او

 ام حس کردم   حوله را که نم داشت برداشتم و کنار یشانیپ یرو یکه حوله ا دمیسرم کش یبود . دست رو یبود و دستش حوله ا

 انداختم .

   دیپر شانیکنم که نگران و پر شیخوردم و خواستم جا به جا یکنم ارام تکان داریرا ب نیخواستم او ینم

 ؟  ی؟ تب دار زمیعز یخوا یم یشده ؟ چ ی_چ

. چشم ها و پلک  دادیبود و سر و وضعش را نامرتب تر نشان م ختهینامرتبش دورش ر یکردم که موها شیتماشا نجوریهم

 پف کرده بود و چهره اش خسته بود.  شیها



 

 

داد که  یم تیبه من اهم نقدریکه ا نیفکر هم خوشحال شدم و هم ناراحت . ا نینشسته بود ؟ از ا داریسرم ب یهمه مدت باال نیا

ردن کثابت  نینبود ا یکاف یزبان یاورد . دوستت دارم ها یکند من را به وجد م یو از من پرستار ندیسرم بنش یتا صبح باال

 نییقیو  دیحالت لرز نیتر دیبار دلم با شد نیاول یکه برا یلرزاند همان روز یمثل بار اول م اراش بود که دلم را هر ب یقو یها

 باشد .  دیمن با یزن تا ابد برا نیکردم که ا

ان شبش  یان شبش ارامش ان شبش دست ها یگذاشتم نگاه ها شیپاها یامده بودم سر رو سایرو دنیکه مست از د یشب همان

 صورتم  . یرو

  دادیکوچکش قلقلکم م یدست ها ی. حس خنکا دیو تنم کش یشانیصورت و پ یرا رو شیشد نگران دست ها یسکوتم طوالن یوقت

 کنه ؟  یدرد م تییشده ؟تبت که بهتره ؟ جا یزی_چ

 قهقهه بزنم .  یخواستم از خوش یرفت و م یپوستم م ریز شیها ینگران نیا آخ

  دمیبه صورتش زدم و دستش را گرفتم و بوس یلبخند

 ییخوام برم دستشو ی. خوبم . م زدلمی_ خوبم عز

 امد و تخت را دور زد و خودش را به من رساند دستم را گرفت  نییاز تخت پا عیو سر دیکش یاسوده ا نفس

 کنم . یخودم کمکت م ای_ب

مخالفت کردم از  یبرد و  وقت ییکردم من را تا دستشو یدقت م شیرفتار ها زیر زیسرم را گرفت . به ر گرشیدست د و

 .  اوردیخوردن من ب یبرا یزیرود چ یورودش گفت م

 یهم بودم و پول نیادم زم نیتنها تر ینرفت .پس اگر روز میلب ها یرفت هم لبخند از رو یامد گشنه بودم  . وقت یهم نم بدم

 تب کوچک من بال بال بزند . کی یاطور بر نیبود ا ینداشتم کس

ه ب فیضع یحالم بهتر بود هنوز زخمم درد داشت و بدنم کم   اوردیب نییبدم را پا یدما یخنک به سر و صورتم زدم که کم اب

 .  دیرس ینظر م

 قدرنیدختر چرا ا نیا اوردینبود البد خودش رفته بود تا غذا ب نیبه خاطر چرک خشک کن ها بود . به سمت تخت رفتم او حتما

 توانست تلفن بزند اتاق خدمتکار ها .  یم کردیخودش سخت م یکار را برا

افتاد که  ی. چشمم به پاک ختیشانه ام ر یکه اب زده بودم فرو کردم و قطرات اب رو میموها یتو یتخت نشستم و دست یرو

 کنار تخت بغل اباژور بود . یعسل یرو

من  ریرگد نقدریباشد . درش بسته بود  ا شینوشته شده بود   حدس زدم جواب ازما نیاسم او یسیبه انگل شیرا برداشتم رو پاکت

 نشییرا دراوردم از باال تا پا شیرا هم چک نکرده بود . صبر نکردم تا برگردد و جواب ازما ششیجواب ازما یشده بود که حت

 کردم .  یرا بررس

دار االن بار نیهم نکهیبود ا ادیبچه دار شدن فرصت ز ینداشتم هنوز . برا یصباردار نبود .حس خا نیاو یعنیبود . یمنف جواب

 یم دهیچیرا پ زیو دار فقط همه چ ریگ نیداشتم روابطم را با خانواده اش درست کنم بعد . امدن بچه در ا میخوب بود تصم ودین

وش از خ نکهیوجود داشت با ا یواقعا مشکل نکهیشد مگر ا یحامله م دیچند ماه با نیدر ا نینبود . او یعیطب زیچ کی یکرد  ول

 نداشت پس مشکل از من بود . یمشکل نیاش بود . اگر او یشانس

 گذاشتم .  یم تیرفتن به دکتر را در اولو دیکرد . با یمن را نگران م نیا

به دست وارد شد  ینیس نیشد و او هابود که در باز نیو همه ا نیدکتر و خانواده  او یفکرم غرق هماهنگ دمیکش یقیعم نفس

 .خودش همه کار کرده بود 

 داد و اشاره کرد  هیتخت گذاشت بالشت ها را به پشت تخت تک یرا رو ینیسمت من امد و س به

 . زمیبده برات سوپ بر هی_تک

کنارم نشست و  ختیسوپ ر میبرا یحس خوب را خراب کنم . وقت نیخواستم با حرف زدن ا ینم دادمیگفت انجام م یم یکار هر

 گفت یکه با ناراحت رمیخواست بهم سوپ بوهد که مخالفت کردم و خواستم ظرف را از دستش بگ

 _بزار خودم بدم بهت .



 

 

 او حواسش پرت خوردن من بود.  یبودم ول رهیساکتم کرد قاشق اول و دوم بهش خ لحنش

 ؟  هیمنف شیجواب ازما یدونی_م

 داد میهاشد باالخره نگاهش را به چشم  جیگ

 ؟ یچ شی_ازما

  تی_بادار

 را باز کرد و با تعجب پلک زد . شیشد چشم ها شوکه

 ؟  ستمیحامله ن یعنی_

 از ان نگران وضع من بود شتریب یتکان دادم . خوشحال بود ول سر

 _خوب خدا رو شکر  

 . میرفت یاول از همه دکتر م دیبا میها یاز نگران نگفتم

 ؟  یدی_نخواب

 نکند . فیرا کث یزیو با حوصله مراقب بود چ دادیقاشق به من سوپ م قاشق

 خواب بودم . یشد داریکه ب یدی_چرا د

 کند  هیخواست من را توج یمن م یکوچولو

 _من خوبم نگران من نباش . 

 ینیاصرار کرد تا اخرش صبر کنم صبر نکردم تخت را صاف کردم و س نیتمام شده بود که درش اوردم هرچقدر او بایتقر سرم

 دمیو دراز کش دمیبغلم کش یگذاشتم و دستش را گرفتم و تو نیزم یها را رو لهیو وس

 نگو فقط بزار بخوابم. یچی.ه ادیخوابم م یلی_خ

 بشر جان من بود .  نیکرد ، ا سکوت

******* 

 نیآو

در دستش هم نبود حتما خودش درآورده بودش  یسرم رامان تمام شده بود ول میتخت بود یشدم هنوز تو داریکه از خواب ب صبح

 . 

 اش گذاشتم تبش قطع شده یشانیپ یبه من انداخت دست رو یرا باز کرد و نگاه شیبلند شدم و نشستم رامان آرام چشم ها میجا از

 گفت  نشست که میلب ها یرو یبود  آرام گرفته بودم . لبخند

 _خوبم نگران نباش 

 نگران بودم .  نقدریکه من ا یتوانست خونسرد باشد وقت یخونسرد بود چطور م نقدریآمد که ا یدر م حرصم

 گفت نگران نباشم  یسوخت و حاال م یدر تب م روزید

 . ینگران نباش بعد تب چهل درجه داشت یگفتیم روزمی_بله د

 حرف زدن ادامه دادبه  یرا بست ول شیاش گرفت چشم ها خنده

  اره؟یتب من رو از پا در م هی ی_فکر کرد

 خواست خفه اش کنم  یدلم م یغرورش هم دوستش داشتم و هم گاه نیبه خودش ا نانشیاطم نیتکان دادم ا سر

 تو  یحت   شهیم ضی؟ خوب باالخره ادم مر یزنیحرفو م نیکه ا یستی_مگه تو آدم ن



 

 

را بسته نگه داشت همان طور چشم بسته با دست به دنبال دست من گشت و  شیچشم ها یبالشت جا به جا کرد ول یرا رو سرش

 کرد در دست فشرد  داشیپ یوقت

 کنم . یات م چارهیب یشام و ناهار نخورد روزی_اگر بفهمم د

 دمی. ناگهان فهم ینرفته بود از نگران نییپا میواز گل زیچ چی. ه یچیدهانم را قورت دادم ،نه نهار خورده بودم و نه شام و نه ه آب

  دمیاخم کردم و دستم را پس کش یچقدر راحت و زود بحث را عوض کرده است عصب

 _بحث رو عوض نکن.

 گفت یباز کرد و با اخم ترسناک یرا ناگهان شیها چشم

 ؟  یدیوقت دستت رو نکش ؟ فهم چی_ه

قط ف دیرس یبودن خودش . به نظر سالم و سرحال م یبار پلک زدم و سر تکان دادم بلند شد و نشست رفته بود در الک جد چند

 من را سکته بدهد . خواستیم شبیانگار د

 ؟  ی_ناهار و شام خورد

و تلفن را  دیکش گریتخت خودش را به سمت د یتکان داد و رو یسر دیسکوت من را د یکردم و سکوت کردم وقت نگاهش

 آشپزخانه را گرفت  یبرداشت و داخل

 اتاق. دیاریب گهیساعت د می_صبحانه ما رو ن

 یهمه من تمام شب را نگران باال نیبودم ا ریسکوتش دلگ نیبلند شد و به سمت حمام رفت از ا شیرا که گذاشت از جا یگوش

 نییسر پا ریهم چون نگرانش بودم قهر کرده بود . دلگناهار و شام نخورده بودم آن  نکهیسرش نشسته بودم و آنوقت او سر ا

 انداختم وارد حمام نشده بود که گفت 

 . ارمیتونم لباسامو در ب یکنه نم یکمکم دستم درد م ای_ب

 ناز کنم حاال که کمک الزم داشت .  شیخواستم حاال برا ینم دمیکش یقیعم نفس

********* 

 نیآو

 گفت یکرد و با لبخند نهیاز خوردن صبحانه دکتر با سامان آمدند و دکتر رامان را معا بعد

 نخواهد بود  . یا گهیمشکل د چینداره فقط مراقب زخم دستش باشه ه ی_مشکل

 تکان داد . یسر رامان

جع به را میلن منتظرش بودبرگشت و من و رامتن که در سا ییرایدکتر رفت رامان به سالن پذ یراحت راحت شده بود وقت المیخ

ود . داده ب ریاو از صبح گ یول ستین یمن اصرار داشتم عجله ا   میکه قرار بود امروز به دکتر زنان برو میکرد یصحبت م نیا

 . میبده میخواه یم ییها شیامروز آزما کینیگفت که در همان کل یزنگ زد و با مطب دکتر هماهنگ کرد و حت یحت

هم  شیو آزما میدکتر برو یامروز برا نیتوانستم درک کنم که انقدر اصرار داشت هم یکه داشت . نم یراراص نیبودم از ا جیگ

 . میبده

   ستین ینگران یاگر دکتر گفته بود که حالش خوب است و جا یاش بودم حت ینگران سالمت من

  میبحث هست ریک ما دو نفر سخت درگ دیوارد سالن شد و د سامان

 ؟ دی_چتونه شما دوتا چرا مدام در حال بحث

 را به سمتش چرخاندم  سرم

 فشرده همه کارا رو انجام بده . نقدریچرا اصرار داره ا دونمی_نم



 

 

هم بود که  نیهم یرفت و برا یکرد صورتش از درد در هم م یم ینشست  هنوز هم هر حرکت تند مانیرو به رو سامان

ند وقت کرده و تا چ دایبهبود پ بایکرده بود گفته بود تقر یروز که دکتر زخم سامان را بررسام یکرد ول یم اطیاحت یلیخودش خ

 بود .  یمراقب م دیباز هم با یلتوانستند بکشند و یرا هم م شیها هیبخ گهید

 انداخت و بعد رو به من کرد  یکه مشخص بود پشتش حرف هست به رامان نگاه یبا نگاه سامان

 تونن صبر کنن . یها م زیچ ی. باق دیرو عقب ننداز یزی_به نظرم بهتره در مورد دکتر چ

 که از رامان یعلن یجانبدار نیرد و بدل شده بود وگرنه ا ییحرف ها نشانینگاهش کردم  پس ب دهیباال پر یبا ابروها متعجب

 . گفت یبهش گفته بود که به من نم یزیعلت نبود حتما رامان چ یکرد ب یم

 هر دوشان چرخاندم و از جا بلند شدم  نیتکان دادم نگاهم را ب یسر

به آشپزخونه سر بزنم و ناهار رو چک  رمیو من هم م دیراحت اختالط کن دیکه بتون زارمیرو تنها م ونیخوب . شما آقا یلی_خ

 کنم . 

 بروم رامان گفت رونیاز سالن ب نکهیاز ا قبل

 گفتم زود ناهار رو حاضر کنند . میر ی_بعد از ناهار م

 یا مر نکاریچرا ا قایدق نکهیا یداشت مطمئن بودم ول یشده است علت یچرا موج دانستمیآمدم نم رونیتکان دادم و از سالن ب یسر

   دمیفهم یکرد را نم یکرد و از من هم پنهان م

د ش یمن را ناراحت کند مانعش نم قتیممکن است حق نکهیداد و اصال ا یم لمیتحو میرا رک و مستق زیبدون ترس همه چ معموال

 کردم  . یاش را درک نم یپنهان کار نیا یچون متعقد بود دروغ گفتن بدتر است ول

به اتاقمان رفتم تا قبل از ناهار و رفتنمان  میساعت وقت دارم پس مستق کیتا ناهار  دمیآشپزخانه و معصومه سر زدم و فهم به

 هم داشتم . یخوابیدرد داشت و ببزنم .بدنم هنوز  یچرت

************* 

 رامان

را  دستش نی. او مینشسته بود یدر کافه ا کینیکل رونیها ب شیگذراندن وقت تا آماده شدن آزما یو برا میها را داده بود شیآزما

 یعجله داشتم من هم نم نقدریکنجکاو بود تا بداند که من چرا ا یلیبود . ح رهیخ زیو چشمش به م دیکش یم شیچا وانیدور ل

 اش بشود  .  یکه باعث نگران میبگو یزیچ دممطمئن نشده بو یخواستم تا وقت

داده بودم . از  نانیاطم یبرا ییها شیاش بدهد و خودم هم آزما یمسئله باردار یبرا ییها شیقبل هماهنگ شده بود تا آزما از

 که مطمئن نشده است .  یتا وقت دینگو یزیچ نیآو یخواستم تا جلو یدکتر تلفن

 قهوه ام را مزه مزه کردم و گفتم  وانیل

 . یمدت به سر من غر بزن کیتا  ستین ازیراحت شد ؟ ن التیخ ی_خوب نورپلنت هم که کرد

 پرده بود  یاش را عوض کنم و خودش بدتر از من رک و ب یفکر ریخواهم مس یدانست م یچپ نگاهم کرد م چپ

 ارمیاگر از کارات هم سر درن ی. حت ارمیکنم سر از کارات در ب یم یاز صبح دارم سع یوض کنجو رو ع یکن یم ی_چرا سع

  دهیازارم م یکن یپنهانش م یموضوع که چرا دار نیا

در  زیاگر من به خودم و همه چ یبکنم .حت یتوانستم کار یشد نم یم یو منطق یجد یکردم ،وقت شیدادم و تماشا هیتک یصندل به

که  ینیچن نیکنم در مسائل ا تشیریهر وقت هر جور دلم خواست مد توانستمینبود نم یزن آسان نیآو یداشتم ول نانیباره خودم اطم

  میکرد یو گو حل م گفتمسئله را با  دیشد با یم یجد

تا  مینشست نجایاالن هم اشه فکرت مشغول بشه .  یبزنم فقط باعث م یمطمئن نشدم حرف یزیخوام تا از چ یمن نم نیآو نی_بب

 . میروز حرف بزن 5راجع بهش تا  میتون یروشن بشه بعدش م فیآماده بشه که تکل شیآزما

هوه عطر ق یداد خصوصا که بو یم یفضا را دوست داشتم حس خوب نیا یبود ول کیکافه گرفته و تار یبار پلک زد فضا چند

 کرد . یدم کرده فضا را پر م ی



 

 

داشتم  یشتریب یدر خانه و اتاق خودم احساس راحت شهیباشم . هم امدهیطور نبود که ن نیا یجور جاها نداشتم ول نیبه ا عادت

 کجاها دوست دارد برود . نمیفرق داشت دوست داشتم بب نیحاال با وجود آو یول

 به هم قالب کرد  زیم یرا رو شیها دست

 ؟  هیکارها چ نیا لیبده دل حیآد توض یها م شیآزما جهینت ی_پس از زمانت استفاده کن و تا وقت

 . دیسر یبه ذهنم نم یزیبتراشم چ یکردم چه بهانه ا یتوانستم پنهانش کنم ، هر چقدر فکر م یشد و من هم تا ابد نم ینم الیخیب

 ... میداشته باش شیجواب آزما دیعقد با یبرا نکهیا ی_اول

 شدم .  رهینمود خ یهم روشن نم یلیخ یکیروشنش که در تار یقهوه ا ینگاهم کرد به چشم ها منتظر

 را تر کردم  میقهوه ام را برداشتم و گلو وانیل

 . میبد شیگفتم آزما نیهم یبرا یموضوع کیمن مشکوک بودم به  نکهی_دوم ا

 داد شیبه ابرو یتاب

 ؟  یمشکوک بود ی_به چ

 اش را دو چندان کنم  یخواستم نگران ینم

که  یدونیبا توجه به ارتباطمون خودتم م یول یباشه که تو باردار نشد یبدشانس یفقط از رو نانهیخوش ب دوارمیم_من همچنان ا

 .  یستیباردار ن بهیواقعا عج

زده  یخواستم حرف ینکردنم نم دایپ نانیتا اطم لیدل نیبه هم قایو دق زدیریبه هم م دانستمیرا بست . سکوت شد . م شیها چشم

 اصرارش . نیا یشود ول

 خودش . یبافتن برا الیبه سرش بزند . استاد بود در فکر و خ الیکنم و فکر و خ شانشیخواستم پر یبودم نم یعصب

را  نیت آودس دادمیطور که تلفن را جواب م نیبود . هم کینیبزنم تلفنم زنگ خورد از کل یو تا خواستم حرف دمیکش یقیعم نفس

را  ژنیمسعود و ب میآمد یم نییکافه که پا یباال یطبقه  ی. از پله ها افتدیشاره کردم که راه برا باز کرد .ا شیگرفتم که چشم ها

بود و  پشت سرم نیبلند شدند و رفتند تا حساب کنند . آو شانیمن از جا دنی. با د دندیخند یزدند و میحرف م یزیکه پشت م دمید

خواهد با  یها آماده شده و دکتر هم م شیآزما دیزنگ زده بود که بگو کینیدکتر از کل یمن . منش یحواسش به مکالمه  یهمه 

 من . یها ینگران امبود به تم یدییخودش مهر تا نیداشته باشد و ا یما صحبت

 را کوتاه دادم . ینگفتم و جواب منش نیبه آو یزیچ

 . میبرگرد کینیتا به کل میشد نیو سوار ماش میزد رونیکافه ب از

********* 

 نیآو

توانستم  یمن نم نکهیواقعا احتمال ا نکهیممکن بود مشکل از من باشد ؟ و ا یعنیشد  یمدت سکوت کرده بودم باورم نم تمام

دار من باشد که بار ینبود که من باردار نشده بودم و چقدد احتمال داشت که از بدشانس یعیطب گفتیباردار شوم هم بود ؟ راست م

 .  ستمین

من  نکهینداشتم که بزنم رامان هم سکوت کرد گرفته بود و در خودش فرو رفته بود از فکر ا ینزدم .حرف یحرف کینیخود کل تا

 توانستم بکنم . یکار را هم نم نیداشتم که هم یبیآمد . حس انزجار عج یآدم بچه بدهم از خودم بدم م نیتوانستم به ا ینم یحت

 شدم   یمن بچه دار نم نکهیزد که او هم ناراحت است از ا یدامن م میها الیسکوت رامان به تمام فکر و خ نیا یطرف از

 مهم بود که بچه داشته باشد ؟ شیبرا نقدریا یعنیداده بود  شیهم آزما خودش

 چیمهم نبود . اگر ه گرید زیچ چیبود ناراحت شدم .کاش باردار بودم ه یام منف یباردار شیجواب آزما نکهیبار از ا نیاول یبرا

 توانستم باردار شوم ؟  یوقت نم



 

 

ام  هیدهن باز کنم و نتوانم بغضم را کنترل کنم و گر دمیترس یبود م دهیو نفسم را بر دیچرخ یسرم م یو مسموم تو یمنف افکار

ما  یبه احترام ما بلند شد و جلو رفت و در را باز کرد و وقت یمنش میبه دفتر دکتر رفت میمستق  میدیرس کینیبه کل یوقت ردیبگ

 در را بست .  میارد شدو

 ختهیاش ر یشانیپ یزده بود و رو رونیشالش ب ریاش از ز یشراب یساله موها 45حدودا  دیبود شا یزن درشت اندام جذاب دگتر

 دکتر ها شود . هیشد شب یباعث م شتریکرد که ب یم ییچشمش خودنما یرو یمیبدون فر نکیبود ع

گذاشت و  زیم یرا رو شیحال جفتمان چه طور است .دست ها دیما کرد انگار فهم یبه هر دو ینگاه مینشست شیو به رو 

 آمد . ینشان داد .آب دهانم را قورت دادم نفسم باال نم مانیها را به هر دو شیآزما

 .  دیخوام که خوب گوش کن یسر اصل مطلب و م رمیم می_مستق

 به او . میشده بود رهیدر سکوت فقط خ مانیدو هر

 ... دنیرو نشون نم یمشکل یشکوه یآقا یها شی_آزما

 یلیآمدم حس کنم خ یشده است   چرا تا م نیکردم سرم سنگ یسرم خورد حس م یجمله مثل پتک تو نیمشکل از من بود ا پس

 افتاد . یاتفاق م نیا دیخوشحال و خوشبختم با

 رود .  یم جیکردم تهوع دارم و سرم گ یم حس

 داره . یمشکالت شونیکه رحم ا دهیمتون نشون مخانو یها شیاز آزما یسر کی_

 یتوانستم چشم باز کنم و واکنش ها ینم یگفت .حت ینم نیاز ا شتریگذاشتم کاش ب میچشم ها یرا بستم و دستم را رو میها چشم

  دیچیرامان در سرم پ ی. وحشت مثل خوره به جانم افتاده بود . صدا نمیرامان را بب

 ؟  هی_مشکلش چ

 یکار بود ما در خانواده سابقه  یمشکل کجا قایتوانستم دق یتوانستم بچه دار شوم  . چرا نم یمن نم نکهینگران بود نگران ا پس

   مینداشت یینازا

اشته د یمخرب ریداشتن که تاث یکنم حادثه ا یشکمشون خورده در گذشته هم فکر م ی هیبه ناح یدیشد یانگار ضربه ها رای_اخ

 ...  نکهیه رحم رو به بهبود بوده تا ارحم .البت یرو

 کرد  یرا چک م شیآزما یباز کردم داشت برگه ها چشم

 داشتن ؟  یتصادف رای_اخ

 خورده بودم .  دیبود که از حم یبه خاطر کتک ها دانستمیشد م یباز و بسته م یرامان عصب ینیب یها پره

 را رفته بود .  زیبه گفتن نبود رامان تا ته همه چ ازیمنظورش از گذشته ان اتفاق بود که آرمان باعثش شده بود  ن و

 ترساند . یم شتریمن را ب نیکرد خونسرد باشد و ا یم یاش کردم که سع یرخ عصب مین نگاه

را  یدسته صندل دیلرز یم می. دست ها ختیریمموضوع حالم را به هم  نیفکر به ا یشد ؟  حت یمن چه م طیشرا نیبا ا حاال

 چنگ زده بودم .

  ست؟یضربه ها براش خطرناکه ؟ قابل درمان ن نی_ ا

 شیبرا نقدریا دیمهم بود .چطور من فکر کرده بودم که شا شیخواست وبرا یبچه م نقدریشد پس ا یتر م میهر لحظه وخ حالم

 . گرید یمرد ها یم .او هم مرد بود مثل همه هست تشیمهم نباشد چطور فکر کردم که من در اولو

  دیبه من انداخت انگار متوجه حال خرابم شده باشد پرس ینگاه دکتر

 حاال خوبه ؟  زمی_عز

 و بعد دوباره سوالش را تکرار کرد  دیتکان دادم که رامان کالفه سمت من چرخ یسر

 درسته ؟  دیاریرحمش رو در ب دی؟ اگر خطرناک باشه با ستی_قابل درمان ن

 اند .  ختهیر میحرفش چنان جا خوردم که حس کردم آب سرد رو نیا از



 

 

و  یما کالفه و عصب یخورد . هر دو یم چیو زمان و بچه در وجودم پ نیو خودم و زم زیو انزجار از همه چ یمنف حس

 کرد  مانیدکتر نگاه حال هر دو میناخوش بود

 ... ستین ی_نه خطر جد

 باال برد  را شیصدا یعصب رامان

 .  دیاریبراش خطرناکه فقط اون رحم رو در ب یرحم لعنت نیا ای_اگر بچه دار شدن 

 دیاو هم ناراحت از بچه دار نشدنم ناپد نکهیکه در ذهنم بود از ا ییصداها ی.همه  میکرد یباز نگاهش م یمن هم دکتر با دهان هم

 حرف چه بود ؟  نکیکردم منظورش از ا یشد . درک نم

 درصد بچه دار بشم   کی یتونم حت یوقت نم چیه گهید ارنی؟ اگر رحم رو در ب یگیم یدار ی_رامان چ

 . شانیپر شیبود و چشم ها  یو عصب ختهیبه هم ر دیسمتم چرخ به

 خوام  یوقت بچه نم چیه ادیسرت ب ییباشه که بال نیا متی_به درک ... اگر بچه دار شدن به ق

توانست  یفهمدم چطور م یشد نم یم مانیحرفش پش نیآدم ها بعدا از ا ی. او هم مثل همه  شدیم مانیطور ممکن بود بعدا پش چه

 حرف را بزند  نیا دیترد یب نقددیا

 ؟  میاری؟ چون ممکنه خطر داشته باشه پس کال رحم رو درب یگیم ی_معلوم هست چ

 دیو غر دیرا در هم کش شیها اخم

 شه . یمن حرفم دوتا نم نی_با من بحث نکن آو

 خواستم از دستش بدهم   یبود من نم یدیدرصد هم ام کیکار را بکند حقش را نداشت اگر  نیتوانست ا ینم

 درصد هم بتونم ... کیاگر  ی_حت

 زد  داد

 ... یعنینه  گمی_م

  میدکتر باال رفت و هر دو شوکه به سمتش برگشت یصدا

 . گهی_بسه د

  دید خندکرد و بع مانیهردو نگاه

 که نیتونن بچه دار شن شما دوتا سر ا یکه چرا نم نهیدعواشون سر ا نجایا انیاول حرف من تموم بشه .زن و شوهرا م دی_بزار

 ؟ دیکن یبچه دار شد دعوا م دینبا

 کم نشده است . تشیاز عصبان چیه دادینشان م نیبرنگشت نگاه من کند . ا یکرد و حت یدر سکوت نگاه دکتر م رامان

 . یتیبا اهم نیرابکنم که دوست نداشتم . آن هم موضوع به ا یکرد که کار یکه رسما داشت من را مجبور م رمیتوانستم بپذ ینم

اشته د یدیشد یمراقبت ها دیبا یبچه دار بشه ول تونهیداره  همسرتون م یقابل حل ریرحم مشکل غ ایداره  یخطر نی_من نگفتم ا

 یبرا ییبشه . تحت نظر من باشن دارو ها میتا رحم کامال ترم دیمدت بهتر به بچه دار شدن فکر نکن کیتا  یباشه از طرف

 جنگ و دعوا نداره . یکامال قابل حله و اصال جا ضوعمو نیدم و ا یخودشون م طیشرا تیتقو

 میایدانستم چطور باهاش کنار ب یوارد شده بود که نم یبهم فشار عصب نقدریبکشم . ا یدکتر باعث شد نفس راحت یها حرف

 دی.رامان انگار هنوز قانع نشده بود و مطمئن نبود که پرس

 خودش نداره ؟  یبرا یخطر یعنی_

 رامان را راحت کند . الیکرد خ یزد و سع یلبخند دکتر

 کنه . دایادامه پ یکه باردار میزاریکه مادر در خطر باشه ما نم یطیدر شرا دیکنه . مطمئن باش ینم دیمادر رو تهد ی_نه خطر



 

 

خواست به  یخواست و او م یبودم که رامان بچه م نیشد من نگران ا یبود باورم نم نیراحت شده بود . سرم سنگ الشیخ انگار

 درصد خطر داشته باشد .  کیچون ممکن بود  اورمیزور مجبورم کند که رحمم را در ب

ودند در منتظر ما ب میآمد رونیب کینیاز کل یکرد . وقت یبرخورد نم یگرید یعیآدم طب چیه هیشدم از دستش. شب یم وانهید داشتم

 خواست تا نگفته سوار نشوند   ژنیکه رامان از مسعود و ب میباز کردند سوار شو مانیرا برا نیماش

 وار به سمت من گرفت دیو انگشتش را تهد دیدر را بستند به سمت من چرخ یوقت

رو  یآخرت باشه کس یباشه . دفعه  یلیخواد به هر دل یکن م رونیتار مو از سرت کم بشه رو از سرت ب هیبزارم  نکهی_فکر ا

 . یندار یحق نیاگر در حد فکر کردن باشه همچ یبچه . حت ایخواد من باشم  یقبل از خودت. م تیاولو یتو یزاریم

 چیاحتمال وجود داشت که ه نیمحض بود و ا ینگران که خودخواه ایاز حرفش ذوق زده شوم و خوشحالم باشم  دیبا دانستمینم

 وقت نگذارد من بچه دار شوم 

 خواستم امتحان کنم ... یدرصد امکانش هم بود من م کیاگر  یخودخواهانه است حت یلیخ نیا ی_ول

  دیتر شد و وسط حرفم پر ظیغل اخمش

 نیا متیاگر به ق یحت رهیتو رو ازم بگ زارمیباشه نم یزیهر چ خواد یتو باشه م یسالمت یبرا یخطر نیفقط کوچکتر هی_کاف

سر  یحق ندار یآرم ول یبرات از پرورشگاه م یرو اشاره کن ی.هر بچه ا میاز خودمون نداشته باش یوقت بچه ا  چیباشه که ه

 .  یکن یسکیر نیهمچ تیسالمت

 خوام بچه ... یمن م ی_ول

 زد  داد

 گفتم ؟ یچ یدی_فهم

 ترش کرده بود . وانهیاصرار من هم د نیبود ا یاالن عصب یبرخورد دوست نداشتم سرم داد بزند ول بهم

 _ داد نزن رامان .

 کرد آرام شود سکوت کردم تا آرام شود . یبست و سع یلحظه ا یرا برا شیها چشم

اند    دهیرا شن شیدادهایمسعود هم داد و بو  ژنیمطمئن بودم ب دیکش قیبسته نفس عم یهمان طور نشست و با چشم ها یا قهیدق چند

 طبق معمول کر و کور بودند    یول

 . شانیهمه وفادار نیعجب بودم از ا در

 که از نظرش برگشته باشد   ینه آرام یول دیرس یرا باز کرد نگاه من کرد به نظر آرام تر م شیچشم ها باالخره

 ات نداشته باشه   یسالمت یبرا یخطر نیخواهد بود که کوچکتر نی_حرف اول و آخرم بود بچه دار شدنت مستلزم ا

بعدا  اگر یمهم نبود ول شیبرا زیچ چیکه ه دیایبه سرم ب ییبود من بال نینگران ا نقدری. ا گرددیبودم از حرفش برنم مطمئن

 ؟  یشدم چ یم مانیشد اگر خودم پش یم مانیپش

 که چرا ... یبش مونیبعدا اگر پش ی_ول

 باال اورد و مجبور به سکوتم کرد را  دستش

 .  ادیکنه که خون از دماغت ب یم دایپ یمعن یمونیپش یمن فقط زمان ی_برا

 اندازه اش . یب یعالقه  نیدر مقابل ا میتوانستم بگو ی. چه م میچه بگو دانستمیبار پلک زدم و نگاهش کردم نم چند

 آخرش را کرد  دیآرام تر شد و تهد دیرا که د سکوتم

نم ک یم هوشتیبندم ب یدست و پات م یبحث راه بنداز نیباز باهام ا یاگر بعدا بچه دار شدن برات خطرناک باشه و بخوا نی_آو

 ؟  یدیبحث . فهم نیاز ا میکه خودم و خودت خالص ش ارنیرحمت در ب گمیم

شد رو ازش گرفتم  رهیوت به صورتم خ. در سکییها دیتهد نیبود آن هم همچ دینگاهش کردم  آرامشش هم با تهد ضیاخم و غ با

 مشخص بود چشم از من نگرفته .  یول



 

 

 حرف برگردم ،محاله . نیمحاله از ا یکشم ول ی_نازت رو م

کشد و بعد پشت بندش  یناز من را م دیو بحث و دعوا بگو دیتوانست وسط تهد یاولش . چه طور م یام گرفت از جمله  خنده

 کند . دیتهد

داد و به مسعود و  نییپا یو پنجره را کم دیخودش کش کیدعوا تمام شده است .من را نزد دمیدور کمرم که قفل شد فهم دستش

 .  میافتیبودند اشاره کرد که راه ب ستادهیا رونیکه ب ژنیب

************** 

  رامان

نشد  رد و بدل نمانیب یحرف چیشود . ه تشیجه اهمتا متو میها را ده بار بگو زیچ یبعض دیکند انگار  با وانهیخواست من را د یم

 توانستم فکر کنم .  یخودم بودم که نم شیپ یفکر ریدرگ نقدریمن هم ا

همان شوهر  یمیقد بیبود . منظور دکتر از اس فیخورده بود که تازه بود قبل از ان هم پس رحمش ضع دیکه از حم یکتک

 آوردم . یسابقش بود از فکر به ان جوش م یعوض

 ماند تا با سامان حرف بزند چون من جواب سامان را نداده بودم . نییپا نیبه اتاقم رفتم او یحرف چیبدون ه میدیرس یوقت

رد اب س ریدرست است فقط خودم را به حمام و ز یتوانستم درست تمرکز کنم چه حرف یبودم که نم ختهیکالفه و به هم ر انقدر

 رساندم .

از پا  گهیروز د کیو من را  ردیخواستم دوباره عفونت بگ یاب بمانم زخم دستم نم ریز ادیتوانستم ز ینم نکهیبودم از ا کالفه

 . اندازدیب

رش س ییخاطر بچه بال ی.اگر برا طشیشرا تیتقو یکه دکتر داده بود برا یی. داروهارمیرفته بود بگ ادمیرا هم  نیاو یداروها

 .  دمیبخش یوقت خودم را نم چیامد ه یم

 یجلو که یبرگشتم خصوصا با ان بحث نسبتا جد یبا او رفتار کنم وقت دیبا یکردم که چه جور یفکر م نیحمام.به ا یتو از

    میداشت کینیلیک

ن از آ شتریسکوت کند که من ب دیکجا با دانسنیخوب م شهیشناختم آدم کوتاه آمدن نبود اگر سکوت کرد چون هم یرا م نیآو

 کردم . یسرش را گرم م دیاست . با رفتهیرا پذ زیمعنا نبود که همه چ نیبه انکنم وگرنه  یقاط

 نبود نگران باشم .  ازیشود و ن یراحت بود که باردار نم المینورپلنت خ نیبه خاطر ا یچند ماه یبرا حداقل

 بچه دار شدن خوب است محال بود بگذارم باردار شود . یاش برا یجسم طیکرد که شرا ینم دییدکتر تا یوقت تا

 دمینو یوقت یپس به اتاق امده بود دوباره اتاق را چک کردم ول دمیتخت آماده د یرا رو میآمدن لباس ها رونیاز حمام ب یوقت

 اتاق مطالعه .  نکهیا ایمعصومه و سامان است  شیپ نییباز ما ایمطمئن شدم 

.  دیایکردم که فردا عاقد قرار بود ب یفکر م نی. به سقف زل زده بودم و به ا دمیتخت دراز کش یروو  دمیرا پوش میها لباس

 نباشد . یعاقد آمد بهانه ا یمدارک را از قبل آماده کرده بودن و به سامان سپرده بودم که وقت

 یخانواده اس را بررس تی.وضع میسر بزن شرکت را رو به راه کردم به خانواده اش یبود که تا اخر هفته اگر کارها نیا برنامه

آن دوستش که آن شب همراهش بود به خانه  یهم نبود فقط گاه یا هیدورشان نبود و حاش یمسئله به خصوص یلیکرده بودم خ

 .  زدیشان سر م

 اتاق زده شد در

 تو ای_ب

  دیدر داخل سرک کش یاول از ال سامان

 _اجازه هست ؟ 

کردم که بدون در زدن  یم خشیتوب شهیهم نکهیبود . داشت به خاطر ا ینجوریهم شهیهم شیها طنتیش نیام گرفت از ا خنده

 .  اوردیدر م یشد مسخره باز یوارد اتاق م



 

 

 بهتر است اوضاعش  یلیمشخص بود خ یو کنار تخت نشست . هنوز درد را داشت ول امد

  زویگفت همه چ نی_ آو

 و گفتم  دیایباال ب یسرم قالب کردم تا سرم کم ریرا ز میدادم دست ها یرا تاب میابرو

 _دستش درد نکنه

  دیخند

 ؟ یگرفت هیچ افهیق نیا گهید ی_تو که خوب قشقرق به پا کرد

 اگر حرف حرف خودم شده باشد . یحت ستمین یمود خوب یاصال تو دانستیم خوب

 کنه . یکه سکوت م استشیاگر از س یحت ستین ایکوتاه ب شناسمیرو م نی_من آو

 چپ چپ نگاهش کردم تا خودش خنده اش را جمع کرد و گفت  نقدریکه حرصم را دراورده بود ا دیخند یخنده بلند بلند م ریز زد

 یشه روش فکر کرد خودش گه م یرو بعدا م شیباق تشیرو بزار رو بهبود وضع ینکن. فعال انرژ یخوب حاال قاط یلی_خ

 . گفت فعال قصد بچه دار شدن هم نداره 

 گفتم  ضیغ با

 _بهتر...

 باال انداخت  ییابرو طنتیباش

 اومده . یظاهرا تو بوت نم ی_ول

 کردم نگاه سامان نکنم  یچرخاندم و سع یگریرا به سمت د سرم

 . هیچ طشیبودم بدونم شرا نی_ماله قبل ا

 شانه ام نشست  یرو دستش

 شده نگران نباش . یاوک زی. فردا همه چ رینگ افهی_خوب حاال ق

 چرخاندم سمتش سر

 _خوبه . دستت درد نکنه .

 زد  یلبخند

نه هفته خو نیتا اخر ا دیتونم برم . با یکرده من نم ریگمرک گ یاز جنسا تو یلیخ مییهوا یشرکت رامان رو یبر دی_فردا با

 باشم .

نده کن وانهینباشد هم د نکهی. تصور ا دادیدست م و نظمش را از ختیریمن به هم م ینبود واقعا زندگ ایبود  ضیسامان مر یوقت

 بود . سر تکان دادم .

 . ارشیعاقد اومد اول وقت ب نکهیبعد از ا یرم .ول ی_نگران نباش فردا م

 چیه اگر یشد حت یفردا بدون حلقه که نم یخودمان . حال و حوصله نداشتم ول یبرا رمیجفت حلقه بگ کی دیافتاد با ادمی تازه

 هم نبود . یفاتیمهمانو تشر

 . رونیبرم ب دی_با

 گرد شد  شیتعجب چشم ها با

 که  یدیاالن رس نی_هم

 برم حلقه بخرم .  دی_با

 زد  یلبخند



 

 

  ریبعدا بگ هی_حاال عجله چ

 کنم . یتنبل یزیچ نیهمچ یخواستم برا یمهم است نم نیآو یبرا زهایچ نجوریا دانستمیتکان دادم م سر

 سامان گذاشتم و گفتم یشانه  یتخت نشستم دست رو یشدم و لبه  بلند

 رو هواست . می_زودتر خوب شو بابا زندگ

 . دمیرفت را شن یم رونیاتاق ب کازیوقت شیخنده ها یبلند شدم و به سمت کمد رفتم . صدا میاز جا بعد

********* 

  نیآو

که به هر حال رامان با او  دانستمیراحت بودم م یلیچند ماه با او خ نیگفتم بعد از ا شیرا برا زیسامان صحبت کردم و همه چ با

 نیندارد با ا یتوانستم حدس بزنم مشکل یو از ان جا که من را رها کرد به حال خودم و خودش به اتاق رفت م زدیحرف م

 موضوع .

را به رامان داد که نگران من است و  هم حق ینشوم کم ریوجه درگ چیتمام شد ازم خواست تا با رامان به ه میصحبت ها یوقت

 حرف ها .  نیا

 نیدانستم رامان مصر است هر چه زودتر ا یاز قبل آماده شده است .م زیعقد داعم و همه چ یرای دیآ یگفت که فردا عاقد م بعد

 .  عیسر نقدریکردم ا یفکر نم یعقد را داعم کند ول

کند به اتاقش رفت تا استراحت  یامروز نشسته است زخمش درد م ادیز یلی. سامان هم گفت که چون خ گرینداشتم بزنم د یحرف

 کند .

 ندارد . لیناهار اورد و گفت که سامان خورده و رامان هم گفته م میهمان جا در سالن معصومه برا ماندم

 کردم  شیمعصومه برود صدا نکهیگرسنهوهم بودم .قبل از ا یتنها خوردن متنفر بودم ول از

 ؟  یورد_تو غذا خ

 : دیپرس متعجب

 _من ؟ نه چطور ؟ 

هم  گریبشقاب و قاشق و چنگال د کینرفته بود کردم و ازش خواستم  رونیاز خدمتکار ها که هنوز ب یکیشدم رو به  خوشحال

  ندیمعصومه را مجبور کردم بنش اوردیب

 غذا خوردن دوست ندارم . کارت هم دارم   ی_تنها

 . میو بعد هر دو مشغول شد دمیغذا کش شیاوردند برا یبشقاب

 .یدی_حرفام با سامان رو که شن

 زد و سر تکان داد یلبخند

 ؟  یگ یم ی_خوب ؟ چ

 دهانش را فرو داد یتو یباال انداخت و لقمه  شانه

 وقت ازدواج هم نکردم   چیمن ه  هیچه حس دونمیبگم من مادر نبودم و نم ی_چ

 کردم اخم

 _نظر خودتو بده .

 فکر کرد  دیجویجور که م نیدر دهانش گذاشت و هم یگرید یاب خورد و لقمه  یکماش گرفت  خنده

 روش فکر کرد . شهیخودتونم درست بشه بعد م تیبگذره وضع دی. بزار دی_صبر کن



 

 

 موضوع روشن شود .  نیا فیخواستم تکل یم ندهیرا موکول کنم به آ زیسامان همه چ یخواستم مثل گفته  یبودم نم کالفه

 موضوع روشن بشه. نیا فیخوام االن تکل ی_ م

 خورد گفت  یطور که غذا م نیتکان داد هم یسر

 واسه بچه . دیکنه  شما هم که عجله ندار یرو زمان حل م زیچ ی_بعض

خواست بچه  یروز دلم م کی یخواست اصال نه حداقل االن .ول یگفت دلم بچه هم نم شدیم یمن عجله نداشتم حت گفتیم راست

 بدهم . ریخودم را ش

 خدا روشکر یبهشون زمان بد دیرو با زایچ یبزار زمان بگذره . بعض یفعال اگر عجله ندار یتو ذهنته دخترم ول یج دونمی_م

 . یعجله هم که ندار

 ا بکنم .کار ر نیکه هم دیرس یبه نظ م یمنطق یاز طرف ی. ولکردیرفتار رامان نگرانم م دانستمیتکان دادم . نم سر

 یم کرد   فکر یرا مرتب م نشیتنش بود و داشت سر است رونیلباس ب دمیرفتم که رامان را در پله ها د یاز ناهار به اتاق م بعد

 ندارد تعجب کردم  یکردم برنامه ا

 ؟  یری_کجا م

 یدهد ولب حیرا توض شیکارها گرانید ینبود که برا یبود کس ی. البته عاد امدیبه من انداخت از سوالم خوشش ن یو نگاه ستادیا

 نبودم . یمن که هرکس

  دیمن رس جهیفکر کرد و انگار خودش هم به نت یکم دیترد با

 گردم تا شب .  ی.برم رمیبگ زیچند تا چ رونیبرم ب دی_با

 نیهمچ یکنند   از طرف یخواهد ول نم یم یچ قایدق دیفهم یفضول باشم که تا نم یادم ها هیخواستم شب یتکان دادم . نم سر

متر رفتارش ک یرفت ک سرد نیینگفت و از پله ها پا یزیشد انکار کنم که دوست داشتم بدانم . رامان هم چ ینم ینبودم ول یآدم

 کرده است . جادیا شیبرا یفکر یریدرگ یموضوع حساب نیا دانستمیخودش بود . م یهنوز تو یشده بود ول

 بزنم . یتا چرت دمیتخت دراز کش یرا مرتب کردم و تو لشیکرد لباس و وسا یپخش و پال م شهیمرا ه لشیاتاق رفتم همه وسا به

همه  گهید میعقد کن یوقت دانستمیم نکهیسلما ... ا میدوست ها یمامان و بابا را . هوا یخانه را کرده بود هوا یبدجور هوا دلم

 داشته باشم .  یبیغر جانیشد ه یاست باعث م ایخانواده ام مه شیرفتن پ یبرا زیچ

چند ماهه را من را به مرز  نیا دادمیم حیتوض شانیبرا دیبا یموضوع که چه جور نیهر چند ا نمشانیداشتم زودتر بب دوست

 رساند .  یجنون م

 فکر ها بود که خوابم برد .  نیهم با

********** 

  رامان

شمم را بود که چ یهم گردنبند یکیگتر بود . دو تا حلقه ها بود و بزر گرید یشان از دو تا یکیدستم کردم .  یتو یجعبه ها نگاه

م داشت میاست تصم یگردنش خال یرو یزیچ یجا دیکه به نظرم رس الیو یبودم . از همان شب تو دهیخر شیگرفته بود و برا

 چشمم را گرفت    فیگردنبند ظر کیکردم .  یداشتم حلقه انتخاب م یمغازه وقت یوو امروز ت رمیبک گردنبند بگ شیبرا

ه ک یدختر ی؟  نکند ناراحت شود معموال برا شیبرا میکامل نخرد سیسرو کیکردم با خودم فکر کردم چرا  یکه توجه م حاال

 موضوع توجه نکرده بودم  . نیخرند چرا ان موقع به ا یها م زیچ نیو ا سیکنند سرو یعقد  م

 یکه ازش داشتم فکر نم ینه . با شناخت ایشود  یناراحت م دانستمیفته بود . نمر ادمیاالن  یها ول نیهمه ا دنیخر یبود برا وقت

 ازدواجش داشت. یآرزو ها برا یلیبه هر حال او هم دختر بود و خ یول دمینخر سیسرو شیحاال برا نکهیکردم ناراحت شود از ا

و .. از  دیارتباط اصال خوب نبود اجبار و تهد نیشروع ا میاگر االن عاشق من بود و خودش هم دوست داشت ازدواج کن یحت

زن است ان هم از  کیبه دست اوردن  یراه درست برا نیشدم چه طور با خودم فکر کرده بودم که ا یم یفکرش هم عصب

 .نیجنس او



 

 

 دانستم او عاشقم شده بود . یکه خودم هم هنوز نم یلیهر حال شانس اورده بودم به هر دل به

است   حق هم داشت با ان  دهیاستراحت زودتر شام خورده و خواب یه بود خدمتکارها گفتند که سامان براشب شد دمیرس یوقت

 بود . یعیکرد طب یکه او مصرف م ییدارو زانیم

ها  هیبخورم   دکتر گفته بود پس فردا بخ یخواستم دوباره به مشکل جد یخوردم نم یدکتر را سر وقت م یخشک کن ها چرک

 کشد  .  یرا م

را عوض کردم گ  میکردم و لباس ها میبود. حلقه ها و گردنبند را قا دهیخواب نیاتاق خودمان رفتم  چراغ ها خاموش بود و او به

 خواست شام بخورم . یدلم نم نیبدون او یگرسنه بودم ول یلیخ

باالخره  که دمیگوشش را بوس ریو ز دمیرا دورش قفل کردم . پشت گردن را بوس میتخت رفتم و از پشت بغلش کردم و پاها یتو

 درامد  شیصدا

 هات تموم شد ؟  ی_بدخلق

خورد به کل  یخواست باز بحث بچه و ان اتفاقات روز را تکرار کند دوباره گند م ینگران شدم اگر م یام گرفت ول خنده

 اعصابم . 

 انگار مال شما شروع شد . ی_ول

وال شدم و . د نمیبب یزیتوانستم چ یم یاتاق به سخت یکیش کردم که در تار. نگاه صورت میو چهره به چهره شد دیبغلم چرخ یتو

   دنیاش را بوس ینیب یبسا  نگاه صورتش کردم و رو یاباژور را روشن کردم که چشمش را لحظه ا

 را دور گردنم انداخت  شیچشم باز کرد و دست ها باالخره

 کنم فقط دوست ندارم غذامو تنها بخورم    ینم یمن بدخلق ری_نه خ

 شد .  نیاو یپت و پهن بود که باعث خنده  نقدرینشست که مطمئن بودم ا میلب ها یرو یلبخند

 واسه شام ؟  می_پس بر

کند  یموضوع چطور نگاه م نیبه ا دانستمی. خوشحال بودم که بحث را شروع نکرده است . نم میرفت نییو پا میسام اماده شد یبرا

 زنانه با من سر جنگ بردارد .  یها یفداکار نیبودم نخواهد با ا دواریام یول

 خودش مهم بود . میاو بود من صد بار و هزار بار تا ابد فقط برا یسالمت متیاگر به ق یمن بچه مهم نبود  نه که نباشد ول یبرا

 شوم ؟  نیمثل او یکه عاشق زن دادیت مساله دس 35من  یشد مگر چقدر فرصت در زندگ یوقت هم نظرم عوض نم چیه

ور ط نیتخت هم یتو یزودتر خوابش برد. و من تا ساعت شهیطبق معمول از هم نی.او دمیو خواب میاز شام هم به اتاق برگشت بعد

که ان ها  یداشتم و نه کس یبا خانواده اش رو به رو شوم   من نه خانواده ا دیکردم فکر کردم که چطور با یباز م شیکه موها

وجود نداشت . تازه اگر  یمنطق هیتوج چیه کنند . من دخترشان را بدون اجازه عقد کرده بودم و هیرا ببرم تا خانواده اش را توج

 میایچطور با او کنار ب دیبا دانستمیبود که نم میپا یبه اسم محمد جلو یکند مانع بزرگ یان ها را راض یشد تا حد یموفق م نیاو

 گذاشت .  یم ریتاث نیاو یخانواده  یدانستم تا چه حد رو ینم یمهم نبود ول میکرد برا یم قشقرق به پا مک مطمئن بود

 رونیاز حمام ب یشده بود و به حمام رفته بود . وقت داریاز قبل ب نیشدم او داریفکر ها خوابم برد . صبح که از خواب ب نیهم با

 زد یامد لبخند

 همسر . یاقا ری_صبح بخ

د کم یام را پنهان کنم . از جا بلند شدم که فرار کرد تو یتوانستم خوشحال یروز من را ساخت که نم یجمله اش جور کی نیهم

 خنده ام بلند شد  یلباس ها . صدا

 . وونهید یکن ی_کجا فرار م

 زد  داد

 نداره    یتموم گهید ی_ عاقد اومده رامان تو رو خدا . تو شرتع کن

خودش  یرا حاضر کرده بود  ول میبرگشتم لباس ها یشدم و به حمام رفتم . وقت دنشیبوس الیخ یشده ب میتکان دادم و تسل یسر

 نبود  .



 

 

 یبلغم میخورده ا یکه زنگ زده بود گفته بود به مشکل مال روزیرفتم شرکت حسابدار د یم دیامدم بعد از عقد با رونیاتاق ب از

 گمرک معطل مانده بودند بروم . یکه تو ییبارها صیترخ یرا تا خودم برا زیدرست کند همه چ یکردم تا حد زیرو وار

 اورد و گذاشت و رفت . ینیریو ش یکردند . معصومه چا یسالن نشسته بودند و صحبت م یو سامان و عاقد تو نیاو

 

 ؟  هیچ نای:ابه من و جعبه ها انداخت و اشاره کرد  یکنجکاو نگاه نیگذاشتم که او زیم یدستم را رو یها جعبه

 گفت  طنتیبا ش ستیدانست داخل جعبه ها چ یزدم و ابرو باال انداختم . سامان که م یلبخند

 خوشگل .  زیچ هی_

 به من انداخت  یبه او و نگاه یو نگاه دیبه سمتش چرخ نیاو

 ؟  هیچ هی_قض

 بود . رو به سامان کردم  مانیجلو زیم یرو لشیکرد منتظر بود تا شروع کند دفتر و وسا یکه نگاه ما م عاقد

 _شناسنامه ها لطفا .

پچ مچ کرد و شناسنامه  یزیعاقد گذاشت بعد هم درگوش عاقد چ یکرد و شناسنانه ها را دراورد . و جلو بشیدست در ج سامان

مشکوک کرد و  ینگاه من م نیدهد . او یم یحاتیخاطر اجازه پدر است که دارد توض هیرا نشانش داد حدس زدم  نیاو گرید

 توانست حدس بزند  یجعبه را نم یکیفقط ان  هستندکرد حدس زده بود حلقه  یجعبه ها را نگاهم

 نیاو یدادم و برا نیحلقه ها را برداشتم ماله خودم را به  دست او یخواند دوال شدم و جعبه  یطور که م نیشروع کرد هم عاقد

 بار عاقد خطبه را خواند گفت بله    نیکه اول نیبه حلقه پرت شد و هم نیرا خودم برداشتم . درش را که باز کردم تمام حواس او

 یزد از خوشحال یبرق م شی. چشم هاردیو چشم از حلقه بگ دیایبه خودش ب نیسامان تازه باعث شد که او یخنده  کیشل یصدا

 بود که از حلقه خوشش امده است.  نیخودش نشان دهنده ا نیو ا

 ؟   یخند ی_چرا م

 خود من هم خنده ام گرفته بود   عاقد با لبخند گفت  دیخند یدلش را گرفته بود و م سامان

 . یدادیبله م یزیچ یلفظ ریبار سوم با ز یکرد ی_دخترم صبر م

 کرد خودش را حفظ کند    یسع یچه شده سرخ شد ول دیفهم تازه

 شدم .  شونیخوب من قبال هم عقد موقت ا فاتهیتشر نای_ا

فر ن کیسامان  میرا پنهان کن یزیبهتر بود حاال که قرار نبود چ یلیقبل خ یبود از نفر دفعه  ید مرد مهربانز یلبخند عاقد

 کرده بود .  دایپ یدرست و حساب

و رغبت و همان بار اول بله داده  لیبا م نکهیخودم بود ا یتمام کمال برا نیاو نینبود ا یراه فرار گهید نکهیداشتم ا یخوب حس

 بودند .  بیغر میکردم و برا یبچگانه را تجربه م یبار ذوق کردن ها نیاول یکردند برا یدلم قند اب م یبود تو

 نشده . اقا داماد حلقه رو دوست عروس خانم کنن . یزی_متوجه ام دخترم . حاال اشکال نداره چ

دم که افتا نیجمله ان بارش در ماش ادید ش یگرفتم . دستش در دستم گم م میدست ها نیرا ب فشیاش را دراوردم و دست ضر حلقه

 تر شد . قیرا دوست دارد که بزرگ هستند   لبخندم عم میگفت دست ها یم

 یمن انداخت بعد حلقه  یبه حلقه  یدستش را باز کرد و نگاه یجعبه  نیمن را عاقد خواند و محکم بله را دادم .او ی خطبه

از اول دوست داشت حلقه ها جفت  دانستمی. م شتریب شیصورتش از چشم ها دیخند یم شیدست من . چشم ها یخودش در جعبه 

 را دست کنم . دشخو یحلقه  یباشد . دوست داشت من هم لنگه 

اشت د جانیه نقدریشد که ا یداشت باورم نم یفیکوچکش گرفا دستش لرزش خف یاورد و دستم را در دست ها رونیام را ب حلقه

 معلوم شد او هم نگران و مضطرب است. یکردم خونسرد باشد ول یفکر م

 یه مدام حلق نیتمام شد سامان با عاقد رفت تا او را بدرقه کند. او یباالخره وقت دیطول کش یکردن دفتر ها و عقد نامه مدت امضا

 کرد ارام سرم را کنار گردنش بردم و نجوا کردم  ینگاه م مانیدست ها



 

 

 . ینه قرض یتمام و کمال مال من گهی_حاال د

 را بستم .  میو چشم ها دیکوچکش صورتم را گرفت و جلو کش یانداخت و بعد دست ها یبه در ورود یسمت من نگاه دیچرخ

 یلذت ببرم از حت نقدریزن ا کیشد از  یکند وجودم را . باورم نم زیتشنه بودن خودش لبر نیگذاشتم لذت داشتنش و ا و

 .  دنشیاز بودنش از نفس کش شیرفتار ها و کارها نیکوچکتر

 گفت  یبه جعبه انداخت و با لحن با نمک یاز من فاصله گرفت نگاه یوقت

 ؟  هیچ نی_خوب حاال ا

 دمیخند

 باشه  ؟  یچ ی_تو دوست دار

 فکر کرد  یکم

 باشه . دهیخر یک نهیباشه مهم ا یچ ستی_مهم ن

 کردم تا ته دلم  ذوق

 باشه .  یماله ک نهی_و البته مهم ا

 جعبه را اوردم و باز کردم .  دمیخند بلند

  دیرا نگاه کرد و با ذوق جعبه را از دستم قاپ گردنبند

 _ماله منه ؟ 

 _نه پس ماله زن دوممه .

  دیکرد و غر اخم

 بده .  شمی_شوخ

  دمیخند

 سال عاشق شدم زن دوم کجا بود دختر اخه.  35_من بعد 

د بو دیو درخشان بود جنسش طالسف فیظر رشیو گردنبند را از جعبه در اورد و رو هوا گرفت و نگاهش کرد . زنج دیگز لب

باز هم به  یبودند ول انیتک تک برل زشیاو یها نیو سبک بود البته نگ فیظر یلینبود چون خ یمتیگران ق یلیگردنبند خ یول

 بود . چیه نیابخرم  شیکه دوست داشتم برا ییزهاینسبت چ

و زرد مخلوط . نگاه صورتش کردم  دیبه هم کهبه رنگ سف دهیبود با چهار باله چسب یکوچک فیکرد سنجاقک ظر زشیآو نگاه

 اشک جمع شد . ناخوداگاه لبخندم محو شد شیچشم ها

 ؟  هیسنجاقک نماد چ یدونی_م

 است .  نیاو هیکه شب دیرسبه نظرم  دمیگردنبند را د نیا یفکر نکرده بودم فقط وقت نیشدم به ا متعجب

 _نه ...

 پاک کرد امدهیرا ن شیدهانش را قورت داد و اشک ها یا

 و صلح و قدرته .  ینماد خوشبخت ییکایو امر ییایفرهنگ اس  ی_سنجاقک تو

امد  لبخند زدم و گردنبند را  یم نینبوده است . همه اش به او لیدل یحاال مطمئن شدم  حسم ب ینگاهش نکرده بودم ول ینجوریا

 دیبه سمت من چرخ یانداختم وقت شیاز دستش گرفتم و مجبورش کردم به من پشت کند . شالش را باز کردم و گردنبند را برا

 کرد با خنده گفت  یم زیاو یبود و داشت تماشا نییسرش پا

 ؟  هیبه چه معن یدون یم یی_تو فرهنگ اروپا



 

 

 سر تکان دادم  دمیخنده اش را نفهم یمعن

 گفتم  یبلند یخنده  با

 .  طانهی_نماد ش

رار صورتم ق کیصورتش نزد  دمشیرا گرفتم و جلو کش شیکرد  دست ها یم طنتیبودم . داشت ش دهیخنده اش را فهم لیحاالدل

 گرفت 

 نکن ... طنتی_ش

 تکان داد  یزد . سر یو خنده بود صورتش برق م هیگر نیب

 _چشم .

را رها کردم کنارم  نیبه ما انداخت دست او یمن   در سالن باز شد و سامان وارد شد نگاه یدل برده شده  یکرد برا یم یدلبر

 . دیخند یم زیام طنتینشست . هنوز ش

 با تعجب نگاه هر دو ما کرد و گفت  سامان

   دیزن ی_مشکوک م

 . ومدهیبه تو ن شی_فضول

 مشغول خوردن شد  ینیریبرداشت با ش اش را ییچا وانیدست دراز کرد و ل دیخند یم نیاو

 شرکت ؟  یبر دینرفته که با ادتی_

  ختمیخودم ر یبرا یتکان دادم و قهوه ا یسر

 رم . یبخورم م یزیچ هیمنو  بزار  ینرفته کشت ادمی_نه 

********* 

 

  سامان

با  تاینها یبودم تا حلش کنم ول یم دیبود که خودم با یمسائل ریکرد گ ییچند بار از شرکت با من تماس گرفت و سوال ها رامان

بود و او هم  ادیدر شرکت ز یریکار و درگ نقدریرفت. ا شیدرست پ یانجام بدهد و تا حد ییهمان تلفن بهش گفتم چه کار ها

ت وق ریو او د میشام را خورد نیبود. من و آو دهیبه نصف رس شیبماند   تازه کار ها رکتدست تنها که مجبور شد تا شب در ش

 دادمیم حیاز کارش را گرفتم و به اتاقم برگشتم . ترج یکنارش نشست تا شام بخورد و من فقط شرح نیحال او نیو با ا دیرس

 م بهتر شده بود . یام برگردم گ زخم و درد ها یقبل یزودتر خوب بشوم که بتوانم به زندگ

خت به ت دهیداغون بود که نرس نقدریا گشتیرفت و شب جنازه برم یشکل بود .رامان صبح م نیخانه به هم تیدو سه روز وضع

و  دیکش یتخت دراز م یتو میاو را عوض کند چون مستق یخودش لباس ها دیگفت که با یمدام م نیرا او نیبرد و ا یخوابش م

 نیبهوهم یز. چند رو گشتیوقت برم ریرفت و شب د یو اول وقتوم رفتگ یکرد  صبح قبل رفتن دوش م ینم یکار چیه

ه ک ینجوریا یبرود و از طرف نیاو یخانواده  دنیتواند به د یشرکت مرتب نشود نم یمنوال گذشت به من گفته بود تا کار ها

قول داده  نیکرد چون به او یم یرامان رو عصب نیتمام شود و ا گریهفته د 2شرکت حداقل تا  یامد قرار نبود کار ها یم شیبو

رامان  یکرد ول ینم یزد و اعتراض ینم یحرف نیخانواده اش بروند گ او دنیبرگشتند و توانست به د نکهیبود به محض ا

 تاب است   یجقدر ب نیکرد او ینداشت چون حس م یخودش حس خوب

ند ک یرامان را درک م طیلبخند زد و گفت که شرا یگفتم و در کمال مهربان شیرا برا طیصحبت کردم و شرا نیمن با او باالخره

خالف نباشد و از  یکارها ریرامان درگ یول ندیخانواده اش را بب رتریشرکت باشد و د یکارها ریدهد رامان درگ یم حیو ترج

 را داشته باشم .  شیاز من خواهش کرد که هوا یطرف

ه ک ینکرده بود . از روز یکار چیوقت بود ه یلیتر بودم و خ یراض یلیرامان خ یفعل تیوضع نینگفتم خودم هم از ا بهش

ه جز ها ب یریکشته شود در درگ ینگذاشته بود کس یخانه جمع شد . حت نیدر ا یخانه باز شد بساط هر خالف نیبه ا شیپا نیاو



 

 

 شوند هرچند نییتام یاگر دارند از نظر مال یکه رامان خودش  سپرد تا خانواده ا شدندکه در خان سعادت اباد کشته  یچند محافظ

 کرد . یخانواده بودند انتخاب م یکه ب یکسان شهیهم شیروهاین نشیزدر گ

امد زخم من هم کامل خوب  یاواخر کارش کمتر شده بود و زودتر م نیهفته بود که رامان هر روز شرکت بود ا کی کینزد

 حالم کامال خوب شود .  دیگفت با یکرد من سر کار بروم م یباز هم رامان قبول نم یبودند ول دهیها را کش هیشده بود وبخ

ه طور هم نیبا رامان بودم ا یو رو شده بود که از وقت ریز یکردم جور یمان فکر م یفعل یتختم نشسته بودم و به زندگ یرو

رامان سر کار  یبه خانه روح داده بود وقت نیبودم ک وجود او یهم از ان راض یلیکه خ یختگیبود . به هم ر ختهیبه هم نر زیچ

درست کرده بود نشسته  شیکه رامان برا یاتاق مطالعه ا یامد حتما تو ینم شیکه صدا یوقتارام و قرار نداشت  قهیدق کیبود 

که ساکت است چقدر خانه از تب و  یکردم وقت یخانه بودم حس م یکرد . من که تو یم ادداشتی یزیچ ایخواند  یبود کتاب م

رامان  یپخت که کل یغذا هم م یکرد . گاه یجا م هرا جا ب لیداشت وسا ای در اشپزخانه ایپله ها بود  یرو ایافتد  یتاب م

 داشت . یکرد و واقعا هم دستپخت خوب یاستقبال م

م حداقل کرد یحفظش م یبرا یفکر دیبود با دنیعکس در حال پوس یکنار تختم را باز کردم و عکسم را برداشتم . لبه ها یکشو

تاقم ا رونیب یلب تکرار کردم از پنجره  ریخانواده را ز یبود که از خانواده ام داشتم . چند بار کلمه  یتنها عکس نیا یچند کپ

 که در اسمان بود .  دیماه را د شدیم

مشکلشان هر چه بود گناه  دانمیوقت نگذاشته بود بشناسمش . نم چیکه مادرم ه یعکس پدر یخال یبه عکس دوختم . جا نگاهم

که من در پرورشگاه  ردیوقت من را نپذ چیبد بود که ه نقدریا یعنیباشم   نیادم زم نیبعد از مرگش تنها ترنبود که  نیمن ا

 . دمیکش یام نم یدگزن یتو یسخت نقدریبزرگ نشوم که من ا

ت بود دس کیمن فقط  یبود که سهمش از زندگ ینداشتم کنارش مرد یمادرم من را بغل گرفته بود سن و سال دمیکش یقیعم نفس

بود اسم مادر  یناقص یشناسنامه ام هم شناسنامه  یدر عکس که دست مادرم را گرفته بود . اب وهانم را قورت دادم ک حت

سرش اورده بود . از او فقط  ییام کجا بود ان را هم البد مادرم بال یشناسنامه اصل دانمی. نم یستیداشت و پدر نه .با مهر بهز

 برده بودند.  یستیفوت کرده بود و من را به بهز یا کدفعهید هم داشتم و بع یخاطرات محو

در  یال نیگفتم که او دییخودم را جمع و جور کردم و بفرما زدیاز چشمم بر یاشک نکهیاتاقم زده شد سر بلند کردم و قبل از ا در

 گفت  طنتیاتاق را باز کرد و سرش را داخل اورد و با ش

 _ اجازه اجازه اجازه ؟ 

. لبخند   شیکارها نیبود که نگاهش کند و حض کند از ا یرامان خال یجور وقت ها جا نیشد و ا یدختر بچه ها م نیع یگاه

 زدم 

 . دیبفرما دیبفرما دی_بفرما

 شد کیتخت نزد هیکنان  زیاتاق شد و جست و خ وارد

 خبر خوب  هی_

  دمیابرو باال دادم پرس  دیرا محکم به هم کوب شیها دست

 شده ؟  ی_چ

 زده گفت  ذوق

 خونه است  گفتم غذا رو اماده کنن .  یکای_ امشب رامان شام خونه است . االن زنگ زد گفت نزد

 ذوقش که ادامه داد  نیام گرفت از ا خنده

  شهیداره کاراش سبک م گهی_فک کنم د

 تکان دادم  یسر

 خانوادت . دنید دی. فک کنم کم کم اماده بشه بر گهی_اره د

 اش  یخوشحال نیزدم به ا یبود. لبخند یزیحسرت برانگ بیغر یمن واژه  یبرا دهخانوا

 .ادین شیپ ی_اره اگر مشکل



 

 

 شهیمن شده بود . من هم یاغاز دردسر است منوجه گرفتگ نیا دانستمیو ناگهان توجهش به من جلب شد . م دیپر نییباال وپا یکم

من همان  یکه خانواده داشت تا دلتنگش شود ول یکردم به دختر یحاال در سکوت حسادت م یشدم ول یم شیها طنتیش ی هیپا

 را هم نداشتم . 

 .  ی_ چرا پکر

 و نگذاشت  دیتا عکس را برگردانم داخل کشو که جلو پر دمیکش رونیرا ب زمیم یتکان دادم و کشو سر

    یبکن یزارم کار یچته نم ی_تا نگ

 را نداشتم   زهایچ نیو ا یکردم حال و حوصله شوخ نگاهش

   ادیاالن رامان م می_بر

 ها نبود . دست به کمر زد و ابرو باال انداخت   یجور حواس پرت نیاو ادم ا یخواستم حواسش را پرت کنم ول یم

 که حالت رو گرفته... هیچ نمیاصال بده بب یحواس من رو پرت کن یتونیم ی_ فکر کرد

ن کنان از م زی.از جا بلند شدم که فرار کرد و با خنده و جست و خ دیبتوانم مانعش شوم عکس را از دستم قاپ نکهیقبل از ا و

 فاصله گرفت عکس را نگاه کرد و به سمتش رفتم 

 . یبدش به من . خرابش نکن نی_او

 یو تو دیکش یم رونیاشت خودش را به زور بابر د ریمحو شده بود . نور مهتاب ز  شیلب ها یرو ی. خنده  ستادیا کدفعهی

را  گرید یطور که مسخ عکس بود چراغ ها نیدست برد وهم نیروشن بود او ییکرد   چراغ کم سو یاتاق را روشن تر م

او را منقلب کرده است . جلو رفتم و  نقدریدر ان عکس ا  یزیچه چ دانستمیروشن کرد . نور اتاق را کامال روشن کرد . نم

حالت  رییتغ نیباعث ا یزیچ نکهیشده بود که خودم هم شک کردم به ا یجد نقدریکه دستش را باال اورد ا رمیم عکس را بگخواست

 اش شده است  یناگهان

 ؟  هیعکس ماله ک نی_ا

 تعجب نگاهش کردم  با

 منه . ی_برا

 لب باز کرد  یبود دهانش انگار دوخته شده بود . به سخت دهیمن کرد رنگش پر یبلند کرد و نگاه چشم ها سر

 ؟  ییعکس تو یتو ی_بچه 

 منقلب شده بود  نقدریبود چرا ا یاگر کنجکاو یحت دمیفهم یرا نم شیسوال ها نیا

 تا جوابش را بدهم  دیکش طول

 عکس خانوادمه . نی_اره ا

 و دمیزد . دنبالش دو رونیاز اتاق ب کدفعهیمن انداخت و به  یچه مرگش شده است نگاه دانستمیکشد نم یکردم نفس نم حس

 کردم شیصدا

 ؟چت شده ؟  یریم یکجا دار نی... آو نی_آو

فتاده ا یمطمئن شدم اتفاق گهیعجله داشت که در اتاق را باز گذاشت د نقدریبه اتاق خودشان رفت ا دمیزده بود دنبالش دو وحشت

 گفت  یلب م ریگشت و ز یم یزیو دنبال چ ختیر یم رونیرا ب لشیگشت وسا یم یزیکمدش دنبال چ یاست تو

 کجاست ... کجاست ... یلعنت ی_لعنت

 گفت  ینم یچیچرا ه کدفعهیشده بود  ینجوریکرد چرا ا یام م وانهیسمتش رفتم داشت د به

 .  یکن یم ینجوریشده چرا ا یچ نی_آو

ا پولش ر فی. ک ختیر نیزم یرا رو زیرا باز کرد همه چ فیاش بود در ک یمیقد فیکرد. ک دایخواست پ یکه م یزیچ باالخره

تا  بود که یعکس دیکش رونیرا به زور ب یزیپولش بود چ فیک یکه تو ییعکس ها نیچنگ زد و باز کرد از ب نیزم یاز رو



 

 

 گرشیتش بود دست دپنهان شده بود . وحشت زده عکس را باز کرد و بعد خشکش زد. عکس من دس گرید یعکس ها نیشده ب

تفاوت که کامل بود مرد  نیاز عکس خودم بود با ا یگرید ینسخه  شدیعکس خودش جلو تر رفتم کنارش زانو زدم باورم نم

 ولو شد .  نیزم یخشک شده بود رو نی. آودیلرز یم میبود . دست ها دایمن فقط دستش بود کامل در ان عکس پ یعکس که برا

 که پدرم بود انداختم ی. نگاه مرد دمیدینگاه عکس ها کردم انگار داشتم خواب م  دمیها را از دستش کش عکس

 یعمر نداشتمش و در ذهنم او را ساخته بودم . مرد یکردم که همه  یرا تماشا م یصورت مرد یعکس بودم داشتم اجزا خیم

دست  عکس نیا یکردم . ول یم هینبودنش گر یقبل داشتم برا ی قهیچند دق نیبودن و داشتنش خفه ام کرده بود که هم یکه آرزو

درم پ توانستیمرد کجاست م نیا دانستیعکس را داشت پس حتما م نیا نیاگر آو تمنشس نیزم یرو نیکرد کنار او یچه م نیآو

 را به من برساند  

 کنه    یم کاریعکس دست تو چ نیا نی_آو

از بغض  دیلرز یم شیبود و لب ها دهیدو شیاشک به چشم ها دادیکرد و جواب نم یمن را نگاه م رهیخ رهیبرده بود خ ماتش

 ناخوداگاه باال رفت  میسکوتش صدا نیبودم از ا یعصب

 مرد االن کجاست ؟  نیا یدونیعکس رو م نیا یآدما یشناسیتو م کنهیم کاریعکس دست تو چ نیا گمیم نی_آو

الل شده بود .  نیدانستم و حاال هم آو یبودم و نم کیهمه به خانواده ام نزد نیکرد ا یتر م یمن را روان نیساکت بود و ا نیآو

 داد زدم 

 ؟  یشناس یمرد رو م نیا نی_آو

صورتم نشست . دو دستش را دو طرف  یباال امد حواسم مرت دستش شد که رو شیسر تکان داد و بعد دست ها یحال خراب با

 ختیر یم شیسرد بود اشک ها شیکرد . دست ها یکار را م نیچرا داشت ا دانستمینم ستیچ هیقض دمیفهم یصورتم گذاشت نم

 یمطلق یاهیکرد س یکرد کار نم یمن خشکم زده بود مغزم فکر نم داخترا دور گردنم ان شیو دست ها دی. خودش را جلو کش

 کنم . یرا حالج زیچ چیتوانستم ه یبود که نم

 ... یعنی

ارام ضجه  ختیریگردنم م یکردم که رو یرا حس م شیاشک ها هیگر ریبلند زد ز یبا صدابغل من انداخت و  یرا تو خودش

 زد 

 ... نی_آرو

سال قبل گم  یلیکه ... پدرش خ یبود . همان برادر ناتن نیبرادر او نیکرد . ارو یعمل م ریمغزم د نی...آرو نی... آرو نیآرو

 دنبالش گشته بودند و ... یلیکرده بود و خ

کرد و من را  یکرده بود .دستش صورتم را لمس م سیکردم نگاه صورتش کردم . اشک ها تمام صورتش را خ شیخودم جدا از

 ... یعنینگاه جز جز صورتش انداختم  ختیر یکرد و اشک م ینوازش م

 ... داداشم ... نی_آرو

چنگ  میمن خواهر داشتم  بغض به گلو یعنیتم همخون خودم را کنارم داش کیمدت  نیا یهمه  یعنیخواهر من بود ؟  نیآو یعنی

 انداخت .  یم

 ازت نبود . یاثر چیه ینبود ی. ول میبابا چقدر دنبالت گشت چقدر ما دنبالت گشت یدونی_نم

ه بود کرد یمن هم دلتنگ یبرا یکس یعنیخانواده ؟  کینه  یکیمن تنگ شود .  یبود دلش برا یکی یشدم . بعن یخفه م داشتم

 منتظر من بود ؟  ییجا یکس یعنی

بلندش کنار گوشم بود .  یها هیگر یرا بستم صدا میخواهر من بود . چشم ها نیو محکم بغلش کردم . او دمشیسمت خودم کش به

 .  ختیر یفشرد و اشک م یپشتم را محکم م

ها و  و یبود اشک دلتنگ ی. اشک خوشحال ختمیر یبسته اشک م یصدا و با چشمان یصورتم راه گرفته بودند ب یرو میها اشک

 نیکردم او یفکر م ینبود ول ادمی. من که پدرم را  دهدیپدرم را م یکردم بو یحس م دمیرا بو کش نی. او میزندگ ینداشته ها

 پدرم را بدهد .  یبو دیحتما با



 

 

وقت قبال نداشتم .  چیکه ه ی. خودم آرام شده بودم . آرامش دیلرز یهنوز م یبغلم بود .آرام تر شده بود ول یدانم چقدر تو ینم

 را از جا پراند . مانیرامان هر دو یشدم که صدا یم وانهیشده بود به مغزم .داشتم د زیفکر ها سرر یهمه 

 چه خبره ؟  نجای_ا

رنگ  نیخورد  االن بود که از کنترل خارج شود آو یسرش چرخ م یتو الیتوانستم حدس بزنم االن هزار فکر و خ ی...م یوا

 بدهد  حیخواست توض دهیپر

 که فکر .... ی_رامان اونجور

مان قبل از انفجار را هیتوانستم در چند ثان یزد چه طور م یپرت کرد . زنگش سرخ شده بود و نفس نفس م نیزم یرا رو فشیک

را  یاش کرد چند قدم بعد وانهیکار د نیرا پشت خودم فرستادم که هم نیبدهم . دو قدم برنداشته بود که آو حیرا توض تیوضع نیا

رامان انداخت و چشم  یکه بلند شد خودش را جلو نیآو غیصورتم خورد . ج یبرداشت و مشت اول تو عتریبه سمت من سر

 زد  غیو ج  ستادیرا باز کرد و به دفاع از من ا شیرا بست و دست ها شیها

 . دمیم حی_توض

واکنش ها را از  نیبهتر شهیهم نیاو یآمد . رامان جلو ینم یگرید یصدا یول دمیشن یرامان را م ینفس نفس زدن ها یصدا

 در هم بود .  شیکرد صورتش برافروخته و ابروها نی. منتظر نگاه او دادیخودش نشان م

 یدست به کار شده بود عکس من را به رامان نشان داد و جلو نیبلند شوم آو میرفت تا از جا یم نییاش باال و پا نهیس قفسه

 صورتش گرفت 

 ماله سامانه  عکس خودش و مامانشه    نی؟ ا یدیعکس رو د نی_ا

  دیپر از خصومت به من انداخت غر ینگاه

 ؟  ی...که چ دمشی_د

را به خودش جلب کند نگاه عکس  نیحواس آو یعکس خودش را هم باال آورد و نشان رامان داد باالخره توانسته بود همه  عیسر

 داد حیتوض نیگرفت آو نیوجه شباهتشان شده بود هر دو را از اوکرد او هم مت یها م

 من .  ی.برادر ناتن نیعکس بابامه با همسر سابقش و پسرش آرو نیعکس ماله منه ا نی_ا

 محبت را داشتم . نیعمر خال ا یکرد . من همه  یم وانهیبرگشت و نگاه من کرد جنس محبت نگاهش من را د بعد

 . دیایکنار ب هیتر از من توانست با قض عیکرد سر یم یسمت رامان . رامان داشت در ذهنش حالج برگشت

 گفت  یبا بغض و خوشحال نی. آو یعنی_

 ... برادرم . نهی_سامان همون آرو

من است و داشت متعلق به  نییقیبود  دهیعکس من را بارها د نیو بعد به من انداخت ا نیبه او یسر بلند کرد و نگاه رامان

 صورت رامان گذاشت  یقدم جلو گذاشت و دست رو نیسکوت کرد آو یچقدر دنبال پدرم گشته ام . چند لحظه ا دانستیم

 اون برادرمه .. محرممه . زمی_عز

 دهیرا پاک کردم . رنگ خصومت نگاهش پر مینشان بدهد . اشک ها یچه واکنش دانستیانداخت نم نیبه من بعبه او ینگاه رامان

 را گرفت و از صورتش جدا کرد  نیکرد دست او یم مانی. نگاه هر دو بود

 .خوبم نگران نباش .  زمیعز دمی_فهم

هر  یدر کمال ناباور یول میبود دهیترس نیکه رامان به سمت من آمد هم من و هم آو دیراحت شده بود عقب کش الشیکه خ نیآو

 و لب زد  دیمن را در آغوش کش مامیدو

 دونستم ... ی_ببخش... نم

********* 

  رامان



 

 

 کرده بود که تمام هیانقدر گر یکرد تک و توک ول یم هیهنوز گر نیبود و سامان که کنار هم نشسته بودند . او نیبه او نگاهم

و  دیجد یلیارتباطشان . خ نیبود درک ا یبیحس غر میسرخ شده بود . سامان دستش را گرفته بود در دستش . برا شیچشم ها

نه  هفته کیحق داشتند . حق داشتند  یول شدیم میحسود یکردم که گاه ینگاهش م یجور نیسختم بود . آو نیهم یبود براتازه 

سال ها از خانواده  نیآو یبرادر گمشده  نیهمان آرو ایرا تماشا کنند . سامان  گریو همد نندیبنش نجوریسال هم کیماه نه  کی

 یسرزنش کرد به هر حال مادر بوده و از طرف یلیشد ان زن را هم خ یمادرش . نم یاش دور افتاده بود به خاطر خودخواه

سامان  نکهیا یشود قضاوت کرد ول ینم میاو نباش گاهیتا در جا ردیبگ یمیتصم نیچن شدهیداشته باعث م نیکه با پدر او یمشکالت

و به دنبال ا یلیپدرشان خ نکهیرگتر ها بود .ابز یها یشده بود به خاطر خودخواه یعمرش در پرورشگاه سپر یسال ها تیبهتر

ت . پولش داش فیدر ک یاش عکس یاز برادر ناتن نیبودند . انقدر که آو لیقا تیاو اهم یشکر داشت که برا یگشته بود باز جا

 نکرده بود .  دایعکس را پ نیبود که سامان همان اول ا نیتعجبم از ا

عمرشان  ی. آن ها همه  ادیهم ز یلیکردم خ یو صورتش را لمس کرد . حسادت م دیکش رونیدستش را از دست سامان ب نیآو

به من کرد و با  یشدم   سامان نگاه یکردم  از خودش عصبان یموضوع حسادت م نیبودند  و حاال من به خاطر ا دهیهم را ند

 خنده گفت 

 همه عمر . دمشیها ؟ خواهرم خوب ؟ ند ی_داداش منو نکش

   نیمن بود قبل از آمدن آو یزندگ یبشر تنها موجود دوست داشتن نیکند. ا فیخواست جو را تلط یم شیداشت صدا بغض

 زدم ، از ته دلم . یشوم از دستشان . لبخند یتوانستم عصبان یچطور م

 نره . ادتیکنم .  یبزل و بخشش ها هم نم نیو از ا رمیگ یفردا پسش م یامشب ماله تو . ول نی_آو

 نگاه کرد و لب زد  میچشم ها یبه سمت من برگشت و با عشق تو نیآو

 _ممنون .

 تکان دادم و خواستم بلند شوم . یسر

 نور شده  یاالن نو عل دیدونی_م

 دو با تعجب به من نگاه کردند  هر

ا . ت یسرموش بزار ماه رو دنیچند نیگم و گور بودن خودت تو ا ی هیکل قض یتون یداداشت م نیشدن ارو دای_حاال با بهانه پ

 . یکن دایبهانه که من خواستم کمکت کنم برادرت روپ کی نمیالبته .ا یحد

بود . هرچند قانع کننده نبود  یبهانه خوب نیا نیاو یخانواده  حیتوج یبود . برا امدهیمن بدشان ن دهی. ان ها هم از ا دندیدو خند هر

 بهتر بود .  یلیخ یچیاز ه یول

 بگذارم . شانیخواستم تنها یبلند شدم م میجا از

 تتوانسیشده بود از دوق نم دایپ نیکردم برادر گمشده او یفکر م رفتمیطور که از پله ها باال م نیبود . هم یشب خوب چقدر

شدن به  کینزد یخودم بود . بهانه برا کتریو از برادر نزد یمی. برادر گمشده خواهرم دوست صم ردیرا بگ شیاشک ها یجلو

را  هیقض نیو ا میکم کم به سراغ خانواده اش برو گریتوانستم د یام کم شده بود و م یرجور شده بود . بار کا نیاو یخانواده 

ل به ک ییی. دا میکه شعب شهرستان ها را گسترش بده میشد یرفت و اماده م یم شی..کار شرکت خوب پ میکن یو رسم یعموم

 بود . شکوکبود و فعال در الک خودش بود . هر چند م دهیکش رونیام ب یرا از زندگ شیپا

 شان را خراب کنم به یخواستم خوشحال ینم یبود ول یداریشب ب یبه معنا نینبود و ا شمیپ نیاو یبود . ول یشب خوب یلیخ

 بودم و خودم خبر نداشتم .  هیتا به حال من فکر بق یام . از ک یخاطر خودخواه

********** 

  نیآو

 بابا بود .  هیشب یلیکردم خ یکه به او نگاه م نطوریکردم . ا یم یجز جز صورتش را وارس خوب

توانسته بودم خودم به دنبالش گشته بودم پرورشگاه به  یکه چطور از وقت میاز کجا شروع کنم چطور بگو میدانستم چه بگو ینم

نبود که به مورد ما  نیکدام ارو چینداشت . اسم ه یموردشان همخوان چیبا ه میاطالعات که ما داشت یپرورشگاه رفته بودم ول

سخت بود  می...برا نیآرو ای. سامان  مینداشت نیاز آرو زیچ چیهم نداشت ه تیفیکه ک انعکس درب و داغ کیبخورد و ما جز 



 

 

 یاست که نقاش یه واقعخواست مطمئن شوم ک یکردم دلم م یمن سامان بود . صورتش را لمس م ی. برا نیارو میبهش بگو

 که واقعا برادر من است .  ستین الیکه خ ستین

 کرده گفتم  بغض

 شناخت .  ینم ینیآرو چیکس ه چی. ه یلی. خ میدنبالت گشت یلی_به خدا خ

 را پاک کرد و با محبت نگاهم کرد  میها اشک

 یبودم و از وقت یپرورشگاه ادمهی یمحو مادرمه . از وقت ریکه دارم تصو یتنها خاطره ا دونستمیخودمم.نم زمیدونم عز ی_م

 پرورشگاه داده بودنم .  لیسامان .بدون شناسنامه تحو گفتنیبهم م ادمهی

 من نمونده بود .  یازش برا یچیتصادف مرده بود و ه یتو مادرم

 مثل رامان را داشته . یدرم کسپرورشگاه بود . چقدر خوب بود که برا یبود پس او هم کنار رامان تو دهیکش یسخت چقدر

 کرد گفت  یسرم را نوازش م یطور که رو نیهم دیبغلش کش ی،دستم را گرفت و من را تو اوردیطاقت ن سامان

 یتونیدرخت محکم م کی. مثل  هیکه چه جور شیشناسیم زمیرامان رو کنارم داشتم عز شهی؟ من هم یخور یم ی_غصه چ

 . یکن هیبهش تک

ند پر ک شیرا برا زیهمه چ یرامان جا شدیمگر م یبودن . ول ریگاه بودن بود . ذاتش بود مد هیرامان تک تیخاص گفتیم راست

 بشر مهربان است .  نیدانستم چقدر ا یگفت من غصه نخورم م یها را م نیمثل مادر و پدر . ا

 کشد . یم گفتنو خون خون را ینبود راست بود م لیدل یشد حس که از اول بهش داشتم ب ینم باورم

 شدم  رهیچشمانش خ یجدا شدم و تو ازش

 . یباش ازین یب یخوشحال باش یکرد که هر جا هست یبرات نذر م شهی. هم یکرد سالم باش یسر نمازش دعا م شهی_ بابا هم

 کرد   ینگاه من م یابخند مهربان با

 دعاهاش بود .  ی_ و تو جواب همه 

 . میبگو دیچه با دانستمیکه نم یسرشار بودم از خوش نقودیلبم نشست . ا یحرفش ناخودداگاه لبخند بود که رو از

ه کرد واست ک یم هیکه گر نیبه ا شدیم میحسود یگاه دونهیتو رو به بابا نشون بدم خدا م میکنم بر یم ی_به خدا لحظه شمار

 خودشو . دونستینکرده که مقصر م داتیکه پ یستین

 رنگ غم گرفت .  نگاهش

 . میهمه عذاب نبود نیبود هر دومون مستحق ا ی_هر اشتباه

 خواستم غصه بخورد . از جا بلند شدم و دستش را گرفتم ینم

کنم . خودمو واسش لوس  زونشیخودمو او رمیباز قدم بزنم دستش رو بگ یهوا ی_من هزار تا کار دارم با داداشم بکنم مثال تو

 بشم .  میپشتش قا امیکنم از دست شوهرم فرار کنم ب

 از جا بلند شد  دیخند

بکنم بلند  ییتونم دخالت ها یم یدار یبکنم از اونجا که حاال با من نسبت خون ییکارا هیتونم  ی_خوبه خوبه مورد اخر رو م

 میخواست برم به معصومه بگو یخواست بلند بلند بخندم دلم م یرا پنهان کنم .دلم م میخواست خنده ها ی، مستانه ، دلم نم دمیخند

 میمه بگوبه ه

 نیتوانستم ا یقشنگ بود نم میبرا زیبود . انگار همه چ یخنک یاسمان بود هوا یمهتاب تو میزدیعمارت قدم م رونیباغ ب یتو

زد کنترل کنم . از رامان هزار بار ممنون بودم که گذاشته بود با سامان باشم از  یدر وجودم را که پشت و بارو م یهمه خوش

سال ها که فقط  نیا یخواستم عوض همه  یخواستم تنها باشم م یداشتم  . م ازیلوت را به ما داده بود نخ نیرفته بود و ا نکهیا

 .  اورمیبودم در ب دهیرا از بابا شن فشیتعر

 _مامانت و بابا خوشبختن ؟ 



 

 

پدر با مادر من ازدواج کرده بود و مادرم را مقصر  نکهینکند ناراحت باشد از ا دمیقفل کرده بودم ترس شیرا در بازوها میبازوها

 و نگاهش کردم .  ستادمیا یطالق مادرش بداند . ناگهان

 _باور کن بابا چند وقت بعد از طالقش اصال با مامانم اشنا شد . 

 انداخت . صورتم را نوازش کرد  میچشم ها یتو ینگاه

مامانم هم مقصر بوده . حاال اختالفشون به  دهیکرد از من نشون م میکه مادرم بابا رو قا نی.هم زمیعز یبد یحیتوض ستین ازی_ن

 بوده . یلیهر دل

 کردنش . دایاز پ بودمیخوشحال م دیناراحتش کنم   االن با طیشرا نیکامل راحت نشده بود دوست نداشتم در ا المیخ

را  ریکم سو که مس یدرخت ها و چراغ ها نی.از ب گریبود د یبحث چه نیخواستم دلخور شود ا یرا محکم تر گرفتم . نم شیبازو

 باز کرد و من را به سمت خودش چرخاند  شی. دست من را از بارو میروشن کرده بودند عبور کرد یبه سخت

که واست  یگلوله ا نیا ی... حت یمن ثابت شده است . من همه جوره باورت دارم . حت یتو برا زی. همه چ نی_نگران نباش او

 .  یهم زن برادرم بود ی... نبود یخوردم هم ارزش داره . خواهرم

زود  نقدری. لبخند زدم .چرا امروز ا یبردارد نیداشتن چن یزد برا یتوانست خوب باشد ؟ دلم پر م یخوب بود . چقدر م چقدر

 .   گرفتیام م هیبه زود گر

 یلم مکه د یو تک فرزند بودنم و اتاق التمیامدن خودم و تحص ایم و از به دنگفتم و از مادر شیو من از بابت برا میقدم زد دوباره

 خواست نشانش بدهم . 

