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 : سندهیدرباره نو

 نیا. را توسط انتشارات شادان منتشر کرده ام) مه رو و فصل دل سپردن(زارع هستم، تا به حال دو رمان  مژگان

 . شود یها محسوب م ینود و هشت تیسا يتجربه من رو نیرمان، سوم

 :رمان خالصه

دهند قاتل، دختر نگهبان  یتمام مدارك نشان م. رسد یبه قتل م یخانوادگ یهمانیم کیدولتشاه، در  ارشیک

 .ستیگرید زیچ تیخانه است اما واقع

 :حیتوض

رمان  نیا. را ندارد يطبقه ا چیبه ه نیرمان قصد توه نیا. را ندارد یقشر و گروه چیه ریرمان قصد تطه نیا

 تگریدارند و من فقط روا یطرز تفکرات نیچن شیواقع يکه نمونه ها ییها تیرمان است با شخص کیصرفاً 

رمان است که  کیرمان فقط  نیا تیدر نها. مختلف جامعه هزار رنگمان هستم يآدم ها يها دگاهید یبرخ

ها و  تیو شخص یهرگونه شباهت در اسام! نیبستر برخورد تفکرات مختلف درونش را من فراهم کرده ام هم

 .است یمکان ها قطعاً و حتماً تصادف

 

***** 

 .خودش را دارد یهم اند ، اما هر خانواده بدبخت، بدبخت هیخوشبخت شب ينواده هاخا ي همه

 )يلئوتولستو(

 نیهم دیگو یم حهیمل یعنیهم بزرگ باشند،  دیراستش شا. ستندیهم بزرگ ن یلیمن خ يو خواسته ها آرزوها

کنم راست  یفکر مخواب هم جرات ندارند بهش فکر کنند و من  يتو یها حت یلیخ ،یخواه یکه تو م ییها

او هم راست . کند یم چکرا بزرگ و کو شیآدم خودش است که خواسته ها و آرزوها دیگو یترنم م. دیگو یم

 دیپرا کیو بابا هم  میخودمان داشته باش يخوشگل برا یخانه نقل کیکه من آرزو دارم  نیمثالً ا. دیگو یم

 یام را ب یاگر وضع زندگ یول. ستیبزرگ ن یلیکرده ام خ یکه من تا حاال باهاش زندگ یداشته باشد با اوضاع

بشوم و  الیخ یکنم را ب یم یکه کنارشان زندگ ییو آدم ها مکن یم یکه توش زندگ ییجا یعنیبشوم،  الیخ

آن قدر که . رسند یبزرگ به نظر م يادیز یلیآن وقت خ نمیو مامان اعظم را بب یفقط خودم و بابا محمدعل
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که فکر کنم  نیهم شیکی. ها بزرگ تر هم هستند نیتازه از ا. خواب هم جرات نکنم بهش فکر کنم يتو یحت

 .نه اصالً عاشقم بشود ای دیایخوشش ب يادیاز من ز ارشیمثل ک یکی

خالص شدن  يهم برا یراه چیهمراهم هستند و ه شهیمسخره که هم يفکرها نیرا تکان دادم تا ا سرم

 نیحاال ا. و صاف انداختم و با جزوه تند تند خودم را باد زدم یبه آسمان آب ینگاه. ازشان ندارم را پاك کنم

لطف کرده البته به نظر  دجونیناه. نروم ایدانم بروم  یآخر هفته است که نم یهمانیآرزوها مهم نبودند، مهم م

شود که اجازه  یم یلدارم چون دو سا جانیه یو من کل یهمانیم يتو نمیخودش و من را هم قابل دانسته بنش

نه . کوچه تند راه بروم یبیسراش يکردم تو یبه ساعتم انداختم و سع ینگاه. باشم شانیها یهمانیم يندارم تو

. نرسم یکه به کالس دکتر طهماسب واشیتعادلم را نگه دارم نه آن قدر  يریسراز يآن قدر تند که نتوانم تو

 يامتحان ها يبرا یبه خرخوان فتمیهفته راحت بودم تا بعد دوباره ب کیحداقل  یعنیشدم،  یامروز راحت م

 .ترم انیپا

 يهم به راننده  یفحش یرلبیآمد مجبورم کرد بکشم کنار و ز یکه از رو به رو با سرعت جلو م ییمورانو بوق

خاطر به  شتریکه ب ییبا دست ها. وقت ها به گاپ گاپ افتاده نیا يقلبم مثل همه . اش بپرانم یوحش

ام و با انگشت چشمِ بچه  یکوله پشت يجزوه را همان طور لوله شده چپاندم تو. به لرزش افتاده اند تیعصبان

هم  يگر یوخش. بود یوخش یلیدونم خ یم: را ناز کردم فمیک پیبه ز زانیهنوز خوشگلِ آو یترسان ول يها

 شه آخه یجزو کالسشون حساب م

 اون وقت؟ یکالسِ ک -

 يو قوس برداشتند رو میرو يچرم جلو يجفت کفش ها يعروسک ها سر خوردند رو ياز رو میها چشم

آمد و  یرنگ بته جقه که به نظرم اصالً به صاحبش نم يو باال آمدند تا برسند به کراوات سورمه ا دهیکش يپاها

 نیردن ازش را افرار ک هگرفتم و تاز ینم ادیوقت  چیتوش را ه میکه نگاه کردن مستق ییچشم ها يبعد تو

 دولتشاه يسالم آقا: دوست داشتم شتریروزها ب

خانواده  نییبه باال و پا نیکه وسط کوچه داشت من را به خاطر توه یجواب سالم نبودم،آن هم از آدم منتظر

 .کرد یم میج نیاش س

 مهد؟ یرفت یم یداشت -
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بود که بهشان حمله  ریرجیو ج یج یالبد حاال نوبت جوجو و ج. ندازمیبه صورتش ب ینگاه میشدم باز  ن مجبور

سن و سال به خاطرش من را  نیبه ا يمهم باشند که مرد دیچقدر با یرنگ یمگر سه تا عروسک رنگ. کند

 شده رمید دیببخش: مسخره کند؟ به ساعتم نگاه کردم

از  اطیکند حدسم درست بود و با احتدهد راه باز  یبه خودش زحمت نم ستادهیکه مقابلم ا یبودم کس مطمئن

از حد  شتریبروم مبادا از پشت تپل بودنم را ب نییکلهر را آرام تر پا یبیکردم سراش یبار سع نیا. کنارش رد شدم

 .بخورم گریمتلک د کیخاطر هم بعدش  نیو به ا ندیبب

که تا  يبلند هیسا یست وله یکردن چ نیو مشغول سبک سنگ ستادهیکجا ا قاًیدق نمینداشتم برگردم بب جرات

منم  ستیبا: تفاوتش که گفت یب يصدا. پشت سرم است یکیگفت  یمن کش آمده بود م يقدم ها کینزد

 همونجاست رمیمس

 دیتپ یبد م یکه وقت یقلب لعنت نیا. گاپ گاپ گذاشت يقلبم دوباره بنا. ترمز من را سرجا نگه داشت کی مثل

که آب  دیخند نقدریا میها نهیبار به خاطر تکان س کی یمل. داشت یوا م فیخف یرا به نوسان میها نهیس یحت

 دمیرا با ناخن فشار دادم و چرخ بمیج يدستمال پود پود شده تو. بود خفه شود کیپشت مالجش و نزد دیپر

 کنه یبشه استاد درسم رو حذف م ریاگر کالسم د.. عجله دارم ... من : طرفش

 ؟یرس یزودتر م یخط یبا تاکس یعنی -

 خوام دربست کنم یم: نگاه کنم گفتم شیچشم ها يآن که تو یدادم و ب رونیرا به زحمت ب نفسم

 الرج شده چقدر یبه به مندل -

تا  دمیکش یقیشره کرده بود پاك کردم و نفس عم میرا که از کنار موها یعرق. را گفت و جلوتر راه افتاد نیا

گشت و  یرفت برم یبلند جلو م يهمان طور که با گام ها. رص بخورممجبور نشوم به خاطر متلک تازه ح

فاصله  نمانیب یلیراه بروم تا خ دمجبور بودم باز تن. میآ یانداخت تا مطمئن شود هنوز پشت سرش م یم ینگاه

 ي شهیش. کردم یابیساز پارك شده بود صورتم را ارز مهین یداربست برج ریکه ز ینیماش ي شهیاز ش. فتدین

 یدلم م. مرتبش کردم. مقنعه ام کج شده است نمیتوانستم بب یهمان هم م ياز تو یبود ول يدود نیشما

حتماً از گرما و حرص خوردن . انداختم یم میهم به لپ ها یک نگاهیآوردم و  یام را در م یبیج نهییخواست آ

 شتریب. هم مهم نبود یشدن کالس دکتر طهماسب رید یحت. مهم نبود زهایچ نیاما حاال ا. شده بود یگل گل ادیز

 رمهم ت نیاز ا. کرد که چرا مهرداد دولتشاه خواسته من را برساند دانشگاه یسوال نگرانم م نیاز همه شان ا

 نمیاگر جلو هم بنش. ستیراننده آژانس که ن. شود یم نیحتماً بهش توه نمیاگر عقب بنش نم؟یکجا بنش نکهیا
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 يمجبورم کند بروم تو دیشا. نمیکه کنارش بنش ستمیچون در شأن و مقامش ن. ودش یم نیباز بهش توه

باز  شین ينتوانستم جلو وگلوله شده ام  نیصندوق ماش يخودم را مجسم کردم که تو. نمیصندوق عقب بنش

 .که از چشمش دور نماند يزیچ. رمیشده ام را بگ

 ؟یکن یم فیتو دلت جوك هم تعر -

خواب هم  يکه من تو ییها نیاز همان ماش یکی. لوکسش نیماش يبودم جلو دهیرس. ام را فرو خوردم خنده

بودم که  ییخوشگل آلبالو دیپرا کیمن فقط در فکر  یعنی. خب مهم هم نبود. کردم بهش فکر کنم یجرات نم

 نیاز هم به خاطر اب. دیآ یگرانتر درم دیخورده از رنگ سف کیاش  یگفت به خاطر رنگ سفارش یم حهیمل

 یمعضل حساب م کی متیو اختالف ق دیو سف ییما انتخاب رنگ آلبالو يکه برا نیا. خنده ام گرفت سهیمقا

فرمان قفل کرده بود  يکه صاحبش حاال کالفه دست رو نیماش نیا يبرا یکه انتخاب رنگ مشک یشد در حال

قدر کتابخوان  نیاگر ترنم ا....معضل. تازه ام افتاد معضلبه  ادمیباز . بود یهیو به قول ترنم بد يعاد زیچ کی

رم  یمن خودم م دیببخش: نیماش يسرم را کردم تو...معضل. گرفتم یم ادیچهارکلمه را هم  نینبود عمراً هم

 ...ممنون که 

 نشده بود؟ رتیزودباش کم حرف بزن مگر د: جلو را باز کرد در

اگر دختر کارگر  یحت نمیندارد بروم کنارش بنش یبیع یعنید کن یدر باز م یوقت. خودش معضل را حل کرد خب

دختر نوکر و کلفت  دیگو یم. دختر کارگر بابام دیگو یهستم نم یاگر ازش بپرسند من ک. باباش باشم يخانه 

 یاصالً چرا به مامان و باباشان م. نوکر و کلفت. دیآ یدوتا کلمه بدم م نیچقدر هم که از ا. ونیخانه زاد هما

گفتن را  ییگفتن و بابا یمامان تیمیدوست ندارند صم یعنیکنند؟  یاسمشان را صدا م ایپدر و مادر؟  ندیگو

رنگ  يمثالً سفرها. کنند فیدارند که باهاش ک يادیز يزهایچ! را ببرند؟ خب البد نه فشیحس کنند و ک

ه من بهشان عادت داشتم و تجمالت ک یبا کل...مدل به مدل يعشق ها. فتههفته به ه يها یهمانیم. وارنگ

لبم . يرا بخر خمکیخود  يپول ندار یتابستان وقت يچله  يخنک تو خمکی کیمثل فکر کردن به . نداشتم

 مینداشت یحرف خاص. بازش نگاه کردم و بعد زل زدم به رو به رو شیو ن ریرجیبه ج یکردم و حرص سیرا خ

 .کردم یکه چرا خواسته من را برساند فکر نم نیبه ا گرید یتح. باهم

 ترم با شما کالس داشته؟ نیا ییدکتر موال: را خودش گفت لشیدل چون

 .زنند یحرف م یلیروزها درباره اش خ نیکه ا يزیچ يحتماً برا. داشت يآنجا کار خودش

 ده یفقط به فوق و دکترا درس م یینه دکتر موال -
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 ؟یاالن؟ طهماسب هیگروهتون ک ریمد -

 ینه دکتر کواکب -

. نبود میتنظ نشیساعت ماش. میرو يجلو يکرد و من چشم دوختم به ساعت فسفر نییرا آرام باال و پا سرش

کرد  یم یراحت رانندگ الیبا خ يجور نیاگر هم. مانتوم را باال دادم و به عقربه ها نگاه کردم نیآست یواشکی

چرت و  کیهم  نیحتماً به خاطر ا. وتندتر بر میجرات نکردم بگو. جا به جا شدم یصندل يتو. دمیرس یم رید

 .دو انگشتم فشار دادم انیفرستادم و جوجو را م رونینفسم را کالفه ب. کرد یحواله ام م یپرت

 یشان نرم بود و با انگشت من راحت شکل م یکیپالست يصورت ها. بودم دهیخر شیسه تا را از بازار تجر نیا

بدجنس را ول کردم،  يزود جوجو. میانگشت ها يرو دینگاهش چرخ. صورت جوجو حاال اخمو شده بود. رفتگ

 يپاها يجمعشان کنم رو شدممجبور . بود میدست ها ياما نگاه او هنوز رو. جوجو باز شد یاز خوشحال شین

شدم  یبعد مجبور م دمیسر یم ریاگر د يوا. تفاوت برگشت و به مقابلش نگاه کرد یدوباره ب. جفت شده ام

 ؟یبش دیتجد يکه بر دمیکش یهمه بدبخت نیزد ا یبعد حتماً مامان غر م. درسم را حذف کنم

رد و بدل  ینگاه یمن و بابا محمدعل. و بهش گفتم به زبان آورد فتمیبودم ب دهیبار ترم اول که ترس کیرا  نیا

 يدانست تو یوقت دوست دانشگاه رفته نداشته م چیبابا هم که ه یحت. میدیو هردومان بلند خند میکرد

 یخاله ام کالس م يبرا یو کل نایراو ییبایرفت سالن ز یمامان که م یشود ول ینم دیتجد یدانشگاه کس

 بود؟ دهیهم نشن نایسالن راو ياز حرف زدن زن ها یعنی. دانست یگذاشت نم

 ؟يدیشن -

 ها؟ -

 ؟يگفتم ترم چهار -

 بله -

 وار؟ید يره تو یسرت نم ير یراه م یوقت: داد رونینفسش را ب یحرص

 یج. دمیبا انگشت صورت نازش را مال. کرد چشم دوختم یم يباهام همدرد نشیکه با نگاه غمگ یج یج به

شد و  یم ریرد بشود وگرنه زود پ الیخیحرف ها و نگاه ها ب یگرفت از کنار بعض یم ادیمثل من  دیهم با یج

 .دیترش یدستم م يرو

لبخند زدم و شروع کردم به . درمان دواست یدادم که خنده بر هر درد ب یم ادیبهش  یمثل بابا محمدعل دیبا

اگر استاد کور . بودند يو نقره ا اهیو س دیسف شترشانیب. هم نبودند یلیرنگ که خ ییآلبالو يها نیشمردن ماش
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ها  نیا. زدم یتپق هم نم. م مناسب استیگفته بود صدا. شد یکار کنم خوب م شیکرد برا یدانشکده قبول م

 یداد با کتاب ها خوشحال تر از وقت ادمی. آشنا کرد زابتیو ال زیعز یدارس امیلیترنم بودم که من را با و ونیرا مد

 يچه طور ختمیر یکردم و نقشه م یکه همش فکر م ییهمان وقت ها. رفتم یم» نظر« رستانیباشم که به دب

 کردم؟ یم دایپ یدارس امیلیمثل و یکیبودم  زابتیال هیجداً اگر من شب. باشم میها یمثل همکالس

را که مجبور بود به خاطر  ییکرد کتاب ها یاگر دکتر ظرافت قبول م. خوشگل ییآلبالو سیمات کی..... شیش

تابلو اعالنات که زده بودند کار  يآمد؟ تو یم رمیضبط کنم چقدر پول گ شیبا گوش بشنود برا يکور

. کار بود نیاو هم دنبال ا. هم بود یتازه جز من، فاطمه صالح. پول قلنبه بدهند ستیقرار ن یعنی ییدانشجو

 .راحت تر بودند شیبود و کتابها برا یروانشناس يچون دانشجو. بود دکتر ظرافت قبولش کند دواریهم ام یلیخ

 ها میدیرس -

 دیشببخ: دمیجا پر از

 ادهیقبل از پ یول دمیرا کش رهیدستگ. هنوز منتظر بود. بغل گرفتم و نگاهش کردم يتو قمیرا با سه تا رف فمیک

 یس...مر د،یلطف کرد یلیخ: شدن گفتم

شدم و به  ادهیپ. جوابم را هم نداد. معلوم نبود یچیه یدارد ول یصورتش بخوانم چه حس و حال يکردم تو یسع

 .دانشگاه يشانه انداختم و پا به دو رفتم به سمت ورود يرا رو فمیک. وقت داشتم قهیپنج دق. ساعتم نگاه کردم

**** 

 نیگذاشتم و کولر ماش نیفرمان ماش يکالفه سرم را رو. را پارك کردم نیو بعد ماش يکردم برسد به ورود صبر

 نمش؟یکه بب ونیهما يراهم را کج کنم به سمت خانه  دیالً چرا بابرسانمش دانشگاه؟ اص دیچرا با. کردم ادیرا ز

که  یلعنت يچرا نیچرا؟ ا م؟یبشوند برا ممه زهایچ نیا دیکند؟ چرا با یخوشحالم م دنشیچرا وسط کوچه د

 .شوند یدارند ترسناك م يجد يدانم جد یجوابش را خوب م

و گول همراه شده  جیعبوس و گ یکپل نیکه به خاطرش با ا يکردم به کار یفرمان برداشتم و سع ياز رو سر

را محکم بستم و  نیرا برداشتم و در ماش فمیک. کردم یحداقل به خود فندق فکر نم يطور نیا. بودم فکر کنم

 .راه افتادم

 یکه زمان یسرخوش يو خنده ها غیتوجه به ج یب. دمیدانشکده رس اطیگذشتم و به ح کیتار مهین دوریکر از

کنار . فندق حواسم را جمع کرد يآشنا ياما صدا یاصل دوریخودم هم جزوشان بودم راه افتادم به سمت کر

  یمل یهست یوخش یلیخ: کرد یم غیج غیبود و ج ستادهیآبسردکن و پشت به من ا
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 یواقعاً مخس یگل يشاد یمخس: گفت د،یرس یبه نظر م يکه دختر عاقل تر یمل

که بلد  يکلمه ا تیخودمان؟ نها يدوره  میداشت ییجور کلمه ها نیا یما ک! یگل يشاد....  یمخس....یوخش

 .بود» نابود« میبود

 دهیهمان وقت ها هم شق و رق و اتوکش رضایعل....  ينابود شد ای....  يگفتم نابودم کرد یم رضایبه عل مثالً

 يو آقا» کاکتوس« الیاندازه به سر یتنها وجه مشترکمان عشق ب. کرد یکلمه ها را استفاده نم نیبود و ا

 شهی، هردومان خرده ش»در رچوبچا يکرد تو یم ریتونستم ببرمش، گ یبزرگ بود نم زشیچ«. بود »زیچ«

 یکلمه ناقابل هزارتا حرف منظوردار درم کیکه از  میشده بود يدار شهیو عاشق کارگردان خرده ش میداشت

از  یمتوجه شدم وقت. صورتم پهن شود جمع کردم و آرام تر راه افتادم يخواست رو یرا که م يخنده ا. آورد

 سالم: اش گفت مهینصفه ن يفندق با همان نگاه ها. شدم هرسه تاشان ساکت شدند یکنارشان رد م

 ینگاهش نکردم ول. کرد یشده بود و باز سالم م دایپ نمیاز ماش شیپ قهیدق کی نیهم. خنده ام گرفت باز

 چه از خودمتشکر: بود گفت نایکه البد مخفف مل یمل که همان دمیشن

 يتو دیکه فندق محکم کوب دمیبهشان کردم و د ینگاه مین. شدم مانیکه فکر کردم عاقل است پش نیا از

 .چه گفته است! یبه قول فندق وخش یباشم، مل دهیکه من شن نیالبد از ترس ا. شیبازو

 نیدروغ گفت؟ که از دست من فرار کند؟ ا. شود یم ریافتاد که گفته بود کالسم د ادمیشدم و  دوریکر وارد

 کیکار ما  يترسناك بودن تو. کردم یم فیجواب ک نیقدرها هم ترسناك نبودم، بودم؟ جوابم مثبت بود و از ا

رفتن را  یبرآیکرد دور ز یرا مجبور م رکاهیآب ز يها يکه مشتر يمردانه ا يجذبه . جذبه بود گرشید یمعن

سر تکان  یوقت؟ عصب چیجذبه نشد ه نیبود پس چرا آنا مقهور ا نیجذبه هم گر؟یبود د نیهم. خط بکشند

 .شد یبود که تهش به فندق ختم م یطوالن رهیزنج کیسوال  نیجواب ا. دادم

متر در دو  کی ياتاق ها يچپند تو یمملکت م يکه استادها ییهمان جا. یشگیهم يبه طبقه  دمیرس

 یم شانیکنند و موها یکَنَند و چشم کور م یجان م. کنند یم يسرور چارهیب يمترشان و بر سر دانشجوها

بزنند و نمره باال و  هسوراخ موش و با چهارتا جوجه دانشجو سر و کل کی يتا بشوند دکتر بعد بچپند تو زدیر

همه  نیدانند که ا یهم خودشان م ییتنها يتو ...گذارند کف دستشان  یچندرغاز م ؟یکنند و آخرش چ نییپا

از جوجه  یکیمخصوصاً که . دیارز یدردسرها نم نیو ا یحقوق دوزار و ده شاه نیکه تلف کردند به ا يعمر

شود اگر بداند  یپکر م یحساب ییدکتر موال. کار کند ستشاند ریو ازشان بخواهد ز دیایب روزشانید يدانشجوها

 ؟ییموال یزد ول یدست معلق م يبود رو یباز طهماسب. یدرخواست نیهمچ يبرگشته ام برا
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جغد سرش را کرده بود  نیو ع وتریآن سال ها نشسته پشت کامپ يمثل همه . بازش را هل دادم مهیاتاق ن در

اگر زن بودم  یکیحاضر بود بهش بله بدهد؟ من  ياگر مدرك دکترا نداشت زنش چطور يجد. توریمان يتو

 .شدم زنش بشوم یبود حاضر نم نیزم يمرد رو نیآخر ییاگر موال یحت

 سالم استاد -

ممنوعه داخل  ستیل لِیفا يحتماً داشت تو. زد یموج م ریهمراه با تحق یتفاوت یجور ب کینگاهش  يتو

خرخوانش  يفقط دانشجوها. تواند باشد یعلت م نیشدن فقط به هم خیم نیا. گشت یام م افهیسرش، دنبال ق

 .آورد یم را زود به جا

 ن؟یاوردیبه جا ن -

 ؟یجنابعال ر،ینه خ -

 مهرداد دولتشاه... دولتشاه هستم  -

 ؟يمن بود يدانشجو -

 البته شیهشت سال پ...بله استاد -

 .سر زبانش بود شهیکه هم يزیلنگه پا منتظر ماندم بپرسد امرتون؟ چ کیو من  توریمان يتو دیچرخ باز

 امرتون؟ -

 اجازه هست؟: زشیم کینزد ستادمیجلو رفتم و ا. شد نیا آهان

 دییبفرما: اکراه تعارفم کرد يدست و از رو با

 ستین ادتیتو، من را ! زمیدکتر عز. شیچشم ها يزل زدم تو. پا يمبل قراضه و پا انداختم رو يرو نشستم

ده پاسم  ير هم با نمره که دو بار من را انداخت و آخر س یشود کس یمگر م. است ادمیمن تو را خوب  یول

 ببرم؟ ادیکرد از 

 ....که خاطرتون نمونده  نهیهم يفکر کنم برا.... راستش استاد من شاگرد زرنگ شما نبودم  -

 امرتون -

بود و  ونیامر، امر هما. نبود يچاره ا یول. کند یام م یعصب نیتمام آن سال ها کم حوصله است و هم مثل

 .ناچار بودم تحمل کنم

 کردن یشما رو معرف ک،یاز دوستان نزد یکی.... دولتشاه هستن  ونیپدرم هما -

 ؟يبرا -
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 هیمحاسبات اول يکه خبره باشه تو یبه کس میدار ازین م،یو مهره بزن چیپ دیکارگاه تول کی يما قراره به زود -

 مطلب نیهم يمزاحم شدم برا....  دیتول سکیها و ر نهیبرآورد هز.... 

مثل  یکی. عمر تلف شده اش را بکند یتالف يجور نیبگذار او هم ا. و مکث کرد توریمان يگشت تو بر

 ؟یآخرش که چ. یبا کم محل...  ییهم مثل موال یکی ردیگ یاز جوجه دانشجوها زهرچشم م یطهماسب

 دکتر؟ -

 هاست؟ سهیکردن پول شما نوک نیگفته من کارم سبک سنگ یک... وقت ندارم  -

 نکردم یجسارت نیمن هم چن... نگفته  یکس -

مملکت که حساب و کتاب نداره،  نیا..... ارشد  يگله دانشجو کی.... سه تا تز دکترا دارم ... وقت ندارم آقا  -

از  ياچ د یپ يحاال کالسا میشد یکالس م هیبه زور چهارتا دانشجو سر  میخوند یاون موقع که ما مستر م

 تر شدهخانواده شلوغ  میکالس تنظ

دانشگاه آزاد ... جناب دکتر  هیکه دانشگاه دولت نیا: کنم تشیگرفت اذ رمیو. گفت یراست م. ام گرفت خنده

 چه خبره دینیبب نینبود

مشت شکم چران خنگ و  کیاز نظر او همه شان . دانشگاه آزاد را ندارد يدانشجوها دنیدانم چشم د یم خوب

 .خورد یهم نم يدار لهیکه از نظر او به درد طو یمدرک. خرند یم یاحمقند که با پول باباشان مدرك دانشگاه

 یگفت.... شلوغه پسرجان  یلیگفتن نداره، به هر حال من سرم خ گهیبله اون که د: کنده شد تورشیاز مان دوباره

 ؟یکارگاه چ

 يو مهره ساز چیکارگاه پ -

 نیگرم خورد نیاومده به زم شینیچ ينمونه  دیتا بجنب...  دیگم نَکُن یم یحساب و کتاب چیه یب -

 شینیچ ينمونه .... ره  یبه کار م یساختمون ياتصاالت فلز يبشه فقط تو دیکه قراره تول ییو مهره ها چیپ -

 دشیکه تول میجا قراره بساز نیدستگاه هاش رو هم...باالست  متشیها ق می.با وضع تحر یبازاره ول ياالن تو

 مقرون به صرفه بشه

 یدرب پپس دیدستگاه تول مینتونست يبود ومدهین ایآقاجان ما از اون موقع که شما هنوز به دن! عجب: زد پوزخند

 !؟ياتّصاالاات فلز يو مهره  چیاونم پ ن؟یساخت يو مهره ساز چیدستگاه پ نیکاره راه افتاد کیحاال  میبساز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ١٢ 

 میایکه مجبورم باهات راه ب فیح. دادم مبادا از کوره در بروم هیتک یو به صندل دمیکش میبه موها یدست کالفه

 شیسال پ یکردم دوره و زمانه عوض شده و قرب و منزلت شماها هم به درد همان س یم تیوگرنه خوب حال

 .دندیو خودشان را باال کش دداشتن يه شم اقتصادمن است ک يامثال بابا يحاال دوره دوره . خورد یم

به ما  دیاگر به عنوان مشاور بتون. خودمون يبر عهده  نیاون رو بگذار د،یما نباش يشما نگران دستگاه ها -

 ....ها  نهیهز هیبرآورد اول يبرا دیکمک کن

زبون ملت رو به گند  یو پول ب يریاز بانک وام بگ یفتیکه بعد راه ب یهست ينه آقاجان اگه دنبال سندساز -

 ...بگرد دنبال  یبکش

 حاضره هیاصالً کل سرما....میستیدنبال وام ن -

 ....تخته  التونیکه خ نیو برد نیخورد نقدریخب الحمداهللا ا -

که خاطرم  ییحرف بزنم تا اون جا نیممنون که اجازه داد: از جا بلند شدم. قابل تحمل نبود شیرهایتحق گرید

 نیداد یاگر فرصت م یول.... خوب بود  شیسال پ یهم فقط س زیپا داشت و همه چ هی شهیشما هم هست مرغ

 دتونیعا شتریب یلیهم خ نجایا زیاز حقوق ناچ د،یستیشکم گنده طرف ن يمشت بازار کیشد با  یبهتون ثابت م

 شد یم

به سرعت رفتم سمت در . کار را بکند نیحاال هم هم دیشا. کرد یم رونمیاز اتاق ب پایبودم با ت شیدانشجو اگر

 .بزند و دلش خنک شود یقبل از آن که حرف. اتاق

 اقتصاد کالن بود درسته؟ ؟يکه دوبار افتاد یستین یتو همون -

 یبود چه معن ادشیقدر خوب من را  نیا نکهیا. فرستادم رونیب ینیچشم بستم و نفسم را از ب. ستادمیا سرجا

 سوزاند؟ یجمله من را م کی نیحاال با هم نکهیداشت؟ ا

 افتخاره هیمونده، که البته ما ادتونیکه خوب  نینداشت گهید ییدانشجو نیحتماً همچ: طرفش دمیچرخ

 یستیدونم چرا مثل قبل سمج ن یفقط نم فتادیدوبار ن یشکیه يتنها دانشجو بود -

را از  یخواستم نمره قبول یمن م یول» درس رو بردار نیا گهیاستاد د هیبا  یخب لعنت«زد  یغر م رضایعل

 .آورم یکم نم شیکه بداند جلو رمیخودش بگ

کردم االن  یارزش نداشت سماجت م یلیکه خ ییزایاون موقع بچه بودم سر چ: لبم ينشست رو یکجک لبخند

 کنم یکار رو نم نیا يزیسر هرچ

 چرا؟ نجایا ياومد یاگر کار من ارزش نداره پس جنابعال -
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 شم یو حاال هم مرخص م امیبود ب فهیگفتم خدمتتون اصرار پدرم بود، وظ -

 ستیبِا: در که به حرف آمد رهیرا گرفتم به دستگ دستم

 .قرار گرفتم و منتظر ماندم شیرو به رو دوباره

 یبه پول شما ندارم ول یاجیمن احت: قدرتش گفت یزده بر مسند پوشال هیطرف و تک کیرا هل داد )(  موس

 نمیب یطرح هاتون رو م نیهست هی.و روس نیخور چ رهیکه ثابت کنم هنوز ج نیا يابر

 دیکن یلطف م: اکتفا کردم يلبخند ساده ا به

 بود میفردا ساعت چهار در خدمتتون خواه: شیچشم ها يو زل زدم تو زیم يشرکت را گذاشتم رو کارت

که کم کم  دهیفهم دیشا. دیایهم ب دیشا. اندازد یکند و دور م ینزده کارت را مچاله م رونیدانم از در ب یم

که عاقبتش نشود مثل  يکار کی. خودش دست و پا کند يکار تازه برا کی دیو با دهیاش رس یموعد بازنشستگ

که به  ییمثل موال ياستاد عاقبت یعنی. آورند یمحله شان در م يکه سر از پارك ها يریپ يبازنشسته ها

هم فرار مغزها  دیاست؟ شا نیندارد هم یو باالدست یرسم يدم و دستگاه ها يهم تو ییخاطر تفکراتش جا

 .شود

کردم کنترل شده تر قدم  یسع. فرستادم رونیرفت قطع شود محکم ب یرا که م یو با آرامش نفس دمیخند

 اخالق گند دو بار درسش را نیبودم که به خاطر هم يزبان دراز و طلبکار يدانشجو شیهشت سال پ. بردارم

 يتواند همه کار یم ونیهما يکردم پول ها یو دو سالم بود و فکر م ستیکه ب شیهشت سال پ. افتاده بودم

منظم  يبا آن چارچوب ها رضایعل. کله ام را بخواباند ادیباد ز نیهم نتوانسته بود ا رضایتا آن روز عل. بکند میبرا

هم  یبا عل دیشا. دانشگاه ها بود نیهم ياز استادها یکیاش که از قضا باباش  یخانوادگ يشده  فیو تعر

عذابم بوده، از  هیما شهیهم یاصالت خانوادگ نیا. میاز هم کم ندار یچیسرجنگ داشتم؟ که بهش ثابت کنم ه

 .که داشتم یهمه پول نیبا وجود ا یاصالت بوده ام حت یبس که ب

 شانیکی يشدم که صدا ییو کرکر جوجه دانشجوهارفتم و همان طور متوجه هرهر  نییها را آرام آرام پا پله

ترنم جونم دلَسته من : گفت یآورد و م یدوساله را درم يبچه  کی يکه حاال ادا شیصدا. آشنا بود یلیخ

 کتاب خوندنم خوفه یکوشولوام ول

 .به پاگرد و صبر کردم دمیرس. کرد یترش م یکه اتفاقاً خواستن. لحن بچه گانه نیبا هم یناز داشت حت شیصدا

حواست رو  دیبا ییجونم اتفاقاً چون کوچولو يشاد: زد اما لحنش عاقالنه بود یحرف م یتودماغ مخاطبش

 یجمع کن شترتریب
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 مگه نه؟ ياش اگه سخت شد خودت هوام رو دار هیتو دعا کن ظرافت قبولم کنه بق -

در حال فرار از  شهیکه هم يگرد يفندق کوچولو. کردم و درست مقابلشان درآمدم یپله ها را ط فیرد نیآخر

دوتا دوستش انگار که بخواهند . ستادیلبش را محکم به هم چسباند و راست ا یبزند ول یمن بوده آماده بود حرف

 یبه من حرف بهشان راجع یعنی. و منتظر زل زدند به صورتم ستادندیمحافظت کنند دو طرفش ا ياو را از خطر

 زده بود؟

 سالم: گفت یتودماغ يبا همان صدا ترنم

مگر : اکتفا کردم و رو به فندق گفتم يبه تکان دادن سر. دمیخند یکرد حتماً م یفندق دوباره سالم م اگر

 ؟يکالس دار ینگفت

 کنسل شد ومدهیاستاد ن: جواب داد شیزبان دراز به جا یمل

 ؟يکالس بعد: گفتم یمل يها يباز نیریتوجه به ش یب

 بعد از ظهره: دوباره خودش را جلو انداخت یمل

 دم؟یاز شما پرس: کردم نگاهش

خب . شیچشم ها يزل زدم تو. بود را اندازه بزنم میکه رو به رو یتخس يبچه  ییپررو يخواستم اندازه  یم

 .باال رفت اریاخت یب میابرو. صورتش را کج و کوله کرد. رفت یاز رو نم. واقعاً پررو بود

 ن؟یکرد دایرو پ ییدکتر موال: گفت فندق

 يجواب منو نداد -

 ساعت سه یبله کالس دارم ول -

دانشکده و با آن لحن نازدار ادا  يخواست پنج ساعت ول بچرخد تو یم. پنج ساعت. به ساعتم انداختم ینگاه

تابلو بود بخواهم با من  یلیخ. هرسه شان منتظر عکس العملم بودند. دادم رونینفسم را شمرده شمرده ب زد؟یبر

 جراتش را داشت؟. شد یبد م یلیکرد خ یبرگردد؟ اگر قبول نم

 دولتشاه؟ يهست که بتونم انجام بدم براتون آقا يکار: راحتم کرد خودش

که جوابش را بدهم راه افتادم به آن یب. شیدولتشاه هستم برا يماند که آقا یم ادمی دیمن با! دولتشاه يآقا

 دیکه بگو نیمثالً ا. میتوانست انجام بدهد برا یکارها م یلیبود که خ نیا قتیحق یول. طبقه اول يسمت پله ها

را که  يتوانم آن دره ا یچرا نم. ستچشمم مهم شده ا شیپ يطور نیام ا یزندگ يچرا با وجود آنا تو

او که به قول  شیکرده پ ریبوده ام حاال دلم گ یلنگ اصالت خانوادگ شهیچرا من که هم نم؟یوسطمان است بب
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بچه گانه که به چند عروسک  يعالقه ها نیا ختن،یطرز ادا ر نیشوند؟ چرا ا یما هم نم کهیناخن کوچ ونیهما

شده بود به بهانه  لیتبد یفاصله سن دنید يخرفهم کردن من برا ياشد به ج یختم م فشیک يرو یفسقل

 آمدن از آن دست خودم نبود؟ رونیکه ب یفرو رفتن در باتالق؟ آن هم باتالق شتریب يابر ییها

نشسته بود و راه افتادم به سمت  شیفندق رو شیساعت پ میکه ن یهمان صندل يرا پرت کردم رو فمیک کالفه

 .ام یمردانه و پوشال ياز جذبه  زیلبر يدفتر کارم و چارچوب ها

**** 

بار بود که به خودم  نیاول نیا. میو ترنم وارد شد حهیخانه را آرام باز کردم و با مل یکوچک و دوست داشتن در

ترنم لبخند . ضلع کوچکش مال ما بود کیکه فقط  یباغ بزرگ –خانه  يتو اورمیو ترنم را ب یدادم مل یجرات م

که بخواهد تمام محوطه را  نیا. بودم یمل ياه جانینگران ه ینگران قضاوت او نبودم ول. به لب و آرام بود

 .کشف کند و بعد دردسر بشود ند،یبب

. کرد یاش م یدوست داشتن نیو هم میخانه مستقل دار کیگفت ما  یدر بود که م نیخانه هم نیتمام ا از

دانشجو شدم  یبود و از وقت یکه محل رفت و آمد من، مامان اعظم و بابا محمدعل یلنگه و مشک کیدر  نیهم

 .آمد و شد نکنم یاز در اصل گریبسازند تا د شیاز رو دیلک کیخواستم 

 دمیخونه ها د نیاز ا لمایمن فقط تو ف ،یباحال يچه خونه  يوا -

 من بچه که بودم تو کتابا بهترش رو خوندم يدید لمایف يکه تو ییجون اون خونه ها یمل -

و  میسگ گذشت یاز کنار باکس خال. خانه مان يکردم به سمت ورود تشانیهدا. دمیترنم خند یحاضرجواب به

 سگ دارن؟: دیپرس یمل

 ردش کردن رفت گهیاعصاب نداشت د دجونیناه یداشتن، ول -

 جووونه؟ ارشیجون همون مامان ک دیناه -

پله من و مامان . دیرس یکوچکمان م اطیکه به سطح سنگ فرش ح يزدم و راه افتادم به سمت سه پله ا لبخند

درخت  فیما، رد يضلعش بود، ضلع عمود به خانه  کیما  يشکل که خانه  یمربع اطیح. بود اطیح بعد. و بابا

خانه که باز هم چند  يضلع رو به رو اکرد ت یم دایمن و آنها بود و امتداد پ یزندگ انیبودند که مرز م ییها

به محوطه  دندیرس یآن م قیآن طرف از طر يها و آدم ها نیبود که ماش یدرخت بود و پشت آن راه فیرد

و مدور مثل تمام  یسنگ یحوض انیآبنما م کیآمد و  یعمارت حساب م نیا یاصل اطیح یکه به نوع یعیوس
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 یم دایبود که امتداد پ يواریضلع آخر، د. کرد یم ییخودنما آنجاکنند  یکه همه تصورش را م یبزرگ يخانه ها

 .ر خود جا داده بودرا د یرو و درواقع درب اصل نیماش ریکرد تا مس

از  گریدر د کیشد و  یشکلش باز م یلیو مستط یبه اتاق اصل میدر مستق کی. راهرو بود کی هیما شب ي خانه

بود که حاال  يانبار مچهین کیهم  یوسط آشپزخانه و اتاق اصل. به آشپزخانه کوچکمان يراهرو نیا يدر انتها

. مربع شکل رو به رو مشرف بودند اطیو هم آشپزخانه به ح يهم انبار ،یهم اتاق اصل. شد یاتاق من حساب م

بلند و  يهم علم کرده بود تا ساقه ها یخانه کاشته بود و داربست يدرختچه آبشارطال جلو کی یبابا محمدعل

را درآورد  لشیموبا یپنجره ها، ترنم گوش يجلو میستادیو ترنم ا یبا مل. کنند يتاب باز شیانباشته از گل ها رو

 ازم ریعکس بگ هی وشگلهخ یلیخ يوا: اد دستمو د

ازش عکس انداختم و متوجه . و مقنعه اش را کند ستادیآبشارطال ا قیآالچ ریو پشت به پنجره ها و ز رفت

توانست  یراحت تر م یلیبود خ زییاگر پا. کرد یباغ نگاه م يدرختان به انتها يشدم که داشت از ال به ال حهیمل

درست هفت . راحت نبود یلیآنجا خ دنید وهانب ياما حاال با برگ ها ندیعمارت بزرگ و باشکوه دولتشاه را بب

آنها جدا  يایباغ کاشته بود من را از دن نیا يآمدن من تو ایقبل از به دن یحت یدرخت که بابا محمدعل فیرد

 .و سه ساله بودند ستیهم ب دیدو شا تسیب دیشا. از من نبود شتریب یلیعمر درخت ها خ. کرد یم

 داخل بچه ها؟ میبر -

 اومدم یزشته دست خال: ترنم گفت. و ترنم به من جمع شده بود حهیحواس مل حاال

 گهیدعوت نکردم دفعه د یمنم که واسه مهمون: باال انداختم شانه

 بوخودا هیلیخودش خ يکه راهمون داد نیهم: زد پشت شانه ام یمل

اما خنده ام  میوارد شد میدیخند یهمان طور که بلند م. دیرس یکه به سالن م يبه طرف در میراه افتاد خندان

. گذاشته بود شیچشم ها يرو یبود و دستمال دهیخواب يبابا گوشه ا. آن را ترس گرفت يجا یحت. دوام نداشت

 بابا؟: طرفش دمیمن دو یول ستادندیو ترنم سرجا ا یمل

سالم  يصدا. خون بود يکاسه  شیچشم ها. بالشت بلند کرد يش برداشت و سرش را از رورا از چشم دستمال

 بابا؟ ياومد یک: شد زیخ میکردن ترنم حواسش را جمع کرد و ن

 .دستم يزبرش نشست رو يها دست

 ؟يدیچرا خواب گه؟یکارهات تموم شد د ؟ياومد یتو ک -

 دییبفرما د،ییبفرما: و رو به بچه ها گفت نشست
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 نیخوابم راحت باش یرم اون طرف م یمن م: صورتش را پوشاند لبخند

 منه همون که گفتم براتون یبابا محمدعل شونیا: برود اما نگهش داشتم و رو به دوستانم گفتم خواست

 کنه یشما رو م فیتعر یلیخ يشاد د؟یخوب: گفت یمل

 .دلم را لرزاند شیخس خس نفس ها. اش نهیلبخند زدم و بابا بازو باز کرد و سرم را چسباند به س خجول

 داره ها؟ فیتعر فیهمه فن حر يکنه بابا کارینکنه چ فیتعر -

 خب دینیبش: را ازش کندم و سرچرخاندم طرف بچه ها خودم

 تموم شد؟: انگشت انداختم دور انگشت اشاره اش. از جا بلند شد بابا

 ها بله: اتاقم يتو میهم رفت همراه

 باز حواست نبود؟: گاه کردمن شیبه چشم ها نگران

 شه ینترس خوب م.... شستمش : دیمتورمش کش يبه پلک ها یدست

 ؟يشوریم ياریاونا رو هم درم ؟یهات چ هیشه ر یچشمات با آب پاك م -

 آد یدختر نرو تو جلد اعظم که بهت نم: دیام را بوس یشانیپ

خب به  یشد ول یم یمثل من عصبان دید یاگر مامان هم او را م. کنم هیخواست گر یدلم م شتریب یول دمیخند

 .آمد مثل مامان غرغر کنم چون من مثل بابا آرام بودم یمن نم

 ضیشوهر مر هیمونه با  یرم بعد مامان بدبختم م یکنم م یاونم اگه ناراحت بشه حق داره، من که شوهر م -

 گناه داره

خواسته دختر ما رو ببره که برم با همون اره جفت  یک: چاندیش لپم را پا دهیزبر و زحمت کش يانگشت ها با

 پاش رو ببرم؟

 درمونگاه؟ میبر يخوا یم: بابا نگاه کردم يبه چشم ها. گفت که حوصله شان سر رفته یم یسرفه مل يصدا

 کار رو هیسپردم به بهزاد بق گه،یکارم اونجا تموم شد د ست،ینه بابا جان بار اولم که ن -

 یکنه، حاال من صدبار بگم موقع سم پاش یم تیکنه، چشمات رو اذ یهات رو داغون م هیسم ها ر نیا یول -

 کنم از دست تو و مامان اعظم یحواست باشه باز تو گوش نده آخرش من دق م

 بشور که سمش خوب پاك بشه زیتم یبدو برو به دوستات برس، نوبرونه آوردم ول: کرد اخم

 ؟تو هم بخواب خب -

 چشم، مادرت اون طرفه؟ -
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 ؟یدونه برگشت ینم... حتماً : و شانه باال انداختم نکیس يتو ختمیها را ر السیسبزها و گ گوجه

 ما رو به صالبه بکشه ادیگفتم چشمام وا بشه اول بعد بهش خبر بدم ب -

 ختمیها را ر وهیبا پشت دست اشکم را پاك کردم و م. دندیلرز یم میچشم ها يها جلو السیگ یزدم ول لبخند

 .دوستانم شیسبد و برگشتم پ يتو

 چه مهربونه: گفت ترنم

کرد  یم شهیش يدار خونش را تو نیپلیسیو د ینظام يبابا. کردم یدرکش م. جور حسرت بود کیحرفش  ته

 یداستان ها برآورده م يرا هم مردها شیآرزوها هیبق. آداب باشد يداده بود مباد ادشیدر عوض خوب  یول

 .کردند البد

 جونت آورده؟ یرو بابا محمدعل نایا -

تو ازش گوشواره  دهیهمه زحمت نکش نیبله ا: انداخته بود نگاه کردم شیکه پشت گوش ها ییها السیگ به

 خانم حهیمل یدرست کن

 .ها را کندم و خوردم السیاز گ یکیبردم و  دست

 کنه؟ یهم کار م گهید يمگر جا انجیاز ا ریغ يشاد -

به  یخان گفت بابا بره دست ونیدارن لواسوون، هما یباغ هینه، : و تعارفش کردم دمیگوجه سبز نمک پاش يرو

 سر و گوشش بکشه

 .برداشتم و خوردم السیگ کی. کرد ادیصورت جمع شده ترنم آب دهنم را ز. دیجا جو کیگوجه سبز را  ترنم

 ؟یپوش یم یگم حاال واسه آخر هفته چ یم -

 ؟یبپوش يبخوا یگذاره هرچ یبابات م -

 نرفتم دمیشا: کنجکاوشان نگاه کردم يصورت ها به

 نشد یشد چ یچ یکن یم فیتعر يایبعد م ير یم خود،یب: را گرد کرد شیچشم ها یمل

 .من هم خنده ام گرفت. کوچکش معلوم شدند يو دندان ها دیغش غش خند ترنم

 ؟يایکنم تو هم ب يکار هی يخوا یم -

 با آرسام؟ -

 مرض....  سیه: بود نگاه کردم ياتاق و انبار نیکه وسط ا يبه در برگشتم

 حواسم نبود دیببخش: دهنش و آرام گفت يدست گذاشت رو یمل
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که چندتا مورد توپ هم تور  يایتنها ب دیبا يایب يخوا یجورجاها اگه م نیخانم، ا یمل یخنگ: شد طانیش ترنم

 یبزن

 خب یواسه چ ارمیآرسام خل و چل رو ب... واقعاً  -

 نرم ایگفت دعوتت کردم، خودم هم دو دلم که برم  یحاال ک -

 چرا آخه؟ -

زنه بعد  یم یحرف هیرم اونجا باز  یم...  شیبود اون داداش وخش یکه امروز چه شکل نیدیآد د یخوشم نم -

 کردم خشک کنم هیرو که گر یخون نیاریب ینوار بهداشت يال کاغذدستم يبه جا دیبا

 .دندیبلند خند هردوشان

گفت  یم»؟يشاد یبرگشت«که گفت  ییغویج غیج يآشپزخانه و پشت بندش صدا يتلق تلوق ظرف ها يصدا

 .دانست بابا هم برگشته یهنوز نم یکه مامان هم به جمعمان اضافه شده است ول

 بله، کالسامون امروز همش کنسل شد: ساعتم نگاه کردم به

 ؟یبرگشت یمندل -

که مامان  نیاز ا. حرص خوردم یبه بچه ها کردم و کم ینگاه مین. بود دهیحتماً از آشپزخانه به اتاق رس مامان

 .انجا بماندهم شیبلند شدم درب اتاق را بستم که غرغرها. کرد یصدا م یخانه بابا را مندل یاهال هیهم مثل بق

 از مال منم غرغروتره یعجب مامان -

 مفتشه دهایببخش دهایببخش...  یلیفقط خ سیمامان تو غرغرو ن رمینه خ: دمینگاه کردم و خند یمل به

سالم خوشگل خانم، اسمت : مامانش را درآوردم يو ادا دمیبلند خند. را محکم پرت کرد طرفم السیگ هسته

معدلت چند شده؟ رژ لبت مارکش  ؟یهمکالس یبا مل د؟ینیش یکجا م د؟یچندسالته؟ چندتا بچه ا زم؟یعز هیچ

 خوشرنگه یلیخ هیچ

 یترنم عصب. و گوجه خورد به پشت گردنم دمیچرخ. گوجه سبز را محکم پرت کرد طرفم کیبلند شد و  یمل

 نیبش نیخانم زشته بش یمل يوا: گفت

: ترنم اخم کرد. ترنم يفرار کرد و گوجه سبز خورد به شانه  یمل. انه گرفتمبرداشتم و نش نیرا از کف زم گوجه

 بچه دوساله ها
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باز شدن در سالن مجبورمان . میترنم باعث نشد تمام گوجه سبزها را به طرف هم پرت نکن یاعصاب کلنگ یول

باز هم ترنم بود . ه کردسبز پخش شده کف اتاق نگا يبه گلوله ها رانیمامان ح. میرا تمام کن يکرد مسخره باز

 بود يشاد ریبه خدا خاله تقص: نفس زنان گفت یمل. و سالم کرد ستادیکه ا

 نیخوش اومد: دینگاهشان کرد و خند مامان

 یگفت یخبر خب م یبرگشت؟ کالس هات تموم شد؟ چرا ب یبابات ک ؟ياوردین ییچا: رو به من اخم کرد بعد

 ناهار آماده کنم

 .آماده باز شدن بود ششیترنم هم ن. خنده ریزد ز یپق حهیمل

 هستن مگه نه؟ میرژ يخواد بچه ها تو یناهار هم نم ،ییچا ارمیم -

 .کند دییمجبور بود تا چارهیترنم هم ب. میبود میرژ يواقعاً تو حهیو مل من

 هیا غهیچه ص میرژ خود،یب -

 شترهیگن کالسش ب یاتفاقاً، م میگرفت یستیونیصه میرژ -

 دولتشاه التیمامان اعظم هستن از ا: گفتم. آمد نشست کنار دوستانم. نگاهم کرد جیگ مامان

 اریب ییبرو چا: باز اخم کرد مامان

 ختنیمشغول ر دمیشن یرا م شانیگفت و گوها يبود رد شدم و همان طور که صدا دهیاز کنار بابا که خواب آرام

 شیانگار که آنها برا.... ما  یجع به صاحب تمام زندگرا. دیپرس یداشت راجع به صاحبخانه م حهیمل. شدم ییچا

که  شیتا دو سال پ. آنها بودم ي فتهیش رقد نیهم شیمن هم تا دو سال پ. حق داشت. داشتند يشتریب تیجذاب

اگر . نشوم ایوقت هم جزو آن دن چیو به خودم قول دادم ه ستمین ایمهرداد متوجهم کرد من متعلق به آن دن

از  دیبا. خودم را بسازم یو زندگ اورمیپول درب يگرفتم چطور یم ادیکم کم  دیکرد شا یول مظرافت من را قب

 .کردم یکردن م کارحاال خودم را آماده  نیهم

**** 

او از آنا هم  یعنی. من هم جا خوردم. دستپاچه شد. از جا بلند شد دیمن را که د ارش،یک ندهیهمسر آ ف،یشر باید

 شوهرش نشسته است؟ استیر یصندل يرو باید ندیجاه طلب تر بود؟ آنا کجا بود که بب

 سالم: جلو دست دراز کرد آمد

 منظره اش خوب بود؟ -

 تونه باشه یبهتر هم م: و لبخند زد یبه طرف صندل دیچرخ
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آمدند رو  یخودمان که م هیاهمپ يها همانیمعموالً م. خودم نشستم يمبل و سرجا يرو ندیکردم بنش دعوتش

 یبهش نگاه کردم و از منش یرچشمیز. دمیکوب یرا محکم م گاهمیجا خیم دیفعالً با ینشستم ول یم شانیبه رو

 .اوردیب ییخواستم چا

 قهوه لطفاً -

: هم يرا قفل کردم تو میدست ها نیهم يندارم برا میمستق هیمن عادت به تنب. شیرا گذاشتم سرجا یگوش

 بابا خوبن؟... دیببخش ست،ین یفیما به اندازه دفتر شما تعر يقهوه ها

 باشه نجایقرار بود ا ارشیمتشکرم، ک: کرد یماست مال يرو به انفجارش را با لبخند يدلخور

 بار دومش باشه؟ نیخوش قول بوده که ا یک ارشیک: یصندل یدادم به پشت هیتک

چانه و با لذت  ریدست گذاشتم ز. زد داخل شد ید حرف مپشت سرش بلن یباز شد و آنا همان طور که با کس در

که  یزن ها و هزار صورتک نیامان از ا. شد نیمز يصورت آنا هم به لبخند. شدم ندهیآ بیدو رق یابیمشغول ارز

به لبخند من انداخت و  ینگاه میآنا ن. اش را جلو آورد دهیکش يبلند شد و انگشت ها باید. داشتند بیج يتو

 .رخ به رخ. نشست مقابلش. فشار داد یرا به نرم بایدست د

 قهوه؟ ای يخور یم ییچا -

 یفیقهوه هامون تعر نیشما که گفت: فتادیاز پا ن یشد ول داریاخمش پد. باالخره افتاد بایصورتک د. نگاهم کرد آنا

 ستین

 قهوه لطفاً -

مهم است؟ حاال . انگار نه انگار که من شوهرش هستم. یو رسم يهمان قدر جد. زند یحرف م بایمثل د ناًیع

 .را برداشتم و سفارش قهوه دادم یدوباره گوش. دوتا زن است دنیحاال که نوبت شاخ و شانه کش! نه گرید

 خانم باید نیطرف ها، راه گم کرد نیاز ا: دیپرس آنا

کار  ایاومدم با ک: وق زده و درشت لبخند زد يشال فرستاد و با همان چشم ها يافشانش را تو يموها باید

 انگار ستین یداشتم ول

 اومد باالخره: بلند شد باید. ختیهم از در داخل ر ایک يقهقهه ها يصدا. دندیما رس يها ییآنا و چا ي قهوه

 تون؟ییچا -

 ادهیفرصت ز: دینخند یکرد ول نگاهم

 .تایعکس العمل آناه ينتظر ماندم براام را برداشتم و م ییچا. رفت رونیآنا دست داد و ب با
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 اومد؟ یک: قالب کرد نهیس يرا رو شیداد به مبل و دست ها هیتک

 نجاستیا دمیدونم، اومدم د ینم -

 کجا؟ یعنی نجایا -

 زمیجا، نشسته بود پشت م نیهم -

را  ییچا. دیرس یوحشتناك به نظر م یلیخ شدیکه م يجور نیا. حد ممکن باز شدند نیتا آخر شیها چشم

 .داغ بود. خوردم

 کنه یم نیمع فیپررو، البد فردا واسه همه مون هم تکل يبهش اجازه داده؟ دختره  یک -

 دیاریب فیخانم رفعت تشر: تلفن را دوباره برداشتم یگوش

گوش  یول انیخانم دادخواه به خدا من گفتم ن: نه رو به من، رو به آنا. هیوارد نشده شروع کرد به توج رفعت

 کنم رونشونیشد که به زور ب یندادن، نم

 ف؟یاز خانم شر ای يریگ یتو از ما حقوق م ست؟ین نجایا تیریتو مد ي فهیچرا؟ مگر وظ -

 سیرو بنو شونیا هیتسو: کرد به من رو

 زنم یاجازه بده خودم حرف م: باال رفت میابرو

 مهرداد -

 میبگو دیچرا با دیخاله ها بگو يتوانست جلو یهفت سالم بود و نم یوقت. اندازد یم دیناه ادیلحنش من را  نیا

 .گفتم چشم یم دیفقط با. چشم

 کنم یم یدگیشما برو به کارهات برس خودم رس -

 نیبش: رفعت اشاره کردم به

 اومدن؟ یک: خم شدم جلو. رفت رونیحرف ب یآنا بلند شد و ب. نگران نشست رفعت

 ...بهشون گفتم  نجا،یدولتشاه رفتن اومدن ا يبعد که آقا یاومدن ول شونیا یداشتن وقت فیپدرتون تشر -

 گفتن؟ یچ -

 ....ندادن ... جوابم رو نداد  -

 ...شرکت بشه  یخصوص يوارد جاها دینبا يا بهیغر چیه یدون یشما که م -

 یم رونشیب ادیبود، شده با داد و فر شونیا يجا یاگر هرک نه،یمشکل منم هم: حرفم را تمام کنم نگذاشت

 ستین یهرکس شونیا یکردم ول
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 اس بهیغر هیفقط  نجایا یاس، نامزد برادرم هست درست ول بهیغر هیهم  شونیکار ا طیمح يتو -

 ...آخه  -

 ؟یآخه چ -

 نجایشن ا یهمه کاره م شونیا گهیآخه خودشون گفتن چند ماه د -

 یمنش يتوانستم تعجبم را بروز بدهم، آن هم جلو ینم. میچشم ها يرفعت زل زده بود تو. کردم تعجب

 به شما گفت؟: دمیکش میموها يتو یو دست یدادم به صندل هیتک. شرکت

 دمیزدن منم شن ینه داشتن با تلفن حرف م -

 روشنه؟ ،يریم یکن یرو جمع م لتیوسا میمستق یبزن يگند نیهم همچ گهیدفعه د رون،یخب برو ب یلیخ -

 بله -

 گهیکس د چینه ه نجایا يریگیستور متو از من د -

 چشم -

 یشود ول یم يگر یمنش يمورد تقاضا ستیروزنامه ب يحداقل هر روز تو. ستیبودن ظاهراً شغل ساده ا یمنش

ها  ینباشد که با منش پیآن قدر چ شیکه کارفرما یطیخوب و مح يایشرکت بودن، با حقوق و مزا نیا یمنش

مانده به  نجایاو خبر ندارد اگر ا یشود ول یطور بله قربان گو م نیکه رفعت ا ستیخودش البد افتخار يبپرد برا

 یکه اگر کس. گرفته ام ادیرا خوب  ونیدرس هما کی نیا. دهیمن آفر يکه برا ستیخاطر حواس جمع و اعتماد

ا ول آنا ر دیاست که با نیهم يبرا دیخب شا. رقمه ولش نکن چیکه ارزش اعتماد کردن داشت ه يکرد دایپ

 نیتازه مگر به خاطر اعتماد کردن بود که ا. است یفندق ارزش اعتماد کردن دارد؟ دارد، او دختر مندل یکنم ول

 .ترسانَدم یاست که م نیشده؟ هم یخواستن میطور برا

 سالم داداش -

 ؟ییدایسالم، کم پ -

 .نخورد یرا برداشت و ول باید يولرم شده  ییچا. نشسته بود بایکه د ییجا نشست

 ؟یقرار گذاشت نجایا بایچرا با د -

 ...گفته  يزیچ نیاگه همچ شتیپ امیگفتم بعد از ظهر م! من؟: نگاهم کرد متعجب

 دروغ گفته؟ -

 ست؟ین ونیول کن، هما -
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 کجا رفت؟ باید ؟ینیرو بب ونیهما ياومد -

 ست؟ین دمیپرس نمیرو بب ونیهما ومدمیدونم کجا رفت، نه ن ینم -

رفتن : دود گم شده بود نگاه کردم ظیغل هیال ریبه دماوند که ز. شهر يدود گرفته  يسمت منظره به  دمیچرخ