گذشته  12ساعت از  تمیبه سالن برگش یکرد و سر به سرم گذاشت . وقت یو شوخ دیدقت و وجود گوش داد و خند یاو با همه  و

معصومه متعجب بود هنوز در    میدر سالن خورد یو قهوه ا یبودم چطور گذشته خسته و کوفته بودم چا دهیبود اصال نفهم

 کنم .  یم انتیکه من به رامان خ شیدوست نداشتم سو تفاهم شود برا دکر ینبود و با اخم نگاه ما م ایقضا انیجر

  و نگاه من کرد ستادیکردم .ا شیبرود که صدا رونینداشت پس بدون حرف خواست از سالن ب یفضول یعادت ها نیا از

 . میدی. امروز فهم نهیکه سامان برادر گمشده ام ارو نقدریگم واست هم ی_بعدا مفصل م

با  نباریگفت و ا کیتبر یلبش نشست و کل یرو ینگاه من و سامان کرد و بعد لبخند رهیخ رهیاش از تعجب باز شد خ چهره

 گفت  یرفت . سامان نگاه من کرد و با لبخند رونیروشن از سالن ب یچهره ا

  ؟یبد یحیتوض یبه کس ستین ازیکه ن یدونی_م

 را برداشتم  میچا وانیخنده ل با

 _البته به جز رامان ...

 گفت  یزیفکش گذاشت و با لحن تمسخر ام یرو دست

 _اخ اخ اخ اره ... به اون حتما ... 

 از رامان خورده بود . ینیکرد . مشت سنگ یشوخش را حفظ م تیدر همه حالت شخص دمیخند

 و چه جور بود که خوابم برد   یک دمینفهم میخورد یچا یوقت

*************** 

 سامان

 شد بلند شدم و ارام بغلش کردم تا به اتاقشان ببرمش .  نیسنگ یلیخ نیخواب او یوقت

قه خاطر عال گذارد همه به یگفته بود ما را تنها م نکهیبخوابد و ا نیو در نبود او ییسختش بود که تنها یلیدانستم رامان خ یم

اگر خواب هم بود مطمئن بودم  یبه در وارد کردم  حت یاش به ما دو نفر بود.از پله ها باال رفتم و جلوس در اتاق ارام ضربه ا

با  ستمیمدت همانجا با یباز شد و رامان متعجب و حسرت زده نگاه من کرد. سختم بود طوالن یکوتاه ثدر با مک شدیم داریزود ب

 خسته بودم . ینداشت ول یادیوزن ز نیکه آو نیا

 .ستایهم سبک ن یلی_داداش برو کنار خ



 

 

 یرا به تختشان بردم . رامان آرام  و ساکت من را نگاه م نیدر کنار رفت   وارد اتاق شدم .و او یبه خودش امد و از جلو تازه

 یکه به سمت در اتاق م ینشد . موقع داریب بود و اصال نیبچه ها خوابش سنگ نیتخت گذاشتم . ع یتو اطیرا با احت نیکرد آو

 ناراحت  ایخوشحال باشم  دیبا دانستمیرامان شوهر خواهرم بود نم نکهیکردم   ا اهشو نگ ستادمیرامان ا یرفتم جلو

دانستم مثل جانش او را  یبود که م نیو ان هم ا داشتیروشن نگه م یلیمن خ یرا برا زیچ کیبود  نیرامان عاشق آو نکهیا یول

   دیایگذارد اشک از چشمش ب یو نم پرستدیم

 زیبه هن چ دشانیکه با هم مشکل دارند و در ابتدا د یادم ها یشد که وقت یباورش م یشده بود   ک لمیف هیما هم شب داستان

و تا االن لحظه همش  زدمیه رامان محاال ب دیسر دلم بود که با یمتفاوت برگردد .حرف نقدریا شانیاست ناگهان ورق برا یگرید

 نه   . ایاست  یدرستکردم که  یم نشیداشتم شبک و سنگ

. من  ادینگم بهت . نزار خون از دماغش ب شهیاز همه خواهرمه . نم شتریاالن ب یزن داداشم بود و هست ول نی_رامان ...آو

 پشتت هستم . زیخودم تا ته همه چ

 را از نینداشت و ا یبه خنده نشست . حس بد شیکرد و لب ها ریینکرده بود ناگهان تغ یرییحالت صورتش که تاحاال تغ 

 کرد  ی.مکث دمیفهم یصورت و حالتش م

 _جونم به جونش بستس . 

 یرا م نیو واقعا عاشقانه او زدیهوا حرف نم یاز دوشم برداشته بودند  مطمئن بودم که رامان رو یانگار بار دمیکش یراحت نفس

 فکر کنم . یخواست به اتاقم بروم و کم ینمانده بود دلم م یگری.حرف د دیپرست

ت وق چیه نکهیدانستم جز ا یاز او نم چیکه ه یرفتم پدر یبه نزد نزد خانواده ام م دیکرده بودم و حاال با دایجدا خانواده ام را پ 

تخت نشستم و به فکر  یتاق خودم پناه بردم و روتکان دادم و اتاق ان دو را ترک کردم . به ا یمن را فراموش نکرده است .سر

 کردم .  یرا نگاه م وارینشسته بودم و داشتم در و د نجایدرست شده بود من ا زیفرو رفتم .حاال که همه چ

 یبر مص دیحاال ...با یول یکنم به سراغش بروم بدون معطل دایپدرم را پ یکردم وقت یفکر م شهیبودم هم الیخ یب شدینم باورم

 کیبه  کینزد بتیغ یقانع کردن پدرم برا یبکنم .به اندازه کاف یا دهیخواستم کار نسنج ی. نم میبرو نیو با رامان و او میکرد

 بود .  یکار سخت نیاو یساله 

 چیکه ه یبا پدرم رو به رو شوم پدر دیبا یکردم که چه طور یفکر م نیتوانستم بخوابم همش به ا ینم دمیتخت دراز کش یرو

همه  تدافیاتفاق ب دمیپدرم را د یکه ممکن است وقت یاحتمال یحالت ا یخواست همه  ی. دلم م دمیکش یقیقت نداشتمش . نفس عمو

 کنم  . ینیب شیواکنش ها را پ ی

********* 

  نیآو

 ادیشرکت ز یشدم  رفته بود . انقدر کار ها یم داریهر روز صبح که ب رایتخت بود . اخ یشدم رامان هنوز تو داریخواب ب از

ا به جا ج نقدریا یبسته بود معموال وقت شیبود و چشم ها دهیبه سمتش طاق باز خواب دمیهم نداشت. چرخ دنیبود که مجال نفس کش

 کردم و و نگاه صورتش دمیخودم را به سمتش کش یبسته ماند.کم شیتکان نخورد و چشم ها یول شدیم داریشدم از خواب ب یم

 به خنده انداختم .  شبید ادی

  طونیش یخند یم ی_به چ

کردم  یصورتش را تماشا م یطور که اجزا نیرا باز نکرده بود هم شیزدم هموز چشم ها یبود . لبخند داریخوردم پس ب جا

 گفتم 

 . شمیم داریروز شوهرم کنارم و من ب نیشده بعد چند بمینص یکنم که چه سعادت ی_دارم فکر م

 

 شیشب چشم ها یستاره ها دمیرا باز کرد و من د شیامد و سرش را سمت من چرخاند و باالخره چشم ها شیارام به لب ها لبخند

 را .

 اول صبح خانومش تنگ شده . ینجوریا یها یدلبر یکه شوهرتون داش برا نیا لیسعادت به دل نی_ا

حرف  نیاز ا ی. حت دادیمن را ادامه م یها یباز وانهیها و د طنتیش نیا یگاه یآمد وقت یبلند خوشم م ی. با صدا دمیخند بلند

 خنده ام تمام شد گفت  یخندم وقت ینگفت و فقط تماشا کرد که چطور م چیکردم . ه یکوچکش حض م یها



 

 

 گشنمه . یلی؟ من خ ستی_گشنت ن

  دمیامدم و به سمت حمام دو نییتخت پا از

 بگو صبحانه رو حاضر کنن .  رمی_تا دوش بگ

.حاال که سر رامان خلوت شده بود حاال گه سامان  میخانواده برو دنیقرار است به د یکردم که ک یفکر م نیحمام همش به ا یتو

 دلم نبود . یبرادرم بود . دل تو

************* 

  رامان

 شانیسر جا نیخانواده او دنید یبرا میشده بود تا برو ایکه مح ییزهایچ یگذشته بود و همه  یاماده بود .دو روز زیهمه چ گهید

 بودند . 

 بود  دهیها را کش هیبهتر شده بود و بخ یلیبود   زخمش خ نیکردم همش کنار او یدو روز ساکت شده بود و ولش م نیا سامان

شد  ینم شیبود که رو یزیچ شناختمیکرد . سکوت سامان را م یم اطیهنوز احت یبا من به سر کار امده بود . ول روزید یحت

 یاده خانو دنیکه بخواهم به د دیایب یسختم به من فشار طیخواستند به خاطر شرا یو رامان نم نیدانستم او یو من خوب م دیبگو

 .  میبرو نیاو

. ظاهرا که  میبرو نیاو یراجع به فردا که قرار بود به خانه  میکردم هر دو را تا حرف بزن شانیامروز عصر صدا باالخره

 .  افتدین یمترقبه ا ریبودم اتفاق غ دواریبروند و ام ییخانواده اش خانه بودند و قرار هم نبود جا

اگر سامان برادرش  یان که کنترلش دست خودم نبود و حت یدرون یحس ها نیتکان دادم به ا یکنار سامان نشسته بود سر نیاو

بود  نیا مسئله یکنار خودم باشم ول شهیبرو برگرد هم یب نیبرادرش بود دوست داشتم او نکهیبا ا یمن سخت بود و حت یبود برا

 حق داشت با ان ها وقت بگذراند .  ندینبودم .او حق داشت خانواده اش را بب نیاو یندگفقط من در ز بودمیم یمنطق دیکه با

 و با خنده گفتم  دمیکش یقیعم نفس

 ها . دیحذف کرد یزندگ ی رهی_خوب شما دوتا که خوب من رو از دا

 گفت یبرگشت سمت من و با لبخند سامان

 _شما حسادت نکن خواهرم .

 .  میکن یکیبرا فردا را  مانیبود که صحبت ها نیاالن وقت ا میکل کل شو ایو خنده  یخواستم وارد شوخ یتکان دادم نم یسر

 شد . هر دوشان یگفته م دیکه نبا ییها زیرا گفتم و چ زدندیم دیکه هر کدام با یشد و هر حرف یزنده م دیکخ با ییحرف ها همه

تادم را زودتر باال فرس نیباالخره بعد از شام او دیپر یم نییکه مدام باال و پا نیاو   دندیگنج یدر پوست خودشان نم یاز خوشحال

 یزیکنجکاو شده است که چه چ یحساب دانستمیبه من انداخت م یو نگاه ستادیباشم .سامان متعجب ا تهداش یتا با سامان صحبت

 . میخواهم بگو یم

 ؟  اهیدنبال نخود س یرو فرستاد نیشده که او ی_خوب ؟ چ

 کردم از کجا شروع کنم  یداشتم فکر م دمیکش یقیعم نفس

 هامونه   یخانوادتون تازه شروع بدبخت دنیسامان رفتن ما و د نی_بب

ما رو به  یسامان مشکل اصل یدارم ول یشتریب دیباز ام میکه ما دار یتیحرفا که حاال با وضع نیجدا از قانع کردنشون و ا 

 با محمده .  ییرو

 فکر کرد و سر تکان داد  یپسره وسط باشه . کم نیا یرو کنترل کنم خصوصا که پا طیشرا یتونم همه  ینم من

 .  افتهیب یرامان مگه من مردم بزارم اتفاق یگیم یفهمم چ ی_ م

 زدم و گفتم  یبهم دست داد . لبخند ارام یداشتم حس خوب یچه عمل یچه زبان تشیکه دوباره بود و حما نیا از

از  ترشیب ایبوده  یو محبت و دوست نیپسره داشته حاال د نیبه ا ییحسا هیقبل از ما  دونمیم یبشه حت نیاو کیخوام نزد ی_نم

 حضورش .. ی... حت یول ستیاصال دوست ندارم بهش فکر کنم و برام هم مهم ن نیا



 

 

 شانه ام گذاشت یو دست رو دیحرفم پر وسط

 .. یارتباط رو کم کن یتون یدارن   فقط م یاونا ارتباط خانوادگ یشه که حذفش کن ی_رامان نم

من  یندگبخواهد ز نکهیدنبال ا افتدیمرد ب نیا نکهیر افک یراه بود ول نیبهتر نیدونستم حرفش درست بود و شک نداشتم و ا یم

    زدیرا به هم بر

گفت . آن چشم ها و ان بغض و  یدروغ نم شیبودمش چشم ها دهیکه من د یکند  مرد یکار را م نیداشتم که ا مانیبود و ا سیپل

مرد  کیبگذرد . من نگاه  یسادگ نیرا باور کند و به ا ییدروغ ها نیچن یسادگ نینبود که به ا یکدام مرد چیان اشک ها ه

 بدهم .  حیسامان توض یها را برا نیهم متنفر بودم  سخت بود ا نیو از هم شناختمیم ا. عاشق بودن ر شناختمیمصمم را خوب م

 پسره باش. نیو ا نیدرست نبود حواست به او طیشرا ایدرصد  کیکن اگر من نبودم  ی_فقط سع

 المیخ ارهیوجود ب هینفر  2شما  یزندگ یتو یزارم اون ادم خلل یوقت نم چیمن ه ینگران باش نفدریا ستین ازین ن_باشه راما

 بهتر از درمان .  ینیب شیجور پ کیحرف ها را از االن بزنم  نیخواستم همه ا یم یراحت بود ول

  میاز قبل اماده باش دیبا نیاون پسره رو هم خبر کنن واسه هم رنیبگ میفردا ممکنه تصم دونمی_م

 خونسرد حرف بزنم حس کند .  یلیاگر خ یمن را حت یتواند نگران یم دانستمیکرد م نگاهم

که  اون  مید باشخونسر یلیخ دی.خطرناکه  با  میبه آب بزن گداریب میتون ینم میخونسرد خونسرد باش دیما با افتهیاتفاق ب نی_اگر ا

 بهش . میچون مطمئن نبود میدروغ بگ نیسر آو میکه مجبور بود میو بهش بگ میدیرو د

ه ب یشود و گند بد ینم الیخ یادم ب نیدانستم ا یکه م یباز هم ته دلم حس بود یبا هم ول میها را قبال مرور کرده بود نیا همه

 .سر تکان دادم  زندیم زهایچ یلیخ

 .  افتهین یقابل کنترل ریغ یاتفاق دوارمی_فقط ام

 . یتا حد دادیم نانیو مطمئن بود که به من هم اطم ارامش داشت انقدر

    یمهمون میبر دیبا پی_نگران نباش  حاال برو استراحت کن واسه فردا خوش ت

بود که از  صیمانندش هم قابل تشخ یحرف شوخ نیبا ا یتوانستم ذوق و شوق نهفته درونش را بفهمم حت یام گرفت م خنده

 گنجد .  یدر پوست خودش نم یخوشحال

زده  رتیرو به رو شدم . ح یبیعج یبه اتاق خودمان رفتم . در اتاق را که باز کردم با صحنه  میاز جدا شدن از او مستق بعد

چه  دانستمیکارش که نم نی. آنقدر شوکه بودم از ا دیپر یم نییبود و باال و پا ستادهیتخت ا ینگاه کردم که رو نیو به آو ستادمیا

 جمله باز شد  کیان بدهم . فقط دهانم به نش دیبا یواکنش

 ؟ یکن یم  کاریچ ی_دار

بود و متکاها و پتو و مالفه اش  ختهیتخت به هم ر یکرد . همه  یمن زبان دراز یسر تکان داد و برا یبلند یبا خنده  نیآو

سامان پشت سرم  یبه داخل اتاق گذاشتم و باتعجب نگاه حرکاتش کردم که صدا یبود .قدم ختهیر نیزم یرو ایمچاله شده بود 

 و مجبور شدم برگردم . دمیشن

 شده ؟  وونهید نی_ا

هم خنده اش  یمتعجب بود و از طرف نیاو بیکار عج نیزد او هم مثل من از ا یخنده موج م شیو نگاهش کردم در صدا برگشتم

 گرفته بود . 

 شده  زده به سرش .  وانهیدونم ، د ی_نم

 ما کرد  یبرداشت و نگاه هر دو دنیپر نییدست از باال و پا یبه ما انداخت و لحظه ا ینگاه نیآو

 بپرم ؟  نییتخت باال و پا یاد رو ی؟ به من نم هی_چ

 دست به کمر زد و سر تکان داد  سامان

   ادیبر م یزی_از تو هر چ

 سمت تخت رفتم و اشاره کردم  به



 

 

    شهیم تیزیچ هی یافت یم نییپا ایتخت ب ی_ از رو

د اگر خوشحال بو یتوانستم درک کنم چش شده است ؟ حت ی. اصال نم دنیپر نییاو مصرانه دوباره شروع کرد به باال و پا یول

 چه شکل بروز دادنش بود  نیا

  ؟یچ یعنی یکن یکارا که م نیا نی_آو

ماشا او را ت یبود و کارها ستادهیا نهی. متعجب برگشتم سمت سامان . سامان با خنده دست به س دیخند یکرد و م ینگاه من م فقط

  دمیکرد  متعجب ازش پرس یم

 یده که م یپره و به حرف منم گوش نم یم نییمثل خل و چال داره باال و پا نیموضوع خنده داره ؟ بگو منم بخندم . ا نیا ی_چ

 . شهیم شیزیچ هی نیافته زم یگم االن م

 بود گفت  نیطور که چشمش به آو نیجلوتر امد و هم سامان

 یدیبچه سرتق رو ند کی یها طنتیوقت ش چیبرادر من چون ه یشی_متوجه نم

 نتطیبا ش نیدست و بالت نبوده . آو یموارد تو نیاز ا یخو البته حق هم داشت یدیدختر رو ند کیدرون  یوقت بچه  چیچون ه 

 گفت  یبا نمک یلیو با لحن خ نستادیا شیدوبار سر جا

 من خاصم . گهی_بله د

 گفت یکه سامان م ینجوریاگر ا یحت نیاو یکنم ول لیو تحل هیسامان را تجز یکردم حرف ها یم یزده بودم داشتم سع رتیح

 شده بود. یشکل نیا کدفعهیهم بود پس چرا االن 

 کرده ؟  یقاط هویسالم بودا االن  یگرفتمش از نظر عقل یمن داشتم م ی_وقت

 پشتم یرو دیحرکت پر کیسمت من و با  دیامد و دو نییاز تخت پا دمیمعترض اسمم را داد زد . خند نیخنده و آو ریزد ز سامان

 شدم .  یداشتم از تهجب چهار شاخ م گهی. د

تکانش  دادیفشار م میشانه ها یچانه اش را رورا دور کمرم انداخته بود و  یرا دور گردنم قالب کرده بود و پاها شیها دست

تا  دمیکنم . به اجبار دو دستش را گرفتم و باال تر کش شینتوانستم از خودم جدا یکرد وقت یدادم که من را ول کند داشت خفه ام م

 زد  یبود باز تر شود حداقل بتوانم نفس بکشم .سامان قهقهه م دنمکه دور گر شیدست ها یحلقه 

 .  دهیاش رو بهت نشون م یتیمختلف شخص یبوده که داره اروم اروم بعد ها نیازش ا دیوجهه هاا رو ند نیکه ا نی_ علت ا

گوشم را گاز گرفت  که دادم هوا  نیپره . آو یم نییداره باال و پا نهیخوشحاله که فردا قراره مامان باباشو بب یلیچون خ االنم

نه  ای دیا یداشت از شدت تعجب هنوز فرصت نکرده بودم تا بفهمم خوشم م یتازگ میوجهه امشبش برا نیشده بود ا وانهیرفت   د

. 

************ 

  سامان

سال  نیداشتم .قابل درک بود من بعد از چند یقابل کنترل ریشعف غ نقدریچرا ا دانستمیدر دلم داشتم نم یبیحس غر یخوشحال از

توانستم داشته باشم پس باالخره خدا هم توانسته بود  یبزرگ شدم را حاال م شیکه در آرزو یا.خانواده  دمید یداشتم پدرم را م

 . ندیمن را بب

و به جل یمن از صدنل یعقب و دستش در دستان بزرگ رامان بود . نگاهشان به هم بود وقت یکنار رامان نشسته بود صندل نیآو

 دیندخ یم یبود ول دهیرنگ پر یکم نیبهشان زدم آو یسمتشان برگشتم . هر دو به سمت من برگشتند و نگاهم کردند . لبخند

ماه برگشته بود به خانه اش آن  نی. مشخص بود مضطرب است .بعد از چند  دیخند یوجودش م یصورتش و چهره اش و همه 

 ها بود  نیا یدادن همه  حیتوضبخش  نیهم با برادر و شوهرش و سخت تر

 اش گفت  یشگینگاه هر دو ما کرد و بعد با آرامش هم رامان

 نره . ادتونیکه تا آخر عمر  میروز بساز هی میبر دیای_ب

ه گرفت یهر دو از او انرژ نیرا بشکند و حاال من و آو نیتوانست ا ینم ایخواست با اعتماد به نفس و محکم باشد دن یم یوقت

 . میشد ادهیو پ میرا باز کرد نیر ماشد میبود



 

 

 نیآو میالزم را بکنند . به سمت در خانه رفت یبکشند و مراقبت ها کیدر خانه کش یقبل با نگهبان ها هماهنگ شده بود تا جلو از

که قرار بود با آن رو به رو شود . من هم  یزیاز چ   دیترس یزدن زنگ  انگار م یدودل بود برا ستادیخانه ا یدر ورود یجلو

نگاه رامان کرد و رامان دست دور شانه  یو اضطراب بود باالخره بعو از مکث طوالن یخوشحالشعف و  شتریب یول دمیترس یم

 نیا اخلدر ها د نیبود زنگ را زد   کفت دستم عرق کرده بود پشت ا دییتا نیانگار منتظر ا نیاش انداخت و آرام پلک بست . آو

 یامن بود . صد یاتفاق زندگ نیبزرگتر نیگشته بودم و ا دنبالشام به  یزندگ یبود که همه  یمرد یطبقه خانه  5آپارتمان بلند 

کردم که بغض کرده رو  نیکرد . نگاه آو یرا صدا م نیو آو زدیم غیانگار ج دیگو یآمده گرفته و خفه بود واضح نبود جه م یزن

 اشکش راه گرفت  نیبود اول ستادهیا فونیبه آ

 _مامان ... 

سوم سه سال  ی. داخل آسانسور تا طبقه  میمن و رامان هم پشت سرش رفت دیداخل خانه دو یمعطل یب نیخانه باز شد و آو در

شد   باالخره آسانسور  یبود که داشت نواخته م نیزم یکره  یقیموس نیگذشت آهنگ داخل آسانسور به نظرم رو اعصاب تر

 یکرد و دست رو یم هیصورت گر یبود و به پهنا ستادهیبا حجاب کامل دم در ا یباز شد زن رونیاز ب یمعطل ی. در ب ستادیا

ز سال ا  یبه س کینزد یو اند ستیدست کم ب دارشیبود که  د یمرد ی دهیدهانش گذاشته بود و پشت سرش قامت بلند و کش

 آرزو شده بود . میام برا یزندگ

بود و  میرو یکردم که جلو یفکر م یفکر کنم فقط به مرد هیبق ای نیتوانستم به او یگذاشت نم رونیرا ب نشیسنگ یقدم ها نیآو

که  ینبود . آغوش ادمیام  یداشتم که از دو سه سالگ یآغوش یتک دخترش بود و حسادت به دلم چنگ زد من آرزو ینگاهش پ

قدردان نگاهش کردم که با محبت به من  دیفهم یشوم انگار حال من را م ادهیمن پ تاازش محروم شده بودم . رامان صبر کرد 

خانه را هم پر کرده بود .  یرونیب یفضا شانیها و هق هق ها هیگر یبه آغوش مادرش پناه برده بود و صدا نیزد. آو یلبخند

 نشستند .  نیزم یو در بغلش مادر که بود رو اوردیتاب ن شیانگار پاها نیآو

و  دیلرز یگسترده اش م یپدرم کنارشان زانو زد آن ها را هر دو در بغل گرفت و شانه ها دیبوس یسر و صورتش را م مادرش

چرا جلو  دانستیشانه ام نشسته بود م ی.دست رامان رو میبود ستادهیا یدر ورود ی. جلو زدیذوق م یبوجور تو دشیسف یموها

 یتم آرزوتوانس ینگاه شوم بعد م رینگاهشان کنم . آنقدر نگاه کنم که س ریاول س استمخو یکنم م یم شانیروم که فقط تماشا ینم

گذشت زمان  یمن نم یچقدر گذشت زمان در محور خودش برا دانمینم دمیکش یقیرا کنم که پدرم بود. نفس عم یآغوش مرد

کرد برگشت  یسرخ بود و هق هق م شیسر بلند کرد چشم ها نیپدرم بود  .آو یمن تماشا یبود زمان برا یگریمن جور د یبرا

  دیسمت من بلند شد و به سمت من امد و دستم را گرفت و کش

 رو آوردم   یک نیبب یاومدم ول ری...من دست پر اومدم  ... د نیرو آوردم برات ... بب یک نی_بابا بب

وزنه  میچند قدم جلو رفتم انگار به پا را گرفته بود یا بهیدست مرد غر نیکردند متعحب بودند که آو یو پدر نگاه من م مادرش

 نی.آو میتوانستم بگو یچه م میچه بگو دیدانستم با یوصل بود . نگاه پدرم کردم و آب دهانم را قورت دادم الل شده بودم اصال نم

 گفت  یبخندصورتش را پاک کرد و با ل

 . میودسال ها دنبالش ب نیکه همه ا ی...پسرت ... داداشم ... همون نی_بابا آرو

 هیاش درست شب یقهوه ا یاز اشکش گذاشت . پدرم ماتش برده بود چشم ها سیصورت خ یگفت و دست رو ینیه نیآو مادر

 خورده از گذر روزگار  و باالخره من پدر داشتم . نیو صورت چ یبرق برق یها لهیبود آن ت نیاو

 گرفته بود  هیاز گر شیصدا دیباال آورد و صورتم را دست کش تیرا او برداشت د یبعد یقدم

 من ؟ نی_آرو

کردم . راست بود که  یکردم حس م یرا بغل م نیآو یبود که وقت ییآشنا یشکست من هم باالخره پدر داشتم . و بعد بو بغضم

 داد .  یپدرم را م یبو نیآو

 کردم . هیبلند گر یام با صدا یبار در زندگ نیول یافتاده اش را محکم به خودش فشرد و برا یشانه ها میها دست

********* 

  نیآو

 یبه سامان و بابا بود که کنار هم نشسته بودند  و من هم کنار مادر نشسته بودم مادر دستم را سفت گرفته بود انگار م نگاهم

 حواس ها سمت سامان بود .  یمن فرار کنم ،همه  دیترس



 

 

ه مه ک دادیم حیبابا توض یبرا ی. سامان با چنان عالقه ا نشیشدن آرو دایاز پ ایاز آمدن من خوشحال باشد  دیدانست با ینم پدر

از او نبود مجبور شده بودند به مرورشگاه  یچون آدرس نکهیدارد و از مرگ مادرش گفت و ا ادیاش را  یاز زندگ یاتفاقات

 بسپارندش  

 نیداشت که سامان واقعا همان آرو نییقی یجد یکرد و پشتش را هم نگاه کرد و حاال جد یبار عکس سامان را بررس نیچند بابا

 خودش است .

 دهیبود و مادر ند انیحضورش در م شهیهم یخودش نبود ول یمرد پسر واقع نیا نکهیکرد با ا یم نیبا محبت نگاه آرو مادر

 دوستش داشت 

 کرد  ینگاه صورت سامان م یکرد که با چه عالقه ا یپدر م یهم تماشا حاال

 نبود که کجا بوده ام  نیا دیکه بابا پرس یسوال نیاول یراحت شد تازه سوال ها شروع شد ول الشانیخ یوقت باالخره

 ؟  یکن یمهمونت رو معرف یخواه ی_خوب دخترم نم

 او شوهر من است   مییشود اول بسم هللا بگو یدانست نم یزد م ی.سامان لبخند میبه هم انداخت یو سامان و رامان نگاه من

 بال و ریپرورشگاه بودم هوامو داشت بعد از پرورشگاه هم من رو ز یکه من تو یرامان مثل پدر بوده برام  تمام مدت تشی_واقع

 پر خودش گرفته تا االن .

 قدردان نگاه رامان کرد  پدر

 تو هم بدون خانواده بودن سخت بوده ... یکه برا دونمی. م ینیبب تیاز جوون ری_جوون خ

 شود . یاش کالفه م یزندگ یخاطرات گذشته  یاداوریاز  دانستمیدر هم بود م یرامان کم یها اخم

اش  ییپرورشگاه بوده .بعدا هم دا ینداشته چند سال یمیچون ق یول دهی_نه بابا ... رامان خانواده اش رو در سن باال از دست م

 . دهیاش رو بهش پس م هیارث

کند که مادر بدون  جادیا یخواست فقط در دل پدر احساس خوب یاو م یکردم سامان نزند ول یبود که دعا م یحرف قایدق نیا و

 گفت  یقصد و غرض

    ینکش یهمه سخت نیکه شما ا ومدیات چرا از اول ن یی_پس دا

 به مادر انداخت و کالفه گفت  یرا جمع و جور کنم   رامان نگاه هیخواستم قض یم

 وده  نب یهم مرد خوب یلیمن خ یی_دا

 .  میشروع کن دیاز کجا با دانستمیتکان داد . معذب بود نم یناراحت سر مادر

 و گفت  ستمین یالیراحت شود که خ الشیباالخره دستم را دستش فشرد تا خ مادر

 . دنمونید یومدی؟ چرا ن یاز خودت به ما نداد یخبر چیدخترم ؟ چرا ه ی_تا االن کجا بود

 کردم یتقبل م دیبود که خودم با یبخش نی.را صاف کردم امیبه سامان صدا یو بعد نگاه یچشم ریرامان کردم ز نگاه

 رامان بودم . یماه ها خونه  نی_ راستش من تمام ا

 نگاه رامان کردند .  رتیشدند و با ح جیگ یو مادر کم پدر

 من اضافه کرد  یدر ادامه صحبت ها سامان

 _من هم بودم  

 کاسته شد . پدر سردرگم سوال مادر را دوباره مطرح کرد  از وخامت اوضاع یکم انگار

 ؟  یشده بود میهمه مدت قا نی؟ چرا ا یتلفن ناقابل هم نزد کیچرا  یبه ما نزد یسر چی_چرا ه

  دمیکش قیعم نفس

 کنم . سکیر تونستمیشماها رو به خطر بندازم جون خودم هم در خطر بود .نم دمیترس یکردم ...م ی_داشتم فرار م



 

 

 پشت دستش زد   مادر

 خطرناک بود ؟  نقدریکه ا یکرده بود کاریخطرناک مگه چ یچ یعنی_

 باز هم دروغ بودند . یول میدروغ را بگو نیکرده بودم کمتر یسخت بود سع یلیدروغ گفتن خ یبرا

 به اسم فروزنده هست که ... یخالفکار هی_

 وسط حرفم . دیپر بابا

 کشته شد ؟  شیکه محمد دنبالش بود ؟چند وقت پ ی_همون

 یبه اسم محمد هم آلرژ یو نگران نگاه صورت رامان کردم که بر افروخته بود و نفسش تند شده بود . حت دمیکش قیعم نفس

 داشت

 _اون که کشته شد پسرش بود .

که با هم هماهنگ  ییحرف ها ی.من هم همه  میبگو شانیماجرا را برا ی هیو پدر کنجکاو و منتظر نگاه من کردند تا بق مادر

 را از حفظ بودم میکرده بود

 آب کنن  ریخواستن سرم رو  ز یاومد .و م یبودم که سر مظلوم یاتفاق هی_اونا دنبال من بودن چون شاهد 

 افتاد.  یادیکردن و اتفاقات ز دایوجود منو پ نیبا ا یشم و حت میشدم قا مجبور

 برگرداند  تیکردم آرامش را به ان وضع یکردند . سامان سع یو سردرگم نگاه من م جیو مادر دهانشان باز مانده بود. گ پدر

 . یدورشون کن میاز آو میشد .تونست ریختم به خ زیهمه چ دینگران نباش ی_ول

 تکان داد . یسر پدر

وال شدن س ریخواستم قبل از سراز یم یها خودشان سوال کنند ولبود که آن  نیکنم قرار بر ا یوقتش بود که رامان را معرف حاال

 کنم  یاول رامان را معرف گرید یها

 بهتون بگم  دیهست که با یزیچ کی_فقط 

 با دقت نگاه من کردند . شانیدو هر

 بهشان نگاه کنم به رامان اشاره کردم  نکهیدهانم را قورت دادم و بعد بدون ا آب

 ... یرامان شکوه یآقا شونی_ا

 . میخواهم بگو یمن چه م ندیمنتظر نگاه من کردند و منتظر بودند بب همه

 به حرف آمد  دیشده د یمادر که مکثم را طوالن میآمد که بگو یخفه شد نفسم باال نم میکردم حرف در گلو یم حس

 ؟ یچ شونیمادر ؟ ا ی_چ

 . میبود که داشت یسخت طیشرا نیبه خاطر ا شتریبمن  یرامان اخم کرده بود نه برا دیسامان و رامان چرخ نیب نگاهم

 _من شوهرشم .

 . میدادم همه جا خورد رونیرا وحشت زده ب نفسم

شده بود صورت پدرم در هم رفت و چشم از رامان گرفت و بعد به  یخالص ریچه ت میو سامان وحشت زده نگاه هم کرد من

 ترسناک گفت  یسمت من برگشت و با جدت

 ؟  نیآو هیچآقا  نی_منظور ا

توانستم قورت  یآب دهانم را هم نم یتکه چوب خشک شده بود و حت کی هیشده بودم و حرف در دهانم مانده بود دهانم شب الل

 بدهم .

 ... ما ...آخه ... زهی_چ



 

 

بدون اجازه شان  میسخت بود به خانواده ام بگو یلیخ یول میها را از قبل هماهنگ کرده بود نیهمه ا نکهیبا ا دیبه دادم رس سامان

نه  دانستمیبزنم که خودم هم م یشد حرف ینم یپدرم حرمت قائل بودم ول یبزنم .من برا یحرف یحت دمیترس یو م میازدواج کرد

 .  یزیعرف است و نه چ

رش تا .. پس. یبود و حت نیفروزنده بدجور دربه در دنبال آو میبود که من بدونم خواهرم قبال هم گفت نی_آوبن مجبور شد قبل از ا

نده تا فروز چهیعقد رامان بشه تا حرف و سخن بپ نیآو مشیبترسون نکهیا یبرا میمجبور شد دیهم رس نیزدن به آو بیمرز آس

 داد   جواببترسه و عقب بکشه و واقعا هم 

  دیلب گز مامان

 ؟  دیکرد یعقد صور یعنی_ 

 رامان درآمد  یصدا

 نبود...  ی_صور

بابا  مدانستیکه نشود درستش کرد . م دینگو یزیچ تشیکردم که به خاطر حساس یبه سمتش برگشتند با التماس نگاهش م همه

که  دانستمیم یرا به خودم سپرده بود ول زینداشت و همه چ یتیازدواج حساس یحساس است من را مستقل بار آورده بود برا

کرد با نگاه او را منصرف  یم یعیکرد سامان هم  یکت نگاه ملتمس من محساس است به سنت به احترام به حرمت .رامان سا

 زدن . یکند از حرف تند

 بود ؟  ینبود چ ی_پس اگر صور

 بود که رامان را خطاب قرار داده بود بابا

 جلوتر نشست و پنجه در پنجه کرد یمبل جا به جا کرد و کم ینگاهش را از من گرفت و رو به پدرم کرد خودش را رو رامان

فقط  نیازدواج من با آو نهیبحث ا یول دونمیها رو م نیو خود من عرف و سنت و ا دمیمن به شما حق م یعیسم یآقا دینی_بب

 رو دوست داشتم  نینبوده من واقعا آو یصور

 کرد که رامان ادامه داد ینگاه رامان م یشد پدر در سکوت و با اخم سکوت

همه رو براش  دیبگ یزیو مراسم بله برون و عقد و هرچ یهستم خواستگار زیهمه چ ی_االن هم که مشکالت حل شده من پا

 یتح دیباشه .اگر شما مخالف باش یکه دلش راض دیی.فقط شما موافقت بفرما دوزمیو زمان رو به هم م نی. من براش زم رمیگیم

 . شهیم یراضدلش نا یزن من ول یو قانون یشرع نکهیبا ا

 گذار بودند  ریتاث شیرامان شوکه شده بودم حرف ها یمن هم از حرف ها خود

  دمیفهم یم شیرا از لحن صدا نیبه حرف آمد ناراحت بود و ا پدر

 بار طالق گرفته ؟  کیقبال  نیآو یدونی_م

 محکم پاسخ داد  رامان

 _بله 

 حرف ها چه بود  نیمقصود پدر از ا دانستمینم

 ؟ شهیرابطه دچار اضطراب م ینوع اختالل که برا کیدچار  یدونی_م

 خونسرد سر تکان داد  رامان

 _بله 

   دیرس یخونسرد به نظر م یلیرامان که در پاسخ دادن خ یخواست به کجا برسد ول یها به رامان م نینبود از گفتن همه ا معلوم

 پس . یدون یها رو م نی_همه ا

  دیکش یقینفس عم رامان



 

 

خواهر  کیو  نیمن سامان که پسر شماست و آو یو تنها خانواده  یعیسم یسن کم از دست دادم آقا یر و مادرم رو تو_من پد

دارم گه کاش نداشتم وجودش از نبودنش دردسر  ییدا کی.  یتا اخر عمر بستر یروان مارستانیب یکه متاسفانه تو ضهیمر

 یارشرکت تج کیهستم و  دینیبیکه م یآدم نی. هم یخواستگار ادیمن ب یبرا هرو ندارم ک یمن داه پس من کس یواسه  یشتریب

 یکنم خواهش م یخواهش م یآم ول یم یرسم یمراسم ها یبرا دی. هر وقت بگ دهیکه از خانواده ام رس هیارث کیتهران با  یتو

 دخترتون رو خوشبخت کنم . دیفرصت رو بد نیکنم به من ا

حرف ها بزند . و  نیشد رامان هم بلد است از ا یاز من نداشت انگار او هم باورش نم یت کمباز مانده بود سامان هم دس دهانم

 پدر و مادرم را   یقرار داد حت ریهر دو ما را تحت تاق نیهم

 مونهییجا م نیهم نیآو یتا اطالع ثانو یول زهایچ نیمراسم ها و ا یشه صحبت کرد برا یمسائل م نیخوب . راجع به ا اری_بس

 . 

دانست من  یکرد او که م یها را م نکاریپدرم چرا ا دمیفهم یبرگشتم رامان را نگاه کنم که من را به وحشت انداخت . نم نگران

 کرد  یشدستیکه بابا پ دیبگو یزیعقد او هستم . رامان خواست چ

 ؟  اندازمیاله ام رو به خطر مس نیچند یمن آبرو یکن یکه خبر ندارن پسر خوب فکر م هیبق یزن شماسن ول نیآو میدونی_ما م

پس اگر خونه خودش نباشه شک  دنشیو آشنا خواهند اومد د لیفام ندهی.تا چند روز آ دیشدن پروسه اش تحمل کن یتا ط دیمجبور

 شه . یدرست م ثیکنن و براش حرف و حد یم

کنه و حاال با برادرش برگشته و دوست برادرش هم  یم دایپ یکنه و مشکالت دایرفته بوده برادرش رو پ نیآو میگیبه همه م

 خواستگارشه . 

به رامان  یسامان نگاه میدانستم چه بگو یبه من شد .نم رهیمنصرف شد و زبان بست و خ دیبگو یزیخواست چ یکه م رامان

 کند  تیخواست رامان را حما یکرد م

 زن رامان ... نیآو ی_بابا ول

 گذاشت  رامان حرف سامان را نصفه یصدا

ن ک دایخونه پ کی کینزد ایکوچه  نیهم یبمونه . بگرد تو یثیحرف و حد نیخوام پشت او ینم گهی_نه سامان پدرت درست م

  ممونیم نجایا کیخونه نزد ی. خودم هم تو ستین یبمونه مشکل نجایا نیخرمش تا هر وقت الزم باشه آو یباشه م یمتیبه هر ق

 سر زدن . یبرا نجایا شمیخودم مزاحم م گرنهو شمیپ ادیب نیهر وقت هم اجازه دادن آو

 .  میافتاده بود رتیبه ح دادیکه رامان به خرج م یحجم منطق نیو سامان از ا من

 متعجب گفت  مادرم

 ؟  دی_خونه بخر

 گفت  یبه مادر زد و با لحن مهربان یلبخند رامان

هم ساده  نیمن و آو یرفت و آمد برا ینجوریا میشما هم داشته باش کینزد ییخوام که جا یدوره . م نجایاز ا یلی_عمارت من خ

 تر خواهد بود .

مثل  یاز جنس مرد هاب داستمیشناختم و م یحالتش را م نیکرد خوب ا یم یکردم که داشت رامان را بررس یرا نگاه م پدرم

هنوز  یکه من انتخاب کرده بودم راحت شده بود ول یاز شوهر الشیخصوصا با برخود االنش . انگار خ دیا یرامان خوشش م

 ام .  یشوهر کردن ناگهان نیکامل و هم ا داز دستم دلخور بود هم نبودم قانعش نکرده بو

  میکه مهمون دار دیشام امشب کن یبرا یفکر کیبا دخترون  دیخوب خانوم بلند ش اری_بس

 زده شدم دست مادرم را گرفتم در گوشش گفتم دوق

 هر دوشون بهت محرمن . یحجابت هم بردار یتونیم_تازه 

 همه نیخاطر ازدواج سر خود و ا هیکند  خیزد هزارتا سوال داشت تا بپرس و من را توب مینگاه من کرد و با آرنج به پهلو مادرم

ادم که دست تکان د رامان یبا خنده برا دیلباس من را گرفت و به سمت آشپزخانه کش نیکه افتاده بود بلند شد ک است یاتفاقات

 دمید شیلب ها یرا رو یقیعم یاخر خنده  یلحظه 

*********** 



 

 

  سامان

مد . آ یو مادرش از آشپزخانه م نیآو یکوچک خانه نشسته بودم . صدا ییرایبزند و من در پذ یرفته بود تا چند تلفن کار رامان

 ییپدرم سوال ها میصحبت کرد یما معذب بود و حجاب داشت . از هر در یمادرش هنوز جلو ینبود ول یکه نامحرم نیبا ا

ام من را  یزندگ یرامان همه  دیفهم یو وقت ستیکارم چ نکهیا ایدارم  التیتحص درچق نکهیمن کرده بود و ا یراجع به زندگ

 میگفت که قا یکند و م چیال پکرد من را سو یم یهنوز مشکوک بود سع یکرد . ول دایبه رامان پ یکرده است حس بهتر تیحما

 .  میداد یم یخبر کیبه آن ها حداقل  دیبوده و است و با یکار اشتباه نیکردن آو

 یم ییکردم که پسر فروزنده چه بال فیتعر شیبرا یو کم میکس اعتماد نداشت چیبا پاسخ من رو به رو شد که به ه یوقت یول

 . میکن سکیر نیجان آو یرو میتوانست یشده و نم یخانه کنترل م یکوتاه آمد . گفتم تلفن ها یکم اوردیب نیخواسته سر آو

 میو او را آن شب که سلما فرار کرد نجات داد میبرخورد کرد نیبود که چطور شد که ما باآو نیکه داشت ا یمهم بعد سوال

ه چند ک میبا آن ها برخورد کرد ابانیدر خ یبود که اتفاق نیآن هم ا میام بگو یبود که مجبور شده بودم در زندگ یدروغ نی.بدتر

 نیو آو میدچار مشکل شد میبرسان سیاو را به پل میخواست ی.  وقتمیو نجاتش داد میهم مداخله کرد مابوده اند و  زیگالو نینفر با آو

 از سر یبرا زیچ نیو مرده است. بهترهمه فکر کنند ا نکهیخودش و خانواده اش بوده ا طیامتناع کرده بوده چرا که نگران شرا

را  یزیکه او خواهر من است و داستان فروزنده و پسرش و ... که هر چ میمتوجه شد یخطر بود و بعدها هم اتفاق نیگذراندن ا

 جاها را سانسور کردم  یلیگفتم و خ شیاش را برا یکم

 ؟  هیپسر آدم درست نی_ا

 و نگاه پدرم کردم در دستم ماند و سر بلند کردم  یچا وانیل

 آدمه .  نیبهتر نیآو ی_رامان برا

 بود ظاهرا چرا که گفت  یزیپدرم آدم ت ی. ول چاندمیپ یم یجور دیبا میخواستم دروغ بگو ینم

 ؟  هینبود گفتم آدم درست نی_سوالم ا

 کنم . یتوانستم پشت رامان را خال یهم نم یاز طرف یول میخواستم دروغ بگو یکردم نم سکوت

  هیادم درست نیآو یبرا دیمطمئن باش یداشته باشه ول یکیتار یآدم ها ممکنه گذشته  ی_رامان هم مثل همه 

 زد  هیمبل تک به

به  مینک یازتون سوال نم یزیکه اگر ما چ نهیمسئله ا یول شنیخنگ م شنیم ریپدر و مادر هاتون که م دیکن ی_شما جوونا فکر م

 . دیبهمون دروغ بگ میخوا ینم دیشا ستیندونستن ن یمعن

  دمیکش یقیاش داشت بعد آرام نفس عم یبود که در زندگ یتجربه ا نیهر کدام چ شیها نیصورتش و کردم که چ نگاه

ن باز کرد دیکن یاگر شما فکر م رفتهیرو پذ نیا نی. آو دونهیبهتر م یاز هر کس نیرو آو نیداشته و ا یتلخ ی_رامان زندگ

اگر بگه راستش رو  ایگه  ینم ای ستیکه بهتون بگه رامان آدم دروغ ن دیمهمه پس از خودش بخواه یلیمرد خ کی یگذشته 

 . گهیم

در پ نیمرد ا نی. ادادیاز خودش م یکرد کاش واکنش یم تمیاذ نیکند و ا یفکر  م یزیدانستم به چه چ یصورت من کرد نم نگاه

   تسیدنبال چ دمیفهم ینم  یو مخالفت یتیو نه نارضا دادینشان م یآنچنان تیبود سکوت کرده بود و نه رضا یبیموجود عج

 ؟  هی_خواهرش مشکلش چ

 را رامان پشت ینحس یخواستم بداند چه زندگ یم یول میتوانستم از خواهرش بگو یدانستم چه حد م یانداختم نم نییرا پا سرم

  دیایکوتاه ب یکم دمیسر گذاشته است .شا

 یروان مارستانیب یتو میبه خودش وارد کرد که قابل جبران نبود مجبور شد یمغز بیآس یبعد از اقدام به خودکش سای_رو

 . میکن شیبستر

 ابرو باال انداخت متعجب

 ؟  یچ یبرا ی_خودکش



 

 

سر  اعث شدرامان ب ینه که صدا ایها درست است  نیگفتن ا دانستمیگفت نم یشد دروغ یگفتم حاال هم نم یبودم کاش نم جیگ

 بلند کنم

پدرم کشته شدن و بعد هم به خواهر و مادرم تجاوز کردن بعد از اون سال ها خواهرم تحت  یاز شرکا یکی_پدر و مادرم توسط 

با خواهرم وارد ارتباط  نیهم یما عالقه مند بود برا یخانوادگ ی هیاشنا شد که بدجور به ارث یجوون کیکه با  نیدرمان بود تا ا

به  کنه اقدام یکه داشت تحمل نم یروح یماریب نهیشیتجاوز کنه خواهرم هم که به خاطر پ بهشکرده بود  یتولدش سعشدند شب 

 کرد . یخودکش

  در دلش برپاست ییچه غوغا دانستمیمن م یخونسرد ول یلیگفت خونسرد بود خ یها را م نیا یمن نشست وقت یمبل کنار یرو

 شد .  رهیشده بود در سکوت فقط به رامان خ ریکه به شدت ذهنش درگ پدرم

 ییدا کیو رو کردن نداره .  ریز یبرا یقشنگ زی. حداقل چ یعیسم یو  رو کردن نداره آقا ریز یبرا یزیمن چ ی_گذشته 

 ی. گاه شهیهم هست بزرگتر من حساب نم نیهم یکردم برا یدست خودش تا مدت ها زندگ ریو ز رادهیدارم که سر تاپاش ا

 وقت راجع بهش صحبت نشه بهتره .  چیها ه زیچ یبعض

دوستش  نیکه او یشما و هر کس یشناسنامشه من برا یشناسنامه من هست اسم من هم تو یزن من اسمش تو یدر هر حالت نیآو

 تونم بزارم از دستم بره .  یکه من دارم و نم هیزیتنها چ نیآو یداشته باشه احترام قائلم و دوستش دارم ول

که از آشپزخانه  نیو داد و آو غیج یهر سه مان برقرار شد پدر بوجور در فکر فرو رفته بود که با صدا نیب یخشک سکوت

 پرت شد   نیآمد شکسته شد و همه حواسشان به سمت آو ییرایو به سمت پذ دیدو رونیب

 . زنهی_بابا ،مامان منو م

 کرد گفت  یو احساس خجالت م دیگز یطور که لب م نیو همدختر بچه ها شده بود .مادرش پشت سرش وارد سالن شد  نیع

  یاریدر م یباز یکول نقدری_دختر تو چرا ا

طرافش ا یآدم ها یروح زندگ ییاو لبخند نزند .او به تنها یها دنیپر نییباال و پا دنیانداخت و گتوانست با د نیبه آو ینگاه پدرم

 بود 

 _جان بابا ...

عد نگاه رامان و من انداخت و ب طنتیحرف باز شد و با ش نیا دنیبا شن نیاو شیحض کرده بود .ن نیاز بابا گفتن آو یحساب انگار

 جلو آمد .

 ؟ نمیبش نجای_اجازه هست ا

 بود یطنتیهم خودش ش نیاجازه گرفتن آو نیمن و رامان اشاره کرد . پدر متعجب ابرو باال انداخت . ا نیب یخال یبه فضا و

 کند . فیکه فضا را تلط نیا یبرا

 خودش را کنترل کرد  یول ندیبب یرا با مرد نیبود پدرم هنوز عادت نداشته که آو مشخص

 دختر؟  ینیحتما همونجا بش دیهمه جا با نی_ا

تا او  مینیجمع و جورتر بنش یتا کم میما نشست مجبور شد نیآمد و درست ب میکه من و رامان نشسته بود یو به سمت مبل دیخند

 جا شود .  فشیظر یهم با آن جثه 

 کرد . یم فیک یو حساب امدیخوشش م نیآو یها طنتیش نیو سر تکان داد از ا دیخند رامان

و نامتعارف است آن هم بعد از  بیعج شیبرا نیآو یها طنتیش نیاست و ا یخورد مشخص بود زن سنت یحرص م نیآو مادر

 مدت ها که برگشته بود . 

همه هزاران سوال  یول نیکردند خوشحال باشند از برگشتن سالم و خوشحال آو یم یبود همه فقط سع بین عجما نیب یفضا

 .  یداشتند و رامان هزاران نگران

 بغل هر دومان بود  .  یتو بایتقر دیما عقب کش نیتوانست ب یکه م ییخودش را تا جا نیجا به جا شد و آو شتریب رامان

 ؟  هی_دختر مگه جا قطح



 

 

 گفت  دییحرف را زده بود پدر هم در تا نیا نیآو مادر

 ؟  یاونجا نشست یخودشون جا شدن تو چرا رفت یخدا به سخت ی_اون بنده ها

 زد  ییلبخند دندان نما نیآو

 پولدار قد بلند و ... پیخوب شوهر خوشت یول ستایبدون اجازه شوهر کردن عرف ن دونمی_م

  دادیگوش م شیکرد و به حرف ها یو رامان مرده بود از خنده .پدر با دقت به او نگاه م ختیریم یزبان

 شه . مونیپش دمینه بگم ترس شدی_نم

 در حرص خوردن  نیجسارت و صراحت آو نیخورد از ا یحرص م نیآو مادر

 کرد و رو به پدرش گفت  یخندان رامان کرد و اخم الک یبرگشت و نگاه چهره  نیآو

 .  رهیپ یها یمرد سنت نیا هیخوبه شب ینجوریداره ها نگاش نکن ا ادیبد ز یبابا اخالقا ی_ول

کرد فضا را  یم یو سع زدیحرف م زیر کیبلند شده بود خود من هم به خنده افتاده بودم .  یلیخ گریرامان د یخنده  یصدا

 عوض کند 

 داره ؟  یی_جدا ؟ مثال چه اخالقا

  با تاسف شر تکان داد مثال یبا حالت با نمک نیآو

 یبخت برگشته ا کی ییرستوران رفت دستشو کی یبار تو کینگاه زن من نکنه .  یک چیه گهیمرداست که م نیاز ا یچی_ه

 طرف رو گره بزنه دور گردنش . یگفت کم مونده بود دست و پا یزیچ هیفکر کرد من تنهام اومد 

 . گهیکرد اصال نگم د یهم م ییدهایتهد هی

 به خنده افتاد نباریا نیآو مادر

 الزمه  یکیشوهر واسه جنع کردن تو  نی_خوبه خوبه هم

جمله که ناخوداگاه هم گفته  نیبا ا یهم معذب بود ول یلیو خ زدیاو به ندرت حرف م میبا تعجب به سمت فاطمه خانوم برگشت همه

 خنده .  ریز میو زد میبه هم انداخت یبود همه مان نگاه

 عمارت ما فقط نبود . یدختر معجزه  نینسته بود جو را عوض کند . اتوا ییتنها به

********** 

  نیآو

 طور که سر به سر نیقانع شود در اشپزخانه هم یراحت نینبود که به ا ینبود . پدر من ادم یعیآرامش اصال طب نیا دمیترس یم

. رامان لحظه  دیکش یکنند و مطمئن بودم داشت از سامان حرف م یم یگذاشتم چشمم به پدر و سامان بود که چه صحبت یمادر م

 شود خانه بخرد .  ریگیمدا کردن خانه که زودتر رفت پ یبرا ودب یفکر کنم انقدر جد رونیرفت ب یا

 زد که به سمتش برگشتم  یمن ضربه ا یبا آرنج به پهلو مادر

 فضول ؟  یزن یم دیرو د ی_چ

  دادم لشیتحو یپت و پهن لبخند

 _شوهرم 

 گذاشت  زیم یرا رو نیکرد و س یاخم مادر

هاش  یباز یداشتم بابات اون شناسنامه رو با پارت یم دیکنه ؟ بدون مادر و پدرش ؟ از اول هم نبا یآدم شوهر م یجور نی_ا

 . یبکن گهیشوهر د کی ینگه داره که تو راحت بر

 دستم زد  یرا بردارم که محکم رو یکج شده بود خواستم روسر یاش کردم که کم یروسر نگاه



 

 

 _نکن بچه  

 دردم آمده است  یعنیفوت کردم که  یرا الک دستم

 دامادت . هر دو هم محرمن   یکیپسر شوهرت اون  یکی_ 

  دیپاش هیادو شانیو رو دیچ ینیکرد کنار هم در س یمرغ را که تکه م یها گوشت

 سر لخت بگردم . دی_حاال چون دو نفر اومدن خونم و محرم هستن پس با

 سامان و رامان راحت باشد . یبرد تا جلو یمعذب بودنش حاال حاال زمان م نیام گرفت از حرفش ا خنده

 حیرا توض یداشت موضوع یجد یلیچه خبر است رامان هم به پدر و سامان اضافه شده بود و ت نمیکه بب دمیکش یسرک دوباره

 داد .  یم

 دختر... نمی_بگو بب

 سمت مادرمو نگاهش کردم و منتظر ادامه صحبتش شدم  برگشتم

 کنه . یکه نم تتیشوهرت اذ نی_ا

من را پدرم مستقل بار آورده بود  یول ستین یراض طیشرا نیزدم .شوهرت را با حرص گفته بود مشخص بود اصال از ا یلبخند

  ستیت نکنم که به نظر آن ها درس یم ییبود که کارها یناراض شهیمادر هم نیهم یبرا

 گه به من . ی_مامان جونم نگران نباش از گل نازک تر نم

 رد ک دییتاک ابدیبود تا صداقت حرفم را در رهیخ میکه به چشم ها ییزا باال داد و با چشم ها شیمشکوک نگاهم کرد ابرو مادرم

  یگ ی_واسه دل من که نم

 دمیاش را بوس یشانیزدم و پ یمهربان لبخند

 . نیمن حساسه هم یرو یلیکنه  فقط خ تیتونه منو اذ یم یمن چه جور_مامان رامان عاشق 

آورد  که نکند  نییرا پا شیصدا دیکره گذاشت و بعد مرغ ها را داخل تابه چ یدراورد و کف تابه را نکه ها یا تابهیماه مادر

 ما را بشنود  یصدا یکس

 _نکنه بد دله ؟

 ام گرفت  خنده

 کنه .  تیبخواد منو اذ یوقت کس کیکرد حساس نکنه  ی_بد دل نه حساس. بد ول بود به من شک م

 نگاه من کرد دیباز هم با ترد گذاشتیمرغ ها را که کره م یرو

 _مگه فرق دارن ؟ 

  دمیخند

غول کار بشم نسبت به کنه قرار محل کار خودش هم مش یبکنم منو محدود نم یکنه من کار یشک نم نهی_اره فرق دارن فرقش ا

 . نهیبدب گهید ونیاقا

 تکان داد یگاز گذاشت و روشن کرد سر یرا رو تابهیماه مادر

  یکه خودت خورد یشکر نیها ا یریواسه من ابغوره بگ یایفردا ن دونمی_من نم

 .  دمشیتنگ شده است از پشت محکم بغلش کردم و نفس کش شیچقدر دلم برا دنیفهم یحاال م دمیخند

 کردم .  ی_مامان داشتم دق م

 .  دیدستم چک یاشکش که رو یو قطره ها دیلرز یکه م دمیرا د شیسکوت کرده بود بعد شانه ها یلحظه ا یبرا

 ... یمادر ....نبود ی_نبود



 

 

********* 

  رامان

کتابخانه شلوغ و پر از کتابش متوقف شد . خنده ام  یو رو دیاتاقش چرخ لیتک تک وسا یرو شیکمد لباس ها یاز رو نگاهم

 یکتاب بود  خودم هم خنده ام م نیشدن من به او هم کیشوم . شروع نزد کیباعث شد من به او نزد دیکتاب شا نیگرفت هم

 .   میشد داشت یرا که م یسرگذشت نیتر بیعج دیو من شا نیحرف ها آو نیگرفت از ا

را  یا بهیکرد جان غر یفرار کردن سع یکه به جا یعقب تر از دختر یهم کم دیبود که من کنجکاو شدم شا شینوشته ها از

 هم نشدم . دیجانش شد شا ینجات بدهد که بعد ها بال

ها پر از  واری. د یپر از روح زندگ یول یمعمول لیبود پر از وسا یاتاق معمول نیا زیبود همه چ یتختش نشستم معمول یو 

و  به من انداخت یوارد اتاق شد و در را محکم بست ، نگاه نیبود . در اتاق باز شد و آو یسیو انگل یفارس ینوشته ها ایر پوست

 به سمتم آمد . 

وجودش را  یایجغراف مینشست و دست دور گردنم انداخت و مهلت حرف زدن هم نداد و گذاشت دست ها میپا ینقدمه رو یب

 عروج کند و من در بهشت باشم . میو لب ها ردیتنگ در آغوش بگ

 است .  یپاداش چه کار نیا دانستمینم

 تشنه تر . قتیمن هنوز تشنه بودم در حق یول دیشد عقب کش رابیس یوقت

 ؟  یباش ینیشبیقابل پ ریانقدر غ یتون ی_چطور م

 کردم  یخنده ا تک

 کردم ؟  کاری_چرا مگه چ

 قشنگ قشنگ که بابامو گول زد . یحرفا نیمثال از ا ای یها بلد باش یروشنفکر نیکردم از ا ی_فکر نم

 اش را مرتب کردم  یشانیپ یرو شانیپر یتکان دادم با دست موها یسر

روز  کیکنه ؟ بگه ماله تو ؟ من مردم  کاریچ یخوا یعزت  احترام بردم خونم م یب یخواستگار ی_بابات حق داره دخترش ب

 کنن . یالتماس کنه تا بزارم عروس دیدخترم رو بخواد با یکس

 گفت  طنتیکرد و با ش کیرا بار شیها چشم

 خدا بهمون دختر نده .  دوارمی_ام

 کرد خودم را کنترل کنم  یم طنتیبود و ش یتوانستم وفت ینم دمیبلند خند بلند

 شه ؟  یم تیدوست خواهم داشت و تو حسود یلی_چون دخترم رو خ

 ازدواج کنه .  دیعاشقشه با یکچون دخترم با هر  رمی_نه خ

از ب دیبا یخواست بشنوم از زبانش   دلم آرام و قرار نداشت بارها و بارها و بارها گفته بود ول یشدم دلم م رهیخ شیچشم ها به

 تمام و کمال  دیتواند او را داشته باش ینکند تا دلم باور کند که م انیگفت تا دلم عص یم شهیهم دیگفت با یهم م

 که عاشقشه ازدواج کرده ؟  ین دخترم با کس_ماما

 .  دیباش یگرید زیزد به دلم نکند جوابش چ یکرد . چنگ م یسکوتش دلم را آشوب م نیکرد ا سکوت

 را جلو آورد و کنار گوشم لب زد  سرش

 _مامان دخترت عاشق شوهرش ازدواج کرد ...

 ی. من دلم م زمیخواست اشک بر یبود که دلم م بیکار را   نگاه صورتش کردم عج نیکرد دوست داشت ا یم یکلمات باز با

 تلخ زدم  ی... لبخند  زمیخواست اشک بر

 زارم دخترم هم مثل مامانش باشه .  یبهم بگه م نوی_مامان دخترم اگر هر روز بهم ا



 

 

 بحث را عوض کردم  شد یمان که طوالن نیدور گردنم را محکمتر چنگ زد . سکوت ب سمانیزده ر ذوق

 یول موندمیکه م زاشتیبهم زنگ بزن اگر بابات م یخواست یزیاز شبانه روز چ یهر وقت هر ساعت کمیچند وقت من نزد نی_ا

 .  شهیباشن حرف م التونیفام یبمونه از طرف نجایزشته داماد هر شب بخواد ا

 شه مطمئنم . ی_بابام عاشقت م

 آورد . یمن را به وجد م شهیهم نیو ا زدیحرف م هیاز احساسات خودش و بق حیام گرفت .انقدر راحت و صر خنده

 کش  شیعاشق پ هیاالنش هم به من مشکوک  اگر بتونه منو هم دوست داشته باشه کاف نی_بابات هم

 تکان داد  یسر

 .  از تو مردتر یکنم  .ک هیبشه که بتونم بهش تک دایشوهر مردتر از خودم پ کیکرد  یدعا م شهیهم ی.چون برا شهی_عاشقت م

 نیهم تیمن تا ابد یبودم برا یآدم نیمن به چشم او همچ یکردند . وقت یبچه ها در دلم قند آب نم نیگفتم ع یبود اگر م دروغ

 بود . یکاف

 کردم  .  ینگاهش م رهیخ رهیفقط خ یاز خوشحال میبگو دیچه با دانستمینم

م گله داشتم به خدا کرد یکردم . بعد هر چ هیساعت گر کیبرگشته بودم خونه  سایرو دنیاز د یروز وقت کی شیسال پ یلی_خ

که با خدا حرف  یبار نیبودم که قاتل پدر و مادرم که متجاوز خواهرم هم بود رو کشته بودم آخر زاریگله کردم از خودم ب یلیخ

. بعد از  نجاتم بده یجور کینجاتم بده گفتم  کردم بهش گفتم فقط تیکردم و شکا هیو گر منشست نیزم یزدم همون روز بود . رو

فروزنده تو رو گرفته بود . بهش گفتم من فقط ازت خواستم نجاتم  دیکه حم یوقت باهاش حرف نزدم تا اون روز چیه گهیاون د

تر ازش بزرگ گفتیمادرم م شهیکه هم  تیبه بزرگ گفتم؟  شیریگیازم م یحاال دوباره دار یگرفت نی. دستامو با دادن آو یبد

 . ادیسر تو ب ییشه نجاتم داد اگر بال ینم گهیقسم، د ستین

 خوام نجاتم بده.... با تو . یهر شب از خدام یبرگشت نکهیاز ا بعد

  دیلباسم چک یاشکش رو ی قطره

 ییابدم تا ج یاهمه کار دمیقول م یول ادیته دلت از من بدت ب ییجا کیکه کردم  یبخشش رقابلیغ یبه خاطر کارا دیشا دونمی_م

 شه ،جبران کنم . فقط بهم زمان بده بهت ثابت کنم.  یکه م

 شد . میشانه ها همانیاشکش م یبعد یراه ربود . قطره ها ی انهیاشکش را دستم م یبعد ی قطره

 ام را کرده بودم . یاعتراف زندگ نیتر سخت

********** 

  سامان

 هم هنوز زود بود .  دیبابا . شا میچرا سخت بود به او بگو دانمیپدرم تمام نشده بود نم یاز شام همچنان سوال ها بعد

 ها نشد .  زیچ یلیخ اتیبود که وارد جزئ دهیباز هم انقدر فهم یمشکوک بود ول هیبه قض نکهیا با

خورد . باالخره آخر شب تلفن ها هم  یرا اطالع داده بودند و تلفن پشت تلفن زنگ م نیشدن من و آو دایپ شانیو آشناها لیفام به

 ای مبل یرو دیبار بود که با نیانداختند اول ییرایمن هم جا در پذ یخواب برا یرفتند برا نیو رامان به اتاق آو نیتمام شد   آو

 آورد . یوانیپارچ آب و ل میداشت . فاطمه خانم برا یتازگ میبرا دمیخواب یم نیزم یرو

که قرار بود  ییو مهمان ها ماندیم نیشرکت و آو میرفت یم دیبود . فردا صبح زود با دیمن جد یکوچک برا یزهایچ نیا همه

 کنند   . چشیسوال پ

 یاالنش هم رفتاز ها نیدور باشد . هم نیاز آو یلیآورد خ یشدم رامان تاب نم یخانه م ریگیپ دیداشت . فردا با یروز سخت فردا

 دانستم از کجا آمده است .  یخودم نماز خودش بروز داده بود که  یخوب یلیخ

 گرفت .  یم میتر تصم یمنطق یلیاو را آرام تر و موقر تر کرده بود و خ نیوجود آو انگار

 .  دمیخودم کش یآورده بودند رو میکه برا یو مالفه ا دمیمبل دراز کش یرو



 

 

و خوب  یعاد یلیخ زیدانم چرا . همه چ یبرد نم یسقف افتاده بود . خوابم نم یشدم نور سبز چراغ خواب رو رهیسقف خ به

 سرم آب گذارد که تشنه نمانم . یکه باال ینامادر یبود و حاال من پدر داشتم خانواده داشتم خواهر و حت

 خواب شده بودم .  یبود که ب یاز خوشحال دیشا

صبح. خودم را به خواب  3 کیبود نزد وقتریرا برداشتم د لمیموبا یبه سخت دیکش رونیب الیمن را از فکر و خ ییپاها یصدا

که در آشپزخانه پر شد  .  یآب وانیشد ل یم کیکه دور و نزد ییباز هم چشم باز نکردم .صداها یزدم چراغ سالن روشن شد ول

 تشنه بود و آمده بود تا آب بخورد .  یکس

همچنان خودم را  یول دمیمبل را شن یسطح چرم یجا به جا شدن آرامش رو یام نشست  صدا یمبل کنار یرو یکردم کس حس

 خواست با خودم و افکارم تنها باشم .  یهم فقط دلم م دیچشم باز کنم . شا دمیترس یچرا م دانمیبه خواب زدم نم

 یها هیگر یصدا یکردم و آن لحظه بود که شوکه شدم وقت یرا حس م شینفس ها یکه کنارم بود تکان نخورد صدا شخص

 .  دمیشنرا  ییآشنا

 یباال شب یها مهیافتاده است که ن یچه اتفاق دمیفهم یکرد   نم یم هیسر من گر یپدرم بود که داشت باال یصدا نیداشتم ا نیقی

 و چشم باز کردم . اوردمیکند . دوام ن یم هیسر من گر

 شده ام . داری. متوجه نشد که من ب دیلرز یم شیگذاشته بود و شانه ها شیرا به چشم ها شیها دست

 .  ختیر یشب اشک م یها مهیسر من ن یباال نطوریانقدر او را آشفته کرده بود که ا یزیچرا دلم گرفت چه چ دانمینم

 .  دیکش رونیصدا از جاه وجودم خودش را ب یسخت به

 _بابا ؟

 یصورتش باز زیر یها نیچ نیب یاشک بود و قطرات اشک گاه سیبرداشت صورت مردانه اش خ شیچشم ها یاز رو دست

 شوند ریکردند تا سراز یم

 شده ؟  یزی_چ

شپزخانه به آ دیایجا ب یدانستم آنقدر صبر کردم تا حالش کم یرا نم شیچرا یاش به خاطر من بود ول هینگاه صورتم کرد گر فقط

 آوردم .  شیپر از آب کردم و برا یگرید وانیرفتم و ل

 گذاشت سکوت کردم تا خودش صحبت کند  باالخره مهر سکوت را شکست  شیجلو زیم یرا از دستم گرفت و رو وانیل

 بحث طالق شد . نکهیهر روز دعوا و جنگ و جدال تا ا میداشت ادیز یجوون بودم و خام . با مادرت اختالف فکر یلی_خ

م بعد نداره . من ه یتیمبچه اه کیو  یزندگ میکرد یو خام فکر م می. جوون بود میبه هم فرصت بد میتالش کن مینکرد یسع یحت

 یشدن مادرت من حت می. بعد قا نمتیبب گهیرفت و نذاشت د دیمادرت فهم یازدواج کردم و وقت گهینفر د کیزود با  یلیمادرت خ

 نداشت .  یا دهینداره هرچقود دنبالش گشتم فا یخانواده ا دونستمیبرسونم م دستشبه  یمخارج تو پول ینتونستم برا

 من رو داد .  یبا گرفتن تو از من جواب حماقت و جوون مادرت

 بلند کرد ک نگاه صورت من انداخت سر

و اون  یدیکش ینم ییهمه سال تو تنها نیکردم ا یرفتار م یا گهیکردم و با مادرت جور د یم یمقدار صبور کیاگر  دیشا

 شد . یجوون مرگ نم

کرو من او  یخورد اقعا فکر م یسال ها را م نیخواستم و او غصه ا یر ممرد . من فقط پد نیا دیدیم زیرا مقصر همه چ خودش

شده  بمیخانواده نص کی یپدر را خواسته بودم ول نیهم ایبودم که از دن دهیکش یخانوادگ یو ب یی؟ من انقدر تنها دانمیرا مقصر م

 بود . 

 بود  بیمن عج یدستان بزرگش را در دستم گرفت . برا نمیاو بنش کیمبل جا به ا شدم تا نزد یرو یکم

 گردن .  یم دیبراش دنبال شروع جد رنیگیکه تموم شده مجلس ختم نم یزیچ ی. برا دی_بابا فقط شما مقصر نبود

 است . سکوت کرد . یکه سال ها نداشته چه شکل یخواست از بر شود که پسر یصورت من کرد انگار م نگاه

 .  ارمینبودنتون االن درب یسال ها تمام یجا دی_بزار



 

 

اول  ریسن و انقدر محکم در تصو نیبا ا یهمه احساساتش بودم مرد نیا یحلقه زد حسرت زده  شیاشک در چشم ها دوباره

 کرد مثل بچه ها .  یم هیگر نجایحاال ا

 گمشده ام هستم . دنید یمنم که تشنه  نیکردم ا یسال ها فکر م نیمن تمام ا و

******** 

  نیآو

 نجایمن ا یاتاق بودم . تمام زندگ نیداشت من عاشق ا یگریمن حس و حال د یاتاق بودن برا نیسکوت شده بود . در ا خانه

 داشتم   یشده بود و بعد از مدت ها که برگشته بودم حس خوب یسپر

تشک و مالفه و  دنیافتادم که با د یرامان م یچهره  ادی یگرفت وقت یانداخته بود خنده ام م نیزم یرامان تشک رو یبزا مادر

مادر چپ چپ نگاهم کرد پارچ آب و  رمیخنده ام را بگ یدرهم نگاه من کرد . نتوانستم جلو یا افهیو با ق ریمتکا چه طور متح

 . میبرو رونیاز اتاق ب میمجبور نباش میشد نهآورده بود که اگر شب تش یوانیل

 رفت در را پشت سرش بست رامان به سمت من برگشت  رونیاز اتاق ب یوقت

 من قراره از تو جدا بخوابم ؟  یعنی نی_ا

 سر به سرش بگذارم  یزدم دوست داشتم کم یلبخند

 یاز تخت اونوقت من اصال جا نم رونیزنه ب یکه پاهات م یش یمن جا نم کیتخت کوچ نیگنده رو ا کلیه نیتو با ا ی_پس چ

 شم .

 یبود رو یهم تنوع نینداده بود من کنارش دراز بکشم .ا شنهادی.تعجب کردم که پ دیدراز کش ینگاهم کرد و بدون حرف اخمو

 سرم گذاشتم  ریرا ز میو دست ها دمیتخت به پهلو دراز کش

 کرد  یرامان کردم او هم نگاه من م نگاه

 ؟  یکن کاریچ یخوا یرو م گهید ی_امشب که تازه اولشه شب ها

 نگفت  یزیزد و چ پلک

 ؟  ی_االن قهر کرد

 را باز کرد  شیها دست

 سرجات بخواب . ای_ب

آمد  یکه حتما کنار من باشد خوشم م نیداد به ا یم تیانقدر اهم نکهی. از ا دمیام گرفت ، نتوانستم خودم را کنترل کنم و خند خنده

 برپا بود . ی. در دلم عروس

  دیرا بردارم که دستم را گرفت و کش میخواستم متکاآمدم  نییخوردم و پا زیتخت ل یرو از

 .  هیکاف یکی ی_متکا الزم ندار

********** 

  نیآو

شده بود .کورمال کورمال اطراف را نگاه کردم تا مغزم  داریخوردم رامان هم ب یتکان سخت دمیاتاق که باز شد از خواب پر در

عجب از ت یبود . و با چشم ها ستادهیدر ا یکه در آستانه  دمیتازه مادر را دکند رامان از من فاصله گرفت و نشست  زیبتواند آنال

 کرد. یگشاد شده نگاه ما م

 یبه من کرد خنده اش گرفته بود ول یعادت ها نداشت . رامان نگاه نیدر نزده آمده بود داخل از ا نکهیبهم برخورد از ا یلیخ

خواب رامان سبک است اگر قبل از آمدن در زده بود مطمئن بودم رامان  دانستمیبودم م یعصبان یلیخودش را کنترل کرد من خ

 شد .  یم داریب

 کار مادرم را اصال دوست نداشتم نیا یکردم که پنهان کنم ول ینم یاشتباه کار



 

 

 مادر جان .  یزدی_قبال که مجرد بودم در م

 کردم سر تکان دادم . یو پتو ها را جمع مطور که مالفه  نیبلند شدم و هم مینگاه من و رامان کرد از جا یگنگ با

 شده مامان ؟  ی_چ

انقدر که به رامان اعتماد و حس  یرا رامان نداشتم آن موقع هم حت یادیز یوقت تماس لمس چیچرا متعجب است من ه دانستمیم

ه در کنارش ب نانمیساس اطماح شدیباعث م نیکنم و هم هیتوانستم به او تک یوقت نم چیوقت نداشتم . ه چیخوب دارم به رامان ه

حتما شوکه بود   باالخره به خودش  کیمن و رامان انقدر نزد دنیرا مادرم خوب حس کرده بود و حاال با د نیحداقل برسد . و ا

  دیانقدر هول وارد اتاق شده بود را بگو شیکه برا یزیکرد چ یآمد و سع

 برسن . نکهیقبل ا دیصبحانه بخور دیایاومدم خبر بدم ... ب انی_مادر مهمونا دارن... م

 برداشت  یجالباس یتکان دادم رامان بلند شد و کتش را از رو سر

 نباشه   یرم که مشکل ی_من زودتر م

 برگشتم سمتش  یناگهان

 _اول صبحانه بخور بعد .

 داخل اتاق آمد  یقدم یمن کرد و بعد نگاه مادرم . مادر ناگهان نگاه

 .  زیجان نشستن سر م نیپدر او_صبحانه حاضره . سامان و 

 تکان داد و رو به من کرد  یسر رامان

 .  یایتا تو ب رمی_پس من م

 کرد مادر منتظر است با من حرف بزند حس

تارش رف نیوارد اتاق شد و در را بست خنده ام گرفته بود از ا عیرفت مادر با چشم دنبالش کرد و بعد سر رونیاز اتاق ب یوقت

 دیپرس یآرام یشد و با صدا کیخواست بپرسد به من نزد یدانستم چه م یم

 با هم  ؟  دیندار ی_مشکل

 سر به سرش بگذارم  یخواست سر بسته حرف بزد دلم خواست کم یم مثال

 ؟  ی_چه مشکل

 نگاهم کرد  مشکوک

 _اخه .. تو ... االن ...

 را باال دادم و منتظر حرفش شدم خنده ام هم گرفته بود  میابروها

 ؟ ی_چ

 را بستب و با حرص گفت  شیها چشم

 شد و ... یبهت دست بزنه حالت بد م یاومد کس ی_مگه بدت نم

 . دمیخند

 که ... یدی_د

 اراده باال رفت  یب شیتعجب صدا با

 .... یعنی_

بعد  بوددهانش گذاشت . شوکه شده  یدست رو دمیسرم را عقب کش یگفتم وقت یزیو سرم را کنار گوشش بردم و آرام چ دمیخند

 جمع شد  شیگرفت لبخند زد و اشک در چشم ها یگریصورتش حالت د



 

 

 ؟ تو که ... اخه آرمان ... ی_چطور

 کردم اخم

 .  ادیفک نکنم خوشش ب اریرامان اسمش رو ن ی. فقط جلو یلیفرق دارن با هم مادر خ یلی_خ

 من را بغل گرفت  یسمتم آمد و ناگهان به

 شکرت ...  ای_خدا

 نکند هیگر یتوانست از خوشحال یمشکل من حل شده بود که نم نیکردم . انقدر خوشحال بود ا بغلش

******** 

  سامان

کنم او را فاطمه خانم  شیصدا نکهیا یماند. فاطمه خانم هنوز معذب بود حاال برا یمن باق دیرفت سر کار و خانواده جد رامان

 .  زدمیم

 نیبه من و آو یکه صبحانه تمام شد پدر نگاه یوقت میخورد یدر سکوت صبحانه مو  میصبحانه نشسته بود زیپشت م هنوز

 انداخت 

با دوستش  ... سامان نیفقط آرو دیبگ یزیچ دیتون یو خودتون نم سیپل یتیمسائل امن لیبه دال میگیفقط م دیدینم یاطالعات چی_ه

 یشیکه متوجه م یخواستن بکشن . تا وقت یرو م نیکه آو ییدن و پنهانش کرده بودن از دست کسا ینجات م یرو اتفاق نیآو

 خونه.  دیبرگشت شهیخطر رفع م یبرادرته وقت نیآرو

 .  نیهم

 به من انداخت و سر تکان داد  ینگاه نیآو

 _چشم حتما .

 یچا وانیآمده بود که دلم با پر کردن ل نییپا میمن را پر کرد . نگاهش کردم چقدد سقف آرزوها یچا وانیخانم بلند شد و ل فاطمه

 شد .  یخوش م

 زدم  لبخند

 لذت بخش بود . میبرا شانیکارها نیآدم ها و کوچک تر نیخانه ا نیا یکرد . تماشا یرا جمع م زیبلند شد و م شیاز سر جا نیآو

ت را دوس شانیکیخانه حس نزد نیا یگرما نیا ینبودند ول سهیخانه در برابر عمارت خودمان آنقدر کوچک بود که قابل مقا نیا

 یکسان یاکند بر طنتیتوانست  ش یاز آشپزخانه هم م نیآو نکهیکنند از ا یط یهم مجبور نبودند مسافت دنید یبرا نکهیداشتم از ا

 آمد . یها خوشم م نینشسته بودند   از همه ا ییرایکه در پذ

 ؟  یصدات کنم دوست دار ی_چ

من را  یگذشته بود حاال با لبخند پدرانه ا یلیکرد انگار خ هیحال که حالش بد شد و گر شبیپدر کردم . از دبلند کردم و نگاه  سر

 . اوردیسال ها را در ب نیخواست عوض ا یکرد . انگار م یموقع صبحانه هم من را تماشا م یکرد حت ینگاه م

 .  شهیسختم م دیصدام کن نیآرو میهمه سال سامان بودم حاال اگر بخوا نی_با سامان راحت ترم . ا

 تکان داد  یسر

 ؟  میری_شناسنامه هم سامان بگ

 شانه باال انداخت . دیتعجب من را د یزده نگاهش کردم . وقت تعجب

   میریبرات شناسنامه درست بگ میتا بتون میو مدارک رو ببر یبد یان ا ید شیآرما میبر دی_با

 زدم    یدر آن بود . لبخند که اسم پدرم یبود شناسنامه ا یبیعج حس

 باشه .  نیشناسنامه آرو یتو دیدوست دار نی_اگر شما آرو



 

 

 . دیرا به هم کوب شیو دست ها دیصبحانه پر زیم یرو نیآو

 بهش سوزن بزنن ؟  رنی_آخ جون قراره ازش خون بگ

 دو انگشتم گرفتم  نیاش را ب ینیتکان دادم دست بردم ب یسر دیخند زیر و

 ؟  یخوشحال شد یلی_انگار تو خ

 .  دیایب نییپا زیم یپدر کرد که اخم کرده بهش اشاره کرد از رو نگاه

 همه وقت اومدم دلتون تنگ نشده بود ؟  نی_بابا ول کن تو رو خدا . بعد ا

 کرد خودش را کنترل کند .  یم یکرد و سع یم شیها یها و دلبر طنتینگاه ش پدر

 . نییپا ایحرمت داره . ب زی_م

  شدم و گرفتمش . زیخ میشد که ن یخورد و داشت سرنگون م زیل زیاز لب م یول دیایب نییزد که پا یاخم کرد و چرخ ضیغ با

ضربه زد که آه از نهادم بلند شد . درست دستش به زخمم خورده بود . زخم خوب  میگرفت به پهلو یکه من را دو دست آرنجش

 داشت .  یرا در پ یادیدرد ز یهر ضربه ا یشده بود ول

  دندیو فاطمه خانم نگران از جا پر پدر

 شد ؟  ی_ خدا مرگم بده چ

 شکم من گذاشت یآرام دست رو دیپر نییپا دهینگران و رنگ پر نیآو

 خدا   یهاش پاره نشه . وا هینشد ؟ بخ یزی؟ چ نمی. دستم خورد به زخمت ؟ آره ؟ بب دیشد ؟ ببخش ی_چ

 خانواده ام انقدر نگران بود .  یاز اعضا یکیبهم دست داد که  یحس خوب یلحظه ا ینگران بود که برا انقدر

 کرد . یبه من نم یاصال توجه یکردم مخالف کنم ول یرا باال  زد که سع لباسم

 . ستین ازی... ن زمیمن خوبم ... عز نی_آو

راحت شد که  الشیخ یکرد وقت یم یکه داشت زخم من را بررس امدمیبرن نیبلند شده بود جلو آمد از پس آو شیگه از جا پدر

 یاخم زخم دنیبود با د ستادهیسرما ا یندارم سر بلند کرد و نگاه صورت من کرد . حالش از من بدتر بود . پدر که باال یزیخونر

 نشست  شیابروها نیب

 _زخم گلوله است ؟ 

 ی. تا ک میکن حیزخم را توج نیا یدم چه جوروحشت زده سر بلند کرد و نگاه پدر کرد آب دهانش را قورت داد . مانده بو نیآو

 دادن طفره رفت .  حیشد از توض یم

 تازه هم هست .  یلی_خ

 گفت  نیزدم و زخم پنهان شد که آو نیی. لباسم را پا ندیاو هم زخم را بب دیتا شا دیشده بود فاطمه خانم سرک کش یطوالن سکوت

اومدن منو  یزخم هم به خاطر منه وقت نیکه دنبالم بودن ؟ ا ییراجع به خطرناک بودن اونا دیگرفت یمن رو شوخ ی_شما حرفا

 ببرن سامان جلوشون دراومد ...

 شد دستش را گرفتم که حرفش نصفه ماند سر تکان دادم .  یجار شیو اشک ها اوردیآن شب تاب ن یاداوریبا  انگار

 و خوبم . نجامی_تموم شده .من ا

 یشانه ها نیگذاشتم خودش را ب لیروان بود خودش را در بغلم انداخت و من با کمال م شیا بغض اشک هامن کرد ب نگاه

 کند .  یبرادرش خال

 کرد ، نگاهش کردم  ینگاه ما م یبود و با حالت متفکر ستادهیا پدر

 . دی_من خوبم مطمئن باش



 

 

ذهنش پر از سوال است پر از حرف  دانستمیم یحت باشد ولبه اتاقشان رفت . دوست نداشتم انقدر نارا یبرگشت و بدون حرف در

هم  بشنود که دوست ندارد و یزیچ دیترس یسوال کند هم م نیاز ا شتریتوانست ب ینم ینگران بود . ول دانستمیپر از مشغله و م

 کرد .  یرا خوب درک م نیو ا مییبه او دروغ بگو میکه که ما مجبور شو دیترس یم

 ها شروع شد .  لیبا فام ییرو به رو دیراند جد یخانه که بلند شد نفس همه مان برا فونیزنگ آ یصدا

********* 

  نیآو

 و مهمان متنفرم ... یمهمان از

زبانم مو درآورده  میداده بود لشانیتحو یتکرار یمهمان هم باالخره رفت از بس حرف ها نیشب بود آخر 11 کینزد ساعت

 خواستند شب یوگرنه م میکرد رونیاز خانه ب ینداشت . مادربزرگ و پدربزرگ را به سخت یمکس هم تما چیه یبود   کنجکاو

 . مشیخواه یاصال سامان را با خودشان ببرند نم میبگو یرا هم کنار سامان بمانند . آخر ناچار شدم به شوخ

 مبل کنار من نشست    یهم رو سامان

 ودتا خون به مغزم برسد  رو به هوا ب میبودم و پاها دهیمبل دراز کش یرو

 آره ؟  دیخوا ی_که منو نم

 درآمد . میام گرفت . من را قلقلک داد که صدا خنده

 دارم نه شماره بهش زنگ بزنم . ی_رامان کجاست پس ؟ من نه گوش

 خنده سر تکان داد  با

 از تو ...  نیا رنیمهمونا م یپرسه ک یم زیر کی. اون از شوهرت که از سر شب  دی_زن و شوهر انگ هم

زدم و قبل از مادر و پدر که در آشپزخانه بودند و  یچرخ عیزنگ در خانه بلند شد سر یبپرسم االن کجاست که صدا خواستم

 سامان داد زد  دمیمشغول پچ مچ به سمت در دو

 خودت رو ... ی_نکش

 یکردم ول ید . خنده اش را حس مبو ایحس دن نیبهتر شیو پرواز کردم به سمتش . دست ها دمیاز مادر به در رس زودتر

اش را با مادر و پدر که پشت سرم بودند حس  یسالم و احوالپرس یبمانم .صدا نجوریهم قهیخواست چند دق یفقط دلم م دمشیدینم

 دل تنگش بودم  . یول دمیکش همخجالت  دمیکش یخجالت م دیکردم . االن با

 یتازه عروس و داماد ها نیا هیکم است . واقعا که شب یزیکردم چ ینبود حس م یاش وقت یشگیعادت داشتم به بودن هم چون

 .میکرد یاز هم جدا کردشان رفتار م شدیکه نم

 دادیم یجنگل یچوب ها یبو

 _دلم تنگ شده .

 را از خودش جدا کرد .نگاه جز جزصورتم انداخت  من

 نه ؟  ی_خسته شد

 . نجایآمده بود ا میاصال عمارت نرفته بود ک مستق یعنی نیبود و ابلند شده  یکم ششیته ر دمیصورتش کش یرو دست

 ؟  یدیکش گاری_س

 شد .  میچشم ها ی رهیخ

 رو نفس بکشم ؟  یک ی_تو نبود

حرف ها را مادر و پدرم هم بشنوند برگشتم و پشتم.را نگاه کردم و خدا را شکر کردم که  نیا دیشا نکهیزده شدم از ا خجالت

 برگشته اند داخل خانه .



 

 

 ؟  یینجایا ی_از ک

 ساعتش انداخت نگاه

 .  قهیدق یپنج ساعت و س قای_دق

  دمشیزدم دستش را گرفتم و به سمت داخل خانه کش یلبخند

 .  یکنم بخور یخوشمزه درست م زیچ کیخودم واست  ای_حتما گشنته تشنته ب

نشان نداد  ی. پدر هم واکنش خاص دیخند یم زیر زیمادر ر ی.ول دمیخجالت کش یمادر و پدر کم دنیبا د میخانه که شد وارد

 سامان به سمت رامتن امد و دست دادند  

 .  دایپتخم مرغ درست کنم اون سرش نا کیتا من واسه همسرم  دیحرفاتون رو بزن دینی_شما بش

 دیبلند خند سامان

 _تخم مرغ ؟ 

 به کمر نگاهش کردم . دست

 ؟ یدرست کنم قرمه سبز یچ یخوا یوقت شب م نی_ا

 کردن من گفت تیاذ یبرا طنتیبا ش سامان

 ؟  ی_مگه بلد

  دیخند رامان

 _من که خوردم حرف نداره .

 الخچیکرد . به سمت آشپزخانه رفتم و در  تشیبا تعجب نگاهش کرد و رامان دست پشتش گذاشت و به سمت مبل ها هدا سامان

  دمیرا از پشت سرم شن ی. صدا اورمیرا باز کردم تا تخم مرغ درب

 _از شام مهمونا مونده ها چرا تخم مرغ ؟ 

 گفتم  طنتیو با ش دمیخند

 امروز رو تخم مرغ منو بخوره .  کیبخوره حاال  ارنی_هر روز ده مدل غذا براش م

 اخمو نه  یول دیرسیبه نظر م یجلو آمد جد یکم پدر

 ؟  نجاستیا ی_از ک

 جواب دادم  شستمیطور که تخم مرغ ها را م نیهم

 . منتظر بوده مهمونا برن .  ی_پنج شش ساعت

  دیپرس یگریبا تعجب سوال د پدر

 _چرا نرفت خونتون؟ 

انداختم تا اب شود و  تابهیگاز اماده کردم کره ها را داخل ماه یو کره را رو ییرو تابهیمرغ ها را کنار گاز گذاشتم و ماه تخم

 گاز را روشن کردم 

 من نباشم .  رهیگی_چون دلش آروم نم

  دیپرس یدستم را گرفت تا از کار کردن متوقف شوم و جد پدر

 ؟  زنهیتو رو چوب م اهی...چرا اومد در خونه منتظرت شده ؟ زاغ س انجیا ادیتونست بره خونه و بعد ب ی_م

که من گم شدم و بعد هم با دو  تیوضع نیمشکوک بود حق هم داشت با ا زیدهانم را قورت دادم دست پدر را گرفتم به همه چ آب

 شک داشت  زیشد به همه چ میدایبرادرم بود پ یکیمرد که 



 

 

ها ترسه من رو تن یباشه رامان م دیبشنو دیخوا یاگر م دیشیم تیبراتون بگم بگم فقط شما اذرو  زیتونم همه چ ی_بابا من نم

 هدونیکردن من خدا م دایپ یکرد و من هم نبودم . برا دایبرگشت خونه سامان گلوله خورده تا دم مرگ پ یبار وقت نیبزاره آخر

 سرم آوردن؟  ییکه من رو گرفتن چه بالها ییاونا یکن یکرد . فکر م یکرد داشت سکته م کارایچ

 مادر هم از دور منتظر بود   کردینگاه من م منتظر

تونم  یها خوردم رحمم مشکل داره و فعال نم یکه از اون عوض یکه قبال از آرمان خوردم  و اون کتک یی_به لطف کتک ها

 بچه دار شم . 

 استم رامان و سانان بشنوند .خو یکردم آرام حرف بزنم نم یم یشد سع یمرگ بار سکوت

 گفتم ؟ دروغ ؟  یچه م یو مادر هر دو شوکه بودند ول پدر

 کرد ... دایمنو پ یترسه . حقم داره . وقت ی_بابا به خدا رامان م

 داشتم .  یکه چقدر حال بد رمیخواستم بم یآن چند روز م یاداوری از

 احوال بود و شوکه .  شانیمچنان پر. پدر ه هیگر ریجلو آمد و من را بغل کرد و زد ز مادر

 کرد  . لب زد  یمادر رامان و سامان هم به آشپزخانه آمده بودند . رامان متعجب نگاه ما م ی هیگر یصدا با

 شده ؟  ی_چ

 به ما انداختند و رفتند . مادر را از خودم جدا کردم .  یتکان دادم و اشاره کردم که بروند . نگاه یسر

 نکن من خوبم  .  هی_مامان گر

  دمید یبود م رهیخ یرا از حالت نگاهش که به گوشه ا نیسست بود ا پدر

 ترسه .  یم دی_من االن خوبم فقط بهش حق بد

 دنبالته ؟  ی_هنوز کس

 تکان دادم  یبود .سر دهیترس یپدر کردم انگار حساب نگاه

 کشته شده . سیپل یها یری_نه طرف تو درگ

 یتخم مرغ ها را شکستم . مادر رو عیظرف در حال سوختن است سر یکره تو دمیآسوده شد و سر تکان دادم . تازه فهم الشیخ

 که مادر متوجه نشود کنار گوشم گفت  یکرد .پدر آرام طور یرا پاک م شیها نشسته بود و اشک ها یاز صندل یکی

 ؟   یشیبچه دار نم دونهی_شوهرت م

   شدیحساس بود و زود دچار استرس م  زدیواستم مادر االن ذهنش به هم برخ ینم دمیسمتش چرخ به

 ؟  دونمیدونه پس من از کجام ی. شوهرم نم دهید بیگفتم رحمم آس شمی_من نگفتم بچه دار نم

 اخم کرد  پدر

 ... یبشه چ مونی_بعدا اگر پش

 .  میکرد یکه دعوا م ندیبود آن روز را بب یخال شیام گرفت واقعا جا خنده

 دیتعجب پرس با

 خنده داره ؟  شی_چ

 تکان دادم  یسر

مطب دکتر به پا کرد که اگر براش  یتو یچه قشقرق دیدیم دیدوست داره . اگر بود شتریمن رو ب ی_رامان بچه دوست داره ول

 که حامله نشه .  دیاریخطرناکه کال رحمش رو در ب



 

 

در انداختم . انق نییو خجالت زده سر پا دمیداده ام . لب گز یبد یچه سوت دمیهم. تازه ف دیپدر باال پر ی. ابرو ها دمیباز هم خند و

 کنند من کامل مشکلم حل نشده است .  یهنوز فکر م کمینزد انیرفته بود اطراف ادمیمن ترسم از ارتباط دور بود که  یبرا

 _مشکلت کامل حل شده ؟ 

 آمد  یرد م میصدا یدهن باز کند و من را ببلعد . به سخت نیخواست زم یسرخ شدم از خجالت ولم م دمیگز لب

 _بله .

 است نه ناراحت . من را محکم بغل گرفت  ینه عصبان دمیکردم فهم دایاش پ نهیس یبابا و سر رو یدست ها نیخودم را ب یوقت

 _خدا رو شکر .

**************** 

  رامان

 زیکه ناراحت پشت م دمیدیفاطمه خانم را م ییرایشده از داخل پذ یزیبودم که چمطمئن  یافتاد در آشپزخانه ول یچه اتفاق دانمینم

 آمد . یو پدرش نم نیاو یصدا یکرد ول یم یزینشسته بود و نگاه چ

عد هم افتاده و ب یکه امروز سر کار چه اتفاقات دادمیم حیسامان توض یداشتم برا یکنجکاو شده بودم ول زدندیقصد آرام حرف م از

 مبله . وقت پر یمتر ستیآپارتمان صد و ب کیبود  نجایهم ییباال یامروز قولنامه کرده بودم . کوچه  نیخانه را گفتم که هم

 بهتر هم بود .  میاکردن آپارتمان را نداشتم بر

داشت مردانه  یت هر چند سعکه داشتند و خودش هم ذوق داش یهم از مهمان ها و مادربزرگ و مدربزرگش گفت و ذوق سامان

 زدیموج م شیدر چشم ها و صدا جانیذوق و شوق ه یو محکم حرف بزند ول

آمده  یاز مهمان ها بدون هماهنگ یکی یعنی میزنگ در خانه بلند شد و حرف سامان نصفه ماند . متعجب نگاه هم کرد یصدا

 وقت شب ؟  نیبود؟ ا

 و دیپر نیانداختند . ناگهان رنگ آو یریتصو فونیبه ما و بعد به آ یآمدند و با تعجب نگاه رونیو مادر و پدرش هم ب نیاو

 به سمت مادرش برگشت  یعصب

 ؟  ی_مامان تو بهشون خبر داد

 کرد  نیخانم نگران و سردرگم نگاه آو فاطمه

 شد ... بگم . ی_خوب... به مادرش قول داده بودم...اگر خبر

 باال رفت  شیصدا یعصب نیآو

 کنم ؟  کاریچ نی_حاال من با ا

 کرد  یاخم یعصب پدرش

 _سر مادرت داد نزن .

 گفت  نیکه آو میجا بلند شدم سامان هم با من بلند شد   به سمت آن ها رفت از

 ... دی_درو باز نکن

ه ب یشدم و نگاه نیاو کینزد . دمیکه د ییزهایچ نیباشد با ا یزدم چه کس یزنگ ممتد خانه بلند شد چند باره . حدس م یصدا

 .  شدیم دهید کیصورتش از نزد دیو سف اهیس ی رهیت ی هیانداختم . خودش بود سا ینگاه یریتصو فونیآ

 دستش راگرفت  نیخواست در را باز کند که آو نیآو پدر

 _نکن بابا .

  نیبه من انداخت و بعد به آو یکالفه نگاه پدرش

 _چرا نه ؟ 



 

 

 .  دمشیگذاشتم و عقب کش نیشانه ب آو یدست رو من

 ... نی_آو

 و اضطراب گفت  یسمت من برگشت با نگران به

 .... فقط تو آروم باش . دمیکنم رامان... قول م ی_من درستش م

ق هم ح  نیآو یداشتم برا یدچار سو تفاهم شوند   البته سابقه بد شدیکارش باعث م نیو مادرش با تعجب نگاهش کردند ا پدرش

 . دیترس یداشت . من اوردم اسم محمد را هم غدقن کرده بودم . م

 .  یآروم باش دیفعال شما با زمی_من آرومم عز

 پدرش در را باز کرد و به سمت در آپارتمان رفت و در را گشود و منتظر شد  باالخره

 . سامان آرام کنار گوشم گفت  دیجو یرا م شیزده بود و ناخن ها نهیدست به س ستادیمادرش ا کیعقب تر نزد یکم نیآو

 نشو  ری_فقط باهاش درگ

 بهش انداختم  ینگاه

 . کنمیم ی_سع

 یو رو دیهمه چرخ یاش رو یشمی یشد   چشم ها انیقد بلند و چهارشانه نما یدر آسانسور با سرعت باز شد و مرد باالخره

و کفش  مودیجوشش انداخت چند قدم تا در خانه را پرا به  میکارش نفسم را بند آورد و خون در رگ ها نیمتوقف شد . ا نیآو

 آمد . نیداد و به سمت آو نیبه مدر و مادر او یسر سر یرها کرد سالم یپادر یدقت رو یرا ب شیها

هم که از سرعت حرکت او به سمت خودش نگران  نیانگار . آو دیاصال من و سامان را ند اورمیرا در ب شیخواستم چشم ها یم

را متوقف  نیمحکم مردانه اش آو یعقب رفت تا پشت من پنهان شود که صدا یبه من انداخت و قدم یب نگاهشده بود مضطر

 کرد

 ... زمی... عز نی_آو

د صورت من متوقف ش یبود که چند سانت یو سد راهش شدم انقدر ناگهان دمیکش نیآو یجلو یرا بستم و خودم را ناگهان میها چشم

مال من  نی. آو زمیگفت عز یمن م نیشود . به آو یکردم از سرم بخار بلند م یزدم و داغ کرده بودم   حس م ی. نفس نفس م

 نبود جز محرمش ان وقت ... یکس چیه زیبود تمام و کمال عز

 شانه اش گذاشتم عقب هلش دادم .  یرو دست

 چشمش یگوشه  اوردیب ادیر مغزش توانسته بودم به به من انداخت . و تازه انگا یباشد نگاه دهیشد انگار از خواب پر شوکه

 نگاه من کرد  یجمع شد و باولحن مضنون

 _تو ؟ 

د کرو چه رس یم وانهیادم اسمش هم من را د نینثار صورتش کنم ا یخواست مشت یگفتنش که دلم م زمیبودم از عز یکفر انقدر

  خطابش . زمیکرد و عز یبه وجود خودش که عاشقانه نگاه زن من م

 شانه ام گذاشت  یدست رو سامان

 _رامان اون که خبر نداره . اروم باش.

 حق نداشت .  یخبر نداشت ول گفتیم راست

 نگاه هر دو ما کرد با دست انگشت ظن به سمت ما گرفت  دیبا ترد محمد

 دونم .  یرو نم ی؟ من چ دیکن یم کاریچ نجای_شما دوتا ا

 خواست فضا را آرام کند  یکرد سامان م یآورد من را متشنج م یکه به زبان م یکرد . هر کلمه ا یم یمن را کفر داشت

 هستم  نی_من برادر آو



 

 

 و سردرم نگاه سامان کرد  جیگ محمد

 که برادر نداره .. نی؟ آو نی_برادر آو

 از پشت سر محمد بلند شد  نیپدر آو یصدا

 .نی_داره محمد جان . برادر گمشده اش آرو

که به من داشت و متقابل هم بود مانع از  یحس بد یشده بود   ول جیو بعد نگاه سامان کرد گ  نیر آوبرگشت سمت پد محمد

 رسد ب نیرا پس بزند تا به آو شیکرد من را دور بزند و کنجکاو یسع یراجع به من کنجکاو بود .ول شتریشوکه شدنش شد ب

 ...  نی_آو

. او که انتظار نداشت چند قدم عقب عقب رفت تا  دمیاش کوب نهیمن را گرفت که محکم تخت س ی قهیشد و  یعصب دمیاو چرخ با

 .  اوردیتعادلش را به دست ب

 . یعیتو خانم سم یبرا نی_آو

کمرم گذاشته  یشکمم قفل شد   سرش را رو یکوچکش که از جلو رو یکمرم حس کردم و بعد دست ها یرا از پشت رو یزیچ

 را بغل گرفته بود بود و از پشت من 

 _رامان تو رو خدا ...آروم باش .

لرزاند که دلش را آشوب کرده  یم دمیلرز ینم زیچ جیلرزاند  من را که با ه یمن را م نیو بغض پر بود و ا یاز نگران شیصدا

 اش هستم .  یام . که من باعث نگران

کرد که دور من قفل شده بود  یم نیآو ینگاه دست ها تری. محمد با ح ستادمیحرکت ا یفروکش کرد و ب یشدم خشمم تا حد شل

 داد زد  ی. با ناباور

 ...  نی_آو

ه موضوع س نیکرد انگار قرار بود ا ینم یکس صحبت چیبود ه یخفه ا یکردم .فضا ینزد ،لرزشش را حس م یحرف نیآو یول

 محمد کالفه بلند شد و داد زد  یفقط تماشاگر باشند . صدا هیحل شود و بق ییتا

 ... نی_آو

 . دیکش یم ریاش چسبانده بود انگار سرش ت قهیدست به شق  ختهیبه هم ر 

 بترسانم .  نیاز ا شتریرا ب نیخواستم آو یکنترل شده .نم یرا باال بردم ول میصدا

 .  یعی_گفتم خانم سم

 یبه هم دوخته شده بود . نگاهش رو شیلب ها یول دیبگو یزیشد و بعد دخواست چ نییباال و پا شیگلو بیمن انداخت . س نگاه

سوال امتناع  نیا دنیچرا اول از پرس دانستمینشست که من را رها نکرده بود . باالخره مهر سکوت را شکست م نیاو یدست ها

 .   دیترس یکرده بود چون از جوابش م

 ؟  دیباش ی_شما ک

  میرا بدون لرزش و محکم صاف کنم و بگو میسوال بودم تا صدا نیهم منتظر

 _شوهرش ...

********* 

  محمد

 مادر یناگهان یلیخانه و خ دمیکه رس شیساعت پ میمن متوقف شده بود از ن ینگاه کردم زمان برا میمرد رو به رو یچشم ها در

 نیفکر و ذکر من ا یپرواز کردم . همه  نجایشده تا ا دایپ نیزنگ زده و گفته آو نیآمد و مضطرب گفت که مادر آو شوازمیبه پ

اعر قهقهه بزنم . کم کم داشتم مش هیکنم و بعد وسط گر هیباعث شده بود گر نیبرگشته است و ا السالم و زنده و سرح نیبود که آو

 دادم .  یخودم را از دست م



 

 

 یکنند داشت من را م یچرا در را باز نم نکهیرا پارک کردم و زنگ خانه را زدم چند بار پشت هم فکر ا نیچطور ماش دینفهم

 داد و باز شد تا آسانسور ییدر صدا ی. باالخره وقتدیکوب یام م نهیس واریزدم و قلبم خودش را به در و د یکشت   نفس نفس م

در آسانسور را باز کردم و در راهرو  یکرد وقت یکه انقدر کند حرکت م لج برداشته بود سرو آسانسور هم انگار با من  دمیدو

 یم  نهیبود دست به س ستادهیا دمشیرا روشن کرده بود پس منتظر من بودند سر بلند کردم و د رونیقدم گذاشتم نور خانه شان ب

 یم یظامانت یرویبود . من سرگرد ن نیهمتوانستم بدهم  یکه از وصف حالم م یفیتنها توص یچرا ول دانمیکنم . نم هیخواستم گر

 خواستم زار بزنم. یرا گرفته بود م یانتظام یرویکنم . من که دبدبه کبکبه ام کل ن هیخواستم گر

 المیخواست لمسش کنم که خ یدلم م دیدیکس را نم چیکس نبودم چشمم ه چیاصال متوجه ه دمیو تا خانه شان دو دمیکش یقیعم نفس

 . نمیبیاست و خواب نم یراحت شود واقع

فتاده ا یچه اتفاق دمیفهم یکرد نم یپشتش پنهان شد مغزم کار نم نیصد راهم شد و آو یآمدم که مرد بلند قد و درشت یزمان فقط

قدر چ دمیتازه فهم نکهی. تا ا ستیصدا کنم چ لیرا به فام نیآو نکهیا یو اصرارش برا دیگو یمرد چه م دمیفهم ینم یاست حت

 است .  نیگفت شوهر آو یمرد به من م نیفروزنده . و حاال ا دیحم یدرباره  قیتحق یقبال خانه اش رفته بودم براآشناست 

 ازدواج کرده باشد بدون خانواده اش ؟  نینشان بدهم . چطور ممکن بود آو یتوانستم واکنش ینم

مرد کنارش افتاد که او هم آشنا بود مطمئن بودم  یتوانست ازدواج کند ؟ نگاهم رو یکه داشت چطور م یبا مشکل نیآو اصال

گشت اسم پر  یدنبال اسمش م شیپرونده ها یبودم مغزم ال به ال دهیمرد د نیسامان بود . او را هم در خانه هم ایاسمش ساسان 

ودش درچشم شناخت ؟ مگر خ یشناخت ،م یرا نم نیمرد که آو نیا یبود " ول یشکوه نآمد اسمش راما ادمیداشت " یطمطراق

 کرد ؟  یاش را م یهمسر یادعا نجایشناسد حاال ا یرا نم نینشده بود و گفته بود آو رهیمن خ یها

ود بود که مادر گفته ب نیمرد برادر گمشده آو نیا دیمضحک بود شا یشوه کی هیشب زیرا درک کنم همه چ زیچ چیتوانستم ه ینم

 کرد  . یبا او برگشته و داشت من را مسخره م

مگر دچار حمله  شدیمگر دچار اضطراب نم نیبود که دور او حلقه شده بود آو نیآو یخنده . نگاهم مدام به دست ها ریز زدم

 شد پس ...  ینم یعصب یها

 شد  یم یداشت عصب میبرگشتم خنده ها نیو به سمت پدر آو دمیبلند خند بلند

 هاست ؟  یشوخ نیتم االن وقت اگش نیمن چقدر دنبال آو دیدون یشما م هیچه شوخ نی_آقا رضا ا

به صورت من انداخته بود . دوباره سکوت شد .  یانداخته بود ک آقا رضا با اخم نگاه نییبود فاطمه خانم سرش را پا سکوت

 ؟ "  ستین یشوخ نیکردند انگار ا یرفتار م یجور کیخنده هم حاال قطع شده بود ."چرا 

 "  ی"رامان شکوه میبرگشتم سمت مرد رو به رو دوباره

 یول دمیگفتند شن یم ییزهایفاطمه خانم و آقا رضا را که چ یاش را گرفتم صدا قهیآنوقت بود که کنترل از دستم در رفت و  و

 توانست تمرکز کند .  ینم زهایچ نیا یمغزم رو

دست  یآمد و حلقه  رونیباز پشت سر او  نیکرد باالخره آو یم یاش من را عصب یخونسرد نیکرد و ا ینگاه من م خونسرد

 باز شد .  یکرد کم یکه دور گردنم داشت خفه ام م یبود باز کرد   حس کردم حلقه ا دهیچیمرد پ نیکه دور کمر ا شیها

 . شیشناسینم یرو نشون دادم گفت نیخونت عکس آو ی_من اومدم تو

اش باز کرد و عقب هلم داد . خودش را صاف و  قهیمن را از  یرا باال آورد و مشت ها شیسکوت نگاهم کرد دست ها در

 . دیچرخ یمرد م نیمن و ا یرو نینگران آو یمرتب کرد چشم ها

باشند  تیواقع نکهیاز ا دمیشن یکه م ییبه وحشت شده بود از حرف ها لیتبد یام ناگهان یو غم و اشک و حسرت و نگران یدلتنگ

 بدهمش " یتوانستم به کس یمن بود ...نم زیمن بود... عز یبرا نی... محال بود آو...نه  نینباشد  و واقعا ... "آو یها باز نیو ا

وجود داشت از  ینیرو بگم چه تضم زیخونه ام همه چ یاومده تو یکه بدون مجوز و از سر فضول یتونستم به سرگرد ی_نم

 ؟  یفروزنده نباش یجاسوسا

 .  دیلنگ یمرد م نیکار ا یجا کیدانست  یرا م زیخوب همهچ پس

 کند .  یم یشوخ ای دیگو یاو دروغ م ندیخواست به من بگو یبه اطراف انداختم . دلم م یدر هم رفت و کالفه نگاه میها اخم

 . یشناسینم ی_من عکسش رو نشونت دادم گفت



 

 

 شانه باال انداخت  خونسرد

 _البد عکست خوب نبوده .

 یدمنگران ق نی.آو دیپشت سرش چسب واریاش را دو دستش گرفت و محکم عقب هلش دادم که به د قهی نباریکوره در رفتم و ا از

 به سمت ما برداشت و مضطرب اسمم را صدا زد که به کل حواسم را پرت کرد 

 _ محمد ..

 یزن یعیسم نی... آونیآو یعنیخواستم قهقه بزنم"  یانداخت . م نییعقب رفت و سر پا یبراق شد سمتش که قدم یعصب یشکوه

 ؟" دیترس یمرد م نیکه عاشقش بودم از ا

 کرد  یترم م یعصب نیو ا دیپر یبودم پلکم چشم چپم نبض داشت و م یعصب

 .  یشد وونهی؟ د یترس یمرد م نیباور کنم تو از ا یخوا ی؟ م یترس یمرد م نی_تو از ا

اند و چسب واریو با صورت من را به د چاندیپرت شد که از غفلت من استفاده کرد و دستم زا گرفت و پ یبه کل از شکوه حواسم

 .  دمیکش یو از درد داد دیچیپ میدر کتف و بازو یدر بد چاندیدستم را از پشت پ

 رفت  یبه سمت شکوه یمضطرب قدم نیآو

 _رامان... تو رو خدا ... 

 نیزن ا نیخواستند من باور کنم که آو یهمه م یعنی دمیفهم یرا از من جدا کند . نم یکوهکرد ش یجلو آمد و او هم سع دوستش

 ؟ محال بود ... محال . یالک نجوریهم یاطالع چیه یخبر ؟ ب یمرد شده است ؟ ب

 .  میموضوع رو با حرف حل کن نیا دی_رامان اروم باش با

 باال رفت  شیرفته بود صدا نیکننده اش باالخره از ب یعصب یکه ان خونسرد یشکوه

 _ مگه من شروع کردم سامان ...

 آقا رضا بلند شد  یامد اسمش سامان بود . صدا ادمی حاال

 .  گهی_ بسه د

 به همه مان انداخت یو منگ بودم . آقا رضا نگاه جیکردم درد دستم قطع شد و من را رها کرد برگشتم سمتشان گ حس

 االن بره .  نیکنه هم یخواد قلدر ی.هر کس تو خونه من م میتا مثل آدم حرف بزن دینی_همه بش

 کرد .  یام م وانهیداشت د نیو ا نمیرا بب نیشد که آو یمدام سد راه من م ینگفت شکوه یزیکس چ چیه

 ضربه را به من وارد کرد  نینشستند آقا رضا مجال نداد و با جمله اش آخر شانیدر سکوت همه سر جا یوقت

 رو تمومش کن و خودت رو جمع و جور کن .  یمسخره باز نیمحمد . پس ا نیآقا همسر آو نی_ا

بود .  یعصب یاش بود وقت یشگیعادت هم نیکرد ا یم یکنار ناخنش باز یخشک شده بود که با پوست ها نیآو یرو نگاهم

ال س نیکردم ..چطور توانسته بود همه ا یمنداشت من باور ن دهیگفت فا یخودش م دیشد . با یچطور توانسته بود ... باورم نم

 جک بود  هیماه که گم شده بود و با شوهر برگشته بود .. شب 10 کیاش را ندارد و حاال نزد یتواند آمادگ یگفت نم یهاا به من م

مزه ات با منه ؟ د المصب چرا الل  یب یها یاز اون شوخ نمینه ؟ ا یزاریسر به سرم م ی؟ راسته ؟ دار گنیم یچ نایا نی_آو

 ؟  یشد

 دیبگو یزیاز هم باز شد تا چ یلحظه ا یبرا شیلب ها دیلرز یدر حدقه م شیچشم ها یبلند کرد و نگاه من کرد   قهوه ا سر

 نیخودم حس کنم اگر پدر و مادر آو یرا رو یشکوه یبرزخ یتوانستم نگاه ها یساکت شد و نگاهش به نگاهم ماند . م یول

 کرد  یچاه انگار ناله م تهاز  نیآو یکرد . صدا ینبودند من را خفه م

 _راسته ... من ازدواج کردم .

ا ت زدیبال بال م میها هیزدند   حاال از درون در حال انفجار شدند ر خی یبدنم گر گرفتند و بعد ناگهان یکردم سلول ها یم حس

 ...  یاهیمن س یرفت و چشم ها یم لیو هوا تحل انگار زمان و مکان متوقف شده بود یبکشد ول ییهوا



 

 

 من ؟ " انی؟ پا نیداشتن  آو یمن برا دیام انیتمام عشق من ... پا انیبود ... پا زیهمه چ انیپا نی"پس ا

******** 

 نیآو

اشتباه را مرتکب شده بود و حاال من بدون  نیوضع را جمع و جور کرد . مادر بدون فکر ا نیشود ا یم یدانستم چه جور ینم

 یکردم . م یم یکردم با سامان هماهنگ یها رامان را آماده م نیقبل همه ا دیدر کار انجام شده قرار گرفته بودم . با یآمادگ

 چرا انجامش داده است . دانستمیکه م یاهاشتب نیخواستم خودم را بکشم از ا

خواست  یاشاره به مطلقه بودن من کرده بود و طعنه زده بود مادر به دل گرفته بود و م میمستق ریکه مادر محمد غ یسه بار دو

کار را کرده بود تا خبر به گوش مادر محمد برسدکه  نیداشته باشد و حاال هم ا یتواند ازدواج خوب یثابت کند که دخترش م

احساسات مادرنه  نیمادر و ا نیحساب کند   "امان از دست ا هیتصف ییجورها کی ودخترش ازدواج کرده و خوشحال است 

 اش.. امان ."

من زوم شده  یتحمل کند که محمد رو توانستیکرد . نم یم وانهیرامان را د نیشد و ا یمن م ی رهیبهت زده بود مدام خ محمد

 من بود .  یدر بهت ازدواج من و رفتارها شتریمحمد ب یاست و از طرف

 میودکرده ب دییتا یقیهمه ما به طر نکهیبرسد . با ا نییقیخواست به  یشکسته شد خودش به حرف آمد انگار نباالخره سکوت  

  ردیخواست بپذ یانگار هنوز نم یازدواج را ول

 ؟  دیکرد مشی؟ چرا قا شیشناسیم یکه اومدم سراغش نگفت شیچند ماه پ یچ ی_برا

 زانو به هم قفل کرد . یرا رو شیداد و دست ها هیتک رامان

 _چون جونش در خطر بود . 

 ابرو باال داد  محمد

 تونستم ازش مراقبت کنم . ی_من م

 زد  یپوزخند عصب رامان

که  یسیلپ یاداره  ی؟ اونم تو ادیازت بر م یچه کار یکنیفکر م یبکن یکار ینتونست یخونه من اومد ی؟ تو ؟ تو که تا تو ی_ک

 تا خرخره پر از جاسوس .

 زد . یم رهیبدجور ت شیچشم ها یشمی  دمیفهم یرا م نیپلکش ا دنیبود از پر یعصب محمد

 . گرفتمی_برنامه محافظت از شاهد براش م

 دستش گذاشتم یکرد . دست رو یم یکارش محمد را عصب نیو ا ردیخواست او را به مسخره بگ یبود م دای. پ دیبلند خند رامان

االن کالفه بود .  یشده بود ول یعصبان یسر آوردن اسم محمد حساب دانستمیگه چشم از محمد گرفت و با اخم نگاه من کرد . م

 ردیگب شیرا در پ وهیش نیا دیخواستم به او بفهمانم که نبا یبحث با محمد هم شده بود . سر تکان دادم م ریخسته بود و حاال درگ

دست  یسر چرخاندم نگاهم به چشم محمد افتاد که رو یکردم .وقت یرا حس م نیبود و ا یاست . عصب شتریب ششیکه فقط فرسا

کند . حسرت  وانهیخواست امشب رامان را د یمرد م نیمن شد ا یشده بود . نگاهش باال آمد و دوباره قفل چشم ها دیمن کل یها

 .   نمیدر دلش را بب زیتوانستم تا ته همه چ یو م زدیموج م شیدر چشم ها

 انیوزارت اطالعات باشه . مدام م دیپاش همش با کیو فروزنده بشه اونوقت  یشهادت دادن و دادگاه پرونده مظلون ری_اگر درگ

 . هیچه جور یدونیکه م ستمشونی.س برنشیم یبازجو یبرا

 کرد   شانیاشاره کرده بود که او را انقدر پر یزیبه چ دانمیبدتر شد . نم دیحرف رامان را شن نیا یبود وقت دهیپر رنگش

 ؟  هی_منظورت چ

 .  دمیرا فهم نیمن هم ا یخبر نشان بدهد . حت یشکل گفت تا خودش را ب نیتر انهیرا به ناش هیمنظورت چ نیا

 . شهینم یدادگاه و دادگاه کش چیه یزن من و قاط نیآو یعنی_

 . دیبار پلکش پر ضرب گرفته بود چند نیزم یبا پا رو یعصب محمد



 

 

 . یمظلوم یپرونده  ری. پاش بخواد و نخواد گ سیاداره پل یپرونده داره تو نی؟ آو یشد وونهی_د

 شانه باال انداخت  الیخ یب رامان

 و فروزنده بودن ؟  یبوده که مظلوم ییجا نیاو گهیم ی؟ کدوم شاهد هیک ی_مظلوم

لو شد ج یکه م ییمبل جا به جا شد و تا جا یتر . رو دهیتر و رنگش پر رهیت شیشد چشم ها یتر م شانیلحظه به لحظه پر محمد

 آمد 

 _دوستش سلما ...

 محمد را برانداز کرد  قیکرد و دق کیرا بار شیچشم ها  دیوسط حرف محمد پر رامان

هم  نیکدوم خونه   آو یرفته تو نیآو دهیبوده و ند کی؟ شب تار دهیو فروزنده رو د یدوستش گفته شده که مظلوم یحرفا ی_تو

ا ت میکرد داشی. من و سامان پ  نییافته پا یم وارید یترسه از رو یکنه م یسگ پارس م رهیباال م یاشتباه یخونه ا واریاز د

خانواده    شیسامان برادرش و االن ازدواج کرده و برگشته پ دیو بعد فهم ادیب ادشیداشت تا خانواده اش رو  یمدت فراموش کی

 . انیخط پا نقطه سر

خواستم  ینگرانش بودم .نم  دیبر ینفس محمد را م شیکرد  رامان هر لحظه انگار با حرف ها یحاج و واج نگاه رامان م محمد

 شد .  یوسط محمد خودش باعث عذاب خودش و همه م نیا یمحمد را انقدر عذاب بدهد ول

 ؟  یکن یمسخره م ی_دار

 خونسرد جوابش را داد  رامان

کر . ف یرو به خطر بنداز نیبا حماقتت جون او زارمیبده .من نم حیرو با آرامش برات توض نایتونه خمه ا یم لمید وک_دفعه بع

کنه ؟ تا حاال از  ینم دیرو تهد نیآو یخطر چیتمام شده و ه زیفروزنده و گم و گور شدن باباش همه چ دیبا مردن حم یکن یم

زرگنده تا حاال بهت نگفته که  مساریمطرح کنم ت نجوریکرده ؟ نه بزار سوالم رو ا یم رکا یواسه ک یمظلوم یدیخودت نپرس

 بوده ؟ یوسط چ نینقش فروزنده ا ایمتهم بوده ؟  یبه چ یمظلوم

که رامان داده انقدر  یاطالعات نیکرد مطمئن بودم ا یاز تعجب باز شده و صورتش شگفت زده نگاه رامان م ییبا چشم ها محمد

 است  یجد هیست که محمد را به شگفت واداشته   محمد با لکنت به حرف آمد  مشخص بود قضمهم بوده ا

 ؟  یشناسیزرگنده رو ... از کجا م مساری_ت...و... تو... ت

ترساند . رامان هم  یمن را م نیاز جا بلند شد ا یشد محمد عصب یسکوت کرد و نگاه محمد کرد   سکوت که طوالن رامان

 برخواست  شیخونسرد از جا

 باشه جناب سرگرد .  نیآو یزندگ یتو یات هم حت هیخوام سا ی_نم

 با سر به من اشاره کرد از جا بلند شوم .  و

 شدم رامان رو به پدر و مادرم کرد  بلند

 . گردونمیرو برم نیبعد آو میزنیم رونیب یگشت کی_با اجازه شما ما 

 سر تکان داد  عیدور شدن ما بود سر طیشرا کنترا یراه حل برا نیدانست بهتر یکه خوب م پدر

 . دی_البته .مراقب خودتون باش

داشتم در را از اتاق بر فمیتنم بود پس فقط ک میکم بود هنوز لباس ها یلیکه افتاد خ یاتفاقات نیرفتن مهمان ها و ا یفاصله  چون

و در بسته شد احساس  میداخل آسانسور که شد میآمد رونیبا رامان از خانه ب رفتمینگاهش در م ریمحمد که از ز یمقابل چشم ها

 رامان گره خورده بود . یابروها نیب یبد یلیدوشم برداشته اند  اخم خ یاز رو ینیکردم انگار بار سنگ یآرامش م

 _رامان جان ؟ 

 دلم به هم خورد و بهتعا  دیرا گرفت و به سمت خودش کش میبلند کرد نگاه من کرد در سکوت ناگهان دست جلو اورد و بازو سر

 اش خوردم نهیبه س یسخت

 که ؟  یدون ی. فقط من م ی_تو ماله من



 

 

 کرد تند تند سر تکان دادم . یمن را نگران م یاش کم یحرکت ناگهان نیبودم ا دهیترس یکم

 و از چنگش درآوردم یکنه انگار ماله اون بود ینگاهت م ی_دوست ندارم جور

 کردم   یآرامش م دیبا  میرفته ا نییطبقه پا کیداد تنها  یطبقات نشان م یم شماره قورت داد یدهانم را به سخت آب

 محمد نبودم .  یوقت برا چی_من ه

 هم قفل شد .  یمنقبض شده رو فکش

 صدا نزن .  یوقت اسمش رو اونجور چیه گهی_د

 تکان دادم  سر

 _ چشم .

شدت خشمش به  یکند خصوصا اگر از دهن من و بدون فوت وقت ادا شود معجزه کرد ول یمعجزه م شیکلمه رو نیا دانستمیم

 بود بود که کامل برطرف نشد .  یحد

 _ خوبه 

 . دیبود عقب نکش ستادهیآسانسور نا یرا گرفت و تا وقت میرا جلو آورد و با خشونت لب ها سرش

ب ش ییشد با چه رو یکبود شوند . اگر کبود م دمیترس یکنند . م یذوق ذوق م میکردم لب ها ینگاه کردم . حس م دهیبر نفس

 خانه ؟  گشتمیبرم

از کرد ب می. در را برا دیایهمراهمان ب نانیجهت اطم نیماش کیو فقط  راندیرا گرفت و گفت خودش م نیبودند ماش نییپا افرادش

 محمد .  ی رهیخ یتمام نگاه ها ینه به اندازه  یاز خشمش کم شده بود کل یو با سر اشاره کرد کم

 _سوار شو .

 را دور زد و سوار شد . نیبود پس هنوز کار داشت تا آرام شود .بدون حرف سوار شدم در را بست و ماش یدستور لحنش

 . یریبگ خمکیجا  کی میبر هی_م

 بدهم  حیتوض شتریبه من انداخت مجبور شدم ب ینگاه متعجب

 .  نایبابا ا یکبود شه . زشته جلو ترسم یخوام بزارم رو لبم م ی_م

  را روشن کرد نیتکان داد به نشانه مثبت و ماش یاش بشود . سر یباعث خوشحال یزیچ نیکردم همچ یزد . فکر نم یشخندین

 به جا نمونه .  یوقت اثر هیمراقب باشم  دیبا یواسه هر کار دهیرس یی_کارم به جا

******** 

  سامان

ته داش دیکند و بر آن ها تاک هیمن را توج یفعل یرامان و صحبت ها یقبل یکرد صحبت ها یم ینگران بود مدام سع یلیخ پدر

 باشد . 

شده بود . و در  رهیخ شیجلو زیکه باعثش بود در سکوت به م یخورد ناراحت از وضع یحرص م شتریخانم از همه ب فاطمه

ترساند.انتظار برخورد  یم قتیکرد و در حق یمن را شگفت زده م نیو ا زدیکلمه حرف م کی یحت یکمال تعجب محمد به سخت

 یهبود ک فقط گا رهیخ شیاو در سکوت به رو به رو یول یبزند داد بزند حت رفسوال کند ح نکهیآدم داشتم از ا نیاز ا یانفجار

 کرد   یپدر م ایکرد نگاه من  یسر بلند م

 ... نکهیا ایو  دیایموضوع کنار ب نیدارد با ا یو سع رفتهیواقعا پذ ای دادینشان م نیا

 دواریشد و فقط ام یتمام م نیبه ضرر آو ی. که در هر حالت اوردیرا در ب هیقض یها همه سکوت بود تا بعدا بخواهد ته تو نیا

 را بفهمد .  نیبودم ا



 

 

آماده رفتن شد که تا دم در  یاعتراض ایحرف زد و بعد هم بدون حرف  یدو سه جمله ا یبه سخت دیکه از خانه رفت شا یوقت تا

 خواستم در نبود پدر با او حرف بزنم . یاش کردم م یخانه همراه یرونیب

  دیمن انداخت با ترد نگاه

 ؟  ی_تو واقعا برادرش

 را باور ندارد .  زیچ چیبودم ه مطمئن

 . زنهیم نیرو به آو بیآس نیشتریکردنش ب دایموضوع کش پ نی_من برادرشم رامان شوهرش . ا

 شده بود به من دوخت  نیعج یبیکه با غم عج شیچشم ها بیمن کرد . رنگ غر یچشم ها نگاه

 بهت بگه شوهر کرده ؟  ادیب یکی کدفعهیو  یسال به خاطرش صبر کن نیکه چند یبود ی_تا حاال عاشق کس

به  تیکرد و از عقالن یم فیع او را ضعموضو نیبود و ا نیمرد سال ها عاشق آو نیسوخت. ا یدلم به حالش م یبودم ول آرام

 دور .

 ؟  یدادیم حیکدوم رو ترج یرو انتخاب کن یکیشوهر کردن عشقت و نجات جونش  نیب ی_اگر مجبور بود

 کرد  شیعقب برداشت و نگاه ساختمان رو به رو یرا نداشت قدم نیا انتظار

 کردم یسوم خودم ازش مراقبت م نهی_گز

 و رامان حساس بودم    نیآو یسوخت رو یم شیاگر دلم برا یکرد حت یم یمن را کالفه و عصب نیا

 .  یبکن یتون ینم یکار چیمتاهل ه نی_آو

وقت بود و  ریکرد . د یم جادیا یاهیس ی هیسا شیچشم ها ریز یصورتش افتاده بود ول یرو ابانیرو نور چراغ خ یپورخند

 سکوت کوچه مرگبار . 

 .  رهیتونه بگ ی_طالق که م

ز ا دیکردم از ته وجود با یقدم برداشت . حرفم را خوردم . حس م ینیبزنم پشتش را کرد و آرام به سمت ماش یخواستم حرف ات

بود  که عاشقش یبه دست آوردن زن یو انتقامش و برا نهیک یتوانست برا یکه م میآدم بترس نیا یو آرامش ناگهان یخونسرد نیا

 .  زدیرا به هم بر ایدن

 بودم . جیبرگشتم داخل خانه هنوز گ یشد و رفت وقت نشیکردم تا سوار ماش صبر

 به من انداخت  ینگاه پدر

 شد ؟  ی_چ

 بود . هختیبه هم ر یمشوش شود به اندازه کاف نیاز ا شتریب امدینگران فاطمه خانم افتاد . دلم ن یبلند کرد نگاهم به چشم ها سر

 شوکه هنوز . یصحبت مردونه . تو یچی_ه

  دیکش ششیکاناپه نشست و دست به ر یناراحت رو پدر

 در اون در زد .  نیا یلیخواست خ یرو م نیخاطر آو یلیعاقل باشه . خ دوارمیداره ام ی_خانواده خوب

کردن  ادیپ یچقدر برا دانستمیگرفتم و م یکه داشتم آمار م ییها نیدانستم مگر خودم آمارش را نگرفته بودم . خودم از خبر چ یم

 بود .  دهیدردسر کش نیآو

 گفتم میبه اتاقش رفت و با پدر تنها شد یلحظه ا یفاطمه خانم برا یوقت

ه من ب ی. نگاه دیصدور شناسنامه جد یگرفتن مجور برا یقانون یکارا یبرا میگرفته  رامان بعدش بر شگاهی_فردا وقت آزما

 کان داد ت یتر باشم .سر ریگیکرد . انتظار نداشت خودم از او پ

تونم  یباالخره به خواستگار دوست برادرش جواب داده و آماده مراسم ها بشن . نم نیکه آو میکن یاعالم م گهی_چند روز د

 مدت زن و شوهر رو از هم جدا کنم که .  یطوالن



 

 

 یتیاگر رامان شکا یبود حت یرحم یب یلیبود چطور به هم وابسته اند و جدا کردنشان خ دهیام گرفت از کار امروزشان فهم خنده

 .  دانستیرا محق م نیکرد چون پدر آو ینم

 که زودتر برگردن به وضع قبلشون . رنیرو با هم بگ یعقد و عروس   میریگیعمارت م ی_مراسمشون رو تو

 کرد .  دییسر حرفم را تا با

 _امشبم رنگ بزن بگو برن خونشون . 

 ت .اس دهیرامان خونه خر مینشده بود بگو فرصت

 کنه  .  هیروزه تخل کیشده  یراض اروی یچه جور دومیهم گرفته نم لشیتحو دهیخونه خر یی_رامان کوچه باال

 ینبود ول یدر خانه ساکن نبوده وگرنه منطق یکس زدمیحدس م شدیتعجب نگاه من کرد   او هم شوکه بود خود من هم باورم نم با

 سرعتش در معامله من را به خنده انداخته بود .  نیا

 بود ؟  ی_چه اصرار

 است .  نیآو وانهیرامان چطور د دانستینم دمیخند

 چند میمامان باباش باش کیدلش خواست نزد نیوقت آو کیگه اگر  یزنه . قولنامه اش کرد فعال . م یم نی_خونه رو به نام آو

 خونه رو داشته باشه .  نیروز خوبه ا

 داشته باشم .  یشتریب حیتوض دیکرو شا یشوکه بود و نگاه صورت من م هنوز

 رامان ؟ یخونه زندگ دنید یبرا دیایب دیخوا یم ی_ک

 فکر کرد  یکم بابا

 .  هاریدامادش در ب نیا  یکنجکاوه سر از کار و خونه زندگ شتری. اون ب میبر یفقط مادرتم م مینیبب میفردا بر ی_خواست

نستم چه دا ینم شترینشان بدهم ب یخواستم واکنش منف ی؟ نم ی؟  نامادر دیتوانست بگو یچه م یبود ول نیسنگ یلیمادر خ لفظ

 کردم  دییاصال نشان بدهم پس سکوت کردم و با سر فقط تاک دیبا یواکنش

 بخواب .  نی_زنگ بزن بگو برن خونشون شب .تو هم اتاق آو

*********** 

  رامان

 یکه عاشقش است نگاه م یبود و به چشم زن نیآو ی رهیمحمد مدام خ نکهیشدم از تصور ا یم وانهیشتم دکرد دا یدرد م سرم

 ادیبودم  . قبال سامان ز امدهیوقت بود بام تهران ن یلیبود خ مانیپا ریرا نگه داشتم شهر ز نیکرد . ماش یم وانهیکرد من را د

هوا بخورم و باد به کله ام  یخواست کم یآمده بودم دلم م نیآمدم . و حاال با آو یو فقط با او م مییایطرف ها ب نیدوست داشت ا

 تازه کنم . یبخورد و نفس

زدند . پشت سرش  یاز دور چشمک م شیجلو رفت و نگاه شهر کرد که چراغ ها یشد و با ذوق کودکانه ا ادهیپ نیار ماش نیآو

 روانه شدم 

 بودم .  ومدهیخوشگله .تا حاال شب بام ن یلی_خ

کرد من  را به  یصادقانه ذوق م یزیچ یبرا نیآو ی. وقت دمیفرو بردم و خند بمیو دست در ج ستادمیقدم فاصله از او ا کی با

 آورد .  یوجد م

 . اونم اخر شب که خلوت باشه .  امیم نجایمن فقط شبا ا ی_ول

 سمت من برگشت و مرموز نگاهم کرد . به

 اونوقت ؟  ی_با ک

من  یرا پر کرد و در چند سانت نمانیخنده زدم . با حرص فاصله ب ریو ز رمیبگ نشیریحسادت ش نیخودم را به ا یلوج نتوانستم

  ستادیا



 

 

 . یزن ی؟ مشکوک م یخند ی_چرا م

 شانه اش گذاشتم و با لبخند گفتم یرو دست

 .  دینکن یاومدم . اگر به اون حسود ی_با خان داداشت م

 باشد سر تکان داد  یراض یبود حساب دهیکه شن یاز  جواب انگار

 ؟ یجز داداشم هست که جز من دوستش داشته باش ی.مگه کس یایبا داداشم ب دمی_با

 انداخت  یکارش من را به خنده م نیو ا زدیپانزده شانزده ساله حرف م یبچه ها هیکردم شب نگاهش

 کرده به داداشت ؟  دای_از برادرت ارتقا رتبه پ

 با آن لبخند . شیبردم از تماشا یکش آمد و من لذت مبه خنده  شیها لب

 شروع به صحبت کرد  یناگهان یلیسمت شهر برگشت و به خانه ها و چراغ ها چشم دوخت و خ به

 ؟  یانقدر به محمد واکنش ند شهی_م

خواست بکشمش  یکرد دلم م یم وانهیمن را د نیجنس نگاهش به آو نیرا بستم . مگه دست خودم بود نگاهش به آو میها چشم

 نشان دهم .  نیرا به آو نیتوانستم ا یم یکنترل خودم سخت بود .چه جور شدیم رهیخ شیبه زن من با ان نگاه ها یوقت

 نیآو گذارمیجوره نم چیه دانستمیو م دمید یدر خودم را م یحس قو نیبود و من ا نیمن به آو ینگاهش از نوع نگاه ها جنس

 کرد . یمن را نگران م نیخطر . ا یعنی نیهمان طور است ا نینگاهش به آو یمد هم درست مثل من باشد وقتبرود حاال اگر مح

که انقدر گستاخه که اون  ینگاه کنه .وقت یانقدر گستاخه که تو رو اونجور یاون انقدر به تو عالقه داره نه ... وقت ی_تا وقت

 راهشو نگرفته بودم ... یآد سمتت که اگر جلو یم یشکل

 شود . کیکس به او نزد چیخواست ه یآوردم . دلم نم یفکرش هم جوش م از

تاد اف یم شیو نگاهم به چشم ها گشتیبه سمت من برگردد که از مشت دست دورش انداختمو نگذاشتم برگردد اگر برم خواست

  میتوانستم نه بگو ینم

 نیا شمیرفتاراش رو وگرنه من مجبور م نیتموم کنه ا دیبفهمه کجا با دیجناب سرگرد خودش با نیبرار خودم حلش کنم . ا نی_آو

 کار رو بکنم . 

 دستم نشست  یرو دستش

 دمیمن بهش حق م ادیموضوع کنار ب نیتونه به ا یو نم هیشکل نیدفعه اومده ا کی ینجوریشه ا ی_بزار باهاش صحبت کنم . نم

. 

 . رمیمن سختم بود بپذ یگفت ول یشد راست م شتریب میدست ها فشار

من خطرش  هینگاهش چ یفهمم تو یمن م یدون یکنه .تو نم ینگاهت م یاونجور یدوست ندارم وقت یول یگیدرست م نی_آو

 کنم . یرو حس م

ه االن بهتر ک حس کرده بود نکهیاز ا ایاست  میحرف ها رفتتیسکوتش از پذ میتوانستم بگو یو سکوت کرد نم دیکش یقیعم نفس

 بحث را ادامه ندهد .  نیاست ا

 لحظات را با اسم محمد خراب کنم . نیخواد ا یهر چه بود خوب بود واقعا دلم نم دمیکش یعمق نفس

 من شکست لیموبا یکه سکوتمان با صدا میبه خودمان آمد یوقت

رفت . گ یحالم را م میخواهد برگرد یم نیاحتماال پدر آو نکهیحالم گرفته شد فکر ا یتلفنم را نگاه کردم با اسم سامان کم یوقت

 .  ینگران یدغوغه و ب یخواست ب یرا م نیخواست آو یدلم آرامش قبلمان را م

 و جواب دادم  دمیکش یقیعم نفس

 ... رونیب می_فقط دو ساعته اومد



 

 

کنجکاو برگشت سمت من  میختم . آوشنا یرا م شیخنده ها نیخبر خوب داشت ، ا میبرا یخندان سامان از پشت گوش یصدا

 سامان را بشنود یصدا دیتا به من برسد و شا شیانگشتان پا یرو دیخودش را باال کش

 _بزار دهن باز کنم بعد غر بزن . 

 ام گرفت از لحنش   خنده

 شد ؟ رفت ؟  ی_چ

 را صاف کرد  شیکرد و صدا یمکث سامان

 شده باشه .  الیخیب ادیبه نظر نم ی_اره رفت . ول

 دادم  رونیرا مر صدا ب نفسم

  زدمی_حدس م

 بحث را عوض کند  خواست

 . نایم دیجد یکه مهمون ها دیایفردا صبح ب دتونیخونه جد دیبر دیایخواد خونه ب یزنگ زدم بگم بابا گفت شب نم ی_راست

 جه به من گفته است که من لبخند زده ام  سامان ندیتا بب دیپر یم نییکردم که باال و پا نیتر شد و نگاه آو قیعم لبخندم

 .یخوش خبر باش شهی_هم

 سامان بلند شد  یخنده ها یصدا

 محافظا باشن در خونه .  نانیجهت اطم دی_مراقب خودتون باش

  گفتیو کنجکاو م دیپر یم نییمدام باال و پا نیآو

 شده ؟  ی؟ چ دیشده ؟ به من بگ ی_چ

 نگاهم کرد و با اخم گفت  نیکردم آو یسامان که خداحافط با

 گهیشده د یبگو چ یدی_ چرا انقدر من رو حرص م

را  نیآو هنکیتعجب کردم والبته خوشحال شدم ا یلیرا داده بود خ یزیچ نیچن شنهادیخودش پ نیپدر آو نکهیگل کرد از ا طنتمیش

گل  مطنتیشد ش یانستم داشته باشم باعث موارد اتاقمان شود مب تو یکس نکهیاز ا یراحت و بدون نگران الیامشب دوباره با خ

 کند 

 خوات ببرمت واسه خودم . ینم گهی_بابات گفته د

 شد  رهیکه گرد و درشت شده بود به من خ یبا چشم ها نیآو

 رامان ؟  یگیم ی_چ

انقدر خوشحالم که خودم  یسالگ 35به گوش خودمم برسد که چقدر خوشحالم در سن  میو گذاشتم صدا یبدون نگران دمیخند بلند

 زنمیبلند و از ته دل قهقهه م یروز باالخره داشتم با صدا کیشود  یباورم نم

  دمیاش را گرفتم و کش ینیانگشت ب با

 . میایصبح فردا ب دمونیخونه جد می... بابات گفته امشب بر زارمی_سر به سرت م

 هم متعجب شد  نیآو خود

 ؟  یگیم ی_جد

 گفتم ینشاند . با بدجنس یگونه ام بوسه ا یحال دست دور گردنم انداخت و روتکان دادم که خوش سر

 خواست ؟  یانقدر دلت م یعنی_

 نگاهم کرد . یبا نمک یشد و با چهره  لیتبد یو لبخندش به اخن مصنوع خنده



 

 

 ها . یش یپرو م رمیگیم لتیکم تحو کی_تا 

و  یاگر اختالفات فکر یمن جذاب بود حت یبرا زشیدختر را دوست داشتم   همهچ نیا زیها، اخم ها ،لبخند و همه چ کودکانه

 من بود . یزندگ یمعجزه  نیها من را خوشحال کند و ا زیچ نیتوانست با کوچکتر یاو م یول میداشت قهیسل

 ؟ ینیرو بب دیخونه جد می_بر

 ؟  میکن ی_ قراره اونجا زندگ

 تکان دادم  سر

 اونجا .  میو شب بر میبمون شتریچند روز ب میتون یم نایبه مامان بابات ا میسر بزن یر وقت بخوا_اون خونه به نام تو ه

  دیتعجب پرس با

 _به نام من ؟ چرا من ؟ 

 نیو ا دیاش را با پول و خانه و تجمالت خر یخوشحال ایشد لبخند  یوقت نم چیبود ه یآخر زندگ یها تیدر اولو شیبرا پول

    دمیپرست یاز همه م شتریبود که ب یزیچ

 رفته ؟  ادتیات رو  هی_ مهر

 نگاهم کرد  دیرا چه گفته است ؟ با ترد هینبود عاقد مهر ادشیواقعا روز عقد  یکردم بعن رتیفکر رفت ح به

 آخه توجه نکرده بودم . ستین ادمی قی_دق

 عاقد چه گفته ؟ " ندیگوش نکرده بود بب یحت یعنیشد ..."  ینم باورم

 ؟  یوز عقد گوش نکردر یعنی_

  دیگز لب

 . ستین ادمی قی... دق ی_چرا ... ول

 بغلم فشارش بدهم .  یخواست سفت تو یخواست ببوسمش دلم م یم دلم

 ... مینبود نجای_ اگر ا

 شد .  سرخ

 سکه بود .  1000شمال و  یالیتهران و و یخونه تو کیات  هی_مهر

 باال رفت و با ذوق شروع به صحبت کرد  شیآمده باشد خوشحال صدا ادشیتازه  انگار

 شمال ...  یالیاومد ... و ادمی_

 افتاد  شیابرو نیب ینیاش را چ هیکرد مهر یم زانیوا رفت انگار تازه داشت م یناگهان

 تهران ... یخونه تو کی_

 نگاه کرد  میچشم ها یتو یمکث طوالن بعد

 ... میبود من صحبت نکرده هیوقت درباره مهر چی_هزار تا ؟ ما ه

 . دمیخند

وگرنه  سهیرو گفتم بنو دیکه به ذهنم رس ییزایچ نیافتاد اول ادمیعاقد اومد و باهاش صحبت کردم تازه  یوقت افتدی_منم بخ فکرم ن

 تو کمه . ی... برا ی... همه چ یکه ... هر چ

دست بلند کردم صورتش را لمس  یبرق زدند . با ناباور شیشد . چشم ها رهیدهانش را قورت داد و در سکوت به من خ آب

 یاو من را نجات داده بود من حت یول زیچ چیبه او نداده بودم ه زیچ چیکرد ؟ من ه یم هیکردم . اشک بود ... چرا هر بار گر

 موجود با ارزشم .  کیکرد انگار نن  یرفتار م یاو .. جور یداشتنش را نداشتم ول اقتیل



 

 

 ؟ خونه  می_بر

د دلم گذر یچه در سرش م نمیخواستم بب یکرد م یم وانهیبغضش من را د نیو ا یسکوت ناگهان نیرا گفت متعجب تر شدم ا نیا

 . اورمیخواستم از  احساساتش سر در ب یخواست با من حرف بزند . م یم

 .  می_بر

******** 

  نیآو

 آپارتمان را باز کرد و چراغ را روشن کرد  در

 . ستین یبد یسر مطمئن شم جا کی_خودم فقط موقع قولنامه اومدم 

 دمیخانه که مبله بود انداختم با تعجب پرس مگاه

 ؟  شیبخر یوقت کرد ی؟ اصال چه جور یپرش کن یوقت کرد ی_چه جور

حالت ها به  نیکردم که ا یکردم . خوب حس م یصحبت م ینجوریکرد و من ا یم ریمن را غافلگ یداشت وقت یحس خوب دیخند

 دهد .  یاد حس قورت م

 شد . دایخودش پ یکنم مشتر ی_گفتم پولم نقده درجا معامله م

 بودند  دهیچ ناتیرا تزئ لهیاز وسطش به سقف رفته بود و در تا دور م یا لهیکردم و رو از اپن آشپزخانه گرفتم  که م کیبار چشم

 ؟  یدیپز پولت رو م ی_دار

ها خاک  زیم یبود فقط رو زیتم زیو دست پشتم گذاشت و من را به سمت اتاق ها برد و اتاق ها را نشانم داد . همه چ دیخند

 نشسته بود  

    هیخونه خال نیهست ا ی_مشخصه چند وقت وقت

 کاناپه نشست . یتکان داد و با چشم دور تا دور خانه را از نظر گذراند و رو سر

 زد  یادست کنارش چند ضربه  با

  نیبش ای_ب

 نشستم  کنارش

 قبل سر کار ببرمت خونه  دی_فردا صبح با

ه مشکالت را ب نیتاا میصبر کن میتوانست یفقط م طیشرا نیدر ا میناچار بود . هر دومان ناچار بود یبود ول یناراض شیصدا

 .   میبرسان ییجا

 باهات اتمام حجت کنم. دیبا نیآو نی_بب

 . ندینشست که بتواند من را بب یدور شانه ام انداخت و جوردقت نگاهش کردم دست  با

افرادم هستن دم در  یببرم . ول یموضوع کار کیحل  یچند ساعت سامان رو برا ی_فردا تو رو که رسوندم خونه مجبورم برا

نها ت یطیشرا چیتحت ه یول یریسراغ اونا ازشون کمک بگ یبر یتونیاومد اول به من زنگ بزن و بعد م شیپ یخونه مشکل

    ستینرو اصال امن ن ییجا

 گهیبه نظرم االن د ینه ول ایاالن وقتش هست  دانستمیبگذارم نم انیخواستم با او در م یم یزیبود چ یتکان دادم چند وقت سر

 وقتش بود 

 بکنم ؟  یخواهش کی شهی_م

 نگاهم کرد  منتظر

 خواهشت رو بگو  . ی_البته حرفم تموم نشده ول



 

 

 انیرا با او در م نیشد ا یگفتم رامان انقدر به من اعتماد کرده بود که م یم دیباالخره با یداشتم ول دیگفتنش ترد یبرا هنوز

 گذاشت . 

 ؟  یبخر لیموبا کیمن  یشه خواهش کنم برا ی_م

 تیرامان ممانعت کند من را اذ نکهیاصال از فکر ا ای یدیجد یشود دعوا نینگاهم کرد سکوتش نگرانم کرد  مبادا ا یکن رامان

افکار مشوش در ذهنم  نیشد ا یمن خراب م یوجهه خود او هم برا نطوریا دمیترس یاعتماد باشد م یبه من ب نکهیکرد از ا یم

 حرف آمد . هتا باالخره ب دیو چرخ دیآنقدر چرخ

 برات .  رمیگیفرصت م نیبود نشد . اول نیفکر بودم کارام سنگ ی_خودم هم تو

 بود خوشحال بودم .  رفتهیپذ یبدون مخالفت نکهیاز ا دمیکش یراحت سنف

 من .  یصحبت ها ی_خوب حاال بخش مهم و البته ادامه 

 یلیپس رد شدن ازش خ یزیچ تیکرد به اهم یم دییکرد اگر رامان تاک یگفت مهم نگرانم م یم ینگاهش کردم وقت منتظر

 شوم مگر انقدر مهم باشد که مجبور باشم  یزیچ ریخواست با او درگ یهم داشت و اصال دلم نم یخطرناک بود و عواقب بد

 خونه شما باشه ... یدوست ندارم تنها تو یزنینفر به من زنگ م نیپسره محمد اگر اومد خونتون اول نی_از فردا ا

ن راما یمهم بود ول یلیخ نیکردم و ا یمد صحبت مبا مح دیکرد   من با یم وانهیمن را د نیباشد و ا نیکردم مشکلش ا یم فکر

 کردم . یآرامش م دیحداقل با یرا ول زینه همه ج دادمیم حیتوض شیبرا دی. بازدیکرد  و حرف خودش را م یاصال گوش نم

ون نشسته داره با ا نمیبب امیدوست ندارم ب یزنیشد به من و سامان زنگ م یزیهر چ ایخونتون شد  کیپسره نزد نیاگر ا نی_آو

 .  یمجابش کن یخوا یکنه و تو هم به اصطالح م ینگاهاش به تو نگاه م

 کرد یدامان سفت و سخت مخالفت م یتکان دادم . همچنان معتقد بودم که بابد با محمد صحبت کنم ول یسر

 فشار آورد  یکم میبازو یبار باهاش صحبت کنم . دستش رو کی_رامان بزار 

 گفتم ؟  یچ ی_گوش داد

بود با او دعوا کنم نه امروز که به  نجایروز آمدنمان به ا نیخواست امروز که اول یانگار حرف حرف خودش بود .دلم نم نه

 بزنم . رشینبود که بخواهم قبول کنم و بعد مجبور شوم ز یزیچ نیا یشده بود ول یعصبان یاندازه کاف

 خوام باهاش صحبت کنم . یم یبهت ول زنمیزنگ م ادیهم ندارم . ب یو حرف دمی_گوش م

  دیرا به هم قفل کرده بود غر شیکه دندان ها نطوریبست تا آرام شود و بعد هم یلحظات یرا برا شیها چشم

 . یمجابش کن یاون حرف حرف خودشه تو هر چقدر بخوا ینداره حرف بزن ی_لزوم

ط شناختم فق یمن محمد را م زدیود که بدون شناختن او حرف مقابل تحمل نب نیکرد برا یکرد من را کالفه م یکه قضاوت م نیا

 کردم . یکردم و مجابش م یبا او صحبت م دیبا

 ؟  میموضوع با هن دعوا کن نی_االن قراره سر ا

 را از دور من برداشت و کتش را در اورد  دستش

 باهاش بحث کنم . نکهیا یاز بودن کنار زنم لذت ببرم جا دمیم حی_من ترج

 را باز کرد  راهنشیاول پ ی دکمه

 . میدبگه راجع بهش بحث نکن ای_پس ب

 باال انداخت  ییابرو مشکوک

 . یحرف من رو قبول نکرد یعنی نی_ا

 . میدوست هم نداشتم بهش دروغ بگو یبردم ول یکرد از او حساب م یصحبت م یطور نیکه ا یکرد وقت هاب نگاهش

 خوام بهت دروغ بگم من نظرم هنوز همونه . ی_رامان جان نم



 

 

 شد ظیغل شیها اخم

 کار اشتباهه ؟  نیا گمیاگر من م ی_حت

ندارد و مطمئن  یدانستم رامان با محمد شوخ یم یول دادیکند . دستور نم لشینظر او بود نه من و دوست نداشتم به من تحم نیا

 کند .  یمنع م زین را از همه چم دیشود که بگو دهیتوانست به آنجا هم کش یبودم که م

 . ستین نی_نظر من ا

 به سمت من خم شد  یجمله را گفتم .کم نیا یسخت به

 رو اعصابم ؟  یبر یخوا ی_م

 همه فشار امروز که به همه مان آمده بود . نینه بعد از ا زمشیخواست بهم بر یشروعش بود و واقعا دلم نم نیا

 نداره بگم .  تیرو که واقع یزیمنو مجبور نکن چ یول گمیبهت دروغ م یخوا یکنم اگر م تتیخوام اذ ی_رامان به خدا نم

 کرد .  ینم یداد و صحبت ینم یواکنش یکردم ول یصورتم حس م یرا رو شینگاهم کرد نفس ها رهیخ رهیخ

 .  یدم دروغ نگ یم حی_ترج

خواستم جو  ینم یول ستین یبود که اصال خوشحال و راض نیا یبه معن نیبود و ا شی.سر جاشیاخم ها دمیکش یراحت نفس

 گفتم تیبماند دست دور گردنش انداختم و با مظلوم نطوریا نمانیب

 بهت خبر بدم تو هم خودتو برسون . دمشید نکهیکه به محض ا دمی_قول م

 ره سکوت را شکستشود باالخ یاش چه م جهینت دانستمیمدت که نم یطوالن ینگاهم کرد و بعد از سکوت دیترد با

 وقت با تو بودنم رو تلف کنم . یخوام با صحبت کردن در مورد اون عوض ینم گهی_بسه د 

******* 

  سامان

 زیفاطمه خانم در را باز کرد به سمت من و بابا آمد که پشت م یام تازه تمام شده بود که زنگ درخانه را زدند وقت صبحانه

  میخورد یو صبحانه م مینشسته بود

 و شوهرشه . نی_آو

 گفت تیسر تکان داد و نگاه ساعت کرد با رضا بابا

 هستن. یقیدق ی_خوبه آدم ها

 باعث حس بد در او شود .  ایبابا را ناراحت کند  شیبا رفتار ها دیدانست نبا یبود و م یقیآدم دق شهیهم رامان

 گفتم که مجبورم امروز با رامان سر کار بروم . یبه بابا م دیبا ندیایباال ب تا

 کنم .  ستشونیتونم راست و ر یاز کارا هست که خودم فقط م یسر کیبا رامان برم سر کار .  دی_امروز با

 سر بلند کرد و نگاه من انداخت  بابا

 آخه  ادیمهمون م یسر کی_واجبه ؟ امروزم 

 پر کرده بود در دست گرفتم  یاز جا را که فاطمه خانم تازه وانیتکان دادم و ل سر

 . گردمیتونم نرم . زود برم یوقت نرفتم سر کار همه اش افتاد گردن رامان . نم یلی_آره من خ

 سر تکان داد  بابا

 برو .  ی_خوب اگر ناچار



 

 

گذاشت و محبتش هم  ی. واقعا از محبت کم نم میالزم نداشته باش یزیکه چ دیبار پرس نیچندم یتکان دادم فاطمه خانم برا سر

 مدیرا جلوتر از ورودشان به خانه شن نیآو یکرد صدا یم یاو را دوست داشتن نیبود و هم یبود . زن ساده ا ایر یخالصانه و ب

 . 

 _سالم ...

را باز کرد کرد و به سمت من آمد  شی. دست ها اوردیم یشد با خودش انرژ یبشر از هر جا وارد م نیبود ا غیج هیشب شتریب

من برادرش هستم و رامان هم من را مثل برادر دوست  نکهیبا ا دانستیکردن رامان است . م تیاذ یها طنتیش نیدانستم ا یم

 .  کردین موضوع سو استفاده میکند . و از ا یحسادت م یگاه یدارد ول

  دیگرفت و عقب کش قهیوسط راه رامان لباسش را از  دیمن نرس به

 _اول بابا مامانت . 

 ی. بعد به سمت رامان رفت با لحن با نمک دیبه سمت آشپزخانه رفت و مادرش و بابا را بغل کرد و بوس دیوسط راه چرخ نیاو

 گفت 

 _اجازه هست داداشم هم بغل کنم ؟ 

 با تاسف سر تکان داد  رامان

 _چند سالته ؟ 

 پت و پهن زد و به سمت من آمد و دست دورگردنم انداخت و سفت فشار داد  یلبخند نیآو

 سالمه .  5_

 شد .  یدختر بچه ها م هیواقعا شب نیآو یهر دوشان . گاه یرفتارها نیاز ا دمیخند

 .  ردیبگ دهیکند ناد یخواست او را کفر یرا که م نیکرد آو یبه من انداخت و سع ینگاه رامان

 ؟  میبر ی_صبحانه خورد

 اعتراض فاطمه خانم بلند شد  یکرد صدا یبود و داشت خفه ام م دهیگردنم را چسب یدو دست نیآو یتکان دادم ول سر

 .  یکنه دختر خفه اش کرد یم یچه کار نی_ا

ه با ک شیچند وقت پ نیبوده . ما هم تا هم یواقع نیآو نیدانست ا یکرد م یم نیشد نگاه آو یکه از لبش جدا نم یبا لبخند بابا

 . میبود دهیرا ند شیوجهه ها نیرامان عقد کرد ا

 .بزار برن . طنتیبسه ش نی_آو

 کرد .  یو رو به رامان زبان دراز دیدر آخر دولت شد و لپ من را بوس یدست از گردنم باز کرد ول باالخره

 5ر دخت نی. االن واقعا آو شانیرفتارها نیرفته بود از اشد .خنده ام گ رهیخ نیکه نه اخم داشت نه لبخند به آو ی افهیبا ق رامان

 ساله شده بود . 

 . می_بر

 گرفت و رو به بابا و فاطمه خانم با احترام گفت  نیرامان گذاشتم . رامان چشم از او یشانه  یرو تید

 .  ادیکنم سامان رو هر چقدر شد زودتر بفرستم ب یم یسع میری_با اجازه ما م

 .  میشام همه مان خانه باش یکرد که برا دیبلند شد و تا دم در دنبالمان آمد . فاطمه خانم هم تاک زیاز پشت م بابا

انه در خ یکس نکهیبود ا شتریب زیاش لذتش از همه چ یسادگ یکردن چه بود که با همه  یگونه زندگ نیحس خوب ا نیا دانمینم

   ندیخواستند من را بب یکه م ییمهمان ها ایکنند  یشام درست م تیبرا ندیبگو نکهیمنتظرت باشد ا

 به فاطمه خانم زد  یلبخند رامان

 _چشم حتما . 



 

 

 گفت  میدیپوش یطور که کفش م نیو ما هم ستادیدر ا یجلو بابا

 . مادرش کنجکاوه . ننیخونه شما رو بب دیو مادرش رو ببر نی_هر وقت وقتتون شد و کاراتون سبک شد آو

 انداخت .  یرا گردن فاطمه خانم م نیغرور مردانه اش ا یول ندیدارد عمارت را بببابا هم دوست  دانستمیم

 را مرتب کرد  شیو لباس ها ستادیصاف ا رامان

 .  میر یم دی.عمارت هم چشم . هر وقت شما بگ دینیبب دیبر دیتون یهر وقت بخواد م نیدست خود آو دشیکه کل نجای_خونه ب ا

 زدیکردند .البته احترام حرف اول را م یبا هم برخورد م اطیبا احت یلیکردم . خ یبابا و رامان را درک نم نیب یرسم یفضا نیا

 دل بابا را به دست آورده بود .  یتا حد یطور نیو رامان هم

 گفت یدم در و با مهربان دینفس نفس زنان رس نیآو

 .  دیای_زود ب

 را باال داد  شیابرو یتا رامان

 .  دمیشب سر کار خواب دیشا ستیخودم مشخص ن یفرستم ول یود م_سامان رو ز

 شد  زانیآو نیآو یها لب

 ؟  امیم ی_تو که به مامان گفت

 جوابش را داد اوردیقبل او را در ب قهیچند دق طنتیش یها یخواهد تالف یدانستم م یکه م طنتیبا ش رامان

 فکر کنم . دیدر مورد شما با یول امی. مامانت بگه م دی_مامانت با شما فرق دار

 .  اوردیتوانست حرصش را در ب یاز حرص سرخ شد. رامان خوب م نیآو

 کردم که بلند نخندم پشت رامان زدم  یخودم را کنترل م یکرد و من به سخت ینگاه بحث آن دو م یبا حالت متعجب بابا

 .دهیتا واست چاقو نکش می_بر

 بلند شد  نیآو غیج یکه صدا میکرد و به سمت آسانسور رفت یخداحافظ رامان

 شما دارم آقا رامان . ی_برا

 از قبل دراورده است . شتریحرصش را ب زدمیزد که حدس م نیبه آو یچشمک میسوار آسانسور شو نکهیاز ا قبل

 کرد نخندد یخودش را کنترل م یدانستم به سخت یامد م شیلب ها یلبخند رو میسوار آسانسور شد یوقت

 نکن انقدر تی_خواهر منو اذ

 آورد  یپشت گردنم گذاشت و فشار دست

  دا؟یجد دیکن یم ی_شما دو تا چه داداشم خواهرم

 دستش فرار کنم  ریکردم از ز یو سع دمیخند

 به بعد خودم مراقبشم اصال. نی_از ا

 داد یرا تاب شیرامان خشک شد و ابرو لبخند

 کارو تموم کنم .  دیبا نیماش یتو کنم یبود فکر م یخوب ی_دوست

 رامان پس کله من زد . دیچیدرآسانسور پ می. صدا دمیخند بلند

 ؟  یخند یخوام بکشمت م ی_م

مطمئن بودم  یدانم کجا ول یزد نم یمنتظر آسانسور بود . چهره اش آشنا م یدختر جوانب در الب میآسانسور را که باز کرد در

 سوار آسانسور شد رامان متعجب از من سوال کرد  اندازدیبه ما ب ینگاه نکهیبودمش . بدون ا دهید



 

 

 ؟ چشمت رو گرفته ؟  هی_چ

 سمت رامان برگشتم

 .  ادینم ادمی دمشید ییجا کی_نه بابا 

 . میشد نیشدم و سوار ماش الیخ یبود  ب دهیفا یب تالشم

******** 

 نیآو

را جا گذاشته اند  یزیسامان چ ایرامان  نکهیا الید که در خانه زده شد به خاز رفتن سامان و رامان نگذشته بو قهیچند دق هنوز

 در را باز کردم .

 جا گذاش ... یزی_چ

د فقط نکرده بو یرییکامال حولسم پرت شد و حرفم نصفه ماند   تکاه صورتش کردم که در هم بود تغ میشخص رو به رو دنید با

 سرخ و اشک  آلود بود شیچشم ها

 شد . ریسراز شیمن کرد اشک اول از چشم ها نگاه

نگار ا یول رمیبرود با او تماس بگ ادمیباعث شده بود  روزید یریخشک شدم. درگ یلحظه ا یبرا   دمیدیشد سلما را م ینم باورم

 مادر به او خبر داده بود . 

  دمیکش یقیعم نفس

 _سلما ...

 داخل خانه گذاشت  یقدم

 ... یمعرفت یب یلی_خ

 باز کرد تا در آغوشش بروم   میرا به رو شیدست ها و

 دانستم . یتنگ شده بود و خودم هم نم شیچقدر دلم برا ختمیر یم اشک

 هم تنگ شده بود . شیها یغر زدن ها و ناراحت نیهم یدلم برا میکرد هیو گر میچقدر در آن حال ماند دانمینم

 آورده بود  وهیو م یچا مانیو مادر برا میهم نشسته بود یبه خودم آمدم رو به رو یوقت

 صورتش یو شناسنامه ها را درست کند . نگاهم رو شگاهیآزما یخواست کارها یرفته بود   فکر کنم م رونیب یکار یبرا پدر

 کردم   . یکه نبود را م یتمام مدت یگشت و رفع دلتنگ یم

   مادرت بفهمم امیمن امروز صبح بابد از پ ی_تو دو روزه برگشت

 کدوم رو اول درست کنم .  دونستمی_به خدا انقدر اتفاق افتاد که نم

 بلند شد و آمد کنارم نشست و دست دور گردنم انداخت و من را بغل کرد  سلما

 _ازت متتفرم   

به هم گره  زیواقعا همه چ یکه زودتر به او خبر نداده بودم ول امدیکرد   از خودم بدم م یم هیام گرفت دوباره داشت گر خنده

 خورده بود . 

 چانه اش زد  ریاز من جدا شد و دست ز باالخره

 ...نمی_خوب بگو بب

 ؟ نجایاالن و ا نیکنم ؟ هم فیتعر شیمدت را برا نیام گرفت انتظار داشت ا خنده

 به خودم گرفتم  ینشستم و حاال متعج صاف



 

 

 که االن همه رو برات بگم؟ ی_انتظار ندار

  فکر کردن دراورد یادا

 ؟  ی_پس ک

 بودند   دیجد یدر خاته به صدا درامد مهمان ها زنگ

 . یمون یمن م شی_باشه بعد مهمان ها . تو هم امشب پ

 کنم .  شیتوانستم راض یم یبا رامان هماهنگ کنم . ول دیافتاد با ادمی کدفعهیبعد  

  دیشدم و در را باز کردم سلما دنبالم امد و لباسم را گرفت و کش بلند

 کنم که    یشب من دق م _تا

  دمیخند

همه  نایا یول نجامیکردم شوهر کردم و شغلم رو ول کردم و االن هم ا دای_بزار هالصه اش کنم پس واست داداشم رو پ

 تا صب مفصل برات بگم  یخصوص

 زد  غیدهان باز ج با

 ... ی_شوهر کرد

دهن  یمن ابراز احساساتشان گل کرد دست رو دنیشدند و باد ادهیاسانسور باز شد و مادر بزرگن همراه زن عمو و عمو م در

 سلما گذاشتم و التماس کردم .

 تو رو خدا تحمل کن دونهیکس نم چیه

از دست  نیهم یکرد و برا یداشت خفه اش م یدانستم کنجکاو یکرد م یتا عصر که مهمان ها آمدند من را با اخم نگاه م سلما

 بود .  یمن عصبان

 ای ستیراست ن ایمن  یدانست نصف صحبت ها یناهار ماندند هم به خاطر سواالتشان کالفه شده بود و م یبرا مهمان ها یوقت

را  زیکند . هنوز دو دل بودم بهش همه چ چیتا من را سوال پ میدوست داشت زودتر تنها شو نیهم یدارد برا قتیحق مهینصفه و ن

 به یزیبه محمد داشت چ شهیکه هم یرا بداند ممکن بود به خاطر حس مثبت زیهمه چ اردکرد ضرورت ند ینه   حس م ای میبگو

 .  دیمحمد بگو

نشود  یزیبه شهادت راجع به چ یبا طناب محمد در چاه نرود و راض یطیشرا چیخواستم اصال و تحت ه یازش م دیبا یطرف از

 . 

سازمان  اسم یوقت یکنند ول یریگیپ میز آن ها بخواهو ا سیسراغ پل میبرو ستیکرد بهتر ن یسوال م یپدر گاه یاندازه کاف به

د من ص یپا شدیم دهیبه آن ها کش هیقض نیگفت اگر ا یراه هم نم یکرد . رامان ب یو سکوت م دیلرز یبدنش م اندیاطالعات م

بعد  4مهمان رفت ساعت  نیآخر ی. وقت یرامان چه به خاطر موضوع مرگ مظلوم خاطرشد چه به  یدرصد به آن جاها باز م

 ییزهایبر اساس چ ییاز رامان و سامان نبود . البته سامان با خانه تماس گرفت و از پدر خواست برود جا یاز ظهر بود و خبر

او  نیفرستاده بود دنبال پدر و ا نی. رامان ماش یان ا ید شیآزما یبود برا شگاهیزدم آزما یکه پشت تلفن صحبت کردند حدس م

تواند وارد طرح شود  ینم نیافتاد به خاطر شماره پالک ماش ادشی یوقت یشود ول تیریبدخلق کرد دوست نداشت مد یرا کم

ودش خ نیدانست پدر با ماش ینبود از قبل م خودیفرستادن رامان ب نیماش نیدانستم ا یاش کم شد و من خوب م یاز بدخلق یکم

 تواند برود .  ینم

م ا چارهیرا پنهان کنم ب یزیخواستم چ یدرصد اگر من م کی.  دمیترس یم اتیجزئ نیتر زیهمه رهمه توجه اش به  نیاز ا یگاه

 کرد محال بود متوجه نشود .  یم

شود بلکم آرام شود  زیهمه چ الیخ یداشته باشم و ازش بخواهم ب یآمد با محمد صحبت یکرد چون بدم نم یمن را نگران م نیا و

 من هم کمتر شود .  یعذاب وجدان لعنت نیو ا

 شانه ام زد که برگشتم و نگاهش کردم .  یرو سلما

 ؟  یبد حیتوض یخوا ی_م



 

 

د کر یرا جمع و جور م ورهیم یشده بود در خانه را بستم و به مادر که در آشپزخانه داشت بشقاب ها ییزدم وقت بازجو یلبخند

 گفتم

 اتاق ؟  می_مامان اشکال نداره ما بر

دارد از جمله حل شدن مشکل  یمختلف لیاش دال ییخوشرو نیا دانستمیجوابم را داد م یید و با خوشرودست تکان دا مادر

 خاطر پدر .  یو آسودگ نیهمان آرو ایشدن سامان  دایو پ لیمن توجه فام یارتباط

 نمونده .  ی. کار به خصوص دیراحت باش دی_بر

در گفته که به مادر و پ یزیاز چ شتریب یول میرا به سلما بگو زیو در را بستم درست قصد نداشتم همه چ میسلما به اتاق من رفت با

    میخواستم بگو یبودم م

  ستادیا نهیس دستوبه

 _خوب ؟

  ندیتخت بنش ینگاه انداختم و اشاره کردم رو شیخنده به سرتا پا با

 بابا  رمیبزار نفس بگ قهیدق 2 نی_بش

 _جام خوبه .

 نشست . یطور م نیگرفت هم یجواب نم یتخت نشستم تا وقت یلبه  دمیخند

 دمیشوهر االنم که اسمش رامان با دوستش که اسمش سامان بود گن رو نجات دادن بعدا فهم یبر ی_اون شب که مجبور شد

 برادرمه   نیسامان همون آرو

 رفت و کنارم نشست  ادشی تیزده عصبان جانیو ه کنجکاو

 خونه ؟  یومدی_اگر نجاتت دادن چرا ن

 تکان دادم  سر

 کرد .  می. رامان هم من رو قا شدیم میقا دیپس با دمید یم دیبودم که نبا دهید ییزایشد جون همه در خطر بود من چ ی_نم

 باال داد  ییمشکوک ابرو سلما

 _اونوقت چرا ؟ 

 زدم . یخودم را به آن راه م دیسخت بود با حشیتوض یکار کم یجا نیا

از  یکیسامان از  یوقت یباشه . ول یمدت کم کیدونم . فقط اون موقع قبول کرد من رو پنهان کنه اول قرار بود  ی_ نم

 جا برم . چیکه بدجور دنبال منن نگذاشتن من ه دیدوستاش فهم

 داستان شد  یباز نگاه من کرد و منتظر ادامه  یو دهان رتیبا ح سلما

 بوده که عاشق من شده بوده .  نیرامان به خاطر ا یکارا نیکردن و بعدا هم مشخص شد ا یمدت من رو رسما زندان کی یچی_ه

 به ما  ؟  یبزن یتونستیتلفن نم کی_چقدر اتفاق افتاده ... واقعا 

 خودم ناچار بودم . یخودشان برا یبرا یگفتم ول یانقدر دروغ م دیبا نکهیبودم از ا متنفر

 بود سامان رو بکشن گلوله خورد . کینزد بایتقر دنیکردن و دزد دایمن رو پنهان کرده بودن من رو پ نکهیشد . با ا ینم_

 دهانش گذاشت . یدست رو سلما

 خوندم . تیمحرم غهیص کیاتفاق من با رامان  نی_قبل ا

 ؟  دیکرد کاری؟ اجازه پدر رو چ ی_ چه جور

 است . یسلما بارها بهم گفته بود نگه داشتن دو تا شناسنامه کار اشتباه دمیگز لب



 

 

 . می_اون شناسنامه ام که اسم آرمان توش بود رو نشون دفتر دار داد

 سلما در هم رفت . یها اخم

 زور بود ؟  نمیا ایخودت بود  لی_ ازدواجت هم به م

 نکهیا یشناختشون برا یآدما داشت و م نیبا ا یشنلخت دورادور کی. ناچار بودم ک رامان  یزور بود و مصلحت ییجورا کی_

 .  ارنیسرم ب ییبال نکهیبه همه گفت نن زنش هستم تا بترسن از ا رهیجلوشون رو بگ

شد و حق هم داشت من آدم  یم یآوردم عصبان یکه سر خودم م ییاز بالها شهیشد. هم یاز هم باز نم شیبود اخم ها یعصبان

 آمد   یهمه بال سرم نم نیوگرنه ا بودم یاطیاحت یب

 .  یما چه کار کرد یبا خودت و همه  نی_بب

 را نشانش بدهم  هیکرد بخش مثبت قض یسع

 کردم . دای_حداقل داداشم رو پ

  دیرا به هم کوب شیرا ذوق زده دست ها یقبل یبرد حرف ها ادشیخبر از  نیا انگار

 درس خونده ؟ یاست ؟ چ کارهی؟ خوبه ؟ چ یچه شکل یراست ی_وا

 گرفتم یخدا خواسته که بحث عوض شده است بحث را شوخ از

 کن  . رونیخام رو از سرت ب یاالیخ نیا رمیگ یتو رو براش م ی؟ اگر فکر کرد یداداش من دار کارهی_چ

  دیسرم کوب یتخت را برداشت و تو یرو یمتوا

 نبود نی_منظورم ا

  دمیو متکا را از دستش کش دمیخند

 هم شوهرم هم داداشم .  شونینیبیاومدن م یان ا ید شیآزما یرفتن برا شونینیبب دی... با ادیجذابه ... ز یلی_خ

  دیآمده بود پرس ادشیانگار دوباره بحث قبل  سلما

 ؟  دیا غهی_االنم ص

 تشیشر به سرش بگذارم و اذ یتوانستم کم یم نطوریا دیپرس یکرد و همش سوال م یم یباال انداختم دوست داشتم کنجکاو ابرو

 کنم 

 زنم تو سرت ها یم نی_درست حرف بزن آو

 . دمیخند

 _خوب تو بپرس .

 تکان داد یسر

 پس ؟  دیشد عقد کرد یها . چ ادیخوشت م ی_از باز

 نقطه سر خط. میرو باطل کرد و عقد کرد غهیگفتم باشه . ص میمنم عاشقش شدم گفت عقد کن گهید یچی_ه

 نگاهم کرد  یکفر سلما

اگر قبال عقد  ی؟ بدون اجازه بابات حت ستیاالن زشت ن دیکن یبود زودتر عقد رسم یبود ؟ چه اصرار ی_بابات واکنشش چ

 نداره ؟  ی؟ بابات مشکل یکرده بوده باش

رامان  میقراره اعالم کن یکس نگفت چیبه ه یول رفتهیپذ یرامان و سامان باهاش حرف زدن .تا حد ی_مشکل که داره ول

 . میریمراسم بگ عیخواستگار منه و بعد سر

 گرفت  یزیآم طنتیلحن ش یفکر کرد و بعد ناگهان یا هیمتفکر چند ثان سلما



 

 

 بغلت کنه ؟  یزاریباهاش ؟ م یندار یارتباطتون چطوره ؟ خوبه ؟ مشکل نمی_ بب

 را درشت کرد  شیهارا باال برد و چشم  شیخنده که با تعجب ابروها ریزدم ز یام گرفت و جور خنده

 ؟ نکنه ...؟ یخند یم ی_ به چ

تخت خودم را  یرو رمیخنده ام را بگ یتوانستم جلو یدانست .."نم یاگر م یرا جمع کرد . "وا شیمن شد و لب ها کینزد یکم

 . دمیرها کردم .و متکا را بغل گرفتم و بلند بلند خند

ر نه آنوقت اگ ای میبرو شیپ دنیدر حد بوس میتوانسته ا ایبود که آ نیکرد .او در فکر ا یزده فقط من را تماشا م رتیح سلما

 کرد  یگفتم حتما سکته م یم شیبرا

 . گهی؟ درست حرف بزن د یشد وونهید نی_آو

 متعجب به ما انداخت یاتاق زده شد و مادر در اتاق را باز کرد نگاه در

 صدات خونه رو برداشته    نی_ چته آو

هنوز درشت و متعجب بود رو  شیکه از ختده پر اشک شده بود نگاه مادر کردم   سلما که چشم ها ییشم هارا گرفتم و با چ دلم

 به مادر جواب داد 

 تو سرش خورده ؟  یزیشده خاله ... چ وونهی_ د

 تکان داد  یبا خنده سر مادر

    هیچ یواقع یضربه  یتا بفهم شونینیبب دیشوهرش اومد با یخونه وقت انی_ باباش االن زنگ زد با شوهرش و داداشش دارن م

 به من انداخت و بعد رو به مادرگفت ینگاه نیآو

 خاله ؟  هی_منظورت چ

 نشستم  میصاف سر جا من

 سر کار ؟  مونهیم روقتی؟ اون که تا د ادی؟ رامان هم م رسنیم یخونه ؟ ک انی_دارن م

 با ابرو به من اشاره کرد  مادر

 تازه اولش . ریبگ لی_تحو

 دنیرس یوقت برا چیاست من ه بیآن ها عج یمن برا یرفتار ها نیدانستم همه ا یکرد . م یباز نگاه من م یبا دهان سلما

 رامان فرق داشت .  یبرا ینداشتم ول جانیآرمان به خانه مان ه

 .انیم یک نمیخوان بب یخوب م هی_چ

 تکان داد  یسر سلما

 _ مشخصه 

********* 

  رامان

مشکوک  یکم نیبه من قول دو سه روز را داده بودند و پدر او یول دیایتمام شد هر چند زمان بر بود تا جواب ب شیآزما یکارها

با  که سر و کارشان شیاز دکتر ها یلیرا هم قبال آورده بودم . خ نیبود که آو کینیکل نی. ا کینیهمه توجه افراد کل نیبود به ا

دکتر  ایدانست  یما م یها هم درباره  زیچ یلیمن بود که خ یو از همه مهمتر خود دکتر شخص ناختندش یمن افتاده بود من را م

 گرفته بود .  لیرا سرس قبل تحو نیمن و آو یام حساب یدکتر شخص ی هیبرده بودم به توص ششیرا پ نیکه آو یزنان

 انداخت  ژنیبه ب ینگاه نیپدر آو میشد یم نیسوار ماش یوقت

 ؟  یانداز یهمه آدم دنبال خودت راع م نی_چرا ا

 به سامان انداختم . ینگاه



 

 

 شدم . یبه مرگ و اخاذ دیبارها تهد یمال طیبه خاطر شرا ینداره و از طرف یمن سابقه خوب یی_ قبال هم گفته بودم دا

ن ما کرد چید که از سوال پجالب بو نیدر هم بود . برا شینزد و فقط اخم ها یسکوت کرد و حرف نیبرگشتن به خانه پدر آو تا

 هم خوب بود هم بد . نیا یکرد و از طرف یم یخوددار

گرفتم جز مهمان  یبود مدام از افرادم که دم در خانه شان بودند آمارشان را م ینگران شتریتنگ شده بود البته ب نیآو یبرا دلم

 نرفته بود  یینکرده بود و خودش هم جا یبه خانه شان رفت و آمد یکه محمد جزوشان نبود کس شانیها

 . دمیکارت خر میو س لیموبا کی نیآو یرفتم و برا دادندیم شیکه سامان و پدرش آزما یمدت در

 نیو کتاب و کار ا یاهل گوش نیدانستم که آو یم ینبودم ول یباز یاهل گوش یلیخ دنشیخر یوسواس به خرج ندادم برا یلیخ

بخواند چشمش  یکیتا هر وقت خواست کتاب الکترون دمیهم خر ebook readerو  تیتبل شیبرا نیهم یها است برا زیچ لیقب

که  یزیخواست هر چ یدلم م یبه مغازه رفتم ول یگوش دیبا تبلت داشت بتواند انجام بدهد. با قصد خر یاگر کار اینشود  تیاذ

 خودش باشد .  قهیگذاشتم به سل یبه فکر لب تاپ هم افتادم ول یحت دمیهمه را خر یبخرم   وقت شیالزم داشت برا

 شتریکه من گرفته بودم ب یی. حلقه ها میریحفت حلقه به انتخاب خودش بگ کیبردم تا  یبار خودش را م کی دیحلقه هم با یبرا

 نباشد . یعاقد خال یرا داشت که دستمان جلو نیا یجنبه 

رم ؟ و خ یو تبلت م لیموبا شیاعتماد کامل کردم که دارم برا نیمن به آد یکردم ک یفکر منشسته بودم با خودم  نیدر ماش یوقت

 هشیکند هر چند ته دلم هم ینم یانتیوقت به من خ چیکردم ه یحس م یبیفقط به شکل غر دمینرس یدر کمال تعجب به جواب

 بود. ینگران

  دیکش رونیب الیسامان من را از فکر و خ میدیرس یوقت

 ؟  یشینم ادهی_پ

 دستم اشاره کرد  یها کیسامان به پالست میو به سمت ساختمان رفت میشد ادهیپ نیماش از

 ؟  یکرد دی_ خر

 هم توجهش جلب شده بود  نیو پدر آو میآسانسور بود داخل

 خواست .  یم یگرفتم . دلش گوش نی_آره واسه آو

  دیکشها را سرک  کیپالست یبا خنده ابرو باال انداخت و تو سامان

 ؟  نیگوش کیفقط  نای_ا

 تکان دادم  سر

 سرش گرم باشه .  دمیهم خر گهید زی_چند تا چ

 تکان داد و رو به پدرش کرد  یسر طنتیبا ش سامان

 کنه واسه دخترت ؟ یدامادت چه م نی_بابا بب

اگر کمتر به من  دیشده بود شا لیبه آقا رضا تبد نیو سامان برا نیمن انداخت االن از پدر آو یبه سر تاپا یرضا نگاه آقا

 . میریارتباط بگ عتریسر تمیتوانس یمشکوک بود م

 نگفت . سامان با خنده ادامه داد یزیسامان چ یجواب شوخ در

 منه .  قیها رف خورهیکن داره بهم برم فیکم ازش تعر کی_بابا 

 .  امدیکرد که انگار از تلفطش خوشش م یبابا را ادا م یکرد سامان در دلش غوغا جور یگفت حس م یبابا م یوقت

 بابا گفتن دارد . یبرا یدانستم چه ذوق یخوشحال بودم م شیبرا

    رهیبگ دیبا   گهیبگم خوب شوهرشه د ی_ چ

 ازش ؟ دیایشد بدم ب یبود که عاشقش بودم م یمرد .پدر دختر نیاز ا امدیام گرفت خوشم م خنده



 

 

  دمیرا شن نیآو ادیفر یآسانسور که باز کردم صدا در

 _سالم .

 نیا . دیایدر خانه به استقبالم ب یکس امدیاستقبالش از اول هم خوشم م نیکرد خنده ام گرفته بود از ا یو کشدار سالم م بلند

 ام بوده است یمختلف زندگ یموضوع هم احتماال به خاطر عدم وجود خانواده در زمان ها

 شیراو حس کنم بود و نبود من ب دیایبه استقبالم ب ینشسته است دوست داشتم کسدر خانه منتظر من  یداشتم حس کنم کس دوست

 نجایو ا امدیخوش م یرو نیو حاال خودش با ا دیایکردم به استقبالم ب یرا مجبور م نیآو لیهم آن اوا نیهم یدارد برا تیاهم

 اگر همسرم بود . یحت رمشیبگدست من بسته بود که راحت درآغوش 

  دیخند سامان

 خوشت رو دختر .  ی_رو

خودم  ادیمرد چقدر سفت و محکم بود . من را  نیحس کردم ا یلحظه ا یلبش را برا یلبخند رو یتکان داد و حت یرضا سر آقا

 خودم بود .  هیکه شب امدیخوشم م یانداخت . خنده ام گرفت از کس یم

 انداختم  شینگاهم به سر تاپا اوردمیرا که در م میها کفش

 ؟  ی_خوب

 من در رفت  یو خستگ دیخند

 . دی. خسته نباشی_عال

 خودش را وسط انداخت  یبا حالت با نمک سامان

 ؟  میستیخسته نباشه ؟ ما آدم ن نی_فقط ا

مبل نشسته بود با ورود ما بلند شد و  یافتاد که رو نیچشمم به دختر جوان هم سن و سال آو میوارد خانه که شد دمیمان خند همه

 سالم کرد . 