 ننیسوله رو بب يبا مرتضو

 نیچ: ارشیبه طرف ک دمیفرستادم و چرخ رونیب قینفسم را عم. کار هم مثل دماوند نامعلوم بود نیا ندهیآ

 آره؟ يدیرس شبیخوش گذشت؟ د

 هیبق رمیشام سرو کردن فاکتور بگ زیکه سر م ییهم بد نبود اگه از هشت پاها نیچ دمیرس شبیبله د -

 شد یان باورم نم انهیمور یگفت یم یوقت م،یبر گهیبا همد دیسفر با هیحتماً  یخوب بود، ول زهاشیچ

 ؟يدیشون رو د ینیرزمیشهر ز -

 نایهاش زدن، ا ستگاهیور و اون ور ا نیا يزوریهنر کردن چارتا مغازه پ یلیخ یلیبگو، مترو تهران خ نویهم -

 وقت؟ چیه ننیرو بب نینرفتن چ

 البد نرفتن -

 ایدن نیچ یشه به خدا ول یادعاشون م یلیخ نایجلوش لنگ بندازه ا دیغوغا، اروپا با گهیمال هاش که د ایخدا -

 خوره من مطمئنم یرو م

گزارش سفر رو هم بده  م،یکار دار یلین خبرو استراحت ک: لبخند زدم ارشیک قتیحق نیساده اما ع ریتفس به

 بعداً

 االن نیگزارش سفر رو که دادم هم: مبل يداد رو لم

 بود، گزارش کار منظورمه یستیاون که گزارش تور -

اونجا هم که ساعت به ساعت گزارش  ،يبود ختهیهمون جور که برنامه ر دم،یرفتم چندتا آدم د ال،یخیبابا ب -

 ؟یگزارش چ گهیدادم د یم

 .رمیبگ ییاز آن باال دیبا گریبشود آدم کاربلد من دوتا عمر د ارشیتا ک ر،یخ نه

 کار دارم االن م،یزن یبرو بعد حرف م -

ژست ها هم  نیا. دیآ یکت و شلوار اصالً بهش نم. نگاهم کرد يور کیو  بشیج يو دست کرد تو ستادیا

 .اوردیگ ترها را درببزر يخواهد ادا یشود که م یم يبچه ا هیشب. دیآ یبهش نم

 ه؟یچ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٢٥ 

 آخر هفته بچه ها هم دعوتن؟ یواسه مهمون: را خاراند شیابرو يانگشت باال با

و فروش  يحسابدار يچند نفر از بچه ها یمثل رفعته که قد نوح سن داره نه ول یکیاگه منظورت از بچه ها،  -

 هستن

چشمم نگاه  يکند تو یم یکه سع نیا. کنم یرا درك نم تشیحساس نیا. رفت رونیتکان داد و ب دییبه تا يسر

 شیکند که آمدن کارمندان شرکت برا یدستش را رو م یابرو خاراندن حساب نیهم ستیحواسش ن ینکند ول

پا کج بگذارد، آن هم  اهدخو یدلم نم. بفهمم دیحساس شود؟ با يطور نیکدامشان باعث شده اند ا. مهم است

 نیوارد ا دینبا ایک یزنند خب بزنند ول یگند م یط بحث کار است حاال اگر پنهانفق نجایا. شرکت نیا يتو

گذارم  یو نم دیآ یکه من ازش خوشم م یاصالت. اصالت است. شرکت مهم است ژیپرست. ها بشود يگندکار

 دیما تا باالتر بپرد هم نبا يشانه ها يگردد رو یجا پا م لدنبا امدهیکه ن فیشر باید یحت. بهش گند بزند یکس

 .اصالت گند بزند نیبه ا

 لطفاً...  ؟يوقت دار قهیدق هی... آنا : نگاه کردم و تلفن را برداشتم میدرهم رو به رو يکاغذها به

 يها یبه بدبخت نمیتمام بشود که بنش یطرح مزخرف ک نیا. به ساعتم نگاه کردم. دمیرا سرجا کوب یگوش

 .زیم يو پهن کردم رو دمیکش رونیکارگاه را ب يوق نقشه هااز گاوصند. خودم برسم

االن . نشسته زیو زل زده به رفعت که پشت م ستادهیاالن ا. ستادیکفش آنا پشت در ا يپاشنه ها يصدا

 .و طلبکار نهیدست به س. من است يرو ياتاق جلو يحاال تو. کشد یرا م رهیدستگ

 وانَستا ينجوریا: بلند کردم سر

 ؟يبفهمن تو با من مشکل دار دیبره؟ همه با شینفرستاد -

شدم بس که  وانهیها رو ول کن از صبح د هیحاش نیبه مشکل ما نداره، االن هم ا یرفتن و نرفتن رفعت ربط -

 به دو کردم یکیبا همه 

 ینش وانهیانجام بده که د یبکن دیرو که با يخب نکن، کار -

 چرا؟ هومدیفروتن ن: فرستادم رونیب قیرا عم نفسم

 باهاش؟ يدار يکار ست،یزنگ زد گفت حالم خوب ن -

خواد بره دنبال مدرك  یروز م هی ست،یروز حالش خوب ن هیشرکت،  ادیم یعشق یلیخ گهید یمن که نه، ول -

 ....روز  هی ،یلیفارغ التحص
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ازش  يکنه، خودم حواسم هست چه جور یبله فروتن با من کار م ؟یوسط که چ يدیبحث رو کش نیاالن ا -

 يواسه گند ادیاحمقش درم یمثالً؟ که آقا پشت منش یکه چ. صورتم يتو یخواد اونو بکوبون یکار بکشم نم

 ...بو برده بود  بایکه زده، اگه د

 اومده اگه نجایدو سال زودتر از شما ا یگ یکه شما م یاحمق یمنش نیا: مقابلش ستادمیرا دور زدم و ا زیم

 دنیچه جور قراره بو ببره؟ اگه قرار به فهم بایکردم، بعد هم د یکارش رو بلد نبود خودم زودتر از همه دکش م

 ست؟یراحت تر ن. میر یکجاها م یرآبیم زیما دار ارهیشه درب یکه جفت گوششه از اون راحت تر م ایبود ک

 ادیفروتن رو هم زنگ بزن ب: کشینزد ستادمیا بیج يدست تو. مبل يقدم عقب رفت و نشست رو کی

 گفتم که حالش خوب نبود -

 قاً؟یدق نمیبب دیبا وینه ک ایکرده  میرو تنظ ياالن من بخوام بدونم قرارداد مهندس آشور -

 قاً؟یدق یبدون يخوا یم یهستم چ انشیمن در جر -

تا  ییموال ه،یاول يمونه هاتموم شده ن متیقطعات، ق هیواسه ته میکه قراره بگذار یمبلغ قراردادها، تنخواه -

 خواد یآخر هفته همش رو م

 چرا؟ يساکت شد: نشستم مقابلش. و ساکت زل زد به پنجره متفکر

 یلیبود خ سکیر یلیکار خ نیا یهمه سرشلوغ نیوسط ا: نگاهم کرد برگشت

 ؟يدیحاال به حرفم رس ،يزد یاز همه جوش م شتریاول کار که خودت ب: به صورتم دمیکش دست

دادن  یدلگرم ينگرانم به جا یوقت نهیمشکل من با تو هم ینیب یم دم،ینه نرس: میزل زد به چشم ها دلخور

 یزن یسرکوفت م

 خودم حواسم هست آره؟ ،ینگران من باش ستیشد؟ الزم ن یهم دادم تهش چ یدلگرم نید هم: دمیکش آه

 نترس امیمن از پسش برم یگ یخب همون که تو م یلیخ: کرد اخم

 ترسم؟ یکرد من م یبودم؟ چرا فکر م دهیترس ینترس؟ من ک. شدم یعصب

 امضا کنم پاش یکن یم دییاگه درسته و تا ارم،ی یسردرنم نایمن از ا: طرح ها اشاره کردم به

واسه فروتن، اصالً فروتن  شونیبابا گفتم که چک کردم قبالً، من فکر کردم فرستاد يا ؟يهنوز امضا نکرد -

 ه؟یکارهاش لنگ جنابعال يهمه  یچکار وقت ادیب

لوله شان . نقشه ها يجوهر پخش شد گوشه  يلکه . طرح ها را امضا زدم يو پا زیشدم و برگشتم پشت م بلند

 یچه کار کن يخوا یاالن م نمیبود، بفرما بب قهیدق کی نیا يکار امضا ایب: کردم و گرفتم طرفش
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 فمیک. کشو و درش را قفل کردم يتو ختمیرا ر لمیوسا. زد رونیاتاق بحرف از  یو ب دیها را از دستم کش طرح

. داشتم اجیتازه احت يبه هوا. شد یسقف کم کم خفقان آور م کی ریبودن با آنا ز. زدم رونیرا برداشتم و از در ب

 .زنگ زدم رضایرا درآوردم و به عل یگوش

**** 

 دمشیدوباره کش. دانشکده يبچه ها يمعقنعه از سرم کنده شد، آن هم جلو. دیمقنعه ام را از پشت سر کش یمل

 .نگاه کردم یبه مل یشاخ شده ام را فرستادم داخل و عصبان يموها. سرم يرو

 دیببخش: لبخند زد یو مجلس کیش یلیهم خ او

 یارشد بود ول يها از بچه. دمید شیچشم ها يپناه نگاه کردم و اخم را به وضوح تو رانیا مانیبه ا یرچشمیز

جلوتر . درنظر گرفته بودند شیبود دو واحد درس برا کشیفابر قیدانشکده رف جیبس سییبود و ر یچون نورچشم

 دیرو نگه دار نجایحرمت ا مخانم محتر: نگاه کند گفت میآنکه به چشم ها یهمه ب يرو يآمد و جلو

زل زدم به . نداشتم که بخواهم ازش بترسم یمورد انظباط چیه. دمیترس یمن ازش نم یزرد کرد ول  یمل

 ره؟ یسوال م ریوجب مقنعه من ز هیبا  نجایحرمت ا: صورتش

که  مینداد دیهمه شه نیبله، ا: گفت شیرو يجلو يها یشده به کاش خیهمان طور م. جمع شدند يسه نفر دو

 دیریقدر ساده بگ نیرو ا تونیحجاب یشما ب

 شه یتکرار نم گهیچشم چشم د: دیدستم را کش یمل

 م،یکار رو نکرد نیاوالً که از عمد ا: ستادمیا میو محکم سر جا دمیکش رونیب حهیدستان مل انیرا از م دستم

 میدون یخودمون حرمتش رو م د،یماست حرف بزن يکه مال همه  ییدوماً الزم نبود راجع به حرمت جا

آمد چون واقعاً نخود هرآش  یازش خوشم نم. دیپناه جلو رس رانیاز دوستان ا یکیبچرخم و بروم که  خواستم

 .دادن به بچه ها ریگ يکرد برا یکه سرشان درد م ییاز همان ها. بود

 ؟یشده حاج یچ  -

 پناه بود؟ مگر چند سالش است؟ رانیا مانیبه ا ؟یحاج

 شما دخالت نکن -

لند کرد و باالخره به سر ب مانیا. اش زل زدم یبرزخ يمن هم اخم کرده به چشم ها. نگاهم کرد غضبناك

 رو نداشتم یقصد ناراحت کردن کس دیببخش: مکث کرد یصورتم نگاه کرد، کم

 خانم حجابت رو درست کن: آن قدر مهم نبود اسمش را بدانم گفت یاو دوستش که حت يجا به
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 میبر: را گرفتم حهیدست مل تیتوجه به جمع یب. هم جمع شده بودند گریچندنفر د. ختیر یداشت به هم م جو

 شده بود؟ یچ: بود گفت دهیکه تازه به ما رس ترنم

 دیببخش دیمن شد، ببخش ریهمش تقص: کند هیکم مانده بود گر یمل

 اعصاب ندارم یولش کن مل: شیبازو يرو دمیکش دست

ز ا. اطیح يگوشه  يها یآمدم و رفتم طرف صندل نییدانشکده پا ياز پله ها. آمدند یپشت سرم م هردوشان

 .نشست کنارم حهیمل. ناراحت شدم  یلیهمه سبک شده بودم خ يجلو يجور نیکه ا نیا

 ترنم کو؟ -

 رهیبگ یرفت آب معدن -

به  یمل: دمیآب دماغم را باال کش. جرات نداشت حرف بزند حهیمل. ها را جا به جا کردم زهینوك کفش سنگر با

 ه؟یچ ایدن نینظرت سهم ما از ا

ولش کن خل : شانه باال انداختم. دیفهم یترنم حالم را بهتر م. شده بود جیگ. نگاه کردم شیبه چشم ها برگشتم

 شدم باز

 دوباره اومد يوا: گفت حهیمل. دمیخند بعد

از ترس  حهیمل. نگاهش کردم. آمد طرفمان یکه داشت م دمیپناه رس رانیا مانیرا گرفتم و به ا ینگاه مل رد

 يمنظور بد دیکرد ببخش یاحترام یب یمسلم ياگر آقا: گفت رین طور سر به زآمد جلومان و هما مانیا. ستادیا

 نداشت

 د؟یدون یاز کجا م -

خواستم جزوه  یم. دانشکده یراکسیز يجلو. ترم قبل. کار را کرده بود نیقبالً هم هم. زل زد میچشم ها يتو

غرغر کردم . راکسیتوجه به من که معطل مانده بودم کارش را داد به مسئول ز یاو جلو آمد و ب یول رمیام را بگ

 .هست نگاهم کرد یکه بفهمد علت غرغر چ نیا يو برا

او همچنان  یول دمیازش چشم دزد. نگاهش جذاب بود. ندیمورمور خوشا کی. زدنش تنم را مورمور کرد زل

 دید نبود، ببخشبه خدا از قص: خودش را جلو انداخت حهیمل. ساکت بود

 صحبت کنم؟ شونیشه چند لحظه با ا یم: نگاهش نکرد یول حهیبه طرف مل برگشت

خوام راجع  ینم: جلوتر آمد و گفت یکم. بود ستادهیا اطیوسط ح یرفت طرف ترنم که با سه تا آب معدن حهیمل

 دیهست یشناسم شما خانوم محترم یمن شما رو م د،یبه من سوءبرداشت بکن
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 شما ندارم دییتا به يازین -

 نیچن ستیدونم در شأن شما ن یبود که م نیزدم به خاطر ا یبله منم قصد جسارت نداشتم گفتم که اگر حرف -

 ییکارا

 دیجنگ شه يدونم شما دوتا برادرتون تو یپناه، من م رانیا يآقا دینیبب: اخم کردم. باال رفت میابرو اریاخت یب

 دایشه يشما و همه  يخون برادرها ونیدونم چقدر براتون مهمه خون اونا پامال نشه، من هم مد یشدن، م

 کنم یم یکشور خودم راحت زندگ يهستم که االن تو

 نیاز ا: نگاهم يباز نگاهش گره خورد تو. لبش نشست که مجبورم کرد سکوت کنم يرو ینیغمگ لبخند

 حرفا پر شده نیه که گوشم از اسال یلیلطفاً من خ دینزن يا شهیکل يحرفا

اصل حرفم درباره شما نبود، اتفاقاً درباره خودم  یول ادیبه نظر ن شهیدونم چه جور حرف بزنم که کل یمن نم -

 بود

 سرجامون درسته؟ مینیبش گهیدن پس بهتره د یاضافه م يایالبد چون به ما مزا -

 ادیجسارتش ز. حرف ها بود نیمهم تر از ا یلیخ یلیخواستم بهش بزنم خ یکه م یحرف. نگاهش کردم ساکت

 تره انگار يا شهیشما حرفاتون کل: ندازمیب نییمجبور شدم سرم را پا. کند از نگاهم یشده بود و دل نم

 شنوم یم دییبفرما د،یببخش -

: تمو گف دمیکش یقینفس عم. رفت یم نیاش از ب ییانگار اثر جادو. خواست حرفم را بزنم یدلم نم گرید حاال

 یکشور سهم نیا يحقم بود چون منم تو یمعذرت خواه هیکنم  یفکر م د،یکرد یممنون که معذرت خواه

 دارم باالخره

مملکت زحمت  نیا يشما تو يفقط برادرا دیکن یشما فکر م: نگاهش کردم نیغمگ. نگاهم کرد متعجب

شما  يمحترم پدر من هم اندازه برادرا يآقا یشد ول ختهیبود که ر يزیچ نیبله خون اونا باارزش تر دن؟یکش

روزا  نینون حالل آوردن سر سفره اش ا يکه برا یمملکت يتو. مملکت نیهم يجبهه، تو ينه تو ده،یجنگ

 چیخب ه یکنه ول تیسر سفره، ، که من رو درست ترب ارهیکه نون حالل ب دهیمنم جنگ يبابا یبجنگ دیواقعاً با

و کار کرده اش ازش تشکر نکرده،  یلیزخم و ز يبه خاطر دست ها یکس چیوقت، ه چیهم نداشته ه ییایمزا

 يوام هم ندادن بهش تا حاال، بابا هی یحت م،یه بدیبه دخترت سهم يبود یبهش نگفتن چون کارگر زحمت کش

 یلیشما حرمت داره و خ يرو وقف آدم بودن کرده به اندازه برادرا شیو زندگ شیمن هم که عمرش، سالمت
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رو که به زحمت به دست آورده نگه  ییحرمت جا يبه دخترش تذکر بد يبخوا دهیکه شما از در نرس نهیتوه

 د؟یبداره متوجه

 د؟ینیش ینم* هیشما مگر منظر: آرام گفت. دندان فشرد ریرا ز لبش

 چطور؟ مینیش یم: پوزخند زدم. را خوب درآورده بود آمارم

 دانیم يکرد که تو یام نگاه م ینیچ يداشت به کفش ها دیاش. نگاه کند میچشم ها يبار جرات نکرد تو نیا

من دروغ  ایغلط بوده اند  شیآمارها ندیکرد بب یم نیداشت سبک سنگ. شده بود دهیاز دستفروش خر ریهفت ت

 .میگو یم

 ن؟یاالن از دست من دلخور هست -

 .عشقوالنه میگفت یاز همان طرز صحبت کردن ها که ما بهش م. مهربان بود لحنش

 نه: گفتم آرام

 يدختر نیمن دست پدر شما رو که همچ... خب ...  نیکه زد ییخدا رو شکر، حرف ها: زد و نگاهم کرد لبخند

....  دیخوام بد برداشت کن ینم.... البته ... من  دیدار یمشکل دیبوسم، اگر هروقت احساس کرد یکرده م تیترب

 در خدمت خواهم بود

من منگ نگاه و طرز  یخودشان را رساندند ول ریشصت ت نیو ترنم ع حهیمل. گفت و رفت يلب با اجازه ا ریز

 بغل گوشت؟ دینال یم یمزخرف چ يپسره : گفت حهیمل. صحبتش بودم

 گفتم يدید: او هم خوشحال لبخند زد. بهش لبخند زدم. در سکوت نگاهم کرد ترنم

چون مهم نبود . نگرفته بودم يدرصد هم حرفش را جد کیمن  یول دیآ یگفته بود از من خوشش م ترنم

 یداد جزو عالقه مندان به من حساب م یم ریگ یلیرا که به من به هردل یو تازه ترنم هرک دیآ یخوشش م

 دید یکه خودش را صاحب حق م نیگرفتم چون  ته ته دلم از ا ینم يعالقه را جد نیمن به اندازه ترنم ا. آورد

اگر با او حرف  یول. مثل مهرداد دولتشاه بود ییجورها کیاو هم . آمد یضاوت کند خوشم نمق هیکه راجع به بق

از  اقتشیداشت باهاش صحبت کنم، حداقل ل اقتیبود که او ل نیزدم راجع به حق و حقوقم به خاطر ا یم

 .شتریب یلیخ. بود شتریمهرداد دولتشاه ب

 ؟یرو گفت یچ ؟یچ: گفت حهیمل

 توپ به هردوتاتون بدهکارم االن یبستن هیمن : خنده و من گفتم ریز میزد هردومان
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 نیعصا قورت داده احتماالً هم يآقا نیبابا ا یچیه: داده بود، آخرش ترنم کالفه گفت چیسه پ ریگ یول حهیمل

 جونم يشاد يخواستگار ادیها م يزود

 ها یاَخ قبول نکن: و اخم کرد دیکش ینیه حهیمل

که هست، عاشقم هم که هست تازه  ستیدار ن ندهیکه هست، آ ستین پیچرا نکنم؟ خوش ت: باال انداختم شانه

 یاونم بوس تف تف. کنم یجامعه داده بوس م لیکه تحو یاالن گفت دست بابات رو واسه دختر گل نیهم

 ؟یجونت چ ارشیپس ک: گفت حهیمل. دمیغش خند غش

 گهیومزدنگ کرده دجون که ن ارشیک: ترنم گفت. دمیکش آه

از . بود ینوجوان يعشق دوره  کی. جون نبود ارشیک گرید ارشیک. را باز کردم و دو قلپ خوردم یآب معدن در

 .را از وسط جر داد االتمیچاقو برداشت و تمام خ کیروز مهرداد  کیبعد  یسالگ جدهیتا ه یپانزده سالگ

 دوس دارم؟ یلیرو خ ارشیباورت شد ک يجد یمل: کردم نگاهشان

منو شب تا  يده خرم اگه باور نکنم، آرسام که کله  یبرا دانشگاه قبول شدنت لپ تاپ کادو م یواهللا وقت -

 احتماالً دهیخر* عبدل آباد يخرسه که از دس فروشا هیخوره اند لطف و معرفتش  یصبح م

 خره یم يدوس دار یکنه واست هرچ یم دایپ یکار خوب هینداره اونم باالخره  بیع: دمیخند باز

 بلند بود یشاس هیپام  ریداد حاال ز یجواب م میکه شب و روز پاش نشست يگه اگه اون کار یم: دیکش آه

و پشت به او  دمیچرخ. کرد یگشت نگاهم م یبرم یبود و گاه ستادهیکه دورادور ا مانیرفت به ا حواسم

 رو محروم نکن چارهیب: ترنم متوجه شد. ستادمیا

خره، تازه من که  یباباش م یبیخره از پول توج یجون اگه لپ تاپ م ارشیک: توجه به حرف ترنم گفتم یب

 موند واسه من شیقبول نکردم، بابا جونم رفت پسش داد فقط شرمندگ

 واسه خودش هیبابات هم ضدحال نیاَه ا -

 ارمیوگرنه جفت چشمات رو درم اینکن نیمن توه يبه بابا: را گرد کردم میها چشم

 یکن یهم م دیکه تهد هیچ گهیدوتا نخود د ار،یدرب ایب: باال انداخت شانه

خاك بر سرت فعالً که : ام باز شود نهیتا راه س دمیکش یقینفس عم. میگلو يتو دیآب پر. دیبه حرفش خند ترنم

 يواسه خودت دار یکی ياز من و ترنم جلوتر يتوئه چشم نخود نیوسط هم نیا

 خوام درسم رو ادامه بدم ینکن خواهشاً، من خودم نخواستم، فعالً م یمنو قاط: پشت چشم نازك کرد ترنم

 ....به درك  ،یادامه بده تا کور بش نقدیا: حوصله گفت یب حهیمل
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کنه بعد ما رو  یکه کالس کنسل م یدکتر طهماسب یش یفوق فوقش م: دیکش ازهیرا دراز کرد و خم شیپاها

 کشه دانشگاه واسه کالس فوق العاده یگرما م نیا يتو

 نه؟ ایجشن  ير یحاال فرداشب م: حوصله گفت یترنم ب. ما هم دهانمان باز شد حهیمل يها ازهیواکنش خم به

 دونم یچه م: باال انداختم شانه

 .چشم غره رفت حهیمل

 جونم؟ یرم خوبه مل یدست اول حتماً م يرم، واسه جور کردن سوژه ها یآره م -

 کارِت دراومد عشقم: ترنم گفت. دمینگاهم را دزد. به من انداخت ینگاه میاز کنارمان رد شد و باز ن مانیا

 ستیراحت ن ییآدما نیراه اومدن با همچ یول: بود داد عقب دهیجلو کش یشانیپ يرا که تا رو يمقنعه ا حهیمل

 یگل يشاد حتیاز من به تو نص ادن،یما نمونه هاش ز لیفام يتو

 گرمه گه؟ید میچشم خانم بزرگ بر:  دمیکش میگونه هابه  یدست

 ؟یواسه گرما گل انداخت یمطمئن: گفت حهیمل. از جا بلند شدند هردوشان

 ؟يشهرکتاب شاد میبر: ترنم گفت. دانشکده یکردم و راه افتادم به سمت خروج اخم

 نه يوا: بق کرد حهیمل

 يشاد گهیبه تو گفت آخه؟ داره م یک: دهانم را فرو دادم آب

 شم خب یم دیتژد ارمی یمن طاقت نم م،یبذار امتحانا تموم بشه بعد بر: کردم به ترنم رو

 خنده ریزدند ز هردوشان

 .در تهران است اورانیمنطقه ن ياز محله ها یکی هیمنظر* 

بازار . است یپارچه فروش یاز مراکز اصل یکیجنوب شهر تهران است که  ياز منطقه ها یکیعبدل آباد * 

 .از مغازه ها و دستفروش ها کنار هم است یقیعبدل آباد تلف

**** 

داشت  یسع. کرد یقابل تحمل م یاو را کم يصدا دیچیپ یم دیناه يها غیج انیکه در م انویپ میمال ينوا

شد به همان  یم هیدر آخر شب یعمارت دستور بدهد ول یموقت يبه خدمه  لیاص يبانو کیبخرامد و مثل 

رفتارش از  نیا. بود اندهپر از رفاه گذر یاش را در اضطراب نداشتن زندگ یاز زندگ یکه بخش يدیمامان ناه

کرد  ینگاه م دیپررنگ شدن به رفتار و حرکات ناه يآماده  يبا پوزخند یرچشمیز. ماند یچشم آنا هم دور نم
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امان از زن . ارد اداره کندخودش را همان طور که دوست د يداد تا او قلمرو یاجازه م. کرد یاما دخالت هم نم

 .هزار رنگشان يها و نقشه ها

عمارت  يطبقه  نیا. که مقابلم بود نگاه کردم يبه سمت بار رفتم و از آنجا به منظره ا ولونیو ينوا با صدا هم

سه سالن که با سه پله از هم . دیرس یبه نظر م عیوس يکرد یاش را حذف م هیاگر مبل ها، مجسمه ها و اثاث

دکور کرده  یشرق يایرا به سبک آس نآ دیبخش محوطه بود که ناه نیبزرگ تر یسالن شرق. شدند یمجزا م

بلند بامبو و  يساقه ها ،يرنگ با نقوش قهوه ا یاستخوان يها نهیسفال. بود نیگرم و دلنش زیآنجا همه چ. بود

درهم  یو نقوش یخاک يفرش ها رنگ ها. شده بود دهیوشه کنارش چدانستم در گ یکه اسمشان را نم یاهانیگ

پراکندند آنجا را  یم یمیکه نور مال یینور لوسترها ریز يو مرمر یبخوش تراش چو يداشتند و مجسمه ها

را  ییاز همان آهنگ ها یکیفندق انداخته ام و  يخودم را تصور کردم که دست دور شانه . کرد یم یخواستن

 يقهوه ا يموها انیانگشتانم را م. میشنو یگرفته بود با هم م شیوگای یتمدد اعصاب از مرب يابر دیکه ناه

 ....لغزانم و  یم نگشر

 مهرداد؟ -

 بله؟: رشته افکارم را از هم پاره کرد یبازرگان امیپ نیع آنا

 آد؟ یهم م...  رضایع -

 چطور؟: خوش تراش مشغول کردم یستالیکر يبرداشتم و خودم را به قدح ها یکردم به او و جام پشت

 یچیه -

که با من مچ  یآنا از هرکس. دیآ یخوشش نم رضایدانستم از بودن من در کنار عل ینکردم، ندانسته م نگاهش

)match (جام را .  ستمیتحت تسلطتش ن گریکه هستم د رضایکرد با عل یچون حس م. آمد یبود خوشش نم

درست . انداختم یغرب سالن يبه ساعت قد ینگاه. نگاه کردم زیو خ در حال جست تیسرجا گذاشتم و به جمع

دو  نجا،یشد و بودنِ من ا یشروع م یهمانیم گریدو ساعت د. شده بود هیبیتع وارشیکه بار در د ییهمان جا

همه  یدهم کار را زودتر تمام کنم ول یم حیگفته بودم خسته ام و ترج. تعجب بود هیما یهمانیساعت قبل از م

 .نبود نیاش ا

 يتوانستند حال و هوا یداشتند نم یاشراف يکه طرح ها ییمبل ها یحت. سرد داشت یسالن رنگ و لعاب نیا

 فیمن را توص يبخش احساس من را، احساس تازه  نیانگار که ا. نشان بدهند یمیسالن را صم نیا ییاروپا
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 کیعبوس و تار يتابلوها ،رنگ دیکم رمق و سف يلوسترها ،يدیبه سف لیمتما يخاکستر يوارهاید. کردند یم

 .ناشناخته ییایوصف حال من بودند از قدم گذاشتن به دن یهمگ

که  يمختلف هنر يناهمگون بود از سبک ها یبیخانه ترک نیکل ا. داشت یخودمان یبیوسط اما ترک سالن

 نیرا ا زیداشت همه چ يدانم چه اصرار ینم. با هم دارند یخوب) Harmony( یاصرار داشت هرمون دجونیناه

 .طور تلفظ کند

و  ضیعر يپله ها يرو نبرخورد،یاول. من با فندق را شکل داد يبرخوردها نیبود که مهم تر ییسالن جا نیا

بار فندق را کشف  نیکه اول ییهمان جا. دیرس یدوم عمارت م يبه طبقه  يبود که از سالن مرکز يمرمر

 .بود ختهیطبقه دوم آو يراهرو واریکه به د يبلند يقد يپله ها رو به تابلو نیهم يدر آستانه . کردم

 کجاست؟ ارشیک -

با چند قدم بلند به . گشت حواسم را جمع کرد یدردانه اش م زیکه دنبال پسر عز ونیمحکم و استوار هما يصدا

 حتماً، سالم بایبا د: سمتش رفتم و گلو صاف کردم

 .هستم نجایکه چرا ا. کنم هینداشت دوباره خودم را توج یاما لزوم. هم از بودن من جا خورد او

 یمخف يخانه جاها نیا. دیرس یم واریبزرگ پشت د يکوچک به آشپزخانه  يبه سمت بار که با در برگشتم

عمارت ختم  گریددوم، به بخش  يبه طبقه  یمنته يکه از پشت راه پله ها ییراهرو يورود شیکی. دارد ادیز

 .راه افتادم به سمت راهرو.شود یم

 شیسمت راست دو اتاق بزرگ بود که حاال اول. یو بلند و خال کیتار. بود بیراهرو محل عجا نیکه بودم ا بچه

همان وقت . زد یاتاق پرسه م نیا يتو ادیز ياما شاد خته،یفره يها همانیمخصوص م. کتابخانه شده بود

 دیو ناه ونیکه حاال هما ییهمان جا. بود يگریبعد از کتابخانه اتاق د. که تازه دانشگاه قبول شده بود ییها

قرار داشتند و  یپشت سالن شرق قاًیکتابخانه و اتاق خواب دق نیا. کردند یازش به عنوان اتاق خواب استفاده م

در . دمیراهرو د ي انهیو خودم را م گریدبه سمت  دمیچرخ يبه تند. کرد یهمه پنهان م دیآنها را د يوارید

اگر قرار بود به . نمیرا داخلش بب يبودم شاد دواریکه ام ییبعد آشپزخانه، جا وبود  يانبار کیمخالف  يسو

 .بود ستادهیحتماً حاال کنار مادرش ا دیایب یهمانیم

خنده دار بود . آوردم یبرد و نفس کم م یانگار که من را به عمق اضطراب فرو م. مرموز شده بود الونیو ينوا

. که به دست آوردنش به ظاهر راحت بود یدخترک. شدم یطور دستپاچه م نیا یدخترک دنیکه به خاطر د

 طور بود؟ نیواقعاً ا یکرد ول یهموار م یلیما راه را خ یخانوادگ کتیات
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. تجمل باشد نیس نکردم او مقهور اوقت ح چیاما من ه. کرده بود یزندگ نجایچشم باز کرد ا یاز وقت يشاد

حال  نیبار به هم نیاول....کرد یم یعمارت حکمران نیشد که بر ا یم یبه پرنسس لیتبد شیاهایدر رو تشینها

که  يبلند يدر مقابل تابلو ستادهیا. شتقرار دا یسالن غرب يبودم که باال ییدوم و در راهرو يطبقه ....دمشید

 ستیدو ییرا مثل زنان اروپا رهنشیپ. داشت ینرم قدم برم. شدم شیمتوجه گام ها. دمیترس یازش م یدر بچگ

دامنش را با . رها بود انشیعر يشانه ها يبلندش رو يبود و موها دهیاز دو طرف شانه عقب کش شیسال پ

 یگردننوك پنجه ها با  يرو. باشد ایدامن دن نیتر نیدامن پرچ نیا هنوك انگشت باال گرفته بود انگار ک

داستان  يکتاب ها انیانگار درست از م. آمد یباز از پله ها باال م مهین ییعقب داده و لب ها ییافراشته، شانه ها

در روشن و  کهسر بلند کرد اما متوجه من  دیراهرو که رس يبه آستانه . دیچرخ یآمده بود و در عمارت م رونیب

آن موقع جز آنکه . پررنگ تر شد شیبایآرام پلک زد و لبخند ز. بودم نشد ستادهیا يراهرو در گوشه ا کیتار

آرام عقب رفتم  نیهم يبرا. خواهد چکار کند یجالب بود بدانم بعدش م میمعصومانه اش باشم برا ییبایمحو ز

کرد و  دامنش را رها. ستادیا یشرق يراهرو ياتاق ها ههمان طور نوك پنجه جلوتر آمد و رو ب. و منتظر ماندم

داد و آرام  رونیب نهیرا از س دیایب رونیب یزن ي نهیشد از س یکه م یآه نینرم تر. دیکش شیموها انیانگشت م

 ام؟یلیو: تر گفت

. ندیو من را بب یغرب يباعث شد هراسان بچرخد به سمت راهرو نیو هم رمیخنده ام را بگ يجلو نتوانستم

. دیاز دستم پر دهیترس يجلوتر رفتم و مثل پرنده ا. نگاهم کرد دهیرا مرتب کرد و ترس رهنشیپ ي قهیدستپاچه 

 .داستان ها ياسطوره ا ياز آن مردها یکیبود؟ البد  یک امیلیو. بود امیلیو ارشیک الشیدر خ

 يصدا. از آن نداشتم به سمت آشپزخانه رفتم یشد و راه خالص یکه مدام و مدام تکرار م ياز خاطره ا یعصب

. داشت ییعمارت قلمرو نیا يانگار او هم تو. دیرس یداد خوب به گوش م یمه دستور ممادرش که به خد

تلق و  انیکرده بود در م زیلبرکه همزمان وجودم را  یغم و اضطراب. آمد یکه از آشپزخانه جلوتر نم ییقلمرو

 یچه کار م نجایمن ا. جوك شده بود هیشب يزیبه چ لیو ظرف و ظروف آشپزخانه تبد یستالیکر يتلوق جام ها

راهرو که  یخواستم بچرخم به سمت خروج ون؟یو هما دینبود؟ کنار آنا، ناه رونیمن همان ب يایکردم؟ دن

 .دیگو یم یتر شدم تا بشنوم چ کینزد. متوقفم کرد شیصدا

 مامان اجازه بده -

 یاز خونه بمون رونیشه شب ب ینم یول این يایب يخوا یگفتم نه، اگه نم -

 ستن؟یان ن یخوب يدخترا ،يدیتو که هردوتاشون رو د -
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 .به نظر من که فقط همان دختر مودب خوب بود. مودب بود اریو آن دخترك بس یمنظورش به مل البد

 خودش باشه يخونه  يتو دیبه هم نداره، شب دختر با یربط نایا -

 خودش هه يخودش خونه  يخونه : زد و غرغر کرد پوزخند

 نجایشدنش از ا دهیمن خودم علت بر یدوست داشته باشد؟ وقت دیرا دوست نداشت؟ چرا با نجایا. امدین یجواب

خودم به سمت اوست که  دنیدانست که اضطراب لغز ینم. کار را کردم نیدانست که چرا ا ینم یبودم؟ ول

باز به  ای ژیتبه پرس یربط چیشدن ها ه یوحش نیا. بشم یکند پرخاش کنم و به قول خودش وخش یمجبورم م

 .به خودش مربوط بود. قول خودش کالس ما نداشت

 گم یاصالً به بابا م -

ام نزده بودم که او بخواهد شب را  یمن دو ساعت زودتر از کار و زندگ. برسد نجاهایگذاشتم کار به ا یم دینبا

همه : شان گذاشتم یخصوص يدر را فشردم و پا به قلمرو ي رهیدستگ. دوستش بگذراند یکیآن  ای یمل شیپ

 مرتبه؟ زیچ

عقب  یدو قدم دهینگران و ترس. دیرس یهم کوچکتر به نظر م شیاز سن حاال یبا بلوز و شلوار ساده حت فندق

نگاه ها  نیکامالً زنانه شده بودم و ا يایدن کیوارد . زن ها برگشتند و نگاهم کردند. لب سالم کرد ریرفت و ز

نگاه ها  نیا. گرفتند یم گریبه اسم و رسم من داشتند در خلوت هزار رنگ د یمصنوع یرنگ احترام شتریکه ب

 .گلو صاف کردم و پا به درون آشپزخانه گذاشتم. شده بودند به من خیکه م

را به  شیدست ها. بود گریتر از هروقت د یرسم یآمد کم یگردش نم کلیکه به ه یفندق با کت و دامن مادر

 مهمون ها اومدن؟: شان با همان دامن خشک کردخود يزنان طبقه  يعادت همه 

 يرو یآشپزخانه خودش را به ظرف شکالت يبه فندق که گوشه  ینگاه میباال فرستادم و ن یبه نشانه نف يسر

مثل  نکهیا. کرد یم خشیحتماً توب سدیل یچطور انگشتش را م دید یم دیاگر ناه. مشغول کرده بود انداختم زیم

مادرش هم متوجه نگاهم . دیرس یمبه نظر  یخانوم متشخص با دستمال آن را پاك نکرده بود جرم بزرگ کی

 خانم يشاد: شد و گفت

را گرد  شیگفت که حتماً چشم ها یلحن م نیا یول دمید یبود نم دهیصورتش را که به سمت فندق چرخ من

 .بکشد عیکرده تا دست از ناخونک زدن به شکالت ما

ترش  یاز عرف خارج شده اش بود که خواستن يعادت ها نیهم. کار را بکند نیخواست او ا یم نممن دل یول

که به خاطر تذکر مادرش متوقف  يکار. کرد یدهان م يرا تو شیکه مثل بچه ها نوك انگشت ها. کرد یم
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 زیم يدسرها رو یابیتوجه به من که مشغول ارز یب. ستادمیبهش ا يتر کینزد يجلوتر رفتم و در فاصله . شد

 گم یمن به بابا م: بودم گفت

 با اجازه: تر آمد نییپا شیصدا تن

 باهاش کار دارم ادیبگو ب یبه مندل: سرچرخاندم طرفش. را رو به من گفت نیا

را  يشد مرد یم. دیآ یصدا کنم بدش م يجور نیکه باباش را ا نیدانستم از ا یم. هم رفت يتو شیها اخم

 .از باباش بخواهد؟ شک داشتم شتریب

 شتونیپ انیگم ب یبرگشتن م یوقت ستنیاالن ن -

 یاو م ی، ول»خدمتتون ادی یم«گفتند  یم هیمعموالً بق. کرد با من سر لج داشتند یکه انتخاب م یکلمات یحت

جور او را محترمانه  نیباباش بود که ا شیکیبودند؟ مطمئناً  یاو چ يایدن يارزش ها. »شتونیپ انی یم«گفت 

 .بست یجمع م

رفته دنبال فرمونِ : جلو آمد. داد یرا نشان م نیکه کردم هم یمکث. متوجه دقت من به جمله اش شد مادرش

 خان ونیهما

 من رفتم: گلو صاف کرد فندق

 .دیباز از دستم پر. نگهش دارم؟ نتوانستم شتریتوانستم ب یم چطور

چشم بستم و آرزو کردم باباش اجازه . يسالن مرکز ياز مبل ها یکی يم روآمدم و لم داد رونیآشپزخانه ب از

 .داشتم ییآرزوها نیمثل نوجوان ها چن تیموقع نیمسخره بود که در ا. ندهد که برود

 شوبرت؟ -

 برت؟ یچ: و دست دادم ستادمیا. بود میپرست رو به رو یقیموس يرضایعل. باز کردم و لبخند زدم چشم

 ستین تیو درفش و چکش حال خیجز م یچیهرچند تو ه... کنن، مال شوبرته  یرا مکه اج يقطعه ا -

 ؟يرو  پهن کرد تیبساط متلک پرون ومدهین -

فندق چه جور . ندیارایحتماً رفته بودند خودشان را ب. نبود هیاز آنا و بق يچشم چرخاندم اما خبر. کنارم نشست

 د؟یپوش یم یلباس

 فضا مضا؟ با آنا دعوات شده؟ یرفت -

 بله آقا: برگشت و لبخند به لب جلو آمد. سالن متوجهمان شود يکه آمده بود تو يزدم تا خدمه ا یبشکن

 .مات نگاهش کرد رضایعل
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 اریب یدنینوش -

 االن میهست ریکب يایتانیسفارت بر يکردم تو الیخ ناًیع: گفت رضایعل. گفت و رفت یچشم

 وقت چیه ينه که نبود -

 يبه قاعده  يباز نشده، اونجا هم که جز مارمولک ها شتریپاکستان ب يتو رانیما پامون تا سفارت ا -

 نداشت یچیه گهید* لیکروکند

 رانیا یفرهنگ ریبود که بشه سف نیتو هم ته ته زورش ا يعرضه داره، بابا ياندازه ا هی یخب هرک: دمیخند

 پاکستان يتو

ها  لیداره که با کروکند یعرضه رو اون کا،یآدم بخواد به مملکتش خدمت کنه چه پاکستان چه امر: کرد اخم

 بسازه و خدمت کنه

بابات جرات داره اسم اونجا  شییها، خدا یدانگ زدن به اسم نورچشم شیو اروپا که رو ش کایامر یعل الیخیب -

 اره؟یرو ب

اونجا ناسازگاره، خودش گفت منو  يبدعادته مزاجش به استخرا و پالژها یکم هیبابام  یدون یآخه م: دیخند بلند

 نشم* یکه دچار سوءتفاهم فرهنگ ییجا نیبنداز

 یکه تا حد مرگ م يدار شهیخرده ش يها و اشاره ها هیو کنا مانیها یسالگ جدهیبه ه میکه برگشته بود انگار

 .خنداندمان

 نشه کنار استخرهاش؟ یو دچار سوءتفاهم فرهنگ لیکه بره برز هیک شییخدا یول: دمیام را بر خنده

 من يصد البته بابا: گفت يکرد به من و جد رو

شلوار انداخته  يکه رو یراهنیبا آن پ یمندل. بود که وارد عمارت شد یها آمدند و پشت بندش هم مندل یدنینوش

 يکه تو ییانویبا آهنگ پ یتناسب چیاش ه درهمش کرده بود و پوست آفتاب سوخته یکه باد حساب ییبود، موها

از عمق کتاب  یآمده بود، مندل رونیداستان ب يکتاب ها يدرست از تو ياگر شاد. نداشت ختیر یگوشم م

 يبرا یمندل. پدر و مادر آنا را محاصره کرده بودند يکه خانه  ییهمان کتاب ها. زد یم رونیب یستیکمون يها

 .میکه ما حقشان را خورده بود يا دهیزحمت کش يطبقه . کارگر بود يطبقه  ندهیآنها نما

 ن؟یداشت يگفتن امر کم،یسالم عل -

و باهاش دست  ستادمیا. بود نهیبست خودش همان نوکر خانه زاد دست به س یدخترش او را جمع م یهرچ

 ؟یخوب: دادم
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 ياو بابا. او فرق داشت یکردم ول یرا نم کار نیمعموالً ا. را گرم فشردند میدست ها یزبر بودند ول شیها دست

 .کرده بود ریگ ششیبود که من دلم پ یکس

 به مرحمت شما، امر؟ -

 نداشتم خواستم احوالت رو بپرسم، باغ لواسوون در چه حاله؟ یکار خاص -

 یباغبون ب... داشتن اجیکود هم احت...کردم یخوبه، درخت هاش آفت زده بود سم پاش: زد يتمندیرضا لبخند

 ها همشون سوخته بودن شهیر يبود پا ختهیر ییایمیمروت کود ش

. نبود که بخواهم راجع به آن حرف بزنم يزیکه حتماً از پشکل اصل فراهم شده بود چ یعیزدن از کود طب حرف

 م؟یبمون يچندروز میشه که بر یتا تابستون سرپا م: دمیپرس

 داشت یبه سر و گوش استخر هم بکشه چندجاش نشت یها بله، به بهزاد سپردم دست -

 ؟یخوبه، امشب که هست: لبخند زدم شیایر یتکان دادم و به صورت ساده و ب يسر

 ها بله -

 خوبه -

دانست گلو  یاو هم م یحت. ستادیا. گلو صاف کردم. رفت یداشت م. خواست یاجازه مرخص. نداشتم يکار گرید

 کرد؟ یگفتم شک م یم يزیاالن اگر راجع به فندق چ. ارمد یکه حرف مهم یعنیصاف کردن من 

 هست؟ يا گهیامر د -

 باهاشون آشنا بشه براش خوبه شتریب انیب نیشرکت هم هستند به دختر خانوم بگ ينه فقط امشب بچه ها -

 ادیز یچشم، مرحمت عال: شیچشم ها يلبخند به لب دست گذاشت رو. از گلش شکفت گل

 .صورتش بود يرو یلبخند کج. و به صورتش نگاه کردم رضایو من نشستم جفت عل رفت

 چته؟ -

 هیدختر مندل يزد ینگو اون دختره که حرفش رو م -

 ه؟یچ بشیع: شیزل زدم به چشم ها. کرد یام م یکردم که عصب یجور تمسخر حس م کی شیحرف ها ته

آنا . دمیسالن و علت درخواستش را فهم يناخودآگاه چشم چرخاندم تو. رونیب میجا بلند شد و اشاره کرد برو از

چه گفته است  یبود عل دهیمطمئناً نشن. کرد یگره خورده نگاهمان م يو با ابروها یسالن شرق يبود تو ستادهیا

 .طرز نگاه هم خوب نبود نیا یول
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. کرد یپشت درخت ها نگاه م یید و به جابو ستادهیتراس بلند ا يرو. رفتم رونیب رضایتوجه به او همراه عل یب

را  شیدست ها. بود ستادهیکه ا یبه همان طرف دیدوباره چرخ. تراس او را به سمتم برگرداند يکفشم رو يصدا

 خب؟: ستادمیکنارش ا. قالب کرد نهیس يرو

 ؟یکن یچه کار م یمتوجه: آن که نگاهم کند گفت یب

 نه: دمیرو صورتم دست کش کالفه

 صورتم يتو یرو بکوب تیمحکمِ تقلب ياز اون بله ها یکی دمیترس یخوبه، م -

 کنه یدفعه فرق م نیا -

. طرف و آن طرف کرد نیتراس انداخته بود ا يرا که باد رو یبا پا برگ خشک. و مقابلم قرار گرفت دیچرخ

: میچشم ها سر بلند کرد و زل زد به. آن و لهش کردم يپا گذاشتم رو یعصب. بود دهیچشمم به برگ خشک

 یکن یو داغون م برو در هیبق یزن ینباشه م لتیبگن که مطابق م يزیچ یوقت....  ینیب یم نه،یهم

 فهمم منظورت رو ینم: شده بود نگاه کردم میدست نس ي چهیکه حاال باز يبرگ پودر شده ا به

 گفتم؟ یچ یراجع به آنا نظرم رو خواست ادتهیشدن مراقب باش،  یگم عوض عصبان یم -

توانستم بفهمم  ینم یکرد حت یآمد و شد م یاز در کوچک فرع یاز وقت. باغ يزل زدم به انتها بیدر ج دست

 .دیآ یرود و چه وقت م یچه وقت م

 حواست به منه مهرداد؟ -

 نه -

 ...دختر  نیداشت االن ا یبه هرحال اگه آنا با تو اختالف فرهنگ -

 داخل میبر الیخیب: صورتم يرو دمیکش دست

که بعد  یهست یدنبال چ یدقت کن بفهم شتریکم ب هیبار  نیخب فقط ا یلیخ: شانه ام يدست گذاشت رو آرام

 يکه حاال دار ينشه روزگار

اما به . آن طرف عمارت چه خبر است نمیتوانستم بهتر بب یم دیبود شا زییاگر پا. برگ درختان نگاه کردم به

 .کردند یمبهم تر از قبل م میرا برا ندهیشدند و آ یو درختان مقابلم انبوه و انبوه تر م میشد یم کیتابستان نزد

 طور ادا شده نیا یاست که به خاطر شوخ لیهمان کروکد: لیکروکند*

 .دارد لیدر برز رانیا ریدرباره سف ياشاره به غائله ا: یسوءتفاهم فرهنگ*

**** 
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کرد وارد  یآدم واقعاً فکر م. شد یم دهیفاصله هم شن نیازا که یقیموس يبستم و گوش سپردم به نوا چشم

 .هم خوشگل تر بود و هم بدجنس تر. بودم؟ خب ربه کا که نبودم یمن االن ک. شده است* یعمارت ماندرل

کوچک کردن  يبرا یعمل جراح یعنی. شد نییام باال و پا نهیو س دمینگاه کردم و آه کش نهییآ يخودم تو به

ماها  فینح يهم به فکر شانه ها یکیدوتا هستند، کاش  نیهم هست؟ همه که در به در بزرگ کردن ا زیسا

از تصور . کنند یدرد م شیهابزرگشان کرده و حاال شانه  زیدخترخاله اش سه سا ال،یگفت مر یم یمل. بود

به  نیپاورچ. حرف زدن بودندخانه مشغول  يدو نفر جلو. دیطول نکش یلیخنده ام خ یول. به قهقهه افتادم الیمر

 .بودند بایو د ارشیک. شد یته دلم خال. سمت صداها رفتم

 یکن ینگرانم م يشده، دار یبگو چ ارشیک: گفت یم یعصب باید

 چندبار بگم؟ ستین يزیچ: کالفه جواب داد ارشیک

 مستخدماست؟ يخونه : گفت باید. ندیگو یم یپنجره راحت تر بشنوم چ ریتر رفتم و خم شدم تا از ز کینزد

خواست از آن باال به من نگاه  یحتماً مثل آنا م ارشیشد زن ک یم بایاگر د. کرد یلحنش ناراحتم م. گرفت دلم

 .کند

 خونه هست هیهم  نجایا ستیاز اون طرف اصالً معلوم ن -

. شان بود یزندگ اتیهیکه جزو بد يکار نند؟یخواستند داخل خانه را بب یحاال م. جوابش را نداد ارشیک یول

بود که  ارشیفقط ک. يهرکدامشان به بهانه ا. نجایآمدند ا یافتادند م یخواست در نزده راه م یهروقت دلشان م

 نیا دیفهم یم نکهیا. بود نیکرد هم یرا دوست داشتن ارشیکه ک یلیدل نیاول دیشا. زد یقبل از وارد شدن در م

 .به قول ترنم از ادب به دور است ای. خارج است تیکارها از آدم

 باال میبرگرد الیخیب باید ؟ینیخونه بب نیا يتو يخوا یهست که تو م یجالب زیمثالً چه چ -

ما  هیاصالً نصف اسباب و اثاث. نداشت ییبایز زیچ چیخانه ه نیباشکوه آنها، ا يدر مقابل خانه . گفت یم راست

اسباب و . ما را اشغال کرده بود ياز خانه  یکه الزم نداشتند بخش یهرچ نجا،یهم از آن طرف شوت شده بود ا

 .با هم نداشتند یتناسب چیکه ه يا هیاثاث

 راه و اون راه نیبزن به ا یشه، حاال ه یم تیزیچ کی یبرگشت نیاز چ یتو از وقت -

 میبر میگرده، بر یدنبالم م ونیهمه اومدن االن، هما -

 یخب، هرجور راحت یلیخ -
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رفتند تا  یم بیداشتند ار. دست در دست هم دور شدند. دمیآرام از پنجره سرك کش. شد یدور م شانیصدا

 یول زهیم زهیر يباید. و رفتنشان را نگاه کردم ستادمیچند لحظه همانجا ا يبرا. رو نیبرسند به راه ماش

چهارشانه، و به لطف باشگاه  و دهیکش ارشیک. میبا هم نداشت یفرق چیشدم از پشت ه یاگر الغر م....جذاب

 .دهیورز یکلیرفت با ه یکه م ییها

 شهیو برادرش هم ارشیآمد و شد داشتند ک نجایسال ها ا نیکه در تمام ا ییمردها و پسرها يهمه  انیم در

 نیا یول. هم شکم چران یتا قسمت یکم. چاق بودند یتا قسمت یشان کم هیبق. بهتر بودند هیاز بق ییجورها کی

آن  یکه زمان نیبه خاطر ا دیشا. نشوند ختیتا پهن و بدر رندیشکمشان را بگ يانگار خوب بلد بودند جلو دوتا

گفت  یم شهیهم یبابا محمدعل. بشوند پیگرفتند خوشت ادی شیقدر نداشتند تا شکم چران بشوند و به جا

و  ونیهما شیمنظورش پ» .کردم یکار م ششونیمن پ. وضعش خوب نبود نقدریخان از اولش که ا ونیهما«

 نجایوقت نگفت چطور آنها به ا چیبابا ه یول. است ارشیک مزدکه دخترش حاال نا یکس. بود فیحشمت اهللا شر

 يوقت نه او و نه مامان اعظم راجع به گذشته جلو چیه. باغ کیته  یفکسن يخانه  کیو سهم او شد  دندیرس

 یم مانیبرا يزدند اتفاق بد یسر به مهر بود که اگر ازش حرف مراز  کیانگار گذشته . زدند ینم یمن حرف

 .افتاد یم يمن اتفاق بد يبرا ای. افتاد

چون  یمل شیبابا نگذاشت بروم پ. که دور و برم پهن بود نگاه کردم ییاتاقم و کالفه به لباس ها يتو برگشتم

کند؟ انگار روح  یبه خدا سرباز است مگر قبول م میبگو یحاال هرچ. خانه داشت يداداش بزرگ تو کی یمل

 شهیهم. دانست یفقط بابا م ؟ییبال چه. اوردیسرم ب ییخانه منتظر بود تا من برسم و بال يسرگردان مسعود تو

کرد  قمیدر عوض تشو» .شناسم یبابا جان من مردم، همجنس خودم رو بهتر م«:دیگو یجمله م کیهم فقط 

و نشان بده چه دختر صاحب  ایگفت ب. آن عمارت باشم يکردم او هم بخواهد من تو یفکر نم. یهمانیم میایب

کماالت و جماالت من انگشتشان  دنید رتیمن بروم و از ح منتظرند تیآن جمع يانگار همه . یهست یکماالت

 .دمیباز بلند خند. را با چاقو ببرند

فرض من را سرکار خانم  شیمه به طور پکند ه یکند و فکر م یحق دارد، خودش به من افتخار م بابا

 نرم؟ ایبرم  نیشما بگ: گفتم میام و رو به رفقا ینشستم مقابل کوله پشت. نندیب یمفتخرالسطنه م

خواستم . گردش ملتمسانه نگاهم کرد ياخم کرد و جوجو با چشم ها یج یج. شانه باال انداخت ریرجیج

رفته  ندیخواست بب یالبد م. بود یهمان طور که حدس زده بودم مل. نگذاشت لمیجوابشان را بدهم اما زنگ موبا
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خاك بر : سرم گفت يرا ببرم و گزارش لحظه به لحظه بدهم، بعد هم زد تو لمیالتماسم کرد موبا یکل. نه ایام 

 نیاز ما بهترون چه شکل نیا مینیبب يریچارتا عکس درست درمون بگ يدرست هم ندار لیموبا هیسرت که 

ها  نیا یدانستن زندگ يقدر برا نیواقعاً چرا ا. ول کن نبود گریدادم د یاگر جواب م. جواب دادن شدم الیخیب

زد  ینبود وگرنه چرا ترنم مثل او جوش نم یآنچنان يها یبود دور بودن از زندگ یحرص داشت؟ علتش هرچ

طور  نیاگر هم. لباس ها نگاه کردم بهتخت و دوباره  يرا انداختم رو لیموبا یچه خبر است؟ گوش نجایبداند ا

بود،  شیاگر دو سال پ. کرد یفرق م زیبود همه چ شیاگر دو سال پ. شد یکردم جشن حتماً تمام م یمعطل م

 ...هم  دیشا... ماندم  یقدر دو دل نم نیا یهمانیم نیرفتن به ا يبرا

 ؟یینجایتو ا -

آنکه به خودم نگاه کند چنگ  یبه لباس ها انداخت و ب یآمد و نگاه کالفه جلو. مامان از جا پراندم يصدا

خودش و بابا  قهیکه همه اش سل یرنگ یرنگ ياز وسط لباس ها. کرد نشانییلباس ها و باال و پا انیانداخت م

 يدانست تو یمامان هم م یحت. فتگر شیرو يو جلو دیکش رونیب ینفت یآب ينسبتاً ساده  رهنیپ کیبودند 

 یآب يها هیبا حاش ییمویل رهنیپ ای یشمیسبز  يبا برگ ها یلباس نارنج دنیها پوش یهمانیجور م نیا

 یخب حاال اگر لباس رنگ. هستند يقدر تک رنگ و تک بعد نیدانم چرا ا ینم. ستیجالب ن یلیخ یآسمان

و  اهیقرمز و س تشیانه ایماست و وارفته  يبه رنگ ها ندکن یدارد مگر؟ همش بند م یبپوشند چه اشکال یرنگ

 .دست کی دیسف

بود  يسورمه ا يام را که توش طرح بته جقه ها ییآلبالو رهنیدست بردم و پ. بود یهنوز مشغول وارس مامان

 نیچ یزانو که دامنش کم يتا رو رهنیپ کی. سوغات آورده بود ستانیرا ترنم از مسافرتش به س نیا. برداشتم

 یرا م نیاگر ا یعنی. شده بود يوزد نهییمچم بود و دورشان آ يوجب باال کی شیها نیآست يبلند. دار بود

 کردند؟ یمسخره ام م دمیپوش

 ن؟یا: نگاهش کرد مامان

 آره: و گرفتمش مقابلم ستادمیا نهییآ يرو به رو. مامان خودم شیاول ایب

ار کمد، کفش بعد از سه جعبه کوچک کن. درآورد میضخ یساپورت مشک کیو  یمقابل دراور چوب نشست

 .درآورد و جفت کرد مقابلم يساده ا یمشک یعروسک

 شلوغه؟ یلیخ -

 شناسم یعده هم اومدن که نم هی شونیشگیهم يآره، جز دوست و آشناها -
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 شرکتشون هستن يالبد از بچه ها -

 زود برگردم دیگمون کنم، بجنب با -

 بابا کجاست؟ -

 یچرخه، حواسش هست به همه چ یم -

مامان با . رد کردم و گره زدم میموها ریرا مثل تل سر از ز یکوچک يو روسر دمیسکوت لباس ها را پوش در

 .برس آمد طرفم

 شه مامان ینه وز م -

شده بودم، البته نه به اندازه  ییایاسپان يها یکول هیشب. مرتب کردم یرا کم میدرشت موها يانگشت حلقه ها با

 یانگشتر پهن و صورت. دمیدرآوردم و پوش يحلقه ا ياول دراور دوتا گوشواره  يوکش ياز تو. یآنها الغر و بارب

 یو سرخاب یمشک يوسطم و النگوها گشتان يبه مناسبت تولدم داده بود انداختم تو یرا که مل یرنگ

 .دمیام را هم پوش یکیپالست

رفتم دانشگاه  یکه م یینه مثل وقت ها. اخم نداشت. به مامان ینگاه میانداختم و ن میبه رژ لب ها ینگاه مین

 من را شوهر بدهد؟ یهمانیم نیخواست وسط ا یم یعنی. داد کمرنگش کن یو مدام تذکر م

 کمرنگش کن: نتوانست ساکت بماند. دمیلبم کش يام را برداشتم و محکم رو ییلب آلبالو رژ

 خوبه؟: مقابلش ستادمیا. دمیرژ گونه هم مال یکم با انگشت لبم را پاك کردم و. راحت شد المیخ

که ممکن است  يآنقدر خوب شد یعنی نیا. لب چند دعا خواند و فوت کرد طرفم ریذوق نگاهم کرد و بعد ز با

 .خامش سوخت االتیخ يدلم برا. چشمت بزنند

ما و  اطیکه حدفاصل ح یدرختان انیلحظه دلم خواست از م کی یرو، ول نیطرف جاده ماش میهم راه افتاد با

 .ستیگریجور د کیگفت امشب  یم بیغر یحس. گذشته ها رد شوم ادیعمارت بود به  عیوس اطیح

 امیطرف م نیمامان من از ا -

 یش یم فیوسط خاك و خل کث م،یور بر نیاز هم ایب: طرفم دیچرخ

 کنم یآبنما کفشم رو پاك م يجلو دمیرس: لبخند زدم بهش

 چه بکنم گهید یخل: هوا تکان داد يتو یدست

سمت  يبه سمت درخت ها دمیچرخ. درخت مقابلم رد شد و راه افتاد فیچند رد انیاز م. را گرفت و رفت راهش

 دجونیناه. زندیبر زهیدرخت ها را سنگر نیخواستند فاصله ب یوقت بود م یلیخ. انشانیراستم و قدم گذاشتم م
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شد  یکه چقدر خنده دار م يوا. شود کینتدار بگذارند تا فضا رم هیگفته بود چندجا وسط درخت ها را چراغ پا

 !کیرمنت... دار  هیچراغ پا. خواست باکالس حرف بزند یم یوقت

 يگربه ا دنیکش فیف يصدا. سوت و کورمان نگاه کردم يبه خانه  یکیتار يدرخت ها و از تو انیم ستادمیا

. ییبه سمت روشنا دمیدرخت ها دو انیو پا به دو از م دمیترس. تنم را لرزاند یو بعد فروافتادن چند قوط یانعصب

. معلوم نبود زیچ چیه نجایاز ا. نگاه کردم یاهیو دوباره به س ستادمیآبنما دست به زانو و نفس زنان ا کینزد

 یدست. را که شل شده بود دوباره سفت گره زدم يآب دهانم را فرو دادم و روسر. و نفس گرفتم ستادمیراست ا

. به دست متوجه من شدند گاریتراس س يدو سه نفر رو. و آرام تر راه افتادم به سمت پله ها دمیکش میبه موها

 يورود يجلو. آرام نگرفته بود دیتپ یام م قهیشق يکه هنوز تو یکنارشان رد شدم اما نبض زو آرام ا ریسر به ز

 نیهم. بود يورود نیبه خاطر هم میاضطراب ها لیدل کیهم  دیخب شا. دمیکش قیعم یو نفس ستادمیخانه ا

 ین جا بچرخیاجازه ا یب نمینب: صورتم تکان داد و گفت يمقابلم و انگشت اشاره تو ستادیجا مهرداد ا

به اشک  يشم هاجا سرم را بلند کردم و با چ نیهم. خانه نیا يتو دنیمال چرخ. ستمین نجایمن مال ا یعنی که

 نکردم يمن کار بد: ختیر رونیو به زور دو سه کلمه ازشان ب دندیجنب مینشسته نگاهش کردم و لب ها

ام  يهمباز یزمان کی ارشیمگر ک. دادم یام مسابقه م یدوران کودک يمن فقط با همباز میخواستم بگو یم

. و برگشت داخل دیاو چرخ یکجاست ول گاهمیدانم جا یمن به موقعش خوب م میخواستم بگو یم. نبود؟ بود

بد است  یلیخ. و بلند زار زدم مو خودم را پشت در اتاقم حبس کرد دمیدو نییپا هیپله ها را با گر نیمن هم هم

 یلیخ. خراب شود ينجوریعشق اول آدم ا

 ؟یواسه چ يواستاد نجایا -

خودش  دیمگر ناه ستم؟یبا نجایشتم احق ندا. از احساسش نگاه کردم یبلند کردم و به صورت سرد و خال سر

 ای...خواهش نکرده بود  ایکارت نفرستاده بود،  میبرا ا،یدعوتم نکرده بود؟ حاال برفرض که فقط گفته بود تو هم ب

... 