 .میدید میشد ادهیبود که صبح از آسانسور پ یهمان دختر نیبا تعجب نگاه دختر جوان کرد من هم متوجه شدم که ا سامان

خانم  فاطمه یحاکم شد که با صدا یسامان متوقف شد سامان هم اخم کرد سکوت بد یبه ما انداخت و رو یمتفکر نگاه آرام

 شکسته شد 

 دیکن یرو نگاه م گهی_ چرا همه همد

 انداخت و با سر به اتاق اشاره کرد . نیبه آو یشده است نگاه یکردم سامان عصب حس

دختر که باعث  نیبمانم و حواسم به ا نجایا دیکردم با یهر چه بود حس م یچه شده بود ول دانمیزده دنبالش رفت نم رتیح نیآو

 اوضاع شده بود، باشد .   ختنیبه هم ر

 دیبه من و دختر انداخت و بعد از او پرس ی. آقا رضا هم نشست نگاه مینشست همه

 شده ؟  یزی_سلما دخترم چ

که در حق  ییکار ها یاداوریکرده بودم ؟" از  تیرا اذ نیکردنش قبال آو دیبود که با تهد نیآو یمیدوست صم نی"سلما ؟پس ا

ه چرا ب دانمیدختر بود که نم نیاالن مهم ا یکرده ام . ول یکار وحشتناک نیشد با او همچ یبود باورم نمکرده بودم شرمنده  نیآو

رر لواسان آمده بودند سامان را  یمظلوم یالیدم و نینکران شدم "نکند آن روز که با آو یا لحظه یداد برا یسامان واکنش منف

 باشد ؟ " دهید

 سر تکان داد دیکه نگاهش به من بود با ترد سلما

 دونم .  ی_خودمم نم

ا م یتوانست برا یو م یداشت یموجود با محمد ارتباط دوست نینگرانم . ا یزیکرد از چ یحس م دینشستم نبا نهیبه س دست

 نداشتم . یداد هرچند که به خودش حس بد یم یبه من حس بد نیدردسر شود و ا



 

 

 ؟  نیآو یمیدوست صم دیسلما باش دی_شما با

 کرد . یبه چه فکر م دانمیرا برانداز کرد نم من

 برادرش  ای دیشوهرش ای_بله و شما 

 اردویچقدر اطالعت داده است و ام دانمینم یبه او اعتماد کرده و گفته من همسرش هستم ول نیبود که آو یمعن نیحرفش به ا نیا

 . دیبگو یزیوقت به محمد چ کیکه  میکن سکیر میتوانست ینداده باشد نم ادیبودم ز

 _همسرشم .

 ساکت و آرام بود . یلیدوستش خ نیا یدوست آرام و ساکت داشته باشد ول امدینم نیتکان داد و دوباره سکوت کرد . به آو یسر

 .  اورمیتوانستم سر از افکارش در ب یکرد . چون نم یمن را نگران م نیو ا

دارد به من و  دادینشان م نیاش را راحت تر بسته است و ا یوسرمن گرفته بود . متوجه شدم ر یرا جلو یچا ینیخانم س فاطمه

 زدم  یبرداشتم و لبخند یکند . چا یم یشتریب یسامان احساس راحت

 .  دیدی_زحمت کش

 کرد .  ینگاهم م رهیمبل نشسته بود خ یرضا که کنار من رو آقا

نوع زل زدنش  یبود که هنوز به من شک داشت ول نیبه خاطر ا دیکردم شا یزد که حس م یپروا به من زل م یب نجوریا یگاه

 هستند ، نگاهش کردم .  یزیبود که دنبال چ یکسان هیشب

 . دونمیچهره ات ...نم یول ستیبرام آشنا ن لتی. فام ادینم ادمیکه اصال  یهست یکی هی_شب

 چیبود با خانواده من ه ادمیکه من  یتا زمان نیبود که خانواده آو نیکه مطمئن بودم ا یزیآشنا بود تنها چ شیبرا یزیچ پس

به  دیسر نزده بودم با سایوقت بود به رو یلیبودمشان . صحبت خانواده شد .خ دهیبار هم ند کی ینداشتند و حت یو دوست ییآشنا

شده بودم که او را پاک فراموش کردم هر چند دورادور حالش را از  نیمربوط به آو لیمسا ریرگآنقدر د رایاخ زدمیاو هم سر م

 بردم .  یم دیرا هم با نیآو نمشیالزم بود بب یول دمیپرس یدکتر و پرستارش م

 ببرد  نیرا از ب یکرد حالت خشک و مشکوک قبل یعیآمدند. سامان  رونیب نیباز شد و سامان و آو نیاتاق آو در

 شوهرت چه کرده . نیبب ای_خوب خواهر جان ب

 سامان کنار من نشست  یشوخ یمتعجب و در پ نیآو

 ؟  ی_چه کرد

 یرفتار ها نیو ا دیچرخ یم نیسامان و آو نیخانم هم که کنجکاو شده بود کنار سلما نشست نگاه سلما هنوز مشکوک ب فاطمه

  بود که فضا و جو را آرام کنند پس با آن ها همراه شدم  نیا یبرا نیسامان و آو

   دمیبرات خر یخوا یم یگوش یگفت گهید یچی_ه

اد نشان ند یگرفته ام   بر خالف داخل آسانسور که کنجکاو ییزهایمن چه چ ندیرضا کنار من جا به جا شد و منتظر بود بب آقا

 حاال کنجکاو بود .  یول

 رو به سلما با لبخند گفت  اوردمیدر م تکیرا از داخل پالس لیهمان طور که من وسا نیآو

 ... زمی_شوهر عز

 . هم شده بود شتریب میبه خانه خودشان امد یبود از وقت یو مسخره باز طنتیبا ش شیکار ها یهمه  شیام گرفت از لحن ادا خنده

 _و داداش گلم .

بحث را  عیکردم سر یزد سع ینظر داشتم . به زور لبخند ریمشکوک سلما را به سامان ز یبه سامان اشاره کرد . نگاه ها و

 گذاشتم . شیپا یرا رو لیموبا یعوض کنم جعبه 

 . رمیبرات بگ یانتخاب کن یکی یگرفتم تا بعدا خودت خواست نویفعال ا یدوست دار یو مارک یجه مدل دونستمی_نم

 را برداشت و دهانش را باز کرد  جعبه



 

 

 . یریبود انقدر گرون بگ یخوب چه کار یانقدر خرج کن یخواست ی... چه خبره ؟ م ی_وا

 ها را خواسته بودم .  نیفقط بهتر اوردمیاهلش نبودم و سر در نم یلیخودم خ اوردیهم سر در م یاز مدل گوش دانستمینم

 . انداخت . سلما و سامان در سکوت هنوز نگاهشان به هم بود اوردیاز جعبه در م نیکه آو یتکان دادم فاطمه خانم نگاه گوش سر

 بودم .  دهیخر نیآو یبرا زیبود فقط چند قلم چ بیعج نیهمه توجهشان برا نیبود . ا لیو وسا لیرضا هم چشمش به موبا اقا

 . یکی. مخصوص کتاب الکترون یرو بخون ستین شیکه چاپ یگرفتم کتاب ها نمی_ا

کرد و بعد ذوق زده دست دور  نشییرا از من گرفت و باال و پا Ebook reader یرا ول کرد و جعبه  یذوق زده گوش نیآو

 گردنم انداخت که شوکه شدم . 

نگاهش  یخواستم با من سر لج بردارد  . ول یپدرش معذب بودم نم یسامان و فاطمه خانم بلند شد . جلو یخنده ها یصدا

 نبود  زیخصومت آم

 و او را از خودم جدا کردم  دمیخند

 .  یش زیدم سوپرا یبهت بعدا م دمیپس نم شویاق_ب

 زد  عیج

 _مگه بازم هست ؟ 

  دیرا به هم کوب شیدست ها سامان

 شه .  ینشونش نده پروو م یراحت نی_رامان به نظرم به ا

 گذاشتم و نشاندمش .  شیپا یشد که دستم را رو زیخ مین شیچشم تنگ کرد و در جا نیآو

 ؟  یگرید زیچ ایبود  نی. رفتار آو ستیهمه تعجبش چ نیدانستم علت ا یکرد نم یمتعجب نگاه ما م سلما

 باشه واسه بعدا  شیباق گهی_نه د

 مبل جا به جا شد و با حرص گفت یرو

 آخه . یدی_چرا حرف سامان رو گوش م

 ابرو باال انداخت  طنتیبا ش سامان

 و چند سالش هستم  نیچتد قی_چون من رف

 ادیقلبم حس کردم ک من را  یرو یبیغم عج یلحظه ا یبچه ها شده بودند هر جفتشان . برا نیدرآورد .ع سامان را یادا نیآو

 نیا یشکل نیا یها یشوخ نی. ا ینه چندان طوالن یانداخت  بچگ یم سایام با رو یخودم زمان بچگ یها شیوقت پ یلیخ

 آن ی.آقا رضا لبخند به لب تماشا امدیمن به حساب م یعقده  نیبود که بزرگتر یزیلج دراوردن ها . خانواده چ نیها ا طنتیش

اگر پدر  دیدارد . شا لیکنند و کنار هم خانواده اش را تکم یم یدو فرزندش با هم شوخ نکهیبرد از ا یکرد انگار لذت م یدو م

من  نیدت نبود حسرت بود و اداشتم   حسا یخفگبرد . حس  ینن و همسرم لذت م ایسالم  یسایمن و رو یهم زنده بود از تماشا

 توانستم داشته باشم .  یکه نداشتم و م ییزهایکرد از تمام چ یرا آزرده م

 _رامان ؟ 

 علت حال خرابم را بفهمد .  نیآو خواستمینم دادیانداختم انگار حالت چهره ام حال خرابم را نشان م نیفکر درامدم و نگاه آو از

 دهانم را قورت دادم و سر تکان دادم  آب

 _ خوبم خوبم .

 زده بودم به او دادم  یکه به سخت یاخر که تبلتش بود دراوردم و با لبخند یکردم و جعبه  کیدر پالست دست

 .  شیآخر نمی_ا



 

 

 نیاش با حال من خراب شده بود و ا یخوشحال ینگران تبلت را گرفت و تماشا کرد ول ایخوشحال باشد  دیبا دانستینم نیآو

 مقصر من بودم . 

 یام . نم دهیعمر به دوش کش یخودش را همه  هیشب یخواستم بفهمد که حسرت خانواده ا یخواستم من مقصر باشم نم ینم

 داده است .  یام آزارم م یزندگ یخواستم بفهمد و حس کند چقدر عقده ها و حقارت ها

همه ضعف و حقارت را باز هم  نیتوانست من با ا یواقعا م دیفهم یگاهش عوض شود اگر م هینداشتم تصورش از تک دوست

 .  دمیترس یدوست داشته باشد ؟م

  دیلرز یبلند شدم .دست و بدنم م میاز جا شانیپر

 .  دیکن یدستگاه ها رو چک م نیتا شما ا امیبخورم م یی_ من برم هوا

 شدم  میکفش ها دنینفر دنبالم آمدند . در را باز کردم و مشغول پوش نیو سامان اول نیآو

 نگران دستم را گرفت نیآو

 . ییهوی یریکردم ؟ کجا م یزدم ؟ کار زشت یشده ؟ تو رو خدا ؟ حرف بد ی_رامان چ

 بفهمد در نیاگر آو نکهیدست خودم نبود وحشت ا یاش بودم  ول یهمه نگران نیکردم که باعث ا یکردم خودم را لعنت م نگاهش

 کرد .  یگذرد من را خفه م یوجودم چه م

ا شدنشان ر ریسراز یجلو یداغ از اشک بودند و به سخت میخراب بود که چشم ها یحالم به قدر دمیرا گرفتم و جلو کش دستش

 گرفتم .  یم

 گذاشت  نیآو یشانه  یکند . دست رو یم لیو تحل هیمن را تجز طیدانستم دارد شرا یکرد م ینگران فقط من را نگاه م سامان

 .  گردهیجان نگران نباش زود برم نی_آو

در اضافه شدند متعجب من را نگاه  یبه سامان انداخت . آقا رضا و فاطمه خانم هم که به جمع آن ها جلو یمضطرب نگاه نیآو

 کردند 

 افتاده ؟  ی_پسرم اتفاق

پر  نی. چقدر من در مقابل آو یپدر ید و هم حس خوب بود و هم زهر . زهر ببو بیعج میلفظ پسرم از دهان آقا رضا برا دنیشن

 بودم . رادیاز ا

 شود .  ریدهان باز کنم اشک سراز دمیترس یبود م دهیامانم را بر هیگر

ارم ذتوانستم بگ ینم یلحظه هم آرامش بود ول کیهمان  یبرا دنشینفس کش ی. حت دمیاش را بوس یشانیو پ دمیرا جلو کش نیآو

 ندیمن را در آن حال بب

 . امیبخورم م ییهوا کیآقا رضا  دی_خوبم نگران من نباش

  دیپا برهنه دنبالم دو نیفاصله گرفتم و به سمت آسانسور رفتم آو نیاز آو و

 ؟ یشده ؟ از من ناراحت ی... چ امی_رامان منم م

کشم از  یهم عذاب من عذاب م یموجود معصوم رو نداشتم چرا با دادنش به من هم آرامش داد نیا اقتیمن ل ای. "خدا برگشتم

داشتنش  ایاز خواهر خودم معصوم تر . خدا یام   حت دهیکه د هیموجود نیرو دارم که معصوم تر یکه کردم و کس ییتمام گناها

 کنه ؟"  فشیهمه گناه ح نیهم آرامش هم عذاب . نکنه وجود من با ا

 را گرفتم و فشردم ستشد

 کم تنها باشم    کیخوام  ی_برگرد تو . فقط م

  دیلرز یم شیبود و صدا دهیاش رنگ پر چهره

 باشم .  شتینگم فقط پ یچیه دمی_منم باشم ؟ قول م

 بود ناخوداگاه داد زدم  دهیرس میاشک به چشم  ها دیبر تحملم



 

 

 _سامان ؟

 یکرد توجه یم میکه صدا نیرا گرفت و از من جدا کرد سوار آسانسور شدم و به  آ نیآو یخودش را رساند و دست ها سامان

 نکردم . 

خواستم هوا بخورم در آساسنور که باز شد  یکرد . دست خودم نبود صورتم داغ بود و ملتهب م زیسرر میآسانسور اشک ها در

  قابل تحمل شده بود  . ریغ میبرا یلحظه ا یه براآن خان یتوانم نفس بکشم فضا یصورتم نشست حس کردم م یتازه رو یو هوا

کس  چیه یعنی دیایکس دنبالم ن چیه یعنی ستمیخوب ن یعنیدهم  یجواب سالم نم یدانست وقت یخوب م ژنیرا باال آوردم ب دستم

و مسعود  نژیداشتن افراد وفادار را هم نداشتم از معصومه گرفته تا ب اقتیل یرا به سمتم گرفت حت دیسوال نکند . بدون حرف کل

کس  چیکه ه یتپه ا کیبلند باشم  یجا کیخواستم  یرا روشن کردم ، م نی.ماش نندیرا بب تمکوچه صور یکی. نگذاشتم دز تار

 نباشد .

********** 

 نیآو

من و سامان ناراحت شده بود ؟ ما که  یها یبودم با از شوخکرده  یآن طور شد نکند من کار یدانستم چرا رامان ناگهان ینم

 شیاشک ها یحت یلحظه ا یچهره اش برا ی. حت ختیانقدر به هم ر ی، پس چه شد ناگهان  میکرد یم یطور شوخ نیهم شهیهم

ال تا فع دیکش یروز طول م کیشماره خودم    رمیسامان را گرفتم تا با او تماس بگ یکرد . گوش یم وانهیمنرا د نیو ا دمیرا د

 شود . 

 شانه ام گذاشت  یکرد   مادر دست رو یمن را نگران تر م نیجواب نداد . ا میچقدر با او تماس گرفت هر

 _بزار با خودش تنها باشه . 

ا رامان من ربود و رفته بود . اصال سابقه نداشت  ختهیبه هم ر یتوانستم نگران نباشم ناگهان یبه مادر کردم چه طور م ینگاه

 کرد .  یمن را تماشا م یکردند و سلما در سکوت فقط رفتار ها یرها کند و برود . سامان با پدر صحبت م

 ... بدجور  نیآو ی_بدجور عاشق شد

 نیکه کوچکتر ادیگفت . من عاشق رامان بودم .آنقدر ز یراست م یبحث ها را نداشتم ول نیکردم االن حال و حوصله ا نگاهش

 کرد  یاش من را نگران م یرفتار راتییتغ

 ستیوقت ها دست ما ن ی. بعض یمردا رو به حال خودشون بذار دیوقتا با ی_دخترم بعض

 فکر در نیشده بود مثل زهر مار تلخ . االن فقط مثل خوره ا میبرا شیها هیهمه هد یضرب گرفتم اصال مزه  زیم یبا دست رو 

 .  یاشک یرا رها کرد و رفت و آن هم با چشم ها زیانقدر ازرده خاطرش کرد که همه چ یزیجانم افتاده بود که چه چ

 وقت  چیوقت نشده من رو ول کنه بره . ه چی_مامان سابقه نداشته . ه

کرد  ینگاهم م رهیبود و متعجب و البته خ میو نشست سلما رو به رو دیکنارم را عقب کش ینگاهم کرد و صندل یبا مهربان مادر

 کرد.  یم لیو تحل هیشناختم در سکدت داشت من را تجز یحالتش را م نیا

 . یکن یم ییخواد  هوا بخوره چرا انقدر موضوع رو جنا یکه گفت م یدی_شن

 من جواب داد  یجا سلما

 بشه .  یکس ای یزیکه نگران چ یبه روز یوا یول الیخ یشه وب یدخترت رو ؟ نگران نم یشناسی_خاله نم

 تکان داد .که سلما ادامه داد  یسر مادر

 نیا ایکنه در حالت داره  یماش بزاره و بغلش م یو دستش رو رو رهیبهش دست بزنه و دستش رو بگ زارهیراحت م ی_ وقت

 عاشق شده که خودش هم از عمقش خبر نداره . یجور کی ای ستین نیآو مینیبیکه م ینیآو

موضوع را هوار بزند   تا  نیامد ا یخوشم نم شناختیرا انقدر خوب م اگر من یتکان دادم حت یو سر دمیکش یقیعم نفس

 یواز پشت ر یرامان برگشته است چنان از جا بلند شدم که صندل نکهیا یزنگ در خانه بلند شد . به هوا میبگو یزیخواستم چ

 یاکه منتظر بود بر یکس ریتصو دنیبا د یپرواز کردم ول فونیشد   به سمت آ لندمادر و سلما ب یخنده ها یافتاد و صدا نیزم



 

 

ه ساعت هم نگذشت میزل زدم . معقول هم نبود از رفتن رامان ن یریتصو فونیفقط به آ ریرنگ از رخسارم پرسد و متح یلحظات

 بود . 

 کنه ؟  یم یچه غلط نجایا نی_ا

 به من رفت . رو به سامان کردم  یدر را باز کرد و چشم غره ا پدر

 به رامان خبر بدم .  دیرو بده با یگوش تی_گوش

 متعجب نگاه من انداخت  سلما

 . گهید ادیجواب بده ؟ ولش کن خودش م یخوا ی_تا االن جواب نداده حاال م

 یامکیپ شیبرا  امدین یباز هم زنگ خورد و زنگ خورد و جواب یتکان دادم . سامان شماره رامان را گرفت و دستم داد ول سر

 جمله نوشتم . کیفرستادم و فقط 

 " نجاستی"رامان محمد ا

که رامان جواب تلفن  یخواست با او صحبت کنم نه درست زمان ی. االن  دلم نم دمیآسانسور باز شد و قامت بلند محمد را د در

محمد  ینکند وقت دمیترس یرامان م طیمحمد را نداشتم و با آن شرا یداد و در حد مرگ نگران بودم . اصال حوصله  یرا نم میها

 و من به او خبر نداده باشم باز به سرش بزند .  ندیرا بب

. چند قدم عقب عقب رفتم و کنار سلما  میکرد یدستش بود . همه در سکوت فقط نگاهش م ینیریش یجعبه  ستادیدر ا یجلو محمد

 به سمتش خم شدم  یکم ستادمیا

 . یچیو سامان نگو . ه میکه زد ییمحمد راجع به حرفا یجلو یچی_ه

 . دمیجو یرا م میانداخت . ناخون ها یمتعجب به من نگاه سلما

 کنم . یتونم بکنم . خواهش م ینم شیکار چیشه از کنترلم خارج بشه ه یم وانهی_سلما رامان د

را به مادر داد و نگاهش  ینیریش یکنان وارد خانه شد و جعبه  کیتکان داد . و محمد سالم و عل یسر دینگاهم را که د التماس

دست او را فشرد  خوهیسالم کرد کرد . محمد گرفته و به هم ر یدار یمن ثابت ماند که سامان دست جلو برد و با لحن معن یرو

 شد .  همن برداشت یو نگاهش ناچار از رو

رامان را پر کرده بود. به  یبرا ینحاال دلم نگرا ینشست ول یحتما به دلم م میبود یگرید طیسامان اگر در شرا یمردانه  رتیغ

 من را گرفت  یشد . بازو دهیآشپزخانه رفتم و سلما هم دنبالم کش

 ؟ زشته . یکه چ نجایا یتو اومده. اومد دنیواسه د یچه کار نی_ا

 . دمیشن یسامان و پدر و محمد را م یزمزمه ها یآرام بود صدا یلیخ مانیکردم صدا نگاهش

 کنه .  یرو بدتر م زیدر نبود رامان همه چ نجایاومد ... سلما وجود محمد ا روزمی_د

 داد . هیکرد تک یحال جدا م یرونیب یپشت سرش که ما را از فصا خچالیزد و به  نهیبه س دست

 خواد بشه مگه ؟  یم ی_چ

 دادم رونیرا پر صدا ب نفسم

 کنه .  یم یمحمد وسط باشه قاط یپا یو وقتمحمد من رو دوست داشته  دونهی_رامان به محمد حساسه . م

 به تاسف تکان داد  یسر سلما

 _چه مسخره !

  دیوارد آشپزخانه شد و به من توپ مادر

 .  یشد میقا نجایبزار حداقل ا یی_چا

 خواستم او کمکم کند   یرو به مادر کردم م نگران



 

 

 بر . ب نایا ییکنه ها .خودت چا یم ی_مامان تو رو خدا رامان باز قاط

 تکان داد  یسر مادر

 ترسه . پناه برخدا .  یترسه که انقدر از شوهرش م یاز باباش و خدا نم یعنی_

 با تعجب به شانه من زد   سلما

 ؟  یترس ی_ انقدر ازش م

که ممکن بود نشان بدهد بود . راملن در حد مرگ  یبحث ترس نبود. بحث ترس من از رامان نبود   ترسم از واکنش دندیفهم ینم

خط قرمزش محمد بود و حق هم داشت . نه کامل  یکرد ول یکنترل م یلیداشت و هر چند خودش را خ تیبه من احساس مالک

 تیبود که من را اذ ینگاهش و جنس نگاهش جور یمن شوهر دارم ول دانست یداشتم درکش کنم . محمد م یسع یتا حد یول

 کرد چه برسد به رامان  یم

 .  ترسمیترسم از واکنشش م ی_من از رامان نم

 ها شد.  وهیبه کمک مادر رفت و مشغول آماده کردن م سلما

 فرستادم یگرید امیو صدباره شماره رامان را گرفتم و اخر پ دوباره

 " یبکن یکار ای یبش یعدا عصبانب یحق ندار یدیمن رو نم یجواب تلفن ها یبهت نگفتم .وقت یبعدا نگ نمی"رامان من آو

  دادیدر دسترسم نبود و جوابم را نم نکهیشده بودم از ا یرها کردم . عصب زیم یرا رو یگوش

 را به سمت من گرفت  یچا ینیس مادر

 ؟  یبر یم ای_ببرم 

را از  ینی. سدادیجواب تلفن هم نم یخوردم او حت یبه سلما انداختم و بعد مادر حرصم گرفته بود از رامان من حرص م ینگاه

 او گرفتم 

 .  برمی_بده خودم م

شد و  یعصبان شتریب دید یچا ینیمن را با س یطور ناراحت بود وقت نیسامان در هم رفت هم یرا بردم اخم ها یچا یوقت

اده بودم که چشم از من برادر و شوهر حساس افت کی ریخواستم خودم و همه را خفه کنم . گ یدر هم گره خورد . م شیابروها

کرد .  یاز رامان داشت من را مواخده م ینیسامان به جانش یکرده بودم ول امانرا از حرص ر نکاریداشتند   هر چند ا یبرنم

 گوشم گفت رینشستم که سلما کنارم نشست و آرام ز یمبل یرا گرفتم و رو یچا اورمیخودم ن یکردم به رو یسع

 نگاهاش . نیزنه با ا یداداشت هممون رو کتک م نی_االن ا

 کرد .  یم یداشت شوخ تیوضع نیضربه زدم که در ا شیآرنج به پهلو با

 محمد من را به خودم آورد  یصدا

 صحبت داشتم . نیکنم هم با آو یامروز مزاحم شدم هم عذرخواه نیهم ینداشتم واسه  یاون روز حال درست قتشی_ حق

 را گول بزند .  هیتعارفات احمقانه بود تا سر بق کیها فقط  نیا ینبود و همه  مانیرفتار محمد پشها و گفتار و  چشم

 پدر و من جواب داد ینگفتم سامان جا یزیچ

 . دیصحبتاتون رو بکن دییتند بوده . بفرما یرفتار اون روزتون کم دی_خوبه که متوجه شد

 چون سامان برادر من یسامان . سامان بدجور حال محمد را گرفته بود از طرف زیآم ریرفتار تحق نیخنده اش گرفته بود از ا سلما

 شد .  یبه نفع رامان تمام م زیچون دوست رامان بود  همه چ یبکند از طرف یاعتراض چیتوانست ه یبود نم

 را از رو بسته بود  ریکرد سامان را آرام کند   امان رسما شمش یسع پدر

 ؟ یکنن بعد . چه عجله اتر  ییگلو کی_پسرم بزار 

 خواست قبل آمدن رامان محمد را بفرستد برود . یدانستم م یسامان را م یعجله  علت



 

 

  ردیبگ دهیسامان را ند یقبل یکرد حرف ها یپا انداخت و سع یگذاشت و پا رو شیکه نصف شده بود جلو شیاستکان چا محمد

 . اگر امکانش باشه . یخصوص یرو بزنم ول .من از خدامه زودتر حرف هام یعیسم یآقا ستین ی_مشکل

 زد .  یپوزخند سامان

 وجود نداره .  ی_خصوص

 کرد اصال کشش دعوا نداشتم  یم یرو ادهیز داشت

 _سامان جان ...

االن با محمد رو به رو  دادمیم حی. خودم هم ترج میاین رونیشکار بود . انتطار داشت از آشپزخانه ب یمن کرد از من حساب نگاه

 ...ینشوم ول

 . میباش انیمگه بگن ما هم در جر یجان چه صحبت نی_آو

 به سامان انداخت  ینگاه محمد

 میدار یطوالن یو همکار یسابقه دوست شونیمن و ا دیستین انیدر جر دیکرد دای_شما تازه خواهرتون رو پ

ود ب نجایداشت ؟ اگر رامان ا یمنف یحرفش هزاران معن نیشده بود ؟ ا انهویگفت ؟ د یحرفش . " داشت چه م نیبند امد از ا نفسم

 کشتش . " یحتما م

همه شد  نیب نیاو هم متوجه جو سنگ وستیآمد و به ما پ رونیپدر هم اخم کرد مادر از آشپزخانه ب یسامان گره شد حت یها مشت

 . 

 گوشم گفت ریآرام ز سلما

 ؟ یشوهر کرد دونهیگه ؟مگه نم یم یور یچرا در نی_ا

تمام شده است وگرنه در کتش  زیکردم همه چ یمرد م نیا یخودم حال دیکردم . با یحلش م دیکند با دایپ خیکار ب نکهیاز ا قبل

 رفت .  ینم

 شدم  بلند

 موصوع بسته بشه . نیزودتر پرونده ا دیصحبت هاتون رو بکن دیاریب فیتشر یمیدوست قد ی_آقا

  دیاز جا بلند شد و غر یبود  سامان عصبان دایدر صورتش پ نیراحت شد و انا زمیلحن طعنه آم از

 ؟ نی_ آو

 که جواب سامان را بدهم رو به محمد کردم نیاز ا قبل

 . دی.منتظر باش دیببر فیتشر دی_اتاقم رو که بلد

 ، به سمت سامان رفتم دستش را گرفتم  رفت

 دیبا یی؟ بک جا هیرفتارا چ نیا دهیچشم هاش نگاه نکنم و نگم . فا یشه تا تو یآدم باورش نم نیخودم تمومش کنم .ا دی_سامان با

 تموم باشه

 بود یتکان داد هنوز عصبان یسر

 داره ؟  یچه حس نینسبت به ا دونمی؟ نم یشناسی_رامان رو نم

 تکان دادم سر

 شه . یانداختن تموم نم کهیو ت یسامان با دعوا وکتک کار یول دونمی. م دونمی_ م

 تکان داد یسر سامان

 کنه . یو زمان هم بگن باور نم نیکوره . زم قایدق نی. ا دمیمن آدم که از عشق کوره د نی. آو شهی_ با گفتن تو هم تموم نم



 

 

  دمیکش یقیعم نفس

 شدن باهاشه . ری.بهتر از درگ دهینم ای دهیجواب م ای. زنمی. باهاش حرف م میادامه بد ینجوریشه که تا ابد ا ی_نم

 ها . شهیم ونهیرامان د نی_ نکن آو

 بزار باهاش حرف بزنم . کنمی_خواهش م

 نیشد کرد . فقط سر تکان داد و من به اتاقم رفتم تا زودتر ا ینم یگرید یکار چیه یمن کرد دلش نبود اصال هم نبود ول نگاه

 بدهم . صلهیموضوع را ف

 زمیکند  معطل نکردم و پشت م یکه نگاهم م نمشییتوانستم ب یم نهییبود و با ورود من از آ ستادهیاتاقم ا ی نهیآ یرو به رو محمد

 قالب کردم  میزانوها یرا رو میپا انداختم و دست ها ینشستم و پا رو

 .  شنومی_خوب م

. به سمت من امد و  االن آزار دهنده شده بود یقبال نه ول شیدزدم . نگاه ها یدانست نگاهم را ازش م یم دیسمت من چرخ به

 تخت نشست یرو میرو  به رو

 .  ی_من اومدم تا تو حرف بزن

  امدیکرده بود خوشم نم دایکه پ یاعتماد به نفس مسخره ا نیا از

حرف ها نبوده . تو اصال  نیو ا یعذرخواه یهم اصال برا نجای. اومدن امروز تو ا میزد روزیندارم. حرفامون رو د ی_من حرف

  یستین مونیپش

 .  دیصورتم چرخ یلبش نشست و نگاهش رو یگوشه  یلبخند

 _حاال حرفت رو بزن .

 شد  نهیبه س دست

 . هیچ یصور یازدواج مسخره  نیا ی هیکه قض ی. بهتره خودت بگ ی_ گفتم که اومدم تو حرف بزن

 ابرو باال انداختم  متعجب

 بود . ی؟ کجاش صور ی_ صور

 که به خودش داشت  ینانیگرفته بود از اطم حرصم

 طتتیبه خاطر شرا یازدواج کن یتون ی. تو اصال نم یمرد شد نیشه تو زن ا یمن باورم نم نی_آو

 زدم یحالم بد شد .زهر خند شتریب نانشیهمه اطم نیا از

 بشم .  یتونم عاشق کس یمن نم یکن یکه تو فکر م نهی_مشکلت ا

 است  یازدواج صور نیخواست تا ابد اصرار کند ا یزدم وگرنه م یم یضربه را کار دیاش در هم رفت با چهره

وقت گفته  چیاد ه ینم ادمی.   یکن یمن رو قضاوت م یو دار ینشست نجای_من عاشق رامان شدم و باهاش ازدواج کردم و تو ا

 . میخور یقبال هم بهت گفته بودم من و تو به درد هم نم یمن بمون یباشم به پا

 را بابا برد  شیصدا یبود از جا بلند شد و عصب یمهلک ضربه یحد کاف به

 . محاله . ی_ به من دروغ نگو . دروغ نگو ... محاله تو عاشق اون شده باش

بود  بیها عج زیچ یلیمحال است   خ شیبرا هیقض نیا زیدانستم چه چ یگفت کور شده است . نم ی. سامان راست م زدیم داد

بود که  نیاصرار داشت من رامان را دوست ندارم و ا یشده ام و حاال ازدواج کرده ام   ول محال نبود   من گفتم عاشق یول

 داستان ازدواج من و رامان بود . نیموضوع ا نیراست تر یرا مهم نبود ول مانیها غدرو دیفهم یاگر م یبود . حت بیعج نیبرا

 .   نهیهم تیواقع یخوام ناراحتت کنم ول ی. نم ای_ محمد به خودت ب

 را تکان تکان داد  سرش



 

 

کنه  یکنه ؟ نکنه دست روت بلند م یم تتی. راستشو بگو اذ یگیدروغا رو م نیا یدار یترس یم یزیکنم . از چ ی_ باورت نم

 ؟ 

 . میگو یکرد من چه م یشده بود گوش نم وانهیآب در هونگ بود .د دنیمثل کوب گفتیراست م سامان

 کرد خینفسم بند آمد و تنم  یلحظه ا یو برا دمیاتاق شن رونیاز ب ییداد آشنا یباز کتم که صدا.خواستم دهان  دمیکش یقیعم نفس

 کجاست ؟ نی_آو

****** 

 رامان

 خواستم تنها باشم نفس بکشم . یخواستم که شلوغ نباشد بلند باشد و آرام و م یرا م ییموقع شلوغ بود جا نیا بام

 بود .  دهیبه کجا کش کارم

 میاپ ریشهر ز یشهرک قائم بود و همه  ینقطه  نینبود باالتر نجایکس ا چیجلو بردم و توقف کردم ه یدر خاک یرا کم نیماش

سرم  نشستم و نیکرد . داخل ماش ینم یرفت و امد یکس یبخش خاک نیدر ا نیهم یبودند برا یخانه ها مسکون شتریبود . ب دایپ

    رمیرا بگ شانیهم نکرده بودم جلو یشده بود و سع ریوقت قبل سراز یلیاز خ میفرمان گذاشتم و اشک ها یرا رو

 کردنم هم خوب باشد . هیکردم انقدر دست به گر ینم فکر

او  ستیبا من ن ایاگر دن یتوانستم بغلش کنم و فکر کنم حت یبود و م یکنارم م نیخواست آو یبودم ولم م یمنف یاز حس ها پر

گاه را  هیتک نیگاه بودم و اگر ا هیتک شیعاشق من شده بود چدن برا نیچه ؟ آو دیدیحال م نیا ... اگر من را در یرا دارم ول

 شد  یچه م دیدیم فیانقدر متزلزل و ضع

داسنت و  یها درباره من م زیچ یلیخ نکهیشود وحشت داشتم با ا زاریاز من ب نیاا نکهیالوده و گناهکار بودم که از ا انقدر

 من را دوست نداشته گرید یروز نکهیوحشت داشتم از ا یو فقط سکوت کرده است ول دیا یوقت با آن ها کنار نم چیه دانستمیم

 باشد .

 شده بود .  ریگناهانم با هم سراز یوجدان همه  عذاب

از  کشتن وقت  جیه یکرد ول یم ینیدوشم سنگ یرو یادیز یادم و شکنجه کردن ادم ها 2عذاب کشتن  نکهیها با ا نیهمه ا با

 کرده لیتبد یموجود نیکه او حق خانواده را از من گرفته است و من را به چن دمیدیم ینبودم . وقت مانیقاتل پدر و مادرم پش

 کردیهم من را ناراحت م نیا ینبودم و حت مانیپش یولشدم   عذاب وجدان بود  ینم مانیپش

 یکه رو به شهر بود و چراغ ها ستادمیتپه ا یخواست .جلو رفتم و لبه  یآزاد م یشدم  دلم هوا ادهیرا باز کردم و پ نیماش در

 زد   یچشمک م میپا ریز

    دمیترس یحاال فقط م ینکنم ول هیمهم بود گر یلیخ میقبال برا دیچک یلباسم م یرو میها اشک

 یاست و چقدر دوستم دارد م ندبیکرد چقدر پا یهر روز و هر لحظه به من ثابت م نیاو نکهیشد با ا یم ادیترس مدام ز نیا

 به خاطر بار تمام گناهانم و اشتباهاتم از من دور شود .  یروز نکهیاز ا دمیترس

 قیبود که دق یبیعج یهمهمه  هیامد شب یها در دور دست م نیماش یکند. صدا یم ینیدوشم سنگ یرو زیکردم همه چ یم حس

 فضا را دوست داشتم .  نیهوا و ا نیسکوت و ا نی. ا ستیمشخص نبود چ

ه چقدر آنجا ماندم و ب دانمینمانده بود نم یاشک یسوخت ول یم میارام تر شده بودم چشم ها ینه کامال . فقط کم یبهتر بود ول حالم

 ماندم تا باالخره ازشان دل کندم . رهیکردند خ یکه حرکت م ییچراغ ها ایشدند  یکه روشن و خاموش م ییچراغ ها

توانستم  یواقعا نم یافتاد ول یکردم اسم رامان چند بار یم یزد .موقع که رانندگ یچشمک م میه شدم چراغوشک نیماش سوار

بار با من تماس گرفته  26سامان  یتلفن را برداشتم متوجه شدم از گوش یداشتم که اول آرام شوم وقت نیبه ا ازیجوابش را بدهم ن

حس کردم سرم داغ شد .نگاه  یلحظه ا یها را باز کردم و خواندم برا امیپ یهم داشتم وقت امیپ 2بود.  نیمطمئنا کار آو نیشده  ا

 را زودتر روشن کردم و با سرعت دنده عقب گرفتم .  نیرا پرت کردم و ماش یساعت قبل بود . گوش مین یانداختم برا امیزمان پ

ها  امیبودم و حاال تازه پ دهیرا ند یامیپ چیاتفاق افتاده بود من ه نیبعد از رفتن من ا قایفرستادم که دق یخودم و شانسم لعنت م به

 . میدیرا د



 

 

 ترس داشت .  نیهم داشت احساسش به آو دنی.ترس دمیترس یمحمد م نیبه سرم زد از ا الیفکر و خ هزار

 دانستم یرا خوب م نیمرد ا کیکرد و من به عنوان  ینم غیدر یکار چیه از

 د . باز نگه داشته بو میبرا ژنیدر خانه را ب دمیدر را نبستم و به سمت خانه دو یشدم حت ادهیپ یخانه وقت دمیچطور رس دمینفهم

 زنگ زدم گفت ژنیکرد . پس به ب ینگران م شتریمن را ب نیسامان زنگ زدم جواب نداد و ا یبرگشتن هر چقدر به گوش موقع

 رد تا من برسم   ازش خواستم در خانه را باز نگه دا افتادهین یاتفاق

 . دمیخانه شدم و از پله ها سه طبقه را باال دو وارد

د ترسان یمن را م نیبه آو شی... نگاه ها یهر چند خانواده اش و سامان بودند ول دمیترس یتنها بگذارم م نیادم را آو نیا نکهیا از

. 

به اطراف کردم  یمن جا خورد وارد خانه شدم نگاه دنیفاطمه خانم نگران در را باز کرد با د یوقت دمیخانه را پشت هم کوب در

 دمیمقدمه پرس یشد ب شتریام ب ینگران دمیرا ند نیآو یوقت

 کجاست ؟  نی_آو

 شدم  یآرام نم دمیدیرا نم نیکرد من را آرام کند   تا آو یرضا به سمت من امد وسع آقا

 . نترس نجاستی_آروم باش پسرم هم

 با محمد بود . نیداشت آو یمعن کیفقط  نیو ا دیکه نگاهش را از من دزد دیخنگاهم به سمت سامان چر مضطرب

زمان که من وحشت از دست دادنش را داشتم رفته بود با محمد صحبت  نیشده بودم کنترلم از کف رفته بود درست در ا یعصب

 کرد .  یکرد چرا حرف گوش نم یچرا من را درک نم دیفهم یحق ندارد . چرا نم دیکند . بهش گفته بودم نبا

 کجاست ؟  نیآو دیبگ شهی_م

 که به حرف امد سامان بود ینفر نیاول

  ننی_تو اتاق آو

 درست بود. به سمت اتاق رفتم که آقا رضا دستم را گرفت پس

 اعتماد کن . بزار باهاش حرف بزنه .  نی_به آو

 می.دستش را از بازو دیایاز ان مرد بر م دانستمیکه م ییها زیمن از چ یها یاز حال  من از  نگران دیفهم یمرد چه م نیا

 برداشتم 

 نمی_ من به اون مرد  شک دارم نه آو

 و من ترس هم داشتم    دندیترس یرفتم دنبال من آمدند  همه شان م نیسمت در اتاق آو به

 و در را باز کردم . دمیکش یقیعم نفس

ام بهش اخطار داده بودم  یبدجور عصبان دانستیبود . م دهین کرد . رنگش پربلند شد و مضطرب نگاه م یصندل یاز رو نیاو

تخت نشسته بود . در را قبل از ورود  یلبش رو یرو یبا پوزخند الیخ یکه ب دیحاال وقتش نبود . چشمم سمت محمد چرخ یول

 و مردانه حرف بزنم . یمرد جد نیوقتش بود که با ا گریو د رندیمن را بگ یجلو ندخواه یدانستم م یبستم و قفل کردم م هیبق

 بدم ... حی_رامان بزار توض

ت و ناخوداگاه باال رف میکارش را درک کنم صدا نیو ا نیکنم آو یسع ایمهربان باشم  یتوانستم ذره ا یبودم که نم یعصبان آنقدر

 وار گفتم  دیتهد

 کنم . یروشن م عمارت یتو رو تو فینگو ... تکل یچیه نینگو آو یچی_ه

ازش خواسته  میایتوانستم کوتاه ب ینم یلرزاند ول ینگاهش تا عمق وجودم را م نیدهانش را قورت داد و ملتمس نگاهم کرد ا آب

و  زدیبودم نشسته بود و حرف م زاریمرد که تا حد مرگ ازش ب نیتنها با ا نجایا یرا نکند .  به او گفته بودم نکند ول نکاریبودم ا

 کند   . تقاعدشتواند م یکرد م یفکر م



 

 

 نشست . شیابروها نیب یانداخت و اخم نیبه آو ینگاه محمد

 . نیهم میمن ازش خواستم حرف بزن ستیمقصر ن نی_آو

 چشم من؟  یکرد آن هم جلو یم یطرفدار نیاز آو داشت

 من با زنم به خودم ربط داره   ی؟ رابطه  ینظر بد یتون ی_من گفتم شما م

  زد یپوزخند

 . گهید تهی_زنت ...منظورت همسر مصلحت

م که به سمتش برداشت یکند قدم یگستاخ نیکرد چن یبه او گفته بود ؟ چطور جرات م نیرا آو نیا یعنیبرگشتم  نیسمت آو به

 خودش را جلو انداخت . نیآو

 _رامان تو رو خدا آروم باش .دچار سو تفاهمه  

 تکان دادم  شیوار جلو دیهمه توهمات ذهن احمق خودش بود . انگشتم را تهد نینگفته بود ا نیآو پس

 _دخالت نکن .

 اش یموضوع باعث ناراحت نیرا برانداز کردم  از من کوتاه تر بود . و مشخص بود ا شیبه سمت من آمد که سر تاپا یقدم محمد

 به قد و قواره ام انداخت یاست چون نگاه

 ازدواج کنه . یبا کس تونهیمگه م نیبوده ؟ اصال آو یازدواج مصلحت نیا دیاعتراف کن یخوا ی_چرا نم

 حرف ها چه بود  ؟ نیگفت منظورش از ا یچه م دمیفهم ینم

 _ محمد ؟ 

  دمشیمحمد را گرفتم و به در کوب ی قهیام کرد  وانهیو د دیچیدر گوشم پ نیآو یصدا

 انداخت  یاعصابم خط م یرو نینگران آو یصدا

 _رامان ... آروم باش ...

 داد زدم  نیمحمد در دستم بود سر آو ی قهیطور که  نیهم

 _بهت گفته بودم ... گفته بودم .

 شد  رهیبه من خ یاشک یبا چشم ها مضطرب

 _غلط کردم 

 اش باز کند  قهیکرد از  یمن را گرفت و سع یدست ها محمد

 ؟  یکن یم دیچرا اون رو تهد ی؟ تو با من طرف دهیرس نیزورت به آو ی_عوض

 و داد زدم  دنیدر کوب یمشت کنار سرش رو با

 _چون زن منه .

 داخل اتاق .  ندیایخواستند ب یما نگران شده بودند و م یامد که از سرو وصدا یم رونیاز ب هیبق دادیداد و ب یصدا

 دمیلباسش را در مشت فشردم و باال کش ی قهی

غلط اضافه  یکه بخوا نیمنه . فکر ا ندهیآ یمنه . مادر بچه ها یو شرع یزن رسم نیگرد . آو_خوب گوشاتو باز کن جناب سر

و زمان رو  نیزم یکارت ادامه بد نیبه ا یاگر بخوا ینگفتم   ول یچیکن . چشمت به به زن من بود ه رونیاز سرت ب یکن یا

 سابق .   وانهیشم همون آدم د یو م دوزمیبه هم م



 

 

 یبرا شدینداشت هر چقدر هم بهش ثابت م دهیفا یرا بسنجد. ول میخواست صداقت حرف ها یکرد م یمن نگاه م یچشم ها یتو

صحبت کردن هم  ی. چون حت ردیخواسته بودم از او فاصله بگ نیهم بود از او نیهم یعاشق من باشد . برا نیاو معنا نداشت آو

 نداشت . دهیفا

 . ضهیخودش مر یبه تو بچه بده وقت تونه یتونه ازدواج کنه نم ینم نی_آو

 کرد. یصحبت م نانیانقدر با اطم نیآو یکرد   چقدر وقاحت داشت که راجع به مسائل خصوص شتریحرفش آتشم را ب نیا

 ما بود نیب یریآغاز درگ نیشکممم زد و ا یتو یمن مشت یاش را تکان دادم که با تکان ها قهی

 میتاد پااف نیزم یصورتش زدم رو یخم شد و با زانو تو یزدم که کم شیپا نیرفت سمت صورتم گرفتم .با ما ب یرا که م مشتش

ا ناگهان خودش ر نیآو ردیرا بگ مینه انقدر که جلو یبه تخت خورد و درد گرفت ول میاتاق کوجک بود پهلو  دیرا گرفت و کش

 زد غیگذاشت و ج شیگوش ها یخت و دست رواندا میبود دهمن و محمد که تازه از جا بلند ش نیب

 . دی_ بس کن

 افتاده بود  هیبه گر نیبود .آو یلب محمد خون یگوشه  میزد ینفس م نفس

 .  میفقط بر یگیهر جا م میگم که غلط کردم .بر یمنه م رهی_رامان تقص

 نجایاز ا شدیتا م دیعمارت . با میگشتیبرم نیبا آو دیراه بود با نیبهتر نیکنترل خودم ا یبرا   نمیمحمد را بب یخواست حت ینم دلم

 برافروخته بودم . شیهنوز ار حرف ها  رمیشدم تا آرام بگ یدور م

  دمیغر یعصب

 _حاضر شو .

 گشت . لشیو وسا فیلرزان و دستپاچه دنبال ک یدست ها با

در را باز کردم  همه  امدیدر م یصدا محمد انداختم که صورتش را با دست پاک کرد و نگاه خون کف دستش انداخت . نگاه

. اقا رصا  دیایدر ن شیدهانش گذاشت تا صدا یمن و محمد فاطمه خانم دست رو ی افهیف دنینگران وارد اتاق شدند که با د

  دیغر یعصبان

 ؟ دی_ شما چتون شده مگه بچه ا

 زدم یپوزخند

 .  دهیروابط من و زنم نظرم یکه راجع به مسائل شخص دی_از آقا بپرس

 زن منه. هیباشه ربطش به تو چ ضمیمر نیاگر آو یحت

 لباسم را درست کرد  ی قهیکرد . سامان جلو امد و  ینگاه من م دیبا ترد محمد

 _آروم باش رامان .

 نگاه محمد انداخت  یتوانستم آرام باشم   آقا رضا با دلخور یطور م چه

 ؟  یکن یم کاریچ یدار یفهم یم یول مونی_ تا االن دخالت نکردم به حرمت رابطه خانوادگ

 دهانش را پاک کرد  محمد

لرزه به خودش  یداره از ترس م نیکار . آو نیرو مجبور کردن به ا نیآو نایآ دیخور یگول دروغاشون رو م دی_شما دار

  دشینیبب

 . خودم را لعنت  کردم . آقا رضا به سمت محمد برگشت  دیلرز یداشت م گفتیبرگشتند راست هم م نیبه سمت آو همه

 ؟ یزنیحرف م نیآو یماری_محمد زنشه ، ناموسشه اونوقت تو از ب

 کرد  یعصب یخنده  محمد



 

 

مشخصه ناچاره  دیبکن نینگاه آو دیکن یرو باور م نیا یدروغا یو من خبر نداشتم ؟ چطور دی_شماها چتونه ؟ انقدر ساده بود

 .  هگیداره دروغ م

 با بغص بلند شد  نیآو یصدا

 گم . من عاشق رامانم . ی_من دروغ نم

 توانستم او را یبودم که نم یهنوز آنقدر عصبان یلرزاند ول یدلم را م نیاشک بود و ا سیروان شده بود صورتش خ شیها اشک

 آرام کنم . 

 انتظار نداشته باش حرفات رو باور کنم . یکن یم هیو گر یلرزیاز ترسش م ی_ دار

  میشو زیماندم ممکن بود دوباره با هم گال یآنجا م نیاز ا شتریکرد .اگر ب یام م یروان داشت

 دادم  رونیو پر صدا ب یرا عصب نفسم

 . افتی_راه ب

 . ستادیجلوتر آمد و کنار من با فاصله ا نیآو

  دیزده پرس رتیح سامان

 _کجا ؟ 

 _عمارت .

 نیآو لیبه وسا ییرایپذ یکرد دنبالم آمد   آقا رضا و فاطمه خانم دنبال ما امدند  .تو یم هیطور که گر نیهم هم نیراه افتادم آو و

 بود اشاره کردم  زیم یکه هنوز باز نشده رو

 رو جمع کن .  لتی_وسا

 بدون حرف اطاعات کرد نیآو

 ؟   دیبر دیخوا ی_چرا م

  رمشانیبگ دهیشد ناد ینم یشوم ول ریخواستم با دوستش و خانواده اش هم درگ یسلما دوستش بود نم یصدا

 . میبا هم صحبت کن دی_با

 خانم متعجب گفت . فاطمه

 ؟  نجاستیا کیخونتون که نزد نیهم دیری_پس م

 مواقع اصال دل و دماغ جواب دادن به سوال هبچ کس را ندارم  نجوریدانست ا یم سامان

    ستین نجایا کینزد ی_نه عمارت اصل

 دروغه و تو رو مجبور ... نایکنم همه ا ی؟ باالخره ثابت م یفرار کن یتون یتا ابد که نم نی_آو

زده  رتیپرت شد و از درد و آه و ناله راه انداخت . همه ح نیزم یسامان چنان در صورت محمد فرود آمد که محمد رو مشت

 کرد گرفتم و سمت در رفتم  یرا که وحشت زده نگاه م نیآو یآرام شدم بازو ینگاه او کردند . کم

 . یکه تو باعثش شد هی؟ گند یکن یرو نگاه م ی_چ

   کرد یدر هم نگاه ما م یآقا رضا با اخم ها دیصدا پوش یرا ب شینگفت . کفش ها یزینگاه من کرد و چ یو ناراحت یدلخور با

 . میرو روشن کن ییزایچ کیبا خودم باشه تا  دیامشب با ی. من سر قول هام هستم ول گردونمی_برش م

 . دادیاو را آزار م نیآمده هم اصال خوشحال نبود و ا شیپ تیاز وضع یول ستین یراض یلیبود خ مشخص

واست با خ یرساند دلم نم یم دیرا با نیدوست آو یرها کنم از طرف یرا بدون کس نجایتوانستم ا یگفتم بماند نم یبه سامان م دیبا

 که بعدا دردسر شود .  دیبه او بگو دانستیکه م ییزهایاز چ یوقت حرف کیمحمد تنها شود که مخ او را هم شست و شو دهد و 



 

 

 یور مسوار آسانس یرا گرفتم و راه افتادم وقت نیآو یسامان اشاره کردم که جلو امد کنار گوشش گفتم چه کار کند و بعد بازو به

 لخورش من را به خودم آورد آرام و د یصدا میشد

 . ادی؟ دردم م یریشه دستم رو آروم بگ ی_م

کار را  نیتر من بودم که بهش گفته بودم ا وانهیاز آن د یکرد ول یام م وانهیاش د یرا رها کردم . لحن صدا و ناراحت شیبازو

 نکند . 

 . دیایگروه را بگذارد و خودش دنبال من ب کیاشاره کردم تا  ژنیب به

 بود . فیکنم هنوز اعصابم ضع یتوانستم رانندگ یشدم خودم نم نیسوار ماش نیاز آو بعد

 کارو نکن ؟  نی_بهت گفته بودم 

 کرد  یباز شیانداخت و با دست ها نییسر پا نیرا راه انداخت . او نیماش ژنیب

 رو . یمسخره باز نیخواستم متقاعدش کنم تموم کنه ا ی_م

 و دوباره کنترلم از دستم در رفت به سمتش نگاه انداختم  یعصب

 _متقاعد شد حاال ؟ شد ؟ 

چانه اش و چانه اش را  ری. دست بردم ز دیدزد یرا از نگاه من م شیسر بلند کرد و نگاه من انداخت چشم ها یخجالت زدگ با

 نگاه کند  میچشم ها یباال آورم تا تو

 _ به من نگاه کن . 

 تر کرده بود . یداشتم به آرامشش و او من را طوفان ازیامشب ندانست که من جقدر  ی. خدا م دیگز لب

 متقاعد شد ؟  پرسمی_دارم م

 آمد جوابم را داد یکه از ته چاه م ییزده و با صدا خجالت

 _ نه .

به  یلیگوش نکردن چون خ  یبعض ینداره ول دهیآدم صحبت باهاش فا نیشه درست گفتم که ا ی_پس درست گفتم که متقاعد نم

 خودشون مطمئنن

 را با دست پاک کرد شیها اشک

 . ی_جواب تلفنم رو نداد

ز ساعت ا کی الیخ یب نجوریهم دیبنبا  دادمیجواب تلفنش را م دیرا حق داشت . با نیگفت ا یگرفت از خودم  راست م حرصم

 . دمیدیرا م شیها امیحداقل پ دیشدم بت یدور م زیهمه چ

؟ اگر بنا به حرف زدن باشه خود من باهاش  یتو اتاقت باهاش حرف بزن ینیبش یشد بر یم لیدل نیا ی.ول دمید ریرو د امتی_پ

 شیتا بهت ثابت بشه ؟ دوباره اشک ها دیرس یم نجایشه ؟ بابد حتما به ا یآدم با حرف متقاعد نم نی.بهت ثابت شد ا زدمیحرف م

 راه افتاد 

 .  دی_ببخش

شدم ممکن بود مقاومتم بشکند و  یم رهیخ شیبه چشم ها گریمقدار د کینگاه کردم اگر  رونیکردم و به ب شیرها دیلرز یم دلم

 شد . یم هیتنب دیبا یول رمشیبغل بگ

 یمن و پشت من هر حرف یبود که جلو حیآن مرد آنقدر وق یبودم که حرف من را گوش نکرده بود و از طرف یعصبان نیا از

 . دمیدیبود خودم را هم محق تر م دهیرس میحرف ها ی. حاال که به همه  شد یبود که باعث انفجارم م نیبزند . و ا

کرد و  یم هیگر نطوریکاهسته شود . چون عاشقش بودم و ا تمیشد از عصبان یاشتباه کرده باعث م دانستیکه م نیهم یول

 یبعد م یدفعه ها دمشیبخش یم یزود نیاگر به ا یکنم ؟ ول یباز هم با او بدرفتاز تمیتوان یکرد . چطور م یم یعذرخواه

 یاعتماد داشتم ول ماتشیچون به تصم گردیم یمیچه تصم لیمسا یلینبود در خ ممه میخودسرانه عمل کند . برا نطوریخواست هم

بودم از خودسر بودن و توجه نکردن .  زاریهم داشت ب یمیموضوعات که به من ربط مستق یقبل نیو ا یدر مورد مسائل عاطف



 

 

کند که  یدتر مآدم را ب نیفقط ا شتریب حیگفته بودم توض شیجاست   برا یاز تعصب ب دیبدهم که نگو حیتوض شیکردم برا یسع

 بهتر نه .

سخت بود در  یلیو مقاومت خ دیلرز یولم م زدیحرف م نطوریلرزانش را . هر بار ا یدستم حس کردم و صدا یرا رو دستش

 مقابل بغل نکردنش .

 _رامان ...

 ماندم .  رهیخ رونینچرخاندم نگاهش کنم و همان طور به ب سر

  زدیبغض حرف م با

 نکن با من .  ینجوریکنم ا ی.خواهش م دی_ببخش

 هیتنب یسه چهار ساعت دینبود هنوز با یکاف یاست ول یکه کاف میایدرونم غوغا بود که کوتاه ب ینگفتم ول یزیکردم و چ سکوت

 شد حداقلش . یم

 یاش را م ینیب دنیباال کش یصدا ینزد و در سکوت فقط گاه یگریحرف د یدستم گذاشت ول یدستش را رو ریمس ی ادامه

 کند    یم هیمعنا بود که گر نیبه ا نیو ا دمیشن

 کرد   یسرد بودن دستش من را نگران م یداشت ول یدستم حس خوب یسرد کوچکش رو یها دست

 شود . ادهیمنتظر شدم تا پ نیشدم و دم در ماش ادهید اول از همه من پخدمتکار ها به استقبالمان آمدن یو ود یجلو

 نشاند بدهم .  یتوانستم نگران یفعال نم یکرد ول یهم که سرد بود نگرانم م شیبود و دست ها دهیپر یلیخ رنگش

 ... یول دهیبهش امده است و ترس ادیدانستم فشار ز یم

 ما خشک شد . نگران سالم کرد دنیلبش با د یلبخند رو معصومه

 دخترم ؟  یجان خوب نی_آقا حالتون خوبه  ؟ آو

 بود  نیخواست خود آو نیکرد و ا یرا خانم صدا نم نیبود که آو یکس تنها

 کلمه از دهانش خارج شد  کی یتکان داد و به سخت یسر نیآو

 _ خوبم .

مسائل بوده است . به سمت پله ها که رفتم از من عقب افتاد .  نیکند که مقصر اتفاق افتادن ا یدانستم خودش را سرزنش م یم

د ب یلیکند به نظر حالش خ یمعصومه دستش را گرفته است و کمکش م دمیکرد کنار پله ها منتظر شدم که د یارام حرکت م

 گفت یبا نگران مهبرگشتم و به سمتشان رفتم که معصو امدیم

 _فکر کنم فشارش افتاده اقا ..

 تکان دادم و دستش را گرفتم  سر

 کنه . یباال تا لباسش رو عوض م اریحاضر کن ب یزیچ کی_براش 

بود . عذاب وجدان داشتم که انقدر حالش بد بود و  خی یلیداد دستش خ هیکرد و خودش را به من تک میکوچکش را قفل بازو دست

کردم که  یزد  . خودم را سرزنش م یجان نداشت راه برود . نفس نفس م   میرفت یگرفتم . از پله ها آرام آرام باال م دیمن ند

بغلم مچاله شد و  یرا قفل کمرش کردم . او گرمیانداختم و دست د شیزانوها ریشدم و دست ز والکار را نکرده بودم د نیزودتر ا

 گفت  هیبا گر

 کنم .  ینم نکارویوقت ا چیه گهید دی_ ببخش

 یرا تو گرشیکردم دست د یگردنم را حس م یرو شیانگشت ها ی. دستش دور گردنم بود سرما ختیبدجور به هم ر حالم

 یحس م ختیر یم راهنمیپ یرا رو شیو اشک ها ودیام گذاشته  نهیس یبغلش گرفته بود و جنع شده بود در خودش سرش را رو

 بود .  مانیپش یشدم . به اندازه کاف یم هیتنب نیا الیخ یب دیکردم . با

 .  ی. فشارت افتاده حال ندار یکن هیخواد گر یخوب آروم باش نم یلی_خ



 

 

 دوباره گفت  میدیدر اتاق که رس یدور گردنم محکم تر شد جلو دستش

 یخواستم تو عصبان ینم یش ینم یعصبان گهیشه و تو د یحل م ینجوریکردم ا یفکر م یول کردمیبه حرفت گوش م دی_با

 برخورد رو بکنه .  نیکردم ا یود فکر نمب یاوم منطق شهی. اون هم یبش

  اوردیکرد اسمش را ن یم دقت

 چانه اش گذاشتم و سرش را بلند کردم  ریتخت گذاشتم دست ز یرا رو نیشد آو یجا اتاق خودمان نم چیاتاق شدم. ه وارد

 ی؟ چرا فکر م یزنیحرف م یاون آدم عاشق تو . از چه منطق یها مثل خوزدن جرعه جرعه زهره ول نیمن گفتن ا یبرا نی_آو

؟ مگهدبرات  یزنیگم باز هم حرف خودت رو م یبهت م ی؟ چرا وقت یبرخورد کن یمنطق یتون یکه کر و کوره م یبا آدم یکن

گه  یبه خودش و همه دروغ م شتریب نهیب یرو ؟ اون هر بار تو رو م یبزنخوام باهاش حرف  ینم نکهیندادم علت ا حیتوض

 ... شتریبشه  یعاشقت م شتریب

   دمیکش یقیعم نفس

خودخواهانه عاشقت  نقدریچون هم یعاشقتم . چون من مجبورت کردم با من ازدواج کن ینجوریفهممش چون من هم ی_من م

ن م نیآو ی...ول یول یاگر االن تو عاشق من ی. حت ادیتمام رفتارام باهات از خودم بدم م یکنم برا یبودم و االن که بهش فکر م

فهممش و از  ی. چون م ادیبرم یآدم نیاز دست همچ یچه کار وکنمیهستم پس م وشدت و خودخواهانه عاشقت بودم  نیبه هم

 .  زارمیموضوع ب نیا

 انداخت ول دستش را جلو آورد و دست من را گرفت صورتش را به دستم چسباند .  نییرا پا سرش

  دی_ببخش

ازه رفت   البته به اند ادمی زیپاک همه چ یکنم ول هشیآمدم تنب دانستیکند خدا م خواست دلم را بلرزاند و مچاله یم گریبار د چند

ا باز مانتو اش ر ی. دستم را از دستش دراوردم و دکمه ها ردیقرار بگ شیشده بود دو زانو نشستم تا صورتم روبه رو هیتنب یکاف

 را بکند    نکاریتا خودش ا شتکردم   انقدر جون ندا

 اش را .  یاش را از تنش در آوردم و بعد روسر مانتو

 سر باال کنم گفتم نکهیزدند . بدون ا در

 تو ای_ب

کنند  یشوند مالدا فضول نیآو ایمن  کیکدام از خدمه نزد چیه دادیمواقع اجازه نم نجوریدانستم معصومه خودش اورده است ا یم

 تم .قبولش داش شهیبود که هم نیمن شود و هم یکه باعث ناراحت

 گذاشت . یپا تخت یرا رو ینیس

 خورن . یرو دوست دارن م نایگذاشتم براشون  ا نیریش زی_آقا چند تا چ

 بود سر بلند کردم و نگاهش کردم و قدردان گفتم زیبه همه چ حواسش

 _ممنون . 

 زد  یمهربان لبخند

 من برم ؟  دیخوا ینم گهید زی_چ

 . اریها رو ب ییکشو من اون کوبا ی_ از تو

 خواست  یم یکیاالن دلم  یبود ول نیو به خاطر آو دمیکش یوقت بود کم م یلیخواست هر چند خ یم گاریبدجور س دلم

 فقط .  اریب یکی_

 دهانش گرفتم .  یها را برداشتم و جلو یاز خوراک یکی ینیبرگشتم از داخل س نیتکان داد .به سمت آو یسر

 باال  ادی_ بخور فشارت ب

  دمیکه دستم را کش ردیاز دستم بگ خواست



 

 

 . رشی_ گفتم بخور ،نگفتم بگ

 دستم را خورد .  یاز خوراک یبه من کرد و کم ینگاه

 را کنار لبم گذاشتم  گاریرفت . س رونیو فندکم امد به دستم داد و ب گاریس کیبا  معصومه

 ؟  یشینم تیخوام بکشم اذ ینخ م کی_

 تکان داد . دستش را جلو اورد و فندک را از دستم گرفت . تعجب کردم .  سر

 _بزار من برات روشن کنم .

 خواستم ... یشد . حاال نم یحاال نم یخواستم بغلش کنم ول یکرد . م یم یمن دلبر یبرا طیشرا نیام گرفت در ا خنده

 گرفت و روشن کرد . گارمیس ریرا ز فندک

 بودن . چقدر عاشقش بودم . فیلرزانش بود چقدر من در مقابلش ضع یاشک یبه چشم ها نگاهم

 ا کردمرا تماش رونیپنجره را باز کردم و ب یدستم را بخورد بعد کنار پنجره رفتم و ال یو منتظر شدم تا کامل خوراک دمیکش یآه

***************** 

 نیآو

 دهیاولش بخش یوقت قبل با همان ابراز ناراحت یلیمن خ ینه ول ای دمشیکرد .مردد بود که بخش یدر سکوت به من نگاه م 

 آمد . یحال و روزش اصال دلم نم نیکنم که با ا هشیبود تنب نیبودمش قصدم ا

 ؟ یدی_بخش

 زدم  گارمیبه س یرا نچرخاندم و پک سرم

 . یکرد یم هیگر یبودم االن داشت دهی_نبخش

را روشن  شیجا یشدم که نور چراغ ها جا رهیخ اطیبهش انداختم و دوباره به ح ینگاه یچشم ریشد و به سمت من آمد ز بلند

 شده بودند .  یسرش رنگ یسطح سنگ ها بسته به  نگ چراغ باال یکرده بودند و رو

 بشر .  نیکرد ا یم وانهیکردم .من را د یتنش را حس م یبو ستادیا کنارم

 نشست  میبازو یرو دستش

 ؟  یاری_لباساتو در نم

تم شانه ام گرفت کمک کردم تا ک یپشتم آمد و کتم را از رو میبگو یزیچ نکهیکردم بدون ا شیو تماشا دمیبه سمتش چرخ نباریا

کردم  یاگر نگاهش هم م یکردم . حت ینگاهش نم ستادیا میتخت گذاشت و برگشت جلو یرا کامل درآورد کت را با دقت رو

 .دادمیمحکم نشان م دی. با اوردمیدوام نم

 ؟  یرفت کدفعهی_امشب چرا 

 کند . یبا خودش م یکه چه فکر دمیترس یم یول میداشتم بگو دوست

 _دلم گرفته بود .

به  یگرید قیچشم بستم و پک عم یلحظه ا یپوست گردنم برا یرا باز کرد .از تماس دست سردش رو راهنمیاول پ ی دکمه

 زدم .  گارمیس

 _دلت گرفت به خاطر خانواده ات ؟ 

ندهم  یدادم جواب حیبود ؟ " ترج دهیبزنم "از کجا فهم یشد حرف یزبانم باز نم یخوردم . ول یشوکه شده بودم که تکان سخت آنقدر

 وقت دستم را خوانده بود .

 ؟ نمیخواهرت رو بب یمنو ببر یخوا ی_نم



 

 

 بشه ؟  یکه چ ینیرو بب ضیدختر مر کی یخوا ی_م

 را باز کرده بودم . یگرید ی دکمه

 . نمیخوام خواهر تو رو بب ی_م

 کرد . یشکه م شیمن را با جواب ها شهیهم

 نکن . ی. انقدر کنجکاو نیآو ینیمن رو بب یرو نیخوام ا ی_نم

 را هم باز کرد .  نمیسر آست یلباسم را باز کرده بودم دستم را گرفت و دکمه  یها دکمه

 .  نمیابعاد وجودت رو بب یخوام همه  ی_م

 وجود داشت  ینیآنوقت چه تضم ندیمن را هم بب یو شکننده  فیبخش ضع دمیستر یم دمیترس یم

 مرد ؟  کی یدرد ها ینیرو بب یچ یخوا ی_م

  ستادیبود که از حرکت ا گرمیدست د یرو دستش

 شوهرم باشم . یخوام مرهم دردها ی_م

 بزنم ؟  یتوانستم در جوابش حرف یداشت که نم یهر حرفم جواب یبرا چرا

 دوستم ... گهید شینیاگر بب دی_شا

 . ختیپنجره ر یلبه  یدر دستم ماند و خاکسترش رو گاریلبم نشست . س یرو انگشتش

 یدیکه د یزیچ نیبه عمارت اول یمن رو آورد ی. مگه وقت میدار کیتار یما وجهه  یعاشقت شدم . همه  ینجوری_ من هم

 ؟  یداشت ؟ مگه درمانم نشد یمشکل بزرگ نیکه همچ یشده بود یعاشق کس یهمون ضعف من نبود . پس چطور

 هیباز اشک پر شد . ش می. طاقتم شکسته بود . چشم ها دمیرا کنار پنجره خاموش کردم و دستش را گرفتم و در بغلم کش گاریس

 امشب بدجور حساس شده بودم .   ردیگیشان م هیگر قهیبه دق قهیبچه ها شده بودم که دق

 . دمیسرش را بوس یچسباند روام  نهیرا به س سرش

 _تو باش حضورت مرهم دردامه .

 را دور کمرش حلقه کرد  دستانش

 وقت ازم فرار نکن . چیه گهی_پس د

 وقت . چی_ ه

 به صورتم انداخت   یتا باالخره از من جدا شد و نگاه دمیرا نفس کش شیدانم چقدر همان جور بغلش کردمو موها ینم

 ؟  ی_چرا رفت

م و پنجه در پنجه اش فرو برد ستمیتخت نشاندمش و کنارش نش یرو میرا بستم و دستش را گرفتم و به سمت تخت رفت پنجره

  دمیدستش را بوس

نم و ک یداشتن پدر و مادر و خواهر تنگ شده . که با خواهرم کل کل کنم که باهاش شوخ یکه چقدر دلم برا ینیخواستم بب ی_ نم

 بخنده .

 زد و دستش را باال آورد و صورت من را لمس کرد . یلبخند

 .  میشیاگر حالش خوب نباشه من هستم سامان هست . مامان و بابا هستن . خودمون خانواده ات م ی_خواهرت که هنوز هست حت

ق بود بود . و ترحم نبود عش نیهر کس نبود آو یکردم از سر ترحم است ول یفکر م زدیم یحرف را هر کس نیاگر ا دیشا

 قلبم  یام گذاشت درست رو نهیس ی.دستش را رو



 

 

 یزینه چ یباش که هست یرامان نی. فقط هم یدرد بکش یحت گهید قهیدق کیزارم  یکنم . نم یدرمان م یدار ی_خودم هر زخم

 . دونهیکه سامان برادرش م یزیمن گفته . چ یکه معصومه ازت برا یزیترسن چ یازش م هیکه بق

******** 

 سامان

 پخش شده بود انداختم .  نیزم یمحمد که رو یدر هم رفته و آشفته  یبه چهره  ینگاه

 یداشت  پدر بهش دستمال کاغذ یزیاش خونر ینیاز ب یلبش و کم یگوش ینبود ول یاساس یلیمشت که به صورتش زدم خ آن

    کردیبود و با اخم نگاه م ستادهیداد . سلما ا

 ؟  شد یختم م نجایحتما به ا دی_با

حفظ ظاهر  کردیم یسع نکهینشسته بود لباسش را مرتب کرد   بر خالف ا نیزم یمحمد بود   محمد همان طور که رو خطابش

 ندارد . یحال درست یمشخص بود از نظر روح یکند ول

  گفت یرمندگبود رو به آقا رضا با ش یدارن با مکث و به سخت زانیبه خود آو یشد انگار وزنه ا یبلند م شیکه از جا یوقت

 بکشه    نجای_شرمنده دوست نداشتم به ا

 زدم که پدر سر بلند کرد و چپ چپ نگاهم کرد    یپورخند

 داد زد  تیجلوتر آمد و رو به محمدبا عصبان سلما

چقدر با شوهرش راحته ؟  ینیبی. نم میما هم شد میازدواج کرده ؟ مگه ما شوکه نشد یدونیم یوقت یکن یرفتار رو م نی_چرا ا

  ؟ یباشه ؟ ک ینجوریتونست با جنس مخالف ا یم نیواقعا ؟کس او ینیبی؟ نم هیریگ یچقدر راحت دستش رو م ینیبینم

 .  یگند رو تو زد نباریا یحق به تو دادم ول شهیهم

 شد . رهیدر سکوت به چشمان روشن او خ محمد

 ... یفهم یم ی_تو چ

 رفت . رونیناباور سلما از خانه ب ینوم سر تکان داد و در مقابل چشم هاپدر و فاطمه خا یبرا بعد

 . میکرد یم گریبعد از رفتن او همه مان فقط در سکوت نگاه همد یلحظه ا چند

 باز نشده بود .  شیابروها یبه فکر رفته بود و هنوز گره  یلیخ سلما

 در خانه را بست و رو به من کرد  پدر

 وقت تصادف نکنن . کی_زنگ بزن بهشون نگرانم 

 کرده باشد  یبود رامان خودش رانندگ دیتکان دادن بع یسر

 _احتماال با راننده رفتن 

 بیسرامان قادر به آ نیزم یکه در کره  ی. که البته مسخره بود تنها کس اوردیب نیسر آو ییرامان بال دیترس یبود .البد م نگران

 بود  . نیزدن بهش نبود آو

 نگران فاطمه خانم باعث شد به سمت او برگردم  یصدا

 رفتن . یبود وقت یعصبان یلی؟ آخه خ یزنگ بزن کیشه  ی_پسرم حاال نم

 تکان دادم  یسر

کله شقه  فکر  نیآو ی. رامان بهش گفته بوده حق نداره با محمد تنها صحبت کنه . من هم بهش اخطار دادم ول نهی_مقصر خود آو

 تونه حلش کنه  یرو با صحبت کردن م یموضوع نیکنه همچ یم

 به تاسف تکان داد  یسر پدر



 

 

 ؟   شهیسر م رهیانقدر خ یدختر گاه نیکرد . چرا ا یم نکارویا دینبا نی_اگر بهش گفته بوده ، اگر حساس بود آو

 مبل نشست  یرو سلما

 رد .رو باهاش راحت حل ک لیشد مسا یم شهیبوده هم ی_محمد آدم منطق

 بود ختهیاش ر یشانیپ یروشنش رو یبهش انداختم که چند تار مو ینگاه

 داشته   نیبا آو یقیو عم یارتباط طوالن ی. خصوصا وقت یکه احساس یلینه مسا یاره ول یمنطق لیمسا ی_تو

  اوردمیدر م یفاطمه خانوم را از نگران دیسر بلند کرد و نگاه من انداخت و سکوت کرد   با سلما

 نیهم به آو تشیاوج عصبان یاگر تو یو دامان حت  شناسشیکس اندازه من نم چیکردم .ه یعمرم رو با رامان زندگ شتری_من ب

 کنارشه به مراتب آروم تره .  نیآو ی. وقت افتهیب یمحاله اتفاق یباشه ول ی.ممکنه عتاب و خطابزنهینم بیآس

 شیآورد . سلما از جا یچا مانیمبل نشستم و فاطمه خانوم برا یت بود روساک یلیداشت . پدر خ یحس بهتر ینشده بود ول قانع

 را برداشت  لشیبلند شد و وسا

 رم خونه . یم گهی_خوب من د

 به سمتش رفت  یخانوم با مهربان فاطمه

 خودمون باش . شیدخترم . شب پ ی_بود

 سر تکان داد دمغ بود  سلما

 .  شهیم یزیچ کیهر شب  یباشم ول نیآو شیکه شب پ دیام نیبه ا امی_ممنون خاله   هر شب م

 بلند شد  شیاز جا پدر

   رسونمتی_دخترم بزار من م

 مخالفت کرد  یجد یلیخ

 .  ستین ری_نه نه اصال محاله بذارم .انقدر د

 اصرار کرد  شتریب پدر

 ساعت شب ... نیا ستین نیماش ینجوریشه که ا ی_آخه نم

 رسونمشون .  ی_ من م

بود  لمیخسته بودم و م   مینگو زیچ چیتوانستم ه یزده بودند . نم رتیاطمه خانوم و سلما با هم به سمت من برگشتند . حو ف پدر

محمد ممکن بود او را  نکهیا یکیبود  زیچ 2اش هم  یکرده بود سلما را خودم برسانم و علت اصل دیرامان تاک یبمانم و بخوابم ول

 در امان باشند    نیآو انیخواست تمام اطراف یشد م یراحت نم تیاز بابت امن الشیخ یتا وقت نکهیو دوم ا اندازدیب ریگ

 .. آژانس ... تشی... نها یول دی_ ل..لطف دار

 فرو بردم  بمیج یدست تو   دمیحرفش پر وسط

 نگران دوستش باشه   نیخواد آو ینداره . به عالوه رامان اصرار داشت . نم تی_نصفه شب آژانس هم امن

 نکردند یبه هم انداختند و مخالفت یمحکم حرف زدم که پدر و فاطمه خانم نگاه آنقدر

 ما هم راحت تره . الیخ ینجوری_آره دخترم برو ا

 و نگاه من فاطمه خانوم و پدر کرد  ستادیمردد ا سلما

 ... آخه .. ی_ول

مشغولش  یلینگرانم کرده بود و ذهنم خ یلیمحمد خ نیکرد ا یم درد ماعتراض و ناز نداشتم خسته بودم و سر یو حوصله  حال

 بود .راه افتادم سمت در رو به پدر گفتم



 

 

 . دیبذار دیواسه من کل دیمون ینم داری_اگر ب

 شانه ام گذاشت  یزد و دست رو یلبخند پدر

 مونم   ی_برو پسرم من منتظرت م

 جیکردم  . سلما هنوزگ یزد و در خانه را باز کردم با فاطمه خانوم خداحافظ یاز تنم در برد . لبخند یجمله خستگ نیکه ا آخ

 کرد    ینگاه من م

اشتم با نگه د شیور آسانسور را برا دیرا پوش شیکفش ها عیکرد و سر یتازه به خودش آمد و خداحافظ دمیرا پوش میکفش ها یوقت

 خجالت تشکر کرد . 

 یکردم حرکاتش را .حاال که همه  یم ینیشبیاز قبل پ دیبکند و با یتوانست هر کار یگرفتم م ینظر م ریابن محمد را ز دیبا

 دیمثل محمد خانواده ام را تهد یآدم کیخواست خطر  یبر وفق مرادمان بود دلم نم زیرفت و همه چ یم شیام خوب پ یزندگ

 کند   

 را با خودش برده بود    ژنیشد و به سمت ما آمد . پس ب ادهیپ نیاز ماش مسعود

 ؟  دیر یم یی_سالم آقا . جا

 انداختم . یتکان دادم اول و آخر کوچه را نگاه یسر

 . گردمیرم برم یها رو بده م نیاز ماش یکی دی_ کل

 بود انداخت  ستادهیبه سلما که پشت سرم ا ینگاه نگران

 ؟  امیمنم ب دیخوا ی؟م دیر ی_ آقا تنها م

 یاچ میبرا نیدختر را برسانم و برگردم خانه . پدرم را بغل کنم و مادر او نیخواست زودتر ا یاشتم دلم محال و حوصله ند اصال

 .  اوردیب

 ... دی_مسعود ...کل

دند . ش ادهیبودند پ یکه سوار سانتافه مشک یها و با افرادش صبحت کرد وو نفر نیاز ماش یکیگفت و برگشت داخل  یچشم

 را به سمتم گرفت . دیانتخاب کرده بود   کل نیرا برا نیماش نیبهتر

 _آقا اگر ...

 باال آوردم . دست

 داشبورد هست ؟  ی_مراقبم . تو

 و وحشت کنند .  ندیفاطمه خانوم بب ایخواستم پدر  یکردم نم یبا خودم حمل نم رایدانست منظورم اسلحه است . اخ یم

 کردم . یباز کردم با سر اشاره ا سلما در عقب را باز کند نکهیسمت کمک را قبل از ا در

 .  ستمی_من که راننده آژانستون ن

 ستیرفتار ها درست ن نیا دانستمینگاه من کرد و سوار شد . در رابستم .در مود جنتلمن بودن خودم اصال نبودم . و م ضیغ با

 امروزم پر شده بود . ی مانهیپ یول

اعصاب  یرا روشن کردم شروع به پخش کرد . برا نیماش یآرام از وقت یلیخ یقیرا روشن کردم . موس نیشدم و ماش سوار

 من بد نبود .  فیضع

شده  یبعد متوجه شدم تصادف بد ی. ول کیوقت شب تراف نیبود ا بیعج می. برا میکرد ریگ کیپشت تراف میاتوبان که شد داخل

 رفتم .شماره خانه را گ نیکرد ، با تلفن ماش ینگران م یلیمن را خ نیاست . ا

 . دییبفرما ی_منزل شکوه

 قانون عمارت بود. دادیوقت شب جواب تلفن م نیمعصومه بود فقط او ا یصدا



 

 

 داد یکرد و گوش م یمن را نگاه م یچشم ریز یدر سکوت فقط گاه سلما

 خونه ؟  دنی_معصومه آقا و خانوم رس

 کرد  یکه من را شناخته بود سالم گرم معصومه

 _بله آقا .

 پا گوش شده بود  سرتا  سلما

 بود ؟ یتی_حالشون چطور بود ؟ رامان در چه وضع

 کرد  رییتغ یمعصومه کم لحن

 خانوم هم حالشون خوش نبود فکر کنم فشارشون افتاده بود.  نیداشتن آو ضیغ یلیاومدن خ ی_وقت

 دمیحال او هم مثل من است . نگران پرس دمیکه سلما کنارم خورد فهم یشدم از تکان نگران

 چشه ؟ حالش خوبه ؟  نی_آو

 حرفش را از سر گرفت یادامه  عیسر

 یاولش آقا محل ندادن ول شونیاز ا کردنیم یبودن آخه مدام عذرخواه دهیبهشون توپ ی_خوبن االن . فکر کنم آقا رامان کم

   دیبود نگران نباش بردم به نظر آقا نرم شده یخودشون بغلشون کردن بردن ..براشون خوراک ستیحالشون خوش ن دنیبعدش د

  دمیکش یراحت نفس

 _االن حالشون خوبه ؟ 

 خودش را جمع کرد .  عیبود و سر یخنده اش از پشت تلفن کوتاه و مقطع یصدا

 _زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند . 

 مجرد بود .  نکهیبود . با ا ییخودش متخصص روابط زناشو یبشر برا نیام گرفت از دستش . ا خنده

 افتاده هر ساعت شب به من زنگ بزن .  ی_خوب حاال . حواست بهشون باشه اتفاق

 . دی_چشم حتما . مراقب خودتون باش

 را که قطع کردم سلما گفت  یگوش

 .  افتهی_مجبوره انقدر تند باهاش برخورد کنه که بترسه فشارش ب

 دختر کم داشتم که کنار گوشم غر بزند   کیفقط  طیشرا نیافتاده بود در ا ریگ کیدر تراف نیماش

 کرد یکارو م نیا دیکار امشبش حماقت بود . از اولم بهش گفتم نبا یخواهر منه ول نی_آو

  دیمن چرخ متیبه  تیعصبان با

 کنه . سیموضوع رو راست و ر نیکرد ا یم یفقط داشت سع نی_آو

 کند یرو ادهیاعصاب من پ یخواست رو یانگار م نه

 یاز کس یزیچ یعنیرو هماهنگ کنن   زیبا هم همه چ دیبا یعنی نهیهم یمتاهل ی. زندگستیدختر مجرد تنها ن کی گهید نی_آو

 به حرف هم احترام بزارن . یعنینباشه  میقا

 نشست نهیحرص وست به س با

 . ستمیوقت نبوده و ن چیه نیحرف ها بله قربان گو بودن باشه او نی_ اگر منظورت از ا

 کردند یها سانت به سانت حرکت م نیدور فرمان مشت شد ماش میها دست

 شد.  یکه ازش خواسته بود احترام قائل م یزیدر مرود چ نیانتظار داشت آو یخواد ول ینم یزن نی_رامان همچ



 

 

 بزند دست باال آوردم یخواست حرف تا

 ام پر شده .  مونهی_بسه خواهشا امرو پ

 باز گاریکردن س دایپ دیشد . دوال شدم و در داشبرد را به ام رهیخ   رونیب یها نیماشبه  یو دلخور یشد و با ناراحت ساکت

 را برداشتم . گاریس یجلو آمد . هول اسلحه را عقب فرستادم و جعبه  یخورد و کم زیکردم که اسلحه داخل داشبورد ل

 نگاه من انداخت . یچشم ریز سلما

 را زدم . نیو فندک ماش دمیزده بودم .در داشبرد را کوب گند

 دی.وسط حرفم پر نی_ا

 فکر یازم خواسته اونجور نیاگر آو یول هیبه چ یچ دونمی. من نم ادمهی. من شما رو از اون شب خوب  ستین حیبه توض ازی_ن

 بدونم.  یزیندارم چ یکنم منم اصرار

 لیرا به خودم تحو میحرف ها شتریاو نصف ب یول اندازمیراجع به محمد راه ب یخواستم تازه سخنران یخوردم از جوابش . م جا

 داد

 وقت محمد ... کی_ پس اگر 

 را باال برد شیصدا تیعصبان با

نداره  یلیعاشق رامانه . پس دل نیآو نمیبیبر عکس محمد من خوب م اندازمیدوستم رو به خطر نم یمن زندگ دی_مطمئن باش

 . دینگران باش

بودمش با  دهیکه د یاست . از آنجا که از لحظه ا یکردم آدم غر غرو و سبک سر یاش . فکر م یدگیحجم فهم نیا شدینم باورم

 کرده بودم .  یگرید یکرد برداشت ها یمخالفت م هیو بق نیداشت و مدام با آو یمن حالت دافع

 . افتمیرا در دنده بگذارم و داه ب نیباعث شد تا چشم از صورتش بردام و ماش یپشت سر نیماش بوق

 را روشن کردم . گارمیس دیپر رونیب فندک

تنها مکالمه مان بعد از آن حرف ها بود. در  نیرا از خودش سوال کردم و ا قشیدق یول دانستمیم یخانه شان را حدود ادرس

کرده  یبد یداشتم که با او رفتار ها یکرد گ حس بد ینم یبودو به من توجه رهیو او فقط به جلو خ دمیکش یگاریسکوت من س

 حرصم را دراورده بود. شیاز رفتار ها یبعض یاز طرف تمرا نداش زیچ چیواقعا حوصله ه یبودم ول

و  تادمسیمن هم ا یکرد و منتظر شد تا حرکت کنم ول یشد تشکر آرام ادهیرا باز کرد و پ نیو توقف کردم در ماش میدیرس یوقت

 نگاهش کردم متعجب به پنجره زد

 .  نهیبب ادیب یممکنه کس دیببر فیتشر دیخوا ی_نم

 نداشت .  یتیاهم زهایچ نیمن که ا یبرا یول ندیبب یبود من و او را کس نینگران ا پس

 رم . یداخل منم م دی_بر

را دور زد و با سرعت به سمت خانه رفت .  نیو ماش دییرا به هم سا شیبا او است دندان ها یکارم لجباز نیا لیکرد دل فکر

 وارد خانه که شد راه افتادم .

 شد آن موقع شب ولش کنم و برم . ینم یبود ول یهم لجباز یکارم کم یچاشن دیشا

*************** 

  نیآو

خواست باز هم بخوابم  یتخت جا به جا شدم خسته بودم و بدنم کوفته . دلم م یرو یشدم رامان نبود . به سخت داریخواب که ب از

 نرویکه صبح شده است .در حمام باز شد و رامان ب دادینشان م نیبود و ا دهیپرده ها داخل اتاق کش نیآفتاب خودش را از ب یول

 کردم یو منگ نگاهش م جیگ هبه من انداخت ک یآمد . نگاه

 برم سر کار .  دیشده. پاشو حاضر شو برسونمت  . خودم با ریصبحه ، د 8_ساعت 



 

 

 را در متکا فرو بردم و غر زدم سرم

 .  یزود بر دیبا یواسه چ یعامل اون شرکت ری_تو که مد

 زد  یدست پشتم ضربه ا با

 اتاق . ارنیخانومم رو ببرم خونشون . بجنب .گفتم صبحانه رو ب دی_چون با

 دیبا فتگیراست م یودم . توان نداشتم به حمام بروم ولخواست بخوابم . خسته و کوفته ب یبلند شوم دلم م مینداشتم از جا دوست

 . دیایب یرفتم خانه هنوز ممکن بود مهمان یم

 میکردم صبحانه اماده بود با رامان صبحانه خورد دایپ یکه دوش گرفتم حال بهتر نیخودم را به حمام رساندم و بعد از ا یسخت به

 شد  نیآمده بود و سوار ماش رونیرا که خوشحال و خندان از خانه بکرد و سامان  ادهیمن را در خانه پ میو راه افتاد

ود ب یهنوز از من عصبان شبیمشخص بود رامان با او صحبت کردم وگرنه از سر د یدیخواب یشترمیکم ب کی_ تنبل خانم 

 دلخور بود که حرفش را گوش نکرده بودم  . 

چشمش  یاش را رو یدود نکیشده است . رامان ع رید نیهم یدانستم رامان به او گفته من خواب مانده ام برا یکردم م یاخم

 جا به جا کرد و با خنده گفت 

بهم زنگ بزن برات شماره رو  شهیکارتت امروز فعال م میرو تست کن . س دمیکه برات خر ییزای_مراقب خودت باش . چ

 .لتیجعبه موبا یگذاشتم رو

.  دمیزدم و سرم را از پنجره داخل بردم و گونه اش را بوس یرا امتحان کنم لبخند میتوانستم کادوها یم نکهیزده از تصور ا ذوق

 داد زد  نی. از داخل ماش دمیو به سمت خانه دو

 سر . رهیطلبت .خ یکی_ 

د سامان از دور من را صدا زد که دم در به کار برده بود در خانه را سامان باز گذاشته بو میکه برا یام گرفت از لفظ خنده

 متوقف شدم 

 شم ها . یمنم خر م یکن یبا بوس خر م نویمونده واست . فک نکن ا همیمن هنوز تنب یکرد ول هتی_حواست باشه رامان تنب

 نگاهش کرد  یبا حالت خنده دار یبه سمتش برگشت و به شوخ یناگهان رامان

 ؟ شمی_من خر م

  دیخند

 ؟  یشی_نم

 کند . یم یشود که تالف یم نیا شیمعن دانستمیزد به سامان زد که م یطانیش لبخند

 مادر در را باز کرد شوکه شد یبه خانه رفتم وقت میمعطل نکردم و وارد خانه شدم ،سوار آسانسور شدم و مستق 

 ؟  یینجای_تو ا

  دمیخند

 کجا باشم ؟  یخواست ی_ پس م

 نگاه کرد آورد و راهرو را  رونیسر ب متعجب

 _ شوهرت کو ؟ 

 را درآوردم و وارد خانه شدم  میها کفش

 _ با سامان رفتن سر کار 

 کرد و در را بست  یرا بررس مینگران سر تاپا مادر

 _ حالت خوبه ؟



 

 

 کردم  ینگاه یذوق زده سر تکان دادم  خانه را سرسر 

 _بابا و سلما کجان ؟ 

 جوابم را داد یخواست نگرفته بود سرسر یکه م یکه هنوز جواب مادر

 داداشت برد خونشون رسوند. شبی_بابات رفته ثبت احوال سلما رو هم د

 ام را دراوردم  یمبل نشستم و روسر یرو

 شد ؟  یچ شبی_د

 داشت . دنید شبمیام البته حال د یالیخیب نیشده بود خنده ام گرفت از ا ییچه دعوا شبیافتاد د ادمی تازه

 خونه بوسش کردم حل شد میرفت یچی_ه

 هنوز قانع نشده بود  یمدل حرف زدنم خنده اش گرفته بود ول از

 ؟  یزی؟ چ یبهت نگفت ؟ تشر یچی_ه

 .  دمیغلط کردم بعد فشارم افتاد دلش سوخت بخش دیکرد صد بار گفتم ببخش یکار کینگفت ؟  یچی_ ه

 مبل نشست  یمن رو یو رو به رو دیکش یراحت نفس

 ؟  یکارو کرد نیشوهرت بهت گفته بود نکن، ا یوقت یتو مرض داشت_دختر 

ود هم ب یاگر دوست خوب یمن محمد حت یدوست هم نداشتم بدانم . برا یدانستم بعد رفتن ما چه شده است ول یمحمد افتادم نم ادی

 وجود نداشت  یمحمد گریکه زده شد د ییکه افتاد و حرف ها یبا اتفاقات شبید

 کردم  یرو م نکاریا دیرامان حق داشت نبا یتونم با حرف حلش کنم ول یکردم م ی_فکر م

 گفت  یزل زد و با ناراحت زیبه م مادر

شوهرت منع کرده  دیفهم یکشتنت . بابات وقت یم ییسه تا شبید دیهم داداشت هم بابات . با یکرد ی_هم شوهرت رو عصبان

 حت شد . داداشتم که کم مونده بود محمد رو بکشه نارا یتو گوش نکرد یول یبوده باهاش حرف بزن

کنم  ینم یبردم . معموال رامان مجبور به انجام کار یبه اشتباهم پ یبه اندازه کاف شبی؟ د میحرف نزن زایچ نیراجع به ا شهی_ م

 بود . ریکم د کیبهم ثابت شد  یمورد خاص رو گفته بود نه و وقت نیا یول

 تکان داد و بلند شد  یسر

 بلند شو کمکم کن غذا درست کنم . شتیپ نجایا ادیگفت واسه ناهار م شبی_سلما د

 را برداشتم  لمیوسا کیزده پالست ذوق

 _اول بزار کادوهامو تست کنم بعدش چشم . مخلص مامانم هم هستم .

****** 

  محمد

 خرخره ام گذاشته بودند .  یانگار پا رو دیرا بوس یشکوه یگونه  یوقت دینگاهم ماس نیآو به

 رنداویسرش ن ییبال نکهیا یکردند و حتما برا یم یرا مجبور به انجام کار نیبود که آو نیا یهم البد برا نیشد . ا ینم باورم

 ارام نگه دارد . دانستیآدم که خودش را شوهرش م نیخواست ا یم

 سرش آورده باشد . ییبال یحت دیکرده باشد . شا تشیاذ یلیخ دیاو را برد شا شبیکه د یجور

 نبود .  یخوب گریانقدر هم باز نیممکن نبود وگرنه آو نه

 کرد و بعد وارد خانه شد . یاش شوخ یو با آن برادر عوض ستادیجلو در ا نی. آو دمیفرمون کوب یرا رو میها دست

 را راه انداختند . نشانیماش صبر کردند تا او کامال وارد خانه شود و بعد یا قهیچند دق نیو برادر آو یشکوه



 

 

را  نمیبدهم و ماش یمختصر یچهره  رییراه افتادم . افرادشان همه جا بودند مجبور شده بودم تغ ادیز یلیخ یبا فاصله  دنبالشان

 مراقب باشم که به من شک نکنند   یلیعوض کنم و خ

 راه افتادم   نشانینه   ونبال ماش ایدانستم که به من شک کرده اند  یاالنش نم نیهم

شد بهش زد مثل دروغ به  یکه م یکرد به اتهامات ریرا دستگ یشد شکوه یکردم که م یفکر م ییبه راه ها ریتمام طول مس در

 ...  سیمامور پل

 هم بکند. تیتوانست از من شکا یم یکه به خانه اش رفتم با مجوز نبود و حت یآمد آن روز ادمیبعد  یول

ها  نیبود که ... که  ... قبال همه ا نیمسئله ا یکردم   ول یم دایفروزنده و پسرش و او پ نیب یبال ارتباطدن دیموثر نبود با نیا 

نشده بود کارنامه اش پاک پاک  دایپ یزیچ چیوقت ه چیه یشک داشتم ول یرا بارها چک کرده بودم . چون خودم هم به شکوه

 بود .

رش س یباال یبه ساختمان و تابلو یپارک کردم و نگاه ابانیرا کنار خ نیشد ماش یوارد ساختمان لوکس چند طبقه ا نشانیماش

 انداختم . 

 .  سایرو یتجار شرکت

 کردم  یم یساختمان شرکت بود و بررس یرونیب یو فضا رونیچشمم به ب هنوزیبلند گو زدم ول یرا رو یزنگ خورد  گوش تلفنم

 ؟  یهست ی_کدوم گور

 باشد .  مساریممکن است ت دانستمیبود نم یخوردم چون شماره خصوص جا

 انداختم  یگوش یبه صفحه  ینگاه شوکه

که تو رو ازش برداشتم اونوقت  ادیاز اون پرونده درب یکه اسم یبکن ی_خوب گوشات رو باز کن گرات رو دارم اگر غلط

دختر  کی یزندگ یتو تو یخوام با کنجکاو یهواست و من نم یهنوز رو یشرفتیپ چیبدون ه یکنم . اون پرونده لعنت یم دتیتبع

 ؟  یفهم شد رفیپرونده . پس حواستو جمع کن . ش نیکه حاال متاهله گند زده بشه به ا

ده متاهل ش نیآو دانستیرا بداند   اگر م زیهمه چ زیبه ر زیکردم که انقدر جلو رفته باشد که ر یفکرش را هم نم یزد حت یم داد

مورد  نیکرد از اول هم ا یدستش را نگرفته بود و البد هم فکر م یزیکرده بود و چ قیشت پس تحقندا یو برگشته است و کار

 فرار بوده است .  کی نیآو

 من را به خودم آورد شیکردم صدا یو زمان را لعنت م نیو زم خودم

 گفتم ؟ یچ یدی_شن

 جوابش را دادم  یسخت به

 _بله قربان.

 . یخودت و ما رو به دردسر ننداخت نیاز ا شتریمتاهله . تا ب گهی. اون زن د تی_ پس تنه لشتو جمع کن برو سر زندگ

در شرکت شوهر  یجلو ابانیشده بودم وسط خ میروسا نیآدم احمق ب کی هیکه شب یرا قطع کرد . ماتم زده با وجهه ا یگوش و

 آدم کم نشده بود .  نیبه ا دمیاز شک و ترد یکه عاشقش بودم نشسته بودم و هنوز هم ذره ا یکس

 را گرفتم . یرا برداشتم و شماره ا تلفنم

به اسم رامان  یشخص ی... تمام آمار امالک و مستقالت تمام جد و آباد و زندگ یکار واسم بکن کیخوام  یم یدی_سالم مج

 خوام .  یرو م یشکوه

******* 

  نیآو

 یبی. به شکل عج دیآ یو بخواهم بروم هر جا که باشد با من م افتدیب یکرده بود که اگر امشب هم اتفاق دیبار من را تهد نیا سلما

زدم  یرسانده است .حدس م شبیبودم که سامان او را د دهیدانم چه شده بود از مادر شن یگفت . نم ینم یزیساکت شده بود و چ

ه پر و ب شهیساکت شده بود او که هم یلیسلما خ ینبود . از طرف یآدم نیسامان که همچ یآمده باشد . ول شیپ نشانیب یبحث دیشا



 

 

ن م نیکرد و ا ینم یسوال چیمانو حاال ه یدر دلمان نم یزیوقت چ چیو ه میدیخند یو م میداشت یو با هم شوخ دیچیپ یمن م یپا

 کرد   یرا نگران م

 یکرده بودم آب م یکه من کف ییبه او انداختم که در آرامش ظرف ها ینگاه میشست یو ظرف ها را م میبود ستادهیا ییتا دو

  دیکش

 ها .  یساکت شد یلی_ خ

 زد  ینکرد و لبخند نگاهم

 . نیبدونم آو یچیخوام ه ی_نم

 به من انداخت  یبعد سر بلند کرد و با محبت نگاه یزده شدم اول حس کردم ناراحت است ول رتیح

 به برادرت هم گفتم .  شبید.  هیبرام کاف نمیب یکه دارم م ینیبدونم چون هم یچی_ دوست ندارم ه

  دمیکش یزبان سامان حرف م ریاز ز دیبوده با نشانیب یحرف پس

 ؟  یبدون یخوا یرو نم ی_چ

 از بدنه اش بلند شد . ییهم در آن چرخاند که صدا یو دست دیبود را کامل اب کش یکه کف یوانیل

 . نهی. من تنها ترسم ا یبمون یخوام آدم خوب یکه اتفاق افتاده . فقط ازت م یزی_هر چ

 نشان بدهد .  یواکنش نیبود که سلما چن نیکردم ا یکه نم یکردم تنها فکر نگاهش

 یوقت و اوردیفقط دوست داشت سر از ارتباط من با رامان در ب دیراجع به اتفاقات گدشته از من نپرس یصحبت گریاز آن د بعد

ارتباط گرفتن نداشتم من را بغل گرفت و  نهیدر زم یمشکل چیه گرین دکه م نیا یکردم از خوشحال فیتعر شیرا برا زیهمه چ

 کرد  یابراز خوشحال

شد  ییقبلش صحبت ها یهمانجا رفتند   ول کیمن و سلما شب را به خانه مان در نزد یراحت یرا ماند   سامان و رامان برا شب

را که منبع انتشار اخبار بودند  شیصوصا خواهر هاخواهم ازدواج کنم و خ یو مادر اعالم کرد که به همه گفته است من م

 نیبعد ا و ندیایکنار ب نیآرو ی هیشده بود فقط منتظر بودند تا همه با قض یکرده بود که از قبل از من خواستگار هیتوج یحساب

 موضوع را اعالم کنند   

ز کند   ا دایتوانست نجات پ یم فیبالتکل تیوضع نیخوشحال بود.  از ا یلیرامان که خ یکردم مادر زود اقدام کرده ول یم حس

 دور تر بود . یلیخ نجایخانه به عمارت . خصوصا که محل کارش به ا نیخانه به ان خانه از ا نیا

 یود ولب زیپولدار خودش بحث برانگ ی بهیمرد غر کیمهم نبود در هر حال ازدواج من با  یول چدیبپ هیبق نیخبر ب دمیترس ی"م

 بودم  " زیبحث برانگ لیدر فام شهیخوب من هم

اده تا ام دیکش یطول م یسامان اقدام کنند هر چند کم دیجد یگرفتن شناسنامه  یتوانستند برا یم یم امدیم شیجواب آزما فردا

 بود .  نیهم شیبخش ها نیمهمتر یشود ول

.  میدکر یگوش م یواشکیقبل از رفتنشان گذاشته بود که من و سلما از پشت در اتاق  یخصوص یبا رامان و سامان جلسه  پدر

 من و سامان بخوابد   رامونیپ یخواست قائله ها یبود و فقط م رفتهیبابا هم رامان را پذ یبیبه شکل عج

 . میدیشن یم انیدر م یکیو  یو به سخت میاتاق ما بود و من و سلما  سرمان را به در چسبانده بود یتو مادر

  دیریآروم بگ قهیدو دق دیایشما دوتا . ب دیکن یم کاری_چ

 زد  غیدهانش گذاشت و ج یدست رو سلما

 ات انقدره ؟ هی_واقعا مهر

 ام گذاشتم ینیب یام گرفت و دست رو خنده

 بشنوم . شویبزار باق سیه سی_ه

 به سمت ما امد  یبا کنجکاو مادر



 

 

  دیپر یم نییباال و پا یشما دو تا ه گنیم یچ نمی_وروجکا بب

مختلط و بزرگ ور  یمهمان کیبرگزار شود رامان از پدر خواست  دیچطور با نکهیکرد و ا یدر مورد مراسم صحبت م پدر

سامان  یمخالفت کرد ول یبعدا . هر چند پدر اول کم یمراسم خصوص یحرف ها هم برا نیعمارت باشد . لباس عروس و ا

 گفت 

 یوت یمهمون کیبعد  انیب کانیکه نزد میرو داشنه باش یخودمون یمهمون نیا یول میریبگ یآنچنان یمهمون میندار ی_ما مشکل

ودن و ب سیکردن رفت خس یکیرو  شیگن دختر رو عقد و عروس ینم ینجوریا میریبگ میتون یم میکه بخواه ییهر جا ایتاالر 

 مسخره . یها ثیحرف و حد نیا

 است .  رفتهیسامان را پذ یداد که حرف ها با سکوتش نشان بابا

و  شدمیوسط من راحت م یگرفتند فقط ا یهم م یانقدر ها هم مهم نبود به عالوه عروس یداشتم لباس عروس بپوشم ول دوست

 گاهم بود .  یگاه و ب یها بتیغ یکه حداقل عقد کرده ام و بهانه برا دندیفهم یهمه م

  دیزد و از گردن لباس گرفت و عقب کش مانیپشت هر دو مادر

  ی.بسه فضول نمیعقب بب دیای_ ب

 شد و انگشت اشاره به سمت من گرفت  یجد کدفعهیسلما    میدیخند مانی. هر دو میبود دهیچه الزم بود شن هر

 . یات رو نصفشو گرفت هیمهر یچرا نگفته بود نمی_خوب بگو بب

 ام گرفت مامان شوکه نگاهمان کرد  خنده

  دیزنیحرف م ی_ شما دوتا چتون شده از چ

 باال بردم  میو دست تسل دمیخند

 ام رو گرفتم  هیدونستم نصف مهر یخودمم نم شی_واال تا چند روز پ

 نگاه من کرد  یبا مزه ا ی افهیبا ق سلما

 _برو خودت رو مسخره کن .

 من زد  یکالفه پس کله  مادر

 _ درست حرف بزن منم بفهمم  

  دمیخند

 . نیمن پرداخت شده هم هیبابا نصف مهر یچی_ه

 منتظر ادامه شد  نهیوست به س مادر

 ؟ شی_خوب باق

 نداره که  ی_ باق

 گرفت  میاز پا یشگونین سلما

 دهی_ درست حرف بزن ورپر

  کردن است تیمن فقط جهت اذ یمدل صحبت کردن ها نیو ا ردیگ یم طنتمیجور وقت ها من ش نیدانستند ا یدوشان م هر

 اش چقدره  هیدونم مهر یسرم مادرشم اونوقت نم ری؟من خ هیات چ هی_مهر

 تو شمال که به نامم زده و هزار تا سکه . الیو کیخونه  کیبابا  یچی_ه

 دهیبه انقدر به توافق رس هیکند که ما سر مهر یدانستم از فردا همه جا پر م ینداشت م یخوب یمعن نیمادر باال رفت و ا یابروها

 یبدهد .و حاال م یبود ک نتوانسته بود جواب دهیپشت من را شن یها ثیبود که همش حرف و حد نیهمش به خاطر ا نیو ا میا

 کرده است .  یچه ازدواج شاخص یو پنج  سالگ ستیدخترش در ب دیخواست به همه بگو



 

 

 هم فکر من را خواند با خنده گفت سلما

 .  زمیعز یجواب بد دیرو با کاتیتبر لی_از فردا س

 چسباندم  واریرا به د سرم

 ها . ی_ مامان تو رو خدا خانواده رو پر نکن

 گفت  یدر فکر فرو رفته بود ناگهان یکه حساب مامان

 ؟  نشیعمه مه ایکنه  یخبر رو پخش م عتریسر شی_ به نظرتون عمه سور

    دمیکوب یم واریسلما بلند شد و من بودم که سرم را به د یخنده ها یصدا

******** 

 

  رامان

به دست  یاگر  به معن ینبودم ول یهمه اتفاق و کار راض نیما فشرده شود از ا یکار یرا صدا زدم قرار بود برنامه  نیآو

 رفتم .  یهم م ایبود تا آن سر دن یبه صورت تمام و کمال و بدون نگران نیآوردن آو

دم که ش مانیپش یو حت میخواستم بگو یرفت چه م ادمیلحظه  کی کرد . یم ییخودنما یلبخند بزرگ شیلب ها یرو دیمن رس به

 . میو سلما من و سامان به خانه ما برو نیآو یراحت یداده ام برا شنهادیچرا پ

   ی_جونم . من رو صدا کرد

 تا خودم را جمع کنم  دیبه صورتش کردم طول کش ینگاه

 کیخوام ببرمت  یسرت م زهیمراسم بر یکارا نکهی؛قبل از ا میصبحانه اومد یره سر کار صبح برا یمن م ی_فردا سامان جا

 . ییجا

 . میدلش نبود که کجا قرار است برو ینگاهم کرد و سر تکان داد، هر چند مشخص بود دل تو متعجب

 نیهم یبود برا یطوالن ری. مس میو با سامان به خانه رفت میکرد یشب هم سخت بود خداحافظ کی یبرا یکندن ازش حت دل

مل فشرده ع میمجبور بود میشد یمراسم ها م ری. حاال که درگ میو صحبت کن میتا آنجا راه برو یطوالن یبعد مدت ها میداد هیترج

 کنم .  یسکیخانه ر تیتوانستم در امن ینم   میکن

 رفت .  یخانه باالتر م تیطور  امن نیا میدر خانه را داده بود یمهمان شنهادینبودم که پ مانیپش

 ؟  یریمراسم رو بگ یچه روز یخوا ی_م

 را نگاه کردم  میتقو یگشتم تو لمیشلوارم فرو بردم و به دنبال موبا بیرا در ج میها دست

 ؟  گهی_هر چه زودتر بهتر   مثال دو هفته د

 دیخند

 که ... یستیمگه ؟ تازه داماد ن ی_چه خبرته هول

 بود .  یبیغر یواژه  میام گرفت از لفظ تازه داماد ، برا خنده

   ستمیرو ن شترشیطول روزم که ب یهستم  تو ریپ یواسم سخته .من به اندازه کاف ینجوزیا یزندگ یول دونمی_ م

 تکان داد  یسر سامان

 ها  یدونیکه انگار رسم و رسوم ها رو نم یتاهل و ازدواج دور بود یتو انقدر از فضا یول دونمی_م

 نگاهش کردم  متعجب

 ؟  هی_منظورت چ



 

 

گردن  افتهیم یها را انجام بده ول نیکه ا یرو ندار ی. درسته کس یکن کاریچ یخوا یعقد رو م یها دی_ مگه فقط مراسم خر

 . نیخود آو

 ؟  یدی_ چه خر

 و شمعدون ... نهیا سیطال و سرو دی_خر

 متوقف شد و به سمت من برگشت  ریو متعجب نگاهش کردم با تاخ ستادمیا کدفعهی

 ؟ هی_چ

 بهشون ؟ میندار یازین ی؟ وقت میکارا رو بکن نیهمه ا دی_واقعا با

  ستادیا نهیبه س دست

 ؟  الشیفک و فام ؟ی؟ بعدشم مادرش و پدرم چ یدی_خواهرم ها از کجا معلوم دلش نخواد ؟ تا حاال ازش پرس

 باال آوردم  میرا به نشانه تسل دستم

 . الیخی_ باشه باشه ب

 و دوباره به راه افتادم  دیخند

 کنم  یهم خودم کمکش م شیبخش کی_

 شرکت . یکارها ریدر رفتن از ز یبرا دیجد یبهانه  یعنی نی_ا

 ام گرفت  خنده

 کمکت . اریب یشناسیرو مطمئن م ی_اگر کس

 در آوردم و در را باز کردم دیکل میستادیدر خانه ا یجلو

 ندارم . یاعتماد هیسر کار به بق اریخواهر منم ب ایدر ب تیوضع نیخودت از ا ستی_الزم ن

 ام گرفت . گذاشتم او اول وارد شود و بعد خودم وارد خانه شدم . خنده

******* 

 نیآو

 نمیا ببرامان ر یبار تنها عضو خانواده  نیاول یبودم و مضطرب منتظر بودم تا در اتاق را باز کنند که بتوانم برا ستادهیا کنارش

 . 

 نکردم   ینگفت و من هم صحبت زیچ چیرامان بوده است . ه زیسوپرا نیا دمیفهم میدیرس شگاهیدر آسا یجلو یوقت

 گفت  یکنار رفت و رو به رامان با لبخند دیاتاق که باز شد زن پرستار با لباس سف در

 نداشته . یچند وقت حمله عصب نی_خدا رو شکر ا

 وانهیداشت د یدنبال خواهرش داخل اتاق بود من جلوتر وارد شدم کنجکاو کرد چشمش ینگاهز ن نم یکرد . حت یتشکر رامان

د بو یزیچ نیبزرگ اول یداشت پنجره  یکمرنگ بود و آرامش خوب یاتاق صورت یبود فضا یزیکرد اتاق بزرگ و تم یام م

 داخل اتاق را روشن کرده بود یفصا دیاش کنار زده شده بود و نور خورش رهیت یصورت یکرد که پرده ها یم ییکه خودنما

 یم یباز شیموها یلبه اش نشسته بود و با گوشه  یاتاق بود و دختر جوان یافتاد که گوشه  یبه تخت بزرگ تک نفره ا چشمم

 کرد. 

مو صورتش را از کنار پوشانده بود و صورتش  یبود . طده ها نییبود و سرش پا ختهیمواجش دورش ر یبلند مشک یموها

 .  مشخص نبود

 کرد  یکه با رامان صحبت م دمیپرستار را شن یصدا



 

 

 در رو قفل کنم . دیموقع رفتن هم بگ دیبود من رو صدا کن ازین یزیرم چ ی_من م

 نیدرست ع شیبودم . رنگ موها شیمواج موها یمشک یبودم و محو تماشا ستادهیکرد من وسط اتاق ا یسر سر یتشکر رامان

 یلب با صدا ریداد و ز یازتخت را تکان تکان م زانشیآو یروشن تنش بود و ماها یبا گل ها دیرامان بود . لباس سف یموها

 کرد . یرا زمزمه م یآهنگ مشخص ینافهوم

 شانه ام نشست  یرو دستش

 جلوتر ؟ هنوز متوجه ما نشده. یر ی_نم

 مرد من است    هیشب گریموها چقدر د نیصاحب ا نمیخواستم جلوتر بروم و بب مب

 رامان بلند شد .  یجلو رفتم صدا یقدم

 ؟ سای_رو

.  نمیاش را بب یا شهیش اهیس یشدن حدسم راجع به چشم ها لیتبد نییقیو توانستم به  دیو سرش چرخ ستادیاز حرکت ا شیپاها

   دی. و به سمت ما دو دیپر نییرا رها کرد و از تخت پا شیموها یگوشه  شیدست ها

 یتو سایباز کرد و رو شیرا ربه رو شیرامان ازم فاصله گرفت و دست ها دمیخوردم .  که د یو تکان سخت دمیترس یا لحظه

 .  دیبغلش پر

زودرس  یها نیبه چ یحت شیاش در کنار چشم ها دهیدختر کم سن و سال نبود . صورت رنگ پر نیزده نگاهشان کردم ا رتیح

دور گردن رامان حلقه شده بود  شیساله بود گ دست ها 13 یها دختر بچه هیشب شتریکه ب دیبغل رامان پر یجور یدچار بود ول

 کرده بود .  زانیو خودش را آو

 او را از گردنش باز کند   یکرد دست ها یم یو سع دیخند یم رامان

 ...آروم خفه شدم . سای_رو

 . دمید یخودم از او م شتریبود که ب یواقع یرامان از آن جنس لبخند ها لبخند

 از او جدا شد .  سایرامان ، رو ادیبا تالش ز باالخره

 بودند .  فیو ضع دهیرنگ پر یول یصورتش معمول یاجزا یاش بود باق یمشک یبرتر صورتش چشم ها و موها ی شاخصه

 . شینینفر رو آوردم بب کی نیبب سای_رو

 االن سکوت کرده است .  ای زندیکال حرف نم دانستمینم زدیحرف نم سایرو

 کرده بودم . فیعشقمه برات که تعر نی_ا

 از جانش گفته بود خوشحال بودم .  زتریخواهر عز یاز من برا نکهیلفظ عشقمه به سمتش برگشتم از ا دنیشن با

 یمبود و ک بیاش عج یحالت رفتار دمیبرگشتم، ترس سایبه سمت من آمد که نگاهم را از او گرفتم  و به سمت رو یقدم سایرو

 ترسناک 

 یتکان نخوردم و چشمش رو یشده بود ول شتریرا باال اورد و صورتم را لمس کرد   ترسم ب شیو دست ها ستادیا میروبه  رو

 دور مچ دستش بود . میزخم بود و از همه مشهود تر زخم قد یپر از جا شیش ماند که رو یالغر استخوان یدست ها

 کرده  ..." ی"بارها اقدام به خودکش

 .  دیچیرم پمعصومه در س یها حرف

 در چرخش بود سایمن و رو نیبه سمت رامان برگشت و نگاهش کرد . رامان نگاهش ب دیکرد با ترد میرا کج کرد و تماشا سرش

به  سایرو یکار ها چه بود ول نیا یدانستم معن یقلبش گذاشت گ نم ی. رامان انگشتش را به سمت من گرفت و بعد دستش را رو

 و سفت بغل کرد دیمن را به سمت خودش کش ندهکن ریحرکت غافلگ کیسمت من برگشت و در 

 شیو او را بغل کنم   موها اورمینشان بدهم و دست باال ب یتا واکنش دیطول کش یچند لحظه ا دینگاه رامان کردم که خند متعجب

دن کنند چ یخواهرش را کوتاه نم یبار گفته بود موها کی. دامان قبال  شدیچرا احتماال خوب شسته نم دانستمیزبر شده بود نم



 

 

 یخصوص شگاهیآسا نیاگر ا یمسلما سخت بود   حت سایمثل رو یضیادم مر یموها برا نیاخوب شستن  یشود ول یحالش بد م

 او بگذارند .  یشستن موها یامد وقت برا یداشت هم به نظر نم یمناسب یدگیرس

 شد به سمت رامان رفتم و آرام گفتم  رهیخ رونیمن را بغل کرد و بعد از من جدا شد و به سمت پنجره رفت و به ب یطوالن مدت

 بود ؟  ی_منظورت از اون حرکت چ

  دیخند

 خودم و خواهرمه  نی_ ب

 رفت . یدر خودش م یقابل توجه نبودند ناگهان شیو کارها زدیشبسه بچه ها بود . حرف نم سایزد .رو یچشمک و

  دیرس یبه نظر م یعیدد ناهار خوردن طب یبی. به شکل عج میرا با او خورد ناهار

 تونه صحبت کنه ؟  ی_  نم

 به خواهرش انداخت  یبا ناراحت ینگاه رامان

 کنه . یلب آهنگ زمزمه م ریز یوقت ایدچار حمله بشه  ی_ فقط وقت

کرد و او را به  یاستخدام نم یاز او پرستار ینگهدار یم چرا رامان برادان ینم   امدینم میکننده بود به نظر وضعش وخ ناراحت

 آورد . یخانه نم

 . ریخونه ک براش پرستار بگ شیاری_ چرا نم

 و حرکاتش بود سایرو خیم نگاهش

 ...   شهیدچار حمله م یگه خطرناکه وقت یدکتر م شهی_ نم

  دیکش یقیعم نفس

 . زنهیم بیآس انشی_ به همه از خودش گرفته تا اطراف

 شانه اش گذاشتم  یتحمل کند دست رو ییرا به تنها ییها زیچ نیکننده بود که مجبور بود چن ناراحت

 دوست داره . یلیتو رو خ یداره ول ی_هر مشکل

 به من زد و نگاهم کرد . یدردناک لبخند

 ره هر بار . یم ادشیسامان هم  یمنم . حت شناسهیکه م ی_تنها کس

 یهگا میکرد یاو صحبت م تیمن و رامان راجع به وضع شتریب میکرد ینم یماندم . کار به خصوص سایرو شیپ یساعت چند

 کرد .  یم یتنش باز یلباس ها ایصورتش  اینشست بادستش  یو کنار رامان م امدیم سایرو

کرد انگار از نواز  یم یمن باز یبار هم کنار من نشست و با موها کی.  دادینم یجواب سایدو یکرد ول یبا او صحبت م رامان

  دیخند یمن خوشش امده بود رامان م یموها

 تو خوشش اومده . ی_مثل داداشش از موها

 کرد . یخودش را سوم شخص خطاب م یام گرفت وقت خنده

نفر که  کیبود که با  یبیخواستم با او صحبت کنم  حس عج یبار بود م نیکردم اول سایرو به رو دیبه ذهنم رس یفکر یناگهان

باشد باز هم  نییاش پا یذهن یاریهوش زانیاگر م یکردم حت یاز ته وجودم حس م یول یصحبت کن نندیب یم وانهیهمه او را د

 یگفت منطورش چه بوده ول یاگر زامان نم یرامان به او درباره خودم . حت ی ارهکند . مثل اش یها را درک م زیچ یلیخ

 خوب درکش کرده بود .  سایرو

نبود از  یکرد طوالن یکرد . اگر هم نگاه م یچشم ها نگاه م یبود را گرفتم نگاه من کرد . به ندرت تو میکه به موها تدس

 .  امدیخوشش نم یارتباط چشم

  دمیکش میموها یکه در دستش بود را گرفتم و دستش را رو میاز موها یا دسته



 

 

 ؟  یمن رو دوست دار ی_موها

 شدم یم دیناام دینداشتم ، نبا ینبود از اول هم انتظار واکنش یواکنش چیه

شد و  دهیمن هم در دستش کش یو موها دیخورد و خودش را عقب کش یدیکه تکان شد رمیرا خواستم بگ شیاز موها یا دسته

ود که دستم را تخت بر سایکه رامان نگران خواست به سمت رو دمیاز درد کش یشد .داد دهیبه  جلو کش یسرم با درد وحشتناک

 .  بترسد نیاز ا شتریخواستم ب یاش گذاشتم . نم نهیس

دست بزند   .  شیبه موها یگذاشت کس یزبر بود نم شیچرا موها دمیحاال فهم لرزدیدر حدقه  م شمیزد و چشم ها ینفس م نفس

 رامان نگران گفت

 . ارمی_بدار موهاتو از دستش در ب

  دمیغر ارام

 نداشته باش  .  ی_کار

را نوازش  شیدستش گذاشتم و دست ها ینکرد . آرام دستم را باال اوردم و رو یداشت با لحن مطمئن من کار دیترد نکهیا با

 کردم .

 یکه داشت م یدردناک یزدن به من را داشته باشد .با توجه به گذشته  بیقصد آس نکهیبود نه ا دهیدختر در حد مرگ ترس نیا

 بزنم چه بر سر تمام وجودش آمده است . توانستم حدس 

را لمس  شیمو نییآرام ما یلیو خ اوردمیرا از دستش در ن میرها شد . موها شیاز مشت ها میکن کم شل شد و بعد موها دستش

 قبل نبود رامان نگران بود  یدیبه شد یخورد ول یکردم اول تکان سخت

 ... نیآو یکن یم کاری_چ

 را لمس کردم . شیموهاگفتم و بعد باز هم  یسیه

 من باشه ؟  یتو هم مثل موها یموها یخوا ی_ م

 گذاشتم  میموها یخودش گذاشتم اخم کرد دوباره دستش را رو یموها یرا برداشتم و رو مینداد دستش را از موها یواکنش

 باشه ؟ یجور نیا یخوا ی_م

 .  دیکش یخودش را عقب نم شیبا لمس موها یول دیلرز یدر حدقه م شیها چشم

 نیمه یرا برا ینیسنگ ی نهیهز انهیدانستم رامان ماه یشدم و دستش را در دستم گرفتم و به سمت حمام داخل اناق رفتم م بلند

و تکان  ستادیدم در حمام ا سایپردازد تا تمام امکانات را داشته باشد . رامان هم دنبال ما آمد کارد حمام که شدم رو یاتاق م

 نخورد .

را برداشتم و به سمتش رفتم . شامپو ها را نشانش دادم و بعد  یرها کردم و  وارد حمام شدم شامپو و ترم کننده ارا  دستش

 خودم را نشانش دادم . یموها

 رو به من کرد یبا لبخند مهربان ستیبود قصدم چ دهیکرد   رامان انگار فهم یبه من نگاه م دیباترد

 وروجک ؟  یکن کاریچ یخوا ی_م

اش را  یشانیخواست مطمئن شود رامان م یمردد به سمت رامان برگشت و نگاهش کرد انگار م سایدادم   رو لشیتحو یلبخند

 قلبش گذاشت و دوباره به من اشاره کرد . یرا گرفت و رو سایو دست رو دیبوس

را با شامپو و نرم  سایر روو با دوش متحرک حمام س میآورد یداخل حمام گذاشت . با کمک رامان صندل دیبا ترد یقدم سایرو

ش را خورد و سر یتکان م یبود تمام شد هر چند گاه یباالخره با هر سخت یبود کل یبلند بود و کار سخت شیکننده شستم . موها

 . شدیکرد آرام م یرا حس م امانحضور ر یوقت تیدر نها یول دیکش یم

 را عوض کند .  سشیکمک کردم لباس خ شایو به رو ردیرامانکرا فرستادم تا سشوار بگ میامد رونیاز حمام ب یوقت

 کرد   یمن را نگاه م یبیشکل عج با



 

 

رامان کنارش نشست و دستش را  یوقت یول دیسشوار ترس یاول از صدا میرا خشک کن شیموها میرامان برگشت خواست یوقت

که نم دار شود خشک کردم  یرا در حد شیاسشوار و دامان را محکم گرفته بود . موه یاز صدا دیلرز یگرفت آرام تر شد . م

در حمام با زور نرم کننده باز  یکه به سخت یینرم شده بودند و گره ها ومواجش صاف  یشانه اش کردم موها یو بعد با برس

را در دستش گرفت و  شیدر کمدش رفت و خودش را نگاه کرد موها یرو ی نهییآ یرفته بود ذوق زده جلو نیکرده بودم از ب

هنوز  یزد . درمان شده بود ول ینمذوق  یتو یلیخ یخراب شده بودند کل شیدندان ها دمیبار خنده اش را د نیاول ی. برا دیدخن

 مشخص بود زرد هستند . رامان من را از مشت در بغلش گرفت و سرش را کنار گوشم گذاشت 

 شم ؟  یعاشقت م شتریب هیهر روز هر لحظه و هر ثان یدونی_م

 دستش گذاشتم  یزدم و دست رو لبخند

 _من هم .

کمک من کرد  تیلحظه شکا کی یاش عاشق خواهرش بود. امروز بدون حت یمرد با دل به ظاهر سنگ نیبود   ا نیهم تیواقع و

برد .  یبست و لذت م یکرد و چشم م یرا بو م شیو موها دیچرخ یکرد که دور خودش م یرا تماشا م ییسایو حاال رو

موقع  یرفت  حت ادشیخودش بود که ما را  یای. انقدر در دنکرد یاش ذوق م یو از نرم دیکش یبه صورتش مرا  شیموها

 .  دیهم نفهم دیاش را بوس یشانیکه رامان پ یخداحافظ

********* 

 نیآو

نکند و خانواده محمد را دعوت کند که بعد سر و کله  یاشتباه نباریکرده بودم که ا دییو دار مراسم بودند به مادر تاک ریدر گ همه

ما  طیخواهد که شرا یکند و از آن ها م یم یکند و عذرخواه یداد با مادرش صحبت م نانیشود و او اطم شیدایخود محمد پ ی

 را درک کنند . 

 ها .  دیخر یبرا میبود رونیب ینوبت یمدام با مامان و سلما و رامان و سامان به صورت من

 ییها که با خود رامان تنها سیباشد گرفته تا گرفتن سرو یمختلط یمهمان یان هم برا یکه مناسب شب عروس یلباس دیخر از

  میرفت

را مدام به او  نیقشنگ نبود و ا نیواقعا گران تر یگاه یرا بخرد ول نشیگران تر یزیاصرار داشت از هر چ یبیشکل عج به

 امد .  یکه خودش هم به نظرش آن کار زشت م رفتیپذ یرا م نیا یو فقط زمان شدمیم اداوری

 ی. اول م میدیمن خر ی قهیبه سل یست یحاقه   میکرد یانتخاب حلقه داده بود را هم عمل یبرا شیوقت پ یلیکه ح یقول تاینها

رسم است  نیم که ابده حیتوض شیمخالفت کردم ناراحت شد مجبور شدم برا یوقت یخودش را هم.بدهد ول یخواست پول حقله 

 کند .  یپول تصور م یو ب ردیگیکند او ما را دست کم م یشود چرا که حس میپدرم ناراحت م میکار را نکن نیک اگر ا

 حرف من کوتاه آمد .  نیا با

طال  سیسرو 4 دیچرا با دمیفهم ی. اصال نم میبود دهیخر سیسرو 4.  دیطول کش یروز 3 2 دنشانیو حلقه ها خر سیسرو فقط

خواستم  یمخالفت نکردم . نم یلیخ نیهم یها ذوق داشت برا نیا دنیخر یرامان بود . انگار برا یاصرار ها ی. ول میدیخر یم

 ناراحت شود .

 اسیرو طی. رامان خوشحال بود که با وجود نامساعد بودن شرا میرفت سایرو دنیهم به د گهید یمراسم چند بار یو دار ها ریگ در

و رامان  دیدست من را گرفت و به سمت حمام کش میرفت دنشیبار که به د نی. دوم میبرو دنشیباز هم من دوست داشتم به د

 شیانقدر رو شیکرد که شستن موها یمن را خوشحال ترم نیبود ا ادشیقبل خوب  ی فعهمن را از د سایکرده بود که رو رتیح

 .  دیدفعه کمتر از قبل ترس نییو ا میرا بشو شیتا موها میمک رامان باز هم کمک کردبا ک لیگذاشته بود  . پس با کمال م ریتاث

 خانواده اش را دوست دارم .  یمانده  یکه من تنها عضو باق دهدیبه او حس آرامش م نیبود ا مشخص

در خودش فرو  یتا مدت شگاهیایهر بار بعد از برگشتن از آس دادیاش به شدت رامان را آزار م یو روح یجسم طیو شرا سایرو

 آمد .  یدر نم شیرفت و صدا یم

 کرد .  یسرزنش م سایرو یخودش را برا شهیهم

 گفت ینداشت در جوابم م دهیفا یبا او صحبت کردم و از او خواستم خودش را سرزنش نکند ول یبار چند



 

 

فراموش کنه  دهیکه کش یها یو بدبختتونه درد  یخواد بکنه م یم یکردم اگر آزاد بزارمش که هر کار ی_اون موقع فکر م

 یخوشحال بودنش رو گرفتم ول یجلو رمیکردم اگر جلوشو بگ یمن توجه نکردم . فکر م یسامان چند بار بهم اخطار داده بود ول

ه باهاش وقت بگذرون ساینبود تا رو یکس یو به امون خدا رهاش کرده بودم و وقت دشمبود که من کال فراموش کرده بو نیمشکل ا

قت با اون و چیه گرفتمیاگر جلوش رو م دیشا یول ستنی. سامان گفته بود دوستاش خوب ن یمعن یب حاتیکم کم رفت سمت تفر

 به اونجا بکشه .  تایشد که نها یوارد ارتباط نم یعوض یپسره 

اشتباه او بود هر چند که او  نیحرفش درست بود . ا یبدهم ول یکرده بودم بهش دلدار یشانه اش گذاشته بودم و سع یرو دست

 است . نیخواهرش ا یکار برا نیکرده که بهتر یتجربه بوده است و فکر م یهم ب

 . هیکار درست نیا یکرد ی. تو اون موقع فکر م یخودت رو براش بازخواست کن یتون یکه شده تا ابد نم یزی_به هر حال چ

 ود هنوز محکم ب یول دیدرخش یم شیمن نگاه کرد چشم ها به

  داشت . ازیداشته باشه به من ن ازین یماد یزایچ نیبه ا نکهیاز ا شتری_من لوس و ننر بزرگش کردم من خودم رهاش کردم . ب

م و نداشت شیدر مقابل صحبت ها یجواب چیه ی. از طرف زدیرا م یدردناک منطق یحرف ها نیا یشد وقت یتکه تکه م شیبرا دلم

 شود آرامش کرد . یم یچه جور دانستمینم یاز طرف

 یتونست یپرورشگاه ازت جدا کرده بودن بعد پرورشگاه هم که نم یرو دور از تو بود تو یادیزمان ز یبود ششی_مگه چقدر پ

 . رونیب ادیبرسه ب یبه سن قانون یکرد یصبر م دیبا یریحضانتش رو بگ

 اش افتاده بودند . یشگیهم محکم و استوار یانداخت . شانه ها نییوهانش را قورت دادو سرش را پا آب

 کردم . یم یسع شتریب دیبازم با ی_ اره ول

 را فراموش کرده بود زیچ کی یو درست هم بودند ول یاگر منطق شیها حرف

 یادم نیهمچ ی. چه جور یجون کند ییتنها یکرد یسپر ییتنها یبزرگ شد ییرو تنها تیاز زندگ یمی_رامان تو بخش عظ

ات  یینبوده راهنما یکس یوقت ییتنها یوقت یرو درست کن زیهمه چ یتون یم یکنه ؟ چه جور دایدست پ زشیتونه به همه چ یم

 ؟  یریگی. چرا انقدر به خودت سخت م یبودکس پشتت نبوده و خودت پشت خودت  چیه یکنه وقت

 زد .  یرا کج کرد و نگاهم کرد . لبخند دردناک سرش

 بهم بده  یقول کی_

 اش چرخاندم  یمشک یموها نیو انگشتانم را ب دمیسرش کش یرو دست

 باشه . ی_ هر قول

 یمن دو م یحالت ها نیو تو ا ارمینم تونم و کم م یکه گاه دهیهم عذابم م نی. هم ینیها بب تیوضع نیمن رو تو ا دی_ ققط تو با

 .  ینیب

 مرد ، مرد بود . نیا چقدر

 گهید یریوقت قرار نگ چیشم نه سوپر من .اگر تو موضع ضعف ه ی. من هم عاشق ادم م یستیسوپر من ن ی_رامان تو ادم

 بره ؟ لذت ب شرفتاشیها و پ تیتونه از موفق یم یو ضعف نداشته باشه چه جور یسخت یکه به عالوه آدم اگر گاه یستیانسان ن

گردنم آورد سرم را عقب بردم و اجازه دادم  یرو کیو من را به خودش چسباند . سرش را نزد دیچیدستش دور کمرم پ دیخند

  ندیگلو و گردنم بنش یداغ و ملتهبش رو ینفس ها یگرما

 حرف نزن . لسوفایف هی_ شب

  دمیخند

 ؟  زنمی_چرا ؟ خوب حرف نم

 . شیباز ها نیاز ا اندیباعث شد چشم ببندم گ خوشم م میبا گلو شیلب ها لمس

 حرف هات .  یرو ایتمرکز کنم  دیخودت با یرو دونمیمواقع فقط نم نجوری_نه ا

 من .  ی دهیقلب رم یتپش ها یسکوت بود و صدا شیلب ها یبا باز دهینکش هیبلند شد و به ثان میخنده ها یصدا



 

 

*********** 

 رامان

 یهم حالت رسم یلیکه خ دمیخر نیآو یبرا یا دهیپوش دی.لباس سف میرا آماده کرده بود زیهمه چ بایمراسم بود . تقر یها کینزد

 یکردم که پوشش زن یوقت فکر نم چیمهم است ه شیبرا یلیحرص نخورم .خودش هم خ یلیهم من خ ینداشته باشد و از طرف

 کند.  دایپ تیاهم میبرا

 ادمیانداخت .  یمادرم م ادیمن را  یول میدرموردش نزد یبودمش حرف دهید یخواند .اتفاق یبودم که نماز م دهیرا د نیآو رایاخ

 خواند . یکه نماز م دمیدیاو را م یبود که گاه

 وقت بود نخوانده بودم .  یلیمن خ یمن داده بود ول ادیزنده بود  یوقت شیوقت پ یلیهم خ خودش

وقت بود  یلیتنگ شده است . دلم خواست سر قبرش بروم او و پدر . ح شیانداخت . حس کردم چقدر دلم برا یمادرم م ادیرا  من

 نزده بودم .بهشان سر 

 کردم شیتخت نشستم و تماشا یرو

 داد ینمازش تمام شد خجالت زده سرخ شد و سالم المی یوقت

  یایتر م رید ی.گفته بود ی_زود اومد

کرد که  یاست من را خوشحال م کینزد یمهمان دانستمیم نکهیخسته شده بودم و ا طیشرا نیواقعا از ا میپدر و مادرش بود خانه

 نبودم   یباشک باز میقا نیمجبور به ا

 ؟  یای_کارمون زودتر تموم شد . مامانت شام رو آماده کرده نم

 تخت گذاشت .  یزد و سجاده اش را با دقت جمع کرد و رو یلبخند

 خونم ؟  یکنه من نم ی_ناراحتت نم

 فکر کرد  یسر بلند کرد و نگاه من انداخت .لب دهانش را قورت داد و کم متعجب

 .  یخون یاگر نه نم یخون یم یمربوطه نه من . اگر دوست داشته باش به خودت نی_ا

م بکن ییشد رفتارها یو باعث م دیکش یمن را به چالش م شهیگذرد او هم یبار پلک زدم دوست داشتم بدانم در ذهنش چه م چند

 کنم .  تشانیریکردم مد یم یکه خودم سع

 سر نماز ؟  یگیخدا م به ی.تو چ زنمیبهش م گهیجور د کی_ من حرفام رو 

 تخت نشست  یکرد و لبخند زد کنارم رو نگاهم

 کنه. یلطف م ادیدر عوض به بنده ات ز یکم کم لطف بهت ول کیبندت  نیدرست ا گمی_ من بهش م

ون من را دگرگ یفکر انیگذاشت و بن یکه من را در تنگنا م نیبود که عاشقش بودم از ا نیهم یبرا دیشدم از جوابش . شا شوکه

 ید متن یشد بفهمم ک یکنم . باعث م یاشتباه م یشد بفهمم ک یباعث م امدیکرد خوشم م یم جادیسوال ا میبرا شهیکرد و هم یم

 نکرده بود .  میهم رها یلیخ داخ افتدیب ادمی شدیرم . و باعث م

 بودم  .  دهیکه کش یها یاو را به من داده بود عوض همه بدبخت خدا

 .  دمیاش را بوس یشانی. پ دمشیدست پشت سرش گذاشتم و جلو کش دمیکش یقیعم نفس

زه کفت که م یم ییها زیچ یگاه یگفت دوستم دارد ول یبه کلمه کم م دی. شا دهدیمن را تکان م یچقدر گاه میخواستم بگو ینم

 بود .  شتریمن هم ب یاش از تمام دوستت دارم ها

 شام ؟  می_بر

 زد  لبخند

 .  میشی. پس فردا مراسم  راحت م  تیوضع نیاز ا ی_معلومه خسته شد



 

 

 افتادم  میکه با سامان گذاشته بود یقرار ادی

 عمارت که واسه مراسم پس فردا همونجا آماده بشن. میبر ی_فردا مامان و بابات و دوستت سلما رو م

بود که  ادیمراسم ز یها و فشار ها دیخر یبرنامه مادرش را نه   فرصت نشد آنقدر  یول میرا به عمارت برده بود پدرش

 نینگفت . از ا یزیچ یدر هم رفت ول شیاخم ها یو همه آن ها کم گاردینگهبان ها و باد دنیفرصت نشد . پدرش بعداز د

 ساکت بود . قدردانم چرا ان یاش سخت در تعجب بودم . نم یژگیو

دنبال دوستش بروند اصرار خود  نیبروم و سامان همراه آو نی، قرار بود من فردا با پدر و مادر آو میشام به آشپزخانه رفت یبرا

نم  خواست با او صحبت ک یم نیآن شب کرده است که آو یبود که سامان رفتار نیحدسم ا یول ستیچ یبرا دانستمیبود و نم نیآو

به سفارش به سامان از او و  یکند .صبح بعد از کل یم فیتعر میبعا مطمئن بودم خودش برا مهم نکرد یدخالت نکردم و سوال

ز به خانه به ج دنیعقب . تا رس یصندل نینشسته بودم و پدر و مادر آو ژنی. من جلو کنار ب میو به عمارت رفت میرامان جدا شد

 و بدل نشد  . در نمانیب یداشت حرف جانیهم ه یفاطمه خانم که کنجکاو بود و کم

ب توجه ام را جل شتریتعجب فاطمه خانم ب یبودم ول نیاز پدر آو یعمارت را باز کردند منتظر واکنش یو درها میدیکه رس یوقت

 ی؟ االن درست بود که شرکت ستیمن واقعا چ یکه راه درامد امدیم شیاو هم مثل آقا رضا سوال پ یدانستم بعدا برا یکرد . م

پدر و مادرم هم بود . خودم و  هیاگر ارث یحرف ها بود حت نیثروت فراتر از ا نیا قتایحق یولهم داشت  ییباال یداشتم که بازده

که از من  یبزرگ و کوچک یتمام کارها یاست . برا دهیرس ییثروت از دا نیاز ا  یادیکه بخش ز میدانست یسامان هم خوب م

 خواسته بود . 

و فقط سامان  دمیرا شن شیو نه صدا ومینه او را د گرید میکه با هم حرف زد یبار نیهر چند از آخر میمراسم دعوتش کرد یبرا

کردن او  نیکند و از خشمگ تیرا رعا اطیخواست جوانب احت یبود که م نیا یبا او در ارتباط بود و آن هم برا یگه گدار

 کند .  یریجلوگ

 جمله گفته بود  کیسامان فقط  به

 تر    مونیشه . از رفتارش با من پش یم مونیدختره بدجور پش نی_از گرفتن ا

 یارضا یرا از دست بدهد . حداقل برا یزیچ نینبود که چن یاو آدم ینه ول ایآمد   یم یمهمان یبرا ایحرف آ نیدانستم با ا ینم

 آمد .  یخودش هم که بود م یکنجکاو

 زد . یزیشد و لبخند تشکر آم ادهیباز کردم و پ نیمادر آو یرا برا نیماش در

 شناختیمن را خوب م یمیقد یعقده  شده  تیآمده بود . حساس ییخوشامدگو ینفر بود که برا نیاول شهیطبق عادت هم معصومه

و  نیدر خانه منتظرم است هرچند با وجود آو یتا حس کنم کس دیایبه استقبالم ب یدوست داشتم کس گشتمیبه خانه بر م یکه وقت

 ام   یحس درون نیشده بود ا تربه یلیخ رایاخ نیسامان و خانواده آو

 آقا . دی_خسته نباش

 به آن ها داد . یشدند معصومه سالم محترمانه ا ادهیپ نیتکان دادم . پدر و مادر آو یبهش کردم و سر نگاهش

 ؟  ومدنیخانم ن نی_آو

 اشاره کردم نیمادر و پدر آو به

مهمان  یرسه . اتاق ها یو سامان م نیهم هست با آو گهیمهمان د کی_فعال پدر و مادرش رو آوردم تا امشب مهمان ما هستن 

 ؟  دیرو آماده کرد

 نشست   شیلب ها یرو یبرق زد و لبخند نیپدر و مادر آو ی_نگاهش رو

 .  انیم لیها و وسا یو صندل زیآوردن م یآماده است . امروز کارگرا برا زی_بله همه چ

 تکان دادم  یسر تیردن . با رضاک یدر سکوت فقط نگاه م نیو پدر آو مادر

 . دمیبه من خبر بده. من خونه رو به پدر خانم و مادر خانمم نشون م دندیو سامان رس نی_خوبه . آو

. دوست زدمیحرف م نطوریجالب بود که من ا شانیبه من انداختند برا یگفت . آقا رضا و فاطمه خانم هم با تعجب نگاه یچشم

 کنند . فشیکردند تا تلط یم یو سامان سع نیارتباط خشک باشد که مدام هم آو نیز اا کتریداشتم ارتباطمان نزد



 

 

 تو . دیی_بفرما

را هم که خدمتکار ها آماده کرده  شانیها که از تعجب درآمده بودند به دنبال من راه افتادند . خانه را نشانشان دادم و اتاق ها آن

 یهماهنگ یفرصت استفاده کردم و چند تماس برا نیکه همراهشان بود را به اتاقشان بردند از ا یلیبودند معصومه نشان داد وسا

صحبت کردم  یشگاهیبدهم که خسته شود. با آرا نیرفتن را هم به آو شگاهیخواستم زحمت آرا ی. نم دادممراسم فردا شب انجام 

 خودم را هم کردم . یها هیرا بفرستد و توص یکس

****** 

 نیآو

 نیاست و ا یهمه سرزندگ نیزد .خنده ام گرفت بخ ا یم نیفرمان ماش یشد رو یکه از دستگاه پخش م یآهنگ تمیبا ر سامان

 یکردم حت یحس م یکرد . گاه یمن را تماشا م ایجور مواقع با ساکت بود  نیکه با رامان داشت . رامان ا یتیهمه تفاوت شخص

   برد یمن و خودش هم لذت م نیسکوت ب نیاز ا

 _خوب امروز اومدم ازت سوال کنم که ...

 شد  رهیخ شیانداخت و بعد دوباره به رو به رو یسمت من برگشت و نگاه به

 _که ؟ 

چه  نشانیدانستم ب یاو و سامان را حس کرده بودم و نم نیبودم خودم جو ب دهیازش حرف کش یسلما افتادم به سخت یحرف ها ادی

 کوتاه و مختصر گفته بود  یلیخ تیدر نها یو اول طفره رفت ول دمیما پرسافتاده پس از خود سل یاتفاق

کنم  بهش بگو  یرم سراغ محمد و تو رو بدبخت م یکنه االن  بدو بدو م یفکر م دمشیمن اون شب د دهیداداشت چون فهم نی_ا

 تو . یموجود خطرناکم برا کیرفتار کنه انگار من  ینجوریا ستینترسه الزم ن

 نگفته بود . حاال ناچار بودم از خود سامان بشنوم  یگرید زیزبانش حرف بکشم چ ریکرده بودم از ز یعچقدر س هر

 ؟  قای_تو و سلما چتونه دق

 به سمت من برگشت  دهیباال پر ییبا ابروها متعجب

 . ستین مونیزی_ما ؟ من و اون ؟ چ

  یپنهان کار یتعجب در لحنش بود و هم کم هم

وسط  یزبون تو حرف بکشم اگر حرف نزن ریشوهرم رو با مامان بابام ول کردم که از ز نجای_منو گول نزن سامان   اومدم ا

 . رمیخودم م نییپا زمتیریم ابونیخ

 تکان داد یو سر دیخند

    یکه خواهر خودم ی_حق

من  نکهیکرد به ا یوقت اعتراف نم چیو ه کشینوع خوب و نزد نیان هم از ا دانستیمن را خواهر خودش م یداشتم وقت دوست

 اش هستم .  یخواهر ناتن

 _منو رنگ نکن برادر .

 را دراورد میلب ادا ریز یو چند بار دیخند یتلفظ برادر حساب یلحن من برا از

 نموند .  یبا هم و بعدش هم حل شد و مشکل میاون شب که محمد اومد داشت یبحث کی.  ستین مونیچی_من و سلما ه

 کرد  یرا پنهان م یزیچ یآدم دروغ گفتن هم نبود ول دیدروغ بگو دیرس یفکر رفتم  به نظر نم به

 .  ی_سامان کامل بگو نه قرض

 شد  یجد یبه من انداخت و کم یگوشه چشم نگاه از

 خانم نبود باهاش .  کیبرخوردم در شان  دیکم شا کیهم بهش نداشتم  یبودم.  حس خوب ی_خوب من اون شب عصب



 

 

را  نبود . جنسش دیقباش برخورده بود که چرا سامان با او محترمانه تر برخورد نکرده است . از او بع جیسلما به تر دمیفهم ازهت

آمد  یمن به حساب م یمیداشت چون دوست صم یشتریشناختم حساس بود خصوصا که سامان برادر من بود امتظار ب یخوب م

 یهمه  یتوقعش را باال برده بود که وقت نیکرد و ا یمحترمانه و مودب رفتار م یلیخ ودر برخورد با ا شهیبه عالوه رامان هم

 تند بوده است . یکنند سامان با او وم یخانواده ام با او انقدر خوب رفتار م یاعضا

 باشد .  یجد زیحل شده بود نگران بودم چ مشکل

 باال انداخت  سامان متعجب به سمت من برگشت و ابرو دمیبلند که خند یصدا با

 . می؟ بگو ما هم بخند هی_ چ

 سلما را باز کنم . یو خصوص یتکان دادم دوست نداشتم مسائل اخالق یسر

 شه .  یتر رفتار کن . فکر کن اون هم مثل منه . اگر از دبدبه کبکبتون کم نم میمال یکم شیدیکه د نباری_ شما لطفا ا

  دیام را کش ینینازک کرد و با دست ب چشم

 شد . چارهیرامان ب یکارا رو کرد نی. هم زی_فقط زبون بر

  دمیدست از خنده کش کدفعهی

 .  دیبلند خند یبار او بود که با صدا نیشده ؟ ا چارهی_رامان ب

 هم گرفت . افهیق هویعشق تو بابا. حاال چه  ی چارهی_ب

****** 

  سامان

آمد مهمان ها دعوت شده  یبه حساب م یفردا روز بزرگ میتا استراحت کن میرفته بود مانیشده بود و همه خسته به اتاق ها شب

جا در بخش  نیرامان فروزنده را هم میهمه مان دلشوره داشت یآماده بود ول زیمراسم شده بود . همه چ یبودند و عمارت آماده 

 ی. از طرف میکه او را سالم نگه داردارد و چرا اصرار داشت  یدانستم چه برنامه ا یعنارت پنهان کرده بود . نم نیرزمیز

حاال خودش هم  یآورد رامان او را بکشد ول نیکه پسرش به سر آو ییکرد بعد از بال یکرد   خود فروزنده فکر م ینم شیرها

 .  میفقط حبسش کرده بود ییدعوا ایمتعجب بود بدون شکنجه 

 نیدرصد فکر  کرده بودم ممکن است از ا کیشدم که فقط  دیو ناام دیایمراسم م یداده بود که برا امیرامان به من پ ییدا

 که مجبورم با او رو در رو شوم  .  میکن دایموضوع نجات پ

ها همه  نیم ادانست یگرفته بود و م افهیق یمن حساب یبرا   میصبح افتادم که به دنبال سلما رفت ادیمبل جا به جا شدم .  یرو خسته

نکرد  یهمکاام شد با من صحبت نیکه با آو یهم به جز چند کالم میبه عمارت برس یست . تا وقتمن ا شیدفعه پ یاز سر رفتار ها

 . 

دوست  یول اوردیحرصم را در م شیرفتارها یاز رفتار خودم ناراحت بودم و از طرف یاز طرف ینگفته بودم . ول یزیهم چ من

 را ناراحت کنم .  نینداشتم او

 .  میاشته باشند یبا هم برخورد یلیکردم خ یسع

آخر به کل خانه سر زدم . طبقات و آشپزخانه به معصومه که  یسرکش یبرا دادیشب را نشان م مهیبه ساعت انداختم که ن ینگاه

به  ازیبود و ن یریمد ییخودش به تنها یزدم . برا یمراسم فردا هم سر یبرا اوردیداشت در آشپزخانه پدر خدمتکار ها را در م

 نبود    ینگران

 یعلل مت یول دیبگو یزیخواهد چ یکنم که متوجه شدم مسعود م ییو مسعود سفارش ها ژنیرفتم و به خواستم به ب اطیسمت ح به

 کند 

 _مسعود حرف بزن . 

 باغ نگاه کرد   یانتها یبه من انداخت و بعد به فضا ینگاه

 . میدرو  ... درو قفل کن میتون ی_راستش آقا.... نم



 

 

 گشتم که مسعود را معذب کرده بود  یم یزیباغ به دنبال چ یداخل فضا یم سوو نور ک یکیدر تار 

 . هیخاموش کیکه بعد از دوازده  یدونی؟ م  هی_ منظورت چ

 باالخره خودش را جمع و جور کرد  یبود ول مردد

 دباشن رونیب یا قهیاصرار داشتند چند دق شونیا یخواب  ول یباغ هستن من ازشون خواستم که برن برت ی_دوست خانم تو

و هم  تیامن ینباشد هم برا رونیب یکس یبشر سر تا پا دردسر بود . رامان حساس بود بعد از ساعت خاموش نیتکان دادم ا یسر

را با دزد اشتباه  یدادند و ممکن بود کس یم کیبود و سگ ها و نگهبان ها انجا کش یزندان نیزم ریفروزنده در ز نکهیا یبرا

 نداشتند .  ییو همه نگهبان ها اشنا ودندب دیمهمان ها جد خصوصا که رندیبگ

 که اشاره کرده بود  ییافتادم سمت جا راه

تر شدم متوجه شدم  کیزد یکند   وقت یبلند با او صحبت م یبا اوست که دارد با صدا یفکر کردم کس امدیاز دور م شیصدا

 . زندیدارد داد م

 ام دو چندان شد . یدر هم رفت و نگران میها اخم

 فضا روشن نبود .  یلیدادند و نور کم بود و خ یصدا م میپا ریز یها زهیتند کردم . سنگ ر پا

 یچند وقت نبود ؟ ... سر من داد نزن تو حق ندار یدون یرفتم ... م یم دینبا یچ یعنیگم خونه دوستمه ...  ی_.... دارم بهت م

 ... یسر من داد بزن

 را نشنود .  شیصدا یکه کس رونیآمده ب زدیکرد و چون داد م یراحت شد داشت با تلفنش صحبت م المیخ

 نداشتم خودم را نشان بدهم .  یبلند شد اصال متوجه من نشده بود .من هم اصرار شیبس صدا از

 بود .  دایحرکات و رفتارش پ نیبود و ا یعصب زدیرفت و حرف م یبهش انداختم که راه م ینگاه

مامان بابان هم دعوتن ... تو رو به چه  شهی... نه نم نمتیبب امیبرگشتم خونه خودمون م یکمکش کنم .... وقت دی_فردا مراسمشه با

 بابا و مامانم فردا هستن ؟ ... گمیم یفهم یدعوت کنم اخه ... م یبهانه ا

که  دانستیادم شکاک بود که خودش را محق م کیکه پشت خط بود  ینبود و مسلما کس یمعمول یدعوا نیشد حدس زد ا یم

شد حدس زد مرد  یکرد م یم شیها که سلما برا هیتوج نیدانستم مجرد است . از ا یدختر باشد و از آن جا که م نیدور و بر ا

 است که او دوستش دارد .  یپشت خط کس

 از دستش افتاد . یو گوش دیکش یفیخف غیشدم   که ج ییوارد روشنا کیو تار هیسا یجلو گذاشتم و از فضا پا

 گوش بدهم را هم نداشتم . شیو به حرف ها ستمیبا نکهیحوصله ا یخواستم بترسانمش ول ینم

ن موضوع به م نیبه خودم لعنت فرستادم ا یرا داشته باشد  لحظه ا یکس نیکردم دوست او یحالم خورده بود فکر نم یتو یکم

 نداشت .  یاصال ارتباط

 کرد  یاش را که خاموش شده بود بررس یشد و گوش دولت

 . دیینجایخواستم بترسونمتون   نگهبانا گفتن ا ینم دی_ببخش

 اش را روشن کند.  یکرد گوش یبه من انداخت و سع ینگاه

 که نترسم . دیکرد یصدا و اشاره ا کی نکهی_ممنون از ا

 اعصابم بود  یزبان تندش رو نیا

 مشکوک و البته ممنوعه   یه باغ خونه کمشب ت میکه ساعت دوازده و ن دی_ببخش

 کرد و نگاه من انداخت زیتازه روشن شده اش را تم یگوش متعجب

 _چرا ممنوعه ؟ 

 و راه افتاد دیرا فهم نیبرگردد و ا میبه او بگو میدوست نداشتم مستق افتدیرفت اشاره کردم تا راه ب یکه به سمت خانه م ریمس به



 

 

الوه به ع رنیو ممکنه به عنوان مهاجم اشتباه بگ شنلسنیدن که شما رو نم یم کیکش ییسگ ها و نگهبان ها نجایا نکهیا ی_برا

 اگر داخل عمارت باشه یخطرداره حت یشب کم

 کرد ادیکدام بخش حرفم تعجبش را ز دانمیانداخت مجبور شدم توقف کنم و نگاهش کنم . نم یبه من نگاه متعجب

 طرناکه ؟خود عمارت هم خ ی_چرا تو

 تکان دادم  یسر

 گهی_سگ ها د

 کرد  یخورد دستپاچه مدام قطعش م یاش مدام زنگ م یکرده بود سر تکان داد و راه افتاد . گوش یا گهیبرداشت د انگار

 تکان دادم و گفتم یسر

 بشن . داریبا صداتون ب هی. ممکنه بق دیتو بد میبر نکهیقبل از ا دی_جوابش رو بد

 گفت یرا به هم فشار داد و به سخت شیچشم ها شرمنده

 _ممنون

ا دستش ر زدیم یو به آرام یاز من دور شد تا تلفنش را جواب بدهد به سخت یکم میخانه بود یمن فاصله گرفت جلو در ورود از

 چسبانده بود یدهانش گذاشته بود و دهنش را به گوش یرو

ند راه کرد تند ت یم یسع میو به طبقه باال رفت میکارد خانه شد یطولش نداد و راه افتاد بدون حرف ادیمنتظر شدم ز بیدر ج دست

ت ها و خجال ادیاش من را  یو نگران یدستپاچگ نیاست . ا دهیو ترس دهیخجالت کش یبرود که به اتاقش برسد مشخص بود حساب

که به ساده  یمرد ریخودش را درگ دیچرا با دانستمینم یول آمد یداشت که خوشم م یتیومانداخت معص یم نیآو یها ینگران

د و پشت کر یخداحافظ یبه ارام یکند وقت هیاو توج یکند خودش را برا یبود که مدام سع یدلبسته م دادیم هودهیب ریگ زایچ نیتر

 ها از سرم بپرد   الیفکر و خ نیشد سمت اتاق رفتم و شرم را به شدت تکان دادم تا ا دیدر اتاقش ناپد

.  افتدیمراسم ب نیا یبرا یاتفاق نیخواستم کوچکتر یبود نم ینیفردا که روز واقعا سنگ یکردم برا یزودتر استراحت م دیبا

 شکل برگزار شود . نیدوست داشتم به بهتر

*** 

  رامان

د دلم را آب کر شتریل انداخت بداشت . خجالت زده سرخ شد و صورتش که گ یگریبلند لطف د دیسف راهنیبا آن پ شیتماشا

 کنار صورتش را قاب کرده بود  شیحلقه شده ب موها کیبار یدسته  کیداشت و فقط  یمیمال شیآرا

 ؟  یگ ینم یچی_ه

عروس  هیهم به نظر من شب نیبا هم یدار بود ول نیرنگ و بلند و آست دیساده و سف یلباس ساده  نکهی. با ا میتوانستم بگو یم چه

 ها شده بود . 

 ... یآمد مثال ول یبه حساب م یکه مراسم نامزد نیا

  گردمی_دارم دنبال کلمه م

 را برانداز کردم .  شیزدم و دوباره از سر تا پا هیچانه ام تک ریدست ز و

 یلباس آنچنان و نیسنگ شیآرا کیکرد که مطمئن بودم  یجذاب تر م یاو را به جد نینامحسوس بود و ا یلیخ مشیمال شیآرا

 کند .  شیبایتوانست انقدر ز ینم

 زد و دامن لباسش چرخ خورد .  یچرخ

 مان . یکرد از من در شب نامزد یم یدلبر

 ... یکن یم یدلبر یفکر خودت باش االن دار نی_آو

 نواخته شدن در اتاق حرفم را نصفه گذاشت  ی. صدا دیخند زیر



 

 

 _بله ؟

طور که  نیانداخت . به سمتش آمد و هم نیبه آو یما زد و نگاه یبه هر دو یدر باز شد و فاطمه خانم وارد اتاق شد . لبخند یال

 کرد قربان صدقه اش رفت . یرا تماشا م شیاز سر تا پا

 و او را بغل کرد و با بغض گفت دیبه سرش کش یدست دیرس نیبه آو یوقت

 دلم . زی_مادر قربونت بره عز

 . کاش مادر من هم بود تا بغلش کنم و ... دیمادرش را محکم بغل کرد و او را بو کش نیکردم . آو یم گاهشانن

تان با سر انگش عیکم صورتش هم ماک نشود سر شیآرا نکهیا یشده بود برا یاشک شیخانم به سمت من برگشت . چشم ها فاطمه

 را زدود .  شیاشک ها

 به سمت من آمد و دستم را گرفت . شوکه شدم . ناگهان

با من  اطیهنوز هم با احت یبود ول رفتهیراحت تر شده بود و به عنوان دامادش من را پذ یلیمن خ یاواخر جلو نیا نکهیا با

 کرد . یبرخورد م

  میایتا به خودم ب دیطول کش هیزده بودم .چند ثان رتیح

 بهم داده . ازیدختر رو خدا با نذر و ن نیا یان هم پسرمه ولدختر . سام نی_پسرم جون تو و جون ا

 دختر جان من است. نیدانست ا یکه چه م اخ

 بود و هست و خواهد بود .  زیهمه چ نیمن مهم تر است آو یدر زندگ یاز هر کس نیکه آو دادمیم نانیبه او اطم دیبا

 جهان را  . میبود برا یکاف نیرا . هم نیدانست ا یکس جز خودش نم چیه

 .  دیبپرس دیتون یاطرافم م یمن معروفه . از همه ادم ها یقول مردونه . قول ها کی.  دمی_قول م

 بود نیثابت کنم چون مادر آو نیداشتم خودم را به مادر آو دوست

داده بود که از وجود خودش بود دو  هیرا به من هد یزیزن چ نیخودم و او را تمام کردم . ا نیب یجلو بردم و فاصله  یقدم

 دستش را در دستم گرفتم 

  ادیب نیاخم به صورت آو دارمیمن زنده باشم نم ی. تا وقت دمی_قول م

 و من را بغل کرد .  دیدستش را کش یزد و ناگهان یلبخند هیگر انهیم 

 زد . خشکم

 دیدانستم با یزده نم رتیبود و من ح بیمن عج یآرامشش برا نیکرد . ا یآرام و خونسرد نگاه ما م یلیخ نیباال آوردم . آو سر

 تر شد  . قیلبش عم ینشان بدهم . چشمش که به جشم من افتاد لبخند رو یچه واکنش

 . دادیرا م نیآو یهم کوتاه تر بود  و در کمال تعجب بو نیدور مادرش انداختم و من هم او را بغل کردم از او دست

** 

  نیآو

کرد انگار چشم از من بر  یم یبا مهمان ها هم سالم و احوالپرس یوقت یتوانست نگاهش را از من بردارد . جت یاصال نم رامان

 که یزیاز چ شیتوانست انقدر حواسش به من باشد  . در آن کت و شلوار ست کرده با چشم ها یچطور م دانستمیداشت نم ینم

 رفت . یعف مض شیمن برا دلو   دیرس یبود هم مردانه تر به نظر م

نشسته بودند  به اندازه  یزیدورش  خانواده ها هر کدام سر م یها یگرد که در سالن بود و صنول یها یصندل نیچرخاندم ب سر

 شده بود .  دهیتدارک د شتریب یمهمان ها کم ی

 کنم . یها بروم و سالم و احوالپرس زیبودند مجبور شدم از رامان جدا شوم و به سمت م شتریب یلیها ما خ مهمان

 سلما دهانم باز ماند . دنیحلقه شد  به سمت صاحب دست رفتم و با د میدور بازو دستب



 

 

 ها ی_ خودت رو خفه کرد

 دمیتکان دادم و خند یتنگ بودند . سر یلیخ یول دهیپوش شیبود  لباس ها ظیغل یکم ششیآرا دیخند زیر زیر

 ؟ یاری_کم ن

 خت باال اندا ابرو

 ؟  ومدنین نای_خوب مامانم ا

 پخش بود . تیجمع نیب یفیضع یانداختم به کل سالن که روشن بود و همهمه  یسر سر ینگاه

  دمشونی_من ند

 سمت در  دیدستم را گش یهم سر چرخاند و بعد ناگهان سلما

 _ اومدن اومدن.

ان و رامان سام می. به سمت در رفت افتدیب نیزم یبود رو کیو سرخ دستم نرد دیسف یشدم  دست گل رز ها دهیخنده دنبالش کش با

 کردند .  یبودند و با هم صحبت م ستادهیا

 و خوش آمد به پدر و مادر سلما به سمت سامان و رامان رفتم .  یاز سالم و احوالمرس بعد

 و صحبت با چند نفر از همکارانش بود ییکنار در مشغول خوشامدگو پدر

 شوهرم ؟  ایه _به به داداشم داماد

 با خنده سر تکان داد  سامان

 ؟  شهینم یزی_زبون نر

  دیکمرم نشست و من را سمت خودش کش یتکان دادم که دست رامان رو نییرا باال و پا میها ابرو

 آورد  میموها یرنگ رو یریرا کنار شال ش سرش

 ها باشه ها ... من حسودم . یدلبر نیحواست به ا یداداشته ول نکهی_ا

 ستادیا یخاص الیفرو کرد و با است دشیکت سف بیدست درج سامان

 مرد گنده . شهیم شی_به من هم حسود

 .  میدینگاه سامان کرد . من و سامان بلند خند زیآم دیتهد شیبا چشم ها رامان

 ییرایر ها مشغول پذشد و خدمتکا یدر سالن پخش م یمیمال یقیآمد . موس یکه پدر و مادرش را نشانده بود به سمت ما م سلما

 بودند  

 سلما به سمت ما برگشت  دنیو بعد با د دیبه سمت سالن چرخ یلحظه ا یبرا سامان

 تو آخه؟  هیدوستت چقدر شب نی_ا

 انداخته است  کهیدانستم به مدل لباسش ت یم

 ؟  هیبه شما چه لباسش  چ ری_زبون به دهن بگ

 دیخند رامان

 لباسش . زنهیکم نور باال م کی ینداره ول ی_به من که ارتباط

 یمیصم شلما دوست یول دادیانقدر واکنش نم یکس دیپوش یم یلباس را هر کس نیتنگ بود . اگر ا قتایحق یبود ول دهیپوش لباس

 .  ادیتوجه رامان و سامان ز عتایمن بود و خوب طب

ا مشکل نداره ؟ فقط با شب خونه دوستش لباس ه نیبا ا یدیچرا خونه دوستت خواب دهیم ریمحترمشون که شب گ یآقا نی_ا

 مشکل داره ؟  دنیخواب



 

 

را از دهنش فاصله  وانیدهنش بود با تعجب ل کیشربتش نزد وانی. رامان که ل زیم رونیداشت از شدت تعجب از حدقه ب چشمان

 داد

 ؟  یسلما رو درآورد یخصوص یزندگ ی_رفت

کند و مشعول  یپسرش او را خواستگار یدوست داشت برا یرا شکر کردم که سلما وسط سالن به عمه ام برخورد که حساب خدا

 حیتوض عیزبان سامان حرف بکشم . رامان اخم کرده بود سامان سر ریفرصت را به من داد تا از ز نیصحبت با عمه ام شد و ا

 داد

 بودن . یمیصم یلی. خوب خ دونهیم نیدم آو. فکر کر دمیفهم یاتفاق شبی_ نه بابا .د

از  یزده بودم سلما صحبت رتیمن هنوز ح یباز شد . فکر کرده بود سامان آمار سلما را گرفته است ول شیاخم ها یکم رامان

 نبود .  ینکرده بود تا قبل از گم شدن من هم کس یکس

 شد مگه ؟  یچ شبی_د

 گ  کرددستش که دور کمرم بود را تن یحلقه  رامان

 . دوستته از خودش بپرس نه از داداش فضول خانت . زمیآدم هاست عز یخصوص می_حر

کرد و از دامان و سامان فاصله گرفتم و به سمت سلما رفتم تا از دست عمه نجاتش  ی. عذرخواه دییبا حرص دندان سا سامان

 نیا دیسامان نبا نکهیر نشده بودم بحثشان بر سر اذهنم را به شدت مشغول کرده بود . رامان و سامان من دو یبدهم . از طرف

دانسته من خبر ندارن و رامان اصرار داشت رفتار سامان با  یکه نم دیداشت بگو یعشروع کردند . سامان س زدهیحرف را م

 . ستیسلما اصال درست ن

  نیکردم بد بود به عالوه ا یازش سوال م میو با خنده تشکر کرد اگر مستق دیکش یقیسلما را نجات دادم . نفس عم باالخره

 یصرفا مهمان نیبوده و ا یخصوص یعقد محضر مینامتعارف . به همه گفته بود یهر جند کم یمن بود ناسالمت ینامزد یمهمان

 کردند وعرض اندام گ یم طنتیداشتند ش یکم میعمه و عمو یآن طرف تر دختر ها زیخانواده هاست . چند م  یبرا

 ادیکردند ز یشناختند و با هم صحبت م یو دوستانشان بودند که همه هم را م یکار یشرکا شتریرامان و سامان ب یها مهمان

 همه بروم و تعارفات معمول را بکنم . زیمادر تذکر داد به رسم ادب سر م ینبودند . چند بار

 .  دادیسر تکان م یجد یلیکرد و رامان خ یکه با رامان صحبت م دمیو دار بودم که پدر را د ریگ نیهم در

 .  دیخند یبود و م ستادهیدوستانشان ا زیهم کنار م سامان

که  سین یزیچ چیداشتم از خانواده ام از برادرم از همسرم ... حسم کردم ه یو خوشحال بودم   حس خوب دمید یها را م نیا همه

 بخواهم و نداشته باشم .

 ام دود شد و  هوا رفت . یخوشحال یو همه  میبود که ناگهان کاخ تمام آرزو ها میها چشم یجلو یلمیمثل ف زیچ همه

تنش بود و سرش را باال گرفته بود و سالن را از سر  یوارد سالن شد کردم . کت و شلوار اسپرت قهوه ا یوحشت نگاه شخص با

 نه . ایاست  دهیاو را د نمیخواستم بب یبه سمت رامان . م دیگذراند . چشمم چرخ یم

 بود .  دهیصحبت با پدر بود و او را ند ریسمت هنوز درگ نیا رامان

 میپا یجلو یبتوانم خودم را نجات بدهم .دامن لباسم کم ندیرامان او را بب نکهیقبل از ا دیزده راه افتادم به سمتش بروم شا وجشت

 خودم نگاه کنم یست . سر بلند کردم تا به ناجنش میبازو یرو یبخورم . که دست نیزم یبود حت کیگرفت و نزد یرا م

 . دمشی_منم د

کند   و  دعوتشان دیکرده بودم که نبا دیبه مادر تاک یحت دیایدانستم قرار است ب یبه خدا من هم نم میکنم و بگو هیخواستم گر یم

 کرد . یچه کار م نجایکرده است . پس او ا یمادر گفته بود با مادر او صحبت کرده و از آن ها عذرخواه یحت

 افتاده بود برداشت و به سمت من گرفت  نیزم یدسته گلم را که رو سامان

 کنم باهاش . یرم صحبت م ی_تو جلو نرو . من م

 را چنگ زدم . شیبازو



 

 

 کنه . یم یچه غلط نجای_به خدا من خبر ندارم ا

برد .سلما از دور نگاهش بت ما  یخال زیم نیتر کیرا گرفت و به سمت نزد میبا آرامش سر تکان داد و دستش شانه ها سامان

 بود.با دست به سلما اشاره کرد و سلما به سمت ما آمد 

 ختم کرد . یریرو بدون درگ لهیقا نیشه ا یم نمیتکون نخور بذار بب نجایاز ا نی_آو

 است . دهیاو هم نگران بود مشخص شد او هم مهمان ناخوانده را د دیبه ما رس سلما

 کنه ؟  یم ینجوریچه مرگشه چرا ا محمد نی_ا

 به من اشاره کرد سامان

 نه . ایشه درستش کرد  یم نمیباش من برم بب ششی_استرس نده بهش . پ

 کند . یم نطوریدانستم چرا ا یاطاعت کرد و سر تکان داد و سامان ما دور شد . نم سلما

انگار سامان و رامان  یشود ول یم الیخ یهمه اتفاق ب نیکردم بعد از ا یکردم بعد از آن شب تمام شده باشد . فکر م یم فکر

 بشو نبود . الیخ یبشر ب نیحق داشتند ا

 کند   یچه کار م نمیسامان بود بب یبه دستم داد چشمم رو یا وهیآبم سلما

 . دهی_ بخور رنگت پر

 یصحبت م یاو مشغول صحبت بود . هر دو آرام و معمولبود و با  دهیرا گرفتم . سامان به محمد رس وانیل یوقت دیلرز یم دستم

نه  دمینه رامان را د یرامان کارش با پدر تمام شده ول نمی. چشم چرخاندم تا بب افتدیب یمن در دلم غوغا بود نکند اتفاق یکردند ول

 گذاشتم و بلند شدم . زیم یرا رو وهیآبم هیپدر را . ترسو

 رامان کو؟ ی_وا

 بود کل سالن را چشم چرخاند . همه جا را گشتم که ناگهان سلما گفت  هم نگران شده سلما

 من ... ی_ خدا

ه ک دمینگاهش را دنبال کردم و د ریکرد مس یرا نگاه م ییجا رتیدهانش گذاشته بود و با ح یسمت سلما که دست رو برگشتم

داخلش را از نظر گذراندم  یعقب رفت . وحشت زده شدم و سالن و آدم ها یو محمد چند قدم دیمحمد کوب ی نهیرامان تخت س

 کس حواسش نبود  چیه

 وستهیها هم بهشان پ یحواس سالن را به سمت خودشان پرت کرده بود و بعض میدختر عمه ها و عموها یو داد ها غیج یصدا

 بودند  

 شده بودند به سمت سامان و رامان محمد راه افتادم .  نیسنگ میپاها

 شد  دهیدنبالم کش سلما

 شه ها . یبدتر م ی. بذار خودشون حلش کنن .تو دخالت کن یریکجا م نی_ آو

اش برآمده شده بود . سامان دستش را  یشانیکنار پ یرامان و محمد بود و رامان رگ ها یرا ندادم نگاهم هنوز رو جوابش

 نشود کیبه محمد نزد نیاز ا شتریگرفته بود تا ب او یجلو

رامان را  یبازو یخشک شده نگاه من کرد . دستم به سخت یلحظه ا یو برا دیمن چرخ ینگاه محمد رو دمیبهشان رس یوقت

 چنگ زد 

 ... زمی_عز

حلقه کردم رامان به سمت من برگشت و نگاه من کرد .  شیرا در بازو می.بازو دیصورتم به شمت دستم چرخ یاز رو نگاهش

 نگران نگاهم را بهش دادم

  میصحبت کن ییجا کی میشه بر ی_م

 من استقبال کرد شنهادیپ نیاز ا سامان



 

 

 کنن . یرو حل م نجایشما من ا دیصحبت بکن دی_بر

 بزند به حرف آمدم  یمردد تا خواست حرف رامان

 لطفا .  زمی_ واجبه عز

 دیچیرا حس کرده بود دستش دور کمرم پ نیرامان بود . رامان که خوب ا یمن دور بازو یحمد هنوز به دست حلقه شده م نگاه

 کرد   کیو من را به خودش نزد

 محمد نشان از حال خرابش داشت .  یمنقبض شده  فک

 .  میو از محمد و سامان فاصله گرفت میافتاد راه

 دمیدیرا در دستم گرفتم . از پشت سر رامان محمد را م شیو دست ها ستادمیرامان ا یرو به رو میازشان خوب فاصله گرفت یوقت

 . زدیبا سامان حرف م یداشت ول یو نگاهش از ما بر نم

 کنه . یم کاریچ نجایدونم ا یمامان با مادرش حرف زده بود من نم ی. حت ادی_رامان جان باور کن قرار نبود  ب

 صورتم گذاشت و صورتم را نوازش کرد  یبه صورتش نقش بست دستش را رو یو لبخند دست باال آورد رامان

 کنمش . یموضوع رو حل م نی. من خودم ا یستیدونم تو مقصر ن ینگران نباش . م زمی_عز

تا  که میبرگشت یزده ا جانیه یجوان ها تیسالن بلند شد . من و رامان به سمت جمع گریو هورا از سمت د غیدست و ج یصدا

 کرده بودند .  طنتیش یسالن کم یقیقبل با موس قهیچند دق

 "عروس داماد رو ببوس " زدندیصدا داد م کی تیخنده اش گرفت . جنع رامان

خودم و رامان در  یها لیفام نی.نگاهم  ب جاناتیه نیبه ا زدندیم یبرگشته بودند و لبخند تیمهمان ها به سمت جمع ی همه

 گردش بود که رامان دستش را باال آورد و همه سکوت کردند

 . شونیببوسم نه ا دیباشه که من با نجوری_اگر ا

هم در  یاصال فراموش کردم محمد یلحظه ا یسالن را برداشت و همه دست زدند . از خجالت سرخ شده بودم برا یناگهان غیج

 سالن هست . 

 چیبرساند که من به او تعلق دارن و ته به ه نییقیمحمد را به  نکهیا یبود برا ییشو نیانستم بفهمن اتو یفرصت نداد م رامان

 .  یگریکس د

 صدا دست زدند و بعد رامان سرم را عقب گرفت و لب زد  کی. سالن  دیام را بوس یشانیپ

 _عاشقتم 

.  دیرا بوس میچشم ها یو رو کرده بود  رو ریام را ز یکه زندگ ینداد تازبان باز کنم به اعتراف تمام احساسم به مرد فرصت

 یو کف و هورا غیج یبردم و صدا یزد لذت م یکه در وجودم چرخ م یقیاز حس عم یپوست ریرا بسته بودم و ز میچشم ها

 نداره" دهیصدا گفت "دوباره دوباره دوبار فا کی تیگرفت جمع هرامان از من فاصل ی. وقت دمیشن یهمه را م

 عاشقانه بودند   یها یکخ دنبال سرگرم ییو دختر ها و پسرها میها لیفام یها یلوس باز نیام گرفته بود از ا خنده

 بزرگش جا داد و با خنده گفت  یبازو ها نیمن را ب دیخند نباریا رامان

 . رهیمزه اش م یادی_ز

جمع  یشد راجع به موضوعات مختلفت و دختر و پسر ها لیتبد ییخنده ها به پچ پچ ها و حرف ها یهو کردند و بعد صدا همه

به رامان کردن که با لذت نگاه  یرا برده بودند مشغول حرف زدن و خنده با هم شدند . نگاه یلذت کاف طنتشانیاز ش یکه حساب

 کرد  یصورتم م

 همش ماله منه . ایشرم و ح نیخنده ها و ا نی_ا

 حرفش گشودم  دییلب به تا آرام

 _همش ...



 

 

 زد . یسرم را بوسه ا یشد و رو قیلبخندش عم و

به او نشان  میآزارش بدهد هر چند که مجبور بود یلیصحنه ممکن است خ نیا دنیجا که د نیهست ا یآمد کش ادمیمن تازه  و

 یصحنه ها ول نیا دنیکشد از د یدانستم زجر م یم یتوهماتش شود و از طرف الیخ یب دیاست تا شا یها واقع نیهمه ا میبده

 کرد . یرا داشت خراب م زیهمه چ یهمانیم نیمقصر خودش بود که با آمدنش به ا

 _رامان ؟

 محمد بود  یکه رو به رو یقبل قیبر خالف دقا دیرس ینگاه من کرد آرام به نظر م متعجب

 _ جانم 

 ؟  ینش یو عصبان یآروم باش شهی_م

 صورتش نشست  یبه پهنا یلبخند

 ... شهی_م

 من را به خودم آوردم و تازه متوجه سلما شدم  یکس یسرفه  یزدم . صدا یلبخند

 . ارنیرو ب کیقراره ک دیاز هم جدا بش دیدیم تی_عروس و داماد اگر رضا

 گفت یزدم که رامان با خنده رو به سلما به شوخ یلبخند

 . میبر یم ارنیرو ب کیک ینجوری؟ خوب هم میجدا ش دی_مگه با

 خنده  ریزد ز یگرد شد نگاه رامان کرد و ناگهان ییبا خنده و چشم ها سلما

 . دیگرفت اگر شما نبود یتحفه رو نم نیا ی.عروس ماله خودتون . کس دی_هر جور راحت

و بعد خواستم به سمت سلما حمله کنم که فرار کرد و از  دمیاش کوب نهیرامان بلند شد با دست به س یمردانه  یخنده  یصدا

 قدرتمند رامان فشرده شد  یپنجه ها نیکمر ب یطرف

 یمونیمن م یبازوها نیب نجای_شما هم

 به صورتش انداختم  یعاشقانه اش قنج رفت و نگاه ینجوا نیدل من از ا و

 دستت بدم. یکار کیمجبورم  ینگاه کن ینجوری_ا

 من . یماند به لب ها رهیخ شیکه چشم ها دمیگز لب

 ...نکن . نی_نکن آو

 انداختم . نییو سر پا دمیخند زیر

**** 

  رامان

 به خودم یوقت   اورمیسرش ب ییکه محمد زد ممکن بود بال ییوگرنه با حرف ها دیدر کنارش بهتر شده بود به موقع رس حالم

اشتباه  افتاد که اول فکر کردم یکردم .که چشمم به سامان کنار مرد یدر مورد مهمان ها صحبت م نیآمدم که داشتم با پدر آو

هم که متوجه شد حواس من پرت  نیتازه شناختمش . پدر آو میو چشم در چشم شد دیکامال به سمت من چرخ یوقت یام  ول دهید

 کاره گذاشت مهیحرفش را ن رتیو ح ینگاهم را دنبال کرد و بعد با ناراحت ریشده است مس

 کنه ؟  یم کاریچ نجایا نی_ا

از  یخواست که به سمت محمد برود ول یکرد . آقا رضا م یچه کار م نجایسوال خود من هم بود که محمد ا نیکردم ا سکوت

 . رفتیموضوع را حل و فصل کنم و هر چند که نگران بود پذ نیتا حودم ا دیخواستم تا به مهمان ها خوشآمد بگو

  دیرس یبه نظر م یبا هم در حال بحث بودند و سامان عصب دمیبه محمد و سامان رس یوقت

 داشته ؟  یعلت ی_به نظرت اگر دعوت نشد



 

 

 خودش را حفظ کند . یکرد خونسرد یم یسع محمد

 از قلم افتادم . دی_گفتم شا

 فرو کرد  بشیکالفه دست در ج سامان

 . متیاز قصد از  قلم انداخت دی_شا

 به سامان انداخت  یآزرده خاطر نگاه محمد

 تو ... ی؟ اون مهربون و خوش قلبم ول یستین نیآو هیسر سوزن شب یدونی_م

عقب  فت و شوکه نگاه من  یاش زدم که قدم نهیتخت س دهیکرد نرس یام م وانهیبه زبانش د نیبه سامان و آوردن اسم آو نیتوه

 راهم گرفت  یکرد   سامان نگران دستش را جلو

 پر مهمونه . نجای_ رامان آروم باش ... ا

حواسش را پرت کرده است  زیچه چ نمیمتوقف شد  تا برگردم و بب ییزد و سالن را از نظر گذارند و چشمش جا یپوزخند محمو

    دیرس نیآو

خواست بمانم و جوابش را  یو مضطرب از من خواست تا همراهش بروم .دلم م دیچیمن پ یدر بازو شیزدم بازو یم حدس

 نیآو یدست ها یهم خوشم آمد که نگاهش مثل حسرت زده ها رو ی. از طرف و کارش استقبال کرد نیسامان هم از آو یبدهم ول

 . دیکه قفل شده به دست من بود ماس

 یتیهممن ا یبرا یشکستن دلش بود ول دیبود شا یبدجنس دی. شا ختیاو را بهم ر شتریب نیرا دور کمرش حلقه کردم که ا دستم

 خودم . یماله من است . تنها و فقط برا نیکردم آو یم یآدم حال نیبه ا ویبا ینداشت وقت

 نیا بفهمد آوبود ت یکاف نیداشتم محمد در حال تماشا است و ا نییقیکردم  طنتیش یحضار کم قیبه جمع و به تشو میبرگشت یوقت

 به عهده منطق خودش بود . گریاست د یها واقع نیا ردیبپذ نکهی. ا ردیگیترسد و نه از نه فاصله م ینه از من م

 از سالن رفته باشند .  رونیصحبت کردن ب یزدم برا یکه برگشتم متوجه شدم نه او هست و نه سامان . حدس م یتوق

 شب قشنگش را خراب کنم . نیدوست نداشتم ا دیایدر ب یبهتر شود و از نگران نیتا حال آو میزد یمهمان ها چرخ نیب نیآو با

شد کامال سامان و محمد را فراموش کرده بودم که  یرد و بدل م ییامدند و صحبت ها یم یهم کنار ما گاه نیو پدر آو مادر

 اشد .افتاده ب یحدس زدم اتفاق دمشیتا از دور د یباشد ول یعیمتوجه حضورش نشود و طب یکرد کس یوارد سالن شد . سع ژنیب

 و آرام کنار گوشم گفت . ستادیم اکنار ژنیکه متوجه نشوند . ب یو پدر و مادرش فاصله گرفتم طور نیاز آو یکم

 . رونیب دیاریب فیهر چه زودتر تشر دیافتاده با یاتفاق کی_آقا 

 کرد چه شده بود ؟  سامان کجا بود ؟" ی"نگرانم م

 شد ممکن بود بترسد آرام لب زدم  یمن و سامان با هم م بتینگران شود اگر متوجه غ نیخواستم آو ینم 

 شده ؟ سامان کجاست ؟ ی_چ

 کرد  یمردد اطراف را بررس ژنیب

 . میکرد دایپ اطیح یتو هوشیرو ب شونی_مربوط به آقا سامان ، ا

رم به س الیهزار جور فکر و خ یلحظه ا یشوم و نگران به سمتش برگشتم برا هیجلب توجه بق الیخ یحرفش باعث شد ب نیا

 شدم .  وانهیو د ختیر

 سر سامان اومده ؟ کجاست االن ؟  یی؟ چه بال یگیم ی_چ

م کرد و بعد با تشر من به سمت نینگران نگاه آو ژنی. ب دیایجلب شود و به سمت ما ب نیام باعث شده بود که توجه آو ینگران نیا

 برگشت 

 _با توام ؟ 



 

 

 ... دیاریب فیاگر خودتون تشر نانیحالشون خوبه فقط جهت اطم دی_آقا باور کن

  دیو نگران پرس دیپر ژنیوسط حرف ب نیآو

 شده ؟  یحالش خوبه؟ چ ی_ک

 به ذهنم هجوم آورد  یبودم . ناگهان فکر بد دهیاالن خودم هم ترس یخواستم او را بترسانم ول ینم

 برود" شیپ نجایکردم تا ا یتوانست کار محمد باشد ؟ فکر نم یکار م نیا یعنی"

 کردم  نیبه آو رو

 ببره .  ییکس بو چیه دینبا یمون یم نجای_هم

  دیسرگردم پرس نیآو

 شده ؟  شیزیچ ی_کس

 کردم دییبار آخر تاک یشده . برا هوشیبود سامان ب دهینفهم پس

 ؟  یدیفهم یذارینم رونیاز سالن پات رو ب نی_ آو

 به من انداخت  یو نگران نگاه مستاصل

 _رامان بگو ...