 برو داخل -

 يرود که رو یم ییکه خوشحال به سمت آدم ها دمیآرام سربرگرداندم و د. کنارش رد شدم و رفتم داخل از

داخل که باز چرت و  امدهیکه حداقل پشت سرم ن نیاز ا. راحت شد المیخ. بودند دنیکش گاریتراس مشغول س

 .پرت حواله ام کند

 ؟یهست يشما شاد -
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که انتظارش را نداشتم آنجا جمع  یتیجمع. ام وسط سالن ستادهیمتوجهم کرد ا دیپرس یکه اسمم را م ییصدا

 بله شما؟: انداخت یپناه م رانیا ادیمن را  ییجورها کیزد نگاه کردم،  یلبخند م نیکه مت يبه مرد. بودند

 دولتشاه يدوست آقا ،یاحیر رضایعل -

 آهان، خوشوقتم -

 دیببخش: گفتم ریسر به ز. صورتم يمانده بود رو رهیطور خ همان

. از کنار او هم رد شدم. البد دوست آن مجسمه متحرك بود. باشد ارشیخورد دوست ک یاش نم افهیسن و ق به

 .رد کنم خوب بود گریقرار است چندتا مانع د قاًیدانستم دق یاگر م

 ؟يشاد -

شانه ام  يدستش رو. دنبال صاحبش گشتم تیجمع يتو. صدا را دوست داشتم نیا. شناختم یصدا را م نیا

 یحساب يکرد نگولیج: نشست

 خوش گذشت؟ نیچ ا؟یک یخوب: مدیزده خند ذوق

 آوردم مونویآره برات ک -

 اسیمال ژاپن مونویک: افتاد، اخم کردم* »شایگ کیخاطرات «به کتاب  ادمی

 سوادت چقدره نمیخواستم بب یول م يا: دیخند

. طرفمان دیآ یدارد م دیگفت که ناه یخورد م یم نیزم يو کوتاه کوتاه رو یکه عصب ییپاشنه ها يصدا

لبم را به هم فشار دادم که . افتاد یپنگوئن م ادیرفت آدم  یراه م یکه وقت يجور دیپوش یلباس تنگ م شهیهم

 هامون؟ یجوون ادیبه  میکم باهاشون کل کل کن هی ياوردیرفقات رو ن: گفت ایک. زدینر رونیخنده ام ب

 ؟يشاد -

جون سالم، چقدر  دیناه يوا: شدمزده  جانیه دنشیبرگشتم و مثالً از د. زد یم غیگوشم ج کینزد دیناه

 يخوشگل شد

از دماغ کج و کوله اش مسخره تر . کوچک و بزرگ بود نگاه کردم شیاش که سوراخ ها یبه دماغ عمل بعد

شد او مادر مهرداد دولتشاه باشد،  یباورم نم. بچه ها نیع. اش یشانیپ يبود رو ختهیر يبود که چتر شیموها

 گاهیمخصوصاً جا. کرد یم وشزدبهشان گ شیهمه را با اخم ها گاهیکه جا يا دهیمادر مرد شق و رق و اتوکش

در  یکرد خودش را جوان تر از سنش نشان بدهد و به طرز مضحک یم یزن که سع نیشد ا یباورم نم... من را 

 .بود یخورد مادر مهرداد دولتشاه باشد ول یتالش شکست م نیا
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 دادم یدونه لباس خوشگل داشتم بهت م هی یگفت یم ،يدیپوش هیلباس چ نیا: چشم نازك کرد پشت

 قدر چاق بودم؟ نیا یعنیکردم،  کلشیبه ه ینگاه

 یکمکش کن ییایبه مادرت گفتم زودتر ب: گرید يشاخه  کیبه  دیپر شهیرفت چه گفته و مثل هم ادشی

 نیا دیهمش به سفر و گشت و گذار ؟یشما خوب. درس داشتم: به زور لبخند زدم یشد ول زیدلم سرر يتو غم

 روزا

 يعرق رو زیر يطرف و آن طرف خودش را تند تند باد زد و دانه ها نیا دیچرخ یطور که سرش م همان

که تازه از در وارد شده بودند  یهمانیم دنیزده از د جانیبه حرفم نداد و ه یتیاهم. پوستش را با دستمال گرفت

بهتر . رمیشناختم تا باهاش گرم بگ ینم یو من کس بایرفته بود سراغ د ارشیک. دور و برم را نگاه کردم. رفت

حداقل  يجور نیرا آورده بودم، ا لمیتوقعش را داشت؟ کاش موبا دیکه ناه يمامان؟ همان کار شینبود بروم پ

 .... يفرستادم برا یدو سه تا اس ام اس م

 سالم -

کردن من  نیشدم که مشغول سبک سنگ یبرگشتم و متوجه مرد بلند قد و جذاب. شناخت یبود من را نم یهرک

 یبهش م یحساب شیو شلوار سورمه ا یشمیبود و کراوات سبز  دهیپوش یو خوش دوخت یآب یرسم رهنیپ. بود

 .آمد

 سالم -

 روزبه سرمد هستم: تر آمد کینزد یکم

 يشاد: کردم پشت سرم و لبخند زدم میرا قا میدست ها. دستش دراز شده بود طرفم. یاسم و رسم باکالس چه

 یبهشت

از طرز  یحت. بود بهیغر يحواسم به نگاه آدم ها. تر بود یاز سالن که خال يو قدم زنان راه افتاد به گوشه ا آرام

 .خانه رفت و آمد داشته و کدام تازه وارد است نیتوانستم بفهمم کدامشان قبالً به ا ینگاه ها هم م

 نیدیپوش یجالب يچه لباسها: کرد گفت یسرم نگاه م يرو یطور که به تل سرخاب نهما

 ممنون: لبخند زدم. که لباسم به نظرش جالب آمده بود خوشحال شدم نیا از

 خانم؟ يچندسالتونه شاد -

 سرمد؟ يآقا: ستادیترساند کنارمان ا یکه من را واقعاً م يا افهیکه مهرداد با ق میبگو يزیباز کردم چ دهان

 .دیروزبه سرمد هم به حد مرگ ترس. دمیترس یفقط من نبودم که از او م نه،
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 دولتشاه يسالم آقا: دراز کرد طرف مهرداد دست

 کی. کرده بود ریبغض تلخ هم همانجا گ کیانگار . را فرو دادم میآب گلو. ماند کاریهوا ب يدستش تو یول

 يطور نیجلو آمد با من حرف بزند او ا ید تمام شب هرکساگر قرار بو. شده بود یقاط تیبغض که با عصبان

 .ماندم یهم نم قهیدق کیبکند 

 تونییخوشحال شدم از آشنا یلیخ: تکان داد و بعد رو به من گفت يگفت و او سر يزیگوشش چ کنار

 نجایا ومدمیدعوت ن یاجازه و ب یمن ب: گرفتم شیدست پ یول. خودم بودم خیمنتظر توب. را گرفت و رفت راهش

 دیاالن بگ نیبودنم ممکنه جالب نباشه هم دیکن یاگر شما احساس م یدولتشاه ول يآقا

. رمیگردن باال بگ یکم دنشید يبه صورتم نگاه کرد و جلوتر آمد و مجبور شدم برا هیچند ثان. باال رفت شیابرو

 .کرد شیصدا یکه کس دیبگو يزیلب باز کرد چ

 مهرداد؟ -

غضبناك نگاهم  یبه آنا لبخند زدم و جلو رفتم تا باهاش دست بدهم ول. هلکه نجات دادبود که من را از م آنا

 یمجبور شدم کم. دمید یبار بود که م نیرا اول ینگاه عصبان نیا یگرفت ول یم دهیمن را ناد شهیهم. کرد

 سالم خانم دادخواه: تر خطابش کنم یرسم

مختلف  پیسالن و به ت يتو دمیدوباره چرخ. اش وانهیبه جوابم تکان داد و بعد رفت طرف شوهر د يسر فقط

سالن  يکه تو يمدور زیافتاده باشد، به سمت م بیغر تیجمع کیکه وسط  يبچه ا نیع. آدم ها نگاه کردم

بود که در عمرم آمده  یهمانیم نیزترینفرت انگ. خودم بردارم يبرا وهیبشقاب م کیبود راه افتادم تا  يمرکز

 .بودم

 آشپزخونه؟ ينداره تو يرمامانت کا -

. بود بیعج میکنند برا ریزن و شوهر کمر بسته بودند من را تحق نیا نکهیا. فکم منقبض شد يها چهیماه

آن که جوابش را بدهم راه افتادم طرف  یگذاشتم و ب نیرا زم وهیبشقاب م. برگشتم و به صورت آنا نگاه کردم

 چرا؟ کنند؟ رمیکه تحق نجایخواستند ا یمن را م. دیرس یکه به آشپزخانه م ییراهرو

خواست بروم همانجا  یدلم م. که کتابخانه بود ییهمانجا. به سمت راستم انداختم ینگاه. خلوت بود راهرو

مردد  ستیبه اندازه من مشتاق خواندنشان ن یکس چیکه مطمئن بودم ه ییکتاب ها. و کتاب ورق بزنم نمیبنش

. زد رونیکالفه و خسته از در ب يددو قدم جلو رفتم که در باز شد و مر. مکتابخانه نگاه کرد يبه در بسته 

و  گریبه طرف د دمیچرخ. بود یانگار منتظر مالقات کس. زل زده بود به من یکیتار يدستش بود و تو گاریس
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ا ب يفروتن خودت رو خفه کرد يآقا: همان وقت آنا از کنارم با عجله رد شد و به سمت در رفت و بلند گفت

 شده باز؟ یچ گاریس

بار هم  کیتا به حال . جرات نکردم نگاهشان کنم یشود ول یآنا م يفروتن چه کاره  يبودم بدانم آقا کنجکاو

بود با  دهیزدند فهم یم شیرو يراحت جلو یلیکه خ ییبودم و مامان از حرف ها دهیند نجایمامان و باباش را ا

 .یشکیخوشحال بشود؟ ه هردادبود که از ازدواج با م یک. ازدواج او و مهرداد مخالف بوده اند

به آشپزخانه هم به  دهینرس يمامان از دو متر يغرغرو يصدا. باال انداختم و آرام رفتم طرف آشپزخانه شانه

. زد یآمدند غر م یخانه م نیوقت ها به ا نیهم يکه فقط برا يا چارهیب يداشت سر کارگرها. دیرس یگوش م

 يکرد؟ تصور مامانم با موها یشد اعظم جووون همان کارها را م یمامان اعظم هم م يروز کیاگر  یعنی

که به زحمت با آنها تعادلش را حفظ  يپاشنه بلند يدست قرمز با کفش ها کی رهنیصورتش و پ يتو يچتر

 نیا هم همخاله مه لق. جالفت ها بکند نیگذاشت مامان از ا یوقت نم چیبابا ه. کرد واقعاً خنده دار بود یم

 .شد یبچه اش حساب م ییجورها کیبردم چه برسد مامان که  یبزرگم حساب م يمن هم از خاله  یحت. طور

 .... دیببخش: دیپر رونیرنگارنگ از داخلش ب يدسرها ینیبا س یباز آشپزخانه را کامل باز کردم و زن مهین درب

 د؟یدار يکار: سر تا پام را برانداز کرد. رفتم عقب

 رو بردم شیکیخانوم خانوم من : سرش را برد داخل آشپزخانه ردیآنکه جواب بگ یب بعد

زود : زد غیمامان ج. خانم گذاشته بود دیناه يانگار او هم جا پا. گفت خانوم؟ به به چشمم روشن یمامان م به

 برگرد

. داد نگاه کردم یدستور م هیرفتم داخل آشپزخانه و به مامان که دست به کمر به بق. گفت و رفت یشیا زن

 ن؟یخواست یم يزیچ: دیپرس یکی. جلوتر رفتم. سخت مشغول سلطنت کردن بود. حواسش به من نبود

 ؟یکن یچه کار م نجایا: انداخت شیبه ابرو یگره. متوجه حضور من شد مامان

به سر و  یمامان دست یچقدر وقت. طفلک بابا. کمرنگش شدم شیو تازه متوجه آرا ستادیا میرو يآمد جلو بعد

حضرت دولتشاه  یهمانیم يکرد و حاال تو یکارها را م نیکم ا یلیاو خ یکرد ول یذوق م دیکش یصورتش م

 .خوشگل کند یبود کم دهیبه نظرش رس

 ؟يریغذا بگ يبو نجایا یبچپ ياومد رون،یبرو ب: آشپزخانه یکرد به سمت خورج تیرا دوباره هدا من

 گردم خونه یسم، اصالً برمشنا یرو نم یکس: باال انداختم شانه

 اون سوراخ چشمت رو کور کن يبرو برو بچپ تو: اش را پاك کرد یشانیعرق پ یحرص
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شرکتشون هم هستن، خب  يکارمندا یگ یکم زرنگ باش، مگه نم هیدختر : را آرام تر کرد و ادامه داد شیصدا

 رنیبگ لتیاونجا تحو يبر یکنارشون باهاشون دوست شو فردا خواست نیبرو بش

 اصالً؟ نایخوام برم شرکت ا یگفته من م یک -

 من -

 نیخدا از دهنتون بشنوه قربون دستتون آقا ا: صورت مامان پهن شد يلبخند رو. مهرداد از جا پراندم يصدا

 دیصالحشه بلکه شما پشتش باش یچ ستین شیدختر که خودش حال

 نیمطمئنم ا. به صورت مهرداد نگاه کنم اما هنوز جرات نداشتم. مامان حرصم گرفت يعسل باز نیریش از

که فقط  کارهیاون قدر ب یکن یچرا فکر م«گفت  یترنم م. بود دهینقشه مزخرف خواب کیگفتن پشتش » من«

 .کرد یوقت جور م شهیچزاندن من هم يمطمئن بودم برا یول» واسه چزوندن تو نقشه بکشه؟

رو جمع کنه،  زهایم نیرو بفرست یکی: و به مامان گفتر. شد کیجلوتر و عطر ادکلنش زودتر از خودش نزد آمد

 هست؟ رونیحواسش به اون ب یکس

 خدا مرگم بده چشم االن االن يوا: دیصورت کوب يدست رو مامان

 گهیبرو د: به من افتاد، سر برگرداند ادشیبه سمت آشپزخانه و  دیچرخ

حاال . آمد یپشت سرم م. آرام از کنارش رد شدم. بود ستادهیمقابلم ا بیمهرداد نگاه کردم که دست در ج به

مضطرب تندتر قدم . تا وسطشان پِرِس شوم دیایب رونیکتابخانه ب يبود آنا هم از آن طرف راهرو از تو یکاف

 .برداشتم

محکم سرجا . مثل برق از تنم گذشت یانیجر. شانه ام را لمس کردند شیراهرو انگشت ها یخروج کینزد

مخوف در  يموجود.... ببر بنگال «. شیچشم ها يماده ببر زل زدم تو کی نیطرفش و ع دمیخو چر ستادمیا

 یگوف يآقا ارتونک يکه تو یکله ام نشست؟ مثل همان يلحن مسخره از کجا تو نیا.... » هند يجنگل ها

 یاصالً به من م. رمیخنده ام را بگ يکردم جلو یسع یلیخ. خل و چل بود یلیکه خ یببر بنگال. زد یحرف م

 ....نخند....  سیه سیآمد ببر باشم؟ ه

به اندازه اسم و رسم اون شرکت  یکن یسع دیبا یاونجا کار کن يایب ياگر بخوا: بود بشیج يهنوز تو دستش

 ؟یمتوجه ،یبزرگ بش

 ریراهرو گ يآن قدر که من را تو. است کاریچقدر ب دید یبود و م نجایکاش ترنم ا. هم گذاشتم يرو پلک

 .و متلک بارم کند ندازدیب
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 تمیاذ یکند؟ اصالً به چه حق تمیانداختم تا اذ یم ریسرم را ز دیبا یتا ک. رونیباال انداختم و راه افتادم ب يا شانه

خانه  نیا يتو یکرد؟ ما که مفت و مجان یکار نم نجایکرد؟ مگر من ارث باباش را خورده بودم؟ مگر بابا ا یم

اجازه با برادرش  یب دیگفته بود نبا یطور وتازه از وقت نیمامان هم هم د،یکش یبابا زحمت م م،یکرد ینم یزندگ

 .عمارت نگذاشته بودم نیا يرا تو میبار هم پا کی یبچرخم حت

دلم . ها نگاه کردم همانیدادم و به م هیپشتش تک. راهرو خارج شدم و رفتم طرف ستون بزرگ وسط سالن از

. آن طرف سالن نگاه کردم يبه ساعت قد. مهرداد رو به رو شوم يزهرمار افهیا قخواست برگردم و ب ینم

 ستیتاریگ. حال وادارد وخواست همه را به شور  یارکستر م. شد یساعت نه شب بود و تازه سر شب حساب م

 .حرف ها بود نیتر از ا یرسم یهمانیبود وگرنه م ارشیحتماً کار ک. ها مشغول شده بودند

 ادمیرقص دونفره، تانگو . است گریجور د کیهم  شانیآهنگ ها. ترها جلو آمدند و مشغول رقص شدند جوان

لرزاندند و دست  یم نهیس اطیزدند و همه وسط ح یم يآهنگ بندر. سبحان، پسر خاله مه لقا افتاد یبه عروس

 دنیحداقل د. گذشت یخوش مشتر یب یلیخ ياتفاقاً آن جور. دادند یسر گرفته بودند و تکان م يها را باال

 .خنده بود هیما یشدند به ظرف ژله کل یم لیآمدند و تبد یم رونیکه از جلد عبوسشان ب ییمردها

 يصدا. جا خوش کرده بود ایک نهیس يو سر او رو بایکه دست حلقه کرده بود دور کمر د ارشیزدم به ک زل

 ؟یهست يحسابدار يشما دانشجو: روزبه سرمد کنار گوشم گفت

 بله ترم چهار: طرفش دمیچرخ

 .شدم ارشیو ک بایمحو رقص د دوباره

 ن؟یدولتشاه هست يآقا يآشنا -

 .ستیدانستم که رقصش بد ن یتمرکز نداشت وگرنه من م. درهم بود ایک افهیق

 ؟یچ -

 خودم شیپ دییایب يواسه کارآموز دیگفتم اگه دوست داشته باش -

 ارشیکه بتواند صبحت کند و ک ییتلفن به دست رفت جا باید. ستادندیا يو کنار دندیدور رقص کی بایو د ایک

کردم  یعمارت نگاه م یرفت به سمت خروج یکه کم کم داشت م ارشیهمان طور که به ک. طور نیهم هم

 دونم ینم: تفاوت شانه باال انداختم یب. يمانده که بروم آنجا کارآموز نمیفکر کردم، هم

 هیهستم اونجا، فرصت خوب يارشد حسابدار ریمن مد: ستادیو کنارم ا آمد

 رمیبگ میدم بعداً تصم یم حیترج یممنون ول: شیو گردن باال گرفتم و زل زدم به چشم ها دمیچرخ
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 هم خوب یلیخ: لبش محو نشد ياز رو لبخند

ما  يشده بودند رو خیکه م ییاز نگاه آدم ها. تیجمع يرو دینگاهم چرخ اریاخت یازش فاصله گرفتم و ب یکم

گشت ازش  یبرم یکاش وقت. هنوز برنگشته بود ارشیک. شرکت هستند يکه کدامشان کارمندها دمیفهم یم

دندان به  یحرص. کرد یم خمیهمه توب يآمد و جلو یالبد بعدش هم مهرداد م. چرا ناراحت است دمیپرس یم

 .دمییهم سا

 نه؟ نیومدیتا حاال شرکت ن: دوباره حواسم را پرت کرد سرمد

آنجا که  ایگفته بود ب ارشیک یعنی. ییجا میبرو ارشیخواستم با ک یم. بار کی. رفته بودم. نگاهش کردم منگ

 ...شاپ با بچه ها  یکاف میبعد برو

 چطور؟: را جمع کردم حواسم

 تون آشناست افهیق: اش خورد یدنیاز نوش یباال انداخت و کم شانه

آمد با من الس  یالبد بدش نم. خانواده دارم نیبا ا یه نسبتچ قاًیکند بفهمد من دق یدانستم دارد جان م یم

 ینم میخواستم بهش بگو. دیایتا راحت تر جلو ب ستین يقو یلیشد که نسبتم خ یمطمئن م دیاول با یبزند ول

 ...شرکت و او هم اجازه الس زدن با من ندارد چون  میایخواهم ب

 ؟یرقص یشما نم -

 نه: اخم کردم. دوست مهرداد بود. بود جمع شد دهیسوال را پرس نیکه ا یبه کس حواسم

را داد به دوست مهرداد که لبخند به  شیروزبه سرمد باز گم و گور شد و جا. سالن مشغول رقص بودند يتو همه

 چرا؟ دیناراحت: لب جلوتر آمد

 یمرد م نیحاال که ا. تماز رو نرف. گفت که دوباره آمده خرمگس معرکه بشود یمهرداد م يادکلن آشنا يبو

دستم . باهاش حرف بزنم یآمد کم یکرد بدم نم یچکاره ام و باز همان قدر محترمانه رفتار م نجایدانست من ا

 ستمیناراحت ن: ام نهیرا قالب کردم رو س

اما . حاال مهرداد کنارم بود. که دو به دو شده بودند ییبرگشت به طرف زوج ها. همان حال لبخند زدم در

 ناراحتش کرده مهرداد؟ یامشب کس ایبداخالقه  شهیخانوم هم نیا: دوستش گفت. کردم یاهش نمنگ

. خودش کم بود، زنش کم بود حاال دوستش هم آمده بود. افتاده بودم يریعجب گ. دادم رونینفسم را ب یعصب

 دچار سوءتفاهم شده ستین ينجوریا شهینه هم: مهرداد گفت
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وقت فکر  چیمن که ه ؟یچه سوءتفاهم. دمیآه کش نیغمگ. لب دوستش نشسته بود يرو يزیتمسخرآم لبخند

 کرد دچار سوءتفاهم شده ام؟ یهستم چرا فکر م شانیاز زندگ ینکردم جزئ

 دولتشاه يکنه بانمکه آقا یاخم هم که م یحت یول: گفت دوستش

برخالف انتظارم  یول. کرد یحرف زدن م يقبل از جد شهیکه هم يکار. مهرداد گلو صاف کرد. خوردم جا

دنبال : طرفم دیهمان وقت مهرداد چرخ. دمیدور و برم را نگاه کردم و آرام آرام خودم را عقب کش. نگفت یچیه

 ؟يگرد یم یکس

فکر  شتریمهرداد نگذاشت ب یول. ستیحالش خوب ن دیرس یکجا رفته، به نظرم م ارشیک نمیخواستم بب یم

 اونجا میبر: کرد سالن اشاره یبه گوشه شمال. کنم

 ....دولتشاه من  يآقا: گفتم کالفه

جدا کرد و  تیآرام آرام خودش را از جمع. اشاره زد میخواست برو یکه م ییگفت و با ابرو به جا یسیلب ه ریز

خان شده بود و  ونیقد بلند هما زانیآو يبود که به شکل مسخره ا دیحواسم به ناه. من دنبال سرش راه افتادم

پر از  ینیآنجا با س کیرمانت ياما محو فضا ودکه جزو خدمه ب یبه دخترک. آورد یدلباخته را در م يزن ها يادا

که دست  يبه دختر. بار بود کینزد يکه حواسش به آدم ها یشده بود به دکتر فرح خیکوتاه و بلند م يجام ها

 ....که  باید يبود، به حشمت اهللا بابا ستادهیپله ها با اخم ا يباال نهیبه س

 ؟يگرد یم یدنبال ک -

 بگردم؟ یدنبال کس دیچرا با ،یشکیه -

 ... یکن یطور که چشم چشم م نیدونم، ا ینم -

 يها یدنیگفتم سالن عشق و حال، چون بار نوش یکه من بهش م یسالن يگوشه تو نیا. حرفش را خورد هیبق

چند زن و مرد نسبتاً مسن که حوصله . کنار بار مشغول بودند يچند نفر. نبود یکس. سالن بود نیا يرنگارنگ تو

. لذت ببرند یهمانیم نیاز ا خودشاندادند به روش  یم حیعشقوالنه آن طرف سالن را نداشتند و ترج يرقص ها

 .اخم کرده بود شهیبار بدتر از هم نیچون مهرداد ا رونیدادم برگردم ب یم حیمن هم ترج

 ... ای يبگرد یدنبال کس دینبا یمهمون نیا يتو نجایا -

 ؟یچ ای -

 گفت؟ یبهت م یسرمد چ يآقا -
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وصل کردن خودم به اسم و رسم شما ندارم به خدا  يبرا يمن دچار سوءتفاهم نشدم، اصالً هم نقشه ا دینیبب -

 ....آم چه برسه که بخوام  یوقت دور و بر شرکت شما هم نم چیه دیمطمئن باش.... 

 يزیبر یگنده گ نیبه ا ییبرنامه ها يکه بخوا يهنوز اونقدرها عمر نکرد ه،یات چ ندهینگفتم برنامه پربار آ -

 گفت بهت یسرمد چ يگفتم آقا

 ؟ياونجا واسه کارآموز امیدوس دارم ب دیپرس: باال انداختم شانه

 خب؟ -

 گم یتون مرو به خود نیاالن هم دارم هم يدیشما سر رس یعنینتونستم بگم نه،  -

 یکار را م نیاست هم یعصب یوقت. دیصورتش کش يرا رو گرشیفرو برد و دست د بشیج يدستش را تو کی

 اش کرده بودم؟ یخوب بود که عصب. کند

پشت به . دنبال سرش بروم یتر شد و من هم مجبور شدم چند قدم کیکنار سالن نزد يبه پنجره قد یکم

. فاصله معلوم نبود نیاز ا یچیبود و ه کیتار یلیخ رونیب. به تراس نگاه کردم اریاخت یمن ب یول ستادیپنجره ا

 گریساعت د میگفت که ن یم راست يبلند رو يزهایم. همه برگشته اند داخل باًیکه تقر یشد بفهم یفقط م

 دیکنباور . ستمیقبالً بودم ن یکن یکه شما فکر م يمن اون دختر بچه ا: نگاهش کردم. موقع سرو شام است

 .پا و آن پا کردم نیا. جور حالت تمسخر کی. صورتش نشست يرو یکج لبخند

 ؟یهست يچه جور دختر بچه ا قاًیاالن دق: گفت

زل . تر نفس بکشم قیکردم عم یدندان فشار دادم و سع ریام را ز ینییلب پا. کرد دیتاک» دختر بچه«کلمه  يرو

گشت؟ خود به  یچرا برنم ارشیک. چشم دوختم به ساعت شماطه دار کنج سالن اریاخت یب. زده بود به صورتم

 .خود دلم شور افتاده بود

 ؟ینگفت: دیپرس دوباره

 یبودم؟ اصالً ک يچه طور دختربچه ا قاًیبه او چه که االن دق. بود که در عمرم داشتم يمکالمه ا نیتر مسخره

 گفته من دختربچه هستم؟

 به شما بگم؟ دیباچرا : نگاهش کردم کالفه

 ؟یشرکت کار کن يایب يخوا یمگر نم: تر گفت يو جد دیلبش پر کش يلبخند از رو. ستادیا راست

 نه: زدم پوزخند

 گه؟یم یچ ینه؟ پس مندل: اش نهیس يرا قالب کرد رو شیها دست
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. نواخت یارکستر پرشور و حال تر م. نگاه کردم تیو به جمع دمیبه مهرداد رو انداخته بود؟ چرا؟ دوباره چرخ بابا

حواسش به من و مهرداد  یشکیجمع بودند و ه يسالن مرکز يحاال همه تو. کرکننده شده بود یقیموس يصدا

 .نبود میگوشه تک افتاده بود نیکه ا

 رم؟یاز شما اجازه بگ دیمحل کارم هم با يبرا... دونم  ینم: تر نگاهش کردم یبار عصب نیا

دوباره چشم دوختم  نیهم يبرا. را تحمل کنم شیتوانستم نگاه اخمالو ینم. ضرب گرفت نیزم يپا رو کی با

 ؟يگرد یم یدنبال ک: نگاهم را سد کرد و گفت يجلو. به پنجره

 رونینفسم را ب یقدر سمج شده بود؟ حرص نیچرا امشب ا. شکمش يتو دمیکوب یخواست مشت م یم دلم

 هست؟ یمشکل. .. ارشیدنبال ک: فرستادم

دوباره . مهم باشد شیگشتن برا ارشیانگار که دنبال ک. تیجمع يزده باشم، سرچرخاند تو یکه حرف مهم انگار

 ... ارشیک یکن یبچه گونه خودت فکر م يایدن يهنوز تو... آره : نگاهم کرد یعصب

نفسم را . هم بهتر بود خودم تمامش کنم دیشا. خواست تمامش کند یدلم م یول. را ناتمام گذاشت حرفش

 ارشیک. االن بزرگ شدم یول... دولتشاه  يسالم بود آقا جدهیمن ه شیدو سال پ: فرستادم و گفتم رونیب قیعم

 نیهم... منه  يها یبچگ ياالن فقط همباز

 يمن تو ياگرفتم ج ادیخوب  د،ینگران نباش: شکل گرفته بود را به زحمت قورت دادم مهیکه نصفه ن یبغض

 کجاست یزندگ نیا

باز آب دهنم را فرو دادم . کرد یهمان طور اخمو نگاهم م. چشمم حلقه زده بود يتو يبه شکل احمقانه ا اشک

شما حق  یول: به زحمت لب باز کردم. بود نیقدر سنگ نیا میدانم چرا حرفش برا ینم. ردیام بگ هیمبادا گر

 ؟یکنه متوجه یمن واسه شما کار م يبابا نکهیفقط به خاطر ا يریبگ میمن تصم یزندگ يبرا يندار

باهاش حرف نزده  یطور عصب نیوقت ا چیه. کند ممیتقد یلیس کینبود  دیبع. افتاد یکم کم به لرزه م بدنم

 .»یمتوجه«وقت بهش نگفته بودم  چیه. بودم

 .فرستاد رونیب قینگاه کرد و نفسش را عم تیو به جمع دیبه صورتش دست کش دوباره

 یلیخ نکهیمثل ا: و آرام تر گفتم ریخودم را کنترل کردم و سر به ز. دیبگو يزینگذاشتم چ یطرفم ول دیچرخ

 یاگه حرف. دینگران نباش. گردم یهم نم ارشیدنبال ک. بودم ومدهیدعوت ن یمن ب نجا،یهستم ا یناراحت هیما

 نشه شتریب تونینگران گهیبرم که د دیندار

 .انداختم نییسرم را پا. چرا ساکت مانده، اخم داشت نمیمجبور شدم سر بلند کنم بب. بود ساکت
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 چرا؟ يستادیا... بفرما برو : گفت

خب . هستند ییها ضیچه مر نیبب. میگلو يبغض بدتر از قبل قلنبه شد تو. انداخت یآن روز لعنت ادیرا  من

 ؟يچکار به کار من دار

 یول دمیکش قیو چند نفس عم ستادمیتراس ا يرو. آمدم رونیاز عمارت ب و یاصل یبه طرف خروج دمیچرخ

بابا و  شیرفتم پ یکاش م. رفتم نییآرام ارام از پله ها پا. نبود یشکیبزرگ ه اطیح يتو. اشکم راه افتاده بود

 يصدا. رو نیراه افتادم به سمت جاده ماش. ندازدیرو ن نهایام به ا ندهیبه خاطر آ گریکردم د یازش خواهش م

اول با دکتر  دیبا. میبگو يزیحاال به بابا چ نیالزم نبود هم. ستادمیا اطیوسط ح. شد یارکستر دور و دورتر م

 مینفس ها. شد یکم کم تمام م میاشک ها. آرام تر قدم برداشتم. گرفتم یزدم و آن کار را م یظرافت حرف م

من فقط دو  يآن دو دل بودم برا يکه برا یجشن. بودم نیفقط غمگ. نبودم یعصبان گرید. منظم شده بود

را قفل  میدست ها. آوردم یگذشت که ازش سر در نم یو نصف آن هم به مکالمه دردناک دیساعت طول کش

که  دمیطرف آن عمارت باشکوه و د دمیدوباره چرخ. دمیو به آسمان نگاه کردم و آه کش میکردم دور بازوها

دانستم  ینم ینگاهش بودم ول ررسیمن در ت. مانده است رهیخ یکیزنش را بغل گرفته و به تار یلعنت دمهردا

من را . دمیدوباره اه کش. دیگو یبهش م يزیبهش و نجواگونه چ دهیبه آنا که چسب ایاالن حواسش به من است 

که  یمطلق یکیمت تاربه س تمدوان دوان برگش. گرفت یبغل م يراحت زنش را تو الیکرد و بعد با خ یخرد م

 .من یلعنت يخانه . من بود يپشتش خانه 

 هیدر رمان ربه کا اثر دافنه دومور یاشراف یعمارت: یعمارت ماندرل* 

 .ساخته شده است زین یلمیکتاب ف نیا ياز رو. اثر آرتور گلدن یرمان: شایگ کیخاطرات * 

**** 

من  يبرا یداشت خانومانه راه برود ول یشده بود اگرچه سع یخواستن یلیو تل همرنگ آن خ یلباس سرخاب با

 يریکه از غافلگ یجور خوشحال کی. کرد یخوشحالم م دنشیبود که د یگوشیهمان دخترك باز هیشب

دانست  یاورد، اگر میدرب یو من را از کالفگ دیایب یهمانیشد به م یانگار که باورم نم. گرفت یسرچشمه م

 مردم رو يبچه  ينخور: کنار گوشم گفت رضایعل.... رش بوده امچقدر عاجزانه چشم انتظا

 چرا واستاده؟: عقب تر رفت و به ابرو اشاره کرد یکم. و اخم کردم دمیرا بهم مال میها لب

 یم. داخل شدن دو دل باشد يکه برا یمثل کس. بود ستادهیا يورود کیتراس، نزد يرو فیبالتکل همانجور

 .خودم باعثش بودم. دانستم چرا
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. شده اند بیرقص غ ستیپ کیبه خاطر درست کردن  شیجا که حاال مبل ها نیسالن، درست هم نیهم يتو

سنگ  زیم يمورد عالقه شان را گذاشته بودند رو يها یدنیگنده از آن نوش وانیدوتا ل. نشسته بود ارشیکنار ک

دراز شده  زیکه تا خود م ییپاها اداده به مبل و ب هیتک. ته بودندهم داخلشان گذاش يمتر کی یو دوتا ن يمرمر

پشت مالجش و به  دیپر یدنیآن نوش کیها بود و  یدنیحواسشان فقط به نوش. بود مشغول مک زدن بودند

 سیمن بردم قبول ن ایک: و گفت ایرو کرد به ک. سرفه افتاد

 خودیب ؟يتو برد -

 يکرد نیتمر یمن بردم چون تو قبالً کل -

 االیمسابقه برقراره ....  یاوهوک -

برداشت و فوت کرد  نیرا که دراز شده بود تا کف زم یو ن یصندل يبود نشست رو ستادهیکه پشت به من ا ایک

 يپا يجلو دیخودش و همان طور دراز کش یطرف ن دیفندق پر. رنگ قل قل کرد ییمویل یدنینوش. وانیل يتو

 بردم: دیغش غش خند. شد یلخا وانشیبه خودش بجنبد ل ارشیتا ک. دیا مکر یمحکم سرِ ن. شکم يرو. ایک

 ينامرد تقلب کرد -

. جلو زده بود ارشیهمدست شده بود و از ک نیزم يکه با جاذبه . دیبچه گانه اش لرز يها يزبل باز يبرا دلم

 نیرا با ا فمیمن تازه با آنا نامزد کرده بودم و هنوز تکل. بود گمانم دهینرس جدهیچند سالش بود؟ هنوز به ه

 یباعث م نیشناختم و هم یم يقبل از نامزد کهبود  یهم همان يآنا بعد از نامزد. دانستم یاحساس تازه ام نم

ان  در. شوم یو عصب... دخترك  نیا يذهنم بپرد رو یشدن به او، ه کینزد يبرا میتالش ها يشد ال به ال

جور با  نیام شد که ا يحسود. که با هم داشتند حالم را خراب کرد یتیمیو صم ارشیکنار ک دنشیلحظه د

 ستیب ارشیک. بپلکد ارشیدور و بر ک مانهیقدر صم نینبود که ا یدر سن و سال گرید. گرم گرفته بود ارشیک

داستان  يکتاب ها انیکه از م يدختر. ام شده بود يمن حسود یول یچیه دیکرد؟ شا یم یاالتیساله چه خ

 مجور با برادر نیا دیکرد نبا یصدا م امیلیرا و ارشیک االتشیخ يمن ظاهر شده بود و تو يرو يدفعه جلو کی

 ایک. دیخند یبود و غش غش م دهیخواب نیزم يهنوز رو. گلو صاف کردم و رفتم طرفشان. گرفت یگرم م

که به عالقه  یاالتیخ. دارد یاالتیمطمئن شدم که خ. دیاسلبش م يخنده رو. ستادیمتوجه من شد و راست ا

 من جا خورد؟ دنیشد وگرنه چرا از د یختم م

 رونیب: بعد گفتم ستدیمنتظر ماندم تا با. نگاهم کرد دهیشد و ترس زیخ میمتوجه حضورم شد، ن فندق
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 یمن نم یبودم مقابلم بود ول دهیکه در تمام عمرم د ینگاه نیمظلومانه تر. حلقه زد شیچشم ها يتو اشک

دوم خانه جوانه زده  يطبقه  يراهرو يعالقه که چند ماه بعد از نامزد کردنم با آنا تو نیا. میایخواستم کوتاه ب

 یم دیبا. کردم یخودم دورش م ياز محدوده  دیبا. کرد یو حسودم م یزد و عصب یم شهیبود داشت ر

 چیتوانم بهش برسم دست ه یراحت شود که اگر خودم نم المیخ مان تا یخانوادگ يحلقه  رونیفرستادمش ب

 نجایا نمینب گهید: تکان دادم شیرو يپشت سرش رفتم و انگشت جلو. دیاز خانواده ام بهش نخواهد رس یکس

 یبچرخ

 يادیدور و برم نه ز يکه وسط آدم ها نیهم. نکرده يدانستم کار بد یم. نکردم يجنباند که من کار بد لب

 .کرد یاش م یکه خودش بود خواستن نیهم. بد يادیخوب بود نه ز

رفتم طرفش و  رضایعل يتوجه به نگاه ها یب. داخل شدن يدر و دو دل بود برا يبود در آستانه  ستادهیا حاال

 يکنم آن هم جلو جادیا تیخواستم حساس ینم. جرات نکردم دنبال سرش برگردم یفرستادمش داخل ول

 .برشان بود ودور  يحرکت آدم ها نیکردن کوچکتر نیکه کارشان سبک سنگ یه دستب گاریس يمردها

 احوال؟... سالم مهرداد خان حال : ستادیآمده استفاده کرد و از جمع جدا شد، کنارم ا شیاز فرصت پ يمرتضو

 ....که  ير یم یو ه ییایم یشما سه ماهه ه...جناب یدون یحال و احوال ما رو که بهتر از خودم م: کردم اخم

 ونیبه هما یاون طرح وامونده رو قالب کن: کردم و آرام گفتم کیرا بهش نزد سرم

. پوشد یبار م کی یکت را فقط سال نیمعلوم بود ا. دیکتش کش يآهارخورده  ي قهیبه  یو دست دیخند زیر زیر

 .مهم دعوت باشد يکه جاها ییوقت ها يآن هم فقط برا

لنگر  ییبدجا یش یتو هم ملتفت م فتهیکارخونه راه ب نیا یوقت... اد خان کم صبر داشته باش مهرد هی -

 یننداخت

فقط حواست باشه حشمت اهللا اگر ... کارگاه نَمونه و به قول شما بشه کارخونه دوارمیام: به شانه اش زدم یدست

 کنم یاز جا م یبفهمه خودم پوستت رو غلفت

 یکن یبفهمه شما چه م یمیقد بیمگر احمق باشم بگذارم رق.... جمع  التونیبله خ: تند سرش را تکان داد تند

 شه ینون خودم آجر م... 

که حاضر شده طرح دستگاهها رو به ما بفروشه کجاست  یمهندس نیا یحاال نگفت: نگاه کردم شیسر تا پا به

 االن؟

 رفته رانیاز ا: اش باال داد یدنیجرعه از نوش کی فیک با
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 یاون اوک یوقت..  رهیم شیداده کار خوب پ یاوک ییموال: نبود یکس چیکه ه گرید يگوشه  کیبه  دمشیکش

 بده تمومه

 يبه به جناب مرتضو: ستادیکنارمان ا. بود ونیشد مال هما یم کیکه به ما نزد یمحکم يقدم ها يصدا

 احوال شما

 حرفاس؟ نیمهرداد حاال وقت ا: یو کنجکاو دکتر فرح يموذ يکرد به چشم ها پشت

 نیپاچه مان کرد ع يکه آنا تو یکوفت يطرح محرمانه  نیا. دادم و ازشان جدا شدم رونیرا محکم ب نفسم

 مهرداد جان؟ یخوب: گفت یخواستم بروم داخل که دکتر فرح. ام را مبتال کرده بود یتمام زندگ روسیو

دار است و آخرش  هیاست، هم سرما ثابت کند هم دکتر نکهیا. کرد یحالم را خراب م شهیهم یدکتر فرح دنید

 یتفاوت باهاش دست دادم و متوجه فروتن شدم که ب یب. کرد یام م یباهوش است عصب یلیثابت کند خ

خواستم بدانم  یم. اخلپشت سرش رفتم د. نشد ونیمتوجه من و هما یحت. حواس و ناراحت از کنارمان رد شد

 گرید يشرکت و چندتا چرا دیآ یم انیخط درم کیچرا . است قدر کالفه و درمانده نیدو سه روزه  ا نیچرا ا

به  ینگاه. کرد یاسکنر سر تا پاش را اسکن م نیبود و ع ستادهیکه جفت فندق ا دمیاما روزبه سرمد را د

 يزیآنا لبخند به لب چ. زد یخودم باشد، فروتن داشت با آنا حرف م دنییمشغول پا یکردم مبادا چشم تیجمع

 رضایبعداً از عل دیبا. توانستم بفهمم یرا از نوع لبخندش م نیدادن، ا یدلگرم يها هیدر ما يزیچ. گفت یم

 یدانست فروتن چه جور آدم یبود و حتماً م يبا آنا و فروتن هم دانشکده ا یزمان یعل. گرفتم یآمارش را م

 .سرمد بشود يمبادا طعمه  دمیرس یبه فندق م دیبا الحا یاست ول

 يچه جور. به فندق داشتم که معلوم بود کالفه است ینگاه مین. سرمد را صدا زدم. شدم کشانیپشت سر نزد از

درباره علت لرزش قلبم  شیبرا نمیبچه نبودم بخواهم بنش گریتوانستم اعتمادش را جلب کنم؟ من که د یم

 .سکه است گرید يرو هااخم و کردن  نیحرف بفهمد ا یحرف بزنم، او هم آنقدر باتجربه نبود که ب

 سرمد؟ يآقا: دادم رونیرا ب نفسم

 دیبا. خوب بود. بود دهیترس. شد یم دهیآنقدر آرام که به زور شن یدراز شد و احتماالً سالم هم کرد ول دستش

زند و  یم کیفرهمند ت ایاست، اگر با زو يبخش حسابدار ریشرکت مد يآمد که اگر تو یحساب کار دستش م

. را که دراز کرده بود عقب برد یتدس. ستین یچیخانه ه نیسقف ا ریز نجایا یول آورم یخودم نم يمن به رو

 دییبفرما ست،یجاش ن نجایا: رفتم جلوتر و آرام گفتم

 تونییخوشحال شدم از آشنا یلیخ: آنکه به فندق نگاه کند گفت یو ب برگشت
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 ییاز آنها یکیشده بود . خودش را زرنگ فرض کرده بود یلیخ. آوردم یبه جاش م یکی دیبا. را گم کرد گورش

 .نیگفت مار در آست یبهشان م ونیکه هما

اگر شده به بهانه  نمشیبب شتریباشم و ب کشینزد شتریب یتوانستم کم یحاال م. ستادمیمقابل فندق ا رفتم

فقط ما . شاره کرد مهربان تربود انداختم و او به چشم ا ستادهیکه آن طرف تر ا رضایبه عل ینگاه مین. خشیتوب

فرصت نداد و تند تند چند جمله بلغور  دقفن یول. میدیفهم یاشاره چشم و ابرو حرف هم را م کیکه با  میبود

 يملکه  نیبودم که جوابش را بدهم که آنا ع يهنوز دنبال جمله ا. روم یم یکه اگر ناراحت نیکرد راجع به ا

 مهرداد؟: دیعذاب سر رس

از  شتریب یلیخ یعنی نیا. بود يعالمت بد نیکه ا. اندازه خوشحال بشود نیآنا تا ا دنیبودم از د دهیوقت ند چیه

 .مهربان باشم تا متوجه عالقه ام بشود دیبا یلیخ

بود؟ از هم  یاو چرا از دست فندق عصبان. یلعنت يآنا. آنا کم محلش کرد یطرفش و باهاش دست داد ول رفت

ره  یچرا هرجا م: میچشم ها يو زل زد تو ستادیو آنا کنار من ا يرف سالن مرکزفندق رفت به ط. جدا شدند

 نم؟یب یمداره که من ن يزیکلفت چاق و چله چ نیا ه؟یخبر ؟یافت یدنبال سرش راه م

که از  يا هیچندثان جانیه. لبم نشست يرو یلبخند کج. سرم فرود آمد يامان رو یب یمثل پتک شیها حرف

 تیموجود نکهیا. بود ندیخوشا ییجورها کی تیعصبان نیا. آن چند جمله تمام تنم را منقبض کرده بود رفع شد

 .خوردهجا  یلیگفتند خ یکه م زیآم نیتوه يکلمه ها نیا. دید یخودش را در خطر م

زود . چرخد یم یحرف ک يخانه رو نیا يبود که بداند پاشنه  نیما شد فقط دنبال ا يوارد خانواده  یوقت آنا

 ونیهما یوقت یول. ارشد شرکت لیو وک ونیشد که تا چشم باز کنم شد دست راست هما نیو هم دیهم فهم

 شهیش يشود که خونش را تو یم یبیمثل رق شیبرا بایمطمئن بودم د دیکش شیرا پ بایاز د يحرف خواستگار

 .شان یآن شرکت فکسن يکه دست راست باباش بود تو باید. بکند

فندق که چاق نبود، ....چاق. زد یراجع بهش حرف م یطور عصب نیگرفته و ا یرا اشتباه بیکه رق دید یم حاال

 یازش باق يزیداد چ یرا ادامه م مشیرژ يجور نیاگر هم...شد یالغرتر م دمشید یتازه هربار م. بود یتپل

 .ماند ینم

 مهرداد؟: میبازو يرو دیکش دست

 بله؟: نگاهش کردم يبود گرفتم و جد ستادهیها ا وهیم زیر ماز فندق که کنا نگاه
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فروتن : آرام گفتم. خودش را به من چسباند شتریب یکم. باز مانده بود مهین شیلب ها. زد یدو دو م شیها چشم

 انگار؟ ستین زونیحواسش نبود، اوضاعش م یهم اومده ول

دادم اگه بخواد شل بزنه  ماتومیاحمق رو، بهش اولت يولش کن پسره : من فاصله گرفت و گره به ابرو انداخت از

 کنم بره یردش م

 ؟ينه بابا؟ جد: باال رفت میابرو

 منظور؟...يآره جد: دلخور نگاهم کرد. بود زیتمسخرآم لحنم

از  یمن و کم يخوبم که بتواند پا بگذارد رو یفقط وقت گر؟یپله شده ام د هیکه شب د؟ید یدانست؟ نم ینم

 فکرم مشغوله: فرستادم رونیاالتر برود؟ رو به سقف نفسم را بکه هست ب ییجا

 ییو به جا ستادهیا دیرس یم یپشت يکه به اتاق ها ییراهرو يکه فروتن درست کنار ورود دمیو د سرچرخاندم

 پکره یلیچشه، خ نیبب: بهش اشاره کردم. نامعلوم زل زده است

قبل از آن که برسد به فروتن راهش را کج کرد و به  یاو هم گرفت ول. خواستم آنا را از سر خودم وا کنم یم

 .شد بیراهرو و غ يرفت تو. بهش انداخت ینگاه میکه ن دیفروتن آنا را د. گفت يزیفندق چ

 يرفتند تو یم یحقوق لیرفع و رجوع مسا يآمده بود و معموالً برا نجایشرکت ا یلیتعط يتو يسه بار دو

پشتش . فندق که انگار دوباره با حرف زدن با آنا دلخور شده بود شانه باال انداخت و رفت طرف راهرو. کتابخانه

. چرا هر سه نفرشان رفتند آنجا قاًیکنجکاو شدم بدانم دق. کرد و رفت کیدو نفر سالم و عل یکیهم آنا بود که با 

 .راه افتادم به همان سمت

قدر گوشت  نیتو چرا ا: خواند، جدا شد و آمد طرفم یم یقیدانستم موس یکه م یاز دختر دکتر شعبان رضایعل

 خود داره يکنم نگات کنم اون بچه که جا یصورتت منم جرات نم يکه نشسته رو یاخم نیبا ا ؟یتلخ

پا  ریرا که عصر ز یبرگ خشک. شدم یعصب یگرفتم ول دهیحرفش را نشن. کرد يشتریب دیتاک» بچه« يرو

 .شوم یم یتفاوت ها چقدر عصب نیا ادآوردنیخواستم بداند از به  ینم. بود یله کرده بودم کاف شیرو يجلو

 ...پسر خوب  نیبب: گفت آرام

 ،یپسر خوب که تو هست: خنده ام گرفت. ام بدهد يخواست دلدار یدو کلمه م نیبا ا. نگاهش کردم متعجب

 من االن مرد خانواده ام
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که نشان از آرامش داشت  يلبخند. لحظه چشم بست و انگشت اشاره اش را باال گرفت که ساکت بمانم کی

دسته  نیا: باالخره چشم باز کرد و با همان لب خندان گفت. پا و آن پا کردم نیا یکم. لبش نشست يرو

 ن؟یارکستر رو از کجا آورد

 کرده چطور؟ فیرد ایدونم ک ینم -

 قطعه؟ نیبود ا یچ یدون یم ارش،یک کالیبار -

 يتو یدست. لرزاندش یدل من و م يتارها يرو دیکش یزن آرشه را نرم م الونیو. دمیکش میموها يتو یدست

 هیدختر خوب دیبهش: هوا تکان دادم

 یاز من، تو رو م شتریب ،یهمون که باهاش گرم گرفت: اشاره زدم یبه دختر دکتر شعبان. نگاهم کرد متعجب

 خوره یباباش دم خور نشو که کَلَت رو مبا  یفهمه ول

 مهرداد خان زهیگوشواره با گوشش عز: دیخند

و زنش را  یمندل دیبا يروز کی یعنیاگر فندق گوشواره بود . زند یکردم دارد طعنه ام م یدانم چرا حس م ینم

 لیتمدن و خیآد تا کل تار یخوشت م خیالبته اگه باباش بفهمه از تار: گفتم یشناختم؟ حرص یم تیهم به رسم

 افته یدورانت رو تو حلقت نکنه از پا نم

 بود) با او حرف بزن(Talk to Herقطعه  نیاسم ا: شدم که گفت یو ازش دور م دمیخند

 یکه ازش خوشم م ینگرفتم با کس ادیوقت  چیمن ه. دانستم چه جور ینم یخواستم با فندق حرف بزنم ول یم

و دوز دالم  یوخش«ام کلمات  يریادگیپروسه  يبودم تو دواریفقط ام. رمیبگ ادیبودم  مجبور یول. حرف بزنم دیآ

 .جا نداشته باشد» و عخشم جمیو عج

نرفتن  ایداشت به مامانش راجع به رفتن . فندق آنجا بود یآنا نبود ول. راهرو، درب کتابخانه بسته بود يتو رفتم

خوام برم شرکت  یگفته من م یک: واب  حرفش که گفتجلوتر رفتم و در ج یکم. گفت یم يزیبه شرکت چ

 اصالً؟ نایا

 من: گفتم

مامانش چند جمله درباره . کنم تیرا تثب تمیلحظه موجود نیانگار مجبور بودم در هم. را گفتم نیچرا ا دمینفهم

 .کنم یکه خوشحال است من پشت فندق را گرم م نیمعرفت و مرام بلغور کرد و ا

خواستم فکر کند دنبال سرش  ینم. درست پشت سرش. هستم نجایچرا ا نکهیا. کردم یجور م يبهانه ا دیبا

 .شرکت باشد يخواهم تو یبهش گفته ام م يجور نیآمده ام و ا
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 هست؟ رونیحواسش به ب یرو جمع کنه، کس رونیب يزهایم نیرو بفرست یکی -

 يتو يمام حواسم به فندق بود و اخم هات. جواب داد یچ دمیمن نفهم یول دیصورتش کوب يفندق رو مامان

جور  نیا یمن ک. بودم یحرص شیرو يخودم جلو ییدست و پا یو ب یهمه دستپاچگ نیاز ا. هم رفته اش

 .داد یکم کم کار دستم م شیها یتفاوت یها و ب يتخس باز نیشدم؟ ا

و  دیباال خز میدست ها ينگاهش از رو. ازم سر بزند يفرو بردم مبادا کار احمقانه ا بمیج يرا تو میها دست

خواست محکم دو  یدلم م. راهرو یحرف رفت طرف خروج یانداخت و ب ریماند و بعد سر به ز میچشم ها يتو

من  يرو جلو هاتیتخس باز نبچه جو نیگفتم بب یداشتم مقابلم و م یگرفتم و نگهش م یطرف بازوش را م

 ؟یکم چ هی.... کم  هی.... کم  هی دیمن با يجلو. بذار کنار

 يراهرو انگشت گذاشتم رو يجلو. را تندتر برداشت شیافتادم پشت سرش، انگار که از من فرار کند قدم ها راه

 .صورتم ياخمو و خپل زل زد تو يبچه گربه ا نیطرفم و ع دیچرخ. شانه اش

کم  هیگفتم  یم دیبا. شود یبچه نباش وگرنه کارم سخت م یمن باش شیپ یگفتم اگر بخواه یبهش م دیبا

 ،یبه اندازه اسم و رسم اون شرکت بزرگ بش یکن یسع دیبا یاونجا کار کن يایب ياگر بخوا: گفتم. بزرگ شو

 ؟یمتوجه

لجباز شانه باال انداخت و انگار که من برگ چغندر باشم راهش را گرفت و  يدو ساله  يبچه  کی نیع درست

دو قدم نرفته به سمت . اتاق بودند يافتاد به آنا و فروتن که هنوز تو ادمی. دندان فشردم ریلبم را محکم ز. رفت

 يوقت تو چیآنا ه. منصرفم کرد دش یکه پخش م يتند ییایکف زدن ها و آهنگ اسپان يکتابخانه صدا

از  ينماد زهایچ نیبزرگ شده بود که ا ییفضا يتو. خب حق داشت. نبود هیمثل بق شیها رفتارها یهمانیم

 .بود يدار هیسرما

 کایهمان ها که معتقد بودند، امر.....مبارز ضد شاه بودند يسازمان ها نیاز هم یکیجزو  یآنا زمان يو بابا مامان

مامان ....کنند امیداران ق هیسرما هیعل دیمردم با يهمان ها که اعتقاد داشتند توده .....جهانخوار است سمیالیامپر

مخالف ازدواج من و آنا  یحت....بودند کایبودند اما مخالف امر ندهدرس خوا کایامر.....بودند يآنا توده ا يو بابا

 کیمن . بود یمثل تودهن شانیدار بلند شده بود، برا هیخانواده سرما کیکه از  یقبول کردنِ من، کس....بودند

اما ....دزندان رفته بودن یبودند و حت دهیبودم که به خاطرش جنگ  ییبودم به تمام آرمان ها اریتمام ع یدهن کج

 رمیعمر با وجود امکانات حاال گ کیکه  یشود کس یمگر م....دادم یمن بهش حق م....آنا باهاشان موافق نبود

اش  خانواده يها دهیکرد آرمان ها و ا یآنا درك نم....کرده باهاشان موافق باشد یزندگ اضتیفقط در ر یمعمول
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آرام  یزندگ کیبچه ها  يمن حق نداشتم مثل همه  ؟یگفت پس حق من چ یم....مثل هوا مهم است شانیبرا

 یرا م یواقع يحاال انگار تازه آنا.....گرفت یو لذت بخش داشته باشم؟ آنا با قبول من از پدر و مادرش انتقام م

سالن جمع بودند و او نشسته بود  يهمه تو ...هم عشق اول و آخرش  دیشا. که کار عشق اولش بود یزن. دمید

 .زد یفروتن حرف م اکتابخانه ب يتو

 يدو سه نفر. يسالن مرکز يجمع شده بودند تو یهمگ باًیتقر. زدم رونیبه تاسف تکان دادم و از راهرو ب يسر

فرهمند بود که چشمش دنبال روزبه سرمد  ایزو شیکی. بودند ستادهیبه طبقه دوم ا یمنته چیمارپ يپله ها يرو

توانستم  یبودند و من نم ستادهیا ارشرکت گوشه و کن يبچه ها. زوج ها دو به دو مشغول رقص بودند. بود

که آنجا  ییآدم ها ياز البه ال. هم وسط بودند بایو د ارشیقهر کرده بود؟ رفته بود؟ ک یعنی. کنم دایفندق را پ

کرد و  ینگاه م ایبه ک یپله ها گاه يباال ایبرگشتم به سمت پله ها، زو. دمشیند یلجمع شده بودند رد شدم و

. انگار قصد عقب نشستن نداشت رینه خ. روزبه سرمد باز رفته بود سراغ فندق. را زدم شرد نگاه.... به  یگاه

 یکرد و نم یوله مرا دور انگشت ل شیتکه مو کیفندق . شده بود بهشان خیاز آن باال م ایکه زو نیبا ا یحت

 يپسره  نیا شیخواستم پ ینم. شد یبد م یلیرفتم سراغشان خ یاگر دوباره م. گفت یبهش م یدانم چ

 .و چشم چران نقطه ضعف داشته باشم القید

 یستین نکارهیبسپارش به من هنوز ا: کنار گوشم گفت رضایعل

 یکه به من منته يزیانگار با هرچ. خنده ام گرفت. فندق بهش اخم کرد. ستادیازم جدا شد و رفت کنارشان ا بعد

 .رضایعل يبه بهانه . توانستم بروم کنارشان یحاال م. شد سرجنگ داشت یم

 نجوریبه فاك داده که ا يپول قلنبه ا يباز زیمعلوم بود سر م. شده بود رد شدم ونیهما زانیکه آو دیاز کنار ناه 

 .شزیبه شوهر عز دهیچسب

 ادیطرز نگاه ز نیدانستن علت ا يوقت برا. کرد ینگاهشان م یشده بود به دخترش و عصب خیم فیشر حشمت

 .ستادمیآن طرف فندق ا. بود

 ناراحتش کرده مهرداد؟ یامشب کس ایبداخالقه  شهیخانوم هم نیا: گفت رضایعل

 دچار سوءتفاهم شده ستین ينجوریا شهینه هم: صورتش که گل انداخته بود نگاه کردم به

 دولتشاه يکنه بانمکه آقا یاخم هم که م یحت یول: دیبار خند طنتیش. ستیمنظورم چ دیفهم یم رضایعل
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 ایداشت دنبال ک. تیجمع يفندق سر چرخاند تو. گلو صاف کردم تا ساکت شود. یدارم برات عل! دولتشاه يآقا

 یم یدنبال ک: طرفش دمیچرخ. زل زده بود بایو د ایچطور غصه ناك به رقص دونفره ک دمیگشت؟ د یم

 ؟يگرد

 بگردم؟ یدنبال کس دیچرا با ،یشکیه: نگاهم کرد یحرص

 ... یکن یطور که چشم چشم م نیدونم، ا ینم -

 نیا يتو نجایا:  گفتم اریاخت یب یگشتم که سر حرف را باهاش باز کنم ول یم يدنبال جمله ا. ماندم ساکت

 ... ای يبگرد یدنبال کس دینبا یمهمون

 ؟یچ ای: نگاهم کرد طلبکار

 گفت؟ یبهت م یسرمد چ يآقا -

وصل کردن خودم به اسم و رسم  يبرا يمن دچار سوءتفاهم نشدم، اصالً هم نقشه ا دینیبب: به جانب گفت حق

 ....آم چه برسه که بخوام  یوقت دور و بر شرکت شما هم نم چیه دیمطمئن باش.... شما ندارم به خدا 

 نیبه ا ییبرنامه ها يکه بخوا يهنوز اونقدرها عمر نکرد ه،یات چ ندهینگفتم برنامه پربار آ:  دمیرا بر شحرف

 گفت بهت یسرمد چ يگفتم آقا يزیبر یگنده گ

 ؟ياونجا واسه کارآموز امیدوس دارم ب دیپرس: باال انداخت شانه

 خب؟: شکستم مهرداد نبودم یگردن روزبه سرمد را نم اگر

 گم یرو به خودتون م نیاالن هم دارم هم يدیشما سر رس یعنینتونستم بگم نه،  -

 يچشمش تو ،یو رفتم سمت پنجره سالن غرب دمیبه صورتم کش یدست. کرد یام م یطرز رفتارش عصب نیا

 یکه شما فکر م يمن اون دختر بچه ا: دوباره برگشت و به من نگاه کرد. گشت یم یدنبال کس رونیب یکیتار

 دیباور کن. ستمیقبالً بودم ن یکن

قدر مصرانه  نیوقت ا چیکرد ه یاما هنوز بچه گانه اش نگاه م يجد يبود و به چشم ها ستادهیمن ا يجا اگر

 ؟یهست يچه جور دختر بچه ا قاًیاالن دق:  دمیلبخند زدم و پرس اریاخت یب. خواست باور کنم ینم

 .حواسش پرت بود. یغرب یخال مهیسالن ن يدو دو زد تو شیآنکه جوابم را بدهد چشم ها یب

 ؟ینگفت: دمیپرس دوباره

 به شما بگم؟ دیچرا با: لجوجانه نگاهم کرد دوباره
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شق  یکم. کرد یم يادآوریرا  شیها میکرد و حر ینگاهم م يطور که جد نیا. هم واقعاً بزرگ شده بود دیشا

 ؟یشرکت کار کن يایب يخوا یمگر نم: گفتم يو جد ستادمیو رق ا

 نه: زد پوزخند

 گه؟یم یچ ینه؟ پس مندل: ام نهیس يدست قالب کردم رو. خوردم جا

من را هم به جنبش واداشته  ینواخت که حت یم بیو غر بیعج یارکستر داشت آهنگ. حواسش پرت شد باز

 . بود

 رم؟یاز شما اجازه بگ دیمحل کارم هم با يبرا... دونم  ینم: و گفت دیسرش کش يبه تل رو یدست یعصب

 يمجبور شدم جلو. او که باز زل زده بود به پنجره ها شیحواسم پ هیو بق. بود یقیموس يگوشم به نوا کی

 ؟يگرد یم یدنبال ک: دمیپرس اریاخت یب. رمیرا بگ دشید

 هست؟ یمشکل...  ارشیدنبال ک: گفت يجد یلیخ

 دمشید یکه نم...  ارشیداد؟ مجبور شدم بگردم دنبال ک یداشت حرصم م ارش؟یک. بار چندم جا خوردم يبرا

 یم یعنیکه ...اعالن جنگ بود نیکه مهم بود ا يزیاالن چ. کجا بود؟ مهم نبود. نبود ارشیک یبود ول باید... 