  دمیحرفش پر وسط

 . میزنیحرف م گردمی_برم

 گفتم  ژنیآرام در گوش ب میبه سمت در سالن رفت ژنیهمراه ب و

 . ممکنه الزم بشه . ننی_چند نفر رو که سر و شکلشون درست باشه بفرست داخل سالن کنار مهمون ها بش

و و ر میآمد . استخر را دور زد نییپا یورود یگفت و بعد دنبال من از پله ها یزیدر چ یاز افرادش جلو یکیتکان داد و به  سر

 ریتمام وجودم را گرفت . نکند محمد به ز یکه جمع شدند   نگران دمیاز افرادمان را د یها تعداد نیزم ریز یورود یوبه ر

 . شدیخراب م میمن تمام شود و همه برنامه ها یتمام تالش ا متیتوانست به ق یشود م نطوریا رکرده باشد؟ اگ دایها راه پ نیزم

 کردم . ادیتند شد و سرعتم را ز یلحظه ا یداده بود . نفسم برا هیتک وارینشسته بود و به د نیزم یرو سامان

راه  یخون کم شیموها ریبود از ز یخون یاش کم یشانیپ یکنار سامان نشستم گوشه  نیزم یها را کنار زدم و رو محافظ

 نباشد  یگریکردم که رخم د یرا بررس شیباز بود  نگران همه جا شیبه هوش بود و چشم ها یگرفته بود ول

 سرت اومده ؟  ییشده ؟چه بال ی_چ

 داد  رونینگاهم کرد و نفسش را مر صدا ب سامان

 شدم. ری_خوبم ... خوبم ... نگران نباش . با محمد درگ

 کند . یکار یکار نیبه سرش بزند و بخواهد چن وانهید نیشد ا یباورم نم یول زدمیحدسش را م نکهیشد .با ا ینم باورم

 شده . وانهی_د

 ها کردم  نیزم ریز ینگاه در ورود نگران

 _رفت تو ؟ 

 تکان داد و از درد صورتش در هم رفت  یسر

 . میشد ری_نذاشتم ، درگ

خواسته بود تا به  یزده بود و از طرف بیوقاحتش که به سامان آس نیخوردم از ا یکرده بودم و حرص م دیرا به هم کل میها دندان

 ن مجوز آن هم من وارد شود بدو یخانه 



 

 

 ؟   مارستانیببرمت ب یخوا ی_م

 تکان داد  یسر سامان

 . شنینگران م ننیبب نایکنم   بابا ا زیفقط سرم رو تم دی_ نه نه . خوبم   با

 تکان دادم .دستم را به سمتش گرفتم و کمک کردم تا بلند شود  سر

 ؟ فرار کرد ؟  هی_االن کدوم گور

 ردنگران ک شتریمن را ب ژنیب یصدا

 هست داخل سالنه . یهر  چ ستیتو محوطه هم ن میرو چک کرد یرونیب یها نینرفته. دورب رونی_نه قربان از درخونه ب

 را نداشتم نگران به سمت من نگاه انداخت  نیهم انگار انتظار ا محمد

 ؟  یرو تنها گذاشت نی_آو

 شانه ام گذاشت  یکرد سامان دست رو شتریوحشتم را ب نیا

 . بجنب رامان . امیکنم . خودم رو مرتب کنم م یرو درست م رونیاز کنارش هم جم نخور من اوضاع ب نی_برو دنبال آو

نگاهش کردم تا مطمئن شوم انقدر حالش خوب هست که او را به حال خودش بگذارم که دستش محکم شانه ام را فشرد و  نگران

 به جلو هولم داد

 _ من خوبم . برو .

***** 

  دمحم

 را باور کنم .  شانیدروغ ها یمن را خام کنند که همه  نکهیا یبود برا یشیو نما لمیها ف نیا یشد . همه  ینم باورم

است  نیا یها برا نیدانستم همه ا یشد . م یمن باورم نم یشده بود ول یخوب گریهم باز نیآو یبود حت یخوب یها یها باز نیا

 .  اوردیسرش ب ییمبادا بال دیترس یم دیترس یمرد م نیکه از ا

 نیرا در ا یزیچ کیداشتم  نییقیاست .  یروان تکاریجنا کیمرد  نیکه ا دمیفهم یم دیخانه آمدم با نیکه به ا یهمان بار اول از

 خانه پنهان کرده است .

را داخل  میتوانستم پا ینم یوقت حت چینبود ه نیآو یمراسم نامزد یاگر به بهانه  دیبود شا ینظام یقلعه  کی شترینبود ب خانه

 جهنم دره بگذارم    نیا

 . اورمیخواستم باال ب یزد و م یدر دلم چنگ م یزیکه عاشقش بودم چ یکس ینامزد یافتاد کجا هستم وسط مهمان ادمی دوباره

گفت شوهرش است من را  یکه م یمرد یدست ها نیآن هم آرام ب نیآو دمیوجودم سست و کرخت است. د یکردم همه  یحس م

 کرده بود .  یروان

 دروغ بزرگ باشم . کی یصبر کنم و شاهد تماشا نیاز ا شتریتوانستم ب یرا بست نم میراه گلو یزیچ دیاو را بوس یوقت

 ها و دروغ ها را ثابت کنم . یباز نیکرد تا به همه ا دایشود پ یخانه چه م نیدر ا دمیفهم یامشب م دیبا

 کنم . دایپ یزیچ افتمیب ریکه گ نیتوانستم تا قبل از ا یم دیبا یو نگهبان بود ول نیمحوطه پر از دورب در

 کرد .  یم تیبود که مدام هم از او حما یهمدست شکوه تکاریمتنفر بودم که خودش هم جنا نیاو ی دهیبرادر تازه رس نیا از

. استخر و باغ را دور زدم  افتمیراه ب واریها و کنار د نیکور دورب ی کردم در نقطه یبه سر تا سر محوطه انداختم سع ینگاه

 ستادهیا کشیافتاد که دو مرد نزد ییکه چشمم به فضا شدمیسالن و مراسم دور تر م یدرون یاهویرفتم از ه یم شیپ شتریهر چه ب

 نگهبان ها بود . هیشب انکردند  لباسش یبودند و صحبت م

 کنم . دایتوانم پ یم نیزم ریز نیخوام را در ا یکه م یزیکردم چ یتمام وجود حس م با



 

 

شانه ام نشست  یرو یکه ناگهان دست دمیبه سمت در خز واریکردم تا مرد ها حواسشان پرت شود بعد آرام از کنار د صبر

 .وحشت زده و جا خورده به عقب برگشتم .

 یداد و عصب یهوا به سمتش روانه کنم که جا خال یمشتم را بکرد باعث شد  یکه غصبناک نگاهم م نیصورت برادر آو دنید

 داد زد 

  یکن یم یچه غلط نجای_تو ا

 را نداشتم که دنبال بهانه بگردم و نیها نباشم .فرصت ا نیدورب دیکرده باشد وگرنه حواسم بود در د بمیتعق دیداخل سالن  با از

 کرد  ینم هیپنهان شده بودم را توج یواشکی نجایکه من ا نیهم ا یبهانه ا چیه

به هوا رفت حواس نگهبان ها پرت ما شد و به سمت ما آمدند . خون  ادشیکه از درد فر دمیکوب واریحرکت سرش را به د کی با

 افتاد . نیزم یرو هوشیبه سرش گذاشت و ب یاز کنارسرش راه گرفت ناباورانه دست

 شد . یتا ابد از من متنفر م نیشدم قاتل آو ی. اگر م افتدیب شیبرا ینکند اتفاق جد نکهیاز ا دمیترس یا لحظه

بکنم  یهجلب توج نکهیقبل از ا دیبرسد فرار کردم  به سمت سالن .با یکس نکهیمطمئن بودم  ضربه ام محکم نبوده   قبل از ا یول

تا  بود ینجاتش بود و فقط کاف یبرا ییها زیجا چ نیاست و ا یها همه باز نیدانست که من خبر دارم ا یم دی. با دمیدیرا م نیآو

 را ثابت کنم . نیا

ودم خ دیبه سالن پشت در پنهان شدم . اول با دهیسالن را گرفته بود نرس یو همهمه ا یقیموس یوارد سالن شدم هنوز صدا یوقت

مراسم به هم  دندیترس یتماال ماز نگهبان ها نبود اح یخبر یشدند ول یخارج م ایخدمتکار ها وارد  یکردم . گاه یرا ارام م

 نرویا از شالن ب یبود سکوه مینباشم از خدا دیوارد سالن شدند مطمئن شدم که در د فرادشانکه ناگهان دو سه نفر از ا زدیبر

 بعد با افرادش نگران سالن را ترک کرده بود . قهیچند دق یبکشند تا دستم باز شود . و حدسم درست بود . شکوه

 نیوارد سالن شدم رخ به رخ آو یشوند . درست وقت یزود متوجه من م ای ریمطمئن بودم باالخره د یم بدون معطلسالن شد وارد

خواست از سالن خارج شود . از فرصت استفاده کردم و  یبود م دهیدو ینفس نفس زنان انگار دنبال شکوه نیترمز گرفتم .او

 بزند گفتم  بشیغ نکهیقبل از ا

 . میحرف بزن دی_با

 سرد جواب داد یلیبه من انداخت و خ ی. نگاه میکرد و با انزجار خواست من را دور بزند که سد راهش شد اخم

 ندارم . ی_ من با شما حرف

رساند . دستش را گرفتم و از  یهمه من را به جنون م شیکارها نیکرد ا یسرد رفتار م خیگفت شما . با من مثل  یمن م به

 و سرم داد زد  دیبا تنفر دستش را کش میستادیبود ا یخانه که خال یورود یسرسرا یدر فضا دمیکش رونیسالن ب

 من ازدواج کردم ؟  یفهم ی_نم

 یم یزد . ک یهر بار به قلب من زخم م نطوریصراحت کالمش . من دوستش داشتم عاشقانه و او ا  نیکرد از ا یدرد م قلبم

 خواست دست از دروغ بردارد.

 یتو یاون آدم ها دیها روشا نیکنم ؟ ا یرو باور م دیکه راه انداخت یشینما نیمن ا یکن ی؟ فکر م یدروغ بگ یخوا یم ی_ تا ک

 من نه . یسالن باور کنن ول

   زدینگاهش به خودم حالم را به هم م نیبه من انداخت ا یتاسف نگاه با

 من ازدواج کردم . یبفهم یخوا یچرا نم کدوم دروغ لمیکدوم ف شی_محمد تو زده به سرت .زده به سرت . کدوم نما

 رفت  یباال تر م شیصدا قهیکرد انگار او زودتر از من تحملش تمام شده بود هر دق یحرص کلمات را ادا م با

 ؟  یفهم ی_من عاشقشم م

 یلینگاه خ نیچشم ها و ا نیمن سخت بود . ا یبرا یلیکردم باورش خ یم شیآخر بود به قلبم .نگاه چشم ها ریحرفش ت نیا

آدم  یشکوه یواقعا عاشقش باشد ول دیها دروغ نباشد شا نیا دیکه شا دیانداخت به ترد یمن را به شک م نیمصمم بود و ا

 را نداند . نیا نینبود و محال بود آو یدرست

 مشخص بود .  زیهمه چ ینداشتم ول یمدرک دیشا



 

 

 رو ... یمسخره باز نی_محمد تمومش کن ا

ک اش یسیکرد خ یام بدنم از من اطالعا نم یدر کمال ناباور یول نمیاش را بب هیشده بود . دوست نداشتم گر یباران شیها چشم

 چپم باعث شد شوکه شود و حرفش را نصفه رها کند .  یگونه  یرو

ه بود ک دهید نیآو یرا در نگاه و حرف ها یزینبود فقط چ ارمیدر اخت میچشم ها و قلبم و نفس ها ینگاه من کرد . حت رتیح با

 باعث شد کامال از کنترل خودم خارج شوند .

 وار . نفسم به نفست بند بود ... وانهیسال ها عاشقت بودم .د نی_ من تمام ا

ه حدث کیکه از  یشود اشک غم است . اشک ریگفتند اشک اول که از چشم چپ سراز یشد م زیاز چشم راستم سرر یبعد اشک

 است .  یناش یتلخ زیغم انگ ی

 تونم بدون تو نفس بکشم. ی_من نم

کرد  یم لیدلم خودش را به واژه تبد یشده رو نیسنگ یسال ها نیا یحرف ها یکرد همه  یباز نگاه من م یو با دهان ناباورانه

 کرد . یم زیو سرر

 . دمیکردم . با نفس تو نفس کش هیتو گر یها هیبا گر دمیتو خند ی_من با خنده ها

 . شدیشد دلم هر لحظه سبک تر م یبود که با هر جمله اش فقط نفسم راحت تر م نیاعتراف چقدر سنگ نیا

 افتاد  هیبه گر نیآو

 میزن نیبکشم ملت من عاشق ا ادیبرم وسط سالن فر دیداد بزنم ؟ با نویا دی؟ با زنهیقلب من با هر ضربان قلب تو م یدونی_تو نم

 ؟  شهیکه امشب نامزد

 دهانش گذاشته بود .  یدست رو تریبود و در ح یجار شیها اشک

 یازدواج نم یگریاست مگر با مرد د یگریگفت عاشق مرد د یکرد ؟ مگر نم یم هیمن گر یکند . چرا برا هیخواستم گر ینم

 کرد . یم هیکرد پس چرا داشت گر

ابت رو ث نیو من ا یروان تکاریجنا هیادم  نیا یول یاگر تو واقعا هم دوستش داشته باش یشه ؟ حت یمن باورم م یکن ی_فکر م

 ... کی یخواسته فدا ایذارم خودت رو ناخواسته  یکنم . نم یم

 _بسه ....

 زد . ینفس م نفس

 _ تو رو خدا بسه .

و با  بودم دهیبه دوش کش ییاحساس را به تنها نیهمه سال ها ا نیقلبم تحمل نداشت . من ا نیاز ا شتریرا نداشتم ب دنشید تحمل

شکل اعتراف کرده بودم . از کنارش رد  نیو عاجزانه تر نیو حاال به بدتر ندیب یمن را به عنوان مرد م نیآو یکه روز دیام نیا

 . زمیرا به هم بر یمهمان نیزد ا یم ادیشدم و به داخل سالن رفتم  تمام وجودم فر

 .. نیآو یها هیگر یوجودم ول تمام

 یآن ها هم رفتار نن را دوست نداشتند ول یکرد  حت یآقا رضا که از دور من را با اخم نگاه م یها چشم

 کرد ؟" ینفر من را درک نم کیخدا  ی"چرا محض رضا 

*** 

  رامان

د . و دو نفر پشت سرم بودن ژنیخشکم زده بود و ب میدر حا دمیشن یکه داشتم م یاز آن اعتراف هولناک آمدیباال م یبه سخت نفسم

 و محمد را نشنوند نیآو یکه صحبت ها ستندیآن دو نفر را مجبور کرد عقب با ژنیب

گذاشت افرادم  یمتشکر باشم که نم ژنیکرد از ب یداشت به همسرم اعتراف به عشق م یکه مرد طیشرا نیتوانستم.در ا ینم

 من بود  یزندگ یشوند که بخش خصوص ییها زیچ نیچن ریدرگ



 

 

 کند . یم هیدارد گر دادینشان م شیلرزش نامحسوس و تکان شانه ها یول دمیدیرا نم نیآو

 یداشت که نفسم حت هیگر شتریکرد ؟ حال من ب یم هیکرده بود گر وانهیمرد که من را د نیا یکرد ؟ چرا برا یم هیچه گر ی"برا

 یخشک شده ا یمثل مجسمه  ینداشتم ول دنینفس کش یخورد راه هوا برا یکرده بود و تکان نم ریگ میگلو بیآمد . س یباال نم

و اشک  نیآو دیداد و از آن بدتر واکنش شد نیآو لیمشت اعترافات مسخره تحو کیتمام  تمرد با وقاح نیکردم که ا ینگاه م

 ... نیوقت آو کیبود که چهار ستون تن من را لرزاند نکند  ختنشیر

 _بسه ... تو رو خدا بسه ...

 شستند   یخورد و انگار در دلم رخت م یزد . دل من به هم م یبغص آلود و گرفته بود نفس نفس م شیصدا

 نیآو بکشم و به ادیخواست داد بزنم سر همه فر یجدا شد و به سالن رفت پا داخل خانه گذاشتم و نفسم باال آمد دلم م نیاز آو یوقت

 میبگو

وقت عاشق مرد  مرد آن هم کیاعترافت  دنیاصال مگر شن ایبود  یدیجد زیرا بکند   مگر چ نکاری" چرا اجازه داده است ا

 بود ؟ " یبود کار درست یگرید

بود . با  زیسرخش خودش گواه همه چ یشم ها یکرد ول یرا پاک م شیشده بودم که خودش برگشت داشت اشک ها کشینزد

 خورد . یمن تکان سخت دنید

 _را..ما..ن 

 که یو در حال یبه پشت سرم کرد و بعد با نگران یام . نگاه دهیرا شن شانیدانستم نگران شده است که چقدر از حرف ها یم

 پرت کردن حواس من گفت ینشان بدهد برا یکرد خودش را عاد یم یسع

 شده ؟ سامان کجاست ؟  شیزیچ یشده ؟ کس ی_چ

ام به  یددر حال انفجار بودم و شب نامز یبمب ساعت کیمن  نکهینگران باشد از ا دیبترسد و با دیانگار به او فهماند که با سکوتم

 نداشت . یا دهیشب را خراب نکنم انگار فا نیکردم ا یکل نابود شده بود و هر چقدر سع

 ... بذار ... ستی... ن یکن یکه ... تو فکر م ی_اونجور

نشان بدهم که حق ندارد به حرف  نیخواست به آو یخواست محمد را تکه پاره کنم دلم م یام گذاشتم . دلم م نیب یرو انگشت

 مرد گوش بدهد چه برسد به اعترافاتش .  نیا یها

 . یچینگو ... ه یچی_ه

 عطر او یمحمد هم از بو یعنیام بود .  ینیب ریعطرش ز یمن بود و بو کینزد ستادمیو ا دمی.به او رس دیپلکش لرز دهیترس

 یم وانهیمن را د یها همه مسخره بود ول نیکرد . ا یم وانهیهم من را د نیا یبردم لذت برده بود ؟ حت یکه من لذت م نقدریهم

 کرد

 چرا ؟ چرا ...  ی_بهت گفته بودم باهاش حرف نزن

 _رامان 

 یم داشی. سامان گفته بود پ دیایکردم که ب یاز پشت سرم باعث شد حرفم نصفه بماند و به عقب برگردم ، فکر نم ییآشنا یصدا

 یم بکرد یبا او فکر م رمیاخ یگفته باشد . بعد از رفتارها یکردم جد یفکر نم یول دیآ یشود چون به خود سامان گفته بود م

ال انگار اص یتمام بشود ول یارتباط نحس خانوادگ نیا زهایچ یلی.بگذارد قبل از رو شدن خ نارتباط با م الیخ یشود . ب الیخ

 یکند و حاال عالمت سوال ها قیدانست سامان را فرستادم تا تحق یدانست که من بهش مشکوک شده ام . نم یخبر نداشت و نم

 بود . ادیز

که پسرش مرده است و به  دیفروزنده د یوقت شیم یام متنفر بودم . چند هفته  یزندگ یتمام آدم ها یآدم به اندازه  نیاز ا من

که مانع  یزیزد. تنها چ ییکرد و حرف ها بودم لب به حرف زدن باز دهیرا بخش شانیهم کشته شد و من جان هر دو سیدست پل

 خانواده اش . شیبرگشتن پ یبرا میها یریبود و درگ نیآو اورمین سرش ییشد به سراغش بروم و بال نیاز ا

به من داده بود که  یمشت اطالعات که مرد کیکرد و  یکار م شانیکه سامان داشت رو یقاتیمطمئن نبودم و فقط تحق هنوز

 خواست من را بکشد و پسرش هم ... یخودش م

 _مبارک باشه 



 

 

 و مغرورش دو نفر از محافظانش پشت سرش بودند  . یاز خود راض لیانداختم با آن استا شیبه سرتاپا ینگاه

  اوردیام در ب یخصوص یخواستم او سر از زندگ ینم یمتعجب بود ول نیآو میانداختم و به سمتش رفت نیدور کمر آو دست

 .دیاومد دیکرد_خوشحالم 

 یحساب شخص هیبود که من هنوز آماده نبودم با او تصف لیدل نیها به ا نیها تعارفات معمول است و همه ا نیدانست ا یم خودش

 بکنم .

 هنوز مطمئن نبودم  یتصفه حساب بزرگ در نظر داشتم ول کی شیبود که برا نیها به خاطر ا نیا همه

به مناسبت  یمتیگران ق سیسرو زدمیگرفت حدس م نیرا به سمت آو یداد و جعبه ا یسالم نیزد و به آو یمصنوع یلبخند

 گرفته باشد .  ینامزد

 لرزانش گرفت  یدست ها نیکرد و جعبه را ب یخجالت زده تشکر نیآو

 ؟  دمی_انگار بد موقع رس

 تکان دادن و خونسرد جوابش را دادم سر

 ن .خدمتتو میرس یداخل ما هم م دیی_نه ابدا بفرما

  شناختیراه ها را خوب م نیبا نگاه من جلو افتاد تا راه را نشان بدهد هر چند ا ژنیب

 به من کرد یمضطرب نگاه نیرفتند او یوقت

 _رامان ...

  دمیخط و نشان کش دیتهد با

 جمع ... ینکن جلو یکار کی.  نیآو یخور یسامان جم نم ای_از کنار من 

 دهانش را قورت داد  آب

 دستش انداختم  یبه جعبه  ینگاه

 فرصت بنداز دور نیآشغالم در اول نی_ا

ب چس کیاش در رستنگاه مو  یشانیوارد سالن شد و بحثمان نصفه ماند خودش را مرتب کرده بود به سمت ما آمد کنار پ سامان

 نکند . ییخود نما یلیزخم همرنگ پوستش زده بود که خ

و به سمت  دیکش رونیمن ب یخودش را از دست ها یاش شد و با فشار یشانیار پسامان فورا متوجه چسب کن دنیبا د نیآو

 برادرش رفت .

  دیپشت هم پرس دهیو نگران و رنگ پر دیصورت رامان کش یرو دست

 کنه؟کار محمده ؟  یبال رو سرت آورده ؟ سرت درد م نیا یشده ؟ ک یچ تیشونیشده ؟ پ ی_چ

 او را گرفت تا آرامش کند یدو طرف بازوکرد . سامان  انیآخرش را وحشت ب سوال

 فقط آروم باش .  ستین میچیدلم من خوبم . ه زی_عز

کردم که  یحسادت م بینبوده و من عج یجد بیتا مطمئن شود آس دیچرخ یصورت سامان م یرو شیمضطرب چشم ها نیآو

 تر بود  قیمن نبود که جراحتش عم یچطور نگران دل زخم خورده 

 ؟ ی_خوب

 شده بود . دهیآدم به گند کش کیبه کل به خاطر  مانیچقدر دردناک بود که شب نامزد دیسوال را پرس نیا

 نه ؟  ای یدی_خوبم . خوبم . فقط به من بگو اون مردک رو د



 

 

بال را محمد سر سامان آورده است و  نیاز صورت سامان فاصله گرفت  .مطمئن شد که ا شیسکوت کرد و دست ها نیآو

را از هم باز  میبوده که برادرش را زده است .نگاه شرمنده اس به من انداخت که اخم ها نیسنگ یلیخ شیبرا نیامشخص بود 

 نکرده بودم و شرمنده رو به سامان کرد

 نکن . یزیکنه فقط آبرو ر کاریخواد چ یدونم م یسالن .نم ی_برگشته تو

  دیرا بوس نیآو یشانیتکان داد و پ سر

 . زمی_نگران نباش عز

 دمید نیکنار پدر آو یی. دا یی. چشمم هم دنبال محمد بود و هم دا میوارد سالن شد یمسعود را با خودش آورده بود چهار نفر فقط

 کرد .  یصحبت م ییبا دا یجد یلیکرده بود و خ یطی. آقا رصا اخم غل

و  بیحرف هج ییچه بود . نکند دا یجد یگفت و گو نیپس ا دندید یرا م گریبار بود همد نیاول یشدم آن ها که برا متعجب

شود گ نگاه سامان کردم که  شیدایکنم و محمد پ شیرها دمیترس یجدا شوم. م نیاز آو دمیترس یزد م یم نیبه پدر آو یبیغر

 را گرفتم   متعجب به سمت من برگشت  شیکه بازو دخواست به سراغش برو یبود م دهیمحمد را د

 تا من برم و بر گردم .  قهیدق کی یحت یداریبرنم نیچشم از آو ژنی_سامان محمد رو بسپر به مسعود و ب

 تکان داد و راه افتاد  یبود مسعود به نشانه اطاعت سر دهیرا شن زیبه مسعود کرد که همه چ یتعجب زده نگاه سامان

 و بعد به من انداخت نیبه آو ینگاه سامان

 شده ؟  یچ دیبگ دیخوا ی_م

 و آقا رضا اشاره کردم  ییسر به دا با

 مشکوکه  یزیچ کیبرم اونور .  دیمن با یشده رو از خواهرت بپرس ول یچ نکهی_ا

گفت و گو  نیا مانیاند برا بهیآن ها غر میدانست یشد . ما که م بشانیو آقا رضا  و مکالمه عج ییمتعجب متوجه دا سامان

 مشکوک بود.

وارد جلوش تکان دادم و اتمام  دیبرگشتم و نگاهش کردم و انگشتم را تهد نیبار آخر به سمت آو یتکان داد برا یسر سامان

 حجت کردم 

 .نمیبه روزت اگر تو رو با اون بب یوا ی. الزم شد ازش فرار کن ول یبش کینزد کهیاون مردت یلومتریک کیخوام فقط به  ی_م

 شده بود . یشب خراب بشود ول نیسر تکان داد خودم هم دوست نداشتم ا یدلخور فقط نگاهم کرد و به سخت نیآو

 شب خراب شده بود. نیهم ا بدجور

 زد یمن پوزخند دنیبا د ییآقا رضا سر بلند کرد و نگاه من انداخت .دا دمیبهشان رس یرفتم وقت ییسمت آقا رضا و دا به

 . نمیهمسرت رو بب یها لیو فام امیب یگفت یم دی_زودتر با

 انداخت ییبه دا یکه بدجور به هم گره خورده بودند نگاه ییو اخم ها یرضا با ناراحت آقا

 رامان گفتم آشناست . دنی_با د

 در سالن چرخاند یسر الیخ یب ییدا

 . رمیکردم جلوش رو بگ یزنش دختره تو حتما اقدام م دونستمی_اگر م

 کردند  یم از چه صحبت اوردمیحرفش سر در نم نیشدم از ا یعصبان

 ؟ یگیم یچ یی_دا

 داد  رونیرضا نفسش را با حرص ب آقا

 . ستیتو ن هیشب یبچه سرسوزن نی_مطمئنم ا



 

 

در لفافه حرف زدنشان و  نیشناختند ؟ کالفه شده بودم از ا یرا م گریان ها واقعا همد یعنیحرف ها چه بود .  نیاز ا منطورشان

 گفتند یچه م دمیفهم ینم نکهیاز ان بدتر ا

 ؟  دیبد حیواضح تر توض شهی_م

 زد  یپوزخند ییدا

 . ستین یقابل گفتن زی_چ

 رفت  و من هاج و واج مانده بودم  زهایاز م یکیو به سمت  دیراهش را کش و

 کرد  تیسالن هدا رونیرضا دست پشتم گذاشت و من را به سمت ب آقا

 . میحرف بزن دی_با

 باز نشده بود. شیذره از اخم ها ستادیا میرو به رو ستیما ن کینزد یکسراحت شد  الشیو خ میرفت رونیاز سالن ب یوقت

 از شباهتت به مادرت  دمیفهم یم دینداره . با یخوب ی نهیشیپ تییدا ی_گفته بود

قفل شده در  یام را هم در البوم یخانوادگ یعکس ها یبود من حت دهیکرد؟ مگر مادر من را د یبودم از مادر من صحبت م جیگ

 . شناختمشانی... من چطور نم یول شناختهیبود که خانواده من را م یمعن نیحرف ها همه به ا نیا داشتمیگاوصندوق نگه م

 ؟  دیشناسی_ شما خانواده منو م

  دیکش یقیانداخت و نفس عم یاطراف را نگاه نیآو پدر

مشکالت با مادر سامان  ریدرگ یلیاومده بود خ ایکه من ازدواج اولم بود و سامان تازه به دن یداشتم وقت کیبرادر کوچ کی_من 

 و حواسم به خانواده ام نبود . میبود

 یکرد انگار دنبال کلمات م یبه خانواده من داشت . مکث کوتاه یچه ربط ایقضا نیدانستم ا یحواسم را جمع کردم . نم خوب

 گشت تا ادامه بدهد 

بود سن بچه ها کم  نیطرفه هم نبود . خانواده ها مخالف بودن. علتش هم ا کی یلیبود . البته خ مونی_برادرم عاشق دختر همسا

 بود .

اش داشت من را به هم  یاطالعات دادن آرام و قطره چکان نیمن داشت ا یبه زندگ یاو چه ربط یخانواده  یقصه  دمیفهم ینم

 . ختیر یم

به ازدواج کنه رفت شمال  یاون ها رو راض نکهیا یخانواده ها قهر کرد و برا دیشد یبه خاطر مخالفت ها برادرم نکهی_تا ا

 نداشت . نامهیساله نشده بود و گواه 18دوستش . هنوز  یخونه 

 . دیایبه مذاق من خوش ب یلیخ ستیقرار ن یحرف ها نیکردم ا یم حس

 که به من ارتباط داره . میبرس شیبه بخش عتریسر شهی_خوب م

 به صورت من انداخت  ینگاه

 ما بود . ی هیهمون دختر همسا امرزی_مادرت خدا ب

 یمادر من در سن کم عاشق عمو یعنیکلماتش را درک کنم .  یکردم معن یم یمغزم قفل کرد و سع یلحظات یشدم . برا شوکه

 ند بوده ؟ آقا رضا ادامه داد تا سواالت ذهنم را کمتر ک نیآو

تا  یخبر رو به برادرم دادن از خوشحال یبشه . وقت شتریخورده بشن تا سنشون ب یریشدن اون ها ش ی_باالخره خانواده ها راض

 کنه .  یم یدوستش رانندگ نیتهران رو با ماش

  دیگواستان را بد یداستان باشد . انگار سختش بود باق ندیبخش ناخوشا نجایا زدمیحدس م دیسکوت کرد با دیجا که رس نیا به

 راه تصادف رفت ته دره و جا در جا مرد . ی_تو

 کلمه را به کار ببرد . نیکرد کمتر یادا کرد و سع یجمله را به سخت نیحبس شد   ا نفسم



 

 

نه روز مادرت اومد در خو کی نکهی.تا ا میدیسر داداشم اومد نفهم ییچه بال مینیبب میشد ریگیافسرده شده بود . هر چقدر پ مادرت

 من .  ی

ارتباط به من نبود و  یمادرم بود ب یاگر زندگ یشد ؟ حت یوقت پر نم چیه شیمن حفره داشته . چرا چاله چوله ها ی"چقدر زندگ

 من گره خورده بود . " یبدجور به زندگ

 کرد. یآورد خسته ترش م یکه به زبان م یرضا خسته بود و هر کلمه ا آقا

نفر رو آورده و  اصرار  کیات بود . مادرت گفت  ییکمکش کنم . مخالف سرسخت ازدواج مادرت با برادر من دا _ گفت که

 دیمن .گفت با شیپ ادیتونه ب یداره که با اون آدم ازدواج کنه . به من گفت که برادرم گفته بود اگر کمک الزم داشته باشه م

 . هیل دارادم مشک نیکمکش کنم به خانواده اش ثابت کنه ا

 نینخواهد بود و ا یندیخوشا زیمطمئن بودم چ یگفته شود ول یزیداستان قرار بود چه چ نیته ا دمیفهم یباز مانده بود نم دهانم

 انداخت . یمن را به وحشت م

 ؟  دیکرد کاری_شما چ

 به من کرد  ینگاه

کردم و مدارک بهش دادم تا برد خانواده اش  قیتونستم بکنم . رفتم واسش تحق یم کاری_مادرت و برادر من عاشق هم بودن . چ

 کرد.  یرو راض

 کردم که پدرم آن مرد نبوده است . یبند آمده بود. خدا را شکر م نفسم

ما  یچگب یات قبال همباز ییبود ازدواج کرد که پدر تو بود . دا شیخواستگارش که هم دانشگاه کی_بعد از چند سال مادرت با 

کرد و گفت باعث شدم  دمیاومد سراغ من . تهد رمیاجبارش به ازدواج مادرت رو بگ یمن تونستم جلو یمحل بود . وقت یتو

خانواده اش بشه. البته اون  شرفتیتونسته باعث پ یبوده و م یمرد آدم ثروتمند نخواهرش و اون خراب بشه . چون او یزندگ

 ات توسط خانواده اش طرد شد .  ییکرد و دا رشیدستگ سیا هم پلم اد مخدر بود که بعد یآدم قاچاقچ

 گذشته خانواده ام . یزندگ نیداستان ا نیها ا نیشد ا ینم باورم

کرده .  دایپ یخوب یخوبه و همسرش وضع مال شیبچه دار شده و زندگ دمیدورادور فهم نکهیاز مادرت خبر نداشتم تا ا گهی_د

کردن  ادیرو پ ینیماش کی شیسال پ یلیخ نکهیبا خانواده اش ارتباطش رو خوب کرده بود تا ا یمونیات با ابراز پش ییظاهرا دا

از  یکیوقت ثابت نشد فقط  چیبرادر من رو منحرف کرده ته دره . ه نیبودن ماش دهید ابوده که شاهد ینیماش هیشب یلیکه ت

 موضوع رو گفت .  نیبهم ا سیاداره پل یدوستانم تو

 برسد ؟  یزیخواست  به چه ج یاقا رضا کردم منگاه  متعجب

 ازدواج با مادرت .  یکرده بود برا یات معرف ییبود که دا یبه نام اون مرد نی_ماش

به  میبود بر تمام شک ها یحرف ها انگار مهر نیا یدرست نبود و انتها یزیشود . چ یدر درونم روشن م یزیکردم چ یم حس

 . ییدا

 ه . کن یم یریگیو گفت خودش پ ختیبه هم ر یلیموضوع رو   مادرت خ نیصحبت کردم و بهش گفتم ا ی_من با مادرت تلفن

پدر  یخواستم ول یبرسد که من نم ییحرف ها به جا نیخواستم ا یبرسم . نم یاصل جهیخواستم به نت یبند آمده بود . نم نفسم

  زبان باز کردم یشد به سخت یسکوتش طوالن یسکوت کرد  وقت نیآو

 _بعدش ؟ 

 پدرانه .  یبا حس یبار بدون خصومت بدون تنفر و حت نیاول یو غصه نگاه من کرد برا یبا ناراحت نیآو پدر

 کردم . داشیو نه پ دمیوقت نه مادرت رو د چیه گهی_د

 یدر حق من و گذشته ام بد ییکردم دا یشد . فکر م نیرفت و سرم سنگ یاهیس میحسکردم چشم ها یلحظات یرفت . برا نفسم

که در ذهنم مثل ساعت شماطه دار دنگ دنگ صدا  یحدس نیخواستم به ا یخواستم باور کنم  . نم ی... نم یکرده باشد ول ادیز

 را بستم . سرم در حال انفجار بود . میها چشمگرفتم و  واریکرد فکر کنم . دست به د یم



 

 

 چیباعث مرگ مادر و پدرم شده وجود نداشت . ه ییکه نشان بدهد دا یزیوقت چ چیاحتمال بود ه نی؟ ا ییممکن بود دا یعنی

 رفته بود .  یسفر خارج یماه قبل از آن اتفاق برا کی ییبود که دا ادمینبود . خوب  رانیوقت اصال آن موقع ا

 کار را بکند . محال بود . نیبرادر با خواهرش ا کیممکن بود  چطور

 . دیشانه ام گذاشت و نگران پرس یرضا دست رو آقا

 _ حالت خوبه ؟ 

 کلمه حرف بزنم  کیباال آمد تا  یبه سخت نفسم

 _نه ...

  دیدست پشتم کش نگران

 یمادرت بوده ول ییات پسر عمو و برادر رضا ییدا نکهیبا ا یزود قضاوت نکن حت یول یکن یفکر م یبه چ یدار دونمی_ م

... 

در سرم زنگ زد  یزیبود . چ یکیبا مادر  لشیفام دمیرا بارها د ییدا ی؟ خودم شناسنامه  ییا؟ برادر رض زدیحرف م ی" از چ

 ."  یی.پسر عمو و برادر رضا

 بزرگ گرفته بود .  یمن را دروغ یاز زندگ یمیکردم . ن یخودم هم حس م یلرزش را حت نیو ا دمیلرز یم

 .. مادر ...مادرم بوده ؟  ی.. پسرعمو دی_مطمئن...

 . نانیتکان داد به اطم ینداشتم سر یکه من اطالع نیرضا که تعجب کرده بود از ا آقا

پدر  نیهم یکس نبود نگهش داره برا چیما بود . پدرو مادرش که فوت کردن ه یبچگ یات همباز ییگم که دا ی_مطمئنم . م

 گرفتن نگهش دارن  . میبزرگ و مادر بزرگت تصم

دروغ  کیمن  یدروغ بزرگ بود . تباه کیمن  یزندگ یکرد و توان نشستن نداشتم .همه  یم ینیسنگ میآمد . پاها یباال نم نفسم

دروغ بزرگ  کی ییدا کیدروغ بزرگ بود   کشتن قاتل پدر و مادر با تحر کیهمه سال بدبخت کردن خودم  نیبزرگ بود . ا

 زانو زد و نگران گفت  نیزم یدروغ بزرگ بوده است . آقا رضا کنار من رو کیمن  یزندگ یشد که همه  یبود . باورم نم

 پسرم . حالت خوبه ؟  یشد ی_چ

بود  یمن به دست کس یتمام زندگ یتباه یعنیمن مانده بود که تباهش نکرده باشند ؟  یبرا ی"پسرم ؟ من پسرش بودم ؟ هنوز کس

 یاختالف سن ؟ییاو حجاب نکرده بود ؟ برادر رضا یوقت جلو چیچطور ه بود پس یدیخودم نبوده . مادرم ادم مق ییدا یکه حت

و محرمش محسوب  ییبرادر رضا یمادرم شده باشد، از نظر شرع ریبود اگر هم ش یمنطق زیسال بود . همه چ 2شان با مادرم 

 دمیواده من است حاال فهمخان یکردم تنها بازمانده  یکه فکر م یدروغ وحشتناک بود .کس کیمن سر تا سر  ی. زندگ شدهیم

 ... " دیشا

کرد با حرف  یم یمن را محکم فشرده بود و سع یشانه ها شیآمد.نگاهم به صورت آقا رضا ماند که دست ها یباال نم نفسم

 آرامم کند .  دشانیشن ینم میکه گوش ها ییها

 دروغ بزرگ بود" کیمن تمامش  ی"زندگ

************* 

 نیآو

 ییدانستم چه شده است و چه حرف ها ی. نم دیرس یرامان به همراه بابا به سالن برگشتند رامان حالش خوب به نظر نم یوقت

گفت که رامان آرام  یزیمهربان ور گوشش چ یلیآخر دست پشت رامن گذاشت و خ یپدر لحظه  یرد و بدل شده است ول نشانیب

راحت شد ک به سمت ما آمد. جدا  الشیخ دیمن و سامان را د یمن گشت . وقت لدنباسر تکان داد و بعد سر بلند کرد و با چشم 

 . یهم عصبان یلی.خ دیرس یهم به نظر م یحالش خراب بود ، عصبان نکهیاز ا

سالن  یگفت که در شلوغ ییزهایطور که چشمش به من بود در گوش سامان چ نیو هم دیکش یسامان را کنار دیما که رس به

 .  دمینشن



 

 

تابلو نکنند تا خودش سر  ادیسامان گفت ز تیسامان آمدند و در نها شیو  مسعود عاجز پ ژنیکردند نرفت . ب یرا هر کار محمد

 وقت به سراغ محمد برود . 

زده نگاه  رتیو ح دیرفت و ناگهان عقب کش یدر هم م شتریسامان ب یهر لحظه اخم ها زدیرامان در گوش سامان حرف م یوقت

 رامان کرد 

 ؟ یگیم یدار یچ یفهمی_م

 منقطع بود  شینفس ها رامان

 زود روشن بشه .  یلیخ دیموضوع با نیامشب . ا نیکارو بکن . هم نی_فقط ا

که بود بابا ازش خبر داشت  یزی. هر چ ختیدانستم چه در گوش او گفت که سامان هم به هم ر یزده بود نم رتیهنوز ح سامان

و  ژنیدرآورد و ب بشیاش را از ج یرفت گوش یطور که به سمت در سالن م نیو هم.سامان با سرعت از ما فاصله گرفت 

 مسعود را از دور صدا زد  

رها کردند و خودشان از  الیخیبود که از محمد مهم تر بود . که او را ب ینگران شوم چرا که موضوع شتریباعث شد ب نیا و

مار است . ک دهیرا شن مانیدانستم چقدر از حرف ها یافتاده است .نم یزدند   جرات نداشتم از رامان بپرسم چه اتفاق رونیسالن ب

 .  زدیرفتند م یکه م ییبه مهمان ها یورکز یلبخند یو فقط گاه ستادیمن ا

افتاده است که انقدر به هم  یچه اتفاق دانستم یسکوت کرده بود و از کنار من تکان نخورد . نم یمهمان  یمانده  یتمام مدت باق 

چه  ایرا هم مطمئن نبودم که شک کرده و  نیمحمد وسط بود ، ا یحاال چون پا ینبود که به من شک کند ول یاست . آدم ختهیر

 شده بود .  شیدایپ یدر مهمان یچطور دمحم دانمیکرده است . نم یفکر

 بود .  شیابروها نیب یبد را گرفتم که برگشت به سمت من . اخم شیبازو آرام

 شده   ی؟چ یکن یم ینجوری_رامان چرا ا

 تر شد .  ظیغل اخمش

 راجع بهش  میکن ی_باال صحبت م

 به خاطر من بود ... یختگیهمه به هم ر نیشدم . اگر ا یم وانهیچه شده د دمیفهم ینگاهش کردم . اگر نم ختهیو به هم ر کالفه

 نکردم ... ی_من که کار

 صورتم قرار گرفت  کیصورتش نزد دیبه سمت من زد و دستم را گرفت و به سمت خودش کش یچرخ یعصب

 حرف بزنم راجع بهش .  نجایخوام ا ینکن نم وونهیمنو د نی_آو

 بدرقه هم نرفت . با چشم دنبال یبرا یرفتند . رامان حت یهمه داشتند م باینمانده بود . تقر یلیخ یمهمان انیکردم . تا پا سکوت

محمد  یدانستم چرا انقدر رو ی. نم دیایب شیاو و رامان پ نیب یخواستم تنش یبودم برود . نم دوارینبود. ام یگشتم ول ید ممحم

د از محم یخبر بودم و حت یاتفاق افتاده بود که من ازش ب یزیکس انقدر حساس نبود. و از همه بدتر چ چیه یحساس است . رو

 خم نگران کننده تر بود .

چرخاند . با التماس نگاهش کردم و آرام فقط  یبا حرص در دستش م یدستش بود ، دست نخورده . ول یوانی،ل دمشید باالخره

 را تکان دادم  میلب ها

 "برو . "

 ی.فکر م دمیرامان را کنار گوشم شن یفهمد . صدا یخوردم که چرا زبان آدم نم یرا بستم ، حرص م میتکان داد . چشم ها سر

 کند  .   یم یآمدند ، خداحافظ یم یخداحافظ یکه برا یکسان کردم دارد با

 و اشاره کن . مای. حاال نگاهش کن و بهش ا یا چارهیاتاق ب میبرگرد نی_آو

 برود .  نجایخواستم محمد از ا یزهرم شده بود .من که فقط م شب

به حس خودش به من شک داش؟ و از  نقدریبه محمد ندارم ؟ چرا ا یمن حس دیفهم یکرد ؟ چرا نم یم دی"چرا رامان مدام تهد

 تر شده بود ؟ " ختهیافتاده بود که از قبل هم به هم ر یهمه مهم تر چه اتفاق



 

 

 یاصال آن سمت را نگاه نم یموضوع شده بودم ول نیبود و من متوجه ا شیمحمد همچنان سر جا یشده بود ول یسالن خال بایتقر

مت بار سر تکان دادم به س نیآخر یشدم . برا دهیشد و دنبال رامان کش دهیکنم . دستم کش جادیا یتم دوباره تنشخواس یکردم . نم

 برود .  نجایفقط از ا واستممحمد و با التماس نگاهم ازش خ

ر ام رفته بود سامان هم د یابروها یتکان داد گره  یدر گوش سامان که تازه وارد سالن شده بود گفت . سامان سر یزیچ رامان

 شد  . یلحظه باز نم یو برا

 یما برا. سل میگردیآخر شب برم میو اگر بهتر شد میرویاستراحت باال م یحرفش با سامان که تمام شد به پدر گفت ما برا رامان

 یبابا بود که در کمال ناباور دمیام یکس نبود من را نجات بدهد از برگشتن به اتاق .همه  چیپدر و مادرش رفته بود . ه یبدرقه 

 از حرف رامان  استقبال کرد . یبا مهربان یخونسرد و آرام و حت یلیخ

 . دیراه افتاد  و دستم در دستش من را دنبال خودش کش رامان

از  شهیهم یزند ول ینم یبیدانستم رامان به من آس یم نکهیو به اتاقمان برگشتم . آب دهانم را قورت دادم با ا میپله ها باال رفت از

 بکند .  ینبود و ممکن بود هر کار ینیشبیقابل پ دمیترس یخشمش م نیا

را  می، از ترس چشم ها دمیلرز ی. م دیرا باز کرد و من را فرستاد داخل اتاق و خودش وارد شد و در را محکم به هم کوب در

 بلند شد شیبستم که صدا

 گفت ؟ یبهت م ی_چ

 کردم .  یآرامش م دیبه سمتش برگشتم با آرام

 رو تموم کنم . یباز نیا نکهیازم نبوده و ا یبگه ؟ چرا خبر دیبا ی_چ

 کرد گفت  یکه باور نم یبه سمت من برداشت با لحن یقدم رامان

 ؟ نی_هم

 بزند .  یدست کیتوانستم بگذارم به من  یاست . نم دهیرا با محمد چقدر شن میدانستم صحبت ها ینم

 ... یبگه . ابراز ناراحت ی_مگه قرار بود چ

 حرفم داد زد  وسط

 _به من دروغ نگو ...

 یتنها موصوع نیرا از ترس بستم . عقب عقب رفتم و او هم جلو آمد . مطمئن بودم ا میبود ، چشم ها دهیرا شن زیهمه چ پس

 دروغ دی... از اول نبا یبود ول یمحمد عصبان یاگر از من به خاطر گوش کردن به حرف ها یکه ناراحتش کرده است حت ستین

 . آرام با التماس نگاهش کردم ددروغ حالش بدتر ش نیگفتم انگار با ا یم

 _رامان تو رو خدا داد نزن . 

توانستم قورت  یصورتم شد . آب دهانم را هم نم کیو صورتش نزد دیکوب واریکه دستش را کنار سرم به د واریبه د دمیچسب

 تیضعدر آن و یبود  حت دهیچیام پ ینیب ریادکلنش ز یصورتم بود . بو ینفسش رو یصورتم توقف کرد . گرما کیبدهم . نزد

باعص شده بود  یواریاش رعشه به تنم انداخته بود . نور کم رنگ چراغ د یصورت برزخ یکرد ول یبو من را سست م نیهم ا

 . دیبلع یو من را م من بد ی رهیاش خ یذغال یی.چشم ها افتدیب هیصورتش سا یرو

 افته .  یدور و برم زنم اتفاق م یفهمم چ یمن نم یکن یمن رو احمق فرض نکن . تو فکر م نی_آو

 چه طور رفتار گهید دادیشکل ممکن داشت واکنش م نیگفتم محمد به ناراحت کننده تر یچه م یبود .ول دهیرا شن زیهمه چ پس

 تمدانسیم نکهیخواستم نشانش بدهم با ا یکردم جواب نداد وقت یکردم که بهش ثابت شود . با صحبت که باور نکرد سرد یم

 یداشت زندگ یدر حقم کرده بود ول یادیز یآدم لطف ها نیکرد . ا یچه کار م دیاباز هم باور نکرد . من ب یاست ول ینامرد

را چند لحظه  میچه کار کنم . چشم ها دانستمیداشتم نم یمشکالت متعدد یازه کافطورش به اند نیهم ختیر یرا به هم م دمیجد

 بستم و بعد باز کردم با التماس گفتم  یا

 نگفتم به خدا ... یزی_من چ

 گوشم زنگ بزنه  یلحظه ا یباعث شد برا نیزد کنار گوشم بود و ا داد



 

 

 .... یدیشن ی_ول

ست افتاده ا یزد . مطمئن بودم به جز محمد اتفاق یاورد نفس نفس م نییپا یرا کم شیگوشم گذاشتم . صدا یوحشت دست رو با

 داده بود به محمد .  ریرامان االن گ یول

 ینشم لعنت وونهیمن د یخوا ی.م یکرد هیو گر ینگاهش کرد یو اونجور یتا بهت ابراز عشق کنه و گوش داد یسادیوا نی_آو

 یو امروز حمله کرده به داداشت . تو چشم ها رهیخواد تو رو از من بگ یم یفهم یا نم. چر رهیخواد تو رو از من بگ ی... م

 .  زهیریم همرو به  زیهمه چ گهیکنه و م یمن نگاه م

دانستم چه کار کنم که آرام شود . دستم را باال آوردم و  یبودم  . نم دهی. ترس دیکوب واریبا مشت چندبار کنار سرم به د و

 فتم صورتش را قاب گر

 خوام؟ یمن فقط تو رو م یوقت رهیتونه من رو از تو بگ ی_رامان مگه م

 خسته ناراحت نگاه صورت من کرد یچهره ا با

برام نمونده . فقط تو و سامان . پدر و مادرم ...  یزیچ چیدروغ بوده .من فقط تو رو دارم . ه کیمن  یزندگ یهمه  نی_آو

 که اطرافم بودن رو ازم گرفته ... ی... تمام کسان سایرو

 هرچند نامفهوم .  زدیداشت حرف م باالخره

زد . دستم را باال اوردم و  یداد  نفس نفس م هیمن تک یحال خودم هم خراب بود که فلج شده بودم . سرش را به شانه  انقدر

 وزانو نشستم و نگاه صورتش کردم د شینشست و من هم رو به رو نیزم یفرو بردم و نوازش کردم . رو شیدست در موها

 شده ؟ ی_رامان چ

 صورتم کرد  نگاه

 مادرم بوده . پسر عموش بوده . یدر واقع برادر رضا میی_دا

 تعجب نگاهش کردم ادامه داد با

و بتونه من ر ییو دا رهیاز من فاصله بگ سایفرستاده باشه تا رو ییدوست داشت رو دا سایکه رو ی_شک کرده بودم اون پسر

 موضوع  نیکرد راجع به ا یم قیسامان تحق رایمشغول کنه . اخ

 نبوده  یکه تن ییبود ؟ آن هم دا شانییدا سایحال رو نیباعث ا میمستق ریغ یعنیدهانم گذاشتم.  یرا رو دستم

 فروزنده زبون باز کرد . شیچند وقت پ نکهیو فروزنده هم مشکوک بود تا ا یمظلوم ی_قصه 

 را هم .  نیشد حدس زد ا یم

 . میرو بنداز جون هم که هم رو بکش یبود تا من و مظلوم سهیدس کی ی_برنامه کشتن مظلوم

 من آمده بود و کادو هم دادخ بود . یامشب به نامزد حیمرد وق نیرفت. آنوقت ا نفسم

  ستیدر توانم ن تونم ... ی...نم  یاز بابات بشنو دیرو با شیخواد ثابتش کنه ....باق ی_سامان م

 نگاهش کردم  متعجب

 _ بابام ؟ 

 شده بود  یرا باال آورد دوباره عصب سرش

 _ آره بابات . من االن بحثم اون محمده . 

 بود . ینیب شیراجع به محمد قابل پ تشیعصبان یول ستیدانستم فقط محمد ن یم

 _رامان من بهش گفتم ...

 را قطع کرد حرفم

 . به من نگو که اون حرفا تو رو تکون نداد ؟  یبه اون اعترافاتش گوش داد یو گوش داد یسادیوا یول یعاشق من ی_آره گفت



 

 

ه ب نجوریفکر کردم که اگر ا یلحظه ا یبرا یتکان دهنده بود و قلبم را به درد آورد و حت یلیمحمد خ یگفت حرف ها یم راست

با  یفتم ولگر یقرار م رشیتحت تاث شیوقت پ یلیخ دیو شا دیکش یمبا رامان ن ییمن ابراز احساسات کرده بود اصال کار به آشنا

 یقرار داد در خودخواه ریاعترافات محمد که من را تحت تاث نیا یعاشق رامان بودم و حت منبود که  نیها بحث سر ا نیهمه ا

در اوج  شیها رادیا یکه همسرم بود و با همه  ینداشت . به مرد یریداشتم تاث میمرد رو به رو نیکه به ا یام نسبت به عشق

 زها را پشت سر گذاشته بود . یچ یلیمن خ یو برا میعظ یاحساساتش به من اعتراف کرده بود به عشق

 من هم دیشا ندیعشق آرام که به مرور زمان منتظر من بنش کیخواستم ته  یعشق جنگنده م کیبود که من  نیا یها برا نیهمه ا

وقت مثل امشب  چیوقت ه چیه یگفت که نگران من است و به من عالقه دارددول ی. محمد جنگنده نبود. محمد م کنم دایپ یحس

خواهد من را از دست  یبارها وبارها گفته بود عاشق من است گفت بود نم شیوقت پ یلیکه رامان خ یاعتراف نکرده بود در حال

 نیبه دست آوردنم .و من ا یبا خود من برا یبود حت دهیجنگ شیا را براه نیا یمن است و همه  ی فتهیبدهد و گفته بود که ش

 خواستم .  یعشق را م

زده بود به  رفتیپذ یم دیحاال که با یوقت عاشق محمد نشده بودم . محمد تازه به خودش آمده بود . ول چیچرا ه دمیفهم یم حاال

 سرش .

 ... رامان من فقط عاشق توام . فقط تو . یقرار گرفتم ول ری_رامان حرفت هم درست من تحت تاث

************* 

 نیآو

مئن مط نکهیا یبغلم خوابش برد با یپس منتظر شدم تا تو ستیچ هیاصل قض دانستمینم یاز دست رامان دلخور بودم ول هنوز

دانستم سامان با محمد چه  ینمبودم پدر و مادرم نرفته باشند.  دوازیزدم . ام رونیخواب است از اتاق ب ایشده است  دارینبودم ب

 االن هم نیاش تا هم ییدا انتیباشد . هر چند خ نیتر از ا یاش جد ییدا ی هیقض نیکه ا ودمنگران ب یکار کرده است و از طرف

 کرد . یم دهیچیبود که موضوع را پ نیهنوز نتونسته بود ثابتش کند و ا یبزرگ بود ول یبه اندازه کاف

ا کردند  و مامان ب یصحبت م یجد یلیها نشسته بودند و بابا و سامان خ زیاز م یکیسالن دور  یتو نییو مامان و سامان پا بابا

 در هم بود .  یهمه شان حساب ی.ظاهرا سلما با خانواده اش رفته بود .  اخم ها دادیدقت فقط گوش م

 بودند   کردن سالن  زیرفتم . خدمتکار ها مشغول تم زشانیسمت م به

را  میننشستم و دست ها دمیکه رس زیمن سکوت کردند . به م دنیو با د دندیباالخره بابا و سامان من را د دمیکه رس زیم کینزد

 ستون کردن  زیم یرو

 اش بدونم .  ییرو راجع به دا زیخوام همه چ ی_م

 به سامان انداخت . سامان شانه باال انداخت  یپرسش یبه من انداخت و بعد نگاه یبا تعجب نگاه بابا

 نگفتم . یزی_رامان از کنار جم نخورده. من بهش چ

م بود نجایا بهیدانستند آنوقت من غر یرا از من پنهان کنند   همه م یمهم نیخواستند موضوع به ا یکه م نیشدم از ا یم یعصب

 ؟

 دیکن مشیاز من قا دیکن یم یه و گفت از بابات بپرس اونوقت شما سعبد بود که نتونست کامل بگ یحالش انقدر ی_رامان گفت ول

 ؟ 

    نمیتکان داد و اشاره کرد کنار مامان بنش یو سر دیکش یقینفس عم بابا

 یفرق دمیشن یم دیبود که با یزیبه هر حال چ ینداشت ول یخوب یکدام معن چیها ه نیدست پشتم گذاشت و نوازش کرد ا مامان

 یکه م یفقط گوش کردم و هر جمله ا یحرف چیپدر شروع به صحبت کرد از اول تا آخرش بدون ه ی.وقت ینداشت از چه کس

بود  دهیبود فهم یم شیشب زندگ نیبهتر دیاش که مثال با یشب نامزد یتو امانر نکهی. فکر ا ختیر یحالم به هم م شتریگفت ب

 به مرگ پدر و مادرش و حال االن خواهرش ارتباط دارد .  میتقبوده که تازه مس ییاش پر از راز ها یزندگ

 خراب تر نکند   نیناکام بود تا حال من را از ا یتالش شتریپدر ب یجمله  نیرا بستم   آخر میها چشم

 شه ... یاست نم هیفرض کیاش به مرگ پدر و مادرش ربط داشته باشه  ییدا نکهی_البته ا

پچ پچ خدمتکار ها در سالن  ایخوردند  یکه به هم م ییظرف ها یشد . فقط صدا کوتیآوردم و را به نشانه سکوت باال  دستم

 شد . یم دهیبود که شن ییتنها صدا



 

 

رو  یکه مراسم عروس یخونه تا وقت امیبه بعد الزم باشه ب نیاز ا گهیکنم د یرامان .فکر نم شیبرم باال پ دیبا دی_اگر اجازه بد

   ستمیو تعارف ن ییرایپذ یبرا یحال خوب یفقط االن تو میش یخوشحال م دیباش نجای. شما هم شب ا میریبگ

 گفت یزودتر از همه شان با لبخند مهربان و دلسوز مامان

 شوهرت . شی_برو دخترم . برو پ

که سر  ییممکن است بدتر از بال یزیدانستم چه چ یخورد . نم یشدم . سرم دوران داشت و افکار مختلف در سرم چرخ م بلند

بوده که به سرش  ییهزار بالها کیآمده است فقط  سایکه سر رو ییبالها دمیفهم یحاال م یول دیایآمده بر سر رامان ب سایرو

 است .  امدهیم

من را به وحشت انداخته بود احتماال محمد هم از فروزنده بو برده بود که با سامان  نیدوانده بود . ا شهیدر دلم ر یبیعج تنفر

 کیمگر  یول اوردیکه خم به ابرو ن اوردیدوام م گریدانستم رامان چقدر د ی. نم شدیداشت خراب م زیشده بود . همه چ ریدرگ

خانه  یخودم را به پله ها یچه مور دمی. نفهماوردیخودش ن یتوانست مقاومت کند و به رو یمرد چقدر تحمل داشت ؟ چقدر م

فته بود مطلق فرو ر یکیدر اتاق را باز کردم اتاق در تار یبه در اتاق . وقت دمیکه رس تمدانسیرساندم و از پله ها باال رفتم فقط م

 بدن یرو یمهتاب یاتاق نور کم سو یپرده ها یبود و از ال به ال دهیاتاق دراز کش یبزرگ قد یپنجره  ریتخت ز یو رامان رو

 بود که آن را بغل کرده بود .  یبالشت یبود . صورتش رو دهیچیپ شیماها نیاش افتاده بود و مالفه ب رهیت

 میم بگوتوانست یاز درد دلش را کم کند . چه م یکه حداقل کم میتوانستم به او بگو یم یزیدانستم چه چ یبودند نم نیسنگ میپاها

 است ؟  اش هم نبوده یقیحق ییخودش کشته باشد و حاال بفهمد که آن شخص دا ییپدر و مادر آوم توسط دا نکهیاصال   فکر ا

 ناراحت نبودم . گهیکردم حاال د یامشبش را درک م یعدم تعادل رفتار حاال

 مهم نبود جز خود رامان به سمت تخت رفتم .  زیچ چیکردم االن ه رونیرا از سرم ب گریرا تکان دادم و افکار د سرم

ه که ب ییحجم اشک ها یو ناگهان دیو دلم لرز دمیصورتش د یبرق اشک را رو یرا بسته بود ول شیو ساکت بود و چشم ها آرام

 داریدانستم که ب یگذاشتم م میپا یمتکا برداشتم و رو یتخت نشستم و سرش را از رو یکردند . رو زیامدند سر ر یصورتم م

 مدیدست کش شیموها نیگذاشتپ و آرام ب میپا ینداشتم . سرش را رو یاصرار نمبزند پس م یخواست حرف یاگر نم یاست ول

 شد .  یم سیخ شیکرد و از اشک ها یصورتش را نوازش م ی.دستم گاه

انسان توان داشت در  کیمگر او انسان نبود . چقدر  یول ختیر یمن حاال  داشت اشک م تیدردناک بود که کوه حما چقدر

 ببرد و آرام باشد .  یاطرافش پ یآدم ها انتیتوانست به خ یچقدر م   اوردیاش دوام ب یمقابل حوادث زندگ

 .  ختیر یصورتش م یخودم رو یرا پاک کردم . اشک ها شیو اشک ها دمیصورتش کش یرا رو دستم

 وقت .  چیکنه . ه تتیکس اذ چیذارم ه ی. نم شتمیمن تا ابد پ یول ستیکس مهم ن چی_ه

 قرار تر کرد .  یقدرتمندش فشرد و دل من را ب یرا در مشت ها میپا دستش

 .  نجامیباشه من ا هتیعل ایدن ی. همه  یرو دار_تو من 

    دمیاش را بوس یشانیپ

 ینداشت فقط م تیاهم یگرید زیچ چیتنه به جنگشان بروم . ه کیخواست او را آزار بدهد حاضر بودم  یم ایتمام دن اگر

 که داشت را پاک کنم .  یخواستم که تمام خاطرات بد

 .رمیهمه شان را بگ یکنم و خودم آنقدر بزرگ شوم که جا رونیرا ب شیبد زندگ یآدم ها یخواست همه  یم دلم

 زده به تخت خوابم برد . هیکه همانطور نشسته و تک دمیکش شیدانم چقدر نشستم و دست ور موها ینم

**** 

 سامان

 یکه در کالنتر ییکنم . از چند دوست و آشنا یبابا را چک کنم و صحتشان را بررس یروز زمان برد تا تمام حرف ها کی فقط

 زل مانده بودم میرو به رو یکوب قهوه ا واریاتاقم نشسته بودم و به د یکاناپه  یکردم و حاال رو ییو آنور بود سوال ها نوریو ا

 حرفش درست بوده است . که میرامان بگو یکه چه جور برا



 

 

ما تمام شد حت میخبر گرفتن ها یبه من سپرده وقت خورده و فقط نیرا با آو شیاست . غذا امدهین رونیروز مراسم از اتاقش ب از

ت صحب یلیگفت خ یم نیندارد . آو یفیو با او صحبت کردم و مشخص بود حالش تعر دمید یرا چند بار نیسراغش بروم . آو

ب گفتم ش یچه جور به او م تیوضع نیکرد که با ا یمن را نگران م نیو ا کندیوقت ها ساکت فقط فکر م شتریکند و ب ینم

 اش خارج از کشور نبوده است ؟  ییمرگ مادر و پدرش اصال دا

 گذاشتم و فشردم . میها قهیشق یرا رو میو دست ها دمیکش یقیعم نفس

ر اش کا یو آن دوست پسر قالب سایکرد داستان رو یموضوع آشکار شده بود . فقط فکر م نیگرفت ا یتا داشت آرامش م چرا

باز  یشد ول لیتبد نییقیفروزنده شکش به  یاواخر با حرف ها نیهم شک کرده بود و ا یتان مظلوماگر به داس یاست حت ییدا

 کرد داستان مرگ پدر و مادرش هم ... یوقت فکر نم چیهم ه

و  شهیآورد   هم یخونم را به جوش م یاش کشته شده است حساب ییمن عاشق مادر رامان بوده و به خاطر دا یکه عمو نیا

 شیبخواهد پ نجایکردم تا ا یباز هم منهم مثل رامان فکر نم یبهش نداشتم ول یوقت هم حس خوب چیو ه امدیاز او بوم م شهیهم

 ؟ پول ؟ انتقام؟  یچ یبرود برا

 یگ ول ریچه زود چه د زدمیبا رامان حرف م دیرا برداشتم باالخره که با میرو به رو زیم یرو یبلند شدم و برگه ها میجا از

 . میدیجنب یبه خودمان م دیکرد پس ما هم با یم یداشتم اقدام نییقیبود  دهیرا فهم نیآو یلینسبت فام ییکه داحاال 

هوا متوقف شد و بعد باالخره در را به هر  یرو یدر چند بار دنیکوب ی. دستم برا ستادمیسمت اتاقشان رفتم و پشت در ا به

 بود زدم . یسخت

 دارم و او هم نگران واکنش رامان بود .  ییخواند چه حرف ها یم می. انگار از چشم ها دیمن ترس دنیدر را باز کرد با د نیآو

 دانست ذهنش کجاست .  یخدا م یکرد ول یرا نگاه م ونیمبل نشسته بود و در سکوت تلوز یاتاق شدم رامان رو وارد

 تو  ای_ب

شد ک یراحت شد که نفس هم م المیپلک زد ح ید بعد باالخره وقتنگاهم کر رهیخ یمن چند لحظه ا دنیسر بلند کرد و با د رامان

 دهد . ینشان م یو واکنش

و  یمن حس خفگ یاتاق روشن و دلباز بود ول یکرد . فضا یرامان نگاه من م میمبل ها نشست یرو نیاتاق شدم با آو وارد

 کردم  . یم ینیسنگ

 کردم  یبررس یکه خواست ییزای_چ

 جمله از دهانم خارج شده است کیخودم هم متعجب بودم چه طور  امدیاز دهانم در م یکلمه به سخت هر

 دیکرد پرس یم یطور که با انگشتانش باز نیهم دیکرد و با ترد مانیبه هر دو ینگاه نیمبل جا به جا شد  آو یرو یکم رامان

 ؟ رونیمن برم ب دیخوا ی_م

 ستش را به سمت او دراز کرد زد و د یسر بلند کرد و لبخند آرام و تلخ رامان

  نیمن بش شیپ ایب زمی_نه عز

 توانست گفت یکه م یحالت یتر نیخوشحال کنار رامان نشست . رامان باالخره نگاه من کرد و به غمگ نیآو

 _حاال بگو 

بودم خودش مدارک را بردارد  و  دواری. ام میبه زبان بگو یحت دیدانستم چه طور با ی.نم زیم یگذاشتم رو شیرا جلو مدارک

 کردم نکند کرد  یکه دعا م یکار قایاو دق ینپرسد ول یکند و سوال یبررس

 _سامان خالصه اش کن .

  دیچرخ یم زیم یرو یبرگه ها یمن به رامان و از رامان به رو یمضطرب نگاهش از رو نیاو

 بوده . رانیموقع مرگ پدر و مادرت ا یی_دا

 ات است . ییکند دا یاست که ادعا م یسر مرد ریات ز یزندگ یهمه بالها میبگو دانستم چه جور ینم



 

 

به مدارک  یکند . نگاه دایموضوع پ نیاثبات ا یبرا یالزم بود تا مدارک یداسنت ول یرا م نیخودش هم ا دمیند یواکنش چیه

 به حرف آمد ریسکوت نفس گ قهیانداخت و باالخره بعد از چند دق زیم یرو

 _مدارک معتبره ؟ 

 تکان دادم .  سر

 خونه .  اریمحضر دار ب کی_فردا 

حرف  نیبکند گذشته است و ا دیچه با نکهیرامان به فکر کردن راجع به ا یدو روزه  یکیسکوت  نیبودم .مطمئن بودم ا متعجب

 بود . زشیچه چ یار برادانستم محضر د یخواست انجام بدهد . فقط نم یبود گه م یبر شروع کار یدییها فقط مهر تا

 ؟  ی_محضردار واسه چ

 انداخت  نیبه آو ینگاه

 و آماده کن  ستی_مدارک امالکم رو تا شب  ل

کند را ب یخواهد کار یکه م رمیخواستم بپذ ینم یتوانستم حدس بزنم ول یچه شده است . م دمیفهم یباز مانده بود اصال نم دهانم

 درامد  نیآو یکه در ذهن من است .باالخره صدا

 ؟  یکن کاریچ یخوا ی_رامان م

توانستم حس  یزد و با انگشت صورت او را نوازش کرد   م هیتک نیآو یشانه  یو دستش را رو دیبه سمت او چرخ یکم رامان

 داخت . ان یکه گرفته بود من را به وحشت م یمیتصم نیبرد آنوقت ا یهم لذت م نیلمس آو نیکه چطور از کوچکتر نمیکنم و بب

 ؟ ی_به من اعتماد دار

 کرد  یم لیتبد نییقیرامان را هم به  میمن به تصم دیجمله کم کم ترد نیمضطرب شده بود ا نیآو

 زد یسر تکان داد . رامان لبخند کمرنگ یبه سخت نیآو

 _خوبه

  دیسمت من چرخ به

 تموم بشه .  عتریهر چه سر دی_سامان امشب لست و مدارک رو آماده کن فردا هم محضر دار . با

**** 

 نیآو

ترساند . من را به  یروحش من را م یب یلبخند ها نیاش ا یسکوت و کم حرف نیا یول ستیرامان چ یدانستم برنامه  ینم

 گرفته است .  یمیانداخت که چه تصم یوحشت م

 خواستم دنبالش بروم . که رامان دست من را گرفت و و نشاند  یرفت م رونیگه از اتاق ب سامان

 _نرو دنبالش . ازش سوال نکن .

 شد ندانم دور و برم چه خبر است و سکوت کنم. یبودم مگر م یعصب

 رو هوا باشم .  ینجورینپرسم و هم یچیساکت بمونم و ه یگی_چطور م

 گفت یو ناگهان دیصورت من چرخ یاعضا یغمزده رو صورتش

 عاشقتم ؟  یلیکه من خ یدون ی_م

 ترساند    یم شتریمدام من را ب نینداشت و ا تیاالن موضوع یکرد ول یراحت به من ابراز احساس م یلیشدم . رامان خ شوکه

 شده ؟ ی_رامان منو نترسون فقط بهم بگو چ

  دیو من را در آغوش خودش کش دیکش یقیعم نفس



 

 

 خواد مدام بهت بگم .  ینشده فقط دلم م یچی_ ه

 کردم  یرا در دلم احساس م یندیناخوشا امدیکنم ک با تمام وجود پ هیخواست گر یدانم چرا دلم م ینم

 من چقدر عاشقتم ؟  یدونی_تو م

 دست بزرگش پنهان . نیقفل شد و دست کوچک من ب میانگشت ها نیزد . انگشتانش ب یلبخند رامان

 . ستیمهم ن گهید شیبا ارزشه باق یلیمن خ یبرا یدوست داشته باش یمثل من رو حت یمرد یتون یکه م نی_هم

 کند .  وانهیحرف ها د نیخواست من را با ا یشد چرا م ریاشکم سراز یها قطره

 ن؟ی_آو

 یعذاب اله نیکردم بدتر یفکر م یکردم که روز هیگر یمرد یکردم . برا هیاش فرو بردم و هق زدم  و گر نهیرا در س سرم

 که حاال نفسم به نفسش بند بود .  یمرد یاست . برا

 ترم نکن . تابیتابم ،ب ی_ب

*** 

  محمد

ط نداشت  . فق یا دهیرا پنهان کرده اند . فا یبدهم که مطمئنم کس حیتوض یفرهاد مساریت یکردم برا یم یباز هزارم سع یبرا

 یمن سرباز زده بود هنوز خرابکار دنیاز د نمشیکردم بب یو روز قبلش را هر چقدر سع روزیکرد .  د یدر سکوت نگاه من م

سازمان  یبود . امروز مجبور شدم دم در ورود یهم شاک یلیامده بود را فراموش نکرده بود و خ شیفروزنده پ دیکه سر حم

 خواست مشکوک شوند به ساختمان سازمان . ینفر را فرستاد دنبالم . نم کیتا خودش  نمیانقدر بنش

 ؟ یبرس یخوا یم ی_تهش به چ

 رفته است . نیکه به من داشته است به کل از ب یاعتماد به صورتش انداختم . مشخص بود ینگاه

 دارم . نییقی.  یسر شکوه ریز زی_من مطمئنم همه چ

 زد  هیاش تک یزد و به صندل نهیدست به س مساریت

 . ستینقطه توش ن کی یحت دهیبرگ سف کیآدم مثل  نی؟ پرونده ا یدار ی_مدرک

 ال بردم را با میزدم و صدا یمحکم ینشسته بودم ضربه  شیقبل رو قهیکه چند وق یکرد . با پا به صندل یحرفش کالفه ام م نیا

 من درست بگم .  دیشا دیکن ی_چرا فکر نم

 وردایخودش نم یبه رو یزیچ یپلکم شده بود ول دنیمتوجه پر یو حت دمیچرخ یدور اتاق م یکرد که عصب یحرکات من م نگاه

 . 

 کت؟ مدر گمی. من م یگیگم دروغ م ی_من نم

 یخورد عقب زدم و حس م یام مثل اونگ ساعت تکان تکان م یشانیپ یکه رو یفرو بردم و چند تار میو دست در موها ستادمیا

 خورد و سرم در شرف انفجار است .  یام م یشانیکردم دنگ دنگ به پ

 .  ارمیبرم تو خونش براتون م یوقت مدرک

 سر تکان داد  مساریت

گه به شدت از نژر  یتونم صرفا به حرف مامور یکنه نم یعمل م یانتطام یرویکه جدا از ن میباش یاگر ما سازمان ی_حت

 با نفوذه .  ینداره و از پولدارا یسابقه ا چیکه ه یتو خونه مرد زمیحساب کنم و بر ریتحت تاث یاحساس

ا کله آدم ر نیمن محمد نبودم اگر ا ی. ولبود تا ترسناک  زینفرت انگ شتری؟ مگر ترس داشت . ب دندیترس یآدم م نیهمه از ا چرا

 کردم .  یپا نم

 من مطمئنم . ی_ول



 

 

تمام صبر و حوصله و منطقم را از دست داده  ییتوانستم درکش کنم . من به تنها یداد . م یکم داشت تحملش را از دست م کم

 بودم . 

 کرد  یفکر م زیچ کیاندازند . ذهنم فقط به  یم رونیرسند و خودشان را ب یچه طور جمله ها به زبانم م دمیفهم ینم یحت

 . دیچرخ یو م دیچرخ ی" و مدام در سرم م یکردن رامان شکوه ری"دستگ

 رفتمیپذ یبرگردد . نم شیجدا کنم تا بتواند به خود واقع نیرا از آو یشکوه عتریخواستم هر چه سر یو دل تنگ بودم . م خسته

 گفت عاشق اوست . یم نیکه آو

 ؟  یدید یزی_ با چشم خودت چ

 توانستم ثابت کنم . یمطمئن بودم . فقط نم یبودم ول دهیند زیچ چیتنم . من ه یبود رو خیآب  مساریت سوال

 عالمه نگهبان .  کیمهر و موم با  نیزم ریز کی دمی_ د

 بلند شد  شیفرستاد و از جا رونینفسش را کالفه ب مساریت

 کرده . میرو اونجا قا شیثروت ابا و اجداد دی_شا

 میشده بودم برا الیخ یرا ب یکرد . تحملم تمام شد و به سمت در اتاق رفتم . تمام سلسله مراتب نظام یمن را مسخره م داشت

 محکمش من را متوقف کرد  یصوا دهینداشت . به در نرس یتیاهم زهایچ نیو ا یاحترام نظام

 یشب ی. اگر بدون مدرک مرتکب اشتباه یداشته باش یمدرک موثق نکهی. مگر ا کنم ینم یتی. من ازت حما یکن یم ی_ هر کار

 شهادت بدم . ینافرمان یبرا هتیکنم و عل دایحضور پ تیدادگاه نظام یدم تو یکنم قول م ینم یتینه تنها حما

 یبه سخت دیرسیسازمان که حاال خفه هم به نظر م کیدراز و بار یزدم . راهرو رونیرا به هم فشردم و از دفترش ب میها دندان

 نیگرفتم . سوار ماش یاست و سردرد م نیآن جا سنگ یکردم فضا یانداختم . حس م رونیکردم و خودم را از آن ساختمان ب یط

 .خواستم فکر کنم  یاتاقم رفتم و از مادرم خواستم تا مزاحمم نشوند . م به یشدم و به خانه برگشتم . بدون حرف

 .  دمیدیرا م نیرزمیشدم و خودم با چشم خودم آن ز یم یشکوه یوارد خانه  یپنهان دی. با امدمین رونیفردا از اتاقم ب تا

 فرصت را از دست بدهم . نیشد حاضر نبودم ا یشدن خودم هم تمام م یدادگاه متیاگر به ق یرا گرفته بودم . حت ممیتصم

 میبرا سیو مادر از د  میزنشستیپشت م یباعث تعجبش شد  وقت نینه زدن رفتم و همکرد . بدون چا میناهار صدا یبرا مادر

 متعجب گفت  ختیر یبرنج ریکفگ

 باشه پسرم . ری_خ

 تخیر یم ییطال هیحاش یسفره  یکرد و رو یبرنج از ظرفم سقوط م یشد و دانه ها یانداختم که پر از برنج م سیبه د ینگاه

. 

   دیدعا کن رهی_ خ

. متوجه  میبا هم کرد نیآو یکه شب نامزد یینبود خصوصا بعد از دعوا یساکت بود . از دستم راض یادیچند وقت ز نیا پدر

زدند . خصوصا که فردا صبح  ییوقت برگشتم حدس ها ریو د یمخمان یبا لباس ها یوقت یرفته ام ول ینشده بودند من به نامزد

 را کرده ام . نکاریکه چرا ا بود ردهزنگ زده بود به مادرم گله ک نیمادر آو

رقمه باورم  چیه یکل ستین ایاست  نیمهم نبود شوهر او میگفت که برا یروز پدر بعد از مدت سرم داد زد و از ناموس مرد آن

 شد که عاشق رامان باشد . ینم

 کرد و ملتمسانه با چشم و ینگاه پدر م دیشکست . مادر با ترد یپدر سکوت را م نیسنگ ینفس ها یصدا دمیکش یقیعم نفس

 .  دینگو یزیخواست که چ یدست م یاشاره ها

 مانعش شود . یزیخواست چ یدانستم نگران خورد و خوراک من است و حاال که خودم به غذا خوردن افتاده بودم نم یم

 .  یستیپسر من ن گهید ی_اگر دست از پا خطا کن

 لب به اعتراض گشود  مادرم

 . ستیغذا خوب ن یره کنم سر سف ی_خواهش م



 

 

 آن روزش . یدادهایبعد از داد و ب یخوردو پدر که اصال ارام نشده بود حت یحرص م یلیبه مادر انداختم که خ ینگاه

 شغل منه . نیبهتون بکنم .چون ا یتونم کمک یآدم خالفکاره ، نم کی_دست از پا خطا کردن اگر منظورتون رو کردن دست 

 احساسات کور احمقانه ؟  ای_شغلته 

و  دیچرخ یما م نیبشقاب برگشت . مادر نگاهش ب یبه دهانم متوقف شد و چند دانه اش بر اثر لرزش تو دنیوسر راه رس قاشق

 کند قاشق را داخل بشقاب برگرداندم  یتا خواست دخالت

 کنم . یام عمل م فهی_من به وظ

 است ؟  گهید کی یتو افتادن وسط زندگ فهی_ و وظ

 . ردیتوانست بپذ یمنطق من نم یبود ول یبه نظر منطق شیکرد . حرف ها یم یمن را عصب داشت

 ؟  دیسر سفره بحث کن دیخوا ی_بابا م

 حرف من گفت دییور تا مادر

 . بذار بعد غذا .  یگه حاج ی_راست م

آن  یحرف ها یزد ته مانده  یکه داشت م ییحرف ها نیرا مطرح کند . ا یبعد از غذا موضوع ستیدانستم پدر قرار ن یم یول

 روز بود که مانده بود سر دلش . 

 دختر رو . مگه بهت نگفته اون مرد رو دوست داره ؟  نیا یزندگ یتو دنیسرک کش یکن یگم چرا بس نم ی_من م

 کردم صورتم داغ شده است . یم حس

 فرستادم . نروینفس ها تند شده ام را ب یمشت شد و عصب زیم یلبه  میها دست

 حرف ها دروغه   نیدونم همه ا یکنم چون م ی_بس نم

 را باال برد  شیبشقاب پرتاب کرد و صدا یرا تو قاشقش

 .ی. چون همه منطق و شعورت رو تخته کرد نهیبیرو دروغ م زیمغز تو که همه چ دمی_شا

 گرفته بود با من مخالفت کند . میتصم ایدن یداشتند . انگار همه  ینظر نیپدر و مادرم هم همچ یشد حت ینم باورم

که  مخلوط شده بود و االن مهیق یبا نارنج دیاز هم باز شد . برنج سف میشدم و مشت ها رهیخ میو دلشسکته فقط به ظرف غذا خسته

 همراه داشت .  یفقط دل به هم خوردگ شدیمن اشتها اور م یبرا دیبا

 فهمه.  یرو نم نیکس ا چیه _من دوستش دارم . سال هاست دوستش دارم . چرا

 دست من نشست .  یبغض کرده بود دستش رو مادر

 روندم االن ... یرو نم نیکردم و با رفتارام آو یاگر من اون موقع مخالفت نم دی_منو ببخش پسرم . شا

 یگزند نیمن را از ا ای؟ آ گرداندیمن برم شیرا پ نیآو ایهنگام چه بود؟  آ رید یمانیابراز پش نیا ی دهیفا یمقصر بود ول مادرم

 داد . یکه داشتم نجات م یجهنم

  یبرا  ارکبیرا بروم . من  ریمس نیخواستم تا ته ا یمن م یگفتند ول یراست م هیبق یحت دیرا عقب دادم . شا یشدم و صندل بلند

 . رمیتوانستم شکست را بپذ یبودم و حاال نم دهینجنگ نیآو

را درست  زیتا ابد ادامه داد و زمان همه چ کردمیرا هم درکنارش  و فکر م نیخواستم و آو یپدر و مادر و همه را م تیرضا

 . کندیم

 ینم میپاها دمیرس یزدم . به تخت نم هینکردم در اتاقم را بستم و به در تک یمادرتوجه یاتاقم برگشم و به صدا کردن ها به

از  دمیرست ی. م رمیرا بپذ یقتیحق چیخواستم ه یتوانستم و نم ینم   دیلرز یم میتا خودشان را به تخت برسانند . زانوها دندیکش

 زد. یم خیکه ته دلم را س یقتیحق نیا

 شد . یبلند م ییصدا یا شهیسطح ش یخورد و از لرزشش رو یتکان م زیم یام بلند شد، رو یگوش ی برهیو یصدا



 

 

 هیلرزش قطع شد و به ثان یصدا یوقت یبرسانم ول یجان در بدن نداشتم خودم را به گوش ینداشتم پاسخ بدهم  حت میتصم اول

ر که چرخدا یصندل یوزنم را رو ینیرساندم و سنگ زمیخودم را به م یافتاده باشد .به سخت یشروع شد، حدس زدم اتفاق دینکش

. تلفن  امدیبه حساب م یجور شماره ها عاد نیمن ا یکار طیشرا یبود برا یخصوص رهجا به جا شد . شما یکم یانداختم صندل

 بزنم  ینگذاشت تا حرف مساریت یجواب دادم صدا یمعطل یرا ب

 افتاده    یاتفاق کیصبح دفتر من باش .  9_فردا ساعت 

*** 

  سامان

در شمال که قبال به عنوان  الیو کیداشت ،  شیتجر یخانه در منطقه  کیکرد .  نیاش را به نام آو یپدر ی هیاموال ارث تمام

خانه در سعادت آباد داشت که آن را هم به  کیکرد .  نیکه همان روز به نام آو شیدر ک الیزده بود و بک و نیبه نام آو هیمهر

سهام هم  یکرد و باق نیعمارت را . سهام خودش در شرکت را به نام آو ینخورده گذاشت حت ستاموال را د ینام من زد .  باق

 نیشتریاو شوم چرا که ب نیصحبت کرده بود تا من جانش گرید یبود . از قبل با سهامدار ها گریمن  چند سهامدار د یکه برا

 نداشتند  .  یشدم . سهامدار ها هم مخالفت یعامل م ریمن مد بیترت نیکه به ا میداشت نیسهام را من و آو

در  یزیدانستم چه چ یعمارت را . نم یبود را دست نخورده گذاشت .حت یوادگخان راثیاز اموالش که جدا از م یمیعظ بخش

 دارد .  یکرد که چه قصد یمن را ثابت م اتیها فرض نیهمه ا یسرش است . ول

که او  رمیبگ یفرهاد مساریاز ت یشناختم صحبت کنم و وقت یکه در سازمان م یوقت به اتاقم آمد و خواست تا با کس ریقبل د شب

 قات کند . را مال

 کند فقط نگاهم کرد  یکار را م نیچرا ا دمیازش پرس یوقت

 روز تموم بشه.  کی دیبا میکه توش یکثافط نی_ا

 یو فروزنده حت یاش مظلوم ییتا دا سایاز داستان پدر و مادرش و رو میکه دار یتمام مدارک یبعد از من خواست تا کپ و

جور  نیدانستم ا ی. م میو همه را من پنهان کرده بودم با خودمان فردا ببر میکه داشت  یاش و تمام اطالعات ییدا یها یجاسوس

وقت با رابطتم ارتباط گرفتم  رینبود . د فاتیبه تشر یازین میاطالعات داشت یادیخورد و از آن جا که ما ز یقرارها زود جوش م

ردا نه صبح ف یاطالعات و نه نگفت و قرار را برا نیبود ا شیااز خد میدانست یکند .م دایرا پ مساریحاال ت نیو به او گفتم هم

 گذاشت .

 به صورتش انداختم یاز قرار راحت شد نگاه الشیرامان خ یوقت

 ؟ یمحضردار خواست نی_واسه هم

 را نداد و فقط به صورتم نگاه کرد  جوابم

 . دمیشد پرس یسکوتش طوالن یوقت

 که ؟  یدونی_من تا که جهنم با توام م

 روزها چه دل نازک شده بود . نی. ا دمیمنقبض شده اش را د فک

 شده بود .  داریخفته بود حاال ب رونشیب ویکه پشت د ینبود وجود پنهان میقد یآدم آن آدم روزها نیا

 .  یمن لی_تو فقط وک

 کرد  یاخم یو عصبان دمیتخت جلو کش یرا رو خودم

 _بهتم گفتم من تا ته ...

  دیحرفم پر وسط

 که گفتم  نی_هم

 بلند شد . پشتش خواستم بروم که داد زد  شیجا از

 ؟ یبسپرم لعنت یرو کجا بذارم ؟ به ک نی_من آو



 

 

 میافشرد . پاه یدر قفل شده بود و سفت م ی رهیگشت نگاه من کند   پشتش به من و رو به در  بود . دستش دور دستگ یبرنم

 دادش من را متوقف کرد . نیتخت بلند نشده بود که ا یهنوز از رو یبود ول نیزم یرو

 ؟  دونهیم نی_آو

 یاقکه اتف اوردیخودش ن یو به رو ندیشد بداند و در اتاقش بنش یشد بداند و آرام و قرار داشته باشد . م یبود مگر م یسوال چه

 افتاده است ؟

 تکان نخورد گفتم شیشد و از جا یسکوت که طوالن دمیشن یتند شده اش را م ینفس ها یصوا

 _حق داره بدونه  .

 کرد  یصحبت م یسمت من برگشت فک منقبض شده اش را به هم قفل کرده بود و به سخت به

 .  گمی_خودم بهش م

جدا شدنش از تنها  تیوضع نیشده بود در ا رانیمرد و نیشود .ا ریسراز شیو اشک ها دیبگو گرید یکلمه  کی دیترس یم

 بود خودش مرگ بود . نیدرمانش که آو

 چند وقت بگذره بعد... کی_رامان بذار 

 در را چرخاند  ی رهیو دستگ دیحرفم پر وسط

 .  شهیم ری_د

 شدم نظاره گر به سالخ خانه رفتنش .  یم دیرفت . و من با رونیاز اتاق ب و

 و سکوت غرق شدم . یکیاتاق که بسته شد در تار در

به دوش  ییرا به تنها راتیکردم چطور همه تقص یرفتم و تماشا م یگناه دنبال رامان م یب دیبر سرم آوار شد .من با زیچ همه

 کند .  یزندگ نیتوانست بدون آو یکشد ؟ برنامه اش چه بود ؟ مگر م یم

خوردن  ی. بلند شدم و برا امدیبه ساعت انداختم .خوابم نم یاتاق بود نگاه ییکنار تختم تنها روشنا یتالیجیساعت د یکم سو نور

 بود تا رامان را نجات بدهم. ییچه راه ها لیکردم به عنوان وک یفکر م دیقهوه به آشپزخانه رفتم ک با

فرق داشت طرف حساب ما  نیا یام را ورق زدم ول یحقوق یصبح خوابم نبرد و تا صبح قهوه خوردم و فکر کردم و کتاب ها تا

 یفچه حر دیخواست چه بگو ی. م ستیکار چ نیقصد و هدفش از ا دانستمینم ینبود حت یانتظام یرویمثل ن یسازمان رسم کی

 . اوردیاش داشت ب یکه در زندگ ییها زیبه سر خودش و تمام چ ییبزند . چه بال

 میزد رونیاز خانه ب یدر کمال تعجبم خواب بود . وقت نیصبحانه اش را خورد . آو نیزود بلند شد و در سکوت بدون آو صبح

 نشد .  داریب میرفت رونیکه از عمارت ب 8رامان چه کار کرده بود که انقدر خسته بود که تا ساعت  دانمیشده بود . نمن داریهنوز ب

سرخ شده اش گذاشته بود. از  یچشم ها یرو یدود نکیتنش بود و ع یرامان انداختم کت و شلوار رسم یبه سر تا پا ینگاه

زد  یکراوات م یرسم میبا ت شهیزدم . کراوات نزد . هم یرسم پیکرد . من هم به طبع او ت یم زیجشم در چشم شدن با من پره

 بدون کراوات بود . نباریا یول

 راند مسعود هم کنارش بود  . یرا م نیماش ژنیب

 ؟  میکن کاریقراره چ یبگ یخوا ی_نم

 چشمش برداشت و نگاه صورت من کرد  یرا رو نکشیع

  ؟یدینخواب شبی_د

با او  یمن متهم به همکار ودیمهم ن میرود برا یم ریدهن ش یفردا دارد با سر تو دانستمیم یتوانستم بخوابم وقت یر مطو چه

ن اال زیمن همه چ یرفتم برا ینم ایرفتم  یم رونیاز آن ساختمان ب ای. آ دیایسرم م ییمن مهم نبود چه بال ینشوم برا ایبشوم 

 من بود ،پدر بود ، برادر بود . یزندگ یاجفقط به رامان ربط داشت .او ن

 . یچکار کن یخوا یم یگ ینم یبخوابم وقت تونمی_نم

 کرد   یم یحرف بزد مکث خواستیم هربار



 

 

 چونه بزن . لیوک کیمثل  یتونیکه م ی_تو فقط تا جا

کرد من را آرام کند تا کم کم  یم یها انگار داشت سع نیکرد . ا یمن را نگران م نیو ا طیشرا نیکرد آن هم در ا یم یشوخ

 خبر بد را به من بدهد .

نه .  ایهم در کار هست  یبرگشت میریم میدار ستیمعلوم ن یکه بخوام چونه بزنم . حت میر ینم یانتظام یروین یدونی_ خودتم م

 بره .  رونیجنازمون از اون جا ب یحت ستیکنم معلوم ن مونیاطالعات ی هیاگر بخوان تخل

 زد  یلبخند

 رم ؟  یم نیاز آو یمن بدون خداحافظ نکهیا ای؟  ارنیسر تو ب ییذارم بال یمن م یکن ی_فکر م

 یهم موفق بود ول شهیبه خودش مطمئن بود ک هم یلیخ طیشرا نیاش بود که در ا یمیقد یاز اخالق ها نیکرد ، ا یام م کالفه

 فرق داشت . یلیبار خ نیا

 ؟  یلعنت هی_پس برنامه ات چ

 دمیدیم رهیت یرا از پنجره ها رونیب یرفت و فصا یجلو م نیشوم . ماش یم وانهید یدارم از نگران دیفهم یزد انگار نم یلبخند

 کرد .  یم دیو نگاه بهشان حالت تهوعم را تشد میکرد یکه با سرعت از کنارشان عبور م

رد که ک یرا پخش م ییانویتند پ یقیموس یکم بود ول یلیخ نیماش یویراد یروز . صدا کی یتنها بمونه ، حت نیخوام آو ی_نم

 اعصابم . یشده بود مارش رو

 _رامان ...