هنوز ... آره : ابرو به هم گره زدم. کنم یحساب نم میجا چیمن تو را به ه یباشم ول ارشیبا ک یخواه یدانم نم

 ... ارشیک یکن یبچه گونه خودت فکر م يایدن يتو

: و گفت دینفس کش قیسره کند عم کیخواهد جنگ را  یکه م يمثل مبارز. لب فرو بستم... کن مهرداد  بس

 یبچگ ياالن فقط همباز ارشیک. االن بزرگ شدم یول... دولتشاه  يسالم بود آقا جدهیمن ه شیدو سال پ

 نیهم... منه  يها

نگران : ادامه داد رد،یاش را بگ هیگر يکرد جلو یم یکه سع دهیرنج يمثل دختر. بود دهیرنج يدختر مثل

 کجاست یزندگ نیا يمن تو يگرفتم جا ادیخوب   د،ینباش

ام  یعصب نیکنم و هم یم يجور نیچرا من ا دیفهم ینم...  دیفهم ینم. حلقه زده بود شیچشم ها يتو اشک

 .کرد یم

را  شیچون لب ها. هم ته دلش مانده که به من بزند و انگار بود يگریطور ساکت ماندم بدانم حرف د همان

من واسه شما  يبابا نکهیفقط به خاطر ا يریبگ میمن تصم یزندگ يبرا يشما حق ندار یول:  جنباند و گفت

 ؟یکنه متوجه یکار م
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طور  نینشده بودم که با رفتارم بهش جسارت دادم تا با من ا کینه تنها بهش نزد. ادیز یلیخ. زده بودم گند

 یسع یلیخ. داد یتر مخاطب قرار م یررسمیبار بود که من را غ نیاول نیا...  »یمتوجه« دیبگو. حرف بزند

نفس . حواسش به من نبود. کردم هنگا یبه عل اریاخت یب. نزنم يخودیو حرف ب رمیخودم را بگ يکردم جلو

 .رمیتا کنترل اعصابم را دست بگ دمیکش یقیعم

دنبال . بودم ومدهیدعوت ن یمن ب نجا،یهستم ا یناراحت هیما یلیخ نکهیمثل ا:  بزنم که گفت یحرف خواستم

 نشه شتریب تونینگران گهیبرم که د دیندار یاگه حرف. دینگران نباش. گردم یهم نم ارشیک

. کردم یماندم حتماً باهاش دعوا م یم نیاز ا شتریاگر ب. شد کیشد به او نزد یجا نم نیا یکه داشتم ول حرف

 چرا؟ يستادیا...  بفرما برو : و گفتم رمیخودم را بگ ينتوانستم جلو

که بفهمد چه  يجور... پرنده کوچولو رفتار کنم  نیدانستم چطور با ا یآخ که نم. بودند هیآماده گر شیها چشم

و دور از  رونیرفتم ب یاگر م. پشت پنجره و از دور نگاهش کردم ادمستیو من ا اطیح يرفت تو... مرگم است 

 یلعنت میبهش بگو... برابر حرف بزنم  موضع کیتوانستم باهاش از  یاگر م... رفتم  یکنارش راه م تیجمع نیا

که بهت دارم و  یبیچرا آن حس عج ؟يشو یم زتریعز يدار.... سال به سال ... ماه به ماه .... چرا روز به روز 

ذهنم را مرتب  دیشود؟ با یتر م نیدوشم مانده روز به روز دارد سنگ يهست مثل بار رو يسه سال و خورده ا

از  شتریحاال ب. کردم یخودم را هم معلوم م یزندگ فیتکل... کارگاه معلوم شد  فیتکل نکهیا زبعد ا دیبا. کردم یم

 يگریاز هروقت د شتریب. کنم یدخترك لجباز زندگ نیاز ا توانم دور یکردم که نم یحس م يگریهر وقت د

 یصبحگاه یمثل مه نانیاطم نیا یمطمئن بودم که رابطه متزلزل من و آنا از اول هم اشتباه جوش خورده ول

باز هم اشتباه کرده  نکهیا. درست گفته باشد رضایعل دمیترس یم. باخت یرنگ م تیبود که در مواجهه با واقع

 يکردم ازش دور بمانم قو یم یسع شتریدخترك اشتباه بود پس چرا هرچه ب نیاگر احساسم نسبت به ا. باشم

 يشدم؟ هنوز تو یرفتم انگار که از آنا دورتر م یم ما ییبه سمت رابطه زناشو شتریشد؟ چرا هرچه ب یتر م

انگار که کارش تمام شده . طلبکار آنا من را به خودم آورد يصدا. کرد یبود و به آسمان نگاه م ستادهیا اطیح

 ؟یکن یم کاریمهرداد چ: دیپرس. بود

 .را ندادم جوابش

 ؟یپاپت يدختره  نیبه ا يدیباز چسب -

تو که سرت : نگاهش کردم. زد یطعنه م یو البته عصب میحاال که خودش رك و مستق. حاشا نبود يجا گرید

 کنم یپر م یپاپت يدختره  نیرو با ا میکن منم وقت خال الیخ....  یگرمه به اون شرکت کوفت
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 مهرداد: بلند سالن نگاه کرد يپنجره  به

 یچشمش دو دو م. رخش نگاه کردم میبه ن. ستادمیکنارش ا. دانم ینم... که  یمثل کس. ملتمسانه بود لحنش

 ؟یفهم یم ؟یکن یچه کار م يدار: برگشت طرفم. زد

باور ....انگار که بخواهد نگاهم را مالِ خودش کند....به زور. من را مجبور کرد بچرخم طرفش. دمیفهم ینم نه

 بایفشار حضور د دیشا...داند که ممکن است من او را پس بزنم؟ یم ده؟یدختربچه ترس نیکه از ا ده؟یکنم ترس

عاشق  ونیداند هما یم....مکن يبلکه کار...چنگ انداخته به من دانهیاست که ناام ادیما آنقدر ز یزندگ يتو

من را هم از دست بدهد و از دور خارج  دهیحتماً ترس....ردیرا بگ شیممکن است جا بایداند د یم. است ارشیک

 .شود

چشمش  يکه از گوشه  یقطره اشک يرو دمیانگشت کش. فندق يمثل چشم ها. به اشک نشسته بود چشمش

. بود دیبع تایکه از آناه يکار. کرد میام قا نهیس يخودش را تو. لرزان پاکش کرد يبا دست ها. راه افتاده بود

 نیکارها به ا نیتمام  ا عوضفشردم؟   یام م نهیس يکردم؟ سرش را رو یبغلش م دیحاال با. بود دیبع یلیخ

کم تر به من خودش را مح تایآناه... ام؟ نه  نهیبه س دیرس یاو بود قدش م يکردم که اگر فندق جا یفکر م

... که  ییگرما. بدنش گرم بود. رد کردم و او را به خودم فشار دادم شیشانه ها يرا از رو میبازو. فشرد

امشب .....ام نداشت نهیس يبه قلب تو یربط چیکه ه یاحساسات....و مردانه ام در حال فوران بود ظیاحساسات غل

 ....میرفت یبا هم م کویسانفرانس کی دیبعد از دوماه شا

 یلیمهرداد دوستت دارم خ: دینال

 گریفندق د. که انگار از وقتش گذشته بود یاعتراف. نابهنگام بود یجمله مثل اعتراف نیگفتم؟ ا یم یچ دیبا االن

فروتن نشسته بود . بود رضایمشغول حرف زدن با عل باید. به آدم ها که پراکنده بودند نگاه کردم. رفته بود. نبود

کرد، معلوم نبود چرا مذاکره اش با آنا او را آرام  یم دود گاریزد و تند تند س یحرف م یکتر فرحگوشه و با د کی

 یخال السیگ فیآن طرف تر از ما درست چند رد یبه ساسان بود که کم ینکرده است، حواس دکتر فرح

 یلیخ: کجا بود پس؟ آنا را از خودم جدا کردم ارشیک. است لیصف شده بود و معلوم بود بدجور پات شیرو به يرو

 دفعه هیچت شد ....... خب بسه 

 قبول کن....  يدار یاحمق و چاق برنم يدختره  نیچشم از ا نمیب یم: کرده نگاهم کرد بغض

چشم . را ناز کردم شیموها. کند یم هیگر ندینب یبغلم که کس يدوباره چپاندمش تو. شد هیبه گر لیتبد بغضش

 ؟ينکنه عاشق شد... مهرداد : سرش را باال گرفت. وجه ما شده بودندها مت
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. وقتش نبود د،یفهم یرا م نیا دیمن بود، نبا ينگاهش هنوز رو. کنجکاو توجه نکنم يکردم به نگاه ها یسع

 بسه: دمیخم شدم و لبش را نرم بوس

آنها  يبرا یحت. شده بودند ورفیصحنه ک نیا دنیشرکت بود که از د يحواسم به بچه ها. آرام گرفت نگاهش

 .بود بیعج تایرفتار آناه نیهم ا

مادرش هم . بود یخال نجایفندق ا يجا یول دندیچ یم زهایم يشام را رو لیداشتند وسا. شام شده بود موقع

. آوردمش یرفتم دنبالش و م یخواست م یکرد؟ دلم م یم هیحاال داشت گر. کند شیدایکرد پ یچشم چشم م

مثل روز . کار کنم هچ دیتا بفهمم با. گفتم فقط کنارم باش یبهش م. خواهم یگفتم معذرت م یبهش م

 شدم؟ یم وانهید شتریب دمیرس یبهش م یام؟ چرا وقت یعروس

دستم را نرم پشت شانه آنا گذاشتم و به . بود میرو شیکه پ ییکردم حواسم را متمرکز کنم بر لحظه ها یسع

 میرب: کردم تشیهدا یسمت خروج

 یم شهیهم رضایعل. شده بود زیدرمانده رقت انگ يآنا نیا. فقط لبخند زد. نگفت يزیچ ینگاهم کرد ول برگشت

فندق شده ام را باور  ي فتهیفقط با دو نگاه بفهمد من ش نکهیا یدانستم ول یم. حواس جمع است یلیگفت آنا خ

 یکیداشت  ازین رد،یرا بگ شیبود جا مکنحاال م بایکه د نیا. بود یعصب بایبه خاطر د شتریاو ب. کردم ینم

 .شد یکه الزم م یوقت ياش باشم برا رهیذخ يخواست من مهره  یکند و دلش م تشیحما

به گوشم  ییزمزمه ها. قدم تند کردند و از کنارم گذشتند يعمارت و متوجه شدم دو سه نفر یبه خروج میدیرس

 ياز انتها يممتد و بلند يها غیج يصدا.....ارکستر نواختن را متوقف کرده بود... غه؟یج يشده؟ صدا یچ...خورد

به  دمیدو. رونیب دمیآنا را همانجا رها کردم و دو.....لرزاند یکه وجودم را م ییها غیج. دیرس یباغ به گوش م

هم کنارم است و  او دمید....کشتمش یم....کرده بود؟ روزبه سرمد تشیاذ یفندق بود؟ کس...غیج يطرف صدا

 ....کجا بود؟ ارشیپس ک....دود یهمراه من م

. بود  دهیبر دهینفسم بر. شدند رد شدم یما و آنها حساب م يخانه  انیم واریکه د ییدرخت ها فیرد انیم از

رفتم جلو و دو طرف ....دیکش یم غیوقفه ج یبود و ب ستادهیکوچک خانه شان ا اطیوسط ح...مقابلش ستادمیا

 چته؟: را گرفتم و محکم تکانش دادم شیبازو

بودمش  دهیلحظه ند نیکه تا ا یمندل. دیلرز یهنوز م ده،یبر یشد به هق هق لیآرام آرام تبد غشیج. دیلرز یم

 چت شده بابا؟: به خودش چسباند. دیکش رونیجلو آمد، فندق را از دست من ب

 يبلند گفت وا یکی
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که  يحاال من وسط انبار. میآمد سر زده وارد آنجا بشو یبدش م .خانه شان يکنارشان رد شدم و رفتم تو از

 يکتابخانه  يجلو انیعر مهین یبودم که با بدن ستادهیا يشد با کفش مقابل جنازه ا یاتاق فندق حساب م

 ارشیک.... شده بودند به سقف  خیکه م شیچشم ها. بود ختهیر رونیاز دهانش ب يدیافتاده بود و کف سف یچوب

 !بود ارشیبود؟ ک ارشیک....نبود

**** 

 يدنبالش بکنم تا تو ،يریبابام پول الزم بود مجبور شدم برم تو نخ اون پ ینکردم ول يوقت دزد چیمن ه -

خواب   کهیحاال شانس اّوردم مرت. الدنگ حروم لقمه هم خونه باشه هیکردم جز خودش  یفک نم. خونه شون

 یزورت م یالغر مردن دهیچروک ستبگو تو با اون د. زد حاال زنده بودها ینم غیاگه ج کهیزن. مرگ رفته بود

همه النگو؟  نیبا ا یزن یلق نم يریگ یدور مچِت؟ قاشق دست م یانداخت ینیسنگ نیتا النگو به ا ستیرسه ب

ه همه پول ندارم؟ خالصه اش کنم اگه دهنش رو وا نکرده بود حاال زند نیوگرنه چرا من ا گهیحروم خورن د

. نترس. با خانم دباغ يحرف زد دمید ،یستیالل که ن ه؟یجرمت چ نمیبب زننبودم، حاال تو حرف ب نجایبود منم ا

جوراب و  ریاز خ نایکن، ا میامن قا يجا هی يپول دار ،یهم خرج نش یشکیباهاس حواست باشه با ه نجایا

 .... کهیزن....دیکش ینم نجایمن دزد نبودم وگرنه کارم به ا نجا،یگذرن، منم مث تو تازه اومدم ا یشورتت هم نم

 یم نجایماه بود و تا امروز که دو ماه از آمدنم به ا ياسمش پر. دمیشن یو نم دمیشن یم. محو شد شیصدا

 یبازداشتگاه آگاه يماه قبلش تو کی. گفته بود میخراب شده را برا نیا يبودنش تو يگذشت صدبار قصه 

. بردم یم ادیخودم را هم از  یکرد حت ینم فیقصه را تعر نیا ياگر روز....نجایا یآنجا وضعش بهتر نبود ول...

 رهیج. روزانه ام بود هیکه در خاطرم مانده بود گر يزیتنها چ. بردم یم ادیهستم را هم از  نجایچرا ا نکهیا یحت

 یکه اذان پخش م ییبلندگو يتخت دو طبقه، صدا یشدن، زل زدن به سقف نئوپان داریصبح به محض ب ي

 نیمیزد، س یاختر کَفتر آروغ م م،یخورد یکه کته گوجه م یناهار وقت ي رهیج. افتاد یاشک من هم راه م. کرد

 یغروب وقت ي رهیج. کرد یرد و بدل م دهیآب نکش يماه فحش ها يمن با پر هیخانوم به خاطر گرفتن سهم

ام  يادآوریو  ختیر یخانم دباغ قر م يگرفت و مرجانه وسط راهرو درست جلو یتشتش ضرب م يرو حانایر

 ي رهیج. یکن یعادت م. یکن یگفت عادت م یماه مدام م يپر. هستند نجایکه ا ستین الشانیخ نیکرد ع یم

نورس باغ، به  يدرخت ها يبو يو به جا دمیکش یم قینفس عم. دمیکش یتخت دراز م يرو یآخر شب وقت

عرق  يداشت بو یتند وا م یبه تپش يجور کیکه دلم را  یخوب يبوها يهمه  يخاك و به جا يبو يجا
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 ي نهیخس خس س يها صدا ركیرجیج ریرجیج يبه جا. دیچیپ یمشامم م يتو گاریزن ها و س ي دهیترش

 .نشست یگوشم م يشد تو یبار تکرار م کیکه هر دوشب  ياختر و هن هن چندش آور

 .چشم باز نکردم. ماه دستم را فشار داد يپر

 ؟یکن ینکن احمق، تو چرا عادت نم هیگر -

 ییاتاق ها. رد شد میرو يکه با تشت بزرگ از جلو یزن. بودند يکه هرکدام مشغول کار ییزن ها. بلند يراهرو

بود که روز اول از  يریتصو نیا. بودند لهیم لهیکه م ییدرها. بودند کرتریدر و پ یما هم ب ياز خانه  یکه حت

 ییمقوا. نبودند بهیغر گرید. شد یقبل م از شتریروز به روز ب شانیکه وضوح صورت ها ییزن ها. دمید نجایا

کم . دانستم یاسم داشتند و اخالقشان را م. داستان ها خوانده بودم هم نبودند يکه تو يزیچ هیشب یحت. نبودند

 .کم خودم هم داخلش حل شدم

 نجایاگر صاحب ا. دندیپوش یم یگل گل يچادرها. شان نقشه ها داشتند ندهیآ يبودند، برا یاقعهمه شان و حاال

 رونیادبشان را از ته صندوقچه ب. کردند یم تیحجابشان را رعا. کردند یرا مرتب م شانیتخت ها دیآمد با یم

که فقط موقع امتحان پس  یکتاب درس کی لمث. بود یابینا زیچ نجایادب ا. گذاشتند یآوردند و سر دست م یم

 دنیکش. دانستم یمقررات بند را م. گفت انگار من عادت کرده بودم یماه راست م يپر. آمد یم رونیدادن ب

فقط خودشان را به  ؟یرا حس نکن گاریس يشد بو یمگر م ،یواشکیمثالً . دندیکش یم یول. ممنوع بود گاریس

 .نجایزده بودند تا من برسم به ا تیخودشان را به خر ونریکه آن ب ییهاآن يمثل همه . زدند یم دنینفهم

ام خس خس  ینگران يهمه . دکتر ظرافت بود يغصه ام کار کردن برا يهمه  شیسه ماه پ ش،یماه پ سه

 ییحاال اما به بودن کنار زن ها. خوشگل بود ییآلبالو نیماش کیداشتن  میآرزو يهمه . بابا بود ي نهیس يها

راحت وسط دستور  یلیخ. دزدن یعادت کرده بودم که دو برابر خودم سن داشتند، موقع غذا خوردن آروغ م

 یو باز برم دندیخند یزدند و کرکر م یحرف م شانیشب عروس يکردند درباره  یکه رد و بدل م ییها يآشپز

 .من بدتر بود يها فحش نیفحششان از بدتر نیو ساده تر ایبا سو يگشتند به روش پختن قورمه سبز

بودند که هم  ییبندها عاشق ماجراها ي هیداشت و بق گرید همانیجز من ده دوازده م. شلوغ نبود یلیما خ بند

 .کردند یم فیتعر شانیمن برا يها يبند

 یبدهکار بودند که به خاطر بده یبندها، زنان هیکردند، بق یم شانیصدا» ها یلعنت«بند قاتالن، که خودشان  جز

نشستند دور  یها م نیا. افتاده بودند ریبودند و گ دهیمحل کش یبه نام خودشان چک ب. رشان آنجا بودندشوه
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. پاك کردن باشند يمراسم سبز يخانه شان و تو اطیح يانگار که نشسته باشند تو. کردند یم بتیهم و غ

 .داشت انیوجودشان مثل خون جر يتو یخانه دار بودند و حس زندگ يهمان زن ها ییجورها کیهنوز 

که در آن  یخفن يها يدزد نیافتاده بودند و با هم درباره آخر ریگ یپول یتعدادشان دله دزد بودند که از ب کی

بزن  يقصه  کی نیضبط صوت ناقابل ماش کی ياهل الف زدن بودند و از دزد. زدند یشرکت داشتند حرف م

 .ساختند یها م ابانیخ يتو زیو گر بیبزن و تعق

.... افتاده بودند  يگر یبود؟ آهان ساق یاسمش چ... کار  يتو یپول یمعتاد بودند و باز از ب گرشانیتعداد د کی

وقت . شد یم دهیکش نیزم يلخ لخ رو شانییرفتند دمپا یراه م یوقت. بود زانیآب دماغشان آو شترشانیب

و به همه  دندیخند یم ینئشگ تبود و وق یبستند و اوقاتشان مگس یو زمان را به فحش م نیزم يخمار

 .محل گذر است ایدادند که دن یم يدلدار

 زیچ کیادب بود و  یب یمل یول یگفت روسپ یبهشان م شهیترنم هم.....یروسپ.....همکار اختر بودند چندتاشان

کرد آن لقب را  یم شیآرا یلیبود وگرنه به ترالن که خ دهیند یواقع یروسپ کیهنوز  یمل. گفت یم يگرید

گفتند و واقعاً با  یدانم راست م ینم. تندگف یکه مالقات کرده بودند خاطره م ییها درباره آدم ها نیا. داد ینم

و  دندیکش یبه سر و گوش هم دست م. بود االتیهمه اش خ ایبودند  دهیداشتند پر یکه اسم و رسم ییآدم ها

. داشت یتند زرد و نارنج يرنگ ها شترشانیب يموها. تنددانس یبند از همه باکالس تر م يخودشان را تو

بودند چون به قول  ختیر یهاشان واقعاً ب یبعض. افتاده باشند ختیاز ر دندیترس یداشتند و م يریوسواس پ

 .حلقشان فرستاده بودند يدود تو ایبسته بودند  کشانیالکل به خ یلیخودشان خ

ماه بازداشگاه  کیسه ماه حرف بزنم؟ از آن  نیدرباره ا هیبق يبروم و برا رونیب نجایشد من از ا یم یعنی

رنگ  يحرف بزنم از آدم ها شانیبرا. بودم نجایکه ا یدوماه نیا ایوحشتناکش  يها يو چشم انتظار يکالنتر

ان، ش یطرز سالم و احوال پرس شان،سه ماه ته ذهنم رسوب کرده بودند؟ نوع راه رفتن نیا يکه تو یبه رنگ

 شد؟ یم. رنگ به رنگشان يکه ورد زبانشان بود، خاطره ها ییکلمه ها

هم  ایعادت کردن به نبودن ک. که راحت نبود زهایچ نیعادت کردن به ا. یکن یگفت عادت م یماه م يپر

نشستم گوشه  یم یبستم که بخوابم، وقت یچشم م یحمام، وقت يجلو. زد یدائم به من سر م ایک. راحت نبود

 شیچشم ها. اشتغصه د شیچشم ها ایک. کردم یم يکابل برق ها حسود يرو يو به گنجشک ها طایح ي

 هیشب. سوخت یم میجوجو که دلش برا يچشم ها هیشب. کرد یبود که نگران نگاهم م ریرجیج يچشم ها هیشب

زدند  یحرف م ایک يچشم ها. بود یکردند عصبان یکه حرفم را باور نم ییکه از دست آنها یج یج يچشم ها
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آبنما فرو  يپاهامان را تو. میدیدو یکوچک درخت ها دنبال سر هم م يکه وسط نهال ها ییبا من از آن روزها

 ؟يشد شاد يجور نیا کدفعهیچرا  دیپرس یبعد م. میدیپاش یهم آب م يو رو میکرد یم

خانه ما و آنها فاصله درست  نیهمان جور که نهال ها بزرگ شدند و درخت شدند و ب. نداشتم شیبرا یجواب

من  نیا. قبرستان يتو ارشیبودم و ک نجایحاال من ا. ارشیشدم به قاتل ک لیکردند همان جور هم من تبد

 يمثل همان روز ؟یکن ینم مکمچرا ک ایک دمیپرس یم ای. شد يجور نیچرا ا دمیپرس یم ایاز ک دیبودم که با

 ادهیولش کن هارت و پورتش ز: یگفت يو بعدش تو آمد نرویکه مهرداد من را از خانه تان پرت کرد ب

بخارست و دانشکده آجر قرمزمان تنگ  ابانیخ يتو را کشته؟ من دلم برا یک ییبه خوابم بگو ییآ ینم چرا

گفتن » ها بله« يتنگ شده، برا یلیمامان اعظم خ يغرغرها يتنگ شده، دلم برا یترنم و مل يشده، دلم برا

 ادیکه وسط درخت ها به  نم؟کمکت ک دمیکه به موقع نرس ؟يریگ یازم انتقام م يدار. بابا تنگ شده يها

 ختم؟یو اشک ر ستادمیگذشته ا يبچه گانه  االتیخ

 ؟یراسته تو اربابت رو کشت -

 یم یوقت. زبر داشت يچانه اش موها ریز یاختر زن بود ول. نگاهش کردم نیطرف اختر و غمگ سرچرخاندم

 یماه نم يپر. دستش را کشته بود ریز ياز دخترها یکیاختر . دندان طال داشت کیته دهن گنده اش  دیخند

که اختر ازش خواسته  ار يکه کشته شده نخواسته کار يدانست آن دختر یبشود چون م کیگذاشت به من نزد

بودند  دهیجلد زن ها فرو رفته بود و حاال باالخره فهم يکلفتش زن نبود انگار فقط تو ياختر با آن صدا. بکند

 .به راه بود شانیها نیها و حتماً توه یو حتماً خوراك سر به سر گذاشتن ها، فضول ستیجرمم چ

 يرو دیرا کش اهشیکلفت و س يتخت و دست ها ينشست رو. عقب رفتم و ته تخت خودم را جمع کردم عقب

 راسته؟: میزانوها

که حاال کوتاه کوتاه بود و  میموها يدست انداخت تو. شده بود بیغ یول نمیماه را بب يپرچشم کردم  چشم

 بخورمت؟ ای یزن یحرف م: دشانیعقب کش

 میها نهیس يجور نیهم دمیرس یاگر من هم به سن او م یعنی. تکان تکان خوردند شیها نهیو س دیخند بلند

 دم؟یرس یخوردند؟ اصالً به سن او م یتکان م

 نکشتم: دمیو نال دیچک اشکم

 هم داره يرو بخورم چه ناز گرتیج يا: زد یبلبل سوت
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به قول . افتادند به جان هم. به استقبالش آمده بود دلم را گرم کرد يا دهیماه که با فحش آب نکش يپر يصدا

 .گفتم بسه. دندیخودشان به هم پلک

 یگوش م دمیهم من ند دیشا ای. به حرفم گوش ندادند یول. ادیو فر غیبعد با ج. بعد بلندتر. بعد بلند. واشی اول

 نیا. بسه بسه بسه. بود میگوش ها يدستم رو. اشک پشت اشک. التماس پشت التماس. غیپشت ج غیج. دهند

 یخراب شده تف م نیا يرا از تو نکرد؟ م یگفتم جادو م یکرد؟ اگر پشت سر هم م یکلمه چرا جادو نم کی

 بسه بسه بسه ؟یخواب وحشتناك طوالن نیکرد از ا یم دارمیب. بسه بسه بسه رون؟یکرد ب

 .کردند ینگاهم م رهیخ رهیده جفت چشم خ. چشم باز کردم. شد دهیدهنم کوب يمحکم رو یدست

 تو تَرکه؟ -

 باشه یعمل ادینه بابا به رنگ و روش نم -

 پس چه مرگشه رعشه گرفته؟ -

 اومده خونه اش يالبد خاله قرمز -

 واسش؟ میاریاز کجا ب یحاال نواربهداشت یچه نازك نارنج یآخ -

 رونیب نیکنار، گم ش نیبر -

کرد نگاه  یماه تند تند دود م يدست پر يکه تو يگاریبه س. شد قینا و عرق رق يبو. ها عقب رفتند چشم

 بره ادتیبکش غم هات : داد دستم. کردم

 صاب ندارماع ریبگ: را جلوم تکان داد گاریس. باال انداختم سر

 ش؟یریگیم ينجوریمگه خودکاره ا: دیغش غش خند. گرفتم شیانگشت ها انیرا از م گاریترس س با

 ينجوریا: را گرفت و وسط انگشت اشاره و وسطش نگه داشت گاریس

تو  الیخیب: برش داشت. کهنه و رنگ رفته ام يمالفه  يافتاد رو گاریس. نتوانستم. کنم دیکردم ازش تقل یسع

 یش یکاره نم نیا

 دمینخ چقدر سلف هی نیمن رو باش واسه ا: زد گاریبه س یمحکم پک

 من پول ندارم -

 ؟يندار -

 ؟يکرد ینم یزندگ یونیاع يمگه تو خونه . شانس ما رو باش: نشست لب تخت. باال انداختم سر

 .دادم رونیب دهیبر دهینفسم را بر. میگلو يگره شد تو بغض
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 .سرفه ام گرفت. صورتم يدماغش هل خوردند تو ياز سوراخ ها گاریطرفم و دود س دیچرخ

واسه  ینپرس از کجا که داستانش درازه اگه خواستم دهن وا کن ،یینجایدونم تو چرا ا یبچه من م نیبب -

 خودت بود

 ش؟یچرا کشت: فرستاد رونیکرد و دود را از دهن ب زیرا ر شیزد و چشم ها گارشیبه س يگرید پک

 پاپوش ساختننکشتم واسم  -

 ؟ینیب یدکتر مفخم رو م: زهره اشاره کرد به

 نه؟ جوابم رو بده ای ینیب یم: کتفم را فشار داد. را ندادم جوابش

 نمیب یم -

 شه؟ یم یچ یدون یهوات رو ندارم بعد که م گهید يریبگ یاللمون يشد، اگه بخوا نیآهان ا -

شب  نیاول يکه تو يهمان کار. میرو فتدیبختک ب نیخواستم اختر نصفه شب ع ینم. نگاهش کردم ترسان

 .وارد شدنم کرد

 ؟یداغه ملتفت شهیکافور مخش هم یاختر از گاو نر بدتره، با کافور و ب -

 يشده  دهینصفه کش گاریس. خاموش کرد اطیتخت با احت يفلز يلبه  يرا رو گاریس. تند سر تکان دادم تند

 نجایا: کرد سیاش را با زبان خ دهیانو نشست مقابلم و لب خشکچهار ز. رشیلباس ز يخاموش را گذاشت تو

 گناهنیکنن ب یم الیهمه خ

دادند که  یهمه به خودشان حق م. کرد گناهکار است یفکر نم یکس چیه. دانستم یم. میچشم ها يزد تو زل

گفتند جرم نکرده  یهاشان م یبعض یحت. کرد یکار را م نیما بود هم يجا یگفتند هرکس یم. جرم کرده اند

 یلیگفت خ یم. شکم مادرشوهرش يومثالً مرجانه که با چاقو تا دسته فرو کرده بود ت. کارشان درست بوده. اند

من هم . تبرئه شود یبود به خاطر جنون آن دواریام. چکار کردم دمینفهم. ام کرده بود وانهید. مخم بود يرو

درصد هم  کیام کرد گفتند  نهیکه معا یپزشک قانون یول. شدم دیام ناام یگناهیاز ب یرا داشتم وقت دیام نیهم

. بود وانهیچون واقعاً د. ها برود يزود نیممکن بود به هم یول نیمیس. اشمگرفته ب یجنون آن ستیامکانش ن

خواست به  یسر و پا م یگفت مردك ب یم. گفت شوهرم نبود یشوهرش را کشته بود و م. مارستانیرفت ت یم

طرز . شد یعوض م شیصدا. کرد یرا تکرار م زهایچ نیزد ا یم رونیاش ب یوانگیرگ د یوقت. کندمن تجاوز 

ماه را صدا  يپر یکیبار  کی. داد یرا نم یجواب کس نیمیگفتند س یبهش م یهرچ. شد یرفتنش عوض م هرا

 گریجور وقت ها د نیا میدیبرگشت نگاهش کرد و گفت بله؟ تازه فهم نیمیاو س يو به جا يبهش گفت پر. زد
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. کَنَد یتکه از گوشتت را م کیبا دندان هم که شده  يو اگر بهش احترام نگذار يشود پر یم. ستین نیمیس

 یول. خانوم يپر یگفت یو بهش م يکرد یم میتعظ. يشد یپاش بلند م يجلو دیاتاق با يآمد تو یم یوقت

گفت عاشق نوکر جوان خانه شان شده و همراهش فرار کرده  یم. خانوم نیمیس ایبود  نیمیس گرید يوقت ها

که  يو همه اش را به خاطر مردك حرام لقمه ا ودهب یانیبزرگ و اع یلیگفت خانه شان خ یم. و بدبخت شده

 یاست راست م نیمیس یوقت میدانست ینم. زن و چهارتا بچه دارد ول کرده و بدبخت شده کی دهیبعداً فهم

 .شد یخالص م نجایبود که از ا نیمهم ا. مهم نبود. شود یم يپر یوقت ای دیگو

 گوشت با منه؟ -

 بله -

 ؟ینیب یاوه اوه چه لفظ قلم، دکتر مفخم رو م -

 دمید -

 کی یکردم دکتر است ول یم الیکه آمده بودم خ لیاوا. کرد یط م.ق.بچه س. زهره قابله بود ایمفخم  دکتر

کدامشان دندان  چیه. یلعنت يآن خانه  يها یهمانیم يتو. بودم دهید يادیز يمن دکترها. دیلنگ یم شیزیچ

را سقط کرده، شوهر طرف ازش  یکیکه بچه  يبار نیگفت چکاره است و آخر بهیبعد ط. زرد نبود شانیها

 .خورد یسه ماهه جفت ما آب خنک م نیجن کیحاال به خاطر . کرده به جرم کشتن بچه اش تیشکا

 کرد زرنگه منم گولش رو خوردم که پول و پله داره یفکر م یلیاوال خ کهیزن نیا -

 خب؟ -

 شد یم یچ یگه اگه پول داشت یبعداً ازش بپرس بهت م -

 شد؟ یم یچ -

 گم یبهت م يدیهروقت پرس -

 یم وانهیداشتم د یعنی. کرد یداده بود به در سلول و نگاهم م هیتک ایک. سرم درد گرفته بود. شد و رفت بلند

 شدم؟

*** 

 وانهیآروم، چه خبره مهرداد؟ د سیه: اش ینیب يرا محکم گرفت و انگشت گذاشت رو میشانه ها رضایعل

 ؟يشد
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و کف  واریچسباندم به د. از مقاومت بدن لرزان من بود شتریب شیقدرت دست ها یازش جدا بشوم ول خواستم

 آروم باش: درمانده ام و نرم گفت يچشم ها يزل زد تو. ام نهیدستش را گذاشت تخت س

 یخودم را عروسک ب. اتاق برد و نشاندم يشانه ام گذاشت و من را تا مبل گوشه  يرا برداشت و رو دستش

 یمزخرف یجمعش کند از وسط زندگ ای. راهش ببرد. حرکتش بدهد یکیداشت  ازیکردم که ن یحس م ياراده ا

 .که دچارش شده بود

در همان حال که چشمش به  د،یبه گوشم رس یکوتاه يها کیکل يو صدا زشیم يرو وتریسراغ کامپ رفت

 لطفاً ظیغل يقهوه  هی: گرفت یشماره داخل کیگذاشت و  کریاسپ يبود تلفن را رو توریمان يصفحه 

دفتر  کی يخودش و همکارش با هم تو. دفترش فقط دو اتاق داشت. قطع را زد و دوباره مشغول شد دکمه

 .و آسمان کامروا تر بود حداقل نیزم انیمعلق م ياز من برادر مرده . کردند و کامروا بود یمتوسط وکالت م

 یافتاد ول ینم یاتفاق چیزدم ه یم رونیشدم و ب یلحظه بلند م نیاگر هم. نبود میبه پاها يبند. بودم کالفه

در  یفیبالتکل نیهم ،یدو دل نیهم. گذاشت از جا بلند شوم یام مانده بود و نم نهیس يرو یانگار هنوز دست

 .کرد یماندن و رفتن کالفه ام م

مبل  يدادم به لبه  هیسرم را تک. گرفت انیاز تنش جر زیغم زده و لبر يآن فضا يتو یمیمحو و مال یقیموس

 یمعن یب زیهمه چ. کرد یم میجدا ایدن نیسپردم که از ا یمیمال يسازها يخودم را به دست نوا. و چشم بستم

چه  ینیب یگفت گوش کن، م یم دیبا رضایاالن عل. دروغ يقصه  کیثل درست م. دیرس یو دور به نظر م

 کردم؟ یحسش م دیبا ؟یکن یحسش م ست؟یسونات محشر

بخورش : با ابرو به قهوه اشاره زد. کرد ینگاهم م رهیچانه اش و خ ریمشتش را گذاشته بود ز. باز کردم چشم

 خوبه برات

 دیکردم؟ االن نبا یچه م نجایمن ا. جوانش بود نگاه کردم یکه حاصل کار منش ییعطر و بو یب يقهوه  به

زدم که چرا  یبه رفعت غر م ایکار درنروند؟  ریزدم که از ز یم هیبق يسر و کله  ينشستم و تو یدفتر م يتو

 اتیزدم به دماوند و به جزئ یمو زل  یدادم به صندل یم هیتک ای ستند؟یمثل قبل خوش طعم ن تیقهوه ها

 ....دودم با مح يدارهاید

 .دمیکش آه

 دختره؟ نیا يدنبال پرونده  يگفته؟ مثالً زنته ها حق نداره ناراحت بشه افتاد یمگر چ -

 نیبش: گفت یخم شدم تا از جا بلند شوم که عصبان جلو
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 .مبل یدادم به پشت هیدوباره تک. مبل ناراحت و سفت جا به جا شدم يتو

 ادیفر ،یداد بزن ،یبش یدم که عصب یبهت حق م. کنم مهرداد یسه ماهه دارم اخالق گندت رو تحمل م -

 ستین یباروتت تموم شدن يانگار بشکه  یول ،یبکش

 ... یمرده، همه داغون شدن ول ارشیک: زیم يرا ستون کرد رو شیجا بلند شد و دست ها از

. يبردار يقرار یدست از ب ،یراهت رو عوض کن دیبا گهید ییجا هی. ستیراهش ن نیا: را بلند کرد سرش

 یخودت رو جمع کن

 .صورتم يرو دمیکش دست

 بخورش: مقابلم نشست آمد

 ندارم لیم -

 بخوابه حرف دارم باهات تتیبخور عصبان -

 بگو: رنگ را برداشتم و دو جرعه خوردم يا روزهیف فنجان

 دختره هست نیا هیعل زیاالن همه چ نیبب: را رو به من باز کرد و تکان داد شیدست ها کف

 ام یمتوجه شد هنوز عصب. زیم يرا گذاشتم رو فنجان

 نهیحرفم ا نیبب. شروع نکردم یخوب يخب از جا یلیخ -

 .شیتفاوت زل زدم به چشم ها یهمان طور ب. کرد و ساکت ماند نگاهم

 نیکنم چون همچ یکه بگم درکت م هیانصاف یب یلیسخته و خ. نگاه کن هیبه قض یآدم منطق هیمثل  ایب -

 قبول؟. يایدونم که از پسش برم یشناسمت م یم قتم،یمن رف یول ستیدرك کردنش راحت ن يتجربه ا

 .سر اکتفا کردم میتکان مال به

طرف داغون شده، مادرت  هیخودش کرده، بابات از  ریکه افتاده همه تون رو درگ یاتفاق نیا..... االن .... االن  -

اونه  هیعل زیفعالً هم که همه چ....زندانه ياون دختر هم تو. هواست يمده، شرکت روزبونش بند او یگ یکه م

بوده اون  یهرچ یتوش نوشته ول یدونم چ یبوده، دفتر خاطراتش که من نم لشیوسا يتو ایک يعکسا.... 

دل سمها م نیبوده، خب به خاطر کار باباش با ا وانیل يباشه، اثر انگشتش هم رو یبوده که متهم اصل يقدر

هم  ایشه، سم هم که دم دستش بوده، ک یدونسته که گراماکسون خطرناکه و خوردنش باعث مرگ م یحتماً م

وسط که تو  نیبوده ا يزیچ هیدرصد احتمال بده  هی.... هم بود یدنینوش يبطر.....دراومده بود رهنشیپ.... که 
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 هیفرض نیدونم که معموالً اول یم دهیشن ادیز زایچ نیکه از ا لیوک هیبه عنوان ...  يرابطه ا هی....يازش خبرندار

 ....بوده يرابطه ا هی نکهیا. البته يموارد نیهمچ يتو. است هیفرض نیدرست تر

 یول کن عل -

 میباش یقرار شد منطق نیبب -

 نه؟یمنطق ا نه؟یا -

 هیگفتم رابطه نگفتم نوعش چ. نهیبله منطق ا: نشست صاف

 منزَله یشما وح يواسه همه  گهیکه د ینظر پزشک قانون -

تماس  ستیالزم ن شهیکه هم یدون یم يتو خودت مرد ینبوده ول یگن رابطه مشکوک یها م نهیبله معا -

 کامل باشه تا اسمش رو گذاشت رابطه یکیزیف

 ،یندارم عل جایچرت و پرتا احت نیها و ا نهیمن به اون معا: دمییدندان به هم سا. عقم گرفته بود شیحرف ها از

 یب شرفیدونم اون ب ینداشته، م یصنم چیه ایدونم با ک یم. دونم کار اون نبوده یشناسمش، من م یمن م

 کارو کرده نیا..... که  يزیهمه چ

 به من نگاه کن....  نیبب: دست گرفت يرا تو میتر نشست و مشت ها کینزد

 .نگرانش نگاه کردم يو درمانده به چشم ها یرا باال گرفتم و عصب سرم

 بوده یاتفاق یفرض کن همه چ یول نهیگم حتماً هم یمن نم -

 یچ ندیسرش را باال گرفت و منتظر ماند بب. انگشتانش خالص کردم و کالفه از جا بلند شدم انیرا از م دستم

 .میگو یم

 یبگ يخوا یم یدونم چ یم نیبب: شیرو يمشت شده ام را گرفتم جلو دست

 بگم؟خوام  یم یچ -

 خواسته از خودش دفاع کنه درست؟ يبکنه و شاد يکار هیرفته سراغش، مست بوده بعد خواسته  ایک نکهیا -

 فهم زیقربون آدم چ نیآفر -

که اون  يکنم به عقل خودت رجوع کن به من بگو اون دختر یخواهش م یهم گفتن ول یکه تو آگاه نویا -

اصالً ...  ایکنم ک یحاال فرض م ا؟یبده به ک وانیل يتو زهیبر ارهیتونسته بره سم ب یم دیلرز یشب سر تا پاش م

 یکاره بود اصالً؟ م نیاون دختر ا....  شیدنیداخل نوش زهیر یداره سم م دهیکارو کرده، ند نیکه ا دهینفهم

 کنه؟ يکار نیتونست همچ
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 .داد به مبل هیتک. ماند ساکت

 تونسته؟ ینم ایتونسته  یجواب منو بده م -

 تونسته یم دیکنم شا یدونم، من به شواهد و مدارك نگا م ینم -

که من را  یکیخودم دست و پا کنم؟  يهمراه برا کیتوانستم  یچطور م. صورتم يرو دمیدست کش کالفه

نبود که  نیمگر توقعم ا نجا؟یآمدم ا دمینبود که راهم را کش نیدربست قبول داشته باشد؟ مگر به خاطر هم

به فک منقبضم  امحرفم را دربست قبول کند و بعد کمک کند مشکل را حل کنم؟ لرزش حنجره  رضایعل

رو سرم آورده  بتیمص نیکه ا يپدر یتا نفهمم اون ب: دمیهم قفل کردم و غر يرا رو میدندان ها. کرد تیسرا

 نیا. بودن یك چمدار ه،یاول چه لجن هیواسه من سفسطه کن که فرض نینش ؟یعل تهیحال ام،یکوتاه نم هیک

 ره یمخ من نم يتو زایچ

 نییپا ایب طونیالمصب از خر ش شه،یکه حرف حرف خودشه هم یهست يلجباز يدنده  هیهمون ... معلومه  -

 يبد لمیکه مث آنا شررر و وررر تحو نجایا ومدمین -

کارو  نیبشه ا وانهیآنا غمبرك بزن که د ينرو جلو یخب ول یلیخ: دوباره خم شد جلو. هم گذاشت يرو پلک

 ؟یبکن یتون یم گهیکه د

 زنه یسکم م یندارم، بهش گفتم دور و برم نپلکه خودش چوب برداشته ه يمن به آنا کار -

 .... ای يریگیگه چرا طرف دختره رو م یم قاً؟یدق هیحرف حسابش چ: دیرا مک لبش

 هیدختره اسم داره اسمش شاد -

 ه؟یحرفش چ -

اونو ول کن  گهیزده برادرت رو کشته، اسمتون افتاده سر زبون، م ،يریبگ لیبراش وک يخوا یگه چرا م یم -

 ....رو جمع کن  ونیهما ایشرکت رو سر و سامون بده، ب یکوفت يکارا ایب

 يشاد...دخت...  يتو رو ادیز تیاز اعصاب خرابش واسه حساس یقسمت هیآنا  رمیحاال گ.... کم دقت کن  هی -

کار  يپا دیبا یکی د؟یوسط که کارگاه بزن دیختیهمه پول نر نیاالن مگه ا. ستیحرفش هم اشتباه ن یباشه ول

 نه؟ ایواسته 

 نباشه اشیخوام دن یرفته م ایک یپول وقت يگور بابا ،یکار عل يگور بابا -

 ؟يریبگ لیبراش وک يخوا یباز خودت رو داغون نکن، حاال م یتو بگ یباشه هرچ: و از جا بلند شد دیکش آه

 آدم کاربلد؟ هی یشناس یم: فرستادم رونیرا رو به سقف ب نفسم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٨١ 

 ....درنظر داشته باش که  نویا یکنم ول یم دایبرات پ -

 .میچشم ها يزل زد تو. ماند ساکت

 که؟ -

کرده  دییتا. کرده جنازه منتقل نشده دییتا یدر نظر داشته باش که قتل همونجا اتفاق افتاده، پزشک قانون -

و صد  التیبا اون دم و دستگاه و تشک سیپل یوقت يکه تو یفهم یم ؟یفهم یم اوردن،یلباسش رو به زور درن

 ینداشتم ول ينجوریمن موکل ا ؟یچ یعنیتر نرفته  نییخونه شما پا ياز پله ها یکس چیالبته تجربه بگه ه

 یعنیتموم،  یعنیخونه  يتن واسه بودن توهمه چندتا شاهد داش یبوده، وقت نیداشتم که کارشون هم ادیز قیرف

 ایبوده و ک يزده شاد رونیکه از خونه ب یتنها کس یوقت نو؟یا یفهم یم ،يجز شاد ستیمظنون ن یشکیفعالً ه

 کردن دایکه پ یکمدار يحاال گور بابا ؟یچ یعنی

 ؟یگ یم یما تا اون خراب شده رو چ يفاصله رفتنش از خونه  -

کل ماجرا، رفتنش و بعد هم  دهیطول کش قهیبره؟ چهل دق یمگه چقدر وقت م یدنینوش وانیل هیخوردن  -

 نیبه ا سیاون همه پل یوقت يد یم ریابلهانه گ اتیجزئ نیقدر به ا نیفهمم تو چرا ا یمن نم غشیج يصدا

 تونه قاتل باشه یکه اون دختر م دنیرس جهینت

که سر کار گذاشتتش،  یساده بوده ، انتقام از کس یلیاش هم خ زهیانگ: داد به مبل هیمحکم تک. کوره در رفت از

السالم  هیعل نیهمچ ایک یدون یخودت م ارهیسرش ب ییبال هیخواسته ! نه ایکرده  یازش سوء استفاده عاطف

 یبوده که م ریباباهه هم درگ دیشا افته یاتفاق م زایچ نیمملکت واسه خاطر ا نیا ينصف قتل ها...هم نبود

 ي زهیانگ نیرسه به هم یتهش م یتر ول دهیچیپ نیصدتا پرونده نشونت بدم از ا ایب....یتل ناموسق هیشه 

 ناقابل

گم  یکه من م یاتیجزئ ؟یمن ابلهم عل: را بکشد به قهقهه افتادم ایکه دخترش را وادار کرده ک یتصور مندل از

 ه؟یاسمش چ یکن یکه تو بلغور م یابلهانه اس اون وقت مزخرفات

 به خدا يا وانهید یاحمق یآره تو ابله -

باباش  یگ یکنه، مگه نم یفرض کن االن دختره داره از باباش دفاع م: کرد و دوباره کالفه ادامه داد مکث

 خداش بوده؟

 هیکنن، اصالً  ینگا نم سایکه پل يا هیزوا هیکنم،  ینگاه م هیبه قض گهید هیزاو هیکه من از  نهیمساله ا -

 لزوماً اجراش هم با خودش نبوده دهینقشه کش یهرک ،يزیچ
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 يمگر خودت تو. رو درنظر گرفته زایچ نیا يهمه  سیابلهانه اس، مطمئن باش پل دتید هیگم زاو یمن م -

 نداشته یدشمن ایک یها نگفت یبازپرس

ما که  یدشمن نداشته ول ایکارو کرده باشه، در ضمن ک نیا يشه شاد ینم لیدل نیا یخب من گفتم ول -

 تونن دشمن ما باشن یآدم هستن که م نیدو ج یدون یخودت م. میدار

تو و آنا که  هینجوریبخونه، اگه ا دیشما با قتل با يدشمنا زهیانگ ته؟یآره؟ حال ؟یچ یعنی یدون یم زهیانگ -

 نیغضب دشمنا هست بلیس هیاز بق شتریب

هشت ساله : دمیو آه کش ستادمیرو به پنجره و پشت به او ا. به تاسف تکان دادم يسر. نگاهش کردم دانهیناام

 بابام از دستش نره يبادآورده  يکه پوال اره،یاسما درب يتو یو اسم رهیکنم که شرکت ما پا بگ یدارم جون م

ه، من به که شغلت وکالت ییاز تو شتریب....  یلیخ دم،یآدم د یلیساال خ نیا يهمه  يتو: طرفش دمیچرخ

 حرف خودت رو بزن یحاال تو ه ست،یقاتل ن يگه شاد یمطمئنم و حسم م يزیاز هرچ شتریخودم ب يحسها

 ؟يموقع انتخاب آنا هم به حسهات اعتماد کرد: زد پوزخند

مطمئن باش از . یگشت یکه دنبالش م یهم کس نیکه آوردش شرکت گفت ا یروز اول. کرد یمعرف یرا عل آنا

خواهم باهاش  یکه گفتم م يروز یول. گفت یخب راست م. ستیدولتشاه شدن ن ونیکارمند هما ياو بهتر برا

که . زد یحاال داشت طعنه م. من کار خودم را کردم یول. ستیزن تو شدن ن يازدواج کنم گفت از او بدتر برا

. عقل را بچسبو او گفت حس را ول کن  میباش یزن و شوهر خوب میتوان یکنم او و من م یمن گفتم حس م

 میرا به رو نیا میوقت مستق چیکار را کردم، ه نیاو هنوز منتظر بود بداند چرا ا. نگاه کردم شیبه چشم ها

 .اما منتظر بود. بود اوردهین

 هیمنو به عنوان  ونیکه هما رمیبگ یزن هیخواستم  یاون موقع م: لب زدم يانرژ یطور از رمق افتاده و ب همان

اون موقع . بود زیکه واسم همه چ يکه برسم به کار و بار نه،ینب یدختر فرح يرو يذارگ هیواسه سرما سیک

 ییبرسم به جا...من به عشقم برسم نهتونه کمک ک یکردم آنا م یم الیخ... یچ یعنیدونستم عشق  یهنوز نم

سانت  هیور نه  نیسانت ا هیخودش گذاشتم نه  يبگذارم و اون هم قبول کنه درست جا پا ونیهما يکه جا پا

 رسونه به اون باال باالها یکه اونو م یکس هی د،ید یم یشکل نیخب آنا هم انگار منو هم یاون ور ول

 نیاز ا. دمیآه کش قیعم. رمیبگ دیکرده بودم ند دایرا که آن روزها به فندق پ یعالقه کم رمق هیکردم قض یسع

 وسیکه برادرم را از دست داده بودم ما نیاز ا. بودم نیگاشتباه از آب درآمده بود غم میها ینیشبیکه تمام پ

 یلیحاال فندق تنها دل. بودم یشد پوچ و توخال یکه دنبالش بودم نم يزیشکل آن چ گرید ندهیکه آ نیاز ا. بودم
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را  دیام نیرحمانه ا یب دینبا یوجود دارد و عل دنیجنگ يباارزش برا يزیکه چ. اورمیتوانستم دوام ب یبود که م

 .گرفت یاز من م

 تر بشه زونیهم که هست نام ینیبعد اوضاعت از ا یاشتباه کن يادیترسم از عشق ز یم نم،یمنم نگران هم -

 ...کنم، من  یاشتباه نم -

 ؟یتو چ -

منو  ونیمثل هما يپدر يتو خونه  یمشت فرصت طلب نگاه کنم، زندگ هیگرفتم همه رو به چشم  ادیمن  -

 ...وسط جنس فندق  نیخب فرض کن ا. جور بارآورده نیا

 !؟یجنس چ: دیباال پر شیابرو

: را مرتب کردم راهنمیپ قهیقدر کالفه بودم؟  نیا. را که فقط مال خودم بود بر زبان آورده بودم یاسم ناخواسته

 الیخیب یچیه

 یچ ونیکنم برات، هما یم دایه پپرونده ها باش نجوریخوب که کارش ا لیوک هی: زد و سرش را تکان داد لبخند

 گه؟ یم

خونه  یم یه ارهیبراش م یدونم کدوم احمق یروزنامه ها رو نم... کردن  ادیخبر نداره، کارش شده داد و فر -

 کنه یم دیتهد یده، ه یفحش م یه

 ها داره* سیواسه زردنو ینون خوب...نیهست یاز شانس گندتون، فعالً سوژه داغ دم،یرو د ترهاشونیت -

 خوب بود یلیچرا، خ دمیفهم یاگر که م -

 بوده يخوبه پدر زنت توده ا ؟یدون ینم: نشست میانداخت و دوباره رو برو رونیبه ب ینگاه میتا دم در و ن رفت

 منظور؟ -

 ؟یبا پدرزنت حرف بزن یبار هم ننشست هی ینی ،یبهتر بفهم دیفاصله طبقه ها رو که تو با نیا -

 کنن اصالً؟ یاونا ما رو آدم حساب م نه ننشستم، -

 ؟يخودت رو به کجا رسوند تیدوزار يبا حس ها ینیب یم -

 ما؟ يکرکس افتادن به بخت خونواده  نیع يجور نیروزنامه ها چرا ا نیول کن، پاساژ نزن وسط حرفات، ا -

از طبقه  يمرد هیزده  فیاز طبقه ضع يدختر هی. یتیارباب و رع يکنن از قصه ها یعشق م يخب مردم عاد -

 یهم م یقصه عشق هی. که حق اونا رو از شما پولدارا گرفته فهیضع ياالن قهرمان طبقه  يشاد. مرفه رو کشته
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 بیعج يقدر قتل ها نیوگرنه ا نهیمساله هم. ارنیماجرا حفظ بشه و ازش نون درب تیبندن تنگش که جذاب