 و تمام ؟  ردیها را به گردن بگ ریتقص یگفتم گذاشتم شوهرت همه  یگفتم ؟ م یچه م نیبه آو من

 کنم ؟  یو راست راست زندگ میایکه من گذاشتم ببرنش ؟ و خودم ب میخواست بگو یم

 . دیمن زی_شماها همه چ

 ؟  میخواست من را بکشد ؟ قرار بود به قتلگاه برو یکرد ؟ م یاعتراف م یزیبه چه چ داشت

 بزنم .  یشد که حرف یشد به مخالفت چرا زبانم باز نم یزبانم باز نم چرا

 کرد .  یم وانهیداشت من را د ریز یانویپ یقیموس   امدیدر م یبه سخت نفسم

 قطع شد .  نیبا خاموش شدن ماش یقیو موس ستادیا نیماش

 نگاه من کرد  یرا گرفتم . توقف کرد و سوال شیدر را باز کرد که بازو رامان

 بگم ؟  یچ نی_من به آو

 زد  یلبخند

 دوستش دارم . یلی_بگو خ

*** 

 ادیز یس. ک دیرس یبه نظر م یرادا شتریب شیبود و فضا یعاد یلیانگار از قبل منتظرمان بودند . ساختما خ میساختمان شد وارد

 بود .  یفقط ادار طیواقعا مح ایشود و  شانیدایپ دیگفته بودند بهشان نبا ایزد .  یدر راهرو ها پرسه نم

ه از قبل نفر ک کیو پوشاندن سر و صورتمان نبود .  یکار یبه مخف یازیپس ن میساختمان اطالع داشت نیسبب ارتباطاتم.از ا به

نفر در ان  4 یکوتاه بودبه سخت یلیهم نداشت  و سقفش خ نهیآ یسوم ساختمان برد . آسانسور حت یمنتظرمان بود ما را به طبقه 

 کرد .  یم یفیخف ریج ریبسته شدن ج عاش موق یشدند و در آهن یجا م

 د . ش شتریرو به رو شدم حس تهوعم ب کیتار مهیو نبا سالن دراز  یآرامش پخش نشد  و وقت جادیا یدر آسانسور برا یقیموس

 از مدارک بود .  یبزرگ فیو ننشست . در دست من ک ستادیبود . رامان ا یکه خال میشد تیهدا یسکوت به اتاق در



 

 

م با چش یچند جداره پوشانده شده بود . به راحت ی شهیکوچک داخل اتاق رفت درش قفل بود و از ش یلیخ یکنار پنجره  رامان

 ضد گلوله است .  دیشد فهم یم

 در آورد  یگاریس بشیو از داخل ج ستادیکنار پنجره ا رامان

 را آتش گرفت .  گارشیخونسرد س یلیو خ گرشید بیرا از ج فندک

    دیشد کامل کش یم یدانه اش هم به سخت کی یکه حت دیکش یم ییها ییهنوز از ان کوبا دانستمینم

 شدند. یزنده م یکه گه گاه داشت یمیقد یها عادت

 را نگاه کرد  رونیاز پنجره کدر ب الیخ ینکرد ب دایم یگاریس ریز یگرداند و وقت چشم

 آرام گفت یلیخ بعد

   دیکن ینگاه م دی.داردونمی؟ من که م دیما رو معطل کن دیخوا یم ی_تا ک

 نیبود من هنوز نتوانسته بودم دورب زیت یلینظر داشتند .خ ریکرد که احتماال اتاق را ز یصحبت م یکه دارد با کسان زدمیم حدس

 او زودتر متوجهشان شده بود . ایگو یکنم  ول دایها را پ

 اتاق آورده بود نیکه ما را به ا یبرنگشت نگاه کند . همان شخص یدر اتاق را باز کرد . رامان حت یگذشت و کس یا قهیدق چند

 شد  شیدایپ

  دیای_لطفا دنبالم ب

زد  یپک م گارشیاتاق آن طرفتر برد .رامان خونسرد به س 2رامان کار خودش را کرده بود . ما را به  یهمان دو جمله  انگار

هم  ینگاه مین یکرد و رامان حت یکرد با اخم نگاه رامان م یم یی.مرد که ما را راهنما ختیر یم نیزم یو خاکسترش را رو

 . انداختیبه او ن

 رامان اول وارد شد و پشت سرش من .  در را باز کرد مرد

نشسته بود و با ورود ما بلند شد. کنار  زشیکردم که پشت م یبه مرد مسن یبزرگتر .نگاه یلیهم روش تر بود و هم خ نجایا

سرد خون یلیرامانکخ یول نمیتا واکنش رامان را بب دیجا خوردم . چشمم چرخ دنشیمن هم با د یبود که حت ستادهیا یدستش کس

 داد .  یرا تکان گارشیخاکستر س

 . یشکوه یآقا دیی_بفرما

 گرفتم .  دهیکرد ، ند یبود و طلبکار نگاه ما م ستادهیانداخت خودم را جمع و جور کردم و محمد را که ا یبه من نگاه رامان

 .  ستادمینشست .  کنار رامان ا یماهون زیم یرو به رو یصندل یرو رامان

 کنار رامان  یانداخت و بعد با دست اشاره کرد به صندل فمیمن و ک یبه سر تا پا ینگاه مساریت

 . دی_راحت باش

 تکان دادم  سر

 خوبه .  ینجوری_هم

پر  یجنگل یفضا را با عطر چوب ها یفرستاد که در هوا چرخ خورد و باال رفت و کم رونیدر دست دودش را ب گاریس رامان

 کرد . 

 را جلو هل داد .  زشیم یبرگ شول رو یگاریس ریانداخت و ز به رامان ینگاه مساریت

 تکان داد . یگاریس ریرا داخل ز گارشیخاکستر س رامان

وقت رو واسه خودتون جور  نیو ا دیبا افراد ما ارتباط گرفت یشما چه جور نکهیبرم ا هیخوام به حاش ی. نم یشکوه ی_خوب آقا

 .  تیکم اهم یها تیالو یتو میذاریرو م دیکرد

او را تماشا  ینسبت به حضور محمد که برزخ الیخ یتوانست انقدر ب یدانستم چطور م یدر سکوت فقط گوش داد   . نم رامان

 شود و گوش کند .  رهیخ مساریفقط به ت یوصف نشدن ینانیدود کند و با غرور و اطم گاریکرد فقط س یم



 

 

 . دیدار یادیز یدنیشن ی. ظاهرا شما حرف ها می_خوب من سرپا گوش

 را باز کنم . فیزد و به من اشاره کرد تا در ک هیتک یگاریس رینصفه اش را لب ز گاریباالخره س رامان

 دارم . دنیشن یهم برا ییزهایگفتن چ ی_جز حرف ها برا

و  دیتاب یبه داخلدم یادیاتاقش نور ز یچرخدارش تکان خورد . از پنجره  یصندل یرو یرا تاب داد و کم شیابرو مساریت

 روشن شده بود  دیاتاق با نور خورش یفضا

 .  دیبشنو دیدوست دار ی_خوب چ

 اول را که درمورد قتل پدر و مادرش و تمام اطالعات مربوط به قانلش بود آماده کردم . ی پرونده

 دارم که شما .  یزیخوام و من چ یکه من م دیدار یزیبکنم . شما چ یخوام معامله ا ی_من م

با  یمحمد هم سردرگم ول یمنظورش چه بود. حت دمیفهم یزده شدم . نم رتیخود من هم ح یدهانش باز ماند  حت متعجب مساریت

 اوردیاو در ب یداشت سر از حرف ها یکرد و سع یدرهم نگاه رامان م یسگرمه ها

    یخوا یاز من م یزیچه چ دونمینم یول یبه من بد یباشه که شما بتون یزی_ممکنه چ

 _بخشش .

 یلحن محکم تقاضا نیمغرور چطور با ا لیاستا نیا دمیفهم یکردم .نم یحاکم شد . وا رفته نگاه رامان م یمرگبار سکوت

 وجود نداشت . هشیعل یتوانست همه را دور بزند مدرک یچه ؟ او راحت م یکرد ؟ بخشش برا یبخشش م

  دیمتعجب پرس مساریت

 ؟  ی_چه بخشش

 کرد   یباز شده بود و حاال کنجکاو فقط نگاه م شیشد سگرمه ها جا به جا شیقدم از جا کی محمد

 . دیریبرام بخشش از دادگاه بگ دیخوا یکه م ییزهایخوام در مقابل تمام چ یمن م ی. ول میرس ی_به اون هم م

 زده از دهانم در رفت  رتیح

 رامان ؟  یگیم ی_ چ

 گفت  مساریبه من انداخت و بعد به من اشاره کرد و رو به ت یسر بلند کرد و نگاه رامان

 هستن . لمی_وک

 دوباره رو به رامان منتظر شد  دیبه من انداخت با ترد ینگاه مساریت

.  یبراشون وجود نداره جز اعتراف خودم ول یمدرک چیپس بدم . هر چند ه یبراشون تاوان دیبا دونمیکردم که م یی_من کارها

 کم بشه که بتونم تمیکنم انقدر محکوم یکه م ییخوام در عوض تمام کارها یمنتظرم بمونه پس م ادیخوام ز ینمهست که  یکس

 .  ششیزودتر برگردم پ

شد .  یزد  من هم باورم نم یحرف ها را رامان م نیشد که ا یکرد انگار باورش نم یباز مانده نگاه رامان م یبا دهان محمد

 شیبخواهد پ نجایکردم تا ا ینگفت ؟ فکر نم زیچ چیه میدیرس یکرد ؟ چرا تا وقت یکار را م نی. چرا چرا داشت ا دمیفهم ینم

 اش بکند   ییبه دا یکردم بخواهد اشارات یفکر م طکند   فق یزیبرود که اعتراف به چ

 کنم .  یرو راض یتونم قاض یم یجوون . اونجور یبه من بد یداره که بخوا یزیبه چ ی_ بستگ

پنجره  یلبه  یندهد . پرنده ا یهم وعده ا یاو را نترساند و از طرف یمیداشت با لحن مال یکرد . که سع مسارینگاه ت رامان

 کرد یکه حواسم را پرت م زدیبه پنجره نوک م ینشسته بود و گاه

 همسرم خطر داره   یاز من درز کنه برا ی. اگر اسم یببند ریسر وصدا باشه و بدون بگ یب زیهمه چ دمیم حی_ترج 

 در هم رفت . شیرامان و محمد همراه شد و محمد که باز سگرمه ها ینگاه ها یبا تالق نیاسم آو آوردن

 .  یکرد یم فتیکث یباز نیا یاون رو قاط دی_ از اول نبا



 

 

 فقط گفت  یداشتم ول ینگاهش کرد انتظار برخورد تند زیآم ریتحق رامان

 که عاشقشم     نیبه خاطر اونه . به خاطر ا نجامی_اگر من ا

 ببرد   نیحرف زدن را از ب یرایرامان  لیم یزیخواست چ یبه محمد زد و او را عقب  راند نم یتشر مساریت

 ؟ یدار یندونم چ یبهت بدم تا وقت یتونم قول ی_نم

 مساریت یجلو زیم یبه من انداخت .پرونده قتل پدر و مادرش و تمام مدارک و قانل و اطالعات مرگ قاتل را رو ینگاه رامان

 گذاشتم 

مد پرونده ع ریغ یبا اسم آتش سوز نیهم یکنش و برا رینتونست دستگ سیکه پل هیقتل مادر و پدرم به دست کس یپرونده  نی_ ا

 .  رو مختومه کرد . قانل و مدارکش موجوده

 باز نکرد  یانداخت و حت شیبه پرونده رو به رو یبا تعجب نگاه مساریت

 فهمم . یارتباطش با خودمون و سازمان رو نم یخوام ول یعذرم یکوتاه نیا ی_من برا

 کرد  یبود حرفش را نصفه گذاشته اند به پرونده اشاره ا امدیکه خوشش ن رامان

 ست من هست ._داخل پرونده اطالعات کشته شدن قانل به د

 .  دیباال پر مساریمحمد و ت یابروها

 کردم . یبه رامان اعتماد م دیکردم .با یسکوت م دی. با دیایدر ن میرا منقبض کرده بودم تا صدا فکم

 مادرم بوده و تا یو پسر عمو ییبرادر رضا قتیدر حق یمنه ول ییانجام دادم که به اسم دا یکش کیآدم رو به تحر نی_ کشتن ا

 نداشتم . یازش اطالع شیچند روز پ

 یبه عکس ها و اطالعات انداخت به مدارک به اثر انگشت ها یسر سر یکنجکاو شد و پرونده را باز کرد نگاه مساریت نباریا

خوب  یاا به جاهصبور باشد ت دیبود با دهیخون سرش را بلند کرد فهم شاتیآزما جی. به نتا یالبراتور خصوص کی یشده  دییتا

 برسد .

که افتاده بود و  یاش و اتفاقات یو مدارکش و آن دوست پسر قالب سایدوم راجع به تجاوز به رو یاشاره کرد پرونده  سامان

کرد ادامه  یکه پرونده را نگاه م نطوریهم مساریگذاشتم ت زیم یبود  . پرونده را رو یانتظام یرویو گزارش ن نیشهادت شاهد

 داد 

ر س ریز شیها داره . بخش نیو ا یتعرض و خودکش یشده و سابقه  یبستر یروان مارستانیب یخواهرمه که تو یپرونده  نی_ا

 .مییسر همون دا ریهم ز شیقاتل پدر و مادرم بوده و بخش

 اطالعات شد .رامان ادامه داد  یکنجکاو تر شده بود منتظر باق مساریت

 منه .  ییدا یسال گذشته  10 یجاسوس یفساد و شبکه  یقمار خانه ها یتمام خانه ها یپرونده  یبعد ی_پرونده 

 کرد .  یم انیرا با خرص و تنفر ب ییدا لفظ

 یباز نگاه پرونده  یبا دهان مساری. ت ندیشد  دوال شد تا پرونده ها را بب یم وانهیگذاشتم . محمد که داشت د زیم یرا رو پرونده

 رامان شد  ی رهیفقط خ نباریند کرد و اکرد . سر بل یسوم م

 مدارک از کجاست ؟  نی_ا

 آرام پلک زد . رامان

 یکثافط زندگ نیکنم . من وسط ا یمدارک رو جمع م نیشد دارم ا داشیپ میزندگ یتو مییکه دا یسالگ 20سالمه از  38_من 

 کردم . 

 شد    ظیغل شیاخم ها مساریت

 نشده بود ؟ داتی_و چرا تا حاال پ



 

 

که  ینیزد به پنجره و لب پرچ یپشت پنجره مرتب نوک م یلب باز کرد . پرنده  یکرد و به سخت یجواب دادن مکث یبرا رامان

 نشسته بود . شیرو

جهنم رو به پا کرده  نیبره وسط جهنم خودش ا یکه داره من رو م یدونستم کس یگرفتم . چون نم یانتقام خانوادمو م دی_چون با

 من نبود . یزندگ یوقت تو چیه نی. چون آو

 ایدر صورتش است . تنفر است  یزیبدهم چه چ صیتوانستم تشخ یسر از پرونده ها دراورد و نگاه رامان کرد . نم محمد

 و ترحم ؟  یدلسوز

 _بازم هست ؟ 

 گذاشتم . شیرو یرا جلو یتکان داد . پرونده بعد یسر رامان

 . هیمظلوم یو اطالعات ی، قانون ی،حقوق یمال یفساد ها یپرونده  نی_ا

 فقط سرش را یشد و رامان در کمال خونسرد یطوالن یلیپرونده خ نیا یپرونده چمبره زدند  بررس یو محمد رو مساریت نباریا

 یها و هنوز نم نیا یهمه  یچند روز چقدر فکر کرده بود برا نیکرد . در ا یلب پنجره نگاه م یچرخانده بود ک به پرنده 

 خودش را مطرح کند . دنداشت بخش گناهکار بو یومچه لز دمیفهم

 دنیبود . د دهیهم رنگش پر یکم یحت میدید یو وحشت را در صورتش م رتیباالخره پرونده را رها کرد . شوک و ح مساریت

 ترس هم داشت .  یمظلوم یپرونده 

 برسد .  یانگار مشتاق بود به منشا اصل مساریت یپرونده بود ول اتییجز ریهنوز درگ محمد

 ؟  میاطالعات نیچند وقت ما دنبال ا یدونی؟ م یاطالعات رو دار نیا ی_تو چه جور

 برگشت  مساریچشم از پرنده گرفت و به سمت ت رامان

 . شناسمیرو م شی_من سرمنشا اصل

  دیرا پرس مساریسر بلند کرد و ناخوداگاه سوال ت محمد

 ؟  هیک شی_سرمنشا اصل

 فقط گفت  میکرد یدانستم و همه در آن اتاق حسش م یاز محمد داشت و من مکه  یبا وجود تنفر رامان

 . میرسی_به اونم م

 سوال کرد یپرونده ها گذاشت و ناگهان یدست رو مساریت

 فروزنده کجاست ؟  یدونی_م

 انداخت مساریبه محمد و بعد به ت ینگاه رامان

 . یاعترافات خودش درباره مظلوم یصوت لیدم . به عالوه فا یم لیبهتون زنده تحو میبا هم معامله کن میبتون ی_اونم وقت

 شد نفسش حبس شده بود . یهر لحظه گشاد تر م شیچشم ها مساریت

 _ادامه بده .

 کشتن  رامان . یرامان و تالششان برا ییو ارتباطش با دا یبعد قتل مظلوم ی پرونده

 من و فروزنده است .  ییبا دا یمظلوم به دست من و ارتباطات یکشته شدن مظلوم یپرونده  نی_ ا

به  مساریت یکرد   ول مساریبا تعجب نگاه ت ندیباز نکرد   محمد که کنجکاو بود داخل پرونده را بب یپرونده را گرفت ول مساریت

 رامان چشم دوخت 

 ؟  هیچ تیی_اسم دا

 برقرار شد .  یسکوت

 گذاشتم  زیم یپرونده را رو نینگاه من کرد آخر رامان



 

 

 .  انیاونه .اسمش جبار قباد یها یمن و تمام جاسوس ییدا یپرونده  نی_ا

 کرد . یم دیآن ها را دچار ترد نیآشنا نبود و ا شانیبه ام انداختند . اسم برا ینگاه مساریو ت محمد

 اش سسته   شهیگن کاکتوس چون معتقدن ر یانگلستان بهش م ی_تو

رامان   ستندیاسم ناآشنا ن نیهم با ا یلیکه خ دادیو محمد به وضوح نشان م سارمیت یآخر بود . حالت چهره  یضربه  نیا و

 بود .  یخال شیجا یول ابدیبه پنجره انداخت تا پرنده لب پنجره را ب یبرداشت و نگاه یگاریس ریرا از ز گارشیس

 خاموش شده را روشن کرد  گاریس دوباره

 . میباهم معامله کن دیبا دیخوا یمدارک رو م نیاالنش و فروزنده و اصل تمام ا قی_اگر آدرس دق

 اطالعات رو به رامان کرد  نیکه انگار سردرد گرفته بود از حجم ا مساریکردند . ت یو رو م ریو محمد پرونده ها را ز مساریت

 ؟  یفروش اطالعات بود ری_ خودت چقدر درگ

 تکان داد . یرامان سر 

  یچی_ه

 ؟  ی؟ ما رو احمق فرض کرد ینبود لیو خودت دخ  یهمه اطالعات داشت نیه گرفت _افاصل زیزد و از م یپوزخند محمد

از  شود نیتر از ا کیجا به جا شدم تا اگر خواست نزد یاو را از حرکتش که به سمت رامان بود متوقف کرد . کم مساریت یصدا

 متوقفش کرد مساریت یصدا یول میایخجالتش در ب

 بسه .  یدی_حم

 زد  ینگاه محمد انداخت و پوزخند زیتحقر آم رامان

 قیتحق دیتون یدروغ بگم .م دیتو ارائه کردم چرا با یبه دو تا قتل اعتراف کردم مدرک اندازه کل خدمت صادقانه  نجای_ من ا

 چیو ه نجایا امیدارم خودم م یاطالعات ارتباط یجاسوس نیکه نشون بده من به ا دیکرد دایپ یاطالعت یاگر سر سوزن دیکن

 خوام . یهم نم یبخشش

 صورت محمد فرستاد یزو و دودش را تو گارشیبه س ینیگرد و پک سنگ یمکث

که  یفهمه، از خواهر یم یپرورشگاه یاز زندگ یپر قو و با مادر و پدرش بزرگ شده چ یکه ال یبچه سوسول مامان کی_

 که مجبورش کردن نگاه کنه به خواهرش ... یبهش تجاوز شده، از پدر و مادر کشته شده ، از مرد

 سارمیبست تا آرام شود محمد خشک شده فقط نگاهش کرد . ت یرا لحظات شیگرفت و با تنفر نگاه محمد کرد . چشم ها نفسش

 شروع به صحبت کرد 

 ؟ رهیبگ یمیچه تصم یقاض دونمینم یول یکتب نیتضم کی.  دمیم نی_بهت تضم

 یهمه اطالعات رو برسون نیا یاطالعات هم تازه هستن و خودت خواست نیو ا یخروج اطالعت نبود لیچون خودت دخ یول

 دفاع از خود به حساب آورد . ییجورا کیرو  یکنم بشه کشتن قاتل پدر و مادرت و مظلوم یفکر م

 .  میحد ممکن برسان نیرامان را تا کمتر تیمحکوم میتوانست یبود که م یمعن نیبه ا یحرف ها نیگرد شد  ا میها چشم

 داد قابل اعتماد بود  یداشت م ینانیاطم نیشدم ا یمطمئن م دیبا دمیحرفش پر وسط

 ؟  دیکن یو با حضور شاهد امضا م یرو کتب نی_ا

 ال بود . دهیا نیو ا دندیبر یرامان م یسه سال برا ایدو  تیکردم . نها ینگاهش م یسر تکان داد . با ناباور مساریت

 مخالفت کرد  محمد

 ... مساریت ی_ ول

  دیکوب زیم یبا دست محکم رو نباریا مساریت



 

 

 نیما داره ؟ فقط با هم فیبالتکل یحداقل چهار ، پنج تا پرونده  یتو یریچه تاث یدونیاطالعات م نی_ دهنت رو ببند . ا

من  کار یتو نیاز ا شتری؟ پس دهنت رو ببند و ب ارهیتونست در ب ینم ندهیسازمان تا ده سال آ نیا یکس تو چیاطالعات که ه

 دخالت نکن .

 بلند شد شیاز جا رامان

 . امیکنم . فردا با خود فروزنده واطالعت محل سکوت م یخوام تا از همسرم و خانواده ام خداحافظ یروز فرصت م کی_

 تکان داد  یسر مساریت

 با حرص داد زد  محمد

 بره ؟ دیبذار دیخوا ی_ م

 به محمد رفت . یچشم غره ا مساریت

 . یدیکار نکن بازداشتت کنم حم کی_

 نگاه محمد نکرد به سمت در اتاق رفت یحت رامان

 برگشت  مساریو به سمت ت ستادیدر ا دم

 مصادره . یبا مدارک و اسنادش هست . برا میخانوادگ هیاموالم به جز ارث ی_همه 

 آمد  رونیب زیبلند شد و از مشت م شیاز جا مساریت

 .  یکن هیاموال رو به نام بق یهمه  یتونستی؟ م یکن یم نکارویا ی_ چرا دار

 .  امدیاش از کجا م یهمه آرامش و خونسرد نیا دمیفهم یخونسرد بود نم رامان

 . ادیب ایبه دن انیمثل جبار قباد یخوام بچه ام با پول حروم آدم یمن حالله . نم یخانوادگ ی هی_ارث

 رییفکر کرد .خودم هم متعجب بودم از جواب رامان  . رامان تغ یکند کم لیرامان را تحل یتوانست حرف ها یمانگار ن مساریت

 کردم انقدر باشد . یفکر نم یکرده بود ول

 _فردا منتظرتم .

 تکان داد و در را باز کرد  یسر رامان

**** 

  رامان

 نیدانستم چرا داخل ا یبودم.نم ستادهیکردم ا یم یقبل در آن احساس خفگ ی قهیدق 2که  یدر ساختمان یشده بود و من جلو تمام

آن هم  دانه اش کی دنیکش نیهم یبودم و برا دهینکش ادیز رایسوزاند   اخ یرا م میگلو گاریسخت بود . س دنیساختمان نفس کش

 کرد  یم تمیکامل اذ

 ؟  یکن یکارو م نیا ی_رامان چرا دار

کردم فک منقبض شده اش را به هم قفل  یکه من صحبت م یسامان انداختم  کل مدت ی دهیرنگ پر به صورت یو نگاه برگشتم

 تیواقع یحس را ندهد که به اعتماد ندارد   ول نیکند تا به من ا یم یدانستم دارد خود خور یبزند .م یکرده بود که مبادا حرف

 خودش قرار تیدانستم خودم اگر خودم را نابود کنم او من را در اول یداشتم . چون م اعتماداز خودم به سامان  شتریبود که ب نیا

 بود که او برادر زنم بود  . یبیکند . شانس عج یمن سپر م یدهد و خودش را به جا یم

ام را که قبل از ورود به ساختمان به  یدادم . گوش یاطالع م نیخودم به آو دیکردم . با یو خانواده اش صحبت م نیبا آو دیبا

 . ستادیداده بودم از او گرفتم سامان کنارم ا ژنیب

 ؟ یکن ونهیمن رو د یخوا ی_م

رفت سامان سوال کرده  ادمیکه  میبگو نیشد که چه جور موضوع را به او نیافتاد جوابش را نداده ام  آنقدر حواسم پرت ا ادمی

 است هر چند جواب سوالش مشخص بود. 



 

 

 . شدیکش آتش تنفرم م زمیکه عاملش بود خودش ه یته بود که کسگذش یمن به دروغ در نفرت یزندگ تمام

 یآدم پدر شود . نم نیخواستم ا یتوانستم کامل پس بدهم .فقط نم یهم تاوانش را نم زهایچ نیبا ا یکردم که حت ییمن کارها و

واستم خ یاست . م یپدر فرزندش آدم خوب دیسپر کند بگو نهیس نیخواستم آو یداشته باشد . م یبچه ا نیاز آو والیخواستم آن ه

 توبه کنم .  زهایچ یلیخ یبرا

 یشود به تنمان نم یگوشت و پوست استخوان م میخور یکه م یگفت نون یم شهی.مادرم هم یواقع یتوبه  کی یکردم ول توبه

  را داشته باشم . نیآو اقتیخواستم حداقل ل یوجود بچه ام با حرام باشد . م یخواستم شاکله 

 خوام که باشم .  یتونم باشم . نم یاون آدم سابق نم گهی_سامان من د

شماره را گرفتم و سامان مجبور به  دیبگو یزیتماس بود تا سامان حواست چ یرا نگاه کردم که آماده برقرار نیآو ی شماره

 سکوت شد .

 باز کرد و اول من سوار شدم و بعد سامان . مانیرا برا نیدر ماش ژنیب

 لبم نشست   یرو یناخوداگاه لبخند دیچیدر گوشم که پ نیآو یصدا

 ؟ یی_کجا

داشت شدن اول صبح ن داریب یبرا یخسته بود . انرژ یاست ول یرفته ام شاک یخداحافظ یب نکهیدانستم از ا یسالم نکرد .م یحت

 . 

 سالم  کی. البته عل زمیخونه عز امی_دارم م

 در کنترلش داشت گفت  یسع انهیکه ناش یو با لحن عصب کالفه

 ؟  ینکرد دارمی_چرا ب

قرار  که من شدیو زنده م ردیمیکه داشت م نمیتوانستم بب یتوانستم نگاهش را بخوانم م ی. سامان متعجب نگاه من کرد م دمیخند

 بسته است  نیجان آو هیدانست جانم  یبود سامان خوب م نجاینباشم و مشکل ا یمدت نامعلوم یبود برا

 . زمی_کار داشتم عز

 نرم تر شد  لحنش

که جواب سر باال به خانم  زنیگم تو غذاش مرگ موش بر یخونه م ادیرو هم ب ژنی. اون ب ی_نگران شدم تلفنت رو جواب نداد

 خونه نده . 

 خانم بودنش    نیا یرفت برا یمن بود و دلم ضعف م یخانه  خانم

 ز قساوت شوهرت   ترس ا یبارو بهش رحم کن بذار پا نی_حاال ا

  دیگله اسمم را کش با

 _رامان ...

 اسمم از زبانش .  دنیمن از ذوق شن یخنده  یصدا و

 . میخر یخونه مامانش . سر راهم ناهار م میدنبالش بر امی_حاضر شه خانم خونه ، م

خبر رفته ام و  یاالن هم به من شک کرده بود که چرا ب نیهم یحرفاست و حت نیتر از ا زیت یلیدانستم خ یشد . م مشکوک

 در دسترس نبودم یساعات

 من یخونه مامانم بابا میبر یگرفت میتصم ییهوی_چه خبره  ؟ 

 را پنهان کند. دشیکرد ترد ینم یکه سع یلحن با نمک نیبودنش و ا زیت نیام گرفت از ا خنده

 _دلم واسه پدرزن مادر زنم تنگ شده   

 ند .ک دایپ یراه نجات یقیبود که به طر نیاعصاب کالفه اش فقط فکر ا نیدانستم با ا یکرد و م یم رونیقط نگاه بف سامان



 

 

 ؟  یرسیم یباشه . ک یهنوز مشکوک نکهی_با ا

 پرت سامان شده بود . شتریب حواسم

 . گهید قهیساعت چهل دق می_ ن

با  یکند تا اعصاب خودش و من را نابود کند   وقت یفکر م افتمیچه کار کند تا من به زندان ن نکهیدانستم سامان آنقدر به ا یم

 مقدمه سامان را خطاب قرار دادم  یکردم ب یخداحافظ نیآو

 قتل دارم .  یافتم زندان . دو تا پرونده  ی_بهش فکر نکن در هر حالت من م

 به من انداخت ینگاه سامان

 دایپ یمگه شاک ستیمجددش ن یریگیمختومه شده   امکان پ شیوقت پ یلیو خ شیدرت ماله پونزده سال پ_پرونده قاتل پدر و ما

 وجود نداره . یکنه که شاک

ه تونه کمکت کن یم مساریت یآقا نیا رشنیگیو اونا پ شهیکه چون مربوط به سازمان اطالعات م یقتل مظلوم یمونه پرونده  یم

 محمد دست راستشه .  نکهیهواست . خصوصا با وجود ا یها همش رو نیبهت بکنه چقدر کمک کنه و ا یچه کمک نکهیا ی. ول

 انداختم . زدیدر آن موج م یبه صورتش که نگران ینگاه

 ؟ یکن یبشه چرا انقدر بهش فکر م ینجوری_من خودم خواستم ا

 ادامه داد  گرفت و انگار حرف خودش را دهیشد . سوالم را ناد رهیسکوت به من خ در

و از  یقاض ییکنه به نظر نها یکمک دیکه شا زهایچ نیهست دال بر دفاع از خود و ا یهم مدارک یمظلوم یپرونده  ی_برا

به  یات به نظرم براشون قابل توجه . کس ییو همراه دا یداد لیرو بهشون تحو یمظلوم یتیو امن یاونجا که تمام مفاسد اقتصاد

شده و  ریکه داشت با هم دستاش درگ یبه خاطر مفاسد اقتصاد گنیها م یلیهم خ شاالن نی. هم دهینم یتیاهم یمرگ مظلدم

 فکر کنن . ینجوریمردم ا دهیم حی. سازمان هم ترج کننیفکر م ینجوریکشتنش . مردم هم ا

 من است .  لیو انگار واقعا فقط وک زدیصرف حرف م یحقوق ینجوریا یکرد وقت یام م یعصب

 نه  ؟  ای یکنی_بس م

 ساله مان سر من داد زد  دیچند ییدر آشنا یمعدود دفعات یرا باال برد و برا شیصدا

خواهرم نگاه کنم که گذاشتم ...تو  یرو یتو یدونم چه جور یکه به فکر تو منم . چون نم یوسط تنها کس نیکنم . ا ی_نه بس نم

 زندان و اونوقت من ... یافتیب

  دمیحرفش پر وسط

 _بس کن .

ها هم  آن یبه هم انداختند  حت ینگاه یرکیز ریو مسعود ز ژنیبود که ساکت شود و ساکت شد . ب یاز او بلند تر م میصدا دیبا

 .  میدعواها نداشت نطورینگران ما بودند . سابقه ا

مهم  یلرفت و یانه هم مسراغ افراد خ ییبازجو یو احتماال سازمان برا افتدیب یدانستند که قرار است چه اتفاق یم یاندازه کاف به

د بود که آن ها متهم باشن افتادهیکدام از قتل ها در عمارت اتفاق ن چیه   افتندیوجود نداشت که آن ها به خطر ب یمدرک چینبود . ه

 . 

 یداشت او را از درون ذره ذره م نیاو حساس شده بود و ا یبا سامان دعوا کنم ول طیشرا نیبودم دوست نداشتم در ا خسته

 ورد . خ

که ممکن بعد  ییرها بشه . اونم با وجود دشمنا یتیحما چیبدون ه نیتونم بذارم آو ینم یبرن . ول یمن م یدونم چقدر برا ی_نم

 سروقتش .  انیب انیاز لو رفتن جبار قباد

 .  دیلرز یدر حدقه م شیها چشم

 خودت . یوجود نداره جز اعترافا یمدرک چیداشت ....؟ه ی_چه ضرورت

 پلک زدم .  یبار چند



 

 

 من کمه . یهم باشه برا تی. هر چقدر محکوم دادمیتاوان م نیبا دور شدن از آو دی_با

اعتراف  دیکردم و نبا یمدارک رو م دینستم که هنوز هم معتقد است نبا دایخوب م ینکرد ول یصحبت نیاز ا شتریکرد و ب سکوت

ه توانستم با هزار تبصر یآمد که البته بعدا م یمن به حساب م هیعل یبرکردم . هرچند فقط اعترافات خودم بود که مدرک معت یم

 خواستم .  یبود که من نم نی.. مسئله ا یبزنم ول رشیز یقانون

.  دیدو نییشد و با خنده پله ها را پا شیدایرو پله ها پ یخندان یکه با چهره  دمیرا د نیدر عمارت که توقف کرد آو یجلو نیماش

ره چشمش به چه دیکه رس نیبه در ماش نیآو یعقب در کنار من ول نیو آو ندیسامان باز کرد تا سامان جلو بنش یدر را برا ژنیب

  دیپرس مقدمه یتلخ سامان که افتاد ب ی

 شده ؟ ی_چه خبره ؟ چ

 دوال شدم و داد زدم  یکم نیاز داخل ماش من

 .  رینگ لشی_با شوهرت دعواش شده تحو

 و ادا و اصول گفت  یباال داد و با دلبر ی. ابرو دمیصورتش را کامل ددوال شد تا  یو کم دیخند

 زنم .  یتا دو هفته باهات حرف نم یبر یکه بدون خداحافظ یبعد ی_دفعه 

جلو  یلحن صحبت کردنش . سامان خواست از کنار او رد شود و صندل نیو ا شیها یهمه دلبر نیا یرفت برا یضعف م دلم

  دیکه دست سامان را گرفت و کش ندیبنش

 _کجا ؟

 یبود. سامان نگاه ختهیکردم که چقدر به هم ر یو من درکش م ردیرفتارش را بگ یتوانست تلخ یکرد نم یم یهر کار سامان

 کرد مهربان جواب او را بدهد  یکرد و سع نیبه آو

 .  میشی_عقب که جا نم

 مان را داد جواب سا یو با لحن با نمک دیرا کش شیبازو نیآو

 .  میش یجا م نمیش یشما گنده ها م نیکوچولو ام . ب یلی_بابا من خ

.  میراحت نبود یلیخ یشد ول یم مانیکه او هم ناچار سوار شد . جا دیخودش اول سوار شد و سامان را هم به دنبال خودش کش و

 زد  یکرد و لبخند پت و پهن ینگاه مانیبه هر دو نیآو

 دعواتون شده ؟ یسر چ دی_خوب حاال بگ

 بودند .  ی. خودشان دو نفر کاف اندازندیرا دنبال خودمان راه ن هیرا بست . گفته بودم امشب بق نیدر ماش ژنیب

 .  یچی_سر ه

 به سامان و  بعد به من انداخت  ینگاه نیخواهد من را خفه کند . آو یدانستم دلش م ینگاه من کرد م یبرزخ سامان

 لطفا .  دیف کنها رو غال ری_شمش

به درد نخور  یو غذا چیکه ساندو ردیخودش و مسعود هم غذا بگ ی. مجبورش کردم برادیغذا خر نیما و خانواده آو یبرا ژنیب

 چیشدند ساندو یبود اگر مجبور م یانصاف یب یلی. خ دندیکش یم کیکش نیماش یساعت ها منتظر ما تو یجور نینخورند . هم

 به درد خور هم بخورند .  یها

 یکرد با او صحبت کند بلکه حرف یم یسع نیدر هم بود و آو شیسامان هنوز سگرمه ها دمیرس نیبه خانه پدر و مادر آو یوقت

 چیدست از سوال پ نیدر آپارتمان باالخره آو یجلو دنی. با رس دادیسامان فقط سر باال جواب م یبکشد ول رونیزبان او ب ریاز ز

مانده آنقدر او را تماشا  یفرصت باق نیخواستم ا یکردم . م یکار ها و رفتارش را تماشا م تسامان برداشت . من تمام مدکردن 

 شوم . رابیس دیدانستم چقدر او را نخواهم د یکه نم یبکنم که در مدت

 هنکیو هم در ا میبا من و سامان راحت تر شده بود هم در برخورد مستق یلیخ یازمان استقبال کرد بعد از مراسم نامزد نیآو مادر

 .  دیپوش یراحت تر لباس م



 

 

 ینم یکردم . ول یبا او صحبت م گشتیبرم یوقت دیرفته بود . با رونیب یکار یبرا نیآورد ظاهرا پدر آو وهیو م یچا مانیبرا

 حیتوض نیآو یبرا دیبود با یشب سخت یلیگذاشتم . امشب خ یمه مصحبت با او را آخر از ه دیخواستم امشب را خراب کنم . با

 گفتم ؟ یگفتم  ؟ چطور م یبود . چه به او م نیبخش هم نیدادم و سخت تر یم

که خوشحال بودم و سامان که در   نیگذشت و  مادر آو یکه م یا قهیهر دق یسال ها خسته بودم ول یبودم . به اندازه  خسته

گرفتم  یشدم و اضطراب م یدگرگون م شتری، ب دمیدیکرد را م یو کمک مادرش م دیچرخ یکه دور خانه م ینیخودش بود و آو

 .  لوممدت نامع یکه چطور از آن ها دل بکنم برا

 گفت  طنتیو با ش دیخند نیبه سمتم گرفته بود برداشتم . آو نیکه آو ینیرا از داخل س ییچا

 کنم . نوش جان .  ی_خواهش م

  دمیخند

 .  زیزبون نر نقدری_ا

فاطمه خانم باعث شد سر بلند کنم و نگاهش کنم  یرا برداشت . صدا یچا یلب ریسامان گرفت سامان با تشکر ز یرا برا ییچا

  دیمن نشست از سامان پرس یگذاشت و رو به رو مانیجلو زیم یرا رو یکه ظرف پولک

 .  یشده پسرم ؟ چرا انقدر دمغ ی_چ

انستم د یبود که فاطمه خانوم شروع کرده بود به صدا کردن سامان با اسم پسرم و م یزد . چند وقت یسر بلند کرد و لبخند سامان

رو به مادرش  ضیبا غ نینبود که وانمود کند حالش خوب است . آو یطیدر شرا یاالن حت ی. ول دیآ یبدش نم یلیسامان هم خ

 کرد 

 دعوا کردن .  یدونم با رامان سر چ ی. نم هیختیر نی_ولش کن مامان از سر ظهر هم

 دادم و سر به سرش گذاشتم  لیبهش تحو یا خنده

 مرداست .  نی_موضوع ب

 ییخواهد چه بالها یبعدا م میاگر نگو نکهیمن بود به ا دیتهد یدانستم به نوع یگفت که م ییزهایلب چ ریکرد و ز یاخم نیآو

سوال  نیا دیبا یشود ول یبشو اتفاقات امروز نم خالیب نیدانستم که آو ی. م دمیرا نوش میچا از ی. با خنده کم اوردیمثال به سرم ب

 خواستم با او صحبت کنم .  یبه آخر شب که م کردمیرا موکول م شیو جواب ها

 طیشرا نیامروز را زهر کنم . نه االن و در ا نیآو یخواستم برا یاخرم بود . نم یها خنده ها نیرفت . ا یلبم نم یاز رو خنده

 بخندد .  میکنارش فقط بخندم و او برا قمیدقا نیخواستم آخر ی. م

 هنکیاش کرد با ا یواردشان نشد و سر خودش را مشغول به گوش یلیکه سامان خ میکرد یمتفرقه ا یبحث ها نیآمدن پدر آو تا

 گرفت . دهیرسما من را ناد یول دمیبه او توپ یچند بار

. شب هم در  امدین شیپ یهمچنان بحث یسامان شد ول یآقا رضا هم متوجه رفتار ها یو حت میرضا که آمد دور هم ناهار خورد آقا

را آماده کنند از آقا رضا خواستم تا  ییچا می. آخر شب بعد از شام که منتظر بود میکرد یطور سپر نیهم نیآو یکنارخانواده 

 .  مینقدم بز اطیدر ح یکم

 یشکل نیتهران شب هم یوقت ها شترینبودند . هوا گرفته و آلوده بود . ب دایپ یلیخنک تر از طول روز بود و ستاره ها خ هوا

و  بردم یرا به آنجا م نیروز آو کی دی، تنگ شده بود . با میزد یم زدی ریبا سامان به دل کو یکه گاه ییشب ها یبود . دلم برا

 داشتند .  یگریلطف د یگردشگر یدر کاروانسراها ریکو یدادم . شب ها یرا نشانش م ریکو

 سامان داشته باشه .  یهم به حال و هوا ییربط ها کی یکه قراره بزن یکنم حرف ی_خوب فکر م

د . وقابل انکار ب ریچهار شانه بودنش غ ینبود ول یفرو برد و مرد بلند قامت بشیرا در ج شیو دست ها ستادیمن ا یبه رو رو

طاقت  یرز بدون گل خسته از گرما یبود . بوته ها اطیح یکنار یصورتش افتاده بود که نور باغچه  یرو ینور سبز رنگ

 .  دندیکش یداشتند نفس م بنسبتا خنک ش یهوا نیروز تازه در ا یفرسا

 خوام بهتون بگم ارتباط داره .  یکه م ییزهایچ نیحال سامان به ا نیا یعلت اصل بای_تقر



 

 

داد که خوب گوش کند و بعد فکر کند . در انتها اگر به نظرش صالح بود صحبت کند و  یم حینبود . ترج یرضا آدم پر حرف آقا

کردند و  یبود که خوب گوش نم گرید یدوست داشتم . کنار آمدن با او به مراتب راحت تر از آدم ها یلیاش را خ یژگیو نیا

 زدند .  یحرف م شتریب

 . شنوم  ی_خوب م

 هیهمسا یبه سمت خانه  وارید یبلند درخت رو یبود و شاخه ها دهیچسب واریرز به د یعقب تر از بوته ها یشاتوت کم درخت

 نیزم یرو نطوریکه ا دندیچ یدرخت را خوب نم نیداد که بار ا ینشان م نیزم یرو یاهیسرخ و س یشده بود . لکه ها دهیکش

 کرده بود .  فیکثرا  اطیهمه لگد مال شده بود و ح یپا ریز

 نباشم .  یمدت ی_ممکنه من برا

 شد .  میحرف ها لیطبق انتظارم منتظر تکم یببرم ول شیجور پ کیتا حرفم را  نمیخواستم عکس العمل او را بب یم

 .  نی_بدون آو

سکوت کرد و من ادامه باز هم  یکرد ول یمتعجبش م نیدارم و هم یوابستگ نیدانست چقدر به آو یرا باال داد . م شیابروها

 دادم .

 چند سال .  دیمجبورم نباشم . شا یدونم چقدر ول ی_نم

 و ادامه دادم .  دیبگو یزیشد . نگذاشتم چ لیدر هم تبد یتعجب در صورتش به سگرمه ها ینشانه ها نباریا

 یول دیاریسر من ب دیخواه یم ییهر بال دیحق دار نیبسته است و به عنوان پدر آو نیوگرنه من جونم به آو ستی_دست من ن

برده  ییمن جا از دینبا یتونم بگم اسم یبدم . فقط م حیتونم بهتون علتش رو توض یرو گرفتم . نم میتصم نیکه من ا نهیا تیواقع

 .  نیآو تیبشه به خاطر امن

  دیشده اش کش دیسف یها شیفکر کرد و دست به چانه و ر قیعم یکم

 ات ربط داره ؟ یی_به دا

 .  دمیکش یقیعم نفس

 ربط داره .  انی_به جبار قباد

 شد .  رهیمن خ یچهره  به

 ؟ یکرد ریلجنش گ ی_تا کجا تو

من  یچند جمله ام . حق داشت بخواهد وقت نیرا خوانده بود از هم زیمرد همه چ نیا یدادم ول یم دیکه با یبودم از جواب شرمنده

 مردم اگر ... ی... من م یول ردیطالق دخترش را بگ یابیزندان هستم غ

 _تا خرخره .

 یله شده ا یکه سبز رنگ بود و شاتوت ها اطیبه کف ح یلحظات ینشست و برا اطیکوچک ح یعقب رفت . لب باغچه  یقدم

 کرده بودند نگاه کرد .  یرا خال خال اطیکه کف ح

 ؟ یکن یم نکاروی_چرا ا

م که تا را داشته باش نیآو اقتیخواهم تاوان پس بدهم که بتوانم ل یگفتم م یم ینبود . به چه زبان یدادن حیتوض زهایچ نیشد ا ینم

ز باشد که داشتم ا نیگذشته ا یام شرمنده  ندهیکند و آ یام اشاره ا یواقع تیبه هو ییجا یکس یآخر عمر تنم نلرزد که مبادا روز

 آوردم .  یتفعن گذشته باال م

 کارو بکنم .  نیا دیدونم با ی_فقط م

 سر بلند کرد و باالخره نگاه من انداخت  دلخور

 ؟ یرو کرد نی؟ فکر آو یکار رو بکن نیا یگرفت می_و االن تصم

توانستم  یکار ها را کرده بودم و نم نیمحض بود و چقدر سخت بود که من خودخواهانه همه ا تیسخت بود که حرفش واقع چقدر

 بودم .  نیکه عاشق آو نیجز ا اورمیب یعذر چیه



 

 

 االن ... یکردم . ول یفکر م نیقبال فقط به خودم و عالقه ام به آو_

  دیحرفم پر وسط

 .  یهم فکر کن نیآو ی ندهیبه آ دیافتاده با ادتیاالن تازه  ی_ول

 هم من را درک کند ؟ دیفهم یکه م نقدریتوانست هم یم ایآ یبدهم ول حیتوض شیبرا یالزم نبود حت یگاه

 گفتن نداشتم .  یبرا یو حرف دمیکش یقیعم نفس

 کنه ؟ یم یبدخلق نیهم ی_سامان برا

 تکان دادم .  سر

 خبر نداره ؟ اگر داشت انقدر خوشحال نبود .  نی_آو

به سکوت گذشت و بعد باالخره لب به  یدانست . لحظات یکرد و خودش جواب همه سواالت را م ینگفتم خودش سوال م یزیچ

 گرفت  یحالت خاصبار صورتش  نیاول یسخن باز کرد برا

 یناجور خواهرت هم اونه . پس اگر دار تیدونم که قاتل مادر و پدرت و وضع ی. م انهیدونم که قاتل برادرم جبار قباد ی_م

 که کرده برسه . ییتمام کارها یخوام حداقل اون آدم به جزا یم یکن یم نیآو یخودت رو فدا

شته ک یبود که در اوان جوان دهیرا د یمرد داغ برادر نی. ا دمیفهم یکرده بود را تازه م دایکه پ یصورتش کردم مفهوم حالت نگاه

 کار را کرده تاوان بدهد .  نیکه ا یخواست کس ی. حاال دلش م یشده بود. آن هم به ناحق

 .  سهی. موضوع فراتر از پل دیبرادرتون رو زنده کن یپرونده  دیرسه . فقط فکر نکنم بتون ی_م

 ان داد .تک سر

 . ید یم یدار ینیسنگ یمجازات شدنش بها ی. برا ستی_مهم ن

رف من به ح یخودش وسط باشه ول یپا نکهیکارو بکنه بدون ا نیتونست ا یامروز بهش گفتم م نیرو بهش گفتم . هم نی_منم هم

 ده .  یگوش نم

به سامان انداخت و بعد به من.  سامان  ی. آقا رضا نگاه میکه متوجه حضورش نشده بود میو آقا رضا به سمت سامان برگشت من

 شد ادامه داد  یم کیطور که به ما نزد نیهم

 شه ؟ یخوشبخت م نیآو یبر یرو ول کن نیآو یکن ینداشتند . خودش رفت اعتراف کرد . فکر م شیعل یمدرک چی_ه 

 رضا پدرانه نگاه سامان انداخت  آقا

 حرفه . فراتر از  زایچ ی_پسرم درک بعض

 نگاهم کرد .  یو با دلخور ستادیکنار من ا دیما رس به

 .  یبه حرفم گوش کن یستیحاضر ن یهمه سال حت نی_بعد ا

 کردم نگاهش نکنم  یسع

که خودم کردم و خودم  یکار نی. ا یبش زایچ نیا ریدرگ یسامان بهت گفتم چرا حق ندار یریگ یبهانه م یبچه ها دار نی_ع

 عواقبش رو به دوش بکشم .  ییبه تنها دیبا

 زد  یعصب پوزخند

 ؟ یی_تنها

زد .  یکه من را درک کرده بود ، او بود . کاش سر من داد م ینبود و فعال تنها کس یما انداخت . عصبان یرضا نگاه هر دو آقا

 یناراحت بود که برااو  یگفت ول یها را م نیگفت دخترش را بدبخت نکنم . کاش همه ا یکرد . کاش م یکاش با من دعوا م

 هم بودم .  یگرید یزهایها نبود . من دنبال چ نیفقط ا یکردم . ول یداشتم خودم را فدا م یگریمجازات کس د

 کرد  یباغچه بلند شد و اطراف را نگاه یلبه  از



 

 

 آماده باشه .  یی_فکر کنم چا

 .  میکرد یرا م دیکه با ییصحبت ها نیآخرفضا را به ما داد تا  نیاز من و سامان به سمت آسانسور رفت و ا جلوتر

 ینم یخوام . اگر کنارش نباش یخواهرت ازت م یبار برا نیا یخواستم . ول یادیز یزایخودم ازت چ ی_سامان تا حاال برا

ونم اعتماد ت یم ی. به ک ییرو ثابت کرده تو نیجونش رو وسط گذاشته و ا نیآو یکه برا یکس اعتماد کنم . تنها کس چیتونم به ه

 رو داشته باشه ؟ شییکنم که توانا

  دمیرا شن فشیضع یصدا یبرپا شد و بعد با دلخور نمانیب یسکوت اول

 .  ینامرد یلی_خ

 شانه اش گذاشتم .  یکرد . دست رو یم ینیدلم سنگ یرو یزیچه کار کنم . چ دیبا طیشرا نیدانستم در ا ینم

 . داره  مانیتو ا یکه به مردونگ ی_نامرد

************* 

  نیآو

امروز فرق داشت .  یکردند و اختالف داشتند ول یسامان و رامان با هم دعوا م یسامان را . گاه یرفتار ها نیکردم ا ینم درک

بود که  یزیچ ریدرگ یدر هم . فکرش به حد یبا سگرمه ها یزد ول یدلخور . کم حرف م یزد ول یسامان با رامان حرف م

ن م دیترد نیمشکوک بود به ا یرامان که کم یواقع یخنده ها یبود و حت یجد یلیکه بود خ یزیهر چ یول ستیدانستم چ ینم

 زد .  یدامن م

 یکارش مادر را خجالت زده و معذب کرد . بابا دست رو نیمادر را بغل کرد که ا یبیرامان به شکل عج یوقت خداحافظ شب

نزد . فقط رامان  یحرف چیکس ه چی. در راه برگشت ه دمیرا نفهم شیخت که معنابه او اندا یشانه اش گذاشت و نگاه معنادار

ردم و ک شینگفتم و فقط تماشا یزیفشرد . چ یدستش م نیب یکرد و گاه یم زشگرفته بود و نوا شیدست ها نیدست من را ب

م کرد . کم ک یاو فقط با لبخند نگاهم م یبدهد ول یحیتوض بیو غر بیعج تیوضع نیا یخودش بخواهد برا دیمنتظر شدم شا

ته گرف یبیعج یکم دلشوره  کمکرد .  یمن را نگران م نیخودش نبود و ا یاصال سر جا یزیشدم . چ یم تیداشتم نگران وضع

 خواستم .  یرا از او م شیرفتار ها نیکردم و علت ا یبا رمان صحبت م دیبودم . امشب حتما با

زده  تبیمص یداشته باشد . سامان با چهره  یبا نگهبان ها صحبت دیرا زودتر باال فرستاد و گفت با رامان من میخانه که رس به

 زد .  یدامن م شتریبه دلشوره من ب یجد یجد نیکرد و ا ینگاه من و رامان م یا

 یشد نم یمشکوکش روشن نم یرفتار ها نیا فیاالن تکل نیاگر هم میو صحبت کن دیایاتاق رفتم و آماده شدم تا رامان ب به

 بگذارم .  نیتوانستم شب سر راحت زم

 بتیکردم . کال غ یم یکردم و احتماالت ممکنه را بررس یتمام مدت که با خودمم بودم فکر م دیایتا رامان ب دیطول کش یکم

نه پدر و مادرم و از آن اش از خودمان به خا یکرد و بعد هم دعوت ناگهان ادیرامان صبح زود خودش تعجب من را ز یناگهان

 سامان بود .  یتر رفتار ها بیعج

انه چ ریکرد که دست به ز دایپ یکاناپه راحت یدر اتاق باز شد و رامان وارد اتاق شد با چشم دنبال من گشت و من را رو باالخره

 .  میحرفم را شروع کن یفکر بودم که با چه جمله ا نیکردم و در ا یم شیزده بودم و تماشا هیام تک

 نشست .  شیلب ها یرو ینرم و مهربان لبخند

 _چه متفکر .

 کردم  دایسمت کمد لباس ها رفت . باالخره جمله ام را پ به

 . می_بهتره صحبت کن

را  شیها نیخانه دوباره برگشت . به سمت من آمد آست یتا با لباس ها دیطول کش یا قهیتکان داد وارد کمدش شد و چند دق یسر

 بر حسب عادتش باال زد و کنار من نشست . 

 . می_صحبت کن



 

 

 او و سامان یرفتارها یرا پنهان نکند خصوصا وقت یزیبدهم که بهتر است چ حیتوض شیبرا یکردم چه جور یفکر م داشتم

 کرد و کار من را راحت .  یشدستیانقدر مشکوک بود .اما خودش پ

 .  دمیچرخه که همه رو امشب جواب م یسر خوشگلت م نیا یعالمه فکر تو کی. االن  یبپرس یچ یخوا یدونم م ی_م

 انگشتانش به رقص درآورد .  نیرا ب میموها یدست گوشه  با

 _خوب منتظرم . 

د ش یمتوقف نشد . سکوت که طوالن میاز نوازش موها شیکم کم محو شد و دست ها شیلب ها یشد لبخند مهربان رو دیترد دچار

 متعجب گفتم 

 ؟   یبگ یزیچ یخوا ینم_

گرفت و انگشتانش نوازش وار صورتم را  شیصورتم را در پ ریرا رها کرد و مس میکرد و دستش باالخره موها میچشم ها نگاه

 لمس کرد 

 تو رو نفس بکشم .  یخوام هوا ی_م

 شد  دهیکش میها صورتم بود به سمت چشم یهوا گرفتم و نگاهش که رو ی. دستش را رو دمیترس یجدا داشتم م گهید

 شده ؟ ی_رامان بگو چ

 ماند .  رهیبه من خ غمزده

 برم . دیبا-

به  یدو کلمه را جور نیاست . هم یزیتوانستم درک کنم منظور حرفش چه چ یداد . نم ی. مغزم درست فرمان نم دمیفهم ینم

شد که بپرسم کجا .  یبه هم قفل شده بود و باز نم میاز جانش را گرفته اند . لب ها یمیهر کلمه اش ن یزبان آورد که انگار برا

 وجودم .  ادیشود بن رانیباشد که و یزیکند و جواب چ ادراجازه صحبت کردن ص دیترس یمغزم م

  دیلرز یمن م یگرمش در دستم بود و دست ها یبه لرزه افتاد دست ها تنم

 ... یدونم چقدر ول ی_نم

ند روز چ نی. ا اندازمیب قیتوانم به تعو یرا تا م دنشیخواستم شن یصحبتش م یز ادامه ا دمیترس یقفل زبانم باز شد م باالخره

 بود که قرار بود خاکسترش من را دفن کند .  یرامان و سکوتش ظاهرا منجر به رخ دادن آتشفشان یفکر کردن ها

 .  امی_خوب منم باهات م

 یقدرتمندش فشرده شد و من هنوز م یدست ها نیب میکرد محکم فشرد . انگشت ها یکه لرزش دست من را حس م شیها دست

 کرد .  یکه داشت من را ترک م یگاه هیتک واریاز د دمیلرز

 تونم ببرمت .  یکه نم یدون ی_م

خوردند و  یمبود که به هم  یخواست من را رها کند  . مغزم پر از مجهوالت یدانستم اصال قرار بود کجا برود ؟ م یرا نم یچ

 وقت نبود ... یلیخواست من را با خودش ببرد . ما که خ یمن را دوست نداشت که نم یعنیشدند .  یدر مغزم منفجر م

 جونم به جونت بسته است . .. یدون ی_م

 به کنترل دستم رمیتا از او فاصله بگ دمیکننده بودند . خودم را عقب کش یام روان یمغز یام کرد انفجار ها وانهیاش د حمله

دا در ص نیانفجار داشت که ا یمغزم آنقدر دا یپخش شد ول یتند راک یقیبلند موس یروشن شد . صدا ونیخورد و تلوز ونیتلوز

 زدم  غیو ج دمیتا مانع دور شدنم شود . دستم را کش دیکه در دستش بود را کش گرمیبود . رامان دست د چیمقابلش ه

 ...ت..و.. یگ ی_دروغ م

 یم میدر گوش ها یغیزد و ج یدر سرم زنگ م یتوانستم نفس بکشم . دستم را محکم گرفته بود . موسق یگرفت چرا نم نفسم

 .  دیکش یم ریت میها قهیخورد و شق یو چرخ م دیچیپ

و بلند تر گذاشتم  میگوش ها یرا رو میو دستم آزاد شد دست ها دمیآروم باش ... بذار من ...دستم را محکم تر کش زمیعز نیآو-

 داد زدم  ونیتلوز یقیموس یاز صدا



 

 

 . یگی... دروغ م ی... دوستم ... ندار یگ ی_تو .. دروغ م

.  خوردم یکرد و سکندر ریگ زیم ی هیبه پا میعقب رفتم پا یمن قدم یشدم سمت من ول زیخ میبلند شده بودم رامان ن میجا از

 شیخودش را به من رساند و دست ها زیخ کی...رامان بلند شد و با  دیلرز یم نی، زم دیچرخ ی، اتاق م دیچرخ یسرم م

 و داد زد  فتمحکم گر شیبازوها نیحصار من شد و من را ب

 _گوش کن به من ...

 حس بودند .  یاز سرما ب میدست ها یسوخت و صورتم گر گرفته بود ول یم میشد و چشم ها یقطع نم ییموس یصدا

 هر چقدر ... گردمی_مجبورم ... به خاطر تو ... برم

 گوشم برداشتم و صورتش را گرفتم  یرا از رو مینگاهش کردم دست ها یناگهان

 محمده ؟ رهیبرنت ؟ چرا ؟ بهت شک کردن ؟ تقص ی_منم ببر ... کجا م

 من را گرفت و فشرد سر تکان داد  یو غصه نگاه صورتم کرد دست ها یبا ناباور رامان

 شه . یکه .. نم یدون ی_م

 و دمیرا کش میدست ها دمید یرا واضح نم زیچ چیدرد داشتند ه میبود و چشم ها سیبود صورتم خ رهیزده به صورت من خ ماتم

ها همش دروغ است . چرا  نیخواستم مطمئن شوم ا یم نمیخواستم صورتش را واضح بب یبا پشت دست صورتم را پاک کردم م

 کردم .  یانکارشان م یبا ناباور تمدانستم و حاال داش یقبل مها را از  نیهمه ا

کند خالص  یکه پنهانش م یتواند از شر گذشته ا یوقت نم چیرامان ه نکهیها فکر کرده بودم به ا نیبه همه ا یشب نامزد از

 شد؟ یگذشته اش را بر مال کند و آنوقت چه م یجا کس کیروز  کیدانستم ممکن است  یبشود .م

 نینظاره گر ا دیافتد و من فقط با یگفت تمام وحشت من از همه آن فکر ها دارد اتفاق م ینشسته بود و داشت م نجایحاال ا یول 

اختبار  یاش گذاشت . اشک ها ب نهیس ی. رامان من را محکم به خودش فشرد و سرم را رو رندیگ یباشم که او را از من م

؟  ها را نداشته باشم نیمن قرار بود ا یعنیاش بود " نهیس ینداشتم سرم رو یکنترل چیاشک ها و لرزش بدنم ه یبود رو ریسراز

 من را گرفته بود؟" بانیبود که گر یمنحوس ریچه تقد نی؟ آغوشش؟ ا شیستبرش ؟ دست ها ی نهیس

 . ستیمشخص ن یچیه یول میرو کم کن تیمحکوم میکن یم یکه بتونم و سامان بتونه سع یی_تا جا

 یکس نباشد ؟ ول چیکه ه یی؟ جا میشود از آنجا برو ی؟ نم میشود فرار کن یخواستم از او بپرسم نم یازش جدا بشوم م خواستم

 اش فشرد  نهیبه س شترینگذاشت ازش جدا شوم من را ب

 .  میخوام داشته باش یکه م ی. به خاطر تو . به خاطر بچه ا نی_مجبورم آو

اش گذاشتم و عقب هلش  نهیس یرا رو میدست ها یخواست بکند . به سخت ین چه کار مزد ؟ به خاطر م یحرف م یبه چ راجع

 دادم 

 ؟ یزن یحرف م یاز چ ی_دار

شد و مغزم  یداشت منظم م می. تازه نفس ها دمید یواضح نم یبود و صورتش را گاه سیصورت من کرد هنوز صورتم خ نگاه

اش چه  دهیفا یلرزاند ول یغم داشت که تنم را م ی. نگاهش جور دمیفهم یرا نم زیچ کی یکرد ول یدرست صادر م یفرمان ها

 .  رندیقرار بود او را از من بگ یبود وقت

 کردم .  ی_من خودم رو معرف

از غم کدرش  یهاله ا یبیشد که به شککل غر یذغال یبا چشم ها یصورت خیبند آمد . زمان متوقف شد و چشمم فقط م نفسم

 کرده بود . 

 کنم .  سکیتونم ر یتو و خانوادت . نم ین خطرناک شده . برام یی_دا

 کرد ؟ ینم ینبود که در آن او خودش را معرف یراه چیه یعنیکرد  یخفه ام م میدر گلو یبغض

 ... فقط ... اونو .. میتونست ی؟ م هی_م...منظورت ...چ

 صورتم را آرام قاب گرفت  شیو دست ها دیحرفم پر وسط



 

 

   ادیازم بر نم یکار یلیکه خ اههیآنقدر س یگذشته ام رو پاک کنم . ول دیشد چون من با ی_نم

 یچرا حاال . چرا من که در اوج عشق بودم ، چرا من که داشتم مزه  ینبود ول یدیبودند . حرف جد یحرف ها تکرار نیا

 افتاد .  یاتفاقات م نیا دیبا دمیچش یگاه را م هیتک کیو  یو عشق واقع یخوشبخت

 یو معادالتم را خط بطالن م ختیریرا به هم م زیاست همه چ نیریش یزیخواستم بفهمم چه چ یکه تا م یبودم از زندگ خسته

 .  دیکش

 که صورتم را قاب گرفته بود گذاشتم .  شیدست ها یرو دست

  رمیم ی_رامان من م

 .  ماتم زده چشم از صورتم بر نداشت  دادیبدجور آزارم م میدر گلو یزیشدم چ یاز بغض خفه م داشتم

 کیخوام  یکه نم نهیواسه ا رمیکه  اگر دارم م یدون یکنم . م یم یتو همه کار یکه برا یدون یکه من عاشقتم ؟ م یدون ی_م

 رو ؟  نایهمه ا یدون یتار مو از سرت کم بشه ؟ م

کرد . جگرم را  یم شتریها فقط آتشم را ب نینبود ، ا ها آب بر آتش من نی. ا شیحرف ها نیزد روح و روانم را با ا یم آتش

 کند . یکار ها را م نیمن دارد همه ا یسوزاند که برا یم شتریب

 کردم آرام شده ام .  یحس م رونیاز ب یبود ول ییاز درونم غوغا نکهیرا از صورتم برداشتم . با ا شیها دست

خواستم  یکار را انجام بده چون قلبا نم نیا میتوانستم به او بگو ینم یرامان است ول یزندگ میتصم نیدرست تر نیدانستم ا یم

 من بود .  یزندگ میتصم نیخودخواهانه تر نیبرود و ا

 ؟  یگفت ری_چرا انقدر د

 شد  خیم میصورت من گشت و بعد به چشم ها یجا یجا یملتهبش رو نگاه

 شم .بدون تو نفس بک یشم که من چه جور یم مونیپش قهی_چون هر دق

 یاعترافات عاشقانه اش را بشنوم و کار درست را انجام بدهم . از رو نیتوانستم د یهم گذاشتم . چطور م یرا رو میها چشم

 ستبرش گذاشتم .  ی نهیس یدست رو ستادمیرفتم . نگران دنبالم راه افتاد که ا ییمبل بلند شدم و به سمت دستشو

 .  یبش مونیکنم که پش یم هی_بذار ... فکر کنم . وگرنه آنقدر گر

 رفتم تا آب به صورتم بزنم .  ییبود خشکش زد .به سمت دستشو ستادهیکه ا ییهمانجا

همش  گهیاگر نره و ده سال د یکردم نره . ول یموندم و التماسش م یاالن کنارش م دیکردم ؟ من با یم کاری"من داشتم چ

از خدا  دیشدم با یازش دور م دی؟ با یگذشته اش پاک نشه چ نیر نره و ا؟ اگ یچ افتهیب ریروز گ کیباشم که نکنه  نیناراحت ا

. در  امدیروز بدون او هم جانم درم کی ی... مگه کم بود . من حت یتحمل کنم ول مخواست یخواستم بهم قورت بده . م یم

 را که بستم همانجا پشت در نشستم و زار زدم . به حال خودم زار زدم . ییدستشو

 ینم نیاز ا شتریدهانم گذاشتم . ب یکرد . دست رو یم غیرا از من در ژنیخفه شده بود و اکس میدور گلو یزندگ یها دست

 شد . یهق هقم در گلو خفه م یحواستم رامان را مشوش کنم . صدا

 بلند شوم .  میخواستم از جا ینم یحت یآزاردهنده بود ول نکهیکف حمام با ا یسرما

ده بودم ش ییها وانهید هیکردم . شب نهییآرام گرفتم بلند شدم و نگاه صورت خودم در آ یکم یودم وقتپخش ب نیزم یرو مستاصل

 ثمر کرده است . یب ییتقال یآزاد یرا بسته اند و برا شیکه دست و پا

 بود که آرام شوم . یراه نیآخر نیا دیارزان وضو گرفتم . شا یی. با دست ها امدیباال م یبه سخت نفسم

************** 

  رامان

 یبزنم و نروم . ول زیهمه چ ریز دیگفت با یسست بود تمام وجودم م مینگاه دستانم کردم . پاها یباوناباور دیلرز یم میها دست

 ادیصدا فر کیتمام بدنم به جز عقلم  یاز طرف یدانستم ول یرا خودم خوب م نیبودم وقت جا زدن نبود و ا ستادهیکه ا ییاالن جا

 نی؟ مگر آو یتا ک یول میرا رها کنم و فرار کن زی. همه چ نیخواست فقط خودم باشم و آو ی. دلم م مبشو زیهمه چ الیخیزد ب یم



 

 

شود  یکرد که روز دلتنگ تمام خانواده و دوستانش م یفکر نم نیعقلش به ا دیوار عاشقم بود شا وانهیخانواده نداشت ؟ حاال که د

 دانستم .  یمن که م یول

قصه ها بود گ آدم ها به جز عشق به جز همسر به  یها برا زیچ نینبود . ا یکاف یول میبود یهم عال یو او نا ابد اگر برا من

 داشتند .  ازیجز هم نفس به خانواده و دوستانشان و تعلقاتشان هم ن

 یبود ول نیمن او زینداشتم  .همه چ از دست دادن یبرا یزیمن چ یمهم نبود ول میبرا زیچ چیه نجایو ا گاهیجا نیمن در ا دیشا

 از دست دادن داشت . یبرا زهایچ یلیاو خ

 زانو مشت شد .  یکانامه نشستم و دستم رو یکرد  رو ینم یاری میدادم پاها رونیرا پر صدا ب نفسم

 .  اورمیتوانستم دوام ب یم یدانستم تا صبح چه جور ی. نم ستیتوانستم حدس بزنم چ یکه م امدیاز حمام م یفیخف یصدا

 . دیکش یرا با خودش م میخط نگاه ها یافتادم که حت یبه در چشم به راه دختر رهیآنقدر نشستم و خ باالخره

 احوال .  شانیسرخ بود و پر شیامد نگاه صورتش کردم چشم ها رونیاز حمام ب یوقت

  نمیبلند شوم که با دست اشاره کرد بنش خواستم

 وقت بده .  قهی_چند دق

پهنش کرد و  نیزم یرو یتا وقت ستیدانستم چ یدراورد که نم یزیرفت و از داخل کشو چ زیکردم . به سمت کشو م تعجب

 .  دیکش شیموها یرا باال اورد و باز کرد و رو یدیچادر سف

 کرد   یچادر بانمکش م چقدر

 خواند ؟  ینماز م طیشرا نیکردم . در ا یم شیفقط تماشا ریو قامت بست . متح ستادیا

را بست انگار من  شیکنارش نشستم . چشم ها نیزم یآمدم و رو نیی؟ از کاناپه پا طیشرا نیدر ا یخواند ول یدانستم نماز م یم

 شدم .  یباعث پرت شدن حواسش م

نکرده  شیماشاوقت موقع نماز ت چیداد چرا ه یم یخوب یرا در آرامش خواند و من فقط نگاه صورتش کردم چادرش بو نمازش

 بودم ؟ 

 یدیادم مق یلیخواند . پدرم خ یکردم که نماز م ینگاهش م یور کیکنار مادرم و  ستادمیا یافتادم که م میها یعادت کودک ادتی

کنار  یاتاقشان پهن بود و گاه یهم سجاده اش گوشه  شهیخواند هم ینماز م شهیمادر هم ینه ول یخواند و گاه یم ینبود گاه

کردم و  یچادرش پنهان م یها یدیسف نیگفت و من سرم را ب یقصه م میگرفت و برا ینشست و من را بغل م یهمان سجاده م

 بردم.  یلذت م دادیکه چادرش م یزیتم یاز بو

 هیگر شیها متعجب نگاهم کرد . چشم   دمیبه من کرد و خواست بلند شود که دستش را گرفتم و کش یکه تمام شد نگاه نیاو نماز

 کرد    یرا ساطع م یشانیپر شیکرد  چشم ها یم

 ؟   ینجوریهم ینیشه بش ی_م

 کرد . یم شیکردم خودم را که هر جمله ام دلش را ر یکرد و من لعنت م بغ

کرد  سرم را در چادرش فرو  یفقط من را تماشا م یتیگله و شکا یگذاشتم . ب شیپا یو سر رو دمیخودم را کنارش کش نشست

 . دمیبردم و نفس کش

چنس  نیعطرشان داشتم . ا دنیکه از نفس کش یجور بود . حس خوش لذت کیجنسشان  یچادر مادر را نداشت ول یبو

 که بهش محتاج بودم . یتیمعصوم

 ؟  یری... می_ک

 کرد .  یکلمات را ادا م یسخت به

 _فردا صبح . 

 کشه ؟  ی_چقدر طول م



 

 

 اریاخت ینشاند و ب یم میلب ها یرا رو یو لبخند لذت وصف نشدن دیلغز یم میموها انیرفت و انگشتانش م میموها نیب دستش

 بستم تا با تمام وجود حسش کنم . یچشم م

 دونم .  ی_نم

از نوازشم دست  شیدست ها یول ستیهم آرام ن یلیکرد خ یثابت م دیصورتم چک یکه رو یقطره ا یآرام بود ول شیها نفس

 برنداشت .

 تا تموم شم   مونمی_آنقدر منتظر م

 . دیکش یچشم باز کردم و نگاه صورتش انداختم که غم عالم را به دوش م  دیچنگ خورد و لبخندم پر کش دلم

   دمی. قول م گردمی_برم

  دیصورتم نوازش وار کش یرا رو دستش

 .  ی_قول بده سالم برگرد

 کنم .  یکار را م نیدانست که من چرا ا یبود . فقط کاش م ادیز یلیبود . خ ادیواقعا از سر من ززدم .  شیبه رو یلبخند

 کنم واسه ... یکارو م نیمن عاشقتم . اگر ا یخوام بدون یم نی_آو

 نشست و آرام گفت  میلب ها یرو انگشتش

 .  ستین حیبه توض یازی. ن یکن یبه من ثابت م هی. تو هر ثان ستیبه گفتن ن ازی_ن

است .  نیبه خاطر خود آو کنمیکه م  ییکارها نیهمه ا دیفهم ی. کاش منمیچقدر من نگران آو دیفهم یم نیسامان هم مثل آو کاش

ه بود حتما برد یپ نیشیپ تییبود و به آشنا دهیرا د نیاوصاف که پدر آو نیانداختم وگرنه مطمئنا با ا یرا به زندان م انیقباد دیبا

دم همه پس مجبور بو اندازدیها را گردن من ن ریافتاد تقص ریگ یکه وقت رمیرا بپذ سکشیتوانستم ر یکرد و من نم یم یحرکت

 را کامل اعتراف کنم . زیچ

کرد ، من  یمن را درک م نیآو یحیتوض چیداشت که بدون ه یتیچه اهم یول دندیفهم یآدم ها من را نم نکهیخسته بودم از ا من

دانستم و فردا و روز بعد از  فردا و روز  یشد با هر لمس دستش که م یدانست که دلم پاره پاره م یط خدا م. فق دیفهم یرا م

ها را به ارمغان آورده بودم و چون  نیبه دل من بود که خودم با دست خودم ا یقیغم عم نیانخواهد بود .  گریبعد از آن ، د

 ها بودم دردم دو برابر بود .  نیخودم مسبب ا

ها را در ذهنم حک کنم  نیخواستم همه ا یرا بستم م میام نشست . چشم ها یشانیپ یاول رو شیصورتم و لب ها یشد رو الدو

ستم توان ینم گری. ددیصورتم چک یچشمش رو یاز گوشه  یها زنده بمانم . اشک نیدانستمم چقدر است را با هم یکه نم یکه مدت

شد . من مرد بودم من محکم  ریچشمم سراز یاز گوشه  یدور بود . اشک یمن ول ارکن کینزد نیاش را . هم یتحمل کنم دور

 را به بند بکشم .  میچقدر سخت بود که بخواهم اشک ها یگاه بودم ول هیبودم من تک

ت قو چیه مانیکدام از بوسه ها چیکه ه یکه من را زنده کرد و لذت شینفس ها ییحایدم مس یو بعد نرم دیرا بوس میچشم ها یرو

 زمان متوقف شود .  تیخواستم تا ابد یمن را آنقدر زنده نکرد . و من م

************* 

  سامان

 میدز یبودم و کمتر حرف م ی. حاال ه از دستش عصبان ستیدانستم برنامه اش چ یرا دست به سر کرد و باال فرستاد . نم نیآو

 من را ناراحت کند .  نیاز ا شتریخواست ب یاش از من نبود فقط نم یاز ناراحت نیگفت و ا یبه من نم زیچ چیه

باال رفته است رو به آن ها کرد همه شان در سکوت  نیمطمئن شد آو ینگهبان ها و خدمتکار ها را در سالن جمع کرد و وقت همه

. معصومه  یقیند . هر کدام به طربود ونشیهمه شان تا خرخره مد یقیخانه که به طر نیدوخته شده بود به صاحب ا شانیچشم ها

 نیام ... چه طور چن یزندگ یو من همه  ادشیخواهرش از مرگ ،مسعود ترک اعت نجات ژنیاش را ، ب یکس یتمام عفت و ب

بود که آن ها  نیبودند و هم ونیبه او مد یقیآدم ها به طر نیا ی؟ همه  داشتیها بر م یلیرا از سر خ تشیحما ی هیسا دیبا یآدم

 کرد .  یرا به او وفادار م

 شه .  یم یعمارت خال نی_از فردا ا



 

 

 یبرا یبیزده و متفکر با هم مشغول صحبت شدند . از قبل به من گفته بود تا ترت رتیو همه ح دیجیدر سالن پ یهمهمه ا ناگهان

 ینامه ا هیرا با توص هیاز نگهبان ها را و بق یو مسعود بعض ژنیرا در خود شرکت مشغول کنم . مثل ب یشغل همه بدهم . عده ا

 شغل نماند .  یکس ب چیداشت ه دییککنم . تا یمختلف راه یبه جاها

 بودند یآدم ها کسان نیاگر ا یجدا شدن از همه شان ، حت نیخودش هم سخت بود ا یگرفت انگار برا یحرفش نفس یادامه  یبرا

 او قائل بودند .  یبرا یانکار نشدن یهمه شان احترام یول دندیترس یاگر همه شان از او م یدستش بودند . حت ریکه ز

 .  دیمشغول بش یا گهید یدادمم همتون جا یبیترت نیهم یخونه ممکنه مصادره بشه . برا نی. ا ستمین یمدت یدونم چقدر ول ی_نم

 معصومه همه را ساکت کرد  یرد . صداک یرامان فقط نگاهشان م شتریبار ب نیدوباره بلند شد ا همهمه

 ؟ دیکن یکارو م نیا دی_آقا چرا دار

 شدنشان است جواب داد  کاریمنظور معوصمه ب کردیکه فکر م رامان

 _گفتم که همتون ..

 و با صالبت گفت  دیبار معصومه وسط حرف رامان پر نیاول یبرا

 گم آقا . یکنم . خودتون رو م ی_راجع به خودمون سوال نم

 یکه نم یاتفاق نیحرف معصومه بلند شد .همه نگران رامان بودند . نگران ا دییدر تا یزیر یرامان حبس شد . زمزمه  نفس

تک  یبود . نگاهش رو شیدر چشم ها یخانه شان آمده بود . رامان متعجب نگاهشان کرد . غم بد یو به سر آقا ستیدانستند چ

  شدو بعد رو به معصومه متوقف  دیتکشان چرخ

 افتاد .  یاتفاق م نیا دی_چون با

 تکان داد  یسر معصومه

 .  ادیسر شما  ب یی. فقط همه دوست ندارن بال ستینگران خودش ن یکس نجایا یتونم درک کنم چرا ول ی_من نم

لبش  یرو یهربانلبخند م یدادند . رامان همه شان را نگاه کرد و ناگهان یهمه از همه جا بلند شد و همه سر تکان م دییتا یصدا

 نشست . 

 _من آنقدر ها هم خوب ...

 بسازد  ویخانه بود تا نگذارند رامان از خودش د یآدم ها نیا ی. امروز روز همه  دیوسط حرفش پر ژنیب

 ؟ ستیشما ن ونیخونه مد نیا یتو ی_آقا ک

اش هستند که  یدر زندگ یادیز یآدم ها دید یکه م نیدر صورتش بود . ا یبیکرد . آرامش عج ژنیساکت شد و نگاه ب رامان

کرد ، سبک  یم ینیدلش سنگ یوقت بود رو یلیرا که خ یشگیحقارت هم یعقده  نیدهند ا یم تیدوستش دارند و به او اهم

 کرد . 

و  یخانواده ام و خوشبخت یمن به شخصه پشتتونم . من زندگ دیشکا هر وقت هر جا بخوا یول دیدون ی_صالح رو خودتون م

 خونه مثل منن .  نیا یها تو یلیشمام . خ ونیکه دارم رو مد یآمددر

را چرا به راه  یشو خداحافظ نیدانم ا یها بلند شد . رامان نفسش گرفته بود . نم یلیطور از خ نیما هم هم یجمله  یصدا

 خواست داغ من را تازه کند ؟ یانداخته بود . م

کردن خواهر  دایپرورشگاه و پ یاو هستم ؟ نجاتم از آن جهنم دره  ونیام را مد یزندگ یگفتم من همه  یگفتم ؟ م یچه م دیبا من

وقت  چیآوردم خودم را ه یسرش م ییدانست اگر بال یکه خدا م اورمین نیسر آو ییمن را گرفت بال یجلو نکهیو خانواده ام ا

سالن با جمالت کوتاه  نیا یمهم بوده است . همه آدم هامن  یچقدر در زندگ میبه او بگو دیبا وردانستم چط ی. من نم دمیبخش ینم

بودم و نظاره گر تشکر و  ستادهی؟ من در سکوت ا یمن چ یکردند ول یبا خطابه از او تشکر م ژنیمثل معصومه و ب یو گاه

 شکل خفه خون گرفته بودم .  نیهمه بودم و خودم به بدتر یقدردان

 . اورندیممکن است سر او ب ییدانستم چه بال ینم یشد وقت یفشرده م قلبم

 شانه اش نشست .  یفرستادم و دستم رو رونیرا ب نفس



 

 

 .  نیآو شیپ ی_بهتره بر

به زبان  عیهم سر یلیو خ دیابهانه به ذهنم رس یجمله  نیدلگرم کننده به او فقط هم یجمله  کی یخودم متعجب بودم که جا از

 تکان داد خواست برود که معصومه گفت  یبه همه شان انداخت و سر یگاهتکان داد دوباره ن یآوردمش . سر

 خونه منه .  دیمنه . هر جا که شما باش یخونه  نجایآقا . ا دیمونم برگرد ی_من منتظر م

کردند که از  یرامان را نگاه م یرساند . همه با ناراحت یمن را به مرز جنون م نیزدند . ا یحرف ها را م نیراحت ا چقدر

 ی. رو دمیدو رونیو دنبال رامان از سالن ب میایکردنشان ب هیتوج یرا نگه دارد تا برا هیرفت به مسعود گفتم بق یم رونیسالن ب

رد  و هر پله که میرفت یزدم ، سرعتش را کم کرد تا به او برسم . در سکوت از پله ها باال م ی. نفس نفس م دمیپله ها به او رس

ها و همه  هیام از او و همه حرف ها و کنا یهمه ناراحت میها یکه همه بدخلق میکردم چطور به او بگو یفکر مشد من  یم

 یکه م نی. ا دیکش یرا به دوش م زیهمه چ ییبه تنها که نیموضوع سخت است . ا نیاست که تحمل ا نیا یبرا میها یبدرفتار

 ام به کوه او باشد .  هیکردم همه تک یخانه م نیکه در ا ییآقا یکه من عادت داشتم با همه  نیخواست نباشد ا

 خودم را به او رساندم . دستم از  دهیزد و به سمت اتاقش رفت . به در نرس یفقط لبخند تلخ میدیپله ها که رس یباال

 نتظر شد . و م ستادیشانه اش مشت شد . در سکوت ا یشانه اش گذاشتم خواست برگردد که نگذاشتم و دستم را رو یرو شت

طرف و  کیو پدر مادر  نیکنم . خانواده ام ... و خانواده ام . آو هیگر شیمن آنقدر ارزش داشت که برا یدر زندگ زیچ دو

 یبرا یمگر مرد ها یشد . من محکم بودم . من مرد بودم ول ریسراز میرا باز نکردم و اشک ها می. مشت ها گریرامان طرف د

عتنا ا ینبود که بتوانم به آن ب یزیچ نیکرده بود و ا یمن پدر یشتر از پدر خودم برای؟ رامان ب کردند ینم هیگر شانیپدر ها

 .  ندیمن را نب یانداختم تا اشک ها نییفراموشش کنم . سرم را پا ایباشم 

جان  یشده بود . برگشت به سمت من . دستم ب دهیمشتم چروک ریتا باالخره مشتم باز شد لباسش ز ستادی، آنقدر ا ستادیسکوت ا در

کرد  یم پرداخت دیکه او با ینیتاوان سنگ نیشد از ا یقلبم فشرده م ینمانده بود . ول یبود . اشک نییکنار بدنم رها شد . سرم پا

 دانست .  یم نیا تحقاگر او خودش را مس یحت

دانستم هنوزم بر  یخودش بود و م دهیعق نیا یمثبتش ول ریدر مسگفت نه  یرا م نیا شهیبدون تاوان نخواهد بود . هم زیچ چیه

 آن استوار است . 

 شانه من گذاشت و به ناچار سر بلند کردم . نگاهم به صورتش افتاد . یرا رو دستش

 روزها معصوم تر نشده بود ؟" نی"ا

 خواهر تو ... نی_آو

 قلبش گذاشت  یرا رو دستش

 _جون منه . 

 شد .  نیام سنگ نهیدر س یزیچ

 خوامش .  یدم دستت . برگردم ازت سالم م ی_جونم رو م

کرد . فقط سر تکان دادم . در اتاقش را باز کرد  ریگلوله شده بود ، گ میکه در گلو یفرو دادم و پشت بغض یدهانم را به سخت آب

از او  یاش و دور یمقابل عشق زندگخورد در  یوقت صالبتش تکان نم چیقامت که ه نیافتاده اش وارد اتاق شد . ا یو شانه ها

 کرد ممکن بود کمر خم کند .  یم ینیدوشش سنگ یاتفاق آنقدر بر رو نیا ینیحاال افتاده بود . انگار سنگ

************ 

 نیآو

 آمد . من یمن باال نم ینفس ها یو حت دیوز ینم یمینس یکند و حت ینم یکس حرکت چیو ه دیآ ینم ییصدا چیکردم ه یم حس

من را  نیمن . و ا یخودش برا یکار را کرده است نه برا نیدانستم بهتر یداشتم و م مانیقرار بود محکم باشم . من به مردم ا

 نکنم از تابشیکه به خودم قول دادم ب شبیرفت اما از همان د یم شیمن تا کجاها پ یبرا تمیکرد که کوه حما یاز درون مچاله م

که با  یشد و هر نفس یگذشت از دهن من دور نم یکه م شبید ی هیشوم و هر ثان یتر م فیو ضع فیعکردم ض یدرون حس م

 شد .  یم یخال وناز در میکرد و پاها یها من را سست م نیا یشد و همه  یفراموش نم دمینفسش کش



 

 

م او محک نمیباشم که من بب دوارینکنم که من ام یقرار یخواست من ب یبود و م شیرو یصورتش کردم که لبخند مهربان نگاه

 یتا مدت گرید یقیتا دقا شیها دنینفس کش یو حت شی، حرف ها شیصورتش ، لمس دست ها یاست آن هم به خاطر من ول

 نبود .  گرینامعلوم د

لقه کند م حنبود که از سر و کولش باال بروم و نبود مردانه بخندد و دست دور کمر رمشیکه لمسش کنم نبود که در آغوش بگ نبود

 کنم .  هیزده بود قفل من شود که من محکم فقط به خودش تک رونیب شیبزرگش که رگ ها یو دست ها

که ماتم زده منتظر رفتن او  یتیدر مقابل جمع ستادیزدم و او ا دمینوش یکه جرعه جرعه م یزهر یبه تلخ یمن فقط لبخند و

هوا معلق بودم و سرمست  یبسته شد و من رو میتاب به سمت من آمد و چشم ها یو نگاهش فقط به من ماند و بعد ب ستادیبودند ا

 تب دارش .  یاز بوسه 

ت و پله ها رف یکه رو دمیپهن و پشت کوه مانندش را د یبرگشتم نگاهم نکرد فقط پشتش را کرد و من شانه ها نیزم یرو یوقت

 میها بلند شد حس کردم که نفسم رفت و جانم از تنم درآمد و پاها نیگرد و خاک پشت سر ماش یشود و وقت مانیبرنگشت مبادا پش

نبود  چیه دیکش یکه او به دوش م یزیدر مقابل چ نیبه دوش بکشم و ا دیکردم با یکه حس م ینیبار سنگ نیتحمل نکردند ا گرید

 . 

من  یشده بود و چشم ها ریحس سراز یکه ب ییشده است و اشک ها یخال میپا ریکه ز دمیخورد و تازه فهم نیبه زم میها زانو

 مانده بود .  رهیاو خ یکه به راه رفته 

رفت و من فقط چشمم به  یخورد و فرو م یم چیشد و نامفهوم پ ی، خدمتکار ها و معصومه در سرم اکو م انیاطراف یصدا

 از او بود .  یخال ریمس

 دیمن را در خود فرو کش شیمطلق چشم ها یاهیکس در آن نبود و س چیکه ه یریمس یتار شد و حت زیو همه چ دیچرخ یم سرم

 است .  یآغاز جهنم زندگ نیدانستم ا یو م

********** 

  سامان

که اجازه ورود به  ی. وقت دیایشد رامان با فروزنده و مدارک و آدرس ب یبود انگار او هم باروش نم ستادهیمنتظر ا مساریت

 نی. رامان کنار ماش میکه فروزنده را آورده ا ندیآمد تا با چشم خودش بب نگیبا چند مامور به پارکرا به ما دادند خودش  نگیپارک

 هم سر تکان دادند .  یرد و بدل شود فقط با احترام برا مساریاو و ت نیب یحرف نکهیو بدون ا ستادیا

 شکند که یدانستم االن با دمش گردو م یکرد  . م یم یمن و رامان را کمتر عصب نیخوب بود ا یلیخ نیاز محمد نبودو ا یخبر

 یباطل بود دستش را قطع م الیخ یکند که بخواهد به مرادش برسد ول یم دایپ یرامان قرار است زندان برود و او البد فرصت

 کردم .  یکردم ، چشمش را کور م

 ی. خودش م میرا بسته بود شی. چشم ها دیکش رونیفروزنده را گرفت و او را ب ی قهیدر صندوق عقب را باز کرد و  ژنیب

مهم نبود و حاضر بود مثل بلبل  شیبرا زیچ چیبود و ه دهی. بعد از مرگ پسرش به آخر خط رس میدانست او را به کجا آورده ا

 اطالعات بدهد .  انیو قباد یراجع به مظلوم

 و بعد باالخره زبان به سخن گشود و رو به رامان من  کرد  رندیبگ لیتحو ژنیبا سر اشاره کرد تا مامور ها او را از ب مساریت

 ؟ میآخر رو بکن ی_صحبت ها

 زرویکه د یشد به همان طبقه و همان اتاق یفقط باز م مساریکه با کارت خود ت میرفت یسر تکان داد به سمت آسانسور رامان

تحمل تر بود  کرد اتاق قابل ینم ینیکه حضور محمد سنگ نباریا.  مینیبه ما اشاره کرد تا بنش مساری. داخل اتاق ت میرفت میرفته بود

  دیکش رونیرا ب یمسار کاغذی. ت مینشست یصندل ی. رو

ادم د حیرو براشون توض یکه به ما داد یاطالعات تیاز قضات صحبت شد . اهم یکیشد و با  لیتشک یجلسه فور کی روزی_د

 برات ببره .  یکه قاض هیو اون ها هم قبول کردن . فقط چونه سر مقدارو ازشون خواستم تا اجازه معامله با تو رو بدن 

  دمیسکوت کرد و من پرس رامان

 برن ؟ ی_چقدر براش م

 دویکلمات و حروف لغز یرو میشد و کاغذ را به سمت من گرفت کاغذ را از دستش گرفتم و از خط اول چشم ها زیخ مین مساریت

  دمیشن یهم م مساریت یصدا



 

 

حکم  یرو با حضور خود ما و شاهد ها و متهم برگزار بشه و قاض یعلن ریکه دادگاه غ یهنوز مشخص نشده . تا وقت قشی_دق

 فرم ذکر شده .  یو حدود حبس تو میکرد هیفرم رو ته نیا دیو آدرس کاکتوس رو بد یکه اطالعات اصل نیا یبرا یرو بده ول

  دمیزده پرس رتیبلند کردم ح سر

 تا سه سال؟ کی_

 یرا رو شیزدو دست ها هیگردانش تک یبه صندل مساریماتمان برده بود . ت مانیناباورانه به سمت من برگشت . هر دو رامان

 به هم قفل کرد  زیم

 . دیداوطلبانه اومد نکهی. با توجه به ا رهیرو براتون در نظر بگ زانیم نیخواستم کمتر یمن از قاض نهیا تی_واقع

د ش یکاش م یبود ول یباعث خوشحال نیرا داشتند ا نیاز ا شتریزد . خود من هم انتظار ب ینم یساکت ساکت بود و حرف رامان

 کمتر شود .  تشیچانه زد تا محکوم یبا قاض

 کار تونستم براتون بکنم .  کی_و فقط 

 کرد ؟ یبه رامان کمک مآدم داشت انقدر  نی. چطور بود ا میکرد مساریو نگاه ت میسر بلند کرد مانیدو هر

قاتلش  وقت چیکه ه یقتل کیبه عنوان  یکشته شدن مظلوم قتیثبت نخواهد شد . در حق تنیفریک یپرونده  یتو ی_اتهام قتل

 خود ما خواهد ماند .  نیمشخص نخواهد شد ب

 ترساند .  یمن را م نیبکند و ا یکله پا کردن رامان حاضر بود هر کار یمن از محمد بود . او برا ینگران

 ؟ اون هم خبر داره و من به اون اعتماد ندارم .  ی_اون سرگرد همکارتون چ

 کرد یباز شیبا انگشت ها یتکان داد و با خونسرد یسر

 .  دی_نگران اون نباش

 بود . باالخره رامان سکوت را شکست .  یاو کاف نیتضم یخواست دهن او را ببندد ول یدانستم چطور م ینم

 ؟ تیمحکوم قیکشه تا مشخص بشه مدت دق ی_چقدر طول م

 شانه باال انداخت  مساریت

زنده مشخص و فرو انیجبار قباد فیتا تکل میبازداشتت کن دیکشه . تا اون موقع با یمسائل طول م ی_چند هفته پروسه دادگاه و باق

 بشه . 

 تکان داد  یسر رامان

 انیاز بابت قباد یبهش خواست لب باز کنه به اعتراف . ول انیقباد انتی. خودش به خاطر خ ستین ی_از بابت فروزنده مشکل

اشه که ب نیآنقدر سنگ غتونیوص دیانگلستان داره با یکه تو ی. با رابطه ا دیآماده کن یمدارک رو به خوب نیبهتره وکال و همه ا

 رسه .  یهش نمدستتون ب گهیبودنش د یتیبا توجه به دو تابع گلستان. اگر بره ان ادیب رونینتونه ب

 تکان داد .  یسر مساریت

 . افتهیب یذارم اتفاق یکنه . نم یم یاطالعات یداره دزد ستیبار اولش ن نی. ا زی_حواسم هست به همه چ

 گذاشت .  مساریت یرو به رو زیم یرا رو یدوال شد و کاغذ رامان

 آدرس محل سکونت و پاتوق هاشه .  نی_ا

از  که دست من بود یانداخت . برگه ا یکند به کاغذ نگاه دایپ انیاز قباد یتواند آدرس یشد باالخره م یانگار باورش نم مساریت

امان ر یکرده بودند . برگه را جلو دییپرونده بود هم آن را تا یقاض یکیکه  گریامضا شده بود و دو شاهد د مساریقبل توسط ت

 گذاشتم 

 . یامضا کن نویا دی_با

 دیآدرس بود . هر دو طرف با یدست رامان قرار داد . هنوز چشمش به برگه  یدرست مشابه آن را جلو یرگید یبرگه  مساریت

تلفن را برداشت و  مساریرا درآورد و برگه را امضا کرد . ت سشیکتش خودنو بیداشت . رامان از ج یرا م نینسخه از ا کی



 

 

آن مرد رفت سکوت برقرار شد . همه  یورد ادرس کرد و وقتدر م یبا او صحبت مساریبه اتاق آمد ت یرا صدا زد افسر یکس

به  یزد . باالخره به سخت ینم یکس حرف چیه نیانگار به خاطر جو سنگ یول ندیآ یبازداشت رامان م یاالن برا میدانست یمان م

 زانیم نیا یفکر کرده بودم و االن هم برا زیچبودم و تا صبح به همه  دهیکش یخوابیتا صبح ب شبید یحرف آمدم . به اندازه کاف

 مقدارش باشد .  نیمدت هم کمتر نیبودم که ا دواریام یخوشحال بودم ول تیمحکوم

 انداختم  مساریبه ت یرا بلند کردم و نگاه سرم

اشه . داشته ب یالقاتتونه م یشه رامان نم یم انیکه از فروزنده و قباد ییها ییبازجو انیپرونده تا پا طی_مسلما با توجه به شرا

 تونم شرکت کنم .  یکه م شیحضور ریدادگاه غ یتو لشیمن به عنوان وک

 سر تکان داد  مساریت

هستند  ریموضوع چند تا پرونده درگ نیشه . چون ا یارتباط داشته باشه اطالع داده م شونیکه به ا یدادگاه ی_باهاتون برا

 .  میکن یباشه حتما خبرتون م ازیکه به شما ن یزمان

 تکان دادم  یسر

 من با شما در تماس باشم ؟ نکهیا یهست برا ی_راه

 دانستم .  یرا خوب م نیدر سکوت من را نگاه کرد جواب ا مساریت

 .  دیام را درک کن یشه فقط من و نگران ی_متوجهم که نم

 سر تکان داد  مساریت

 رو که .  طیشرا دیدون ی_متاسفانه م

به  سارمی. ت ستادندیگذاشتند و منتظر ا یفرستادم . در اتاق زده شد . دو نفر وارد شدند و احترام نظام نرویب وسانهیرا ما نفسم

 سمت رامان برگشت 

 کنن .  یم یشما رو همراه ونیآقا نی_ا

از آن دو نفر جلو آمد  یکیبه او انداختم .  یکرد من هم بلند شدم نگاه یم وانهیسکوتش من را د نیبلند شد ا شیاز جا رامان

 .  چنگ انداخت میخواهند به او دستبند بزنند . بغض به گلو یم یحت نکهیآمد از فکر ا یدستبند دستش بود. خونم به جوش م

 متوقفش کرد  مساریت ینشان نداد که صدا یبه مرد کرد و واکنش ینگاه رامان

 کنن .  یم ی. خودشون همراه ستیبه دستبند ن یازی_ن

 شانه ام گذاشت .  یبرگشتم . رامان نگاه آخرش را به من انداخت و دستش را رو مساریبه سمت ت یسپاسگزار یچهره  با

 باش .  نی_مراقب آو

کشد . چرا  یم ریکردم سرم ت یشد حس م یداشت از کنارم رد م ی. وقت میبگو یزیشد که چ یتکان دادم . زبانم باز نم سر

 سخت بود .  یلیلحظه خ نیا یول میدانست یها را م نیو روز قبلش هم ا روزیآنقدر سخت بود ما که د

 ذاشتم گ زیم یهمراهم را رو فیفرستادم . ک نییبسته شدن در بلند شد آب دهانم را به زور پا یصدا یو وقت دمیکش یقیعم نفس

 یگرید یمدارک نسخه  نیداره . از ا یبه خودتون بستگ دیاستفاده کن دیخوایکه از کدوم م  نیاصل تمام مدارک هست . ا نی_ا

 وجود نداره . 

 انداخت و بعد به من  فیبه ک ینگاه مساریت

 .  هیبی_مرد عج

که دانه به دانه اش را به  یکه نصفش به دروغ گذشته بود و خانواده ا یزندگ نیداشت ؟ ا یاراده را چه کس نیبود ؟ ا دهیفهم تازه

 بود . ستادهیهنوز سر پا و مثل کوه ا یشکل از او گرفته بودند .ول نیبدتر

اطالعات چقدر ارزش داشته . با توجه به مختومه شدن پرونده قاتل پدر و مادرش فقط مسئله  نیبدونه همه ا تونیقاض دوارمی_ام

 کارش جون خودش رو به خطر انداخته .  نیکه مسئله است . رامان با ا یمظلوم ی



 

 

  ستادیبلند شد و ا شیاز جا مساریت

 صحبت کی یتونم با قاض یاونوقت م ارمیو اطالعاتش رو هم ازش درب رمیرو بگ انیدونم . اگر بتونم قباد یها رو م نیهمه ا_

 هم داشته باشم .  گهید

 شده بود نیاتاق سنگ نیا یخواست باز هم هوا یآزاد م ینشانه تشکر سر تکان دادم . دلم هوا به

  رسونم . یاز شبانه روز باشه خودم رو م یشرکت هستم . هر ساعت ایپدرم  یخونه بود  یدر دسترسه مشکل شهی_من تلفنم هم

 تکان داد  یسر مساریت

 اطالعت باشه ؟ نیمحرمانه بودن ا دیبه تاک یکنم لزوم ی_فکر نم

 سر تکان دادم  ینشانه منف به

 نداره .  یبرم . خواهرم حال مساعد دیبا گهی_من د

 بگذارم که گفت  رونیام کرد . در را باز کردم پا ب یرفت که تا دم در همراه یسمت در م به

مطمئنم سراغتون  یتونم افسارش رو بکشم ول یم یبخش کار یمحمد رو ندارم . تو یمسائل خصوص ی_من اجازه دخالت تو

 رو باور نداره .  نیمحمد ا یو همسرشون به هم عالقه مند هستن ول یشکوه یکه آقا نمیتونم بب ی. من م ادیم

 نیدر ا یمحوش کنم . حت نیزم یخواست از رو یخواستم خفه اش کنم . دلم م یاو . م ینفهم زانیآمد از م یبه جوش م خونم

 آمد . خسته فقط سر تکان دادم  یکرد و کوتاه نم یمسائل هم باور نم

 هشدارتون .  نی_ممنونم از ا

 ژنی. ب کرد یرفتم من را خفه م یم رونیب نجایداشتم تنها از ا نکهیساختمان بردم . فکر ا نیا رونیتکان داد . خودم را به ب یسر

 شد با دست اشاره کردم سوار شود  ادهیپارک کرده بود پ رونیرا ب نیکه ماش

 رم خونه . تو برو خونه.  یم ادهی_پ

 داد.  نییپنجره را پا ژنیب نیگشتم سمت ماشافتادم بر یزیچ ادی.  کردیحال من را درک م نیتکان داد . انگار خوب ا یسر

 ؟ یدار گاری_س

 همراه با فندک را دراورد و به  من داد  یمن را نگاه کرد و از داخل داشبرد بسته ا یناراحت با

ها  نیدرمان نبود ا زهایچ نیگذاشتم و فندک زدم . ا میلب ها نیها را ب گاریاز س کیدادم و  یرا گرفتم و تکان گاریس ی جعبه

 ای؟  خودش یببرم خانه  دیرا کجا با نیدانستم آو ینم یبه عمارت برگردم . حت ریشود د یخواستم تا م یبود م یفقط حواس پرت

گفتم شوهرت را  یکردم و م ینگاه م شیکردم ؟ چه جور در چشم ها یچه کار م دیبا دمین را دیآو یبابا ؟ اصال وقت یخانه 

 شمانیپ نکهیا یدلخراش صبحشان همه را خفه نکرد ؟ مگر رامان برا یمگر آن خداحافظ دانست ؟ یبردند . مگر خودش نم

 نبود؟  اه نینشد ؟ مگر همه ا نینشود موقع ترک خانه بدون برگشتن به عقب سوار ماش

 قشیدق زانیپرونده م انیتا پا یرا داشتم ول یشتریب تیشد . اول انتظار محکوم یبه سرم آوار م نیها از آسمان و زم فکر

راحت تر بود  یتحملش کم ینجوریروز . ا 365 یعنیماه  12 یعنیسال باشد .  کیخواست فقط  یشد و حاال دلم م یمشخص نم

 آمد. کاش ... یسرش نم یی. کاش بال

 ابانیاخل خد یدادم و به آدم ها یم رونیرفتم . دودش را ب یرو جلو م ادهیداشتم و در پ یبر م میلب ها نیاز ب یرا گاه گارمیس

 بیغر بیو عج دهیچیآنقدر پ شهیچرا مشکالت ما هم یول یداشت هر کس مشکل یریدرگ یبه نوع یکردند . هر کس ینگاه م

 بود ؟

 یب یآدم ها هی. شب یرو ادهیهمه پ نیکردم از ا یدرد هم حس نم یحت یرفته بودم ول ادهیدانم چقدر پ یزنگ خورد . نم تلفنم

 حس بودم . 

 _بله؟

 خونه ؟ دیایشه ب ی_آقا م

 انداختم  نیزم یسوخته بود رو مهیسوم که دستم بود و تا ن گاریعاجز معصومه من را به وحشت انداخت . س یصدا



 

 

 شده ؟ ی_چ

 کرده بود ؟ هی. گر دمیشن یرا م نشیف نیف یصدا

 غش کردن .  دی_آقا خانم از صبح که رفت

 کرد  دنیس شد و بعد دستم شروع به لرزاز هر ح یهول کردم . تمام وجودم خال کدفعهی

 شده ؟ یچ نمی_معصومه درست حرف بزن بب

.  ستیاصال حالشون خوب ن یول ستین شتریغش کردن و بعد هم تب و لرز . چند ساعت ب دیشما و آقا صبح رفت ی_خانم از وقت

 . دهیچیبه هم پ زیکنن . همه چ یم هیزنگ زدم دکتر اومدن ، دارن خونه رو تخل

 دادم  رونیب یرا عصب نفسم

 .  امی_به دکتر بگو باشه باال سرش تا ب

 رفته بودم .  ژنیگرفتم . کاش با ب دربست

************* 

 دیگرفت و من مانده بودم چه با ی. فاطمه خانم مدام سراغ رامان را م مشیبه خانه پدر برد یتا دو روز تب کرد . به سخت نیآو  

 جدر رو به او کرد و گفت  یلیپدر خ نکهیتا ا میرا نگو زیو چه چ میرا بگو زیچه چ دیدانستم با ی. نم میبگو

بفهمن . هر کس هم سراغ گرفت رفته سفر خارج از  لیهمه فک و فام ستی. قرار هم ن ستین یمدت کی_خانم بسه . شوهرش 

 کشور . 

نزند .  یحرف او حرف یوقت رو چیشد تا او ه یباعث م نیبرد و هم یاز بابا حساب م یحساب یخانم قانع نشده بود ول فاطمه

 نگذاشتم . با یکند ول هیکردم . فاطمه خانم خودش اصرار داشت که او را پاشو یسرش نشسته بودم و نگاهش م یتمام شب باال

 نمدار پاک کردم .  یس عرقش را با حوله یسرش نشستم و صورت خ یآب باال یکاسه 

 نیقرار بود ا گریدانستم چقدر د ینبود . نم مساریاز ت یبرد. خبر یهم خوابم نم یاز طرف یولکشت  یداشت من را م خواب

 تا به انتها برسد .  دیکش یسال طول م کیشب و روز ها طول بکشد . هر کدامش اندازه 

ت . به من نداش یریتاث یلیباز هم خ یتب بر زده بود ول شیسر شب دکتر برا نکهیصورتش کردم که سرخ و ملتهب بود. با ا نگاه

  . میاش کن یبستر مارستانیدر ب دیرود و با یباال م تیحالش بهتر نشود خطر مننژ گریدو روز د یکیگفت که اگر تا 

زد . دوال شدم  یرامان را صدا م یزد و گاه یم ینامفهوم یلب حرف ها ریگفت االن هم ز یم ونیو هز دید یکابوس م یگاه

 یم و رندیگ یم شیکردم از درون چشمم دارند آت یخسته بودند که حس م یبه قدر میپوشاندم .پلک ها میو صورتم را با دست ها

کردم و  ینگاه م شیچشم ها یچه طور تو دیکردم ؟ با یچه کار م دیبا نمیرا بب رامانکردند که بروم و  یسوزند . اگر خبرم م

 زود یوزن کم کرده است و شب ها تا صبح در تب م لویپنج کشده و است و دست کم چهار  ضیگفتم خواهرم از نبودش مر یم

 گفتم ؟ یها را م نی؟ چه طور ا دیگویم ونیو هز

 نییو پا دندیلغز یاش م یشانیپ یعرق رو یباعث شد سرم را بلند کنم و نگاه صورتش کنم که دوباره دانه ها نیآرام آو یصدا

از دهانش خارج شد و بعد شروع کرد به  یربط یب یباال رفت و حرف ها شیزد . کم کم صدا ی. نامفهوم حرف م ختندیر یم

 غیزد و ج یتخت نشستم . دست و پا م یپرت شد به سمتش رفتم و لبه  نیزم یام رو یکه صندل دمیزدن . از جا چنان پر غیج

را باز کرد .  شیچشم هابه صورتش انداختم و دستش را محکم گرفتم  یزد . وحشت زده نگاه یو رامان را صدا م دیکش یم

کرد . او را  یبود و نوز چراغ خواب صورت ملتهبش را سرخ تر م کی. اتاق تار ختیر یصورتش م یبه پهنا شیاشک ها

 که در اتاق باز شد و بابا و دمیشن یرا م شیزد . نفس نفس ها یهنوز به زمان و مکانش آگاه نبودو  دست و پا م دمیبغلم کش یتو

 کردند  یفاطمه خانم وارد اتاق شدند . هر دو وحشت زده نگاه م

 شدت گرفت  نیآو ی هیگر

 _را..مان ؟ رامان کجاست ؟

 داخل  دیایافتاده است . بابا خواست ب یکجاست و چه اتفاقات قایبود که دق دهینفهم هنوز

 .  ستین ادتیتو ؟ مگه  یگیم یچ نی_آو



 

 

 دست به بابا اشاره کردم  با

 .  رونیب دی_نه .. بر

 صورتش بکوبند .  یرا تو قیفقط سر تکان دادم وقت آن نبود که حقا یبا تعجب نگاه صورت من کرد . با ناراحت بابا

 کنم .  ی_خواهش م

ل د یخره بابا با نگرانسوخت . باال یبازوان من م انیدر م یآتش داغل یکرد . بدنش مثل کوره  نینگران نگاه صورت آو بابا

 را دورش انداختم .  میو دست ها دمیدر بغلم کش شتریرا ب نیبرد و در را بست . آو رونیکند و فاطمه خانم را به زور از اتاق ب

  دیپرس کردیم سیام را خ نهیکه س ییام فرو کرد و با بغض و اشک ها نهیرا در س سرش

 آد ؟ ی_چرا... رامان ... نم

تشنج کند . آرام در بغلم نوازشش  دمیترس یم ایداغ بود . خدا یلی. خ دمیرا بوس شیموها یدست سرش را نوازش کردم و رو با

 کردم و کنار گوشش گفتم 

 .  ادی. قول داده بهت . م ادی_م

 یآرام گرفت . م منظم شد و بعد شیهق هق ها قطع شد و نفس ها یکرد و خودش را مچاله کرد تا صدا هیمن هق زد و گر بغل

 دمیمدانم چقدر گذشت که نفه یشود . برعکس چند ساعت قبل آرام تر شده بود . گذاشتم بخوابد و نم داریتکانش بدهم و ب دمیترس

 خودم هم خوابم برد . 

 یبودم و او هم در بغلم غرق خواب بود . دست رو نیتخت آو یشدم در همان حالت نشست رو داریاز خواب ب یوقت صبح

 یآرام جا به جا شدم تا او را رو دمید ی. صورتش را نم دمیکش یاش گذاشتم . تبش قطع شده بود . نفس راحت یشانیصورت و پ

 است .  داریب دمیتخت بگذارم که دستم را چنگ زد . تازه فهم

 ؟ی_خوب

 داد  رونیرا پر صدا ب نفسش

 ؟ یندار ی_از رامان خبر

 سخت بود. یدو حرف یکلمه  کی نیبه زبان آوردن هم چقدر

 _نه 

 آرامش االنش را به هم بزنم .  نیخواستم ا ینم یکردو بدنم خشک شده بود ول یکرد . کمرم در م سکوت

 .  دنی_چقدر براش بر

 تا سه سال .  کی نیب یشه . ول یمشخص م گهی. تا دو هفته د ستی_مشخص ن

 آمد و نگاهش به صورتم انداخت  رونیخورد از بغلم ب یتکان

 ؟ یکن یم ی_شوخ

 . میبگو شیشده بود که فرصت نشد برا ضیآنقدر مر یکه بفهمد  ول نیدهد بعد از ا یدانستم او هم واکنش ما را نشان م یم

 زدم  شیبه رو یلبخند

 .  زمی_واقعا عز

 در فکر فرو رفت  یصورتش به لبخند باز نشد ول نکهیا با

 باشه .  شتریب کردمی_فکر م

 صحبت کرده .  یبا قاض مساریاون ت یول میکرد یفکر رو م نی_ما هم هم

ا چروک و ن شیبود و لباس ها ختهیصورتش ر یتو ختهیبه هم ر شیآشفته بود . موها یلیخ تشیتخت بلند شد وضع یرو از

  ستادیا ی. ناگهان کردیزمزمه م ییزهایلب با خودش چ ریکرد ز یرفت و فکر م یطور که در اتاق راه م نیمرتب بودند . هم



 

 

 مقدار رو ببرن ؟ نیممکنه براش کمتر یعنی-

آدم  نمیکنم بب قیشناختم که بخواهم در موردش تحق یرا نم یقاض ینداشتم . حت یاطالعات چیبدهم . ه یواه دیخواستم به او ام ینم

 بودم .  دهیامضا د کیشد . فقط از او  یکجا ذکر نم چیاسمش ه یقاض یجان تیامن ینه . برا ایهست  یریسخت گ

 .  میدواریدونم . ام ی_نم

 غشیانداخت و بعد ج یتوالت نگاه زیم یرو ی نهیفکر کرد و بعد ناگهان انگار تازه به خودش آمده باشد به خودش در آ یکم

 درامد 

 ؟ میشکل نی_من چرا ا

 حالش خوب بود .  نکهیاز ا دمیکش یداده بود. نفس راحت یانرژ یخبر بهش حساب نیا انگار

 _من برم به خودم برسم . 

دت به ش میکردم پلک ها یرفت . خسته بودم حاال حس م رونیبزند لباس و حوله برداشت و از اتاق ب یگریحرف د نکهیا بدون

احت ر الیتوانستم با خ ی. حاال که حالش خوب بود م شیرو دمیکرد به خواب یمن را وسوسه م نیو تخت نرم و گرم آو نندیسنگ

 بخوابم .

 زود خوابم برد .  یلیسرم گذاشتم و خ ریاو را ز یو متکا دمیتخت دراز کش یرو

*************** 

  نیآو

همه  بای. تقر میآن شش ماه را بخر تمیتوانس یم یعنیبود .  یقیبودند . که شش ماهش تعل دهیحبس بر شیسال و شش ماه برا کی

بود .  یهنگفت یلیخ ی نهیآن ها هز یها یکه به نام من و سامان بود . طبق بررس ییاموالش را مصادره کردند به جز آن ها ی

 اموال مصادره شده نبود .  ستیبود که اسم عمارت در ل نیآن هم ا ووجود  داشت  یبیعج ینکته  کیفقط 

شد  یاست و حالش خوب است هر چند من باورم نم دهیکه رامان را دآورد . گفت  میخبر را سامان برا نیا یشد وقت ینم باورم

ه مصادره شد ستیعمارت جزو ل دیسامان فهم یام بود . وقت یخبر زندگ نیمن بهتر یخبر برا نیا یرامان حالش خوب باشد . ول

 .  ستیچ هیبکند تا بفهمد قض یبلند شد تا برود و چند تلفن کار ستیها ن

ود ب دهیرا تحمل کنم . مامان تازه فهم یدور نیسال ا کیکه فقط قرار بود  شیبرا یبا که زار زدم از خوشحالمن ماندم و بغل با و

 میگوب شینبود که برا یبدهم . حالم جور حیتوض شیچه طور برا دیدانستم با یناراحت و دلخور بود . نم یلیو خ شتیچ هیقض

 .  کندیکار را م نیبه من اشاره کرد که ا دش. بابا خو ستین یرامان آدم بد

 در فکر بود  یلی. سامان برگشت و کنار من نشست . خ دیایخبر ب نیسه هفته مرده بودم و زنده شده بودم تا ا نیا در

 شد ؟ ی_چ

 .  ستین یجزو اموال مصادره ا نیدونم . گفتن ا ی_نم

  دیبه ذهنم رس یباعث تعجب من بود . ناگهان سوال نیا 

 اش اومد ؟ ییسر دا یی_چه بال

دوست دارد  یلیدانستم رامان را خ یمبل م یبه مامان بود که دمغ کز کرده بود رو یحرفم توجه بابا را هم جلب کرد . نگاه نیا

 نتوانست به ماما یدانستم فقط او است که م یآمد م یکنارم هیراحت با قض یلیوسط بابا خ نیو به همه هم پزش را داده است . ا

 . ستین یکند آدم بد یفکر م هنشان بدهد رامان آنقدر هم ک

و حاال حاال ادامه خواهد داشت . با توجه به اعترافات فروزنده و  شهیم یرو گرفتن او پرونده اش جدا از رامان بررس انی_قباد

 در بره .  یزیچ ریتونه از ز ینم میکه ما رائه کرد یمدارک

 عد به مامان اشاره کرد تا با هم به اتاق بروند . تکان دادو ب یسر تیبا رضا بابا

  یزیچ کی_فقط 

 .  دمیفهم یکه نم دیبا بگو یزیکرد تا چ ینگاهش کردم . دست دست م متعجب



 

 

 خواسته تا منع مالقاتش کنن .  مساری_رامان از ت

 داد زدم  بایتقر

 ؟یچ یعنی؟ ی_چ

؟  ندیخواست من را بب ینم یعنیکردم  یکرد ؟ اصال درک نم یکار را م نیچه رامان داشت ا یبرا دمیفهم یتکان داد . ن سر

  دمیرا کش میفرو بردم و موها میرا داخل موها میکرد . دست ها یکار را م نی؟ چرا داشت با من ا نمیخواست من او را بب ینم

 ؟ نهیدوست نداره من رو بب گهیخواد بگه د ی_م

 گرفت  یحالت تدافع عیسر سامان

 .  یکن یقرار یترسه تو ب یم یشه . از طرف یم ییهوا نهیگه اگر تو رو بب یم نی_نه نه ... اشتباه نکن . به خاطر ا

. حاال  نمیکه او را بب گاهیگاه و ب یمالقات ها نیبودم و دلم خوش بود به ا یعصبان یلی. خ ردیبگ میمن هم تصم ینداشت جا حق

 کرد .  یخودش منع م دنیمن را از د یاو با خودخواه

 یاو برا بشنوم یحیتوض چیخواستم ه ینم یبدهد ول حیتوض میبلند شدم و به اتاقم رفتم . سامان دنبالم آمد و خواست برا میجا از

با  خواستی. دلم م نمیخواست صورتش را بب یحق را نداشت . من دلم م نیمن نه . ا یبرا یول ردیبگ میتوانست تصم یخودش م

 یکرد . پشت در اتاقم نشستم و در زدن ها یم یکرد ؟ چرا خودخواه یم یوانگیکنم . چرا د رفرا برط میها یو دلتنگنگاه به ا

 کردم .  هیگرفتم  گر دهیمتعدد سامان را ند

 کیبه من نزد یگذاشتم حت یکار نم نیصورتش هم محروم بودم . چرا؟ به خاطر ا دنیاز د یسال حت کیکه من  ختمیر اشک

 کرد .  یکه داشت در حقم م ینامرد نیگرفتم به خاطر ا یم یشود . ازش انتقام بد

 . شیدست ها یآغوشش ... برا ی، برا شینفس ها ی، برا شیصدا یتنگ شده بود ، برا شیبرا دلم

رد نبودم و وا یلی. خ رمیرا بر عهده بگ یروابط عموم ریروزم مرگ بود . سامان مجبورم کرد به شرکت بروم و سمت مد هر

شود از  یآزاد م یمشخص شد رامان ک نکهیگذاشت تنها بمانم . بعد از ا یسامان نم یدل و دماغ کار کردن نداشتم ول یاز طرف

ره بابا باالخ یدلخور بود ول یلیمامان خ نکهیخودشان بود بروم . با ا یکیبابا خواستم تا اجازه بدهد من به خانه خودم که در نزد

 کنم .  یمن شب ها را تنها سپر ستین یداد هر چند گفت که راض تیرضا

رامان سر کنم . سکوت و  یو عکس ها لیخواست شب ها را با وسا یرا برده به آنجا آورده بودند . دلم م مانیها لیوسا تمام

 آن خانه را دوست داشتم .  یخاطره 

کرد .  بود که بابا را قانع یلیدل نیمحکم تر نیکردند . ا یمن نگاه مرا که با تعجب و انگشت اتهام به  لینداشتم فک و فام دوست

رامان  بتیدست از سر من و غ ینجوریا دیروم شا یم یکار یوقت ها با رامان به سفر ها یلیچرا که به همه گفتند من هم خ

 بردارند . 

 یشب ها به خانه من م یخانه بابا ماند و بعد از آن به آپارتمان خودش که رامان به نامش کرده بود رفت . گاه یچند وقت سامان

 یهر روز برنامه ا بایخواست حواس من را پرت کند . تقر یبروم . م رونیکرد تا با او ب یمن را مجبور م ایماند  یآمد و م

 .  دداشت تا مثال سر من را گرم کن

را داشتم  یزیچ یکرد تا غذا بخورم . کمتر حال و حوصله  یمجبورم م یسامان گاه یه غذا را از دست داده بودم . ولب میاشتها

 یبرنامه ا ایآمد  یاز آن ها سراغم م یکیکرده بودند تا من را تنها نگذارند . هر شب  یا سهیاواخر با هم دس نی. سلما و سامان ا

 .  ختیر یم

. امشب قرار بود سه  میگشت یمن هزاران سال گذشته بود . عصر با سامان به خانه برم یشته بود که براماه از نبودنش گذ چند

دم . ش یو دعوا همراهشان م دادیبا دادو ب تایگذاشتم چون نها یمخالفت با آن ها نم یبرا یانرژ گری. د میبرو رونیبا سلما ب ییتا

 خودم موافقت کنم و همراهشان بروم.  یرژپس بهتر بود بدون صرف ان

کند  حیکار او را توج نیکرد ا یم یکردم و هر بار سامان سع یسامان حرف بارش م یجلو یاز رامان دلخور بودم و گاه هنوز

 بود.  یاز دست او عصبان شتریهر چند که خودش از من ب

  ستادیدر خانه ام ا یجلو

 . دنبالت  امیرم دنبال سلما بعد م ی_من م



 

 

رفت  یگفت سلما و دنبالش م یشده بودند که به او م یمیآنقدر با هم صم یباال دادم . از ک ییتعجب به سمتش برگشتم و ابرو با

چه ؟ آنقدر حال من خوب  دید یم بیکرد . اگر سامان آس یمن را نگران م نیسلما هست و ا یدر زندگ یدانستم کس یو... م

  دیاز خودش و آن شخص ثالث بگو یلیخ میبود همبا  یوقت امدینبود که سامان دلش نم

 ؟ هی_خبر

 گفت  طنتیشود و با ش رهیمن خ یبه چشم ها مایچشمش برداشت تا مستق یرا از رو نکشیمتعجب ع سامان

 باشه ؟ دی_با

 شیاش را در پ یشگیهم ی وهیش نکهیکرد قبل از ا یو خنده دست به سرم م یجور مواقع با شوخ نیا شهیتکان دادم .هم یسر

 شوم .  ادهیرا باز کردم که پ نیدر ماش ردیبگ

 رو از حفظم . برو دنبالش ... یباز نی_من ا

زده کرده است که  رتیمن را ح یزیدر آپارتمانم منتظر بود خشکم زد . سامان که متوجه شده بود چ یکه جلو یکس دنید با

 .  میایتا به خودم ب دیطول کش یکرد . لحظات رتیل من حنگاهم را دنبال کرد و او هم مث ریحرفم نصفه مانده مس

در جهت  یبابا اشاره کرده بود که حرف ها و حرکتا یبرا شیسامان در حرف ها یخواست . چند بار یچه م نجایدانستم ا ینم

که رامان در عوض  یاز اطالعات یلیپرونده خ نیمسئول ا مساریراه نبرده چراکه ت یلیخ یرامان کرده است ول هیو عل یمنف

ا باال ر شیزده بود و پا هیتک واریو به سمت آپارتمانم رفتم . به د دمیبه هم کوب را نیبوده است . در ماش یداده راض تشیمصون

 انداخته بود.  نییآفتاب چشمش را نزند سرش را پا نکهیا یداده بود. برا هیتک واریآورده و به د

. باالخه سر بلند کرد و چشم  دیآ یشده است و دنبال من م ادهیپ نیسامان هم از ماش دمیباز و بسته شدن در که آمد فهم یصدا

 نگاهش کردم . نهیبه او خواست دهان بازکند که با ک دهی. نرسستادیرا انداخت و صاف ا شیسبز روشنش به من افتاد . پا یها

بود  دهیمن کش یکه برا یکردم به خاطر عالقه اش به خودم و آن  همه انتظار یم یو قبال سع دمیفهم ینم گریرا د شیرفتارها

گفتن نبود خصوصا  یبرا یحرف چیحد و مرز ها را رد کرده بودو ه گریکه سامان را زده بود د یاز شب نامزد یدرکش کنم ول

 داشت به رامان صدمه بزند . یسع شیکه با کارها

 ؟یخوا یم یچ نجای_ا

در  ی. سامان را پشت سرم حس کردم ول دمیزده اش فهم رونیاز تعجب ب یرا از چشم ها نیچنان جا خورد که ابرخوردم من  از

د که او کنارم بو نیداد. از ا ینشان نم یواکنش چیبود و ه ستادهیکه پشت من ا دمیافتاده اش را د واریبر د ی هیسکوت فقط سا

 مورد را خودم حل کنم .  نیدادم ا یم حیترج یداشتم ول یحس خوب

 به سامان انداخت  یعصب یخودش را جمع و جور کرد و نگاه باالخره

 خوام باهات حرف بزنم .  ی_م

 شنوم .  ی_م

 باشد  نجایبود که دوست نداشت سامان ا نیمفهومش ا نیو ا دیچرخ یمن و سامان م نینگاهش ب 

 _تنها . 

 جواب دادم یکرد . سرم را باال دادم و با تلخ یم یلباسش باز نییمضطرب با پا شیها دست

 پنهان کردن ندارم .  یبرا یزی_داداشم . چ

دانست و  یاو را دوست رامان م دید یوقت برادر من نم چیشد . سامان را ه یم یمشت شده بود . داشت عصب شیها دست

 حواله اش بکند .  یخواست مشت یاصال هم دوستش نداشت و دلش م

 تو ؟ یدعوتم کن یخوا ی_نم

 کردم  کیرا بار میزدم و چشم ها یزیوقاحتش را . پوزخند تمسخر آم زانیم نیشد ا ینم باورم

 بشه ؟ یکه چ ستیکه شوهرش خونه ن یزن متاهل یتو خونه  یای_ب

به خودم حس  شدن سامان را کیجلو گذاشت که نزد یرا باال برد قدم شیاش کرد و از کوره در رفت و صدا وانهیجمله ام د نیا

 کردم . 



 

 

 _کدوم متاهل ؟

 انگشتانم اشاره کردم  یباال دادم و دستم را باال اوردم و به حلقه  ابرو

 ؟  یومدیبدون دعوت ن می_مگه مراسم نامزد

د محم ی نهیو دستش را تخت س دیمن کش یشد که سامان خودش را جلو کتریبه انگشتر دست من کرد و نزد یتنفر نگاه با

 گذاشت 

 است به حدت باشه ؟_حو

به خودش آمد  یعقب رفت . وقت یبه سامان انداخت و محکم او را عقب هل داد که سامان شوک زده قدم یبا تنفر نگاه محمد

 برداشت که دستم را سد راهش کردم  زیسمت محمد خ

 کنم .  ی_صبر کن . خودم حلش م

 اش معذب بودم . یکینزد نیبه سمت محمد چرخاندم ، از ا رو

 ... یعالقه ا چیکنم . من ازدواج کردم و همسرم رو دوست دارم و ه یکه دارم براتون تکرار م یبار نیآخر نیمحترم . ا ی_آقا

 زد  داد

 ؟ یقاتل رو دوست دار کی_

 و نگاه من کرد . نفس دیصورتش ناباورانه کش یچه کار کرده ام . دست رو دمیکه تازه فهم دمیبه صورتش کوب یا دهیکش چنان

من چقدر عاشق او  دیفهم یمن چقدر دلتنگ رامان بودم  چه م دیفهم یکرد . چه م یزدم و خشم در وجودم فوران م ینفس م

بودم او  یبا شوهرم م دیام را با یسال زندگ نیزند . من که بهتر یبه دل من م یآتشچه  شیحرف ها نیبا ا دیفهم یبودم . چه م

 اش .  یبد زندگ یدر زندان بود به خاطر تمام آدم ها

. او  مرفتیپذ یشود نم ینم دهیکه او بخش گفتندیاگر م ایدن ی. همه  کردیمن از قاتل بودن او صحبت م یرو یآدم تو یوقت ا آن

آدم خدا بود که او را  نیداد. مگر ا یاالن داشت تاوان پس م نیاو که توبه کرد او که هم دیها را به جان کش یکه تمام سخت

  شتحق را ندا نیکرد . ا یقضاوت م

 وقت ... چی. ه ایچشمم ن یوقت جلو چیه گهی_د

 ناباور لب باز کرد  یباال رفته ول یاز کنارش رد شوم که با همان صدا خواستک

خودت شده ؟ واسه خاطر آبروت  یکه باعث بدبخت یکشه ؟ کس یکه راحت آدم م یرو دوست داشته باش یکس یتون ی_چطو م

 بد ...نه ؟ ال یزنش شد

 بود .  یام آگاهانه و محکمتر از قبل یبعد ی دهیکش

 .  ارهیکنه تا به دستش ب یدختر دست دراز کیکه به  ستیعفت ن ی_دهنت رو ببند . رامان آنقدر ب

 یکرد برا یها من را دلتنگ تر م نیگرفتم . همه ا یکه دور شده بودم را به سمتش برگشتم . از درون داشتم آتش م ییها قدم

 شناختمش .  یکرده بود که نم لیتبد ییوالیمرد که به خاطر من خودش را به ه نیشکافت و ا یکه به خاطرمن کوه م یمرد

 شکنه .  یوقت دل من رو نم چیه یجنگه ول یم خوادیکه م یزیچ یکه برا  هی_اون کس

  دمیام کوب نهیس به

 یکن یارک یکرد یسع یلیخ ی؟ که بگ یبگ یکه چ یکش یم شیآترو به  رهیگ یم شیمن که از نبودنش داره آت یدل لعنت نی_ا

 به من بود ؟  دنتیچون سر راه رس شیببر نیکه از ب یکارا رو کرد نیاز من دور باشه ؟ ا نیاز ا شتریب

  ستادمیا شیرو به رو ردیگ یدانستم از کجا سرچشمه م یکه نم یآمد و خشم یکه باال م یقیتنفر عم با

 وقت تو رو دوست نخواهد داشت .  چیقلب من ه نیا ادیسر رامان ب یی_خوب گوش هاتو بازکن . هر بال

آخر را زده  یدادم . رنگ نگاهش عوض شد . صربه  رونیدور دست بود . نفس ب یها نیو ماش ابانیخ یشد . تنها صدا سکوت

رفت . تعادل نداشت و تلو  یگذرا به سامان انداخت و بعد به سمت من برگشت . قدم قدم عقب م یعقب گذاشت . نگاه یبودم قدم

 خورد .  یتلو م



 

 

 ... ی....ول یشکن یوقت دل اون رو نم چیشکنه . تو هم ه یوقت دل تو رو نم چی_اون ه

 ودن خودم بدم آمد گفت همه تند ب نیاز ا یلحظه ا یکرد و برا شیکه دلم را ر یقلبش گذاشت و با لحن یرو دست

 .  یتو هزار بار دل من رو شکست ی_ول

 الیاگر به خ یحت شیکارها یاز محمد انتقام گرفته بودم . همه  میها یانداخت . من به خاطر تمام دلتنگ یچنگ م میبه گلو بغض

تحمل  یتند با او برخورد کنم ولنبود که بزنمش که انقدر  نیا قیباز هم ال یول کندیدانستم اشتباه م یخودش صالح بودو من م

 . واقعا تحمل نداشتم .  دکر یم نینداشتم که به او توه

 .  مونهیشکسته ها فقط عاشق تو م نیبازم ا ی_ول

 نیشما یانداخت و بعد از لحظات نیماش یتو یرفت خودش را به سخت نیبه سمت ماش یرا به من کرد و با حالت نامتعادل پشتش

 آمد و دور شد .  رونیاز پارک ب یروشن شد و با حالت بد

مستحق دل شکستن نبود . من دلتنگ بودم .  یرا داشت ، ول اقتشیاگر ل یرا شکسته بودم . حت یشد . دل کس ریسراز میها اشک

او را کرده  یم هواکه دل یجا درست روز نیاو هم دیهمسرم آنوقت با یصدا و نفس ها یبرا دیکش یاز اعماق وجودم دلم پر م

 کرد .  یبار رامان م رفشد و ح یو سر راهم سبز م دیرس یبود م

 شانه ام نشست .  یسامان رو دست

 .  موندیکرد تا ابد منتظر تو م یکار رو نم نی_اگر ا

 شدت گرفت .  میسمتش برگشتم . اشک ها به

 شه . چرا ؟ یمن درست نم ی_چرا زندگ

************* 

  رامان

را به صفحه اش زل زدم و نگاه  یا قهیصفحه اش افتاده بود و من فقط چند دق یرو دیبه ساعت دستم انداختم . نور خورش ینگاه

 کرده بود .  بهیغر میسال برا کیبا آن عقربه به مدت  ینقره ا یصفحه  دنیزد . ند یم بهیغر میساعتم هم برا یکردم . حت

از  یکرده بودم تا کس دییخودم بودم که تاک نیمنتظر من نبود . خودم نخواسته بودم ا انجیکس ا چیانداختم . ه یرا نگاه اطرافم

 دمشید یم یهم شکسته شده بودم . دوست داشتم وقت یطور نی. هم نندیبب افهیق نیخواستم من را با ا یمن خبردار نشود نم یآزاد

 زندان .  یلباس ها یبدهم . نه بو یخوب یکردم بو یلمسش م یدم وقتیکش یدست به صورتش م یوقت

 یبرگ ها شتریداشت . ب یسوز سرد یبود ول زییپا یانداخته بودند . هوا هیسرمسا یباال یکه درخت ها ریافتادم در مس راه

کردند . آفتاب  یدرست م یرنگ ینارنج یدرخت ها منظره  یرو ایو  کردندیخش خش م میپا ریدرخت ها زرد شده بودند و ز

 نبود .  یکاف میهوا هنوز برا نیا ی. ول دمیکش یقیهنوز آفتاب بود . نفس عم یبود ول یرمق یب

کرد .  یسال گذشته من را خفه م کی نیا یکشنده  یتمام روز ها ادی.  دیکش یدر آن نفس م نیخواست که آو یرا م ییهوا دلم

قرار بود با هر بار  ای؟ ذره ذره آب شدنم را ؟  ندیخواستند بب ی. چه م نندیمحکوم کردم که من را نب نیخودم را و همه را به ا

ده ش یحتما عصبان نیدانستم که آو ینبودم . م مانیها پش نیبود کردم ؟ با همه ا یچه کار نیا کهخودم را لعنت کنم  نیآو دنید

 یمن که داشتم م یبهتر بود . برا نیخودم ا یخودش . برا یبرا ی. ول دیایمن نگذشته ام که به مالقات من ب دهیفهم یاست وقت

 .  ندیکه او را بب ذشتگ یگذشتن روز ها و ساعت ها م دیکه قلبم فقط به ام ردمیم

 م . من خبر داشته باشم که البته داشت دیکرد شا یداشت که فکر م یبه اطالعات ازیسراغم آمد . ن مسازیافتادم که ت شیسه روز پ ادی

 به صورتم انداخت .  ینشست و نگاه زیاتاق پشت م داخل

 شده . دیکم سف کی_بغل موهات 

 گرفتم  میدست ها نیبلند شده و نامرتبم را ب یو موها دمیسرم کش یبه کنار ها دست

 ؟ دیش ینم زیپ دینیسال زنتون رو نب کی_شما اگر 

   دیخند مساریت



 

 

 هستم .  ری_من پ

 یداسنتم چرا ول یکارها کرد . نم یلیمن خ یتر برا بیبود . و از همه عج یآدم موجود باهوش نیام گرفت از حرفش . ا خنده

کرده بود که من آن اطالعات را به آن ها رسانده بودم . هر چند هم آن اطالعات  نیا یکارها را فقط برا نیمسخره بود که ا یلیخ

 گذاشته بود.  هیمن ما یلطف برا کی هیشب شتریو ب فهیظاز و شتریمهم بودند او ب یلیخ

دانم چه  یشخصا با او صحبت کرده بود و نم مساریت یاست ول دهیمن بر یحکم سه سال برا یکه قاض دیخبرش رس دورادور

 بودش .  دهیبود که سامان درجا خر یقیماهش تعل 6شد و  یراض میسال و ن کیگفته بود که به 

 ؟ نجایا دهیشما رو کش ی_چ

 .  میخواست بدانم و به او بگو یکه م یزیبود من چ دواریبه من انداخت . ام ینگاهگذاشت و  زیم یرا رو شیها دست

 .  یش یآزاد م گهیروز د 4 دمی_شن

 آمده بودم هم سخت تر بود .  نجایکه به ا لیاز اوا ی. حت میبرا دیکش یاش سال طول م هیچهار روز هر ثان نیتکان دادم . ا سر

 خوام .  ی_خوبه . ازت کمک م

 ابرو باال انداختم .  متعجب

 ؟ ی_چه کمک

 باالخره حرفش را زد  یول اوردیبود که به زبان ب مردد

 .  یبه اسم مستوف ی.راجع به شخص خوامیاطالعات م یسر کی_

 شناختمش .  یداشت م یاگر اسم مستعار دینبود شا ییفکر کردم اسم آشنا یکم

 نداره ؟ یو اسم مستعار ستی_برام آشنا ن

  تکان داد سر

 کنه .  یم یهمکار ستایاز ترور یسر کیبلوچستان با  ستانیمرز سمت س ی. تو شیشناسینم نایقی_نه نه 

 خواست یآدم را ممکن بود من بشناسم که از من راجع به او اطالعات م نیا زیبود چه چ بیعج یلیخ نیا خوب

 دارم .  یاون منطقه ارتباط یتو ینه با کس شناسمشی_خوب من نه م

 دونم .  یرو هم م نی_ا

 رفت سر اصل مطلب .   یچرا نم دمیفهم ینم

 تونم بکنم .  یم ی_خوب من چه کمک

به  دیازش حرف کش شهیو نه م میدار هشیعل یاز اونجا که نه مدرک یازش داره ول یاطالعات میکه مطمئن یشناسیرو م ی_تو کس

 یلیخ من یبرا نیکرده . و ا یم ینیتو گاها خبرچ یبرا نکهیو ا شناخته . یکه تو رو م دمیفهم یتو متوصل شدم . به طور اتفاق

داره و از  یدونم ارتباطات قو یکنه . م یکارو نم نیا یهر کس یبرا یول یکنه گاه یم نیخبرچ نکهیادم با ا نیبود ا بیعج

 .  ستین هشیهم عل یو مدرک ستین نیکه داره سنگ ییجرم ها یطرف

سامان  یابر شتریمن که نه ب یکردند. برا یم ینیمن خبرچ یها برا یلیگشتم . خ یذهنم م یاطالعات تو نیبا ا یدنبال کس داشتم

 گفتم  دیرفتم با تعجب و ترد یسراغش م یگاه ماینفر بود که مستق کیفقط 

 ؟ یدی_سع

 من ارتباطم را با او حاشا کنم .  دیترس ی. انگار م دیکش یزد و نفس راحت یلبخند

 یم ینیما خبرچ یکه داره اگر برا یدونم با ارتباطات گسترده ا یده . م ینم یرقمه به ما اطالعات چیاون ه نهی_آره . مشکل ا

 تونست ... یکرد م

 را به سمتش گرفتم . دستم



 

 

 ؟ ی_گوش

دارد که بگذارند  ییاو انقدر درجه باال یزندان ول ستمیدانستم با وجود س یشد . م ینگاه من انداخت . انگار باورش نم متعجب

 کرد  یمن را نگاه م جی. هنوز گ اوردیاش را با خودش ب یگوش

 _خط امن باشه  حتما . 

 رنیرا ب یمیقد یمعمول یشد . گوش ی. هنوز باورش نم دیکش یزیکرد و به دنبال چ بشیبه خودش آمد و دست در ج سردرگم

 بلند گو گذاشتم .  یآورد و به سمت من گرفت . شماره را گرفتم و تلفن را رو

من بود و  یاگر جلو یآدم حت نیشود . ا یمالقات ضبط نم نیشد حدس زد که ا یمداربسته خوب م یها نیچرغ خاموش دورب از

 یکه خودم م یزیدانست پنهان کردن چ یبود که م نیا یشناختندش .برا یمعنا نبود که همه م نیزد بها یآنقدر راحت حرف م

 است .  هودهیدانم ب

 _الو ؟

را فقط خودم و  شیدوبارش را رامان خبر داشت و باق یکیبود .  ونیمد ادیآدم به من ز نی. ا شناختمیرا خوب م یدیسع یصدا

 نداشت .  ی. چون گناه اوردمیوقت در اعترافاتم اسمش را ن چیو بردم . ه دمیکش رونیب ییاو را از قمارخانه دا یخودش . وقت

 . ی_منم . شکوه

 گفت  یشد و بعد با ناباور سکوت

 _رامان ؟

که  نیمن بود قلق خاص خودش را داشت که من خوب بلدش بودم . با همه ا دونیآدم هر چقدر هم م نیدادم . ا رونیرا ب نفسم

 برد .  یهم از من حساب م یمن بود حساب ونیمد

 نرفته  . ادتی_خوبه هنوز من رو 

 تته پته جواب داد  با

 ...من ... شما رو .. شهی_م..گه ... م

 .  دمیحرفش پر وسط

 نرو . کارت دارم .  هی_حاش

 گفت  یشد و بعد ناگهان سکوت

 ؟ دیستی_مگه شما زندان ن

 ؟ ی_هستم . خوب که چ

 توانستم ازش استفاده کنم .  یا مدانست ت یخودش را م گاهیجا دیبدهم با یفضول یبهش رو دیدانستم نبا یم دیترس یم

 شماره ... نی_اخه ا

لبل براش مثل ب یدون یم یخوام هر چ ی. م هیاطالعات کیمن نشسته که دنبال  یججلو نجایا یکیگم .  یم یچ نیبب ری_گوش بگ

 ؟ یدیفهم یبگ

 گفت  یمعطل بدون

 بکنم .  یتره اگر با شما مخالفت کی. گردن من از مو بار دیشما بگ ی_چشم آقا . هر چ

 ادامه بدهد .  شیها یچاپلوس نیخواهد به ا یدانستم اگر ولش کنم م یم

 ی. م یدیجوابشون رو م دمیپرس یزیهر وقت ازت چ یکن تویبدون دردسر زندگ یخوا ی_خوب حاال . خوب گوش کن . اگر م

داقل اون ح یخوب پول ندن ول یکن یم ینیکه براشون خبرچ ییمثل اونا دیشا نایا نکهی. با ا  یکن یم ینیپول خبرچ یدونم واسه 

 کنن .  زشیتم یجور کیبتونن  دیپرونده گند و کثافطت رو شا



 

 

 گفت  اطیکرد بعد با احت سکوت

 آقا .  دیشما بگ ی_هر چ

 ها .  یکرد کاریچ نمیبب امیآزاد شدم م گهی_خوبه . چند روز د

 دوباره به تته پته افتاد . دهیزده و ترس وحشت

 رسم ... خدمتتون .  ی_چرا شما آقا ... خودم م

را  یدیسع نیا یدانستم اخالق ها یکرده بود. م رتیکرد گرفتم . او هم ح یکه با دهان باز نگاه من م مساریرا به سمت ت یگوش

اش  یاستراتژ نیداد ا یشجاع و بدون ترس نشان م هیبق یجلو شهیبرخالف ترسو بودنش خودش را هم یبود ول یی. او آدم ترسو

 یبکشم ول نییتوانسته ام او را هم با خودم پا یدانست من که زندان افتادم م ی. خوب م دبود که آدم ها نقطه ضعفش را نفهمن

 دانست .  یها را هم خوب م نیمن بود و همه ا ونیخودش مد دیچرخ یم رونیب الیخیاو آزاد و ب نکهیا

 .  یخوام مثل بلبل چه چه بزن یدم ها . م یگوش م_دارم 

شستم و ن نهی. دست به س دیطول کش یو سواالتش را از او بپرسد کم دیایرا از دست من گرفت و تا از شوک در ب یگوش مساریت

 صحبتش تمام شد سر بلند کردم و نگاهش انداختم .  یتمام شود . وقت شانیمنتظر شدم تا صحبت ها

 ؟ یرو کرد نکاری_چرا ا

  دمیپرس ریشدم و با تاخ رهیبهش خ متفکر

 ؟ دیمن کرد ی_شما چرا اون کارا رو برا

 و باالخره زبان باز کرد  میشد رهیبه هم خ یطوالن یسکوت در

و  شد خداریب هیقض یاز خونه تردش کردم، وقت نیهم یشده بود برا نیمجاهد یانقالب عضو گروه ها یپسر داشتم . دوره  کی_

 یکم سن و سال بود. کمکش کردم ول یلیخواد از اونا باشه . خ یمن و گفت نم شیاونا شروع کردن به آدم کشتن، اومد پ دید

 پست کردن .  مرو برا دشیچون اسمش لو رفته بود سر بر

 دچار حاال یاست ول دهیمن زجر نکش یاش به اندازه  یکس در زندگ چیکردم ه یفکر م شهینفسم گرفت . هم یلحظه ا یبرا

 کرده ام .  یخودخاهانه نگاه آدم ها م شهیبودم که چرا هم دیترد

 _خوب ؟

 شد  رهیخ مانیسرد رو به رو یآهن زیو سرد به م یتلخ به

 .  سمیباشم که سر راهش وا یمن ک کنهیکه واقعا توبه م ی_فقط معتقدم آدم

 بود  یبیآدم موجود عج نیا چقدر

 کردن ؟ یواقع یتوبه  دیفهم ی_از کجا م

 _از چشماشون . 

 برداشت  زیم یرا از رو شیسرد حاکم شد . دست ها یسکوت در آن اتاق خاکستر دوباره

 ...  یبه من کمک کرد یلی_خ

 کرد  یمکث

 بار دوم .  ی_برا

 نداشتم بدهم . خوب او هم به من کمک کرده بود .  یجواب

 ؟ یکارو کرد نیپرسم چرا ا ی_حاال من ازت م

 گفتم  یطور نیم و همفکر کرد یکم

 سن کم از دستش دادم .  یکه تو دیهست یپدر هیشما شب دی_فکر کن



 

 

 نشست .  شیلب ها یرو یلبخند

 .  کننیم رییهستن که مثل تو آنقدر تغ یکم یلیخ ی_آدم ها

ا ر نیام ا یزندگ یمانده  یتنها باق یبود و من فقط برا بیاو عج یبرا دیهم مهم نبود . شا مینداشتم برا یاز آدم ها اطالع یلیخ

 را داشته باشم .  اقتشیخواستم ل یرا داشت چون م اقتشیخواستم . چون ل یم

 .  دیبهم بکن یلطف کیشه  ی_م

 تکان داد و منتظر شد  سر

 .  یجورنینه ا ی. ول ششونیدنبالم خودم برم پ انیب هیبق نکهیخوام قبل از ا یروز زودتر آزاد بشم . م کی دیشه صحبت کن ی_م

 گرم زد  ی. لبخند دمیبلندم کش یها شیبه ر دست

 کنم .  ی_نگران نباش . حلش م

 آرامش خاطر بود .  ی هیما

 هیبزدل . آم دیخودتون باهاش معامله کن ی. ول دیبود به من خبر بد یزنه مشکل یبه بعد براتون مثل بلبل حرف م نیاز ا یدی_سع

 . ادیمقر م دیبترسه باهاش حرف بزن دیکه با یگاهیجا ی. تو ارهیشجاع رو درم یآدم ها یادا

 به سمت در رفت  ستادمیبلند شدم و ا میتکان داد. از جا یبلند شد و به تشکر سر شیو از جا دیخند

 .  امی_ممکنه بازم سمتت ب

  دمیخند

 .  دیایب دیندارم . هر وقت خواست ینگران یبرا یزیچ گهی_د

 بعد منصرف شد و بست . متعجب نگاهش کردم  یرا باز کرد ول در

 ... ی_راست

 حرفش شدم  منتظر

 مصادره .  یبرا یبود که به من داد یو جزو اموال یکرد یم یاونجا زندگ یبزرگت که تو یالی_اون و

 _خوب؟

مصادره اون  برادر زنت صحبت کردم و بهش گفتم که در عوض ای لتیها در آوردم . با اون وک یمصادره ا ستی_اون از ل

 رو پرداخت کنه . اون هم از خدا خواسته قبول کرد و منم سند رو بهش برگردوندم .  یا نهیهز کیملک 

 اتاق را ترک کرد.  یگریباز نگاهش کردم . دست باال اورد و بدون حرف د یدهان با

زدند . باورم  یبوق م میبرا شیها نیکردم که ماش ابانیبه خ یچشمم گذشت و نگاه یاز جلو شیخاطرات چند روز پ نیا همه

 یقتخواستم و یمهم تر از آن م یباشد ول نیبروم که آو ییخواست به جا یدلم م نکهیتوانستم به خانه ام برگردم . با ا یشد م ینم

 نباشم .  یشکل نیا نمیب یاو را م

باورم  دمیدر عمارت رس یجلو یشدم . وقت رهیها خ ابانیمثل حسرت زده ها به خ ریعمارت گرفتم و در تمام مس یبرا یتاکس

است که  ییجا نجایشدم و ا نیاست که عاشق آو ییجا نجایمن است ا یخانه  نیمن است ا یالیو نیشد که ا یشد . باورم نم ینم

 کرده ام .  بهام را در آن تجر یخاطرات زندگ نیبهتر

آزاد شده بودم روشنش  یبود و تلفنم را دراوردم از وقت ریتوانم وارد خانه شوم . ذهنم درگ یدانستم چه طور م یقفل بود نم در

 به کمک داشتم .  ازین یخواستم سامان هم خبردار شود . ول یزنگ زدم . نم ژنینکردم . باالخره روشن کردمش . به ب

 زده و خوشحال داد زد  رتیح ژنیب یصدا

 .  دی_آقا شما آزاد شد



 

 

رو  عمارت دیکلیش یمسعود بلند م یب ایسامان خبر دار بشه با مسعود  یکس حت چیخوام ه یش و خوب گوش کن . نم_ساکت با

 بجنب پشت در موندم .  نجایا یاریم

 جلو آمد  خندان یو لب دیپر رونیبا سر و صدا ترمز کرد و خودش بالفاصله ب نشیماش دیرس یوقت دمیهمانجا چرخ دیایب ژنیب تا

 کردن .  یآقا سامان داشتن همه جا رو آماده م دیایفردا م میکردی. فکر م یالمت_آقا به س

و خانواده  نیکه واقعا جز آو دیچسب یبدجور به من م نیبود و ا یاش واقع یخوشحال نیزد . خنده ام گرفت . ا یتند حرف م تند

 آمدن من خوشحال شده اند  رونیهم هستند که از ب گرید یام کسان

 _آروم .. خوب حاال . 

نبود . از  یشگیهم یخوشحال و سرزنده آن آدم جد ژنیب نیتوانست لبخندش را جمع و جور کند . ا یاش گرفته بود. نم خنده

 را دراورد و در را باز کرد  دشیخوشحال بودم . کل دمید یرا هم م شانیوجهه ها نیا یگاه نکهیا

 . دیی_بفرما

 سابق هیشب نجایدر ا زیچ چیباغ و استخر و همه جا پر از برگ و آشغال شده بود . ه یتمام فضا همه جا سکوت بود. میشد وارد

 گفتم  ژنیبه ب یبود را رو دهیکه به ذهنم رس یزیچ نیارواح شده بود .اول یخانه  هینبود . شب

خونه هم رد  لیو آماده بشه . وسا زیتا فردا تم دیخونه با نی. ا نجایا انیبگو ب یشناسیکه م ی_زنگ بزن معصومه و هر کس

 رفته ؟ دیکرد

 ییتنها صدا نیگذاشتم و ا یکف باغ م یها زهیسنگ ر یرا رو میآورد سر تکان داد . پاها یرا در م لشیکه موبا یدر حال ژنیب

 روح شده بود  یو ب یعمارت انقدر خشک و خال نیشد . دوست نداشتم که ا یم دهیبود که در عمارت شن

ظاهرا آقا سامان در  ینه . ول ایشه  یدونستم مصادره م ی.نم دنیو لوازم خونه سر جاشونه همه رو پارچه کش لی. وسا_نه آقا 

 خونه رو گرفتن .  یمصادره  یکه پرداخت کردن جلو یا نهیهز کیعوض 

 یداشتم تمام خاطراتم زنده م یکه برم یفاصله گرفت . هر قدم یگوشش گذاشت . و مشغول صحبت شد از من کم یرا رو تلفن

 و پر از برگ و آشغال شده یکردم صد سال گذشته است . استخر کامال خال یحس م یسال گذشته بود ول کیفقط  نکهیشد . با ا

 یاپ یخواستم در را باز کنم متوجه شدم آن هم قفل است . صدا یباال رفتم و وقت هارفتم از پله  یورود یبود . به سمت پله ها

باز شدنش در  یکه خودش را به من رساند و در را باز کرد . در را که باز کردم صدا دمیها را شن زهیسنگ ر یرو نژیب

 فرو رفته بود .  یدر سکوت مرگبار زی. همه چ دیچیخانه پ یو خال کیتار یفضا

  دمیکرد پرس یچراغ ها را روشن م ژنیطور که ب نیمثل روز اولش شود . هم نجایخواست ا یم دلم

 _چه خبر از شرکت ؟

  ستادیکنارم ا تیرضا با

 کردن .  سیتاس یدب یرو آقا سامان تو یخارج یشعبه  نیخوبه . اول زی_همه چ

 یخواست برگردم به زندگ یکرد. دلم م یمن را خوشحال م یلیخ نیکرده بودند و ا شرفتیپ یسمتش برگشتم . پست حساب به

 .  یعوض یو آدم ها یاعتماد یو ب یاهیناه بدون سکه داشتم . بدون ترس بدون حس گ یدیجد

 خونه برسن.  نیبه ا انی. زودتر هم بگو ب رمیرم باال برو برام چند دست لباس بخر تا من دوش بگ یخوبه . من م یلی_خ

ودم و گذاشته ب شانیدست رو یکه بارها با خوشحال دمیکش یینرده ها یتکان داد و به سمت پله ها رفتم دستم را رو عانهیمط یسر

 به اتاق خوابمان رفته بودم . نیآو دنید دیبه ام

بودند . به سمت  دهیکش دیبزرگ سف یرا پارچه ها لیمبل ها و کاناپه ها و وسا یهمه  ی. رو ستادمیدوم ا یباز طبقه  یفضا در

 زیچ نیا و یانگشت ستمیاز س یخبر وقت بود یلیدر را باز کردم . خ دیدر گذاشتم با ترد ی رهیدستگ یاتاق خودم رفتم دست رو

 ها نبود . 

 یقیبودند . نفس عم دهیخانه پارچه کش یرا هم مثل همه  جا لیوسا یبودند و رو دهیرا کش شیدر ظلمات کامل بود . پرده ها اتاق

د . هر زنده ش میکه افتاده بود برا یاتاق آوردم و تمام اتفاقات نیرا به ا نیکه آو یو پا داخل اتاق گذاشتم . خاطراتم از روز دمیکش

 یروشن و سبز اتاق باعث آرامشم شد . کم یشدند . چراغ را روشن کردم و فضا یتمام خاطراتم زنده م داشتمیکه برم یقدم



 

 

 از شتریاتاق را که ب نیخواست ا یانداختم دلم م یهم م یرو نیزم یو رو دمیکش یسر اتاق را گرم کرد . مالفه ها را م یفضا

 .  نمیدوستش داشتم کامل و درست بب ایدر دن ییر جاه

 یدلم برا یداشتم بودم . من حت نجایکه در ا یاتاق بودم . من عاشق تمام خاطرات نیمن عاشق ا یجا خاک گرفته بود ول همه

ستم توان یم فردا شب نکهینشست از تصور ا میلب ها یرو یسال لبخند گرم کیتختمان هم تنگ شده بود . بعد از  یبالشت ها

 توانستم دوباره لمسش کنم ونفس بکشم .  یآغوشم . م یکنار خودم داشته باشم . تو نجایرا ا نیآو

 را دراوردم و به حمام رفتم .  میلباس ها دممیرس یبه خودم م دیاول با یول

************** 

کرد . از پله ها که  یم یشده بود که هر کس کار یمختلف یساعت گذشته بود و حاال خانه پر از آدم ها کیخانه انداختم .  نگاه

 یریگردگ یکیکرد و  یم زیخانه را تم یکیبود و  یکردم که هر کس مشغول کار یم ییآمدم نگاه زن ها و مرد ها یم نییپا

آمد و به سمت من  دمیآشناس مسعود را د یبه اطراف انداختم و چهره  یداد. نگاه یم رییرا تغ ونیدکوراس یگریو د کردیم

 لبخند زد 

 _چشمتون روشن آقا . 

 ام بودند.  یدر زندگ کهییآدم ها نیوفادار تر یروزها آن هم برا نیبود ا نیسنگ یکم میآقا آقا گفتن برا نیا

 من راحت ترم .  دیآقا آقا رو از دهنتون بنداز نیا ژنی_تو و ب

 زد  یلبخند مسعود

 نیواسه هم ژنیمن و ب یو مرخص بتیشک کردن به غ یشه . آقا سامان خبر ندارن ول یفردا آمده م تای_چشم . خونه تا شب نها

 یمن قبلش م یول انیم میخونه االن سرکار خودشونن اگر بهشون بگ یاز خدمتکار ها یلیرو آوردم . خ دیکه با ییمن کسا

 .  میچقدرشون رو خبر کن نمیخواستم بب

 یبر کنخواد خ یرو نم هی. بق هیکاف یفتیدو تا نگهبان ش یکیو  ژنیر . خودت و ب. فقط معصومه و دو سه خدمتکا ستین یازی_ن

 بعد کارشون برن .  دیاز حساب شرکت بفرست دیهم روز مزد بهشون پول بد یکه خبر کرد ییها نی. ا

 گفت  ییآشنا یبودم که صدا دهیزد . نچرخ رونیگفت و بعد از خانه ب یچشم مسعود

 _چشمتون روشن . 

 کردم یفکر م دیاطرافم که شا یها آدمیهمه  یشناختم لبخند به لب به سمت معصومه برگشتم . چقدر دلم برا یصدا را م نیا

 خوب کرد .  یمعصومه حالم را حساب دنیندارند ، تنگ شده بود . د یتیاهم

 ناراحت ؟ ایبرگشتم  ی_خوشحال

 افته که خدا چقدر دوستم داشته .  یم ادمی نمیب یشما ناراحت شد آقا ؟ من هر وقت شما رو م دنیاز د شهی_م

 دانستم .  یرا نم نیچشم نگاه کند ؟ ا نیبه ا ریتوانست به من سرتا پا تقص یم چطور

خونه االن آماده است  نیهم خبر نداره ا نیهنوز خبرنداره من آزاد شدم . و همچن نی. آو یبذار هیما یخوام واسه فردا حساب ی_م

 . 

 نشست .  شیلب ها یرو یمهربان لبخند

 خودم رو رسوندم .  یچه جور دمیباهام تماس گرفت نفهم ژنیب یخوشحالم به خدا . وقت یلی_خ

 زدم .  یلبخند

 منتظر من هست .  ی_خوبه پس هنوز کس

 خانم ... نیآو دنیرفتم د شیماه پ کیشمان . من  ونیها منتظر شما بودن . همشون هم مد یلیشه نبود . آقا خ ی_م

 .  دیلرز یآمد بدنم م یکه م نیآو سما

 ناراحتشون بودم . چشم به راه شمان .  یلی_پوست و استخون شدن . خ



 

 

 من مگر چقدر بود که اال الغر هم شده بود .  نیفکرش قلبم درد گرفت و آو از

 .  دیشکسته شد یلیآقا شما هم خ ی_ول

خواستم  یخواستم او را تماشا کنم م یو م نمشیخواستم بب یآماده بود م زی. حاال که همه چ دنشید یبرا دیکش یپر م ذهنم

 .  رمشیدرآغوش بگ

 ماندیجا مک نیآو دمیرفتم و از او پرس ژنیسراغ ب دمشید یرفتم و م یم دیتعلل نبود با یبرا یلیتحمل نداشتم حاال که دل گرید

 شیتنها مانده بود . چرا پ نکهیدلم گرفت از ا میبود دهیخرخانه خودش  یکیوقت است که خانه خودمان که نزد یلیگفت خ یوقت

 دمیرا به من داد . نفهم نشیماش دید شانیحالم را آنقدر پر یبد بود .وقت یلیطور تنها که خ نیماند . ا یپدر و مادرش و سامان نم

در را باز نکرد با  یهر چقدر زنگ زدم کس دمیرس یرا تا خانه اش راندم وقت بهیغر رهیمس نیچه طور سوار شدم و چه طور ا

 آپارتمان پارک کردم و منتظر شدم .  یرو به رو نیشنداشتم داخل ما یباشد . چاره ا رونیب دیخودم فکر کردم شا

آزار  شیسرما یسرد نبود ول یلیآزار دهنده بود خ زییپا یهوا یها را باال داده بودم . سوز سرما شهیفرمان بودم . ش یرو سرم

 نهییطلبد . نگاه خودم در آ یرا م نیباران سنگ کیهوا  نیدانستم که که ا یشده بود . م یساعت قبل ابر کیداد.  هوا از  یم

 یمرتب به نظر م زیبود همه چ زیکه زده بود و تم ییها شیکه حاال مرتب شده بودند و ر میموها یشده  دیاداختم به جز آن سف

 هشیش یتق تقشان رو یو صدا دیکه چک نیماش ی شهیش یباران رو یادکلن مورد عالقه اش را هم زده بودم . دانه ها یحت دیرس

دم جا منتظر بو نیکه ا یساعت نیچند روز آخر و ا نیکه ا دسال آنقدر سخت نگذشته بوده بو کی نیسر بلند کردم . ا دمیرا شن

از کنار  یکه گاه ییها نیشد . ماش دیوانستم کوبشش را آرام کنم و کم کم باران شدت یو نم دیتپ یگذشت . قلبم م یسخت م میبرا

 .  دیچیپ یکه در گوشم م بود ییافتاد تنها صدا یدر آب م کهییها نیباران و ماش یو صدا شدندیپا یشدند آب م یرد م نمیماش

 سرش باز کرد که صورتش یباال یچتر عیشد و سر ادهیپ یانداختم . مرد قیآپارتمان توقف کرد . نگاه دق یجلو ییآشنا نیماش

 نفسم گرفت .  دنشیشد که با د ادهیپ ی. از در کنار راننده کس دمیرا ند

 نیآو نیواقعا ا یعنی.  دهیحال بود و رنگ پر یتنش ؟چرا آنقدر الغر شده بود ؟ چرا آنقدر ب یخاکستر یمن بود؟ با بارن نیآو نیا

را دور زد و دست دور  نیماش عیشده بود سر ادهیپ نیکه از ماش یشد . مرد جوان ریبد به دلم سراز یحس ها یمن بود . همه 

را باز کردم  .  نیخونم به جوش آمد و نفسم بند آمد . در ماش یلحظه ا یسرش گرفت . برا یباالانداخت . چتر را  نیگردن آو

 یکه چتر را باال نمیکه شدم تازه توانستم سامان را بب ادهی. پ مدید یخوب نم نیهم یبود برا سیخ سیاز قطرات باران خ شهیش

د به زدن یطور که حرف م نی. با هم همدندی. من را ند دمیکش یبود . نفس راحت دیخر یها کیگرفته بود دستش پالست نیسر آو

 سمت در خانه رفتند. 

 یهمه  یعنیمن بود .  کینزد نقدریا نیشد آو یتوانستم قدم از قدم بردارم . باورم نم یم یبود و به سخت دهیچسب نیبه زم میپاها

بود مهم ن می. برا دیچک یم می. آب از سرو رو دیکوب یم میقدم برداشتم . باران  به سر و رو یدرد ها تمام شده بود ؟ به سخت نیا

 ابانیباالخره توانستم خودم را به آن سمت خ یگشت . وقت یم شبیج یتو دیدنبال کل نیانگار آو ستادندیادر  یشده ام جلو سیخ

که دورگه و گرفته بود از ته  ییپشت در پنهان شود زبان باز کردم و با صدا نکهیدر را باز کرده بود از ترس ا نیبرسانم آو

 وجودم اسمش را صدا زدم 

 ... نمی_آو

به اسم من باز شد . ماتش برد و چتر از  شیمت من برگشت و لب هابه س یمعطل یداخل ساختمان نگذاشته بودند . سامان ب قدم

 میاها. پ ندیمن را بب گشتیبرم یشد و نه حت یهنوز برنگشته بود . خشکش زده بود و نه وارد خانه م نیآو یدستش افتاد . ول

بردارم . سامان چند قدم به سمت من را پر کرد و محکم من را بغل کرد . گرم بود .  یگریتوانستم قدم د یسست شده بود و نم

 من مثل کوه محکم و گرم بود . از من جدا شدو نگاه صورتم کرد  یدوست برا نیبرادر ا نیچقدر گرم بود . ا

 ؟ ی_مگه قرار نبود فردا آزاد بش

ت من دوست نداش گرید یعنی.  ندیگشت تا من را بب ی، چرا برنم برگشت نیو بعد به سمت آو دیچرخ شیسرگردان به رو نگاهم

 اش کرده بود؟ یآن کار من آنقدر عصبان یعنی؟  ندیرا بب

 روز زودتر آزادم کنه.  کیخواستم  مساری_از ت

 ماند که هنوز پشتش به ما بود .  نیخط نگاه من را دنبال کرد و نگاهش به آو سامان

 جان .. نی_آو

 دیدانم چه در صورتش د یشانه اش گذاشت و به صورتش نگاه کرد . نم یرفت و دست رو نیجواب نگرفت به سمت آو یوقت

و رنگ  منیبه سمت من برگشت و من توانستم صورتش را بهتر بب نیدر گوشش گفت که باالخره آو یزیزد و آرام چ یکه لبخند



 

 

باران . آب دهانش را قورت داد  ایدانستم اشک است  یبود نم سیخ شیها مسرخ شده بود . چش شیو لپ ها ینیب یبود ول دهیپر

تم آمد و به سم عتریرا سر گریبه سمت من برداشت تپش قلبم باال رفت ، دو قدم د ینگاه من کرد . باالخره قدم رهیخ رهیو فقط خ

 ریس شیاز تماشا میکرد و هنوز چشم ها ینم یاری میمن پاها یقدم بود تا دروازه آغوشش ول کی. هنوز ستادیا دیبه من رس یوقت

 بودم .  شیدانست که چقدر محتاج لمس دست ها ینشده بود . دستش را باال آورد . خدام

شد . باران لباسش و شانه ها  یم ریو از چشمش سراز دیغلط یکه م دمید یرا م شیام . و اشک ها نهیس یمشت شد رو دستش

 شدند.  یم زیگرفتند و سرا یصورتش راه م یشدند .و رو یکرده بود . اشک و باران با هم مخلوط م سیاش را خ یو روسر

 _ازت متنفرم ...

  ختی. هق زد و داد زد و اشک ر دی. دوباه و دوباره و دوباره کوب دیام کوب نهیرا هم به س گرشی. مشت د دمیخودم لرز به

 _ازت متنفرم . 

 بغلم فشردم  یو محکم تو دمیو او را به سمت خودم کش باال آمد میدست ها باالخره

 من عاشقتم .  ی_ول

************ 

 نیآو

 شیها یگفتند پرخاشگر ی. م شهیرفتم ، حالش خوب بود، مثل هم سایرو دنیبه د روزیکرده بود .د ادیآهنگ را ز یصدا سامان

بود  یآرامش می. بغل گرفتنش برا زدمیبار بهش سر م کی یکه رامان نبود خودم حداقل هفته ا یسال کی نیکمتر شده است . در ا

 کرد . یمن را آرام م نیکنم و ا یرا از جنس رامان بغل م یکه دارم کس

ا ه ساعت گری. من هم اضطراب داشتم . د ستیخوشحال نباشد کمتر ن شتریدانستم که از من ب یخوشحال بود . م یحساب سامان

از سامان  نیهم ی. برا نمشیقرار بود فردا بب نکهیکرد از فکر ا یقرار م یشمردم . قلبم ب یها را هم م هیها و ثان قهیو دق

لش را حا یبود که حساب نیها بعد از ا نیغذا درست کنم و به خودم برسم . البته همه ا شیبراکه  میبرو دیخواستم تا با هم به خر

 آوردم .  یم شیسرجاکه کرده بود  یکار یبرا

اواخر  نیکرد با خنده نگاهش کردم . ا یم یزبان همراه یسیانگل یفرمان ضرب گرفته بود و با خواننده  یبا دست رو سامان

 انجیها به خاطر ه نیکردم همه ا یداشتم خودم فکر م یبیعج یدلشوره  یدانستم چرا ول یتوانستم لبخند هم بزنم . نم یم یحت

 از رامان است .  یدور

 ها . ی_خوشحال

 یخورد را کنار م یم شهیباران که با سرعت به ش یکرد و دانه ها یحرکت م نیزد. برف پاک کن ماش یمن کرد و لبخند نگاه

 شد  یصدا بلند م شهیراند و از برخورد آن ها با سطح ش

 .  یغذا بد لیف یخوا یمگه م یگرفت ییماه مواد غذا کی؟ اندازه  یستیکه تو ن ستی_ن

 کرد .  یبا خواننده همراه یبلند تر یو با صدا دیزد . خند شیام گرفت و با مشت به بازو خنده

 باز هم دوست یشده بود ول دهیو رنگ پر فیضع یلیام خ افهیق دیآ یرامان م یلباس هم گرفته بودم که وقت یفردا حت یبرا

 که من زشت شده ام .  ندینداشتم بب

 ؟ گهی_مامان بابا خبر دارن د

 تر بود .  ریگی. بابا از تو پ ی_بل

من و بابا  یکم کم او هم با حرف ها یدلخور بود ول یلیمامان هم خ لیبابا هم منتظر رامان بود . هر چند آوا یام گرفت حت خنده

.  مییدادم نگو یهم م جحیده است و تربو ییها زیچه چ قایدق میباز نکرد شیبرا یلیرا هر چند خ طیکرد شرا یو سامان درک م

 هم بود .  یکردند خصوصا مادر من که ادم سنت یرا قضاوت م گریآدم راحت همد

 ؟ یمن ی_اصال تو چرا همش خونه 

 به سمت من برگشت . یبا ناباور سامان

 ؟ی_خوب



 

 

 خواستم سر به سرش بگذارم  یم

 بد باشم؟ یخوا یخونه م ادیام شوهرم فردا م ی_عال

 من سعادت آباده .  یخونه  یدون یتو وگرنه که م شیپ ومدمیهمش م هی_من به خاطر سرکار عل

 گرفته بود .  یتازه ا یرنگ و بو میبرا زیقطرات باران نگاه کردم . همه چ نیرا از ب رونیدادم و ب ینیام چ ینیب به

 کنه .  یخوشمزه درست م یمامانم واست غذاها یرسن و ه یبهت م نای_تو که خوب خونه بابا ا

 کرد  کیرا بار شینگاه من انداخت و چشم ها یبا نمک ی افهیق با

 .  ارمیب یجنابعال یکرد برا ینم یکه همون غذاها رو بسته بند ستی_ن

 نگاه من کرد . بعد با خنده گفت  رهیخ رهی. خ دمیبلندخند

 جان به خنده هات .  ی_ا

 خوب حاال منو گول نزن . -

 _بعدشم مامان تو ؟ مگه سند زدن به نامت ؟

 تعجب نگاهش کردم  با

 بگم ؟ ی_پس چ

 انداخت  یفکر کرد و بعد به من نگاه یکم

 شه مامان منم باشه .  ی_نم

 یاو مادر یوقت برا چیاگر ه یحت ندیاو را بب نطوریبود سامان ا شیشد . مامان که از خدا یضعف کرد . چرا نم شیبرا دلم

 تواند در حق او انجام بدهد .  یم یبود که بتواند هر کار شیازخدا یول نکرده بود

 شه .  ی_چرا نم

داشت و ها را بر دیو خر ردیبگ مینشوم که چتر برا ادهیبه من گفت تا پ میدیخانه که رس یپاک نشد . جلو شیلب ها یرو یلبخند

 ینم دایپ فمیرا در ک دیکل میرا دور زد و به سمت من آمد دست دور شانه ام انداخت و به سمت هم به سمت خانه رفت نیبا چتر ماش

 کردم . 

 .  یاز بس که شلخته ا-

 یحس یباعث شد تمام عصب ها یکردم و در را باز کردم که ناگهان صدا دایرا پ دیضربه زدم . باالخره کل شیآرنج به پهلو با

 خشکم بزند .  میشود و سر جابدنم خشک 

 ... نمی_آو

 نیدادم . من با ا یم صیشناختم من او را از هزاران فرسخ هم تشخ یصدا را خوب م نیگذشت من ا یهم م گریسال د هزاران

 یول دیواکنش نشان دادو به سمت او پر کش عیکردم . سامان چتر را انداختو برعکس من سر یصدا زندگ نیصدا عاشق شدم با ا

 یکل منتظر بودم و شیکه من خوشگل و آماده برا یوقت دیایبود قرار بود فردا ب یصافان یب نیمن هنوز جرات نداشتم برگردم . ا

 بود .  یانصاف یب یلیخ نطوریغذا درست کرده بودم . ا

 ندیگو یبا هم چه م دمیفهم یبود . نم یمعمول یلیخ یحت پمیو الغر خودم را لعنت کردم . ت دهیبه خودم انداختم رنگ پر نگاهش

ت چشمم گرف یشانه ام نشست . صورتش را جلو یبدهم که دست سامان رو یواکنش چیتوانستم ه ینم یکرد و کور شده بودم حت

 تا باالخره اعصابم به کار افتاد 

 رامانه .  نی_آو

ه فاصل نیتوانستم از ا یا حس نکنم . مر شیباران کشنده هم بو نیدر ا یشد حت یدانستم خود اوست . مگر م یدانستم . م یم

د ص یو قلبم ضربانش رو ختیدر دلم فرو ر یزیچ دمیبکشم  . باالخره برگشتم و صورتش را د میها هیعطرش را به ر یبو

 مهربان شیشده بود . صورتش الغر تر بود و چشم ها دیاش بود که سف قهیکنار شق یکه به چشمم آمد موها یزیچ نیرفت اول

 من شده بود .  ی رهیخ میو نفوذ قد تیبه همان جذاب یول



 

 

آب دهانم را قورت دادم . چرا آنقدر شکسته شده  یشد به سخت ریسراز میجلو گذاشتم و اشک ها ی. قدم دیلرز یوجودم م ی همه

 بود ؟

من بود االن که  کیکه نزد چقدر . االن دمیفهم یکرد . چقدر دلم تنگش بود . حاال م یبه من نگاه م یو دلشکسته نگاه دیناام

چقدر دلم  دمینفس کش قیعطرش را عم یبو ستادمیا شیکردم و رو به رو یرا ط نمانیب یمن بود و .. قدم ها یرو به رو نجایا

ودم ب یهنوز عصبان یتمام شده است. ول یکابوس لعنت نیکه ا دیو بگو ردیخواست که من را بغل بگ یبزرگش را م یدست ها

 را از من گرفته بود .  دنشیکنم که حق د هشیخواست اول تنب یدلم م

و باران  ختیر یوار فرو م وانهید مینشان داد . اشک ها یواکنش چی. ه دمیکوب یجان یاش مشت ب نهیرا باال آوردم به س دستم

  دیکوب یصورتم م یرو

 _ازت متنفرم...

  دمیو نال دمیاش کوب نهیرا باال آوردم و محکم تر به س گرمید دست

 _ازت متنفرم .

رد . ک یم یمن را عصبان نیرا از من گرفته بود و ا دنشیرحمانه حق د یمرد بودم . و او ب نیمتنفر نبود. من فقط دلتنگ ا ازش

برد و من  نیبود را از ب یهر درد شیحس کردم که لذت لمس دست ها یفیرا گرفت و درد خف میباالخره بازوها شیدست ها

 و هق زدم  دمیستبرش فرو رفتم و زار زدم و مشت کوب ی نهیس نیمحکم ب

 من عاشقتم .  ی_ول

 یباران در آغوشش بماندم و صدا نیا ریز تیخواستم تا ابد یکنم بلکه م هیخواست او را تنب یدلم نم گرینبود که د منصفانه

 یاش اشک م نهیس یگرفته بودو من سر رو شیبازوها نیکردند بشنوم . محکم من را ب یم ادیفر یرا که از خوش میاستخوان ها

 .  یو دلتنگ یدور نیاز ا ختمیر

  دمیسامان را از پشت سرم شن یکه صدا میدانم چقدر در آن حال بود ینم

 .  دیآب سیواسه داخل االن خ یزار هیمراسم گر یباق دی_بذار

. من را از خودش  رندیاز او جدا شوم و او را باز هم از من بگ دمیترس ی. م دیچک یآب م مانیگفت . از سر و رو یم راست

وسط  نجایا یخواست از من جدا شود ول یو او هم نم دمیرا فهم زینگاهش همه چ کیجدا گرد و دست دور شانه ام انداخت و با 

 کرد .  ینگشد تا ابد ماند و رفع دلت ینم ابانیخ

 .  میبه سمت خانه رفت ییتا سه

************ 

  سامان

 بتیغ لی. حاال دل ندیایو قهوه را آماده کردم تا ب یچا عیرفتند لباس عوض کنند . سر شانیشد که برگشته بود هر دو ینم باورم

 دهیرا د مارسیکه آمده بود حتما قبلش به عمارت برگشته بود . اگر ت یمرتب ی افهیق نی. با ا دمیفهم یو مسعود را م ژنیب یناگهان

 بود پس حتما بهش گفته بود که عمارت را مصادره نکرده اند . 

وه و قه یچا مانیهر سه تا یآمدند برا رونیبا فاصله ب شانیاز دوشم برداشته بودند . هر دو ی. انگار بار دمیکش یراحت نفس

 یم یباز شیو رامان هم با موهازده بود  هیاو تک یکنار رامان نشسته بود و سرش را به شانه  نیرفتم آو ییرایو به پذ ختمیر

کنار هم  نینشستند و از هم یدر سکوت ساعت ها کنار هم م یها بودند گاه میطور مثل قد همانهم  کسالیدو بعد از  نیکرد . ا

 بردند .  یبودنشان لذت م

و با  نمیرامان را بب یمن هم کم خواستمیقبل از رفتن م یهستم ول یموجود اضافه ا هیشب شتریآنجا ب طیشرا نیدانستم االن در ا یم

 که نبود .  یادیاو صحبت کنم . توقع ز

 خبر را به بابا و مامان بدهم .  نیتوانستم بروم و ا یاز آن م بعد

 چسبه .  ی_واقعا م

  دیکش ینیقهوه را به ب یکرد و بو شیلب ها کیدوال شد و قهوه اش را برداشت و نزد رامان



 

 

 داره .  یی_عجب بو

سال از او  کی نیکه ا یطنتیپر کرده بودم انداخت و با ش یاز چا شیخودش که برا وانیبه ل یجا به جا شد و نگاه یکم نیآو

 بودم گفت  دهیند

 دارم .  یی_چه داداش کد بانو

 را برداشت .  یچا نی. آو دیاز قهوه اش را نوش یبا خنده قلپ رامان

 ؟ یو مسعود رو صدا کرد ژنی_پس تو ب

 به رامان و بعد به من انداخت  یمتعجب سر بلند کرد و نگاه نیبا خنده فقط پلک به هم زد . آو رامان

 ؟ هیچ هی_قض

  دمیاز قهوه ام را نوش یهم جرعه ا خودم

 .  زتونیبرگشت افتخار آم یکنن برا زیکنه . گفته خونه رو تم زتیخواد سوپرا یآقا م یچی_ه

  دیو سر در گم پرس جیگ نیآو

 ونه ؟_کدوم خ

با  یرا پنهان کنم چون حت نیخواستم ا یم نکهیعمارت خبر ندارد . به او نگفته بودم نه به خاطر ا یافتاد که او از قصه  ادمی تازه

 به عمارت نیبه عالوه اگر آو دیآ یبه سرش م ییباز هم مطمئن نبودم چه بال یدر قبالش پرداخت کرده بودم ول یا نهیهز نکهیا

 .  ختیر یهم م به یگشت از نظر روح یبرم

 گوشش گفت  ریاو گذاشت و بعد آرام ز یشانه  یدست رو رامان

 .  ادهیگم واست . وقت ز ی_م

لب  یلبخند به رو یو با هر حرف لیبدون دل یها با خوشحال میباز شد . و چقدر خوشحال بودم که او مثل قد یبه لبخند شیها لب

 گذاشتم .  زیم یخورده شده ام را رو مهین یقهوه  وانیبلند شدم و ل مینشست . از جا یم شیها

 زنم .  یم ژنیسر به ب کیبدم . از اون طرفم  نایخبر رو به مامان ا نیا رمیم گهی_من د

 قهوه را در دستش چرخاند  وانیبا تعجب ل رامان

 .  نای_مامان ا

  دیخند نیآو

 .  یدی_کجاش رو د

 رفتم داد زدم  یطور که به سمت در خانه م نیو بعد هم دمیاش را کش ینیتکان دادم و ب یسر

 کنم .  یمدت ولتون نم کیبعدش تا  دیتنها باش دیتون یامشب م نی_فقط هم

 رامان متوقفم کرد  یدر خانه را باز کردم که صدا و

 _سامان ؟

 کرد  یبود نگاه من م نیآو یها دستش که دور شانه یو نگاهش کردم که سرش را چرخانده بود و از باال برگشتم

 . ی_مرس

از  یکردم بخش یکردم سبک شده ام . حس م یخواست . حاال که رامان برگشته بود حس م یزدم دلم پروازم شیبه رو یلبخند

کردم خواهرم خوشحال است خودم خوشحالم خانواده ام دوباره کامل شده است .  یشده است . حس م دایوجودم که گم شده بود پ

 بروم .  ادهیمامان و بابا پ یخواست تا خانه  یلم مد



 

 

شده  که تازه قطع یرفت و باران یم یکیغروب که که رو به تار یآسمان نارنج ریو بعد ز دمیدو نییرا بستم و پله ها را تا پا در

بود  دهیکش رونیخودش را ب ییجاها کی دیخورش یاز پشت ابرها پرتو نارنج یبود و ل ی. هوا هنوز ابر دمیکش یقیبود نفس عم

 . دیطلب یمرا  یرو ادهیپ کی زیتم یو هوا

*********** 

 رامان

 و یدر سکوت فقط از چا نیآرامش بخش بود. سامان تازه رفته بود و من و آو شیآشنا یداد . چقدر بو یشکالت م یبو شیموها

 .  میبرد یقهوه مان لذت م

 _اون جمله ات از ته دل بود؟

 دمیرا بوس شیلب ها دیبگو یزیج نکهیرا داشت . دوال شدم و قبالز ا شیلب ها یو نگاه صورتم کرد  . دلم هوا  دیبغلم چرخ ویت

و  دیندخ یم نطوریا یشود . وقت یکیبغلم آنقدر فشارش بدهم که با من  یتو خواستی. دلم م طنتیاز ش امدی. لبخند زد . خوشش م

در  یمعمول یکاناپه  کی یآپارتمان متوسط رو کیدر  نجاینداشتم ا ایدن یجا چیمن هچه بود که  شآرام نیبرد . ا یدل من را م

 من بود .  یزندگ یداشتم که همه  یآغوش زن

 _کدوم جمله ؟

 را نوازش کردم  شیگونه ها یدست آرام رو با

 . من زن الغر دوست ندارم .  یچاق بش دیبا یالغر شد یلی_خ

 کردم .  یحرکاتش ضعف م یهمه  یافتاد . برا ینیچ شیابروها نیکرد و ب اخم

 که هست .  نهی. هم خودی_ب

  دمی. محکم به خودم فشردمش و نفس کش دمیخند بلند

 . یگیکدوم جمله رو م ی_نگفت

 لرزاند .  یدل من را م یاش بود ول یو ناراحت تیعصبان یکردم . آن جمله اش هر چقدر هم که از رو نگاهش

 .  یازم متنفر ی_گفت

 کرد  یاخم

 .  نمتیبب یگفتم بهت که نذاشت یبدتر م دی_حقت بود . با

 لج کودکانه اش .  نیام گرفته بود از ا خنده

 ؟ یدی_حاال منو بخش

 فکر کرد و گفت  یکم

 کنم .  ی_روش فکر م

  دمیاش را بوس یشانیپ

 سوال ؟ کی_فقط 

 گفت و منتظر شد تا سوالم را بپرسم .  یو هوم دینوش شیاز چا یکم

 ؟ ی_از ته قلبت که نگفت

 شد .  رهیخ وانشیل به

 _از ته قلبم بود . 



 

 

دم بود کر تشیآنقدر آن کار اذ یعنیهم بود که از من متنفر شده بود ؟  یواقعا لحظات یعنیکردم .  خی یلحظه ا یشدم . برا شوکه

 نیرت بیو عج دمیشن یبارو بود م نیاول یرا به زبان آورد که برا یود . که جمله اهم از من متنفر شده ب یلحظات یبرا یکه حت

 بود  نیزم یعاشقانه  نیتر بایمن ز یپارادوکس هم برا نیا نیا یحت یمن بود ول یپارادوکس زندگ

 داشت .  یمعن کیفهمه چقدر من عاشقتم و اون جمله هم فقط  یرو نم نیکس ا جی_ه

 زد و گفت  یشد . لبخند شیبایز یچشم ها خیکرد و بعد سرش را سمت من چرخاند و نگاهم م یمکث

 _من عاشقانه ازت متنفرم . 

 

 

 

 

 