 ....مملکت که  نیا يافته تو یاتفاق م يتر

 کنه تیبه فروتن سپردم بره از تک به تکشون شکا: دمیکش آه

 نکن -

 چرا؟ -

 نیحرف حق رو گرفت يکه جلو نیافتن به خاطر ا یراه م گهید يکنن، فردا دوتا یم خیامروز دوتاشون رو توب -

کدوم  یبفهم يخوا یاگه م ،یمطمئن یگ یکه م يزیاگه به چ نهیمن حرفم ا. کنن یتازه درست م يسوژه 

و اون  نیواسه ا دنیبا داد زدن و خط و نشون کش. کم به خودت مسلط باش هی ختهیرو ر ایخون ک....  یشرفیب

اگه دنبال  یکن به آنا بفهمون یحل شده؟ سع یاالن بابات هوارش به آسمونه مشکل ،یرس یجا نم چیبه ه

 هان؟ ،ير شادشه نه به خاط یمجازات م ارشیک یقاتل واقع یکه مطمئن بش نهیواسه خاطر ا یلیوک

 دونم ینم -

که راه انداختن دادگاه تحت  يگر یهوچ نیبهش بگو با ا. ریخزعبالت روزنامه ها کمک بگ نیاز هم نیبب -

 هیک یقاتل واقع یتا بفهم ستهیفشارها با نیا يکه جلو يریبگ لیوک هی يفشاره پرونده رو زود ببنده، مجبور

گه اگه  یم س،ین ایکردن قاتل ک دایتو مرگت پ اریگه بهونه ن یم... گفتم ... رو  نایگفتم بهش هزاربار هم -

مگر خودت  ستیاون قاتل ن یدون یگه اصالً از کجا م یم....اومدم یخودم پا به پات م نهیمطمئن بودم ا

 ؟يهمراش بود

تو اعتماد کنم، آنا تونم به حس  یمن نم یدرست ول ياحساس تو نسبت به شاد نه،یخب سوال منم االن هم -

 .... يریبگ لیوک يخوا یتونه، بعد اگه رفت گذاشت کف دست بابات که م یهم قطعاً نم

وجب چه  کیبذار بره بهش بگه، آب که از سر گذشت چه  ،یکنه عوض یم دمیتهد. بود نیدعوامون سر هم -

 صد وجب

بشه، تو باز  دهیچیکالف به هم پ نیگم نذار ا یم گه؟یخونم د یبه گوش خر م نیاسیمن دو ساعته دارم  -

 ؟یکوب یم تینعل خر يرو

 خبرم کن يکرد دایکاره پ نیو ا یدرست و حساب لیوک: از جا بلند شدم. نداشتم شیگنجا گرید

 ؟ير یکجا م -

 قبرستون -
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 میر یخب با هم م: جا بلند شد از

 حوصله ندارم یول کن عل -

 کنم شاندارگوپتا یخودم حوصله دارت م -

عاشق  دهیهمان ها که از راه نرس. بستم یام م یهم کالس يبود که به دانشجوها یاصطالح شاندارگوپتا

دور و بر دانشکده و ترم سه با  ياهایتر يشدند تو یپالس م دهیشدند و به ترم دو نرس یکالس م يدخترها

به تاسف  يسر. زدند یم فباشکوهشان با دخترها حر ندهیاز آ يدوزار يها یچیمزخرف، ساندو چیدوتا ساندو

 ه؟یشب یمن جز شاندارگوپتا به ک تیاالن وضع ،يحق دار: تکان دادم

 .و من تلخ تر لبخند زدم دیخند نرم

 .میزد رونیهم از دفتر کارش ب با

 ؟یعل يارینم نیماش -

 خر مش صفدر؟ ؟ياومد یتو مگر با چ -

 کنم یتونستم رانندگ یحالم خوب نبود، نم -

 ياومد ادهینگو که پ -

 شه؟ یباورت نم -

 که ير یاز کف م ،يرو ادهیپ هیخواستم ببرمت  یبابا االن م -

 کجا؟ يرو ادهیپ -

 .راه نبود شتریب قهیتا سر بخارست ده دق ادهیپ. وزرا بود يکارش تو دفتر

 شدم حالم خراب شد یاز جلوش هم که رد م یول کن عل -

 شه؟ یحالت چرا خراب م یدانشکده به اون باحال -

 چرا؟ یدون ینم -

 حالت بهتر بشه؟ مینیبب لمیف هی میبر يخوا یطرف خوبه؟ اصالً م نیاز ا میر یخب م یلیخ -

روز خلوت بود  انهیکه در م نمایس يجلو. کوچه باالتر از دفتر کارش بود کیکه  يآزاد نمایطرف س میافتاد راه

 م؟ینیبب لمیف میکه بر يتوقع ندار يجد: ستادمیا

 يکم تو هی میدار اجیهردوتامون احت. زنه یدفترم پشه پر نم يمنم که تو ،یداره؟ تو که ول معطل يرادیچه ا -

 ایاز فکر دن میبزرگ و خالص بش يبه اون پرده  میزل بزن یکیتار
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 م؟ینیهم بب» متروپل« میالبد بر: که در حال اکران بود نگاه کردم ییها لمیپوستر ف به

 نیخواد، ما االن مرفه یم تیکم جد هیدلشون  يادیز یدرده که از خوش یب نینه اون که مال مرَفَه -

 توش گل کاشته ياریبهنوش بخت دمیشن م؟ینیپنج ستاره بب میبر. میپردرد

با شوهرش با  ونیهما يخاله نرگس که به خاطر دعوا. انداخت یخاله ام م ادیمن را  ياریبهنوش بخت صورت

 يا شهیما را به اصل و ر ارشیقتل ک. همه شان را برگردانده بود ارشیرفتن کما قطع رابطه کرده بود و حاال 

 .وصل کرده بود میبود دهیکه ازش بر

 ایب -

 يحال چند پله را باال رفتم و به فضا یب. بود نگاه کردم ستادهیپله ها ا يدر دست منتظرم باال طیکه بل یعل به

بود  فتادهین یاگر به خاطر آن جرم لعنت یکرد؟ حت یاالن فندق کجا بود؟ چه کار م. قدم گذاشتم کیخنک و تار

داشت عوض  ای. عوضم کرده بود ارشیمرگ ک. شدم یم الشیخ یهم ب دیشا. توانستم کنارش باشم یزندان نم

 .کرد یم

آن لحظه  يتو میبده حیو توض مینیهمان شب که مجبورمان کردند بنش. میشب همه مان عوض شد همان

 یمدام آرزو م. دیجو یعذاب وجدان خرخره ام را م....کنده یداشته جان م ارشیک....خدا يا...ارشیکه ک ییها

 ...آن وقت خودش هم . میرا برگردان ایک میتوانست یم دیشا. فرستادم برود یزودتر فندق را م یکردم کم

 برم دیتونم با یحالم بده نم یعل: دمیآه کش

 خودیب: یبرق يسمت پله ها دیرا کش دستم

 شد یوقت م دیسرش شا يباال میبود دهیکاش زودتر رس: را فرو دادم بغضم

 رو که مو به مو برات شرح دادن* یاتوپس ي جهینت....یدون یخودت هم م....شد ینم -

دکتر . کبدش تکه تکه شده بود. منهدم شده بودند شیها هیر. معده اش منهدم شده بود. را شکافته بودند ایک

. پادزهر ندارد* گفته بود گراماکسون. مرد یچند روز بعد م مارستانیب میرساند یاگر او را م یگفته بود حت یفرح

 یدو روز بعد م تشیگفته بود نها یدکتر فرح. دبو یاز پادرآوردنش کاف يخونش بوده برا يهم که تو یزانیآن م

که از  یما مدام در حسرت فرصت یگفت ول یاو م. نداشت يا هیر گرید. از کار افتاده بودند شیها هیکل. مرد

 زیکرد با پول همه چ یکه فکر م ونیهما. شتریاز همه ب ونیهما. میسوخت یو م میشد یدست رفته بود داغ م

 .است یشدن

 نمک یکنه درست فکر م یکه من رو مطمئن م نهیهم: سالن يبه ورود میدیرس
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 تو اریساکت بمون بعد گوش هام در اخت لمیف کی دنیبه اندازه د سیه: اش ینیب يگذاشت رو دست

 يوقت روز و تو نیا يتو. هم بودند گریجز ما چند دختر و پسر جوان د. ها و چشم بستم یصندل يرو مینشست

که با  یکیتار نیجوان ها بود، ا يمحل عشقباز ایدن يهمه جا نمایس. يعشقباز يسالن خلوت البد برا نیا

توانستند پشت  یم کایامر يکه تو ییآنها یکرد، حت یشد همه را وسوسه م یم ختهیآم میمال يو نور یقیموس

 .کشاند داخل خودش یکنند را درست مثل آهنربا م يدرخت عشقباز کی

 ؟یعل هینجوریا يمحل قرارها نمایچرا س -

از   نمیهاش هستم، ا یواشکیمن عاشق  یدونم ول یرو نم هیبق: لبخند زد انهیموذ ست،یمنظورم چ گرفت

 هیمملکت اسالم يایمزا

 دمید ادیموردا ز نیاز ا کایاتفاقاً من تو امر -

 هستن اون وقت؟) Open Mind(ندیها اپن ما ییکایگفته امر یک -

 همه -

کنن اون  یچپ چپ نگات م يریبگ لَب ابونیاونجا وسط خ ؟یگ یچرا م گهید يتو که خودت اونجا بود -

 دنید ارنیهاشون م لمیف يکه تو دنیرو د ییآرزوها دن،یرو د لماشونیفقط ف يبر یکه اسم م يهمه ا

 هست لمایکه تو ف هیجاها همون جور هیپوست بودن بق اهیس ایشتریبود، ب یبافتش سنت* لینشو -

با خودشون  اهایاونجا گذشته، منتها س میهمه، از من بپرس که ده سال از زندگ نینه همه جاش ع -

 فقط انیم یبرالیهاشون افه ل هیدن بق یکه هستن نشون م یندارن، همون یستیرودربا

 دختراشون دنبال شوور کردن هستن يهمه  ییخدا یول: دینرم خند بعد

وابسته به  ياز آژانس ها یکی يتو. بود رضایعل یبوک سیف قیزد؟ کلوئه رف یدانم به کلوئه اشاره م ینم

گفت  یو چپ و راست م رانیآمده بود ا. بود يشان دفاع از حق برابر فهیکرد که وظ یسازمان ملل کار م

شد  یخب م. ییکایامر يرااز دخت یآزادترن حت دمیمختلف د يکه من جاها ییاز دخترها یلیشما خ يدخترها

بود و  ییکایبود و خودش هم امر دهیطرف و آن طرف چرخ نیا ادیبه خاطر کارش ز. به حرفش اعتماد کرد

 .کردم یطور حس م نیمن ا. شده بود رضایعل ي فتهیش

 شیریبگ یتونست یمملکت نبود راحت م نیا يکاره  کیاگه بابات  -

 به بابام نداشت یربط: دیکش آه

 ربط داشت؟ یپس به چ -
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 یحت. حق داشت رضایعل. میکه از کنار گوشم بلند شد مجبورمان کرد ساکت شو يو ممتد یعصب سیه يصدا

 ياریبهنوش بخت يکردم به اداها یسع. و پرخاشگرم دور کرده بود یهم من را از آن مود عصب قهیچند دق نیهم

بهت گفتم  نیبب: گفت یکرد و در همان حال م یجمع م نیزم يرا از رو یداشت مالفه و تشک. دقت کنم

 ؟يدیخوابن د یم نیزم يها رو ییقایافر

: چند ساله است گفت يدانستم دختر یام که نم یآمد و بغل دست ینیشهاب حس. هوا ياز خنده رفت رو سالن

 پمیخوش ت. جمیعج

باعث سوزش  یگفته بود گراماکسون به محض ورود به حفره دهان یدکتر فرح. بود يقو. بود پیخوش ت ایک

موقع دفاع از  یبخوراند؟ حداقل هرآدم ایکسم را به  نیفندق توانسته بود ا يچطور. شود یم يزبان و مر دیشد

خودش سم را خورده،  اریاخت هگفته بودند ب یآگاه ياول تو يشود، همان روزها یجانش زورش چند برابر م

هم که مست  ایک. دیرس یزورش به او نم. بخوراند ایتوانست سم را به ک یفندق نم. هم هست یاحتمال خودکش

به  يدست دراز... یحت...  یحت ای یخودکش ينداشت برا یعلت ایک! نه. نبوده، غلظت الکل خونش آنقدرها نبود

 .بوده یک دمیفهم یم دی،من با...فندق

چشمم . رد شدم یجفت شده کنار هم به سخت يپاها انیبه خودش بجنبد کالفه از جا بلند شدم و از م یعل تا

 .نمایس يافتاد به پرده 

 .حالم خراب شد. مظلوم بود درست مثل فندق یلیکرد خ یم يباز نمایکه مقابل سوپراستار س یدخترک

 

آنها تنها با  ستمیکنند و س یمنتشر نم یباارزش يمحتوا چیکه ه ییروزنامه ها يبرا یاصطالح: سیزردنو* 

 .چرخد یروزمره م يو پر و بال دادن به جنجال ها یپراکن عهیشا

 یکالبدشکاف: یاتوپس*

 يدر کشاورز یآفت کش يبرا یسم: گراماکسون* 

 کایامر یتنس التیدر ا يشهر: لینشو* 

*** 

 میکردم برا یو مجبورش م نیزم دمیکوب یپا م یگاه یناز بابا که حت يبچه . بچه بودم یتا شانزده سالگ من

مهرداد  یتا وقت یاز شانزده سالگ. داشتند میها يرا بخرد که هم مدرسه ا یمتیدلخواه و گران ق يزهایچ

بودم و  ارشیعاشق ک ستادهیآدم ها ا پیت نیا يایدن يکجا يلوس و نازناز يدختربچه  نیام کند ا يادآوری
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. شدم یزده م جانیگذاشتم و ه یداستان ها م يآدم ها يرا جا ایخودم و ک ،یعشق يشب تا صبح با کتاب ها

دادم  یرا م ارشیک يجا تشینها. ماندم یطرف، اگر ترنم نبود همان عاشق خل و چل م نیبه ا شیاز دو سال پ

که مجبور کرد  ییخودش که نه، کتاب ها. ترنم من را بزرگ کرد یول. که هم اندازه تر بود با خودم یکیبه 

 يزیچبخواهم و به خاطر هر شتریرا ب یفکر کنم و چ يگرفتم چطور ادیوسط همان داستان ها . بخوانم

هنوز ته دلم جا  ییآلبالو نیآن ماش یول...  یول.... است نشکنم ابیبابا و مامانم را که نا يا شهیدل ش یمتیگرانق

 .هست ییزهایباارزش تر هم چ نیهنوز آنقدر بزرگ نشده بودم که بدانم از آن ماش. اشتد

باشم و  يقو* » اسکارلت اوهارا«خواهد مثل  یدلم م. برگشته ام به چندسال قبل. دوباره بچه شده ام یول حاال

نشسته بود  دیدست نکش دنمیقدر لوس بار آورد و از ناز کش نیکه من را ا يتوانم چون مرد ینم یبجنگم ول

 شتریمالقاتش را به بابا داده تا ب نوبتخوشحال بودم مامان  نکهیا. کرد یعذاب وجدان هم خفه ام م. مقابلم

 .طرف غصه دار کیکرد و از  یالم مطرف خوشح کیاز  نمشیبب

 ختیر یاشکم گوله گوله م. تذکر داد و من محروم شدم از ناز شدن يمامور. ام يروسر يرو دیدست کش بابا

خانم دباغ استثناء قائل شده بود و به من مالقات . بوده دیسف یکه معلوم بود زمان یفیچرك و کث زیم يرو

به  هیثان دیبا. بود فیکه کث يزیمبه  ای. کردم یبه عذاب وجدانم فکر م دینبا نیهم يبرا. دادند یم يحضور

 .دیآ یبه سرم م یکردم چون معلوم نبود بعدش چ یرا حس م میحاال یاز زندگ هیثان

 یراحت بش يریتخس لیوک نیکردم که از دست ا دایخوب برات پ لیوک هیگشتم : گفت بابا

 بودم که باهاش نخندم؟ یمن ک. دز یلبخند م. نگاهش کردم یاشک يچشم ها با

 يرینه تخس ،يریتسخ ؟يسواد شد یتو هم مث مامان اعظم ب: گفتم خندان

: دمیآه کش شیبه جا یول اورندیب رونیو من را از جهنم ب رندیبگ لیخواست که وک یدلم م. دیزده خند ذوق

 ارنیاونا بهترش رو م يریبگ یهرک ییپولهات رو حروم نکن بابا

 .آمد ینم ادمیاش را عوض کند؟  افهیق تیوقت شده بود که عصبان چیه. همان طور آرام ماند صورتش

 شه دختر، توکل کن به خدا یدرست م -

 ....خدا اگه وجود داشت که  -

 کارش درسته یلیخ لهیباشه غصه نخور، وک: را فشار داد دستم

اشکم را پاك . من يبرا لیو هم وک  رندیه بگخودشان خان يدانستم آنقدر پول ندارند که بخواهند هم برا یم

 ن؟یاالن کجا هست: کردم
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 آسمون خدا ریز -

 بابا -

 خاله مه لقاست يمامانت خونه : کرد نشیملتمسانه ام غمگ لحن

 پس؟ یچرا مامانم؟ خودت چ -

 مونم اونجا یشبا م سیکردم جاش مناسب زن و بچه ن دایپ يکار هی -

 .ام یچادر گل گل ياشک رو يزل زدم به لکه ها. انداختم نییرا پا سرم

 ؟یگل يشاد: شد و سرش را کج کرد خم

 بچه هات رو هم آوردم: گفت. با پشت دست پاکشان کردم. ختیتندتر فرو ر اشکم

 .رمیام را بگ یکوفت ياشک ها يو جلو نمیتوانستم مثل آدم بنش یهقم بلند شد نم هق

 تو يابه رض میراض یاله: دیکش آه

 بابا؟ یکن یشکرش م ينجوریبهت داده که ا یچ: ماندم و درمانده نگاهش کردم ساکت

 تو: پررنگ شد لبخندش

 دردسر هیمن که شدم ما: را پاك کردم میبا چادر اشک ها. دادم رونینفسم را ب دهیبر دهیبر

 خوامتیهم مکنه، من تو رو از خدا گرفتم از خودش  یمعلوم م ییرو اون باال يحکمت هر کار -

حق  دیشا. شود یدرست م زیکرد که همه چ یاش مطمئنم م یقلب نانیاطم نیا. کرد یزدنش آرامم م حرف

 نیاو نفر. میختیر یهمراه هم اشک م. کردم یم هیبا مامان فقط گر. نمیمامان بخواهم او را بب يداشتم به جا

مسکن  کی. بابا مثل مسکن بود. شدم یم چارهیگشتم از سردرد ب یبرم یوقت. ختمیر یکرد، من اشک م یم

. بوده ام ارشیآنها هم باور کنند من واقعاً با ک دمیترس یاول م يروزها. چقدر خوب بود که پشتم بود. يقو

. شناسم یگفت من دخترم رو م یبابا م یول. به من بگو مادر يبگو اگر بود يشاد دیپرس یم دهیمامان ترس

 .دامنش پاك پاکه

 ره یجو نم هی يخونه اجاره کن، مامان با خاله مه لقا آبش تو هیخوبه، با پولش  يریتسخ لیکو نیبابا هم -

 زهیرینترس اونجا باشه بهتره کمتر اشک م: دیخند نرم

 کنه هیتا صبح گر ییگناه داره تنها ششیبابا شب برو پ -

 یشه شب بمون یرم منتها اونجا جا تنگه نم یگفته نم یرم باباجون، ک یم -
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 یچقدر دلم م م؟یخودمون رو داشت يزدم کاش خونه  یچقدر غر م ادتهی ر،یخونه بگ ياگه منو دوس دار -

 نه؟یب یم ونیزیخونه اس غذا پخته داره تلو يمامان تو نمیخونه بب امیخواس ب

آفتاب سوخته اش و انگشت اشاره اش را  يپلک ها يرو دمیانگشت کش. حلقه زد شیچشم ها يتو اشک

 نکن بابا، باشه؟ هیرگ: گرفتم

 قول مردونه رم،یخونه بگ هیدم برات  یقول م رونیب ایتو ب: آرام گفت. افتادم هیخودم باز به گر یول

 يشدم همان شاد یم دیبابا رفت و من با. وقت بچه بودن و ناز کردن. و وقت تمام شد دیرا بوس انگشتم

و جوجو را  ریرجیو ج یج یبابا ج. کرد یخرج م یپول نکهیمگر ا. دیکش ینازش را نم یکس چیکه ه ینیغمگ

ممکن . آنجا میاوریرا ب زهاین چیگذاشتند ا ینم. شود برشان گرداند یدانستم مجبور م یم یآورده بود ول میبرا

تازه دلم . خراب شده نیا يشدند تو یمن آلت قتاله حساب م يبچه ها. بخورد و خودش را خفه کند یکیبود 

 .و بترسند ندیایخواست ب ینم

حال دراز  یکردند رد شدم و ب یرا تکه پاره م گریتلفن اضافه داشتند همد قهیکه به خاطر پنج دق یچند زن از

 یتا م. روزها کمرنگ تر شده بود نیا ایک. بودم ایقتل ک ياول پرونده  فیهنوز من متهم رد. تخت يرو دمیکش

 .شد یم بیغ نمشیبب یخواستم درست و حساب

 له؟خوشگ يهو -

 نجایا: میرو يدوم خم شد جلو يتخت طبقه  ياز رو يسر. به دور و برم انداختم ینگاه. دمیجا پر از

 .باز کرده بود میرا برا ششیو صورت الغر ن یشراب يبا مو یزن. رفتم عقب

 یسرور شما موشراب: و دست دراز کرد دیپر نییجست از تخت پا کی با

 يشاد: رمق انگشتانش را فشردم کم

 همون که اربابش رو کشته؟ ؟ییخانوم شوما يپس شاد: جفتم نشست

 نکشتم -

 يجلو یحت. میایخواستم کوتاه ب ینم یهمه شان از خودم دفاع کرده بودم ول يشده بودم بس که جلو خسته

که خودشان دوست داشتند باور  يزیهرچ. بافتند یخودشان را م يهرچند آنها قصه . آس و پاس يآدم ها نیا

 دییگو یکه شما م ییزهایچ نیهم نبود که من خودم را از وسط دو شقه کنم که ا الشانیخ نیردند و عک یم

 .دروغ است

 کنه؟ يدراز  خواسته بهت دست یراسته م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 ؟یکن یچه کار م نجایاصالً؟ ا یهست یولم کن تو ک: به هم فشردم پلک

 ؟یهنو نگرفت دتمیهمخونه جد.... په خانوم رو  -

اشکم راه . نداشتم گرید ي وانهید کیام کند؟ طاقت  وانهیخواست مثل اختر د یم یعنی. هش کردمنگا آزرده

 .افتاد

برن؟ ننه بابات رو  یبرات گاو سر م يکرد الیخ...  يکرد یم نینباس همچ یحقش بود ول... زر زر نکن   -

خوش  گنیم...داشت بیبه سر و گوشت بکشه چه ع یدست هی یگذاشت یخب حاال م....رفت يهم آواره کرد

 ها؟... شد  یم بتیهم نص یپول هی....پولدار...کلیخوش ه...خوشگل...ییپسر به اون رعنا.... يبوده انگار پمیت

 .سالح بود نیسکوت بهتر نجایا. نگاهش کردم ساکت

 اد؟یحکمت م یحاال ک -

توش نوشته بودم چقدر . کرده بودند دایتخت پ ریام را ز یدفتر مخف. من است هیعل زیگفته بود همه چ لمیوک

 دهیکه هنوز ند ینوشته بودم چقدر از زن. شوم یم وانهید ردینوشته بودم که اگر زن بگ. را دوست دارم ارشیک

ها  نیا يهمه . میایکنار ب تیبا واقع دیبا و میشو یدانم ما مال هم نم یبعدترها نوشته بودم م. بودمش متنفرم

را که دوست داشتند باور  يزیآنها فقط چ یول. بود که هنوز بزرگ نشده بودم یمال وقت نهایا. را نوشته بودم

پرونده ام ثبت کرد  يتو یکه پزشک قانون يزیتنها چ. ام کند نهیمعا یخواسته بود پزشک قانون لمیوک. کردند

 يتو دیآ یم ادمیو کجا؟ فقط  یک. خوردم نیمز یک دیآ ینم ادمی یحت. کشاله ران بود يخوردن و کبود نیزم

 انیبعد م. حواسم به دور و برم هم نبود یحت. دادم یبه مهرداد فحش م یلب ریز دیرس یکه به خانه م يریمس

کار  کیو  شودو حرص خوردم و آرزو کردم زود درسم تمام  ختمیو به حال و روزم اشک ر ستادمیدرخت ها ا

. بافتم تا آرام شوم الیبافتم و خ الیخودم و مامان و بابا و خ يبرا رمیخانه مستقل بگ کیکنم و  دایخوب پ

و عقب عقب رفتم و همان  دمیترس. پام فرار کرد يگربه از جلو کی. در باز است دمیخانه د يجلو دمیرس یوقت

 يباز اتاقم بود و مرد مهیاست درِ ن ادمیکه  يزیچ تنها. آمد ینم ادمی یخوردم ول نیجا حتماً همان وقت زم

و من  میرا بهش بگو زیکند همه چ یاصرار م لمیوک. غرق شده بود دیکف سف يلخت که صورتش تو مهین

که بازپرس  یرفتم؟ همان سوال رونیب یهمانیچرا از م دیگو یم لمیوک. ستین ادمی یلعنت ریتصو نیجز ا یچیه

عکس ها را  نیوقت ا چیمن ه...استخر يتو......دهتختم بو ریهم ز ارشیک يعکس ها ندیگو یم. دندیها پرس

خواست به تو تعرض کند؟  یم میرا دار تینترس ما هوا ندیگو یم....کنند یباور نم میگو یم یهرچ....ام دهیند

 ندیگو یم....ندکن یباور نم یول میگو یم.....به من نگاه نکرده بود يوقت آن جور چیه ارشیک! نه میگو یم
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 دیگو یم لمیوک.....  زمیعز ارشیک....کنم یدفعه منم که باور نم نیا....داشته قیهزارتا دوست و رف ارشیک

 ....حاال هستم ینبودم ول وانهیمن د...دانم یم....را رد کرده است یاحتمال جنون آن یپزشک قانون

 خوشگله فردا نوبت دادگاهته؟ يهوو -

 ولش کن -

 تو رو سنَنه؟ -

 لوله انگار؟ یکرمات بد م -

 ببند درِ گاله رو -

 .باز کتاب ادب و شعورشان را فرستاده بودند ته صندوق. را گرفتم میها گوش

گوشم  يدستم را به زور از رو. دمیلرز یم. دیکش رونیتخت ب يشد و من را از گوشه  دهیکش میبه بازو یچنگ

گوش هام  يکف دستم را از رو یکف دستم عرق کرده بود وقت. نیزم يشده بود رو خیچشمم م یبرداشت ول

 .....  نیبب...  ينگا کن شاد: را گرفت میدوتا بازو. برداشتم پوستم خنک شد

 .ماه بود يرا باال آوردم، پر سرم

 پاشو شام آوردن: کرد سیلبش را با زبان خ. شیچشم ها يزدم تو زل

 .عوا شروع شد عصر بود، حاال موقع شام بودد یحال مانده بودم؟ وقت نیساعت به هم چند

 رمیس -

 پس سهمت مالِ من: کُلُفت اختر به گوشم خورد يصدا

 مرده خور: گفت یموشراب زن

 سهمش مال خودشه خود،یب: ماه هلم داد طرف سفره يپر

 ه؟یخب نَقل تو چ: نگاه کرد یاختر به موشراب. به اختر نگاه کردم خجول

 دارم که قابل گفتن باشهن ینقل: آروغ زد یموشراب

 يدندون بزار گهیدادن دو روز د غومیرفقام پ. ام یرفتن نجایمن که از ا: دور دهنش را پاك کرد يبا روسر اختر

 .میکن یکارت رو مرتب م گریسر ج

مربوط  ستیکار کی. خواهد بدانم یو دلم هم نم یچ یعنیدانم  ینم....بوده... کش...ماه گفته بود اختر جا يپر

 المیخ دیگو یم....شناسند یها اورا م یلیخ....شناسند یهمه او را م.....خراب حتماً يبه جا به جا کردن زن ها

ها را همان اولِ  نیا....را دارند میکه هوا رونیب مدار قیدوست و رف یکل...روم یدار نم يمن باال....تخت است
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 زیهمه چ شیبرا »یتو اربابت رو کشت« دیپرس یود که وقتب نیهم يهم برا دیشا. من گفت يرو يکار بلند جلو

همان  قاًیحاال که دق یول. بکنند میبرا يکار کیبخواهد  شیداشتم از دوست  و آشناها دیام...کردم فیرا تعر

 يحس کردم همه ....بادمعده درآورد و گفت به اونجام يگفت و او با دهان صدا یموشراب يرا جلو زهایچ

 ....اختر دروغ بوده يحرفها

 بخور: سفره يماه به زور نشاندم جلو يپر

 بخور: دهانم ياختر قاشق را گرفت جلو. بشقاب نگاه کردم به

 یکیخ یکن یفضول ومدهیخوره به تو ن یم: دستش را هل داد عقب یوحش یماه مثل گرگ يپر

 کردم؟ یدت معا یک یعنی....دندیپر یسه چهاربار به هم م يروز...دوباره دعوا ایخدا

را ستون کرد پشت سرش که پخش  شیماه دست ها يپر....ماه يپر ي نهیتخت س دیبا کف دست کوب اختر

 دیخورم تو رو خدا دعوا نکن یم: قاشق را برداشتم. نشود نیزم

  به به باالخره زبون باز کرد: زد یسوت بلبل یموشراب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

اختر با حرص غذا را . هرسه تاشان ساکت شدند. با بغضم فرو دادم دهیدهنم و غذا را نجو يرا چپاندم تو قاشق

 ؟يخور ینم: ماه به بشقابم نگاه کرد يپر. تختش يرو دیخورد و رفت خواب

. خودش و شروع کرد به خوردن يرو يجلو دیتعارف کش یبشقابم را ب یموشراب. دو قاشق خورده بودم فقط

 برو بخواب: ماه گفت يپر

خودم بتوانم در  اریخواست به اخت یدلم م. و قدم بزنم رونیخواست بروم ب یدلم م. خواست یدلم خواب نم یول

که  يآن خانه ا يدلم برا یحت...نبوده شتریکابوس ب کیها  نیا يو باور کنم همه  رونیرا باز کنم و بروم ب

 شیچند ساعت پ نیبابا که هم يبرا یدلم حت. کردند هم تنگ شده بود یاجازه توش رفت و آمد م یهمه ب

 .بودمش هم تنگ شده بود دهید

 ه؟یباز گر -

درهم و  يابروها. اخم کرده نگاهم کرد. درمانده نگاهش کردم. دندیلرز میرا حبس کردم و شانه ها نفسم

 انجام بده یبکن دیرو که با ياون کار هیعوض گر: هم يتو دیبرهمش را کش
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دکتر مفخم روشنم کرده بود که اختر زر مفت . ف زده بودمحر. از کار، حرف زدن با دکتر مفخم بود منظورش

 یول. توانند خالصم کنند یشناسد که م یماه چندتا آدم کله گنده م يپر یشناسد ول ینم یکس چیاو ه. زند یم

 .نگفته بود یچیکرده و او ه ریبودم پس خودش چرا گ دهیاز دکتر مفخم پرس. داشته باشم لهیت هیما دیبا

 .کان دادمتند سر ت تند

 ره یدار نم يباال یره ول یدار م يگناه تا پا یبدون سر ب نمیا -

 آره ارواح عمت: دیکرکر خند یموشراب یخواستم حرفش را باور کنم ول یم

 

 در رمان برباد رفته یتیشخص: اسکارلت اوهارا* 

*** 

 ياد يکه خبر شدند برادرم مرده است برا ییآنها يهمه . رسد باالخره سرمان خلوت شده باشد ینظر م به

 ایاز طرفشان آمد  يا ندهینما ایبودند  رانیکه خارج از ا ییآنها. خودشان را رساندند رانیا ياحترام از همه جا

مشغول خط و  ونیمدت که هما نیا مامدر ت. بزرگ به رسم ادب فرستادند یتاج گل ایشخصاً تماس گرفتند 

. من بود يها برعهده  نیو فندق تمام ا یفحش دادن به مندل ایبود،  يدوزار يه هاروزنام يبرا دنینشان کش

خانه و اداره  ریتلفن به دست، در مس. دولتشاه باشم يخانواده  يبرا یخوب ندهیو نما اورمیکه احترام به جا ب

خانه  نیبودم که از ا یتعادل يخانه و شرکت مدام به فکر برقرار ریدر مس ستان،خانه و قبر ریدر مس ،یآگاه

 نیهرچه شود او اول جهیکه آنا فقط کنار گوشم وزوز کرد و مطمئن شدم نت یدر تمام مدت. رخت بربسته بود

غرور  ایدر حسادت داشتند  شهیکه ر ییاز تمام رفتارها. خواهم کرد رونیب یزندگ نیخواهد بود که از ا یکس

من را مبتال کرده بود  یروسیوجودش مثل و. ف نفس بکشمسق کی ریتوانستم کنارش ز ینم گرید. خسته بودم

را حل کنم و فندق را از آن لجن  ارشیقتل ک يو حاال وقتش بود خودم را درمان کنم اما نه قبل از آنکه معما

 .اضافه کنم دهیچین کالف در هم پیبه ا یخواستم گره ینم. بکشم رونیشده بود ب رشیکه اس يزار

ناخوانده هم شرشان کم  همانانیم نیبهتر است تا ا یو وانمود کنم حالم کم میندان بساد يدندان رو دیبا حاال

نفر  کیآن . برده است یسود م ارشیاز مرگ ک یچه کس نمیامشب را تنها با خودم خلوت کنم و بب کیشود و 

از فندقِ من مثل سپر بال استفاده کرده  نفر کیآن . با هم دارند یرابطه عاطف کیو فندق  ایحتماً حس کرده ک

 .تا برادرم را بکشد و من به خونش تشنه بودم

 يخاله جان بخور الغر شد -
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درست مثل . بودند یهنوز پر از شوق زندگ شیخاله نرگس که چشم ها ي دهیصورت تک يگرداندم رو چشم

 يبرا یبودم باالخره دست از نگران دواریدر دلم ام.  بهش لبخند زدم. جا افتاده که نگران بچه اش باشد يمادر

 .اش یبکشد و برگردد سر خانه و زندگ دجونیناه

. دیبه قتل شا نیاز مظنون یکی. از ما بود یکیزد و بند کند حاال او هم  ونیکرد با هما یشوهرش قبول م اگر

فکر کردن به خاله . است یاش راض يکارمند یو از زندگ دهیشوهرش سفت و سخت به اصولش چسب یول

دور که من فقط  یلیخ يخب از آن روزها. کند یدارند حالم را خراب م تیکه ازش رضا ينرگس و حال و روز

جز دعواها و جنگ و . ستیدر خاطرم ن يادیز زیآمدند چ یما م يراحت به خانه  میشش سالم بود و خاله ها

توقع داشت باجناقش به خاطر  ونیهما. کرد یم ونیکه هما ییبر سر کارها دیو ناه ونیهما انیپا یب يجدل ها

 لیرا که مجوز ساخت و ساز نداشتند تبد ییها نیبتواند زم تادارد باهاش بهتر تا کند  يشهردار يکه تو یپست

شد هم خودمان را از  یم بشیها نص نیزم يکاربر رییکه به خاطر تغ یکند و با پول هنگفت یمسکون نیبه زم

 يدعواها. دولت نجات بدهد زیخالص کند و هم او را از حقوق ناچ يشهرك ژاندارمر يچکمان توشر خانه کو

 ییها نیزم دیزد که چرا تمام پول پس اندازمان را به خاطر خر یموضوع دور م نیبر ا شتریب ونیبا هما دیناه

 .ارزند یخرج کرده که مفت نم

. جنگ بود و ساخت و ساز راکد يسال ها. چشمم جان گرفتند يروشن جلو يریتلخ مثل تصو يسال ها آن

خاله  نکهیا. دید یفقط نوك دماغش را م دیناه. گوشش بدهکار نبود و منتظر بود ورق برگردد ونیهما یول

 ياجاره ها ریو ما گ دتوانند راحت به مسافرت برون یخودشان هستند، م ينرگس و خاله مهوش صاحب خانه ها

اش شد  جهیکم حوصله نت ونیکم صبر بود و هما دیناه. گفت صبر کن یفقط م ونیاما هما. میعقب افتاده ا

 نیاست که ا نیهم يبرا دیشا. شهیجانم بودند هم يآنها خوره  يکه موقع جنجال ها ییمن و ترس ها يانزوا

 .زارمیاز جنجال ب. زنم یم رونیب انهاندازد فقط از خ یآنا بساط دعوا راه م یروزها وقت

 ....دادگاه  يمهرداد جان جلسه بعد -

راجع به  ونیهما يشده بود به من متوجه کنم جلو رهیابله ها خ نیرا که ع فیصاف کردم تا حشمت شر گلو

 نیبلند شود مثل تمام ا ای. شروع کند به فحش دادن ونیشام هم هما زیخواهم سر م ینم. مساله حرف نزند نیا

 يچه گفته اند و چه نوشته اند درباره  هاوجدان  یب دینیبب«که  هیبق يکند جلو و پهن اوردیمدت روزنامه ها را ب

 .»دولتشاه ونیهما يدرباره ! من
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از همه حشمت  شتریب. بوده یدولتشاه قبالً ک ونیهما نیخبر دارند ا زیم نیحاضر دور ا يها همانیتمام م باًیتقر

از صدقه  ییجورها کیاو هم . همکار بوده است ونیدولتشاه با هما – فیشر یبنگاه معامالت ملک ياهللا که تو

آپارتمان  کیفروش  ای يخانه اجاره ا کیقولنامه  ونیسیوگرنه حق کم. دیرس ییبه نان و نوا ونیسر هما

 زهیتواند قاتل باشد؟ انگ یاو م. کنم یمرتبه برسد؟ با دقت نگاهش م نیمگر چقدر بود که حاال به ا یفکسن

 ؟دارد

خب راست . حاال نصف تهران مال ما بود دیترس یاگر حشمت نم. گفت حشمت ترسو است یم شهیهم ونیهما

کرد تا  یو آن پول نزول م نیآورد و از ا یخانه مان را تاب م يجنجال ها ونیکه هما یآن زمان. دیگو یم

 اوردیاز چنگشان درب نییپا متیقبه پول نقد کنند با  لیرا که به خاطر جنگ قصد داشتند زودتر تبد ییآنها نیزم

پول نزول خورها را  میها فروش نروند، اگر نتوان نیکه اگر زم دمیحشمت بارها به خانه مان آمد و بارها ازش شن

بکش کنار و  یترس یکرد اگر م یم دشیشد و تهد یم یعصب ونیهما. یهلفتدون میبرو دیبا ییهردوتا میبده

ها را بفروشد و  نیزم يروز کیبتواند  ونیکه اگر بکشد کنار هما نیا زباز ا نیا. دیترس یم حشمت باز هم

ورق برگشت و جنگ تمام شد و ساخت و ساز رونق گرفت و با . بود اری ونیشانس با هما. کاله بماند یسرش ب

را  ییپول ها* بودند توانستند هم اصل پول و هم اسکوند دهیکه مفت خر ییها نیفروش زم يپول دوال و پهنا

و هم حشمت خانه اش را بزرگ تر  میبماند که هم ما خانه بخر شانینزول کرده بودند پس بدهند و آنقدر برا که

 .من آن موقع هشت ساله بودم. شان جور شود يبعد يکارها هیکند و هم سرما

 یو آن حساب نیباشکوهش به ا یخاطر پز دادن به خاطر خانه و زندگکه به  ییچشمها. جون نگاه کردم دیناه به

کرد آن خانه تازه اول راه است و قرار  یوقت فکر نم چیه دیمامان ناه. زد حاال مغموم و کم فروغند یبرق م

 یهمان خاله نرگس. شود شیغم ها کیشراما حاال محتاج خاله نرگس است تا . هم پولدارتر شود نیاست از ا

جو آنقدر متلک بار  نهیک ونیرا ترك کرد چون هما یهمانیما دلخور م دنیخانه خر یهمانیم نیرست در اولکه د

خاله مهوش . طور بود که خاله نرگس از خانه ما پابر شد نیا. دیکش یاو و شوهرش کرد که کار داشت به دعوا م

ت و هرجا فرصت کند پشت سرمان و هنوز هم که هنوز است دور از ماس دیهم از حسادت خودش را کنار کش

بود که خاله  ییها عهیشا نیهم میاز همه شان پا بر شد نکهیا لیدل کی. زند یحرف م ونیدرباره دزد بودن هما

گفت حتماً با  یبار م کیشده،  یقاچاقچ ونیگفت هما یبار م کی عه،یشا کیهربار . کرد یمهوش درست م

اموالشان به خاطر انقالب از کفشان  شتریکند و چون شوهرش سلطنت طلب بود و ب یم يها همکار زکردهیعز

 .کرد یطرف و آن طرف پخش م نیساخت و ا یقصه از خانه ما م کیرفته بود هزار و 
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تواند قاتل باشد؟ اگر او هم به اندازه خاله مهوش حسادت کند  یخب حشمت م. بگذارم حواسم پرت شود دینبا

. چون از نظرش حشمت ترسو بود. که پولش اندازه شد از حشمت جدا شد نیبه محض ا ونیهما. ستین دیبع

کرده او هم دنبال همان را  ونیتا به حال هما يکند و هرکار دیتقل ونیتوانست از هما تیحشمت اهللا در نها

! نه. مانده است یمضحک باق ییدر حد و اندازه ها زینبوده همه چ ریپذ سکیر ونیچون اندازه هما یگرفته ول

 ارشیبه ک بایکه از قالب کردن د ینفع یعنی. را بکشد ایتواند ک یاگر حسادت هم بکند نم یحشمت ترسو حت

 ایک يدخترش را برا یتیبه چه ن ونیباشد هما دهیالبته اگر فهم. بود ارشیاز کشتن ک شتریب دیرس یبهش م

 .نه ایباخبر بوده  زهایچ نیهمم که او از ابف دیبا. متهم باشد کیانتخاب کرده باز هم ممکن است 

 ایممکن است قتل ک نکهیا. ونیبه درخواست هما. میمساله اشاره نکرد نیکداممان به ا چیه یاداره آگاه يتو

 ونیهما. بگذارد یفعل بیسابق و رق کیداشت بر سر شر میتصم ونیباشد که هما يبه خاطر کاله گشاد

جسور  بایاما د د،یشا ختمشنا یرا نم بایمطمئن باشم؟ اگر د دیمن هم با یول ستیمطمئن است حشمت قاتل ن

کند خودش برعهده  يرا که باباش مترصد بود باز یکه بخواهد نقش ستین دیجاه طلب است پس بع. است

 .ردیبگ

 دهیکه فهم یتواند قاتل باشد به شرط یاو م. که خونسرد مشغول مزه مزه کردن سوپش است نگاه کردم باید به

 .ردیبگ اریرا که در قبضه شان است در اخت يکرده تا بتواند بازار ارشیازدواج با ک دیاو را کاند ونیباشد هما

وقت  چیباشد ه ارشیباعث کشته شدن ک ونیاگر طمع هما. ختمیخودم ر يآب برا وانیل کینشستم و  راست

عاشق  ونیهما یبازار وجود دارد ول نیقبضه کردن ا يبرا يگرید يچون خودم گفتم راه ها. بخشمش ینم

نابرابر و  دالج کیانگار که . ستین یپخ چیخواهد به حشمت ثابت کند ه یاو دلش م. کردن است سکیر

 .ستیگریکه ثابت کنند هرکدام چقدر زرنگ تر از د نیجدال بر سر ا. باشد نشانیب یپنهان

 يبرا يبهتر يرا بکشد؟ راه ها ارشیک دیچرا بابر فرض دانستن موضوع . تواند مظنون باشد یهم نم باید نه

بکنند که از  يسود سرشار کیشر ارش،یک یرا به عنوان همسر قانون باید نکهیا شیکی. ادب کردن ما وجود دارد

مناسب  یسهم ون،یکه در انحصار آنهاست به هما يبازار يتوانند در دادن ازا یم. شود یطرح ما حاصل م

به خاطر گند زدن به  ایبه خاطر حسادت، به خاطر انتقام  فیآن هم به دست خانواده شر ارشیقتل ک. ببرند

دور شدن از  یعنی ارشیکشتن ک. شود بهش فکر کرد یکه م ستیزیچ نیمضحک تر ونیهما یارکان خانوادگ

مت و به حش. به حشمت نخواهد داشت يکار گرید ونیهما ودتمام بش یهمانیم نیامشب که ا ون،یهما يحلقه 
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چون در هر حال در . میزن یدورشان م میباشند ما دار دهیاگر فهم یتوانند قاتل باشند حت یپس آنها نم. دخترش

 .به ضررشان است تا به نفعشان شتریب ارشیمرگ ک. موضع ضعف هستند

ممکن است حشمت . معامله نباشد يمهم باشد که کاال شیاو برا دیتواند مظنون باشد؟ شا یم ییبه تنها باید اما

 کیاز ما و پدرش  يطور نیا دیشا. شان را رونق ببخشند یتا بتوانند زندگ ارشیاو را مجبور کرده بشود زن ک

 ستین الشیخ نیشام نشسته و ع زیسر م بخندکه با ل يا وانهیدخترك د نیاز ا. ستین دیجا انتقام گرفته؟ بع

 .ارشیانتقام از ما با خون ک یحت ستین دیبع زیچ چینامزدش را کشته اند ه

 م؟یرو جمع کن زیم -

ام را عقب  یصندل. ها که منتظر من هستند همانیم يرو دیبعد سرم چرخ. روزها دلخور نگاه کردم نیا يآنا به

 دیببخش: ها گفتم همانیم هیو رو به بق دمیکش

اگر اعظم بود . شوند دقت کردم یم زیمشغول جمع کردن م انهیمادر فندق ناش بتیکه حاال در غ يخدمتکار دو

هم  يبشقاب ها را تند تند تو. ستیبارشان ن یچیمعلوم است ه. شد یها جمع و جور م نیهم بهتر از ا زیم نیا

به . زندیر یهم م يرا با سر و صدا رو زیمشغول باشند همه چ یراه انیرستوران م کیگذارند و انگار که در  یم

گذشته بود حتماً با چندتا فحش  دیاگر ناه. زند نگاه کردم یجا زل م کیروزها ساکت و افسرده به  نیه اک دیناه

در شان  زیطرز جمع کردن م نیچون ا. ها همانیکرد البته دور از چشم م یم رونشانیاز خانه ب دهیآب نکش

 .خانواده اش نبود

دور و بر  ارشیتواند قاتل باشد؟ فندق گفته بود آن شب همراه ک یم باید. کنم ذهنم را متمرکز کنم یم یسع

 ایاما ک. ستیداشته بفهمد مشکل چ یسع بایحواسش پرت بوده و د ارشیگفته بود ک. اند دهیپلک یخانه شان م

 اورمیکردم به خاطر ب یسع. ستین دیدانست که باعث مرگش شده؟ بع یم بایاز د يزیاو چ ایآ. نزده یحرف

بودم حواسم  یهمانیآنقدر که نگران آمدن فندق به م. امدیبه خاطرم ن یچیه یشب ناراحت بوده؟ ول آن ارشیک

کردن  ستیسر به ن يجا برا نیدانسته خانه فندق بهتر یم باید... فکر کن مهرداد . نبود یشکیو ه یچیبه ه

. ما مضطرب شود يخانه  یآن که از شلوغ یب ایاو را بفرستد آن دن هشد یراحت م الیچون با خ. است ارشیک

ازش جدا شده . تنها قدم بزند یدور رقص خواسته کم کیآن شب بعد از  ایگفته بود ک شیها یبازپرس يتو باید

چطور؟  رونیرا فرستاده باشد ب ارشیاگر ماجرا برعکس بوده باشد چطور؟ اگر خودش ک. زده رونیو از خانه ب

 .بفهمم دیبوده مهرداد؟ با یچ زهیانگ زه،یانگ زه،ینگا

 با؟یبه د یزن یزل م یچرا ه -
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 الیالبد خ. زن شکاك و غرغرو کیشده به  لیطرف تبد نیاز آن شب به ا. آنا نگاه کردم يکالفه  يچهره  به

ذهنم را  خواند . صورتم يپوزخند پهن شد رو. رمیبگ یشده ام و ممکن است او را به زن بایکند حاال عاشق د یم

رسد  ینم یرفته آهش به گوش کس نیاز ب زیتلق و تلوق جمع شدن م يکه صدا یدر سکوت. دیو کالفه آه  کش

 .یجز دکتر فرح

 تواند قاتل باشد؟ یاو م. کند یمان م یزندگ يسر تو يگریاز هر وقت د شتریروزها ب نیا

دالل  کیاو راه و چاه را نشانش داد تا بتواند از  .شبه رشد کند کی ونیبود که کمک کرد هما یکس یفرح

اش تمام  هیرا که سرما یاز ثروت یسهم شیدر عوض بابت مشاوره ها. بساز و بفروش کیشود به  لیتبد نیزم

بساز بفروش هاست  يتا حشمت به خودش بجنبد و بفهمد دوره  دوره . زد بیبود به ج ونیو کمال مال هما

به تازه به دوران  میشد لیشبه تبد کیآن موقع من ده ساله بودم و . شرفتیتند پ بیش يافتاد رو ونیهما

زن  کیتوانست مثل  دیناه. کرد يو بازساز دیخانه را خر نیباالخره ا ونیهما. هفتاد يدهه  يها دهیرس

تفاوت م يایدر دو دن ارشیطور شد که من و ک نیو ا اوردیب ایثروت شوهرش به دن يبرا يگریوارث د یاشراف

خاله مهوش بود و الزم  يدنباله رو دجونیاسم من شد مهرداد چون آن موقع ناه. میمان را تجربه کرد یکودک

. من گذاشت يرا رو یرانیاز پادشاهان ا یکیشاه پرست دو آتشه است و نام  کیبود بهشان ثابت کند مثل آنها 

خان، شوهر  زیحساس شده بودم که عاقبت از پرو یخانوادگ يها یهمانیم ياسمم تو یمعن بهآن قدر نسبت 

که عدالت طلب  یونیمثل حضرت هما» عدالت دیخورش« یعنیو او گفت  دمیاش را پرس یخاله مهوش معن

 همان یونیکردم حضرت هما یتا مدت ها فکر م. فرمودند دیو خورش ریبه ش نیبودند و پرچم کشورمان را مز

 یهمان محمدرضا شاه است و ربط یونیدانستم حضرت هما ونیزیتلو يها ملیکه از ف یخودم است تا وقت يبابا

 یرا م ونیهما یهستند خانه و زندگ سیاگر خاله مهوش و شوهرش که حاال ساکن انگل. من ندارد يبه اسم بابا

ز دولتشاه هم هست البته اگر ا ونیهما ضرتح يبرازنده  یونیکردند لقب هما یلحظه فکر م کیاحتماالً  دندید

 ونیهما یول میثروتمند شد یلیخ یما با کمک فرح. دادند یرا ربط به دزد بودن او نم زیشدت حسادت همه چ

قاتل  دیچرا با یفرح. پرت نشو مهرداد. کردن است سکیمعتاد به ر. است جانیاو عاشق ه. شد یارضاء نم

 باشد؟

 ن؟یخور ینم -

. تا بناگوش باز است نگاه کردم ششیاشتباه گرفته و ن یکه انگار من را با شوفر تاکس یبه مستخدم جوان متعجب

اعظم . داد چطور رفتار کنند یم ادشانیبود  نجایاگر مامانِ فندق ا. را بست ششیخورد و ن یاز اخم من جا م
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تار کند و او رف یمیصم دجونیبا ناه يجور کیداشت  یسع شهیهم. خدمتکار است نجایوقت فکر نکرد ا چیه

 میخانه را تفه نیدر ا يهمانداریآداب م یموقت يدر عوض خوب بلد بود به مستخدم ها. خورد یهم حرص م

 .کند

را کشته  ارشیاو ک دیشا. برد یجمع مغموم لذت م نیا انیاو انگار که از بودن م. نگاه کردم یبه فرح دوباره

تازه  زیکه چ نیخب ا. کشد ینقشه کارگاه م یرکیرزیقالش گذاشته و دارد ز ونیهما دهیفهم دیچرا؟ شا. باشد

 میتصم. هم جدا شد یرا پر کند از فرح بشیج یکه توانست از بساز و بفروش یهمان وقت ونیهما. ستین يا

 یکم. کند یکار شده و دارد رشد م نیبود حشمت وارد ا دهیچون فهم. یگرفت بشود واردکننده مصالح ساختمان

من هم . ساخت و ساز دوباره راکد شده بود. نیواردات است آن هم از چ ياالن نان تو دیپرس و جو کرد و فهم

و از حشمت هم جلو  میرا پشت سرمان جا گذاشت یشد که فرح يطور نیا. ودمدرسم را دو سال بود تمام کرده ب

تواند  یهم م یفرح. که دست حشمت بود یسنت يقبضه کردن بازار. مانده بود یپله باق کیهنوز  یول میزد

 .قاتل باشد

برج  يو مهره برا چیفروختن پ. شود یکارگاهمان سخت م داتیآب کردن تول يکار ما برا ارشیکشتن ک با

ما ساخت داخل هستند و امتحان هم پس  يو مهر ها چیاست سخت است چون پ يکه اسکلتشان فوالد ییها

خواست به خاطر قبضه کردن  ینم ونیاما هما. مینیمذاکره بنش زیسر م یمیقد کیالزم بود با شر. نداده اند

با . داد دورش بزند حیترج. اشباع شده  با او وارد معامله شود فیشر یبازرگان يو مهره ها چیکه از پ يبازار

 باید قیاز طر... هستند و بعد  یعمده ک دارانیخر. ستیکه بفهمد راه و چاهشان چ. بایو د ارشیک ينامزد

 ده،یرا فهم نیا باید میخب فرض کن. ونیگروگان بود در قصر هما يملکه  باید. مجبورشان کند عقب بکشند

نه  یول ردیکه بخواهد انتقام بگ نیدهد خودش را به آن راه بزند مگر ا یم حیترج. چیتواند بکند؟ ه یچه کار م

 یهمه کاره شرکت م گریچشم رفعت گفته بود چند ماه د يجلو شیچند روز پ نیخودش هم. ارشیبا قتل ک

اگر ! یاما فرح. داشته يگرید ينقشه ها یعنیکه زده  یحرف نیباشد با ا دهیاگر هم فهم البر فرض مح. شود

که  میهست ییو مهره ها چیدانسته ما در حال ساخت کارگاه پ یم یاگر فرح. برد ینفع م یلیرا کشته باشد خ ایک

 یمجبور م کیردو ش. شود یم یمیقد کیمانع اتحاد دو شر ارشیبازارش دست حشمت است پس با کشتن ک

هنوز باهوش تر و ثروتمندتر از ماست  نکهیوسط او از ا نیو ا رندیهم قرار بگ يشوند مثل دو دشمن رو در رو

 .ممکن است او هم قاتل باشد. لذت خواهد برد
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 نیدو خانواده آست ندهیکه به خاطر گند زدن به آ یرا کشته و فرح ایک یام شخصکه به خاطر انتق بایجز د خب

 وسط هستند؟ یچه کسان گریباال زده د

 حواست کجاست؟ ؟یکن یفکر م یبه چ يدار -

 زنگ نزده بهت؟ یالکان: اشاره کرد ونیبه هما. به آنا نگاه کردم منگ

 .کند یزند و اعصاب من را خراب م یزنگ م.... یالکان

 نه: صاف کردم گلو

 بده؟ یمگه الکان نیخوب هست لیوک کیکردن  دایدنبال پ دمیشن -

 .یبرگشتند طرف فرح سرها

 ؟يشما از کجا خبر دار: آنا خونسرد گفت. منگ به من نگاه کرد ونیهما

 .سوال را دارم نیهم هم من

 .انگار جا خوردند بایحشمت و د. پا انداخت يپا رو یفرح

 یاحیر يانگار آقا. خانواده دولتشاه يخوب هستم برا لیوک کیزنگ زده بود به من گفت دنبال  ينویدکتر م -

 ست؟ین یمگر دوست جنابعال یاحیر رضایبه دکتر زنگ زده بوده، عل

 کیصاحب شرکت مشاوره ن ينویدکتر م: آنا راحتم کرد. هست یک ينویدکتر م اورمیکردم به خاطر ب یسع

 شان؟یاند

 لیوک نیدفتر مشاوره بزرگ دارد با دو ج کیحاال . یزمان کیو آنا بوده  رضایاستاد عل ينویر مدکت. آمد ادمی

 .است آنجا يمشتر یخب البد فرح. کاربلد

 کنه؟ یپرونده کار نم نیا يرو یبله براش سوال بود مگر دکتر الکان -

 خواسته یم لیطرف مقابل وک يبرا: آنا گفت. بودند حیمنتظر توض. جمع ينوبت من بود که بشوم سوژه  حاال

 یعصب ونیهما. دیرس یخدمه از آشپزخانه به گوش م يغش غش خنده  يآن قدر ساکت شد که صدا فضا

 ه؟یچ هیقض: نگاهم کرد

 دیببخش: از جا بلند شد آنا

ماند، به  یآشپزخانه را که فقط موقع بودن خودمان باز م يمحکم رفت طرف بار و درب بسته  يقدم ها با

 رونیب: آنا گفت. خنده ها قطع شد يصدا. باز کردشدت 

 ؟یچ یعنیطرف مقابل  يگفت ؟ برا یآنا چ: ونگفتیهما. دیآ ینم یجواب
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 نجایفرستادن ا یشما رو از کدوم آشغالدون نمیزنم شرکتتون بب یفردا زنگ م: رو به خدمه گفت آنا

 نمیبب ایآنا ب: تر داد زد یعصب ونیهما. خدمه به التماس بلند شد يصدا

 دیببخش: گفت دیخونسردتر برگشت و رو به ناه یکم آنا

 .خودش جمع شده بود ياز رفتار آنا تو ریخاله نرگس متح. نشان نداد یواکنش چیه دیناه

 دختره يبرا رهیبگ لیوک هیداره  میمهرداد تصم: گفت يجد یلیخ ونیرو به هما آنا

باشد؟ هرشب بهش  يتواند قاتل شاد یاو م. را آچمز کندجمع من  يتوقع نداشتم آنا تو. پا تکان دادم کالفه

. دو نشان زده ریت کیبا . است نفعیوسط ذ نیاو هم ا. کنم بهش فکر نکنم یم یکنم و بعد کالفه سع یفکر م

دل صاحب مرده دارد  نیا يتو ییرا که حس کرده جا ياز قلمرواش و هم شاد رونیرا فرستاده ب بایهم د

طالق بدهم  شنهادیاگر بهش پ. قلمرو است نیو شرط مالک ا دیق یحاال ب. انداخت یکه عرب ن ییفرستاده جا

 .کند مبادا من فکر طالق به سرم بزند یم یارکشیخب االن دارد . کند یحتماً مقاومت م

 ؟یبا توام مهرداد، چرا خفه خون گرفت -

من پسر . از جا بلند شدم. را نداشتم یعلن نیتوه نیتوقع ا. نگاه کردم ونیهما يصورت از خشم کبود شده  به

و حساب  ركیمجبورش کرده ز شهیهم. خواسته کامل و عاقل باشد یم شهیکه پدرش هم يپسر. ونمیارشد هما

که اسمش را خودش انتخاب  یارشیک. ارشیک يدر عوض تمام ناز و نوازشش را گذاشته برا. شده رفتار کند

من . باشد ارشیپسر شهر نیخواهد که ا یاست و م نیکه انتخاب کرده ا یاسم یگفت معن. بزرگ اریشهر. کرد

 .ونیهما يقلمرو ياریشهر. برساند ياریرا به شهر ارشیبودم که قرار بود ک یفقط مسئول حفاظت از ثروت

 صبر کن: دستم را گرفت آنا

 میکنم تصم یفکر م: ونیملتمسانه رو کرد به هما. شعله ور از خشم من يچشم ها انیمقابلم و زل زد م ستادیا

 خان ونیباشه هما یدرست

بودم تا بدانم آنا چه  ستادهیوسط جمع ا رانیح. دهان باز کند آنا کنترل اوضاع را در دست گرفت ونیهما تا

 .خواهد بکند یم یغلط

 لطفاً ایب: اش و به من نگاه کرد یصندل يخونسرد نشست رو آنا

 بگو: کالفه گفت ونیهما. نه نگاهم کرددوباره ملتمسا. ستادمیطور سر جا ا همان
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هست؟ چند  یقاتل ک نکهیخودش دارد؟ ا يبرا ییاو هم حدس ها یعنی ،یدکتر فرح يچشم ها يزل زد تو آنا

. ستنیمتاسفانه فقط روزنامه ها ن. سنینو یشما مطلب م هیاالن روزنامه ها همه عل: لحظه صبر کرد و بعد گفت

 حرفهاست نیتر از ا دهیچیپ یلیقتل خ هیدارن ثابت کنن که قض یهمه هم سع. هم هستن ینترنتیا يها تیسا

متوجه  یرچشمیز ونیهما. گرداند یرا برم شیرو دیناه ینشست کنارش ول یزن فرح. بلند شد دیناه ي ناله

 قاتل است؟ یفرح. عکس العمل او بود

 .دیگو یآنا چه م نیگوش کن بب. نشو مهرداد پرت

 خب؟: گفت. کالفه بود هم ونیهما

که شما وجهه  ازهیبه هرحال االن ن: آنا گفت. را برد تا شنونده آن بحث نباشد دیکنان ناه نیف نینرگس ف خاله

 یگن هست ول یدختر قاتل نباشه، هرچند شواهد و مدارك م نیگه ممکنه ا یمهرداد م. دیکن میخودتون رو ترم

که باهاش بشه اونو  ستنیاونقدر محکم ن یکانال يخب تا االن که اقرار به قتل نکرده و مدارك هم به گفته آقا

براش  یلیخودتون هم که شده وک تیکنم خوبه حداقل به خاطر نشون دادن حسن ن یمن فکر م. محکوم کرد

 ...خوب  لیوک هیسپارم  یفروتن م يمن به آقا. دیریبگ

 الزم نکرده -

 ....شدن ممکن است  یطرز عصبان نیا ست؟یداند قاتل ک یم ونیهما. مینگاه کرد ونیبه هما دوهر

 نیهست یشما االن عصبان: صاف کردم گلو

 میریبگ لیوک هی نیبله حق با مهرداده اجازه بد: کرده باشند نگاهم کرد تشیکه حما يذوق زده مثل بچه ا آنا

 گردن ما نباشه ینید میخدمت کردن خواست نجایا يادیچون زمان ز میگ یکه م نهیا تشیبراش، نها

 مسخره اس: زند یپوزخند م یفرح

 یلیخ: گفت فیشر

 .را فرو خورد شیآب گلو. نزد یاما حرف باید

 چه مسخره باشه چه نباشه رمیگ یم لیبه هرحال من وک: میمن بود که بگو نوبت

 دیببخش...نیچه اجازه ند نیچه اجازه بد: جا بلند شدم از

. اند ختهیمعادالتم انگار به هم ر. کشاند یمرموز من را به آنجا م یحس. سمت کتابخانه يافتادم طرف راهرو راه

کف کتابخانه را  یقال. در کتابخانه را بستم اریاخت یب ست؟یقاتل ن یعنی. من باشد يجبهه  يخواهد تو یآنا م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ١٠٥ 

ها باشند و حاال  یعراق يبمب ها و راکت ها يجلوقرار بود محافظ ما  یکه زمان یکنار زدم و به قفل پناهگاه

 .داخلش نرفته نگاه کردم یسالهاست کس

 یچارچوب در زل زده به قال يآنا تو. شیرا برگرداندم سرجا یقال. حواسم را جمع کرد رهیدستگ دنیچرخ يصدا

 .بعد اشکش راه افتاد. جمع شده پوزخند زد یکه کم

 ؟يفکر کرد یمن چ يدرباره : میچشم ها يد توجلو و زل ز آمد

 عکسش ثابت بشه نکهیمن به همه مشکوکم مگر ا: باال انداختم شانه

 خب؟: نگاهم کرد رهیرا کنار زد و همان طور خ ینوك کفش قال با

 یموقع بررس یاست که ماموران آگاه یهمان شکل قاًیدق. که خاك گرفته نگاه کردم یقفل زنگ زده و درب به

 يدر که با راه پله ا نیا. قفل حداقل دو سال است که باز نشده نیا. اش کردند یعمارت بررس يدر رو يه هارا

رسد به  یدر آن م کی. که دو در دارد ینیرزمیز. اتاق ها قرار دارد ریکه ز ینیرزمیرسد به ز یتند م بیبا ش

را که از همان روز اول  نیرزمیز نیا نیهم يبرا. دید یسال ها کابوس جنگ م ونیهما. باغ یخلوت پشت اطیح

در کف اتاق  کیبود مرتب کرد و  یصاحبخانه قبل یمیقد يوارد شدنمان محل انبار کردن خرت و پرت ها

 .امن پنهان کند ییباز حمله کردند بتواند ما را در جا ها یکرد تا اگر عراق هیکتابخانه تعب

به  یدر مخف کیآن  يت قرار داشت مسدود کرد و به جاعمار یرا هم که در ضلع شرق نیزم ریز یاصل درب

باغ پنهان بود را شب به شب  واریچند پتو کنار د ریکه ز یآهن یتا مدت ها نردبان. خلوت باز کرد اطیپشت ح

و از  یپشت اطیو بعد به ح نیرزمیبه ز انهو او نتواند به موقع ما را از کتابخ ندیایها ب یمبادا عراق. کرد یچک م

 .شهیو اکشن بودند هم یجانیهم ه شیها ينگر ندهیآ یحت. نردبان به کوچه برساند قیطر

استخر  کیشود به  لیداد تا آنجا تبد یبیرا باز کرد و ترت یدرب اصل ست،یدرکار ن یمطمئن شد جنگ یوقت اما

 نیگار اان. جذاب و مردانه اش يها ینیشب نش يدنج برا یمحل. و سونا يهمراه با جکوز دهیکوچک سرپوش

بارها او را . قدرتمند و مخوف است اًکرد واقع یبه او القا م. داد یم التشیحالت وهم آلود به تخ کی نیرزمیز

 .هستند* دن کورلئونه  هیکامالً شب شیگوشه لب گذاشته و ژست ها یبرگ گاریکه رو به استخر س دمید

. ماند یخودش باق يها کامل پاك نشد و درب دوم همان طور درجا یعراق يوقت ترسش از حمله  چیه اما

که  يا نهیمبل کنار شوم يبودند و حاال آنا دلخور رو يمن با شاد ياز خاطره ها یکیگر  یتداع یزمان نجایا

 .که چرا بهش شک کرده ام ختیر یتازه روشن شده نشسته بود و آرام اشک م

 کنم آنا، چرا؟ یدرکت نم: نشستم شیو رو به رو رفتم
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 نجایکنده من ا یداشته جون م ارشیکه ک یکنم؟ تمام مدت یم هیچرا گر ؟یچرا چ: شد یگربه وحش کی مثل

بزرگ شدم که پدر و  يخونه ا يمن تو. متهم بودن شهیاشکال نداره من عادت دارم به هم. با فروتن. بودم

نرفتم  ینیزم ریز رمن از اون د يراحت شد؟ مطمئن شد التیخب خ. مظنون و متهم بودن شهیمادرش هم

 رو بکشم و برگردم؟ آره؟ خجالت نکش بگو ایک رونیب

: زانو و به جلو خم شدم يته آرنجم را گذاشتم رو.بودند دهیواقعاً رنج شیچشم ها. نگاهش کردم یرچشمیز

 ...بوده خب  نجاینگفتم تو، به هرحال فروتن هم ا

 يبگو بگو به زنت شک دار یحاشا کن ستیالزم ن ؟یفهم یم یبوده لعنت نجایمن افروتن با : زد پوزخند

 .نگفتم یچیه ینشستم ول راست

 یمتینکن به هرق الیخ: انگشت تکان داد میرو يجا بلند شد، هم زمان سر بلند کردم و نگاهش کردم، جلو از

بار جبران  کیفقط خواستم . خودم بسازم لیخودم رو به م یمن اونقدرها عرضه دارم برم زندگ. مونم کنارت یم

 تونم بکنم؟ یچه کار م ،يخب عاشق شد یاشتباهاتم رو کرده باشم و کنارت بمونم ول

 وجودم يکه شده خوره  نهیچرا؟ هم ؟یکنارم باش یگرفت میتصم يدفعه ا کیچرا  -

چون تا قبلش فکر : ه کردوقت روشن شده بود نگا یکه ب يا نهیکم رمق و لرزان شوم يبه شعله ها. کرد مکث

ممکنه   دمیچشم باز کردم د یول. من نیفکر و ذکرت اون شرکته ع يهمه . یشرفتیکردم تو هم عاشق پ یم

 .یهم داشته باش يا گهید يها يفانتز هی

 دختربچه هیدل بستن به  يفانتز: میچشم ها يزد تو زل

که قاتل نباشه، ده سال  رمیننه باباش برات مهم نباشه، گ تیکه موقع رمیگ رون،یب ادیکه ب رمیگ: پوزخند زد بعد

بغلت براش از عشق  يتو شیبخوابون يخوا یحاال وقت قاقا خوردنشه بعد تو م ؟یفهم یتره م کیازت کوچ

 يجور بچه ا نیبوده، سخته ا وناتدند يهم پاچه اش ال شهیخوابه؟ به قول خودت هم یم یکن یفکر م ؟یبگ

مخت  نیزم يخور یکه با سر م نمتیدوست دارم بب.... باشه خوبه  یول.... لت کردن د يرو رام خواهش ها

 يهرجور بخوا.....  يمنم باز ه،یچ یدون یاصالً م.....  یش یکه داغون م نمیدوست دارم بب.... شه  یپخش م

.... ازش  یکه دلزده بش نمیبب.... ینیب یرو که تو نم يزیاون چ نمیبببعد  رون،یب شیاریکه ب ام،یهمراهت م

هم سن و  یکی يدستش و دلش هوا يپول که افتاد تو نمیبب..... اشیاز بچه باز....  اشیاز خل باز یخسته بش

با  بوله؟ق....کنم فیو من ک یفتیبه گُه خوردن ب نمیبب....زد کیو اون ت نیپشت سرت با ا.... سال خودش رو کرد 

خواست  یهرک يد یاون شرکت و تو قول م يمونم تو یمن م. يد یبعد منو طالق م رون،یب مشیاریهم م
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سوخته  ونیهما يفکر نکن دلم برا. رسه یبه کجا م تیزندگ تیبا فانتز نمیتا بب. یمن رو دك کنه جلوش واست

تو زندون . اومدم ایمنم تو زندون به دن یندو یآخه م. اون دختره بسوزه يکم دلم برا هی دیشا دیشا. تو یحت ای

 یخونه ات کارتون م يتو ياون موقع که تو نشسته بود. یفهم ینه نم ؟یچ یعنی یفهم یکردم م یزندگ

. بود يتوده ا نکهیبه جرم ا. ادیکه هرلحظه ممکن بود حکم اعدامش ب یبودم به دامن مامان دهیمن چسب ،يدید

داد عقب تا عادت کنم به  یو من رو هل مکرد  یرفتن تشنج م یم اشه يکه هرکدوم از هم بند یمامان

خوبه که از زندان . و منتظر حکم اعدام بودن چقدر وحشتناکه هیگه يدونم زندان چه جا یمن م. نبودنش

 قبوله؟ ات،یمن گند بزنه به فانتز يتا به جا رونیبکشمش ب

 .رود یگفت که دارد م یمحکمش م يقدم ها يصدا. هم گذاشتم يرو پلک

 صبر کن -

 .متوقف شد شیپا يصدا

 سر من نذار یوقت نخواست چیرو که ه يزیمنت چ: باز کردم چشم

هدف  هیمن و تو همون اول هم محض : اش نگاه کردم دهیرنج يچشم ها يتو رهیجا بلند شدم و خ از

من رد  يخواست از رو یدلت م....میهمراه هم قدم بردار یتو نخواست یول. شرفتیپ م،یمشترك ازدواج کرد

 دادم یم ياجازه ا نیو فکر نکن من همچ یبش

بچه که ننه  هیزنه؟  یراحت باشه ازت جلو نم التیمن که خ يجا ياریبچه ب هی يخوا یاالن م: زد پوزخند

 جز چشم گفتن؟ ستین شونیحال یچیباباش ه

وقت عقده  چیکردن که ه تشیخوب ترب ياتفاقاً ننه باباش اونقدر: من بود جواب پوزخندش را بدهم نوبت

دادم چون اگه از اون طرف  یبهت نم ياجازه ا نیهمچ...حرفم رو کامل کنم ینداشته باشه، نذاشت استیر

خواد زنم بهم  یدلم م کهمرد هستم  هیطرف  نیاز ا دیمث ناه یو نش ياحترامت رو نگه داشتم تا باال بپر

 احترام بگذاره

 یدلم م. رفت رونیکامل شود و از اتاق ب مینگذاشت حرف ها. باز ماند مهین میحرف ها هیگفتن بق يبرا دهانم

باشد که من را خوشحال  یمن ندارد همان یبه زندگ یشباهت چیاگر فندق بچه سال که ه میخواست بهش بگو

که به خاطر  ستیآنقدر بلند ن یگدانم زند یرفته م ارشیکنم چون حاال که ک یم يداشتنش همه کار يکند برا

 یکی. یو آرامش قلب یدارم جز خوشحال زیکه همه چ یدرحال رمیخواهم بم ینم. بدهم پول و قدرت هدرش
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 یمعما باز م نیرا کشته بود؟ اگر ا ارشیک یک. شدند یداشتند منفجر م میها قهیشق. دیکوب یسرم طبل م يتو

 !نه ای دیرس میخواه یخوشحال هتوانستم بفهمم فندق و من ب یشد راحت تر م

 

 فورد کاپوال سیپدرخوانده اثر فرانس لمیدر ف یتیشخص: دن کورلئونه*

*** 

چشم بستم و انگشت . رنگ بودند یب يادیبه خاطر شسته شدن، ز شیکه گل ها يمالفه ا يرو دمیکش دست

خاك و پوست درختان  يبو. آبشارطال يگل ها ينرم بودند درست مثل گلبرگ ها. حرکت دادم شانیرا رو میها

 يمن تو. کرد یرا پخش م میو موها دیتاب یبرگ ها به پوستم م انینور از م. لبخند زدم. دیچیاغم پدم يتو

خانه  يباغچه  یمانیس يلبه . ام را بدهد یبیو پول تو ج دیایلب باغچه نشسته بودم تا بابا ب. خانه بودم اطیح

دوش انداخته بودم  يام را رو یکوله پشت. گرفته بود يسالن را از پنجره به باز يتور يباد پرده . مان خنک بود

 يبردمشان دانشگاه به اندازه  یداشتم م نکهیشد از ا یشروع م میبا ج نکه اول اسمشا یخوشگل يو سه گرد

 یمل. که گذرانده بودم یاز تابستان. باهاشان حرف داشتم یکل. زنگ زده بودند یترنم و مل. من خوشحال بودند

 ییسال باال يدانشکده با درآوردن آمار دانشجوها يرا تو گریفصل د کیتوانست  یبود که محتماً خوشحال 

... من . که خوانده بود حرف داشت ییترنم درباره کتاب ها. آرسام يهر روزه  دنیهم به خاطر د دیبگذراند و شا

 ....من... من 

 ینم. توانستم ینم. چشمم حلقه زد ياشک تو. شده نگاه کردم یخط خط يوارهایباز کردم و درمانده به د چشم

توانستم خودم را  یچطور قبالً م. افتاده بودم ریگ یآشغالدون نیا يهنوز تو یکنم آنجا هستم وقت الیتوانستم خ

 ،یعمارت پمبرل ،یعمارت ماندرل. شد یراحت ساخته م المیخ يکردم تو یاراده م ییهمه جا بزنم؟ هرجا يجا

 يچون تو. نمیبار هم به چشم نب کیدانستم ممکن است تا آخر عمر  یکه م ییجاها یاسکارلت، حت ي خانه

خواستم  یکرد؟ نم یم ریگ زیببافم و حاال همه چ الیقدر خوب خ نیتوانستم ا یچطور م. و اروپا بودند کایامر

را که  ییزهایو فحش ها بشوم و چ ادهایو فر غیج الیخیکرده بودم ب یسع یحت. حال و هوا بمانم نیا ریاس

 چارهیب کیداشتم مثل . توانستم ینه نم. کردند یکلمه ها از ذهنم فرار م یول سمیکاغذ بنو يدوست داشتم رو

هم  یالبافیخ یحت. شناختم یجدا نگه داشتن خودم نم يبرا یراه چیرفتم ه یآدم ها فرو م نیباتالق ا يتو

 یباشم و نم زیخواستم تم یم. خورد یبن بست م کیبه  یر جور تالشه. کرد یبه بهتر شدن حالم نم یکمک

عوض  گریمشت خرت و پرت د کیرا با  ردندانمیخم. دندیدزد یو خنده مسواکم را م یشد چون محض شوخ
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خودمان هم  ياز خانه  یحت نجایا. معامله شان کنند دیمال من است و نبا نهاینبود ا شانیکردند انگار که حال یم

 یم میقا رشانیلباس ز يمهمشان را تو يزهایزن ها چ. نداشت میحر یکس چیه نجایا. بود کرتریدر و پ یب

. سرِ آدم بود میتنها حر نجایا. رسد یبه فکرشان م يگرفتم چطور ینم ادیوقت  چیکه من ه ییجاها ایکردند 

 يات، آرزوها یداشتن دوست يها الیفکرها و خ. یکن میقا امهم ر يزهایسرت چ يتو یتوانست یفقط م

 .یرا حت تیبزرگت، حسرت ها

 یام ول یوسواس دیگو یماه م يپر. بار در طول امروز نیهشتم يبرا دیشا. را مرتب کردم یو روتخت دمیکش آه

بابا  ادیعادت بد باشد من عاشقانه دوستش دارم چون من را  کیبودن  یاگر وسواس یحت. دهم ینم یتیمن اهم

 يعلف ها. کند یها را هرس م درخت. را مرتب کند زیخواهد همه چ یدلش م. او هم مثل من است. اندازد یم

 يآن خانه  يتو یوقت یحت. ندیچ یهم م ياندازه رو بیمامان را به ترت يبشقاب ها. کند یکن م شهیهرز را ر

بلندها پشت سر هم در  یشاس. کرد یپارك م اطیح ياندازه شان تو يها را از رو نیبود، ماش یهمانیم یآشغال

آمدن از پله  نییقبل از پا ،یلعنت یهمانیکه از آن م يزیچ نیآخر. گرید فیرد کیها در  نیماش هیبق. فیرد کی

. پارك شده بودند اطیح ياندازه گوشه  بیبود که به ترت نیماش فیخاطرم مانده چهار رد يتراس تو يها

که  یرو، از کنار درختان نیاز جاده ماش ینیبا را تصور کردم که با ماشچشم بستم و با. اطیدرست دست راست ح

 اطیوسط ح يآبنما. دیآ یم میمستق اطیح يها مهیتا ن. دیآ یکوچک ما بودند جلو م اطیجاده و ح نیخط مرز ا

 ....شود یم ادهیپ نیاز ماش. کند یتراس پارك م يرا جلو نیزند و ماش یرا دور م

 خوشگله؟ یکن یفکر م یبه چ -

ساعت  کی نیهم. تختم شدم ي هیجواب مشغول مرتب کردن بق ینگاه کردم و ب یصورت بشاش موشراب به

 .بودش به هم ختهیر یموشراب شیپ

 ؟يدیحکم اختر اومده شن -

اختر را فردا  یعنی نیبود و ا کشنبهیامروز . پشتم رد شد ي رهیبرق از ت انیجر. گزگز شدند میانگشت ها نوك

 رونیب نجایاگر از ا یدوشنبه بود و مطمئن بودم حت شهیروز اعدام بند زنان هم. بردند تا اعدام کنند یصبح م

را  ایدن يخبرها نیباشد که بهتر يها روز هاگر دوشنب یوقت از دوشنبه خوشم نخواهد آمد حت چیه گریبروم د

 .به من بدهند

 زنه یبچه ها داره زار م نیع چارهیب -
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است که  نیکه مطمئنم ا يگرید زیچ کی. اشکم راه افتاد. تفاوت بمانم یو ب رمیخودم را بگ يتوانستم جلو ینم

 يقصه . کرده بودم یچون من با امثال اختر زندگ. به نظرم بدجنس و آشغال نخواهد آمد یآدم چیه گرید

 یواقع یواقع. دندروزنامه نبو وادثح يصفحه  يساده و مسخره تو يچند جمله  گرید. بودم دهیرا شن شانیزندگ

 میدلدار یشان گاه یو دزدصفت یو بدجنس یبددهن يبا همه  یحت. اسم داشتند و با من حرف زده بودند. بودند

 .سوخت یاختر هم دلم م يبرا یحت. داده بودند

 شناسم؟ یآدم م یکرد کل ینبود؟ همش چاخان م رونیاون ب یشکیواقعاً ه ینی -

از همه آرزو  شتریانداخت خودشون ب یبراشون سور و سات راه م امرزیکه اختر خداب ییاون کله گنده ها  -

 دار يداشتن بره باال

گفت آدم زنده اگر  یم شهیهرچند بابا هم. امرزیآورد خداب یپشت بند اسمش م ینمرده بود و موشراب هنوز

 .ودنب شیحال زهایچ نیزبان نفهم ا یموشراب یباشد که بهتر است ول امرزیخداب

 نبود دلش بخواد کمکش کنه؟ دلش براش بسوزه؟ یشکیه: اشکم را پاك کردم. کرد نگاهم

 يزن خرابِ خونه خراب کن که پرونده  هیمثل اختر بها بده؟  یکیبه حرف  ادیم یک يفکر کرد ه؟یچ -

 تونه بکشه یهم نم یلیدستش رو تر ریز يدخترا

 شه یم خیتنت س يمو رو یهست که اگه بدون ییزایشهر چ نیپوست ا ریز: میبه بازو دیبا مشت کوب یموشراب

غصه اش کم شدن معدلش بود مطمئن بودم  يبودم که همه  یینکرده بودم، اگر همان شاد یبا اختر زندگ اگر

 یعنی.... حماقتش يبرا...سوخت یم شیحاال فقط دلم برا یشدم ول یمتنفر م یکه از اختر صداکلفت و وحش

 من بسوزد؟ يراهم هست که دلش ب یکس

 ...واقعاً فردامشب  یعنی: دماغش نگاه کردم يکه دست کرده بود تو یموشراب به

 هوووم: را با شلوارش پاك کرد دستش

 روزگار یه: جا بلند شد از

 فردا اول وقت: میرو به رو ستادیا

دار؟ بعد  يرفتم باال یمثل اختر م ارشمیکردند من قاتل ک یدادگاه ثابت م ياگر تو. را فرو خوردم میگلو آب

 یعنی م؟یکرد یو نچ نچ م میخواند یکه با ترنم م ییروزنامه ها نیروزنامه؟ هم يکردند تو یخبرم را چاپ م

 .صورتم و بلند زار زدم يدستم را گرفتم جلو... هم  یترنم و مل

 میبر ندارو خ يخورد ریاختر ش ي نهیانگار از س یکن یم هیگر يجور هیچته : ام را فشار داد شانه
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 يدادم تا من را فرار یکردم و بهش م یجور م یپول کی دیبا. دادم یماه گوش م يبه حرف پر دیبا. دیخند بلند

 یجور کنم کمک م ونیلیم ستینشست کنارم و گفت اگر ب نندیبب الیهمه رفته بودند سر یوقت شبید. بدهد

فکر کرده بودم چون دزد است و . بودم دهیرا شن ایحرف دن نیبه نظرم مسخره تر شبید. فرار کنم نجایکند از ا

. کرده ام یم یکجا زندگ دهیبزند چون فهم غیخواهد من را هم ت یو آن است م نیزدن ا غیدنبال ت شهیهم

. خودش بلند کرده ياز آن خانه برا ییزهایمن هم مثل خودش دستش کج بوده و چ يکند بابا یم الیچون خ

حاال . بگذارم انیتوانستم آن را با بابا درم یم یکه حت يجور. آمد یم یعواق یلیم خبه نظر شنهادیپ نیاما حاال ا

 .ماه تمام قصدش کمک کردن به من بوده است يدوست داشتم باور کنم پر ردیکه اختر قرار بود بم

خوب است،  شیصدا. اشک نگاهش کردم انیچشم باز کردم و از م. افکارم را پاره کرد يرشته  یموشراب يصدا

 يکند و ادا یم میبعد تعظ. زنند یسوت م شیآواز همه برا ریزند ز یراهرو م يهوا تو یب یآن قدر که وقت

 .آورد یقلدر را در م يمردها

 شهیو چطور؟ هم یدانند چه کس ینم یرا کشته ول یکیدانند  یفقط م. نجاستیداند او چرا ا ینم یکس چیه

نوبت دادگاهش  یوقت یاست ول دنیدر حال کرکر خند شهیهم. آن است و نیهم در حال متلک انداختن به ا

گردد و همان  یبرم ترود دادگاه و ساک یم. شود یو سگ اخالق م دنیکش گاریکند به س یشود شروع م یم

 .کشد یدو روز طول م یشگیهم یماند وتا دوباره بشود همان موشراب یطور ساکت م

تشت  يزند رو یصدا م حانایکه خودش را ر خایزل. نگاه کردم میها يتخت و به هم بند يرو دمیکش دراز

 :خواند یم شانیبرا یضرب گرفته و موشراب شیکیپالست

 که برات قصه بگم نیریدلبر ش نیبِنش

 گل ماچت کنم هیشونه کنم مثل  سرتو

 تو چشات، نگام بکن رِیاز پشت حر نیبنش

 خوابت کنم واشی واشیمنم نازت کنم  تا

کرد  یگرفت و کمک م یاوج م یموشراب يصدا. خوب فکر کنم يخاطره  کیکردم به  یم و سعبست چشم

 .نمیبب....  یواقع... را  االتمیراحت تر بتوانم خ

. بود شیدرست تابستان دو سال پ. خاطره بود کی. نبود االتیخ نینه ا. درخت ها انیم. وسط باغ درست

مامان . خانه نبود یکس چیه. بودم دهیپوش یدار کوتاه نیدامن چ. رفتم دانشگاه یکه مهر م یتابستان همان سال

. بمانم ستین یکس چیحاال که ه رندو بابا دعوت بودند به مراسم بله بران و من التماسشان کرده بودم بگذا
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ل بودم که آنجا مسافرت بودند و مهرداد باالخره زن گرفته بود و من خوشحا ونیو هما دیناه. نبود رانیا ارشیک

 يبعد دوان دوان تا تو. را قرمز کرده بودم میو لب ها میشانه ها يبودم رو ختهیرا ر میموها. کند ینم یزندگ

 نکهیا. است دهیکه قبالً داشتم پر کش یجانیه يهمه  دمیداخل آن پرسه زدم و تازه فهم یکم. عمارت رفتم

اتفاق  نیرفتار مهرداد باعث شده بود ا یعنی. لذت بخش نبود گریخودم بچرخم د يآن خانه و برا يبروم تو

. نمک ياستخر و آب باز يلحظه دلم خواست بروم تو کی يبرا. به آن نداشتم یکشش گریهرچه بود د فتد؟یب

به استخر که  میآسانسور مستق کیدوم بود  يداده بود از اتاق خوابشان که آن موقع طبقه  یبیخان ترت ونیهما

استخر  گریدر د. يا شهیش يوارهایجمع و جور با د يآسانسور کوچولو کی. شد برسد یآنجا حساب م نیزم ریز

 نیدانستم ا ینم. شد یباز م نیکف زم  نگارهم داشت که ا گریدر د کی. باغ بود واریبه د کیو نزد اطیح يتو

وادارم کرد بروم و  يحس کنجکاو. کتابخانه باز بشود يتو قاًیدادم دق یاحتمال م یکار گذاشته شده ول یدر ک

انداخته بودند  کنار زدم و  نیزم يرا که رو یفرش. اش را حدس زدم یبیمحل تقر. کنم دایکتابخانه پ يآن را تو

دانستم  یکه م نیبا ا. مورمور شد جانیپارکت اتاق ظاهر شد تمام بدنم از ه انیکه م يفلز یدرب دنیاز د

 مهین يآرام بلندش کردم و به فضا. خواست خودم ازش رد شوم یدلم م یشود ول یخر باز مدرست به است

 کی جز یبیعج زیچ ستیدانستم قرار ن یم. بود ختهیو ترس به هم آم جانیه. ماندم رهیخ میپا ریز کیتار

خواننده  کیکنم  الیکردم خ یآب دهانم را فرو دادم و سع. دمیترس یباز م یول نمیبب نییاستخر خوشگل آن پا

 یلیاز پله ها که خ اطیبا احت. دیرس یبه نظر م زتریانگ جانیه يطور نیا. ظاهر شوم جیاست يام و قرار است رو

منتظر  تیو تصور کردم جمع ستادمیرو به استخر ا. ام ندهواقعاً باورم شده بود که خوان. رفتم نییداشتند پا بیش

که کنج محوطه  يکانتر ياز رو. کرد یم تیرا تقو االتمیو خ شد یاکو م یخال يدر آن فضا میصدا. است

گرفتم و  میرو يبرداشتم و جلو یخال يبطر کیرا پشتش جا داده بودند  یدنینوش يگذاشته بودند و چند بطر

بلندتر خواندن  يشد و جراتم را برا یصدا در فضا منعکس م. کردم با تمام احساس بخوانم یسع. چشم بستم

: بودند گفتم میرو يکه جلو یتیانتخاب کردم و رو به جمع گریترانه د کی. بود یحس لذت بخش. کرد یم ادیز

. ت دست زدیجمع. عشق من بود ارشیآن موقع ک. کنم یم میعشقم تقد نیترانه رو با تمام وجود به اول نیا

 :ه کردمو آرام ارام زمزم ستادمیا تیبسته پشت به جمع يبا چشم ها. دندیسوت کش يچندنفر

 يمن همچون بهار آمد يالله رو يمن ا عشق

 يمن چون گل به بار آمد يگلشن آرزو بر
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. گشاد شده ماندند میباز و چشم ها مهیترانه را بخوانم که دهانم ن هیو بق تیباز کردم تا بچرخم رو به جمع چشم

 يوحشتناك بود اما نه به اندازه  شیصدا. از دستم افتاد و چند تکه شد یتاالپ يخشک شدم و بطر میسرجا

آمد جلو و من به سر و  یب و آرام میدست در ج. دمیلرز یاز ترس به خودم م. دمیکه من کش یکوتاه غیج

 یو ب ستادمیا. استخر منتظرم بود تیجمع يعقب بروم چون به جا شتریتوانستم ب یکردم و نم یوضعم فکر م

 ... يکار... من ...به خدا. ..به خدا  د،یببخش: آنکه نگاهش کنم گفتم

خودشان است، تو  يکردم که خانه  یخبر آمده و بعد خودم را سرزنش م یدفعه ب کیکردم چرا  یفکر م داشتم

 دیفکر کنم چون چرخ نیاز ا شترینتوانستم ب رون؟یکرد ب یحاال دوباره من را پرت م نجا؟یا یچرا دوباره برگشت

: را گرفت مقابلم يبطر. داشت خربود که رنگ تمس يلبش لبخند يرو. آورد گرید يبطر کیطرف کانتر و 

 جیاست ياجازه اومدم رو یب دیببخش

 .فضا و من از خجالت داغ شدم يمنعکس شد تو شیصدا. دیبلند خند بعد

 من... آقا مهرداد  -

 منتظره تیجمع دیشکست انگار، بخون کروفنیم -

خانومِ : صورتم کند يرا از رو میانگشت ها. بار آورده ام يچه گند میصورتم تا نبن يرا گرفتم جلو میها دست

 شد؟ یچ....  يشاد

خونه  دیبر دیپاش هیاالن دچار اسسسترس شدن واسه امشب کاف يخانوم شاد زیعز نندگانیب: به استخر گفت رو

 هاتون

تر تا  نیید نگاهش آمد پابع. میدر سکوت زل زده بود به چشم ها. را به هم فشار دادم میکردم و لب ها نگاهش

 یازش نم یول. کردم لختم یحس م. شد به باالتنه یبا دوتا بند وصل م. لباسم افتضاح بود. میشانه ها يرو

شد  یم نییآرام باال و پا میها نهیس جالتاز خ یول. کند تتیخواهد اذ یگفت نم یمرموز م يزیانگار چ. دمیترس

 يشدم رو خیم. بالشت چاق هستم که آمده بهش بخندد کیکردم  یحس م. کرد یو من را خجالت زده تر م

دانم  یزل زده بود و نم میهنوز به چشم ها. دستش گرم بود. با دو انگشت چانه ام را باال داد. پاهام يناخن ها

باز  مهیکه ن میبعد زل زد به لب ها....هردوش با هم دیشا...خجالت دیشا...رست دیشا. دید یآنها م يتو یچ

 رونیبرو ب: ستادیو پشت به من ا دیو چرخ بشیدستش را  کرد داخل ج عیسر. نده بودما
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اش  یبداخالق...کردند یم جمیاحساساتم گ....نیبود با سر بخورم زم کیکه نزد دمیتند به سمت پله ها دو آنقدر

 یم نهیس يقلبم از شدت ترس تو... که ....ترساندم یکه کم کم م يجور کی....بود گریجور د کی

 سایوا: بودم که گفت دهیهنوز به پله ها نرس....دیرقص

 یم يبه خودم دلدار... بخواهد يزیکردم که نکند چ یفکر م نیداشتم به ا. دنیشروع کرده بودند به لرز پاهام

سه پله . کرد ینم بیع يکار از محکم کار یول....  ستین... هرزه ... بداخالق است فقط. ستین يطور نیدادم ا

 .ستادمیرفتم و بعد ا باال

 ه؟یک تیعشق زندگ نیاول: دیپرس

 .و منگ نگاهش کردم ساکت

 ها؟: جلوتر و من لب جنباندم آمد

 یشکیه: سرم و تند تند پلک زدم يکاسه  يتو ختیبا فشار ر خون

 .زدم رونیو ازآنجا ب دمیبپرسد، دو يگرید زینکردم چ صبر

 ؟يداریب: گونه ام نشست يرو يسرد دست

شد  یکه باز به مهرداد ختم م يگریخاطره و خاطره د نیعمارت، ا يتو ارشیمن و ک يخاطره مسابقه  جز

 .ام بودند یزندگ يخاطره ها نیننگ آورتر

 بله؟: ماه نگاه کردم يباز کردم و به پر چشم

 ؟يچرا قرمز شد -

 راسته حکم اختر اومده؟: نشستم راست

 حاال نیبه خودش از هم دهیآره، شاش -

 ؟ينجاتم بد نجایاز ا یتون یاگه پول داشته باشم م یمطمئن: نگاهش کردم راننگ

 خبر بشه دینبا یشکیه یآره ول: دستم را فشار داد و آرام گفت. برق زدند شیها چشم

را تجربه کنم و آن سه تا  یخواست زندگ یدلم م. رفتم یم رونیب نجایاز ا دیمن با. تند سر تکان دادم تند

کنم که آن سه  یخواست زنده بمانم و آن قدر زندگ یدلم م. دور و مسخره يزهایچ کیبشوند به  لیخاطره تبد

کردنم چطور؟ نکند فراموش کردن  یدگجا زن نیرفت؟ ا یم ادمیهم از  ارشیمردن ک. بروند ادمیتا خاطره از 

کردم  یم یاهاشان زندگکه روز و شب ب ییام؟ ترس ها یزندگ يآرزوها نیقرار بود بشوند بزرگ تر زهایچ نیا

. خواستم یهم نم ییآلبالو نیماش گرید. گذشته نبودم يآن شاد گریرفتم د یم رونیشدند؟ اگر ب یفراموش م
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 نمیبرگردم خانه مان و بب. و ترنم بخندم یبا مل. آب شاتوت بخورم. راه بروم دها آزا ابانیخ يکه بتوانم تو نیهم

کوچک  يچندتا آرزو نیبه خاطر هم. مهم نبود برگردم دانشگاه یحت. بودند یها کاف نیهم. بابا و مامانم سالمند

 .صد هزار مرتبه شکر کنم يحاضر بودم خدا را روز

نخوام،  یچیدم ه یخدا جون باور کن قول م«  دمیدلم نال ياتاق نگاه کردم و تو يبه سقف دودگرفته  دانهیناام

 »شه؟ یم

*** 

 »؟یشناس یرو م يکردم، ماجد دایپ«. ود نگاه کردمفرستاده ب رضایکه عل یاس ام اس به

همان  رضایدادم عل یدرصد هم احتمال نم کی. آنا هم اسم او را آورد شبیخاطر که د نیشناختم، فقط به ا یم

آنا . برگردم خانه شبیمجبورم کرد د ونیهما شیرو شدن دستم پ. داد شنهادیپ تایکند که آناه شنهادیرا پ یلیوک

بود که  نیا. حرفش را زد يجد یلیآنا هم خ. خواستم تَنش درست کنم ینم. دیآ یهم گفت همراهم م

دوش گرفتم و رفتم به اتاق کارم . مانده بود یبه سه ماه بود خال کیکه نزد يبه خانه ا میهردومان با هم برگشت

 نیکنم، هم شرکت را که ا یدگیان هم به مساله فندق رسکه همزم زمیدو ساعت بخوابم و بعد برنامه بر یکیتا 

و  یهم به حال مندل يفکر دیفکر کنم، با ارشیقتل ک يکنم و هم به معما رلبود کنت دهیهوا چرخ يمدت رو

 يرو دمیدراز کش. نگران آنها باشد تیوضع نیا يخواستم تو یکردم، فندق حتماً نگرانشان بود و نم یزنش م

 شه؟ یم فتمخوام تنها باشم سرسام گر یآنا م: چشم بستم و گفتم. که آنا به اتاقم آمد زیکنار م يتاشو يکاناپه 

 يکه وقت دار قهیندارم، دو دق يادیحرف ز: کاناپه نشست يتوجه به حرفم آمد و لبه  یب

 ه؟یچ: سرجا نشستم

بودم که ممکن بود هرلحظه آنقدر خسته . پشت سرم و چشم بستم واریدادم به د هیسرم را تک. معطل کرد یکم

 .چشم باز کردم. کرد ارمیبرق هوش انیپاهام نشست مثل جر ياما دستش که رو. خوابم ببرد

 بگم؟... قتل ... شه منم حدسهام رو راجع به  یم: گفت

 بگو: به هم فشردم تا سوزش چشمم رفع شود پلک

من . کارگاه هیدونسته؟ قض یم یچ ایدونسته که به نفع قاتلش نبوده، خب ک یم يزیچ ارشیکنم ک یفکر م -

 نزده باشه بایبه د یحرف ارشیمطمئن بشم که ک دیبا

. باشن دهیکارگاه رو فهم هیاگه قض یو خانواده اش نبوده حت بایبه نفع د ایمردن ک: دادم رونینفسم را ب کالفه

 تونستن بر سر دادن بازار به ما معامله کنن یم. ندارن یجالب یاوضاع مال یدون یخودت که م
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 خواستن ما رو دور بزنن چطور؟ که کارگاه علم کنن یاگه م -

از کجا جور  هیراه انداختن کارگاه کم نبود، سرما هیهمون طرح ها رو داشته باشن، سرما ناًیع نکهیبر فرض ا -

 کردن؟ یم

 یفرح -

 نایا دهیفهم ایک یعنی: وجود داشت یو فرح فیشر یامکان تبان. نکرده بودمبه ماجرا فکر  يطور نیا. خوردم جا

 کردن؟ یم یداشتن تبان

 دیشا -

خبردار شده و خواستن سرش رو  ایکه ک دنیو اونا هم فهم دهیفهم ایممکنه ک: تر نشست کینزد. ماندم ساکت

 میآب کنن مبادا ما خبر بش ریز

 کنن یم یچه غلط سایپل نیپس ا -

 هم باشه يا هیفرض نیممکنه همچ دمیفهم سایپل نیهم قیاز طر  -

 چطور؟ -

 ینیچندتا سوراخ داره که بشه اون طرفش رو بب يواریبا پول، باالخره هر د -

 دایزودتر از من  حل معما را پ نکهیاز ا. دمید یرا در چشمانش م يحس برتر. چشمان مطمئن آنا نگاه کردم به

 .بودم یکرده بود عصب

 ؟یبگ يخوا یم نویا م؟یهست يدونستن که ما در حال چه کار یم سایپل -

 یطرح محرمانه بوده، ک نیا. حتماً پرس و جو کردن و متوجه شدن. مهرداد میبهشون نگفت يزیما که چ  -

 خبر بده؟ سایازش خبر داشته تا به پل

به ضرر خودشون . خودشون يآوردن در خونه  یرو م سایراست پل کینبودن چون  یو فرح فیمطمئناً شر -

 يکار نیبود همچ

متوجه شده باشن و  نقشه دور  فیو شر یفرح ا،یممکنه قبل از کشته شدن ک. انگار لو رفته هیبه هرحال قض -

 نقشه شده باشه نیهم متوجه ا ارشیباشن و ک دهیزدن رو کش

 .میرو به رو واریزل زدم به د ساکت

 کنم یم داشیپ یول یدونم چه راه یهنوز نم. نه ایحدسم درسته  دیدم که بشه فهمگر یم یدنبال راه  -

 هیخوب لیوک نیا: درآورد و گذاشت کنار دستم رهنشیپ بیرا از ج یکارت. را گفت و از جا بلند شد نیا
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داده  بیاون صحنه رو ترت یکه هرک نهیکنن ا یبهش فکر م سایکه پل گهید زیچ هی: و تا دم در رفت دیکش آه

 .... یداره ول یاحساس ایدونسته اون دختره به ک یم

 ؟یچ یول -

از آب  چارهیدرست به ضرر اون دخترك ب یقاتل بوده که همه چ یاز خوش شانس گهید نیکنم ا یمن فکر م -

 راحت رو دنبال کنه يده سرنخ ها یم حیترج سیپل نکهیا ایدراومده، 

 شد پس؟ یچ یداشت مانیسرنخ ها ا نیتو که خودت هم به ا -

 یدارم فکر م هیمدت هیخب  یول یبش یدختر مندل الیخیبرام مهم بود تو ب شتریاون موقع ب: باال انداخت شانه

کنم چون به هر حال من بودم که  یکارگاه ربط داشته باشه من هم مثل تو ضرر م هیقتل به قض نیکنم اگه ا

 یحت میکن دایخواد قاتل رو پ یم لمبکنه، االن منم د یبزرگ يگذار هیسرما نیکردم همچ بیرو ترغ ونیهما

 تو به اون دختره باشه دنیچسب متیاگه به ق

 صبر کن: گفتم. برود رونیاز اتاق ب خواست

 .نگفت یچیطرفم اما ه دیچرخ

 ه؟یکنه ک یبرات خبر جمع م یکه از آگاه یاون کس. مییایبا هم راه ب شتریب دیبا میکن دایاگه قراره قاتل رو پ -

 ریرو گ سیپل قاتیبه من خبر نداده، من فقط گزارش تحق یکس. اونجاست یگانیمسئول با. ستین یآدم خاص -

 يشده، االن فقط منتظرن دادگاه بدو ییبخش قضا لیپرونده بسته شده و تحو گهیآوردم که البته االن د

به تکاپو  یکم هیقاتل  يجور نیا دیشا ه،یخوب نهیگز يماجد. دادگاه ثابت کنند يبشه تا جرم رو تو لیتشک

هم اون قدر  قتیدونم فکرت مختل شده و اون رف یم. نه ایمن درسته  هیو من بتونم زودتر بفهمم فرض فتهیب

. خانواده دارن نیبا ا يحشر و نشر هیسوال کنه که  ییاز آدما فتهیدوره ن لیکردن وک دایشعور نداره واسه پ

مسلمه که . محبت تو رو بخوام ينطوریکه ا ستمیاون قدر دله ن هگرنبهتون کرده باشم و یکمک هیخواستم 

قدر شعور داشته  نیا دوارمیام. ستیهم راحت ن یلیخ نهیتوه هیبرام  تشیکه موجود یکمک به آزاد کردن کس

 یباش

 خواستم؟ ،یکن يکار نیمنم نخواستم همچ -

خاطره  نیاگر موندم فقط به ا. شم یدختر آزاد بشه من هم از تو جدا م نیا. باهات بحث کنم گهیخوام د ینم -

مشت مفت خور به گند  هیهمه به خاطرش وقت گذاشتم به خاطر طمع  نیکه ا يکار نمیخواد بب یکه دلم نم
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 يمن به عنوان سهامدار کارگاه جزو اًافته و قطع یشه و کارگاه راه م یم دایمن مطمئنم قاتل پ. شه یم دهیکش

 یبه عشق و حالت برس يبر یتون یتو م. خوام ینم يا گهید زیچ. مونم یم یاز اون شرکت باق

 ياومد ایزن به دن یکنم تو اشتباه یوقتا فکر م یگاه ،یکن یخوبه که حسادتت رو کنترل م -

زنم البته  کیکنم که ارزش حسادت کردن داشته باشن وگرنه هنوز هم  یحسادت م ییمن فقط به اون کسا -

 نمیب یکه دور و برم م یینه از اون مدال

ذهنم  يداریخواب و ب نیو تا صبح ب دیخواب از سرم پر. خروار سوال تنها گذاشت کیو من را با  رونیب رفت

 نیذهنم مشغول بود و تا ا. آمدم رونیاز خانه ب یوقت یمختلف از هم بود حت يها هیمشغول جدا کردن فرض

. بود رضایعل. زنگ خورد تلفنم. کرد هنوز منگ بودم شنهادیرا پ يام اس داد و ماجد اس رضایلحظه که عل

 بله؟: جواب دادم یعصبان

 چته؟ -

 یچیه -

 باز با آنا دعوات شده؟ -

 مینه اتفاقاً از دست خودت عصبان -

 !از دست من؟ -

 ؟يشهر رو خبر کرد يهمه  یکن رفت دایپ لیوک هیگفتم  -

 یم لیبراتون دنبال وک یواسه چ یاحیر دیهمه پرس يجلو یفرح شبید: فرستادم رونینفسم را ب. ماند ساکت

 گرده

شناسه  یم ادیگنده گنده ز يکاردرست آدما لیباالخره وک. شه مهرداد خان یکه دوال دوال نم يشتر سوار  -

 دیفهم یفردا م دیفهم یامروز نم

 نفهمه ونیحواست باشه هما یخوبه خودت گفت -

 کتکت زد؟ -

 .دندان فشردم ریلبم را ز یحرص

 برات قرار مالقات جور کنم؟ م؟یباهاش حرف بزن میبر يخوا یخوبه؟ م يحاال ماجد -

 آنا مطمئنه که خوبه گه،یحتماً خوبه د -

 ....اون از کجا...اون -
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 داد شنهادشیخونه، خودش پ میبا هم رفت شبیاون از تو جلوتره، د -

 گهیکنان راه افتاده د یآشتهم خوب، پس بساط  یلیبه به خ -

 پرونده من و آنا بسته شده. اریدرن يمسخره باز -

 تو؟ يشده اومده تو جبهه  یچ ارمیسر در نم.... خب پس  -

نفر؟ نکنه با هم  هیبه  نیدیرس ییکه هردوتا لهیوک یشهر قحط نیتو ا ه،یچطور يماجد. گم برات یمفصله م -

 ن؟یکرد یکیدست به 

آنا و من را به هم بچسباند؟  یمتیبخواهد به هر ق یممکن بود عل یعنی. کرد یسکوتش مضطربم م. ماند ساکت

 چرا؟

 میندار یلیکاره باشه و به درد تو بخوره خ نیکه ا یآدم یول م،ینکرد یکیدست به  رینه خ -

 کار کرده؟ یک يپرونده  يقبالً رو ه؟یسابقه اش چ -

 کنه یرو قبول نم يهر پرونده ا ییجورها هیاسم و رسم داره منتها  یلیخ هیکاربلد لیوک -

 سیدم مهم ن یبخواد م یهرچ -

به نظر  ای سیدر اصل قاتل ن یگذاره که طرف متهم به قتله ول یم ییدست رو پرونده ها....  نهیمساله هم -

 سیبنده خدا اعدام حقش ن نیا

 ؟یچ یعنی -

که اگه  یدون یم.... رو کشته بود  یکیزنه بود که به خاطر دفاع از خودش زده بود  هیپرونده اش مال  نیآخر -

 نیمنتها ثابت کردن همچ....  ستیحکم اعدام ن شیبکش یقصد تجاوز به عنف داره و بزن یثابت بشه کس

 مشکله یلیخ يزیچ

 خب؟ -

 بود يدست ماجد ریز امرزیخداب نیا يپرونده ...  گهید نیهم -

 امرز؟یخداب -

 نتونست یکرد ثابت کنه زنه واقعاً از خودش دفاع کرده ول یدوندگ یلیآره، خ -

 سیهم کاربلد ن یلیپس خ -

که از  يبخوا لیوک هیاگه  یول...  سین لیهم دست وک یحاال بگم همه چ نیهست منتها خواستم از هم -

 اس نهیگز نیبهتر يبگذاره ماجد هیجون ما
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 ه؟یمشکلش چ -

 برداره ییپرونده ها نیروش زوم کردن که نگذارن همچ ییجورا هی واهللا االن -

 زوم کرده؟ یک -

 یفهم یم ست،ین ندیخوشا نیدوستان همچ یکه حکم اعدام رو شاخشه واسه بعض یدفاع کردن از کس -

 هست؟ یمنظورم به ک

 نه -

خوب  لیوک هیفعالً دنبال ....میستین یاس.یس يما هم دنبال دردسرها....  یولش کن، همون بهتر که ندون -

کنم  ینم نیمن تضم یگم اگرچه کارش خوبه ول یبازم م....پرونده رو قبول کنه میکن شیراض دیو با میهست

فکر کنم خودش قبل از من  البته....ششیپ میبر يندار یاگه مشکل...يخوا یکه تو م یبشه همون جهیآخرش نت

 هی نترنتیا يامروز رفتم تو....يجور نیا يکنه واسه پرونده ها یم و تو کل ماجرا رو بدونه، گفتم که سرش درد

تونه  یهم نم يپس ماجد....تایسا نیاالن شده خوراك ا....ارشیک....شدن.... کشته.... متاسفانه خبر ...زدم یگشت

 دعا کن قبول کنه.... کنه  یرو راحت م ونکارم نیا....خبر باشه یب

 ؟یعل -

 بله -

 ولش کن یچیه... چرا  -

عالم و آدم شک  يدرسته که االن به همه ....  يسراغ ماجد میبعد بر...  ایمهرداد اول با خودت کنار ب نیبب -

 یکن یبار آدم م يمتلک گنده ا نیآد همچ یخوشم نم ،یاعتماد کن یکیبه  دیوسط با نیا یول يدار

 .من بود سکوت کنم نوبت

 گم؟یم یچ یفهمیم -

 هنوز؟ يدیهمه وقت نفهم نیبعد از ا یاد دارم علآره، من به تو اعتم -

 خدافظ. رمیگ یوقت مالقات م... خوبه -

 يبرا. گفت یآنا راست م. فکرم واقعاً مختل بود. خسته بودم. گذاشتم زیم يرا قطع کردم و سرم را رو یگوش

کند که اگرچه به منافع خودش  يخواست کار یم نکهیاز ا. همراهم شده بود خوشحال بودم نکهیبار از ا نیاول

از ده شب . به ساعتم نگاه کردم. شد یمهم بود نم میکه برا ییزهایمن به چ دنیمانع رس یهم مربوط بود ول

 یاگر نم. دمیترس یم دیکش یکه انتظارم را م يا ندهیشرکت نشسته بودم و از آ يمن تنها تو. گذشته بود
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 میبرا یچ میبا هم خوشحال باش میتوانست یاگر حق با آنا بود و ما نم شد؟ یچه م اورمیب رونیتوانستم فندق را ب

 یم يروز کیکه  رضایعل یعنی. تر بشوم زانیهم که هستم نام ینیبود بعداً از ا کنمم رضایماند؟ به قول عل یم

مثل خوره مغزم را  انهیموذ يخواست من کنار آنا بمانم؟ چرا؟ فکر یخورد حاال دلش م یگفت آنا به درد تو نم

 .خورد یم

 یدلم م یلیخ. بارآمده بود استمداریس یکه به خاطر شغل پدرش حساب یآدم. رستانمیدوست دوران دب رضا،یعل

کرده  یگفت او بچه است و تجربه ندارد راض یرا که م ونیهما یحت. شرکت ما بشود لیخواست خودش وک

 یوقت دلش نم چیاو ه. قل خودم را داشته باشمگفت دوست دارم شرکت مست. خودش نخواست یبودم ول

 يحاال باز در جبهه . ساله اش باشد نینفر دوست چند کیاگر آن  یباشد حت گرینفر د کی تیبل ریخواست ز

از  شتریدانستم او ب یمن م یول. چون فندق بچه بود. ندیدوست نداشت فندق را کنار من بب. مخالفان من بود

که  نیبه خاطر ا. ما هم نبود يمقهور طبقه  یول. بودما ن ياز طبقه . داند یم. مدفه یم. کند یسنش رفتار م

خودش لذت  االتیعمارت ما با خ يخواست تو یدلش م شتریب. نداشت نهیاز ما ک ستیاش مثل ما ن یزندگ

اگرچه پدرش . از آنجا بروند يروز کیخواهد  یدانستم دلش م یم. ها بشود تیببرد تا بخواهد صاحب آن موقع

من مطمئن . کنند یخودشان زندگ يبود بروند و برا دواریام یکرده بود ول یما زندگ رسال کنا ستیاز ب شتریب

 کیو آنا حاال در  رضایعل یخودم داشته باشم ول يرا برا ریو چشم و دل س البافیدخترك خ نیتوانم ا یبودم م

 جبهه و مخالف من بودند چرا؟

*** 

برَد،  یخوابم نم دیماه فهم يپر شبید. ستین ایدن نیا يتو گریشد د یباورم نم. شدم رهیاختر خ یخال يجا هب

نترس، ترس : کنارم نشست و آرام کنار گوشم گفت. ترسم یاختر گذاشته ام و مثل او م يکه خودم را جا دیفهم

 برادر مرگه

ناخودآگاه دستش را سفت . دیترس ینم. مطمئن بود. به صورتش نگاه کردم یکیتار يتو سیخ يچشم ها با

بشه،  زونمیآو یآد کس یخوشم نم: دیخودش را عقب کش یشانه اش بگذارم ول يو خواستم سرم را رو دمیچسب

 پول جور کن يزودتر یخالص بش يخوا یاگه م

 ؟يچه جور ؟یکمکم کن يخوا یم يچه جور: گفتم آرام

 یبهت م يهروقت پول جور کرد: تختم بلند شد و گفت ياز رو. که من هنوز دو دل هستم دیفهم یهم م او

 گم
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 یم میتوانستم به بابا بگو یچه طور م. رمیبگ ییازش راهنما. توانستم باهاش حرف بزنم یبود که م یکس کاش

 دیفهم ینم. دیآ یچه بر سرم م نجایا ندیمن نبود بب ياو جا. کرد یبکنم؟ عمراً قبول نم يکار نیخواهم همچ

 دینداشتن پول خر يبرا. ستین نشکم شدن نمره امتحا يبرا زدیر یات شب تا صبح اشک م یهم اتاق یوقت

 چیه یتوان یکند و تو نم یم هیجانش گر يبرا. ستیهم ن یشکست عشق يبرا. ستین یآفتاب نکیع کی

 دیکش یعربده م يآن طور شبیجز اختر د یاگر هرکس. ییایباهاش راه ب يفقط مجبور. یکمکش کن يجور

بلند  نکهیا. زنده ماندن است يتالشش برا نیآخر راخت يکارها نیدانستند ا یهمه م یول. خورد یحتماً کتک م

بهش بدهد تا جبران کند همه اش  گریشانس د کی نکهیا يکرد فقط برا یبه خدا التماس م. کرد یبلند توبه م

 .دار يرفت باال یکه امروز صبح م بود نیبه خاطر ا

آب  گریبودم که بدنم د ختهیآن قدر اشک ر. شده بود پیراه دماغم ک. ورم داشتند. سوختند یم میها چشم

تخت او  يقبل از اختر تو یاختر؟ ک يآمد جا یم یحاال ک. خشک و پوسته پوسته شده بود میلب ها. نداشت

تخت من چطور؟ صاحب خط و دست  يرفته اند؟ از رو ایبه آن دن تخت اختر ياصالً؟ چند نفر از رو دهیخواب

آنها  یبود که زمان ادشیکس  چیبود؟ ه دهیسلولم حاال کجا بودند؟ استخوانشان پوس يوارهاید يرو ينوشته ها

آدم ها  نیشد ا یباورش م یکرده اند؟ کس یآمدنشان خوشحال ایبه خاطر به دن یآمده اند؟ کسان ایهم به دن

 یکس چیه ينه؟ برا ایاند؟ راه رفته اند؟ آرزو کرده اند؟ عاشق شده اند؟  دهینفس کش نیزم يکره  يرو يروز

 یاتفاق ها م نیمن هم ا يشدند؟ انگار اصالً از اول وجود نداشته اند؟ برا یزود فراموش م یلیمهم نبود و خ

 هیگر نجایا یزمان چارهیدختر ب کیکرد  یوقت فکر نم چیو ه دیخواب یتخت من م يآمد رو یم یکیافتاد؟ 

 ؟کرده

در سلول  يرفته بودند به صف جلو ایاتاق به آن دن نیکه از ا ییانگار روح تمام آنها. دمیلحظه به خودم لرز کی

داشتند؟  یچه حس یراست.... که به سرنوشتشان فکر کرده ام  نینگاهم کنند و از ا رهیخ رهیبودند و خ ستادهیا

 دنبال کرده بودم؟ وارید يرو يها یخط خط يکه گذشته شان را تو نیبودند از ا یعصبان

 یچه با لبخند چه ب... بهتر از بند  يآزاد«کنار تختم نوشته بود  وارید يرو نجاست؟یروح بهجت االن ا مثالً

کرد؟ حاال که مرده بود؟  یجور فکر م نیحاال هم هم. خیتار کیکنده بود با  رشیاسم خودش را هم ز» لبخند

 یول. دیروند بهشت؟ گفته بود شا یشوند م یکه اعدام م نهایبودم ا دهیزندان پرس یدتیاز خانم شَرزه، مسئول عق

 یکه مثل ما بود و م یکیبه . جمع نگفته بود يتو. کند یگفته بود اعدام گناهشان را پاك م يگرید يجا کی
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 يخواست به ما دلدار یخانم شَرزه هم م یعنی. گفته بود یواشکی اوردیسر از جهنم درب ایبرود آن دن یوقت دیترس

 فت؟گ یبدهد و دروغ م

را در  شهیش... دانم یگر نگه دار من آنست که من م«بود که نوشته بود  دیبهجت دست خط خوشگل مروار کنار

 دهیپرس دیدرباره مروا یمیقد يها ياز هم بند. بود شیمال پنج سال پ خشیتار. »دارد یبغل سنگ نگه م

حکم عفو  دهیگفت که شن خانم يشده بود پر یوقت نیمیباالخره س. زد ینم یدرباره اش حرف یکس چیه. بودم

 .شب قبل از آزاد شدنش سکته کرده و مرده یآمده ول شیبرا

. نبود ایدن نیدر ا گریکه صاحبشان د ییدست نوشته ها یمحض فرو رفته بود حت يدیدر ناام نجایا زیچ همه

من « نوشتم  وارید يو رو دمیکش رونیکنم ب میتختم قا يفلز يلوله  يگرفته بودم تو ادیرا که  يخودکار

 يتو یرا بخوان نیا یوقت دیرا نوشته ام و شا نیا یک ستیمهم ن. کردم یزندگ نجایا یساله، زمان ستیب يشاد

اگر  یکه حت نیحس ا. غم را گرفت يجا بیعج یاحساس آرامش. »نشدم دیوقت ناام چیه ینباشم ول ایدن نیا

 نکهیا. کرد یخورد، خوشحالم م یم هیماند که به درد بق یم یاز من باق ایدن نیا يتو يزیچ کی مردمیم

که  ستیوقت ن یلینوشته خ نیداشته باشد ا دیام دیآن ند يپا یخیتارنوشته را خواند و  نیآمد و ا نجایا یهرکس

حس . رفته ام ایدن نیتازه از ا ایکشم  یدارم نفس م. ام وستهینپ خینشسته است و من هنوز به تار وارید يرو

 ستخود آدم ا نیگفت ا یکه م دمیرس یحاال به حرف ترنم م. بدهم دیام يدیدر اوج ناام هیبود که به بق یخوب

 یباق دوارینوشته را بخواند و ام نیبعد از من ا یکیآرزو داشتم  نکهیا. کند یبزرگ م ایرا کوچک  شیکه آرزوها

با من  گرید یکیندارم  ازیکردم ن یحس م. نشسته بود وارید ينوشته ساده رو کیبود که با  یبزرگ يبماند آرزو

 کیاختر، که  يضجه ها دنیبعد از شن. اش بگذارم شانه ياجازه بدهد سرم را رو ایمن را آرام بکند . حرف بزند

 يزانو يتوانستم به جا یانگار بزرگ شده بودم و م دمید یرا م شیخال يحاال که جا. دیشب تا صبح طول کش

 يسلول ها يشب را تو رونیکه برگردم ب يروز دیتوانستم به ام یم. بدهم يدواریغم بغل گرفتن به خودم ام

ره با مامان و بابا سف کیکه کنار  نمیخودم را بب. کنم یالبافیتوانستم چشم ببندم و خ یم. مزندان صبح کن فیکث

 رونیب نجایاز ا ياگر روز. میزن یساده حرف م ياتفاق ها يو درباره  میخور یم رینشسته ام و با هم نان و پن

فکر کنم با لذت  یکه به چاق نیا يبه جا. و پرتقال لذت خواهم برد بیس ياز قبل از بو شتریرفتم حتماً ب یم

ام  ینیچ يها یکفش ترَك با همان کتان کیداشتن  يغصه خوردن برا يبه جا. خواهم خورد کیک يشتریب

 غیج یاز خوشحال دنیآزادانه دو يبلند برا ابانیخ کیسالم و  يو به خاطر داشتن دوتا پا دیخواهم دو یکل

 نکهیدانستم به خاطر ا یو آرزو کردم اختر که حاال م شیسرجا دملبخند زدم و خودکار را برگردان. دیخواهم کش
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 يدفعه چشم باز کرده و خودش را تو کیکرده اند و بعد به قول خودش  رونشیشکل مردها بوده از خانه شان ب

 .باشد دهیحداقل روحش به آرامش رس دهیچاه فاضالب د

 ه؟یخبر ؟یخوشحال -

 خوشحال باشه؟ یداره آدم الک یبیع: نگاه کردم یطور لبخند به لب به موشراب همان

 گفت؟ یبهت م یچ ،يکرد یماه پچ پچ م يبا پر دمیشن شبید: کنار تخت نشست

 دادیم میبودم دلدار دهیترس: بستم چشم

 ؟یخوشحال نیبده، واسه هم تیخواد فرار یگه م یم نیمیچرت نگو، س -

 لیتبد انیخط درم کیبس که . کردن باشد یاهل فضول  دیرس یبود؟ به نظر نم دهیشن نیمیس. ختیفرو ر قلبم

خودش  يها یوانگیعالم د يانگار او تو یول میشده بود وانهیخانم ما هم از دستش د يو پر نیمیشد به س یم

 .جمع تر بود میحواسش از ما که عاقل بود یلیخ

 بده؟ تیخواد فرار یآره؟ راسته؟ م -

 به فرار کردن؟ یوقت نشده فکر کن چیخودت ه....نقشه ها دارن نیهمه از ا نجایا....دونم ینم -

 ادیز یلیچرا خ -

بزنه، خودت  غیمنو ت ينجوریخواد ا یدارم م يکنه من پول و پله ا یماه هم فکر م يپر گه،ید نهیخب هم -

 دزد بوده شیشناسیکه م

 فکر کردم باورت شده حرفاش کال،یبار -

 کدوم حرفاش؟: و نگاهش کردم نشستم

 حرفا نیو ا يمجبور شده بره دزد لشیعل يبه خاطر بابا نکهیا -

 گه یکش رفت مطمئن شدم دروغ م زیو اون چ نیاز ا يبعد که چندبار یباورم شد ولاولش  -

جلوتر نشست و . ستین یبه اطراف انداخت تا مطمئن شود کس ینگاه میسرش و ن يرا جمع کرد باال شیموها

 کردم یحرفاش فکر م يمن اگه پول داشتم حتماً رو یول: گفت

 چطور؟: گرد شدند میها چشم

 ...به مفخم هم  یدون یم. زنه یبه نظرم حرف مفت نم: دیرا مک لبش

 ادهیخواد ز یکه م یپول یبده ول يتونه فرار یماه م يگه پر یدونم، مفخم م یآره م -

 اده؟یز ونیلیم ستیب: زد پوزخند
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 س؟ین ادیز -

 سین ادیز نجایخب واسه فرار کردن از ا یول هیهم رقم ونیلیم کیواسه ما : دیکش آه

 ؟یدون یاز کجا م -

 ؟يدیرو شن یطوط هیقض -

و سه سال  ستیبند که بعد از ب نیا یزندان نیتر یمیقد باًیتقر. بود نجایا یمیقد يها یاز زندان یکی یطوط

بار فرار کرده بود آن هم  کی نکهیا. دیچرخ یخاطره اش هنوز دهان به دهان م یباالخره عفو خورده بود ول

که پشت  يآمده بود با سرباز رونیب تاقاز ا یشلوغ يو آنجا تو یبرده بودنش آگاه یبازپرس يبرا. راحت یلیخ

اتاق  يتو قیکرده افسر تحق یفکر م چارهیسرباز ب. رونیکرده  و رفته بود ب یداده خداحافظ یم یدر نگهبان

بود و سرباز هم قشنگ بهش آدرس داده  دهیرا هم ازش پرس ییآدرس جا یحت. است و خودش اجازه داده برود

 .بود

 ست؟یحواسشون هست، ن نایاز ا شتریاالن ب شهیوقت پ یلیاون مال خ -

 یسربازه حتماً شک م دیترس یرفتن از اونجا م رونیاگه موقع ب یکنه، طوط ینم یفرق چیه: باال انداخت شانه

 یم یچ يریگ یم دیارز یم شتریب ونیلیم ستیاون کارش از ده تا ب شرف،یبود ب دهینترس یگرفتش ول یکرد م

 گم؟

 کنم چه برسه بخوام انجامش بدم یکنم از ترس سکته م یمن به فرار هم که فکر م -

 یطوط ؟یبش میقا يدار ییجا ،یچه کار کن يخوا یبعدش م یحاال فرار هم بکن: دیشانه ام کش يرو یدست

 افتاد ریگ یپول یشهر، بعدش هم از ب يپول نداشت ولو شد تو. افتاد ریگ نیهم واسه هم

بعدش . زد یماه دورم نم ياگر پر یحت. کردم یکردم و فرار م یجور م ونیلیم ستیاگر ب یحت. گفت یم راست

کرد  یمجبورم م. مثل اختر یکیشدم طعمه  یم دیشا. امن تر باشد رونیخواستم بروم؟ معلوم نبود آن ب یکجا م

برسد سرم  ییجاها نینکه کارم به همچیاز تصور ا. شدم بروم موادفروش بشوم یمجبور م دیشا. کار کنم شیبرا

که من  یینجایخطرش کمتر از ا رونیدانستند آن ب یکردند اگر م یکه از خانه شان فرار م ییآنها. دیکش ریت

ه بود و از خانه اش فرار کرد دیام نیکه به هم حانا،ینمونه اش ر. کردند یوقت فرار نم چیه ستینشسته ام ن

 .ها یبود به بند لعنت دهیحاال رس

 ... ای یبپوس نجایکه ا فهیح ینداره ول یماه فکر کن، به من ربط يحرف پر يرو -

 اختر شیپ يبر ای: دیخفه شدن درآورد و خند يادا. دمیترس. را حلقه کرد دور گردنم دستش
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 یتون یاگه م. شه یچون کارهات سخت م يفکر کن بعدش کجا بر یول: تخت بلند شد و گفت ياز رو. دیخند

 رونیب يزد نجایاز ا یاش رو نگه دار واسه وقت هیبق. یو پنج تا هم جور کن ستیب یتون یحتماً م یجور کن ستایب

 شم یمطمئنم که آزاد م. رو نکشتم یمن کس. رم یجا نم چیمن ه -

 گرفتنش یاشتباه يتو انگار نیع. بود دیاسمش مروار.... بوده، قبل ازتو نجایا يدختر هی یاز ما گفتن ول -

 یدونم، عفو خورد ول یم -

 گفته؟ یعفو خورد؟ ک: زد پوزخند

 گنیهمه م -

واست پاپوش  یبه اربابتون نداشت يکار یگیمگه تو خودت نم....گنیشده م عهیرو که شا يزیخب همه اون چ -

 نتونیبوده ب يسر وسر گنیم! .... باور کرد؟ نه یدوختن، کس

 شد؟ یچ دیمروار -

 شب قبل از اعدامش. کرد یخودکش -

 .باز ماند مهیلبم ن. فرق سرم تا نوك انگشتانم سوخت از

 یکه م ییبعدش هم اونا. سرهم کردن یدروغ نیبوده همه دوستش داشتن، همچ یدختر گوگول یلیچون خ -

بود که من  یاصلش همون یول دنیرو شنفقط اون دروغ  ایبعد.... پِخ پِخ شدن.... رفتن نجایشده از ا یدونستن چ

 گفتم

 یگیدروغ م...از کجا... تو ...تو  -

به آخر خط و  یبرس فهیح یول. برف راحت باش يتو یسر بکن يدوس دار...یهرجور راحت: باال انداخت شانه

 یخودت رو خالص کن

نوشته  يت خط خودم باالبه دس. نگاه کردم دیبه دست خط مروار. ترس تنها گذاشت ایدن کیو من را با  رفت

. دهیرنگ پر یو صورت نیغمگ يبا لبخند. آنجا بود دیمرورا. سلول يها لهیسرچرخاندم به طرف م. او نگاه کردم

. ایبوده و نخواسته با اعدام برود آن دن دلخورانگار که از دست خدا . لحظه ها نیشده بود در آخر دیانگار که ناام

 .کمکم کن ایخدا.... قرار بود من هم  یعنی.... شده دیکرده چون از خدا هم ناام یخودکش

*** 
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دم و دستگاه از کجا  نیوگرنه ا. خلق خدا کار کند يرضا يفقط برا دیرس یبه نظر نم. دفتر لوکس بود ظاهر

 رضایکه عل یکمدار. نگاه کنم يدست ماجد يتو یدفتر بشوم و به پوشه نارنج الیخیکردم ب یآمده بود؟ سع

 .گرفته بود يریتسخ لیهمه اش را از وک. شروع کار يجور کرده بود برا

 ه؟یخب نظرتون چ: دمیپرس

 ستیقاتل ن: گفت رضاینگاهم کرد و بعد رو به عل يماجد

 ؟يکرد يبشه کار دیکن یفکر م: گفتم. کردم که چرا به خودم جواب نداد تعجب

 د؟یقدر مطمئن نیچطور ا: دیپرس رضایعل میبگو يزیقبل از آن که من چ اما

که  یها سر و کار داشتم، شما خودتون به خاطر همون اسم و رسم یلیمن با خ: نگاه کرد رضایبه عل يماجد

 دنبال من درسته؟ نیافتاده سر زبون ها اومد

 د؟یدار یبا من مشکل دیببخش: گفتم

 !بله؟: نگاهم کرد و متعجب گفت يماجد

 د؟یدار یمشکل... با من -

 که قراره به من پول بده مشکل داشته باشم؟ یبا کس دینه چرا با -

مهرداد : گفت رضایعل. انداخت یم ییدکتر موال ادیمن را . داشتم شینسبت به لحن صحبت ها يبد حس

 الیخیب

 يزل زدم تو. امدیطرز صحبت کردن به مذاقم خوش ن نیاما ا ستیقاتل ن يگفته بود شاد نانیبا اطم اگرچه

 دیکنم شما با من مشکل دار یاحساس م یول: شیچشم ها

 پرونده مشکل دارم نیا يآوردنم تو يشما برا ي زهیمن با شما مشکل ندارم، با انگ -

 دیمطمئن باش ،ياش با خانواده اش جداست جناب ماجد هیقض شونیا: باره گفت کی رضایعل

 ....پرونده که بعد  نیا يتو ارمیبمن اومدم که شما رو  نیکرد الیاگر خ دینیبب: رو کردم يماجد به

 .... نیاجازه بد....  نیاجازه بد: دیرا باال برد و حرفم را بر دستش

.... من هم سوء شهرت دارم، هم حسن شهرت  دینیبب: بعد سرش را باال آورد. مقابلش زل زد زیکرد و به م مکث

 یحس م ییجورها کیپرونده ها رو دنبال کنم و  نیهست که خوش ندارن من ا یونیآقا شیسوء شهرتم پ

دفاع کردم من رو  ونکه من ازش ییاز اون طرف تمام کسا....هستم ییچرخ نظام قضا يکنند من چوب ال

 درست؟.... داره  یچون جونشون به تمام تالش من بستگ... دونن  یقهرمان خودشون م
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 .نگاه کردم و او من را به آرامش دعوت کرد رضایعل به

پرونده که کار  نیا يتو يبه خاطر سوءشهرتم من رو بنداز یمن نگرانم شما بخواه: ادامه داد يماجد

 یرو زودتر به سرانجام برسون تیخانوادگ

درصد  کی رمیمحترم گ يکنم، آقا يکار نیمگر مغز خر خورده باشم که همچ: تحمل کنم و گفتم نتوانستم

مونه جز من؟ پس مطمئن  یم یک يبرا یمونیبعدش پش ينجات بدمخمصه  نیرو از ا یخانم بهشت یشما بتون

 نجامیمن واسه خاطر حسن شهرت شماست که االن ا دیباش

... دروغ و دغله  يجماعت سر و کله زدن با آدما لیاز کجا بدونم؟ کار وک: لب نشاند يکج رو يلبخند يماجد

 میکن یها راحت اعتماد نم لیما وک

شما اگر به  شیهستم که من رو فرستاد پ یکس یمیمنه، من هم دوست قد یمیدوست قد شونیا: گفت رضایعل

دولتشاه، در ضمن شما اگر به کار  يطور به آقا نیو هم دیبه من اعتماد کن دیپس با دیاون دوستتون اعتماد دار

 ؟ياز سوء استفاده از شهرتت جناب ماجد یترس یچرا م گهید یخودت مطمئن

 کنم که به ضررش بشه يخوام کار یافتاده، نم ریهستم که گ يخترمن نگران اون د -

 خب پس شما کار خودت رو بکن: و با اخم نگاهش کردم یدادم به صندل هیتک

که درز و سوراخ  هیکشور ما جور یقانون ستمیمتاسفانه س یکنم ول یکار رو م نیحتماً هم: نگاهم کرد مطمئن

 دیرو بفهم زهایچ نیخوب ا دیراه در رو منظورمه شما با... داره ادیز

 شیمملکت پولدار بودن به طور پ نیا يچون تو. ادیز یلیخ. خورده بودم ادیطعنه ها و متلک ها ز نیاز ا من

بودند  دهیبه پول و پله رس يو آشناباز يمملکت از راه رانت خوار نیا يچون نصف پولدارها. جرم بود کیفرض 

طرف و آن طرف  نیبودند مدام ا دهیراه ها به نان و نوا رس نیاز همان ها که از ا یلیتازه خ. خودم يبابا شیکی

بود نشان  یهرچ. با خودش رو راست بود ونیزدند، حداقل هما یحرف م یستیساده ز لتینشستند و از فض یم

 راثیداشتم که م یحاال من چه گناه. بند بود نداشت ییکه دستشان به جا ییداد و چشم طمع هم به آنها یم

 ،یابیداده بودند چه کرده بودم؟ بازار ادمیدانشگاه  يکه تو ییکردن متدها لدار او بودم؟ مگر من جز دنبا

گرفتن سهم از بازار رقابت و هزار کوفت و  ،ياحترام به مشتر ،یمنابع انسان تیریفروش مدرن، مد ستمیس

 شیپا ورداران نوظه هیباال وسط سرما يریپذ سکیهم با وجود ر ونیها نبود االن هما نیگر اکه ا گریزهرمار د

 نیحاال نوبت ا. فیحشمت اهللا شر کشیمثل شر یکیشد به  یم لیپوست موز و تبد يرفت رو یم ییجا کی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ١٢٩ 

 کینگاه  نیبا اتوانست فندقِ من را  یم. که مستحقش نبودم متهم کند یزبان دراز بود که من را به جرم لیوک

 جانبه نجات بدهد؟

که هنوز با  یهست یلیشما چه جور وک: يماجد يهمچنان زل زده بودم به چشم ها. زد میآرام به بازو رضایعل

 ؟یقدر مطمئن نیبودنش ا گناهیموکلت حرف نزده از ب

که اون  یشما نگران.... مطلب برسم  نیخواستم به هم یم....  قاًیدق: لبش نشست يرو روزمندانهیپ يلبخند

 باشه؟ گناهیب

 يآقا نیبب: روشنش يچشم ها يبعد خم شدم مقابلش و زل زدم تو. دمینگاه کردم و بلند خند رضایعل به

 رونیب ادیاز اون خراب شده ب ینگرانه که خانم بهشت شتریشما نشسته از همه ب يرو به رو نجایکه ا ینیا يماجد

 بدو کنم یکیکه اگر نبودم حاال ننشسته بودم با شما : یدادم به صندل هیتک

 چرا؟ -

 دوستش داره: من گفت يبه جا رضایباز کردم اما عل لب

 !عجب: خودش يجلو دیابرو باال انداخت و پرونده را کش يماجد

 نیا یول...سرش يخواست با مشت بکوبم تو یچته؟ دلم م دینگاه کردم و او با سر پرس رضایبه عل یعصبان

نجات فندق است، آن هم به  يعذر برا نیناموجه تر لیدل نیکرد که ا یم یحال رضایبه عل» عجب گفتن«

 .دست من

 ن؟یداشت ينکنه خودتون هم باهاش سر و سر د؟یترس یقدر م نیاز شما ا نیهم يبرا: گفت يماجد

دهنش  يفشار دادم مبادا رو زیم يرا محکم رو میمشت ها. دیوجودم شعله کش يخشم تو یمهارنشدن يروین

 نداشته باش يشما به اون کار: دیایفرود ب

 رو بدونم زیهمه چ دیبا نیشه، اگر من رو انتخاب کرد ینم -

نداشتم، از من  يمن باهاش کار رینه خ: فرستادم و زل زدم به صورتش رونیب ینیاز ب قیرا محکم و عم نفسم

خودم  يرو که بهش داشتم برا یاحساس نیتونستم ا یکرده بودم از من بترسه، نم يچون خودم کار دیترس یم

گفتن » عجب«اون ....  گمیم یچ یفکر کنم شما خوب درك کن... خواستم از خودم دورش کنم  یهضم کنم م

 نداشت درسته؟ نیجز ا یلیدل

اگر کار رو قبول کنم، تا آخر دنبالش  دیبه هر حال خواستم بدون: فرستاد رونینفسش را آرام ب. نگاهم کرد ساکت

 ...در ضمن ....  نیچه ند نیبابتش به من بد یچه پول... کنم چه شما به نفعتون باشه چه نباشه  یم
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 من رو استخدام کرده یبدونن ک دیهمه هم با: را رو به من گرفت انگشتش

 دادم حیچه ؟ من که براتون توض یعنی: دیمردد خند رضایعل

 نیا. زند یفندق محک م یگناهیرا به ب مانمیا زانیمطمئن بودم دارد م. من مانده بود يبار رو نیا يماجد نگاه

شرط  نیباشه اگر ا: خونسرد گفتم یول دمیجوش یاز درون م. بوده است لیدل نیکه انتخابش فقط به هم

 شماست قبول

 ؟یگیم یچ یفهم یم: نگاهم کرد رضایعل

 کنم یشروع م خب کارم رو یلیخ: لبخند زد يماجد

.... درخواست مالقات بدم  دیخب اول از همه با: پرونده را باز کرد يماجد. طور اخم کرده سر تکان دادم همان

براش  یلیشد ممکن بود خ یکه اگر موفق م دیدون یبود که من پرونده رو ازش گرفتم م یشاک یقبل لیوک

 ارهیاعتبار ب

 سم؟یچقدر بنو: و گفتم دمیکش رونیب یدسته چک. زد یحرف ها را م نیبود و ا نییپا سرش

 کنم یچک قبول نم... گفتم، در ضمن نقد یاحیر يبه آقا: به دسته چک نگاه کرد یچشم ریز

 دیرو هم قبول دار نیچک من به اندازه نقد معتبره حتماً ا -

چک را . ش خوشم آمده بودشده بودم اما از رفتار یکه از دستش عصبان نیبا ا. مطمئن نگاهم کرد يلبخند با

 .دیکش یهم نفس راحت رضایعل. کتم بیج يبرگرداندم تو

 ست؟یقاتل ن دیخب از کجا مطمئن: گفتم

 ستمیمطمئن ن -

 د؟یستین: باال دادم ابرو

: و خودش مشغول روشن کردنش شد میهردومان دستش را پس زد. آورد و به ما تعارف کرد رونیب يگاریس

 دمیکه فهم هیخواستم بدونم عکس العمل شما چ

 قاتله؟ دیکنیشما خودتون فکر م: را جمع کرد شیزد و چشم ها گارشیبه س یپک. سر تکان دادم کالفه

 نه -

 خوبه -

 چرا؟ -

 خودم باهاش حرف بزنم دیانگار مطمئن نبوده، حاال با لشیوک یول...  يجور نیهم -
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 نمشیخوام بب ین هم مم -

 زندان خبر نداره يانگار از قانون ها شونیا: نگاه کرد رضایعل به

درز و  نیخودتون گفت یمتهم ول لیخانواده حق مالقات دارن و وک کیدونم فقط افراد درجه  یم.. خبر دارم  -

 ستنیهم کم ن یقانون يسوراخ ها

 نگفتم من بلدم یول ستیکم ن -

 اگر الزم شد... مهرداد خب  یلیخ: گفت رضایعل

 نمشیبب دیبا... الزمه  -

 يعجب عاشق دلخسته ا: گفت يماجد

به  الیخیب. حرف ها بود نیپررو تر از ا یرا داده باشم ول زشیرآمینگاهش کردم که جواب لحن تحق يجور

 .پک زد گارشیس

 زنم یاز مالقات برگشتم زنگ م: دست دراز کرد يماجد. هم همراهم بلند شد رضایعل. جا بلند شدم از

 بدونه من پشت پرونده هستم دیخودش نبا -

 چرا؟ -

ترسه چون به من اعتماد نداره  یچون از من م: مطمئن گفتم. دیچرخ یما م يمردد و نگران نگاهش رو رضایعل

 بازم بگم؟ ایروشنه 

 خب یلیخ: بود دوباره دراز کرد دهیرا که عقب کش یدست

بعد دنبالم آمد و در سکوت از  قهیدق کیهم  رضایعل. زدم رونیرا نه چندان گرم فشردم و از دفترش ب شدست

 وانهید: گفتم نیماش يتا نشستم تو. میساختمان خارج شد

 تو؟ ایاون : کرد نگاهم

 هردومون با هم خوبه؟ -

 نگران نباش کارش رو خوب بلده: زد لبخند

. میکرد بگو یوادارم م رضایعل يلبخند دلگرم کننده  ینه ول ای میبودم بگو دهیرا که از آنا شن يزیدل بودم چ دو

 .را روشن کردم و راه افتادم نیماش

 دلت براش تنگ شده؟: دیپرس
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نگاهش کردم و غش غش . دیپرس ینم يزیام چ یاو معموالً از روابط احساس. بود دیبع رضایسوال از عل نیا

 .دیخند

 حرفا؟ نیا ادی یبه من نم: اسف تکان دادمبه ت يسر

که زودتر دختره  يریبگ لیوک هیازت خواسته  ونیلحظه شک کردم نکنه واقعاً هما هیاونجا ...  ادینه واقعاً نم -

 رو کله پا کنه

 گفت راه نداره؟ یراس م يماجد نیا ای نمشیشه بب یحاال م: دمیکش آه

 یآنا م ،یکنم که هالك نش یم يریگیحاال پ... شه وقت مالقات جور کرد  یم يچطور نمیبب دیدونم با ینم -

 ؟يماجد شیپ يدونه اومد

 فهمه یدادگاه م يتو ندشیبب یوقت ینه ول -

 ... ونیهما -

داد و  ونیهما ،يو اون شد نیو ا ونیسرسام گرفتم بس که نگران آنا و هما. یبس کن عل: طرفش دمیچرخ

خواستم بکنم اول داد و هوار راه انداخته بعد نشسته  يکه هرکار شهیمث هم ه،شیکنه بعدش ساکت م یقال م

 خورم بخنده یم نیزم یمن ک نهیگوشه بب هی

 نجایا. بابات بشه يخوردن تو باعث خنده  نیکه زم ستیکار ن هیقض نجایکنه مهرداد، ا یدفعه فرق م نیا -

 وارید يتو يریبا مخ م یوقت هی ينخور نیو زم یکه تو استادش باش ستین یدونیم گهید

 اعصاب من راه برو يکم رو. ستیمهم ن. ستیمهم ن. ستیمهم ن -

دوباره راست نشست . تعادلش به هم خورد یکم. میپشت چراغ قرمز بود. ترمز يرو دمیطرفش و پا کوب دمیچرخ

 من نگران خودت هستم مهرداد ،يکرد یخب باز قاط یلیخ: و نگاهم کرد

 نود ساله غرغر نکن يرزنایپ نیقدر ع نیا. نگران من؟ خب همراهم باش: شمار انداختم هیبه ثان ینگاه مین

 اون وقت؟ هیچ شیکردم معن دایرو پ ياالن ماجد -

 کیسفارش مال . برگردم شرکت دیاالن با. فکرم هزارجاست. فول فول هستم گهیمن د یدونم ول یباشه، م -

خودش بوده نثار من  قیکه ال یزنگ زده هرچ يمشتر. الش نبودهدنب یشکیه دمیرو تازه امروز فهم شیماه پ

که جرات  ییکارمندا گرفته،شده، زنم جنون  وانهیتونم بهش بگم؟ بگم برادرم مرده، پدرم د یم یچ. کرده

 زنن؟ یم ییو روپا زیاجازه من آب بخورن نشستن پشت م ینداشتن ب

 پاشو -
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 پشت فرمون نمیپاشو من بش: شمار اشاره زد هیبه ثان. کردم نگاهش

 نشو سوهان روح گهیگم تو د یخوبم فقط م: دمیو فرمان را سفت چسب یدادم به صندل هیتک

 .فتمیمجبورم کرد چشم باز کنم و راه ب یپشت نیماش بوق

 شرکت؟ يکنه تو یپس آنا چه کار م: گفت آرام

کنم بره  داینفر رو پ هیگفت که الزمه  یم ییزایچ هی شبید ه،یاون خودش هم شاک: به تاسف تکان دادم يسر

 دنبالش

 ؟یچ -

 است گهیبا همد فیو شر یسر فرح ریز ایگه فک کنم مردن ک یدرباره کارگاه، م -

 یعمارت بودن ول يهمشون اون شب تو. ها رو هم خوندم یپرونده رو خوندم، کل بازپرس. نمیب ینم دیمنم بع -

 ...خب 

 اومده داخل عمارت؟ رونیاز ب یکی یکن یتو هم فکر م: نگه داشتم ایرکافه ت کی کینزد

 ستین دیبع -

 ریهم دزدگ واراید يهمه  يباال اومده؟ سر هره  وارینفر از اون د کی يچطور ،يدیباغ رو که د يواراید -

 ...بوده باشه که بتونه  يزیچ ،یمناستیژ دیطرف با. يهست به چه بلند

 ؟يچرا واستاد. ادی یبا عقلم جور نم یچیدونم، ه ینم -

 سردرد دارم. میقهوه بخور هی میبر -

زنگ زدم به رفعت و چک کردم کارها . به ساعتم نگاه کردم. ایبه سمت تر میو راه افتاد میشد ادهیپ نیماش از

. بچه ها يآنجاست و رفعت گفت جلسه گذاشته برا دمیپرس. آنا از صبح زنگ نزده بود. درست انجام شده باشد

خودش اوضاع را کنترل کند تا ما  دهیسر جهینت نیرفت آنجا، البد به ا یهم که نم ونیهما. من نگفته بودم

 .خب بد نبود. میبرگرد

خانواده )  Healthy( یرفتار هلت. قهوه خواست ریرضا ش یعل. و سفارش دوبل اسپرسو دادم زیپشت م مینشست

 .نخورد ریدار بدون ش نیکافئ یدنینوش نکهیا. اش همه جا همراهش بود

 خب؟: کرد نگاهم

 یگفت یتو م -

 ... ينرفته پس چطور رونیهم از داخل عمارت ب یشکی، ه ومدهین رونیاگه از ب یگم آخه کس یم... آهان  -
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 از در اومده باشن داخل دیشا -

 که مشکوك باشه مدیند یچیخودش هم اون شب گفته بود من ه. در يدائم در رفت و آمد بوده جلو یمندل -

هم بوده تازه از اون  کیتار. خونه درخته يدوتا ضلع رو به رو.... خودشون چطور؟ اون در ته باغه  يدر خونه  -

 ادشیب ایراحت رفتن داخل و منتظر بودن که ک واریاز کنار د. رهیگ یرو م دید يداخل خود خونه جلو يایدر ب

کفش  يجا. يزیچ هی يرد هیبه هرحال . دونم ینم: باال نداخت و ادامه داد ییابرو یعل یماندم و عل ساکت

 نبوده اونجا یرد کفش چیه گهید یموکت و فرش ها مونده بوده ول يرو ایک يها

 ه؟یاونجا رفته کار سخت یخب کفشش رو درآورده هرک -

 مهرداد؟ ندازهیمنو به شک م یچ یدون یم. ستینه ن -

 ش نبوده؟چرا لباس تن ارشیکه ک -

 خورده اریاون سم رو به اخت يسواله که چطور ياز اون برام جا شتریب یهست ول نمیا -

 اتفاق افتاده نیفهمم چطور ا یخودمم نم -

آزار دهنده  یلیظاهراً خوردنش خ. نییپا يکه راحت بد ستین ينجوریا دمیگراماکسون من پرس  یدون یم -

 اس

ول : صورتم تکان دادم يدستم را جلو. بکند حالم خراب شد يکار نیکه مجبور شده بود چن ارشیتصور ک از

 کن

 شه نگران نباش یدرست م: گفت یعل. زل زدم زیدر سکوت به م. ها را آوردند سفارش

: لبخند زدم. خواستم یرا ازش م نیهم. لحنش را دوست داشتم نیا. گرفت انیآرامش در وجودم جر احساس

 برام سیخداکنه درست بشه سخت و راحتش مهم ن

 نشو یعصب گمیم يزیچ هی: گرفت يفنجان را به باز يقاشق کف رو با

 بگو: کردم نگاهش

کنه که مشکل حل  یرو م شیاالن اونم داره سع یدونم، ول یآنا جاه طلبه م: را گذاشت کنار و آرام گفت قاشق

 شیمونیمدل ابراز کردن پش یبا تو خوب تا نکرده، ول نکهیشده باشه از ا مونیممکنه پش هیدختر مغرور. بشه

 ایکردن قاتل ک دایپ ن،یمشکل هست هیحاال هم که هردوتون دنبال حل . هیفرق داره با بق

هست که  یشرکت ندهیکه دنبال قاتله، به خاطر آ ستیاون به خاطر من ن. کنه یهامون فرق م زهیانگ یول -

 ....منم که .... داره  یش سهمتو
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 فرصت بهش بده آره؟ هیبشه،  یکیهاتون هم  زهیانگ فتهیب یاتفاق هیوسط  نیا دیشا -

دادم که نداده بودم؟ آنا از  یم دیبا یچه فرصت....فرصت. جرعه خوردم کیرا برداشتم و در سکوت  فنجانم

... خلوت هم  يتو. کرد یه بدتر با من تا مکردم از هم یاگر اشتباه م یشد ول یمن خوشحال م يها يروزیپ

نره فردا شرکت  ادتیرو  سکنمهرداد اون مناقصه وزارت م یگفت راست یباره م کی.... وسط معاشقه  یحت

داد  یانجام م دیبود که هرروز با ینیروت يهم جزو برنامه ها نیانگار که ا..... برد ینم یلذت چیانگار که ه....میکن

. انجام داده باشم پیکار چ کیانگار که . خورد یموقع ها حالم از خودم به هم م نجوریا. زد یم کیو جلوش ت

هم  گرید زیچ کی میآورد یکه با هم به دست م ییها يروزیپ يکنار همه  تخواس یوقت بود دلم م یلیخ

 یهمراه کیدنبال . کرد یباالتر رفتن خوشحالم نم گرید. متفاوت یمتفاوت از جنس جانیه کی. میداشته باش

. ها بشود جانیجور ه نیا يدوست نداشت آماده  ای. گشتم و آنا انگار هنوز آماده نبود یدلچسب م يدونفره 

پنج ماه سرکوبش  باًیرا که تقر يخفته ا ازین....با کف دست پاهام را لمس کرد. نشست کمیکه نزد شبید یول

فنجان با چشم  يچشمم تو يفرصت بود؟ فندق جلو کینبال خودش هم د یعنی....کرد یم داریکرده بودم ب

فنجان را بلند کردم و لبم را . بودباز مانده  مهین شهیمثل هم شیلب ها. اشک آلود زل زده بود به صورتم يها

 .و داغ فنجان یکیسرام يچسباندم به لبه 

 مهرداد؟ -

 ه؟یچ: بود نگاهش کردم نییطور که سرم پا همان

 ؟یفهمیم یبش مونیپشخوام بعد  ینم -

 .زدم پوزخند

 نشه رتید -

 بهتره میگفت از هم جدا بش شبیخودش د: ساعتم نگاه کردم به

 کمکت کنم يکه دار یطینسبت به شرا فمهیوظ ،یمیقد یلیخ قیبه هرحال من به عنوان رف -

از جا . انجام بدهد میبرا يخواستم کار یافتاد که م ادمی. نکند دایتکان دادن سر اکتفا کردم که بحث کش پ به

 نه ایکارگاه ربط داره  هیبه قض ایبفهمم مرگ ک دیبا گهیآنا م: بلند شدم

دم جدا جدا دنبالش  یم حیترج یول خوامیرو م نیمنم هم: ادامه دادم م،یرفت رونیهم بلند شد و همراه هم ب او

 هیقض نیدنبال ا فتمیرو ول کنم ب یتونم همه چ یها هستم نه م دونیجور م نیبه قول تو نه مرد ا یول. میبر

 کاره نیکن برام ا دایپ یکی: نیماش يجلو میدیرس
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 کاره؟یچ: باال رفتند شیابروها باز

 یکاراگاه خصوص: را از پارك درآوردم نیماش. سوار شد و نگاهم کرد. را دور زدم و سوار شدم نیماش

 ؟یتون یم: کردم نگاهش

 ؟يا وانهید -

 فرض کن آره -

 هیم منفپس جواب -

 کنم یم دایباشه خودم پ: باال انداختم شانه

 چکار؟ يخوا یآخه کاراگاه م -

 قدر سخته نیا دنشیبرادرم رو کشته فهم یخوام بدونم ک یم -

 وسط برگ چغندره؟ نیا سیپل -

 اونا به اندازه ما دلشون نخواد دیدونم، شا ینم -

 اون دختره هستن يکنه ننه بابا یشون م چارهیکه ب یکس نیفردا معلوم بشه اشتباه کردن اول....مگه کشکه -

خوام اشتباه کنن و  یشده بعدش هم نم یهم کشک نبودن ول نایشه ا یشه، اشتباه م یم یهمه حق کش نیا -

 تهش حسرتش بمونه واسه من

 هه یکاراگاه خصوص -

 م؟یکن یم یکجا زندگ يفکر کرد: طرفم دیچرخ

 یپول داشته باش یوقت هیتوش شدن زیهمه چ...  رانیا: دمیو آه کش یدادم به صندل هیرا تک سرم

... لقب مسخره اس مهرداد  هی یکاراگاه خصوص: تاسف تکان داد هیسر . نگاهم کرد رهیطرفم و خ دیچرخ

 ستنین شتریمشت کاله بردار ب هیدارن  يزیچ نیهمچ يهم که ادعا ییاونا...  نجایا میندار يزیچ نیهمچ

 کنم یم دایگردم خودم پ یم...نباشه  يزیچ نیمحاله همچ: دمیبه صورتم کش یدست

 سیپل قاتیاخالل در تحق شهیبفهمه جرمش م سیاگه پل ،يکرد دایکه پ رمیحاال گ -

 جهنم: باال انداختم سر

 گهیکفش قانون د يپا کردن تو: گفت. نگه داشتم يرا کنار نیماش. اش کنم ادهیخواست پ. نزد یحرف گرید

 حواست که هست ستیبردار ن یشوخ

 کنم سکیخواد ر یدلم م ییجاها کیرفته؟  ادتی ونمیمن پسر هما: زدم لبخند
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هم بهش اضافه  گریمشغله د کیمن ماندم و فکر هزار تکه ام که قرار بود . به تاسف تکان داد و رفت يسر

 .شود

*** 

 دمشیدیاگر هر روز م. ستندیهم خوشحال ن شیچشم ها. ستیصورتش گرد ن. مثل من الغر شده است مامان

 میچشم ها. من هم به نظرش فرق کرده ام؟ الغر شده ام؟ حتماً. شدم ینم رییهمه تغ نیوقت متوجه ا چیه

. آمد یبود که از من برم يتنها کار نیا. کردم صورتم را خندان نشان بدهم یسع. هستند؟ حتماً نیچطور؟ غمگ

 .باشم يگرفته بودم قو ادیهم  دیشا. دمیدج یماه عادت کرده بودم به محل زندگ يبه قول پر

 یخوبه؟ ک دشیبابا خوبه؟ کار جد ن؟یخوب: دستم گرفتم و محکم فشار دادم يتو دیلرز یم یرا که کم دستش

 خاله مه لقا چطوره؟ د؟یریگ یتازه م يپس خونه 

مگر . اند یخنده ها تقلب نیکه ا میدانست یهردوتامان م یکرد خوشحال باشد ول یم یاو هم داشت سع. دیخند

خندم  یاز ته دل م یمامان نفهمد که من وقت ایخودم را ندانم؟  يمامان غرغرو يشد من جنس خنده ها یم

 شوم؟ یم یچه شکل

 ؟يچرا الغر شد ؟يخور یغذا مگر نم ؟يخودت چطور -

خب حداقل به  یول .کرد یکداممان دوا نم چیاز ه يدرد چیکه جوابش ه يپا افتاده و تکرار شیپ يها سوال

 .يدلدار. خورند یدرد م کی

 که ینیبیم. من خوبم -

از  ي وانهیمشت د کیفقط من در بند  فتاده،ین یاتفاق خاص. دوارمیکه هنوز ام ندیچشمش تا بب يزدم تو زل

وقت نتوانم  چیه دیشا. کردم یم یزندگ يبرود قبالً چه جور ادمیکنم  یم یکنم و سع یم یزندگ دهیبر ایدن

 بدتر از آن مامان و بابا را دق بدهم؟ ایاز مردن زجر بدهم؟  شیپس چرا خودم را پ رون،یبرگردم ب

 .تا باور کند خوبم دمیتر خند قیعم یبار کم نیا

خوام  یحواست به خورد و خوراکت باشه، نم دیفکر، با يتو يبر دینبا. خدا رو شکر: را محکم تر فشار داد دستم

 یبش ضیمر

خاله مه : دمیدوباره پرس. کنم یخواستم باور کند حرفش را گوش م یکه م شهیرا تند تکان دادم مثل هم سرم

 لقا خوبه؟
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خوبه اونم نگرانه، همشون نگران : لبخند زد شیبه جا. شد دیزود ناپد ینشست ول شیابروها انیم یکوچک نیچ

 وام جور کنه هی گردهیپسر خاله ات داره م د،یسع. هستن

 ام؟و -

 کنم یهام رو بفروشم پولش رو جور م هیغصه نخور اگه شده کل. لیوک يبرا -

 بیچه ع. خوبه لهیوک نیگفتم به بابا هم س،یالزم ن: آنکه نگاهش کنم گفتم یب. دیکش ریسرم ت. گرفت دلم

 کارشون خوبه گنیدارن م يریتسخ لیآدم هستن وک یکل نجایداره، ا

همان طور که خودم باور . کند یدانستم حرفم را باور نم یم. نشیغمگ يها چشم انیبلند کردم و زل زدم م سر

پرونده آدم  نیآمده اند و محض تمر رونیکه تازه از دانشگاه ب ییها لیوک نیهم نگفته بود ا یکس چیه. نداشتم

هم ته مانده  دیشا. میبودم دروغ هم بگو تهگرف ادیانگار که . مثل ما را برداشته اند کارشان خوب است ییها

کارش  نیکه اول یلیوک. است* کور لیوک کی رانیا لیوک نیگفته بود گرانتر یکی نجایا. مانده بود یباق يدیام

که چشم هم  یکس یخب وقت. قَدر بوده یلیهم به قول خودشان خ فشیبوده و حر ضیعده مر کیدفاع از 

 ریغ زیچ چیشود ه یقَدر را برنده م فیمقابل حر يض از همه جا مانده و بازیعده مر کیشود زبان  یندارد م

 .دیلحظه جنگ نیداشت و تا آخر دیام دیفقط با. ستیممکن ن

 میدیسه قسط م يبابات بهش گفته تو: را عوض کرد حرف

 چقدر خواسته مگر؟ -

 ونیلیشصت م -

 !چقدر؟: گرد شد میها چشم

 بابات حواسش هست. یفکر کن زایچ نیخواد به ا یتو نم -

 .ونیلیم ستیسه تا ب یعنیسه قسط . یدادم به صندل هیتک

 بابا چقدر داره مگر؟ -

 یخال يتا جا دیرا جلو کش نشیمتوجه شد و آست. شیدست ها يماند و ناخودآگاه چشمم سر خورد رو ساکت

 ایبابا موقع به دن هیکه هد یخوش تراش و قشنگ يتا النگو شیش. شد شیر شیدلم ر. نمیرا نب شیالنگوها

که به  شیمچ دست ها. ودنب شیکند سر جا ینگاهشان م یبودم با چه لذت دهیوقت ها د یلیآمدن من بود و خ

 .رنگ شده بود کیدستش بود حاال  هیاز بق دتریسف یشش النگو کم نیخاطر ا
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من ...دیریخونه بگ هیکارو، اول  نیا دیمامان تو رو خدا نکن: رمیاشکم را بگ يکردم جلو یرا گرفتم و سع دستش

 خوشحال ترم يجور نیا

 دمیدوستات رو د یولش کن راست. اصالً اشتباه کردم بهت گفتم ؟یچ گهید: دیکش رونیرا ب شیها دست

 .نگاهش کردم متعجب

 فتهیدرست عقب ن یکه بعد برگشت ییایب یتون ینم میدانشگاه بگ میبابات گفت بر: زده گفت ذوق

 .نگفتم يزیچ. را فشار داد میگلو بغض

 میدانشگاهت، حرف زد سییر شیپ میهردوتامون رفت -

 خب؟ -

 يکنم که تو غصه بخور هیگر امیبابات قسمم داده ن: متوجه لرزشش شد و مهربان لبخند زد. دیلرز یم میصدا

 يکُشم شاد یخودم رو م یبغض کن يجور نیها اگه ا

 کنم به خدا نگا کن ینم هیباشه باشه گر: اشک را پاك کردم. هیگر ریز زد

از . رونیب يایدعا کرد زودتر ب. نداره، بنده خدا خبر داشت خودش بیگفت ع: را پاك کرد شیتند اشکها تند

کنه  يکار هیخودش  یبرگشت یقول داد وقت. ينکرد يکار بد چیچطور شده، بابات هم گفت تو ه دیبابات پرس

 سر کالسهات يبرگرد

 پشت سرم زده بودند؟ مهم بود؟ نه ییبه آن دانشگاه؟ چه حرف ها شد؟ امکان داشت برگردم یم یعنی

 خب بعدش؟ -

 که اسمش ترانه بود یکیاون . ناراحت بودن یلیخ. میدیدوستهات رو د یبرگشتن گه،ید یچیه -

 ترنم -

 ها باهاش دعوا کردن دهیرندیخ یول رهیبار اومده آدرس بگ کیگفت ... ها  -

 خان؟ ونیهما -

 یهبشن ال لیذل -

 گفتن؟ یخب چ -

نامه هم نوشت داد برسونم  هیترنم خانم . سالم رسوندن یلیخ. ناراحت بودن به خاطر تو یکل. مادر یچیه -

 بهت

 نامه؟ -
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 مامان جان یبگم ناراحت نش يزیچ هی -

 ش؟یخوند: نبود یناراحت يجا یول. دانستم نامه را خوانده است یم

 برات بد بشه نجایبزنه ا یحرف کی دیگفتم شا -

 ش؟یآورد -

 نه -

 چرا؟ -

 ه؟یپناه ک رانیا مانیاول بگو ا... چون  -

 يحاال درباره ام چه فکر. که بهش زده بودم ییبه حرف ها. روز دانشکده افتاد نیبه آخر ادمی. پناه رانیا مانیا

 نه.... کرد؟ مهم بود؟  یم

 تو نامه مامان؟نوشته بود  یهامونه چطور؟ چ ییاز سال باال یکی ،یشکیه -

 دیشا یول میبهش نگفت یچیما هم ه. تو يکنه درباره  یاز ما سوال م یلیپناه خ رانیا يآقا نینوشته بود ا -

 چکاره اس مگر؟ ؟يتونه شاد یبرات بکنه، م يبتونه کار

 نوشته يزیچ نیشب به بابات گفتم که همچ: مامان صبر نکرد و ادامه داد. دانستم یچه کاره بود؟ نم مانیا واقعاً

 مامان؟ یبه بابا چرا گفت يوا -

 دینامه فقط گفتم دوستهات گفتن شا ينوشته بودن تو ینترس، نگفتم چ: فشار داد یرا به نشانه دلگرم دستم

دوست . ومدین میصبر کرد یهرچ م،یباهاش حرف بزن. دانشگاهت میبکنه، فرداش با هم رفت يکار کیبتونه 

 بزنه نگمن رو گرفت قول داد شماره رو بده بهش که ز لیترنم شماره موبا. هات بودن

 زد؟ -

 ...نه  -

 اونجا؟ نیرفت یک ؟یک -

 شما؟ نیهست ب يزیمامان چ يشاد: دیجواب سوالم پرس يبعد به جا. نگاهم کرد ساکت

 نه: زیم ریز يفلز لهیبه م دمیرا کوب میپا کالفه

باشه : دوباره لحنش مهربان شد نیهم يبرا. دیشده ام و مامان هم فهم یکم طاقت و عصب یلیروزها خ نیا

از دختر ماه  دیگه گفتم شا یجور که ترنم م نیهست ا ییپسر آقا یلیخ.  قشنگت بشه مامان يقربون چشما

 من خوشش اومده
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 ولش کن: شانه باال انداختم ناراحت

گفتن آدم  یدوستهات که م...  يزیچ... ییآشنا... بشناسه  یکس کی دیشا...حاال اگه زنگ زد بهش بگم  -

 هیگردن کلفت

نشده بودند بدانند  یبدبخت ریآنها که مثل من چهار ماه اس داد؟یم یو ترنم گردن کلفت چه معن حهینظر مل از

ما گردن کلفت  يدانستم برا یبزرگ شده بودم و م نجایمن به اندازه چهار سال ا یول یچ یعنیگردن کلفت 

از همه جا کوتاه بود و زورمان به  نما که دستما يبرا. سرشناس باشد یلیپولدار و خ یلینفر که خ کی یعنی

دلش به حال ما بسوزد و بخواهد کمکمان  یکیبشود و  یچ. دیرس یهم نم یدرست و حساب لیوک کیگرفتن 

 کیگردنش از مو هم بار تیوضع نیپناه در ا رانیا مانیجور آدم ها به پست ما هم بخورند وگرنه ا نیکند تا ا

 .تر بود

 مامان؟ يشاد -

 بله -

 بره؟ یدفعه ماتت م کیچرا  -

 ینم لیبعدش هم من وک...نشدها یشد چ یچ یبهش بگ ینیزنگ هم زد نش. مامان ولش کن. یچیها ه -

 الزمم بشه گهیجور د هی دیشا ن،یپول خودتون رو حروم نک یالک...خوام

 .زده شد جانیطور از حرف من ه نیبود که ا ریانگار او بود که اس. مامان برق زدند يها چشم

 شده؟ يشده؟ خبر يزیچ ؟یچ يبرا -

 خب؟ دیرینگ لیوک شهیوقت الزمم م هیدونم،  ینم... نه  -

 بهتره میرو عوض کن لتیوک يزودتر گهیکه، بهناز م شهینم -

 شیچون جو دادگاه ها به نظر برادرها یدرك حقوق گرفته بود ولنور م امیخاله مه لقا که از دانشگاه پ دختر

خوب  لیدانست از وک یم یاو چ. خانه و منتظر بود شوهر کند يبود، نشسته بود تو امدهیمناسب کار کردن ن

پرونده  ينزده بود شده بود همه کاره  سهدادگاه ها پر يماه تو کیاش هم  يکارآموز يدوره  يواقعاً؟ او که تو

 .من يمسخره  ي

من؟ من  يخوبه برا یاون بگه چ نیدفعه همه تون نشست کیبهناز تا سر کوچه شون هم نرفته بعد حاال  -

 برام خوبه مامان باشه؟ یدونم چ یهستم م نجایخودم ا
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 قهیخب آن موقع اختالف سل یول. صورتش ينشست رو یم قهیکه موقع اختالف سل ییاز آن اخم ها. کرد اخم

قصه مرگ و  نجایا. داشتم مربوط بود یکه برم ییبه مدل ابروها ایخواستم بخرم  یکه م ییما به رنگ مانتوها

 دیماه بودم و شا يپر شنهادیفکر پ ههنوز ب. میایتوانستم به خاطر باز شدن اخمش کوتاه ب ینم. من بود یزندگ

 .شدم باهاش همراه بشوم یمجبور م

 خورم ها یاخم نکن غصه م -

خراب  نیا. قربونت برم يقدر بداخالق نبود نیگم تو که ا یاخم نکردم که، فقط م: بچه ها اخمش باز شد نیع

 ....به صالحت یچ ستیطاقتت کرده حواست ن یشده ب

 تو هم بگو باشه دیرینگ لیوک گمیمن م. ادیبه کارم م شتریب یدونم چ یم یکم طاقتم کرده ول -

. زبان نفهم يمثل قلدرها. زدم یهم بندم حرف م يمثل زن ها. لحظه از طرز حرف زدن خودم جا خوردم کی

 باشه مامان جونم؟: دستش را گرفتم

 بابات اومد به خودش بگو گهیدونم، دفعه د ینم: ناك لبخند زد غصه

من که . انداخت یا وسط مر یطفل يبابا دیرس یمهم که م يها میبه تصم. ام بود یشگیاو همان مامان هم نه،

 یباشه، ول: را راحت کردم الشیخ. گردن بابا ندازدیخواست ب یم یزند ول یدانستم حرف آخر را خودش م یم

 دیرینگ لیقبلش وک

 ؟یخاله هست يهنوز خونه : حرف را عوض کردم. و نگران نگاهم کرد ساکت

 .سر تکان داد فقط

 زنه یخاله غر نم ؟یستیناراحت ن -

 نه: دیاز ته دل کش یو آه گرید یرا چرخاند به سمت سرش

 حتیتوانست نص یم یک. حق داشت.  خون به جگر است. تیبدتر از اذ يزیچ کی. شود یم تیاذ یعنی نیا

من، درباره  یوضع زندگ يشد و درباره  ینشست و پا م یالبد م. من را تحمل کند يرنگ به رنگ خاله  يها

 یحاضر نم یکس چیو ه مکن یم دایپ یمن اگر برگردم چه سرنوشت شوم نکهیا ي دانشگاه رفتن من، درباره ي

به صالح همه است همان را بگذارد  یکرد خدا هرچ یبدش هم دعا م. زد یام حرف م يخواستگار دیایشود ب

که  يباالخره از نظر او دختر. و صالح بود ریجور خ کیاز نظر خاله مه لقا مردن من هم  دیشا. ما يپا شیپ

 .شود یآدم حساب نم گریبه زندان وا شده د شیپا

 خوبن؟ نایرایرجیمامان ج: زدم لبخند
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بابات صبح تا صبح به . حواسمون بهشون هست. خوبن: دیلبش لرز. شیچشم ها يدوباره حلقه زد تو اشک

 کنه یاونا رو بوس م يگرد تو کله  يکله  يجا

به . نه به خاطر سه تا عروسکم. اش کردم یمن هم همراه. و اشکش راه افتاد ردیخودش را بگ يجلو نتوانست

 .دلبسته بود میدلتنگ بود که به عروسک ها نقدریخاطر بابا که ا

من . دییرا بو میموها قیتوجه به تذکر مامور عم یبعد ب. و قربان صدقه ام رفت دیرا تند تند بوس میها انگشت

لباس مامان،  يبو. اورمیخواست دوباره به دست ب یبود که دلم م ییزهایتنها چ نیا. هم همان کار را کردم

 .شانیبابا و خنده ها يدست ها يزبر

دورت بگردم، تو رو خدا به من داده  یمواظب خودت باش اله: ام نشاند یشانیپ يرو سیمحکم و خ يا بوسه

 گردونه به سالمت یخودش هم برت م گهیبابات راست م

 زهایچ نیبا ا یعنی. لب شروع کرد به خواندن چهار قل و تند تند فوت کردن به من ریز یبزنم ول یحرف خواستم

 کردم؟ یم دایمن نجات پ

گفت . کرد باز سفارش کرد مواظب خودم باشم یرا پاك م شیهمان طور که اشک ها. مالقات تمام بود وقت

شود و پول  یبند م يدزدها بینص میها یدانستم خوردن یم. قبل يمثل دفعه ها. آورده یپول و خوردن میبرا

خوردم که  یغصه م یلماند و ک ینم یتنم باق يسالم تو يجا کیدادم  یکه اگر نم یخرج حق باج میها

 دنیخر يبرا یراه کیهم  نیا دیخب شا. خرد یم میبرا شیآسا یکم زهایچ نیکنند ا یم الیمامان و بابام خ

 .بود شیآسا

 .کردم یکه ناخودآگاه داشتم بهش عادت م ییو برگشتم به جا رندینگ لیجا بلند شدم و سفارش کردم وک از

 

بعد از . شده است ينفر دوم کنکور سراسر 1369در سال  طیشرا نیبوده و با هم نایاز بدو تولد ناب  يصابر یعل*

اگرچه با  رود،یم شیو تا مقطع دکترا هم پ کندیانتخاب م لیادامه تحص يدر کنکور رشته حقوق را برا یقبول

 يکانون وکال رهیمد اتیحاال عضو ه او. مدرك مواجه شده است نیگرفتن ا ياستادان برا ياز سو یمشکالت

آن سالها که تازه پرونده .را به سرانجام رسانده است يادیز یحقوق يمرکز است و سالهاست که پرونده ها

از آنکه پرونده معروف باشد، اسم  شتریافتاد و ب انیکه از کانادا وارد شده بود به جر دزیا روسیآلوده به و يخونها

و  یلیفرد مبتال به هموف 970که حق  یلیوک نا؛یناب لیوک ،يصابر یافتاده بود؛ عل بانهاپرونده سر ز نیا لیوک

و  کیبودند که حق الوکاله اش بشود  ادیتعداد موکالنش آنقدر ز. را در دادگاهها دنبال کرد و گرفت یتاالسم
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پول را طرف بازنده پرونده  نیا. ندازدیکشور سر زبانها ب لیوک نیو نام او را به عنوان گرانتر اردتومانیلیم مین

 .شود یمحسوب م رانیا يسازمان ها نیو پولدارتر نیاز بزرگتر یکیکه  یاجتماع نیتام مهیشرکت ب. پرداخت

*** 

 یکه دو نفر به زحمت م یکوتاه يکرده بودم نگاه کردم و بعد به درب ها رهیذخ یگوش يکه تو یآدرس به

نگاه  نیماش نهییآ يخودم تو افهیرنگ نگه داشتم و به ق یدرب طوس يجلو. توانستند با هم ازش رد بشوند

 یرا جمع م میچشم ها یدرآمده بود و وقت شمیته ر. گود نشسته بود یاز فرط کم خواب میچشم ها ریز. کردم

خودم را آماده کرده بودم . یلیفندق چقدر فرق کرده بود؟ البد خ. نشست یدور چشمم م یفیظر يها نیردم چک

حال  یزدند ب یبرق م دنیموقع ترس یکه حت شیچشم ها. که الغر و زرد و رنجور شده است یدر حال نمشیبب

 یکم يطور نیا دیشا. رفتم دنبال باباش یم دیحاال با...  دهیبازش به هم چسب مهین يشده باشند و لب ها

 .کردم یخوشحالش م

 ایراه رو بند آورد یحاج یه -

آدرس  هیدنبال : دادم نییرا پا شهیش. نگاه کردم ندیداخلش را بب نیماش يدود شهیداشت از ش یکه سع يمرد به

 گردم یم

 ؟یآدرس ک: موتورش را خاموش کرد و جلوتر آمد مرد

 دونم یرو نم لشیفام -

 یزک -

دهد من  یکه به خودش حق م گرینفر د کیهم  نیخب ا. نمیالبد به خاطر ماش. برخوردش پرخاشگر بود طرز

 ....لعنت .... کند چون  نیلعن و نفر قیرا ال

 ؟یشناس یم یبهشت يآقا: ستادمیا شیشدم و رو به رو ادهیپ نیماش از

 ؟یبهشت -

 ؟یچکاره ش ؟یآهان مندل: دهنش باز شد. زد دیچشمش کرد و ته کوچه را د بانیدستش را سا. را خاراند سرش

: دیزن پرس. شدند کیو مشغول سالم و عل ستادیو کنار مرد ا دیهم سر رس يچادر یبخواهم جواب بدهم زن تا

 بفرما

 هیدنبال مندل: مرد گفت. طلبکار بود لحنش

 شوهر اعظم؟ -
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 بله: دادم جواب

 آدرسش کجاست؟ دیدون یم: کالفه گفتم. نداختندبه هم ا یو مرد نگاه زن

 یکردم تمام محله جمع م یاگر دست دست م. کیبا دوچرخه بهشان اضافه شد و باز مراسم سالم و عل يمرد

 کجاست؟: گفتم. از من یبازپرس يشدند برا

 ؟یچکاره ش: سر مرتب کرد يچادرش را رو زن

 یخودم م. ممنون یلیخ: تکان دادم یدست. کردند یخروج صادر نم يزایدادم و یانگار تا اطالعات نم. ریخ نه

 کنم یم دایگردم پ

 سایوا: جلو آمد يموتور مرد

 بله: کردم مکث

 ؟یآشناشون نجاس،یا: رنگ که دو پالك جلوتر بود یطوس یدراز کرد به سمت درب دست

 ممنون: را زدم نیماش ریآن که جوابش را بدهم دزدگ یب

زنگ  زیت يصدا. شده بود به من زنگ خانه را محکم فشرد رهیلوتر رفت و همان طور که خزن ج. شدند همراهم

 یب. اضافه شد يو به جمع سه نفر دیاز ته کوچه سر رس يگریزن د. جواب نداد یکس یول. گوشم يتو دیچیپ

 .کنجکاو منتظر ماندم يتوجه به چشم ها

گفتم  یم دیچطور با. زنگ دوباره فشرده شد. دیپرس یمن م يدرباره  هیو جوان آرام از بق ییتازه وارد مانتو زن

آدم مرموز  کیمن  نجایا یول دیایبود که همه حساب کار دستشان ب یاخم کاف کیشرکت بودم  يبروند؟ اگر تو

 .رفتند یآوردند نم یخالدونم را در نم هایبودم که تا ف

 چه خبره اومدم: گفت يد مرداخم آلو يکه صدا دیدر رس دنیاز زنگ زدن گذشت و به کوب کار

چشمش . نطقش کور شد تیجمع دنیاخم آلود سر بلند کرد غر بزند که با د يبا ضرب باز شد و صاحب صدا در

 هیدنبال مندل: چون جمع چهارنفره پشت هم گفتند. دینپرس يزیچ یمن ول يرو دیچرخ

: خودم راحتش کردم. تواند باشد یم یچ یمن بود بلکه بفهمد نسبت من با مندل یهنوز مشغول وارس مرد

 دولتشاه هستم

 .پچ پچه ها شروع شد. شدند کیسرها به هم نزد. مردد بود یدراز کردم ول دست

 هستن؟ یبهشت يآقا: صاف کردم گلو

 بله، امر؟ -
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 یبا خودشون صحبت کنم بهتره، صداشون م: گفتم. حق داشت.  ستین یگفت که از حضور من راض یم لحنش

 د؟یکن

 د؟یسع هیک: گفت یزن يخسته  يصدا

 دولتشاه گهیم: خم کرد داخل یسرش را کم مرد

 نیبب: جلو داد نهیآمد و سپر به سپر من س رونیاست از در ب دیدانستم اسمش سع یکه حاال م مرد

خواست  یکه م یانگار منصرف شد از حرف یول. قدم عقب رفتم کی. ام نهیس يفرو کرد تو باًیرا تقر انگشتش

 ...دییبفرما کار،یچ نیواستاد: از هفت هشت نفر شده بود و گفت شیکه حاال ب یتیرو کرد به جمع. بزند

 الاله اهللا گهید دید بر: مجبور شد بلندتر داد بزند. بود زیبرانگ نیسماجتشان واقعاً تحس. نرفت تیجمع یول

تواند با  یچرخد نم یبه مردها م شیف زدن رومرد که موقع حر نیزن ها مطمئن بودند که ا یرفتند ول مردها

 .زن ها یهمه فضول نیامان از ا. تشر دورشان کند

شد  یباورم نم. جلو رفتم و به صورتش نگاه کردم. عقب رفت و راه باز کرد یمرد کم. در ظاهر شد يجلو یمندل

 .مثل همان وقت ها. م بوداما هنوز آرا. ما رفت يکه از خانه  یاز وقت رتریپ. شده بود ریپ. باشد یمندل

 سالم: دراز کردم دست

 سالم: دستم را فشرد دیسع دگریتوجه به نگاه تهد یب یمندل

که ممکن بود مسبب  یزد و با من به عنوان کس یموج م يدوارینگاهش ام يتو.  لحظه سوخت کی دلم

 .حالم را خراب کرد نیکرد و هم یدخترش باشد به احترام برخورد م یبدبخت

 شه یدر نم يداخل، جلو میبر: داد شنهادیپ دیسع

 بفرما بفرما: گفت یمندل. رفت کنارتر

 دیشا. دخترش يخبر آزاد. شانیآورده ام برا یکرد خبر خوشحال یم الیالبد خ. کند یدانستم به چه فکر م یم

 ....فندق يبرا ردیبگ بیشد قرار منع تعق یموفق م ياگر ماجد. کردم یکار را م نیهم يروز کیهم 

به همراه دو دختر جوان  گریزن مسن د کیو  یزن مندل. شد یکه به زحمت پنجاه متر م اطیگذاشتم داخل ح پا

 یب. فندق بود هیاز دخترها شب یکیصورت . جمع شده بودند دیرس یکه به سالن خانه م يبلند يراهرو يجلو

 داخل دیبر: گفت دیزل زده بودم به صورتش که سع اریاخت

. شمیمزاحم نم یلیخ: گفتم. چشم دوخته بودند به دهان من. شان رفتند داخل جز زن مسن و مامان فندق همه

 م؟یصحبت کن یشه خصوص یم
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 ؟یجنابعال: مسن گفت زن

 شما بفرما من خودم هستم: گفت دیسع

 ن؟یبد تیرضا نیاومد: ادامه داد دیتوجه به حرف سع یزن مسن ب یول

با خود شما تنها  دیبا: یکالفه رو کردم به مندل. خواند یاحتماالً دعا م. د به زمزمهلب شروع کر ریفندق ز مامان

 حرف بزنم

 امرتون: گفت یمندل يبه نظرم بدجور خرمگس معرکه شده بود به جا گریکه د دیسع

 داخل نیبر: رو کرد به اعظم یمندل

 یکه نم ينجوریتو رو خدا ا. داخل دییایب: گفت. نداشت يحرف شنو يگریاز د یآنجا انگار کس یول

 ؟يکار شاد يبرا نیاومد...شه

دلم . دمید یرفتم داخل و آن دخترك را دوباره م یخواست م یدلم م. شد یم شتریلحظه به لحظه ب جانشیه

 د؟ییفرما یاجازه م: گفتم دیرو به سع. کنم فندق است الیخواست خ یم

 بفرما: هروآن که نگاهم کند دست دراز کرد به سمت را یب

هرلحظه . اصرار کرد اول من بروم یمندل یول دیبعد سع. زن ها رفتند داخل. ماندم خودشان جلو بروند منتظر

 .نشان بدهند یآمده ام چه عکس العمل یتیدانستم اگر بدانند به چه ن ینم. شدم ینگران تر م

شدم به سمت  تیاز راهرو هدا. سرخ کرده يسبز يبو. داد یم یبیعج يشدم که بو یکیتار مهین يراهرو وارد

چشم بستم . دیکش یکه از آشپزخانه سرك م دمیفندق بود د هیاتاق بزرگ و همان وقت دخترك را که شب کی

 .گردنم را بشکند و وارد اتاق شدم دیمبادا سع

آمد . ردگفت و او را روانه ک يزیچ دیمبل و خودش هم آرام کنار گوش سع يرو نمیتعارف کرد بنش یمندل

 .و چشم دوخت به دهانم مینشست رو به رو

 یاتفاق نیهمچ ریدختر خانوم شما گ نکهیمن به خاطر ا دیخوام بدون یکه م نیراستش اول ا: صاف کردم گلو

 ....که  دیکن یخب حتماً درك م یناراحتم ول یلیافتاده خ

که  دیدون یکرده، همه تون م یزندگ اون خونه يچشم باز کرده تو یاز وقت يشاد: حرفم را تمام کنم نگذاشت

 گناهه یدختر من ب

 ....دونم، به هرحال  یبله م -
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به فنجان ها نگاه . تعارف کرد. آمد ییچا ینیمادر فندق با س. توانستم فکرم را جمع کنم ینم ؟یهرحال چ به

 خورم ممنون ینم: کردم 

اتفاق  نیهم ا يشاد يخواستم بروم خواستگار یاگر م. یو نشست جفت دست مندل زیم يرا گذاشت رو ینیس

 افتاد؟مهرداد تمرکز کن یها م

 ....دختر خانوم شما گرفتم، کارش خوبه خواستم  يبرا لیوک هیمن اومدم بگم  -

آزاد  نیبد تیرضا نیخوره؟ بر یبه چه دردش م لیوک ن؟یگرفت لیوک: بار نوبت اعظم بود بپرد وسط حرفم نیا

 مو از سرش کم بشه هیکنن بچه ام رو، به خدا اگر اونجا 

 یتاب یب نیا یمن هم ناراحت بودم ول. اش دردناك بود یتاب یب. اشکش راه افتاد. حرفش را تمام کند نتوانست

 .دردناك تر بود دنیها را د

به مرحمت شما  يازین میکرد دایپ لیما هم خودمون وک ست،یگردن شما ن ینید چیه: به حرف آمد یمندل

 ستین

 یکوه سنگ کیمرد مثل  نیا یول. کردم یشناختمش تعجب نم یاگر نم. سرد، خشن و پرخاشگرانه بود لحنش

 .زدم یمحکم تر حرف م یکم دیبا. بود يجد

  یموافق کار من نبوده، ول یکس چیه نجایاالن که اومدم ا. شناسم یمن شما رو م دینیبب: گلو صاف کردم باز

 گناههیکنم دختر خانوم شما ب یمنم فکر م. کنه یبا پدرم فرق منظر من 

 نیبر  نیگ یزندون، از غصه شده چند پاره استخون اگر راست م يافتاده گوشه  گناهیبچم ب: دیفندق نال مامان

 خواد یهم نم لیوک گهید. دیکن یباباتون رو راض

 تونم ینم: فرستادم رونیکالفه نفسم را ب. ملتمسانه بود لحنش

داشت حاال دخترم رو  نونیبه من اطم شتریهمه سال از چشماش ب نیا ونه،یپدر شما به من مد: گفت یمندل

 .... نهیرو بب شکیگنج هیدختر من دل نداشت مردن . اومد یکه ازش برنم یزندون به جرم يگوشه  نیفرستاد

 .کردند یکالفه نم... شدند یالفه نمقدر ک نیتاب نجات دادن دخترشان است ا یچقدر دلم ب دندیفهم یم اگر

 گهیم یچ نمیبب دیخب بذار: گفت یزن مسن که م يصدا

 خوره یبه چه درد بچه ام م لیگرفتم، وک لیوک يشاد يبرا گهیمه لقا خانم اومده م: فندق گفت مامان

 یتا به حال شاک یاز ک ن؟ینبود یمگر خود شما شاک د؟یریبگ لیوک: مسن جلو آمد و نشست جفت آن دوتا زن

 که انداخته زندون؟ یاون يبرا رهیگیم لیخودش وک
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 ایبهناز، بهناز مادر ب: توجه به من گفت یب بعد

 گاردیالبد باد. پشت سرش بود دیسع. قاب در ظاهر شد يتو یفندق بود با مانتو و شلوار رسم هیکه شب دخترك

بس که  رمیام را بگ ینگاه لعنت يانستم جلوتو ینم. خب حق داشت. بهناز خانم که من درسته قورتش ندهم

 .نشست شیهم رو به رو دیمبل تک نفره و سع يآمد نشست رو. فندق بود هیشب

رو  تشیکه شکا یاون يبرا یکس شهیبهناز خانم مگر م: آمد مادر دخترك باشد گفت یمسن که بهش نم زن

 ...کرده 

 عنه یمتشاک يبرا: به مادرش امان نداد بهناز

کرد  یآن طور که پشت چشم نازك م. یاستفاده از اصطالحات حقوق. لفظ قلم حرف زدنش. ام گرفت خنده

 نهیس يرا حلقه کردم رو میلبم را به هم فشردم و دست ها. آن محله و حومه اش باشد لیوک نیانگار که بزرگتر

 .ام

 میدیما که ند رینه خ: با ناز ادامه داد دخترك

 ن؟یهست لیشما مگر وک: دمیپرس

 بله: جواب داد شیبه جا دیسع

 ستمیپرونده ن یمن شاک: باال انداختم ییابرو

 نیکه هست نفعیذ: حاضرجواب بود دخترك

. زد یحرف م دهیمظلوم بود اما سنج. آمد ینم یطور عشوه خرک نیفندق ا. به فندق من نداشت یشباهت چیه نه

 .من بود اصالً یِدوست داشتن. مودب بود

شما به من : یرو کردم به مندل. بدو بکنم یکیتازه از تخم درآمده  يجوجه  کیبودم با  امدهین. نبودم بچه

 د؟یاعتماد دار

 نه: گفتند یمندل يشان به جا همه

دانستم  یکه نم دیسع. توجه من را جلب کند يجور نیانگار که بخواهد ا. دخترك بلندتر از همه بود يصدا

 .خودش جمع شد يدخترك تو. ره رفتچشم غ. دیدخترك است هم فهم يچکاره 

 د؟یدار: گفتم یتوجه به جواب دندان شکن جمع دوباره رو به مندل یب

 ن؟ید ینم تیبشه؟ خب چرا رضا یکه چ دیریبگ لیوک: مامان فندق گفت. ساکت ماند یمندل

 .شان بکنم یراض. بدهم حیتوض شانیمجبور بودم برا. دیکوب یخودش م خیفقط بر م او
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پدرم حق دختر خانوم شما  يخوام به خاطر لجباز یمن نم یکاره ول نیپدرم مخالف ا د،ینیبب: صاف کردم گلو

من  دیدرك کن دوارمیام. ادیبرنم نیاز ا شتریاز دست من فعالً ب ینداره ول یمن مطمئنم که گناه. بشه مالیپا

 بوده زیعز یلیمن خ يبرا شاریبه هر حال ک. نگه دارم یکه دو طرف رو راض ستمین یتیخودم در وضع

 چرا؟: گفت یمندل. انداخت هیبر جمع سا سکوت

چشم ها  نیاز هم دمیترس یم. نبود یکار راحت یمندل يچشم ها ينگاه کردن تو. میچشم ها يشد تو رهیخ

مهرداد دولتشاه . کرد یم چینوع نگاهش، محکم بودنش من را مقابلش ه.  بفهمد چقدر دخترش را دوست دارم

 .کرد یم چیاش بود، مقابلش ه یصاحب خانه و زندگ یزمان را که

 دونم ینم: مقابلم نگاه کردم یرا فرو دادم و به قال میگلو آب

 کنهیاز استادامون حرف زدم، گفته پرونده دختر خاله ام رو قبول م یکیمن خودم با : حاضرجواب گفت دخترك

 ه؟یاسم استادتون چ: نگاهش کردم برگشتم

 فکر نکنم الزم باشه اسمش رو بگم: باال داد و همان طور از خود متشکر گفت ابرو

 ه؟یک دیکه گرفت یلیوک: گفت یمندل

 يمحمد ماجد -

 شناسمشیمن م يدکتر ماجد يوا: دوباره خاك انداز شد دخترك

 خاله؟ هیک: فندق گفت مامان

دوتا از کتاب  یمعروفه استاد ما نبوده ول یلیکارش خوبه، خ یلیخ: دخترك گفت. من آنجا برگ چغندر بودم انگار

 هاش رو تو دانشگاه پاس کردم

 آم یبرنم یکس نیمن از عهده خرج چن: دوباره به حرف آمد یمندل. واریخواست سر بکوبم به د یم دلم

 دیتقبل کن يزینگفتم شما چ -

 کمتر بر سر ما باشه بهتره یمنت شما هرچ -

 ظرف غذام آماده اس؟: جا بلند شد و رو کرد به مامان فندق از

 ....هنوز که  نیخب بش... بله  -

 حرفم تموم شد -

خوش . رهیگیخدا موش نم يمحض رضا يگربه ا چیداده ه ادمی ونیهما يعمر کار کردن برا هی: کرد به من رو

 نیاومد
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 نیشما اجازه بد: ابلشرفتم مق. از جا بلند شدم. حرف ها بود نیسخت تر از ا کارم

صاحب   یلیوک. دیحرف بزن لیشما با خود وک: راهرو و آرام گفتم ياش کردم تا تو یهمراه. حرف بزند نگذاشتم

 که ممکنه توش شکست بخوره رهیرو بگ یپرونده کس ادیاسم و رسم  نم نیا

آمدند داشت  یت سرمان مکه پش هیفاصله من و بق. اطیح يرا برداشت و رفت تو شیظرف غذا. را نداد جوابم

 ستیبه مرحمت شما ن يازیکردم ن دایپ لیوک هیمن خودم : دیدر نشست و کفشش را پوش يجلو. شد یکم م

ما هم خدا رو  نیگناهه، شما مکنت و شوکت دار یدخترم ب: و گفت میزل زد به چشم ها. میآمد رونیخانه ب از

 شیپ ریخ میدار

مامان فندق جلو . که منتظر عکس العملم بودند نگاه کردم ییآدم ها هیبرگشتم و به بق. را گرفت و رفت راهش

من خودم : بند کرد میسرش مرتب کرد و در را ن يچادرش را رو. آن طرف تر میآمد و با چشم خواست برو

 .... يبرا نیکنم اگه اومده باش یفقط حاللتون نم. زنم یباهاش حرف م

 کنم تشیمن ارزش داره که بخوام اذ يبرا نهایاز ا شتریب یلیدختر خانوم شما خ: ا راحت کردمر الشیخ

 شهیش يتو يشما که خون بچم رو کرده بود: بعد آرام گفت. نگاهم کرد رانیو ح متعجب

 اشتباه کردم: دمیآه کش کالفه

 ینم. دیبفهمد و به فندق بگو نکهیاز ا. شدم مانیلحظه پش کی ست؟یکرد منظورم چ یحس م. کردم نگاهش

 يجوابش برا نمیخواستم خودم بهش بفهمانم چقدر دوستش دارم، خودم بب یم. واسطه بشود یخواستم کس

بشه  تیاذ احقخوام به ن یهاش بوده، نم یبچگ يهمباز ارشیبه هرحال ک: گفتم. ستیام چ یخواهش قلب

 د؟یمتوجه

....  شهیهمکالس نیا: تکه کاغذ گرفت مقابلم کی. مادرش بود هیچقدر شب. درست مثل فندق. باز ماند مهین لبش

باباش ....نزد یبکنه، قرار بود زنگ بزنه ول يبتونه کار دیگفت شا یم يدوست شاد....  شهیهم دانشگاه... نه

فهمم  یبچه ام من مادرم م يبکن برا یتون یم يآقا مهرداد تو رو به روح برادرت قسم هرکار.... دونه  ینم

 .....دیکن ینم تشیکه اذ....من دلم صافه با شما که....دروغ ایگه  یبخواد کمکش کنه راست م یکی

 .پناه رانیا مانیا. را از دستش گرفتم کاغذ

 آقا؟ نیا هیک -

 ....طرف اون طرف  نیداره ا ادیز یگفت پارت یم يدوست شاد شه،یگفتم که هم دانشگاه -
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بود؟  یک شتر؟یاز من ب. داشت یکه پارت. کاغذ يدم به اسم رومن چشم دوخته بو یزد ول یحرف م داشت

 .....با فندقِ من  یعنی...اسمش را داده بود يدوست شاد

خانوم ....  يشاد يبابا... با . کنم یم يریگیپ. دیناراحت نباش: بود نگاه کردم هیمامان فندق که در حال گر به

 بشه یکه راض دیحرف بزن

 نکنه؟ تشیباباتون بدتر اذ رون؟یب ادیکنه دخترم ب یکمک م ه؟یخوب لیچشم چشم حتماً وک -

 شه سراغ گرفت یکه م یلیوک نیبهتر. هیخوب لیبله وک. من حواسم هست. دینگران نباش -

 بده تیرضا دیتو رو خدا با پدرت حرف بزن آقا مهرداد شا یول. ینیبب ریخ -

 یگرفتن شد فکر م تیبه رضا ازیبه اونجا که ن دیاگر رس هیسفعالً در مرحله برر. ندادن یاالن که حکم دینیبب -

 میچه کار کن نمیکنم بب

و  دمید یفندق را م شیچشم ها يتو. لبخند زد و سر تکان داد ختیر یطور که اشک از چشمش فرو م همان

: شیدوباره زل زدم به چشم ها. فرستادم رونیبه آسمان نگاه کردم و نفسم را کالفه ب. شد یتنگ م شیدلم برا

 هم دارم گهیخواهش د هی

 ؟یچ -

که  دیکه من انتخاب کردم بهش نگ یلینتونه اعتماد کنه به وک ای. ممکنه بترسه. آد یاز من خوشش نم يشاد -

 رونیب ادیکنه و زودتر ب يهمکار يماجد يبا آقا

بدون . نبود يچاره ا یسخت است ول طیشرا نین در اکه اعتماد کرد دمیفهم یم. و نگران نگاهم کرد دهیترس

گرفتند اوضاع  یم لیوک کیاگر خودشان . پرونده يرا بگذارم رو يتوانستم ماجد یبا خانواده اش نم یهماهنگ

 .شد یم دهیچیپ

 یخواهش نیمن اگر چن. دیمالقات کن يماجد يگذارم که با آقا یجلسه م هی نیاگر نگران هست: گفتم مطمئن

 خودشه... کردم فقط به خاطر 

 ترسه یم یلیاز شما خ يشاد -

خودم رو داشتم که  لیبه هرحال من دال: انداختم نییسرم را پا م؟یچه داشتم بگو. سکوت نگاهش کردم در

 هیمعموالً با بق دیدون یالبته اخالق من رو شما خوب م. تر برخورد کنم يکم جد هینسبت به دختر خانوم شما 

 هستم يدر جدق نیهم هم

 نبود ارشیوقت چشمش دنبال ک چیدختر من ه: دهانش را فرو خورد آب
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علت رفتار . دونم یم: سر تکان دادم. است خوشحال شدم نیکرد علت برخورد سردم با فندق ا یفکر م نکهیا از

 کنم جبران کنم یم یاالن دارم سع. وقته رفع شده یلیسوءتفاهم بود که البته خ هیمن 

 ....دونم که  یم د،یزنگ بزن نیداشت ياگه کار: کارتم را درآوردم و بهش دادم. گرفت آرام

بود  يممکنه راحت نباشه، هر کار یمحمدعل: گفتم.... یمندل میتوانستم راحت بگو ینم گرید. سخت بود چقدر

خودتون  ایدخترخانوم  يالزمه برا یپول دیاگر حس کرد. کنه ینم یفرق. يهرکار. به من دیخودتون زنگ بزن

 شما شیپ رگردهانجام بدم که زودتر ب ادیاز دستم ب يدم هرکار یمن قول م. دیراحت باش

 .کردم یباشه چه خواهش ادتونیلطفاً و حتماً  دینکن هیگر: درمانده لبخند زدم. بود دهیامانش را بر اشک

 نجایخاله ا: آمد رونیب دیدر باز شد و سع. توانست انگار ینم یرا پاك کرد ول شیتکان داد و اشک ها سر

 چرا؟ يواستاد

 با اجازه: نکردم معطل

فندق تنگ شده  ياز قبل برا شتریکردم دلم ب یحس م. زدم رونیو سوار شدم و از کوچه ب نیطرف ماش رفتم

 .دستم مچاله کردم يکاغذ را تو. است

*** 

. کردم یاز دست رفته فکر م يهمش به فرصت ها. خواستم بخوابم ینم یآمد ول یخوابم م. بود یخال سلول

 یهمانیاگر به م. نبودم نجایحاال ا یمل شیدادند بروم پ یآن شب اجازه م یلعنت یهمانیم يکه مثالً اگر به جا

 ياگر تو. کردند یم ستیبه ن سر ارشیهم من را همراه ک دینباشم شا نجایرفتم باز هم ممکن بود ا ینم

 يرفتم تو یم یهمانیزدن از آن م رونیب يکاش به جا. نباشم نجایا ماندم باز هم شانس داشتم که یم یهمانیم

 .مامان شیآشپزخانه پ

 یها سرگرم م نتیبچه تر بودم آنجا خودم را با کاب یوقت. بود یمن دوست داشتن يبرا شهیآشپزخانه هم آن

توانست  یراحت م یلیکوچک خ يبچه  کیکه اندازه شان بزرگ تر از حد معمول بود و  ییها نتیکاب. کردم

بار باز  يکه از تو ياز در ارشیمن و ک. بود شیاز آن باحال تر درها. کند يباشک باز میآن قا نیریطبقه ز يتو

که  يدوتا در يو بعد جلو میکرد یکنان از دست هم فرار م غیج غیج زهایم ریز. دمیدو یشده بود دنبال هم م

 دمیدو یاگر تند م. در به راهرو کیشد و  یباز م يبه انبار در کی. دیرس یبه اوج م جانمانیآن طرفش بود ه

به  دمیرس یبلند و م يراهرو يکردم تو یزنان فرار م غیاز آنجا ج دم،یرس یمشد  یکه به راهرو باز م يبه در
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 غیرفتم و ج یدستش در م ریگرفت از ز یراهم را م يو جلو دیدو یتندتر م ارشیاگر ک. یاصل يسالن ها

 .افتادم یم ریکتابخانه گ يآخر بود و تو يآنجا نقطه  یکردم به سمت اتاق کتابخانه ول یکشان فرار م

که به راهرو  يفرار از در يدادم به جا یم حیترج یبه دوتا در خروج دمیرس یآشپزخانه م يتو یوقت نیهم يبرا

که  يدر. ساختمان یپشت اطیر بود به حد کیهم  يو از اتاقک انبار يشد خودم را برسانم به در انبار یختم م

شد مبادا  یقفل بزرگ بسته م کیشب ها با  آخربردند و فقط  یم رونیآشپزخانه را از آنجا ب يمعموالً زباله ها

و از آنجا به آشپزخانه برسد و بعد هم  يخلوت خودش را برساند به در انبار اطیح یپشت يوارهاید ياز رو يدزد

که کف  يدر. کرد یوصل م رونیساختمان را به ب یبود که بخش پشت ییدر تنها جا نیا. خانه ي هیبرسد به بق

کار را نکرده  نیاگر ا. کرد خودش قفل زد ریاستخر غافلگ يکه من را تو یمهرداد همان وقت رااتاق کتابخانه بود 

 .یبخانه به داخل ساختمان برسکتا يو از تو ییایاز پله ها باال ب یتوانست یراحت م یلیاستخر خ يبود از تو

 شانیرو یکل دیکه ناه يا هیاسباب و اثاث انیبدو بدو کردن م يبه جا. میکرد یم يگرید يباز ارشیبا ک یگاه

 يتمام پنجره ها. میبزرگ است که ما نگهبانش هست يقلعه  کیآن عمارت  میکرد یحساس بود فرض م

 میکرد یشده بودند و حس م محصوربلند  يها لهیو آشپزخانه بالاستثناء با م يانبار یو حت یکتابخانه، اتاق پشت

جنگ با موجودات  يگرفت برا یم میبه دست تصم ریشمش یگاه ارشیک. میکن یم یقلعه امن زندگ کیداخل 

طبقه دوم  يآرام آرام از پله ها. برود رونیخلوت پنهان بودند از قلعه امن ب اطیح يکه پشت درخت ها یالیخ

 اطیکه درست به ح ییبه پنجره ها میرساند یخودمان را م یواشکیاز پشت مبل ها . میآمد یم نییخانه پا

شده  میما قا يبه خانه  کینزد يرا که پشت درختچه ها یالیدشمنان خ ارشیشدند و از آنجا ک یباز م یاصل

چون  میبرو رونیب یاز در اصل میتوان یاما نم .میخودمان را به آنجا برسان دیگفت با یداد و م یبودند نشان م

گفت دوال دوال از  یرا که م نیا. کُشد یو کمان هردومان را م ریو با ت ندیب یتراس بلند م يرا باال مادشمن 

. آورد یخوردن در م يادا یداشت و الک یرا بر م یدنینوش يها شهیاز ش یکیرفت داخل بار و  یپنجره م يجلو

 يتو میرفت یاز درب بار م بعد. بشوم يبخورم تا قو ییکرد از آن شربت جادو یمن را هم مجبور م یحت

 یاتاق بزرگ بود که تا مدت ها دلم م کیدر واقع  يانبار. میشد یم يوارد انبار یواشکیآشپزخانه و از آنجا 

 سهیاتاق بزرگ  که پر از ک نیادارد  یکردم چه اشکال ینوجوان بودم فکر م یوقت. شد یخواست متعلق به من م

آن وقت به اتاق . بالاستفاده بود مال من باشد يخرت و پرت و ظرف ها تمش کیو  زریبرنج، دوچرخه، فر يها

آن  ياجازه داده آن اتاق بزرگ که نما دیبافتم که ناه یم الیخ یگاه. شدم یم کیدوم بود نزد يکه طبقه  ایک

 يدر آن دوره  یول. کردم یم نشیخودم تزئ الیمال من باشد و در خ دیرس یدرخت پشت باغ م فیبه دو رد
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کرد و آن  یتا درب آن حرکت م نیپاورچ ارشیک. امن قلعه بود ينقطه  نیآخر يانبار مانیها یکودک رنگارنگ

که انگار  میدیترس یآنقدر م کیتار يانبار يتو. رفتم یزده م جانیمن پشت سرش ه. کرد یباز م اطیرا با احت

که به  يهمان در. رفت یم يانبار یبه سمت درب خروج ارشیک. اقعاً موجودات و اشباح منتظرمان هستندو

گشت داخل و  یبر م عیکرد و سر یرا به دقت نگاه م رونیکرد و ب یباز م مهیآن را ن. شد یپشت عمارت باز م

گشت به طرف  یکرد و دوباره بر م یرا نگاه م رونیو باز ب يانبار يطرف پنجره ها دیدو یبست و م یدر را م

و چندتا از افراد دشمن را  دیپر یم رونیزنان از در ب ریغ کشان و شمشیو ج عیحرکت سر کیو با  یدرب خروج

 يکه جلو یینوبت من بود که بدون نگاه به درخت ها يباز يجا نیا. گفت بدو بدو یکشت و بعد به من م یم

 واریدرخت فاصله د فیرد کیکه  ییعمارت، همانجا یشرق واریو پشت دبدوم  نییبودند از پله ها پا مانیرو

. گرفت یو کنار من پناه م دیرس یاز راه م ارشیک. کرد پنهان شوم یرا جدا م اطیح واریساختمان و د یقشر

 يدرختان خودمان از کنار تراس جلو يو از ال به ال نیپاورچ نیپاورچ. میزد ینفس نفس م جانیهردومان از ه

 اطیاز آنجا با احت. دیرس یبلند هم نم سبه ترا یکه قدمان حت میآنقدر بچه بود. میرساند یم یاصل اطیخانه به ح

. ندیبود مبادا دشمن ما را بب یاصل اطیح عیو حواسمان به محوطه وس میرفت یدرخت جلو م فیرد کیاز پشت 

 یآنجا شروع م یکرد و جنگ واقع یاز هم جدا مدرخت که خانه ما  و آنها را  فیبه چند رد میتا برس میرفت یم

که مشغول محافظت  یکشت و من سرخوش از قهرمان یتمام دشمنان را م رشیبا شمش ارشیکه ک ییجا. شد

 .شد یتمام م يخودمان و باز یمربع اطیتا ح دمیدو یاز من بود م

اش جان سالم به  یالیکه بارها به سالمت از جنگ با دشمنان خ ییما، همانجا يخانه  يدرست تو ارشیک حاال

ما  یبچگ ياز باز یک. ما بود يروزیباعث پ شهیکه هم ییجادو یآن هم با شربت. کشته شده بود م،یدر برده بود

 را بارها و بارها يباز نیها ا یلیبا خ مابود؟  دهیکش يباز نیا يرا از رو ارشیکشتن ک ينقشه  یخبر داشت؟ ک

 نیبه ا ادشی بایممکن بود د. آمدند یبه عمارت م یکه آن موقع ها گاه بایو د ایمن و ک. میتکرار کرده بود

برادر  شیپ س،یرفته بود انگل لیتحص يبرا یاز نوجوان نکهیبا ا یهمه سال، حت نیبعد از ا یعنیمانده بود؟  يباز

جور موقع ها او  نیا. ما بود يهمباز یزمان کیچطور؟ او هم  یبود؟ پسر دکتر فرح ادشی زهایچ نیبزرگش ا

 شهیهم ارشیباشند چون ک دهیقصه را شن نیها ا یلیممکن بود خ. کرد یم يرا باز یالینقش همان دشمنان خ

نجات دادم،  ناباشه من بودم تو رو از دست دشم ادتی يشاد«: گفت یکرد حتماً م یم مانیها یبچگ ادی یوقت

 یاشاره م یبه شوخ یتن به تن و قهرمانانه اش در بچگ يجنگ ها يو بعد درباره  »یونیرو به من مد تیزندگ

 هم زده باشد؟ هیحرف ها را به بق نیممکن بود هم. کرد
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. کردند یپخش م ونیزیمحبوبشان را از تلو الیالبد تکرار سر. اتاق نمازخانه تنم را لرزاند ادیو فر غیج يصدا

 یباز هم م یبستند ول یم یشکیو ش دندیخند یداد م یارها نشان مکه از خالفک ییزهایچ یوسطش به بعض

حق داشتند . بودم دهیرا د سمتشدو ق یکی. کردند و هم تکرارش را یرا نگاه م الینشستند و هم خود سر

اصالً . از متهم یکرد به بازپرس یاتاق و شروع م يرفت تو یکه کارآگاه م يبخندند، مخصوصاً به صحنه ا

 .نبود یواقع

قتل  ياول پرونده  فیشد قرار است به عنوان متهم رد یهنوز باورم نم یآگاه يرا که خواستند اداره  من

باهام برخورد کردند که  ییبا خوشرو يجور. گفتند چند سوال و جواب ساده است. کنند یازم بازپرس ارشیک

و  یصندل کی ينشستم رو. نداشت يپنجره ا چیکه ه یاتاق کی يتو میبعد رفت. است نیهم هیباورم شد قض

پا افتاده مثل اسم و سن و سال  شینفر آمد و  چند سوال پ کیدوبار،  یکی. همان طور معطل ماندم قهیچهل دق

 نیماه بعداً گفت از عمد ا يپر. شد یم شتریگذشت اضطرابم ب یهرچه زمان م. و رفت دیپرس یلیو مدرك تحص

 .کنند یم چتیپ لهیتیسرت و ف يپرند رو یم يآماده ا کردندحس  یقتو و یکنند که خوب بترس یکارها را م

 کن فیخب تعر: آمد داخل و نگاهم کرد و گفت یکیشدم که باالخره  یکم داشتم کالفه م کم

 کنم فیرو تعر یچ: کردم نگاهش

 گهید ادتهی یهرچ: گفت زیرآمیتحق یلحن با

و  میرو يگذاشت جلو يبعد برگه ا. کردم فیبود و همان شب هم گفته بودم دوباره تعر ادمیرا که  يزیهرچ

جا  نیهم: برگه را گرفت و گفت. را که گفته بود انجام دادم يکار. سیبنو یرا که گفت ییزهایچ يگفت همه 

 باش تا برگردم

دستش  يتو يکه به برگه برگشت  نشست مقابلم و همان طور  یوقت. ساعت معطل ماندم میو دوباره ن رفت

 چرا؟ يبر یخواست ینم یول یمهمون يدعوتت کردن بر یخب گفت: کرد گفت ینگاه م

 بود کیدوست داشتم برم با دوستم درس بخونم امتحانامون نزد: به مهرداد افتاد اما گفتم ادمی

 دعوتت کرده بود؟ یک -

 خانم دولتشاه -

 کرد؟ یدعوت م شهیهم -

 نه -

 چرا؟ -
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 نیقبالً ا: گفتم. یهمانیم ایکاره گفته بود تو هم ب کیدانستم چرا  ینم یحت. میدانستم چه بگو ینم. کردم مکث

 گفتن ینم يزیرفتم چ یاگه هم م یعنی. نبود که دعوتم کنه يجور

 ؟یک یعنیقبالً  -

 هاشون باشم یمهمون يخودم نخواستم تو گهیبعدش د یول ش،یدو سه سال پ یعنی -

 چرا؟ -

خواست بروم ازشان  یاصالً خودم دلم نم. بکند يبروم و برخورد بد دمیترس یم نکهیبه ا. مهرداد فکر کردم به

 چرا؟: نگاهم کرد. دلخور و دلزده بودم

 نیواسه هم میخب با هم فرق داشت -

 ؟یفرق نداشت گهید ؟يبر یشد که خواست یدفعه چ کی -

دولتشاه کار  يشرکت آقا يبر يبعداً بخوا دیشرکتشون هم هستن شا يهمکارها ایبابام گفت ب یعنی... نه  -

 .دوستم يخواستم برم خونه  یگفتم که م. یکن

 بود؟ یچ لشونیچرا دعوتت کردن؟ دل -

 رم اونجا الزمه دعوتم کنن ینم گهیفکر کردن د دیشا. دونم ینم -

 باهات فرق داشتن؟ یگ یالزمه؟ مگر نم -

 دیسدونم از خودشون بپر ینم -

 ؟يکرد بر یهم اصرار م ارشیک -

 ایگفت ب یم شهیاون هم -

 خب؟ -

 رفتم یمن نم یول ایگفت ب یم گه،ید نیهم: نگاهش کردم رانیح

 چرا؟ -

 گفتم که -

 ؟یباش ششیخواست پ یدلت نم -

 ؟یک شیپ -

 ارشیک -

 نداشت برام یفرق -
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سر . شناختم یدست خطم را م. دفتر خاطراتم بود یکپ. و رو کرد ریرا ز يزیپوشه چ يتو. نگاهم کرد هیثان چند

 ؟يچند وقت باهاش دوست بود: بلند کرد

 دوست؟: شدم، نگاهش کردم جیگ

 ؟ينبود: میچشم ها يزد تو زل

 .... یبودم ول -

 ن؟یدید یرو م گهیکجاها همد ن،یپس دوست بود -

 ...پسر صاحبخونه مون بود خب  یعنیدوست نبودم  -

 ....رو  گهیجواب همون سوال رو بده، کجاها همدکنم  یم یهر سوال -

 خونه يتو -

 دن؟ید یرو م گهیکجاها همد ییتنها -

 ؟یچ یعنی ؟ییتنها -

 ن؟یزد یبا هم م ییچطور حرف ها -

 از درس و دانشگاه -

 ن؟یدید یرو م گهیدانشگاه هم همد يپس تو -

 با هم میزد یدانشگاه حرف م يدرباره  یدانشگاه؟ نه ول -

 نهیاومده تو رو بب یگفت دانشگاه هم م یمادرت که م -

 دوبار اومد دنبالم، من رو رسوند خونه یکی: گفتم. دیپرس یتند و پشت سر هم سوال م. داد فکر کنم ینم اجازه

 محل قرار و مدارهاتون کجا بود؟ ن؟یرفت یقبل از خونه کجاها م -

روز تولدم بود، دوست هام ...  میدیرو د گهیهمد رونیقط دو بار بف. میقرار و مدار؟ ما با هم قرار و مدار نداشت -

 رو دعوت کردم به اونم گفتم اومد

 داده بود؟ یچرا اومد؟ دوستت داشت؟ بهت قول -

 ....تولدم بود  اد،یدوست داشتم ب.... خب ... نه ... نه  -

 ؟یدوستش داشت -

 دادم؟ یبهش م دیبا یچه جواب. چشمم يزل زده بود تو. شور افتاد دلم

 ؟یدوستش داشت: نوشت و دوباره گفت يزیکاغذش چ يرو
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 شهیوقت پ یلیمال خ یبله ول: انداختم نییرا پا سرم

 ؟يشد که نامزد کرده؟ ازش متنفر شد تیحسود -

 تونم باهاش باشم یدونستم نم یها؟ نه م -

 خودش بهت گفته بود؟ -

 دونستم یم! .... نه -

 ؟ینداشت يباهاش قرار و مدار یر نگفتمگ ؟یچ یعنی یباهاش باش -

 پولدار بودن یلیتونم باهاش باشم چون خ یخودم فکر کردم نم شینداشتم دروغ نگفتم پ -

 ؟يازش پول خواسته بود -

 !نه -

 ؟یچ دیخر یکه برات م ییپس کادوها -

 دیخر یخودش م -

 برات کادو بخره؟ یتو بهش نگفت -

 نه -

 دیپرس یخواست بره سفر از تو هم م یگفت هروقت م یمادرش که م -

 خوام یم یگفتم چ یمن نم یوقت ها ول یبعض دیپرس یخب م -

 ؟يکرد یکادوهاش رو چکار م -

آب . کنند یم ییجور سوال ها نیکردم چرا ا یتازه حس م. چشمم يباز زل زده بود تو. نگاهش کردم جیگ

 کردم یشون نمباها يداشتم کار یکادوهاش رو نگه م: دهانم را فرو دادم

 برات دهیگفت واسه دانشگاهت لپ تاپ خر یدوستت م -

 بابام بهش پس داد -

 دونست دوستت داره؟ یچرا مگر بابات م -

 اومد به من کادو بدن ینداشت، خوشش نم یربط -

 بود؟ دهید يزیچرا؟ مگر چ -

 نه -

 يهاش نبود یبچگ يدوست نداشت؟ مگر همباز يجور نیهم -
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 داره یطچه رب یبودم ول -

 اومد یخب پس چون پولدار بود ازش بدت م. شه حاال یربطش معلوم م -

 نه -

 چون پولدار بود؟ یباهاش باش یتونست ینم یمگر نگفت -

 بله -

 پس؟ یداشت یچه حس -

قدرها هم  نیکردم ا یبچه گانه بود که فکر نم یالبافیخ کیحسم فقط . انداختم نییسرم را پا. دمیکش خجالت

 .باشد يجد

 کردن؟ یم تتیمگر اذ م،یرفت یکاش از اونجا م یتو خاطراتت نوشت -

 نه -

 .بود یمحل خوب. بود یخونه بزرگ ؟يبر یپس چرا دوست داشت -

 داره؟ یاشکال. خواست یخودم رو م يدلم خونه  -

 ؟یواسه چ. یگشت یگفت دنبال کار م یدوستت م -

 داشته باشم کار تجربه طیمح يتو. رمیبگ ادیخواستم  یم -

 ؟یپولش رو الزم نداشت -

 داشتم -

 ؟یواسه چ -

 ست؟یکنه واسه پول ن یدونم پول خوبه مگر آدم کار م ینم -

 داد؟ یبهت پول م ارشیک -

 نه -

 وقت؟ چیه يازش پول نخواسته بود -

 نه -

 ؟يازش پول بخوا دیوقت به فکرت نرس چیه -

 نه -

 داد یکادو بهت پول م يکاش به جا یدفتر خاطراتت که نوشت يتو -
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 خواستم که پول الزم بود یم يزیچ هیخب اون موقع  -

 ؟یخواست یم یچ -

کادو  يبه جا ارشیکه نوشته بودم کاش ک یهمان. دانستم کدام خاطره ام را خوانده اند یم. درد گرفت سرم

 .ن را ننوشته بودمعلت پول خواست. بکنم کیپالست یداد که بتوانم بروم جراح یپول م شیآوردن از سفرها

 خواستم یم یواسه چ ادینم ادمیدونم  ینم -

 ياز اون خونه بر یپس برنامه داشت -

 ....بله  -

 کجا؟ -

 میکن یزندگ یمنت کس ریخواست ز یدلم نم -

 ؟یمنت نباش ریز یخواست یدوست پسرت م يبا پول ها -

 بله -

 داد یپس دوست پسرت بود؟ بهت هم پول هم م -

 نه... نه  -

 ؟يبر یخواست یکجا م -

 دونم ینم -

 میکرد دایباغ پ يکه تو یوانیل ياثر انگشتت رو: آورد رونیب يپوشه، کاغذ کیجا بلند شد و رفت از داخل  از

 ؟یرو دور انداخت وانیبوده، چرا ل

 ده پرتش کردم یم یبیعج يبو هیحس کردم ... در، برش داشتم  يافتاده جلو دمید... دور ننداختم  -

 ؟يبود دهیبو رو نشن نیبالً اق -

 نه -

 يگراماکسون متنفر ياز بو یدفتر خاطراتت که نوشت يتو -

 ياز بو....پاشد متنفرم یهرز م يعلف ها يکه بابا رو ییعلف کُش ها ينوشته بودم از بو ییجا کی

 .دهد یمرگ م يبو....گراماکسون متنفرم

 ادیبله از بوشون بدم م: کردم نگاهش

 ؟يبود دهیبو رو نشن نیا یپس چرا گفت -
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 اشتباه کردم -

 ؟يدولتشاه متنفر بود ارشیاز ک -

 نه -

 يگراماکسون هم متنفر نبود يپس از بو -

 بودم، بوش بد بود -

 ؟یدولتشاه رو دوست داشت ارشیپس ک...  يمتنفر نبود ارشیاز ک یول يگراماکسون متنفر بود ياز بو -

 بود شیوقت پ یلیگفتم مال خ یبله ول -

 ؟يبهش گفته بود -

 نه -

 ؟یبهش بگ یخواست یم -

 نه -

 شما؟ يپس چرا اومده بود خونه  -

 دونم ینم -

 خودتون؟ يخونه  یچرا تو رفت -

 باشم یمهمون يخواستم تو ینم -

 چرا؟ -

 ...با برادر بزرگش دعوام شد  -

 ؟يبود دوستش دار دهیاونم فهم ارش؟یسرِ ک -

 ...رو دوست دارم  ارشیدونست من ک ینم یکس چیه... نه  -

 بود؟ یدعواتون بر سر چ -

 میدعوا نبود فقط بحث کرد -

 دعوا؟ یپس چرا گفت -

 منظورم بحث کردن بود... اشتباه کردم  -

 ؟یبر سر چ -

 برم شرکتشون يکارآموز يخواستم برا یم -
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 ؟یبش کینزد ارشیکه به ک -

 نه -

 ؟یمگر دوستش نداشت -

 داشتم -

 نه؟ یگ یپس چرا م -

حرف  کیکه دوباره  میبگو یدانستم چ ینم. دانستم جواب کدام سوالش را بدهم ینم. و درمانده شده بودم جیگ

 برم اونجا يکارآموز يخواستم برا یم: کالفه گفتم. اوردیتازه از توش درن

 مهرداد دولتشاه مخالف بود؟ -

 بله -

 ارش؟یبه خاطر ک -

 یستیشرکت ما ن يندازه نه گفت تو در حد و ا -

 یستین ارشیک يبهت گفت در حد و اندازه  میرمستقیپس غ -

 بود؟ یدونم منظورش چ ینم یعنی... نه  -

 ؟يجواب داد یبهش چ -

 ستیگفتم مهم ن -

 گه؟ید -

 نیهم -

 یگشت یم ارشیدنبال ک یمهمون يمهرداد دولتشاه گفته تو -

 رو همون شب گفتم نایا... رفت  رونیاز خونه ب دمیبعد هم د.... ناراحته  دمید... چون  -

 از دست تو ناراحت بود؟ -

 از دست من؟نه؟....  -

 ناراحت بود؟ یپس از ک -

 دونم ینم-

 مهرداد از رابطه شما خبر داره؟ يبود دهیچرا؟ فهم -

 آد چون من دختر باغبونشون هستم ینه مهرداد دولتشاه از من خوشش نم -
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 ؟یباش ارشیخواست با ک ینم نیهم يبرا -

 دونم ینم -

 شما خبر داشته يمهرداد از رابطه  یزن یپس حدس م -

 رابطه نداشتم ارشیمن با ک... من ... من  -

 رون؟یب یباهاش رفت یمگر نگفت -

 ....رفتم  -

 خب؟ -

 داره؟ یچه ربط -

 ربط نداره؟ -

 ....دونم  ینم -

 ما خبر داره؟ يطه مهرداد از راب یبگ ارشیخونه که به ک یرفت -

 ماست يخونه  ارشیدونستم ک یمن اصالً نم... نه  -

 قبل از تو رفته باشه خونه ارشیک يمنتظر نبود یعنی -

 من رفتم خونه چون ناراحت بودم... آرم  یسردرنم یگ یکه شما م ییزهایچ نیمن اصالً از ا -

 اره؟یکه از دلت درب يرو خبر کرد ارشیبعدش ک -

 ...نه  -

 اره؟یاز دلت درب ادیب يمنتظر بود -

 نبود یجور آدم نیا ارشینه ک -

 ؟یچه جور آدم -

 بده بهت يدلدار ادیب یش یناراحت م یکه وقت -

 آورد؟ یاز دلت در م يپس چطور -

 د؟یکن یم جمیرو؟ چرا گ یچ -

 ؟يمتنفر نبود ارشیپس از ک: میچشم ها يو رو کرد و زل زد تو ریبعد چند کاغذ ز. سکوت نگاهم کرد در

 نه -

 گراماکسون بوده؟ وانیل يتو يدیاون شب هم نفهم -
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 یم يبد يده فقط حس کردم بو یگراماکسون م يبو وانیاون ل دمیاون شب ناراحت بودم نفهم.... دونم ینم -

 ده

 هست یخطرناک یلیسم خ یدونست یم -

 بله -

 بخوره ارشیک يپس چرا به زور داد -

 سم ندادم ارشیمن به ک -

 ؟ياول سم رو بهش داد ایو دعواتون شد  ياول باهاش حرف زد -

 ...من ...حرف نزدم ارشیمن با ک....سم ندادم ارشیمن به ک -

 ؟یخواست یازش حق السکوت م -

 ؟یچ: نگاهش کردم. گرد شد میها چشم

 حرف نزنه؟ یبه کسراجع به رابطه تون  یخواست یازش پول م...  یپول جمع کن یخواست یم یمگر نگفت -

 میما با هم رابطه نداشت.... نه  -

 نیدید یرو م گهیخونه همد رونیب یتو گفت -

 میرابطه نداشت یگفتم ول -

 باهات باشه؟ یمجبورش کن یخواست یم -

خودم دوست  شیرو فقط پ ارشیمن ک: گفتم دهیبر دهیبر. راه افتاده بود میاشک از چشم ها. ام گرفته بود هیگر

 ....خبر نداشت  یداشتم، کس

 .وسط حرفم دیپر یم. داد حرفم را تمام کنم یامان نم اما

 درسته؟ دهیمهرداد فهم يحدس زد یول: گفت

 بود دهینه مهرداد هم نفهم -

 ؟یاز کجا مطمئن -

 بود دهیهم فهم دیدونم شا ینم -

 ده؟یکه فهم يبود دهیترس -

 ....من .... نه  -

 یترس یازش م یدفتر خاطراتت نوشت يخودت تو -
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 دمیترس یچون بداخالقه ازش م.... نداشت  ارشیبه ک یاون ربط -

 خوش اخالق بود؟ ارشیک -

 خوش اخالق بود ارشیبله ک -

 کرده؟ تتیمهرداد اذ یبهش بگ یخواست یاون شب م -

 ترسم یدونست از برادرش م یاون خودش م... گفتم  ینم ارشیمن به ک... نه  -

 کنه؟ تتیخواست حما ینگرانت بود؟ م -

 ....نداشت  زهایچ نیبه ا يکار ارشینه ک -

 ؟يبود یاز دستش عصبان نیهم يبرا -

 زایچ نینداشت ا ینبودم، به اون ربط ینه عصبان -

 کرده بود؟ دتیتا حاال تهد -

 ؟یچ ينه برا -

 د؟ینخواسته بود با هم باش -

 نه -

 بخواد؟ازت  يزیچ نیکه همچ يحس نکرد -

 نه -

 ؟یپس چرا دوستش داشت -

 دست خودم نبود... دونم  ینم -

 ؟یش یم خودیاز خود ب شهیهم -

 ؟یچ یعنی -

 ؟یدست خودت نبود که دوستش داشت یمگر نگفت -

 بله -

 د؟یدونست با هم رابطه دار ینامزدش م -

 ...نه  -

 د؟یپس خبر نداشت با هم رابطه دار -

 میما با هم رابطه نداشت -
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 ؟ینوشت گهید زیچ هیدفترت که  يتو -

 ییزهایدفترم چه چ يآمد تو ینم ادمی یحت. میچه بگو دمیفهم ینم. شدم یم وانهیداشتم د. شده بودم کالفه

دفترم  يمن تو یعنی ؟یچ یعنیسوال  نیحاال ا د؟یگو یبازپرس راست م نیاصالً ا ای. چرا نوشته ام ای. نوشته ام

 رابطه نداشتم ارشیمن با ک: کنان گفتم هیگر ؟یچ ایداند  ینوشته ام نامزدش م ایارم رابطه د ارینوشته ام با ک

 .و منتظر بود میچشم ها يمثل سنگ زل زده بود تو. گرفت یام قرار نم هیگر ریاما تحت تاث او

 .هق هق افتاده بودم به

 ؟يکه بعد برش دار یرو دور انداخت وانیخب پس ل -

 نه -

 چرا لباس هاش رو درآورده بود؟ -

 دونم ینم -

 ؟ياریکمکت کرد لباسش رو درب یک -

 افتاده بود کف اتاق ياومدم همون جور یوقت -

 ؟يدیلباسش رو که درآورد ترس -

 من نبودم اون موقع -

 ؟یبراش شربت درست کن يرفته بود -

 ها رو نیگفتم که ا... من نبودم اونجا اصالً  -

 دفعه؟ کی يشد خودیاز خود ب -

 نه -

 ؟یقراره چکار کن یدونست یپس م -

 ....دونستم  ینه نم -

 شد؟ يدفعه ا کی -

 شد؟ يدفعه ا کی یچ -

 یدست خودت نبود دوستش داشت یگفت -

 داشت؟ یچه ربط -

 م؟یبا هم فرار کن يبهش گفته بود -
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 نه -

 یدفتر خاطراتت که نوشت يتو -

 خواستم یبود که من م يزیفقط چ نیا -

 خواست؟ یاون نم -

من  ؟یپرس یسوال ها رو م نیآقا تو رو خدا چرا ا: کنان و التماس کنان گفتم هیگر. اورمینتوانستم طاقت ب گرید

 .....رو نوشتم یهمه چ....رو گفتم یمن که همه چ....من اصالً اونجا نبودم...رو نکشتم ارشیک

 هیامروز کاف يبرا... خب  یلیخ: بعد گفت. را پاك کنم سمیدستمال داد تا صورت خ کی. به رحم آمد دلش

ام داد و شروع  يآمد و دلدار گرینفر د کیپشت سرش  یکردم تمام شده ول یفکر م. رفت رونیاز اتاق ب بعد

خواست که  یم یول. داد کمک کند مشکل حل شود یمدام قول م. او مهربان تر بود. دنیکرد به سوال پرس

 .....کردم هیباز هم گر. کنم يباهاشان همکار

کردم با  یکه فکر م یصبح....جوابم را نداد یچرا کس دمیپرس یهرچ. همانجا بمانم دیکه تمام شد، گفتند با کارم

چشم بستم بلکه بخوابم و از . که االن هستم یینجایکرد تا ا دایشود، ادامه پ یچند سوال و جواب ساده تمام م

 .ترسناکم دور شوم يخاطره ها

*** 

 لیدلم دنبال دل ینداشتم ول یلیپسره زنگ بزنم؟ دل نیبه ا دیچرا با. ام نگاه کردم یصفحه گوش يشماره رو به

دلم قلدر . پناه رانیا مانیا نیچند مرده حالج است ا نیکرد که زنگ بزن بب یم یتاب یفقط مدام ب. گشت ینم

آن  اهیس يصفحه  يام زل زدم و رو یگوشصفحه به . را راحت کند که من بهترم المیخواست خ یشده بود و م

. دمیاش را بوس یالیعکس خ. دلم خواست آرامش کنم. که بغض کرده بود دمیخودم قندق را د ریتصو يبه جا

که پسر  رمیگ ؟يمگر بچه ا. مهرداد الیخیداد ب یداشت هشدارم م. خنده ام گرفت چون عقلم هنوز سرجا بود

و  زیر يها یکارهاست؟ بچسب به بدبخت نیحاال وقت ا. که فندق هم از او خوشش آمده باشد رمیگ. باشد یخوب

 یکردن آن قاتل ب دایپ يکه برا ییبه نقشه ها. شرکت يعقب مانده  يبچسب به کارها. يکه دار یدرشت

 ....به . يا دهیوجدان کش

 ال؟یخ يتو یرفت یباز نشست -

 یبازار چانه م يها متیق نیدارم درباره آخر. یمکالمه تلفن کیوسط  یحت. الیخ يروم تو یروزها بد م نیا

بندم و  یچشم م. بوسمش یفندق را در آغوش گرفته ام و م الیخ يکه تو نمیب یدفعه خودم را م کیزنم و 
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باز و چشم  مهین يبا لب ها نمیب یزنم و دوباره فندق را م یدو جمله حرف م. کنم حواسم را جمع کنم یم یسع

. آورند یعذاب وجدان م میها الیخ. کنم یفشارم و آرامش م یم نهیس يتاب سرش را رو یاشک آلود، ب يها

 کیکه برادرم مرده و من  رمیگ یعذاب وجدان م. و کمتر بهش فکر کنم رمیخودم را بگ يتوانم جلو یکه نم

 .میآ ینم رونیب االتیخ نیدم از ا

 بله: چشم بستم....  یمیبا رژ لب مالکه  شیبه لب ها. آنا نگاه کردم يچشم ها به

 شده؟ یچ: از هم گشودم پلک

که بتواند  ییشرکت را تا جا يکند دردسرها یم یسع. چدیپ یم میکمتر به پر و پا. روزها آرام تر شده است نیا

 .با من حرف نزده شیها هیدرباره فرض گریخودش حل کند و د

 نجا؟یشه ا یحل م یبه پنجره چه مشکل یزن یزل م ینیش یم يایم ا،یاگر سختته ن. یچیه -

 يها الیخ نیفکر مشغول و ا نیبا ا نجایبودنم ا. دیگو یآنا راست م. نمیبب کیرا از نزد مانیبروم ا دیبا

 .را مرتب کردم زیم يرو ياز جا بلند شدم و کاغذها. ندارد يا دهیفا چیه گوشیباز

 خونه؟ يریم -

 منظورش کدام خانه است؟ خانه؟

 خونه؟ -

 خونه؟ يریم... آره  -

 برم؟ دیکه نبا يدار يکار -

 ...که اون شب زده شد  یاز دستت ناراحته واسه حرف ونیهما گمینه فقط م: داد رونینفسش را ب کالفه

 ینگاهم م. میگو ینم يزیچ یول. است که بهشان سر نزده ام نیهم يبرا. دانم که ناراحت است یم. دانم یم

بهش گفته باشد؟  یممکن است عل. نه ایحرف زده ام  يکند بفهمد باالخره با ماجد یدل م دانم دل یم. کند

نشانه . زنند ینم یکدام حرف چیه یول. نه ایزنند  یبا هم حرف م یرا بفهمم که آنا و عل نینگفتم که هم یچیه

 .گذارند یجا نم يا

 ....ستیمهم ن: آمدم رونیب زیتفاوت از پشت م یب

 شدم؟ زیقدر نفرت انگ نیا: پوزخند زد ریمتح. دمیناخودآگاه عقب کش. را گرفت دستم

. باشد کمیشاخه به آن شاخه اند نزد نیاز ا دنیمدام در حال پر االتمیخ یخواستم وقت ینم. نبود نیا مساله

 ...بهش نداشتم جز  یحس
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 ودمتو ذهن خ هیزیچ هی....رفتارهام نیبه تو نداره ا یربط: مقابلش نشستم

 یگفت يجور نیرفت که البته تو ا شیاون شب که فرستاد ؟يبه عشقت ربط داره؟ راستش رو بگو باهاش بود -

 کنم یم گهیفکر د هیخب من  یول

 ؟يچه فکر -

 و اونم ناراحت شده ول کرده رفته یخواست يزیدونم، فرض کن ازش چ ینم: باال انداخت شانه

 به خدا يا وونهید: به تاسف تکان دادم يو سر دمیخند

دستش هم . پره یشناسم چشمش هرز نم یکه من م يمهرداد. یگ یآره راست م وونَم؟یمن د: شد جلو خم

 يام که فکر کنم به اون دختره  وونهید. ارزش قائله شیخانوادگ ژیبس که واسه خودش و پرسسست. طور نیهم

 یممکنه، حت يزیهرچ تیوضع نیا يو توکشته شده  ارشیک یدون یم یناجور داده باشه ول شنهادیخل وضع پ

 دادن تو شنهادیمن و پ یوونگید

 من زدم برادر خودم رو کشتم؟ ؟یبه منم مشکوک یبگ يخوا یحرفا؟ م نیا یچ یعنی: دادم به مبل هیتک

 .کرد یام م یعصب دنشیطرز خند نیا. پوزخند زد باز

 خود تو یمن االن به همه مشکوکم حت -

 نیذره ب رینگو خودم هم ز. گفتم عقلت برگشته سر جا يساکت شده بود يچند روز: دمیصورتم دست کش به

 بودم و خبر نداشتم

 ؟یرو بکش ایک دیکنم چرا با یدارم فکر م. فرض کن جوابت مثبته -

 خفه شو -

 شتریرو ب ارشیکه ک. دمیفهم نویا تیزندگ يمن همون اول که اومدم تو ،ینداشت یدل خوش ونیخب از هما -

من بودم که . یونیبه من مد ییجورا هیتو  یدون یم. یاگه تو شرکتش رو سرپا کرده باش یتو قبول داره حت از

 ...مهمه نجاینشون دادم بودن تو چقدر ا ونیبه هما

 خراب شده نیا ي هیپا هی یبش یکه راه خودت رو باز کن -

شرکت  نیگفت ا رضایکه عل يروز. باز کرده بودم نجایبشم زن تو ا نکهیمن راه خودم رو قبل از ا. اشتباه نکن -

 یم شیشناسیخب بهتر از من م. گه یدونستم که درست م یم یکن شرفتیتوش پ یتون یکه م هییهمون جا

 هیچه آدم حواس جمع یدون

 چرا با کلوئه ازدواج نکرد؟ یعل: وسط حرفش دمیپر
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 ؟یپرس یچرا از خودش نم :خودش را زود جمع کرد. سوال را نداشت نیتوقع ا. دیپر پلکش

 چرا؟. دمیخب حاال فرض کن از تو پرس... چرا  یدون یتو هم م یعنیکه  -

 دونم ینم -

 يکار هیخواست باباش برام  یمن دلم م: بعد گفت. دیگو یکه مطمئن شوم راست م يجور. جواب داد محکم

از شانس گند من و  یول ارمیاسما درب يتو یشناسه اسم یکه باباش م ییاومد با واسطه ها یجور کنه، بدم نم

 سر خودش وا کنه ازخواست منو  یم ییجورا هی. ممکن نبود يزیچ نیهمچ میسابقه درخشان خانوادگ

 ؟یبرس ییکه به جا رضایزن عل یبش يحاضر بود یعنی -

 ؟ینیب یم یبرسم؟ چرا خودت رو محور همه چ ییشدم زن تو که به جا يفکر کرد. احمق نباش مهرداد: دیخند

 یهست يکردم تو مرد یخب اون موقع حس م یمن االن فقط همکار تو بودم ول يکرد ینم ياگه خواستگار

خودم رو حراج  شرفت،یپ متیکه به ق یکن یمغز پوکت فرو نم يچرا تو. کرد ییماجراجو یباهاش کل شهیکه م

 کنم؟ ینم

. یهست یبله تو زن باهوش. ياریخب چرا جوش م یلیخ: لبخند زدم. اش کرده بودم خوشم آمد یعصب نکهیا از

جور که حساب  نیا. و اونم تو رو پاس داد به من رضایعل يدم و دستگاه بابا يتو يبر یخواست...  يباعرضه ا

 .کرده يدر حق من ناخواسته نامرد رضایعل میکن

 ه؟یچ یدون یمشکل تو م -

 ه؟یچ -

مطمئنم با ازدواج ما . شناسه یو رو بهتر از خودت مت رضایعل. یشناس یخودت هم خودت رو نم نکهیا -

 مخالفت کرده

 قاًیدق -

 یاالن راجع به اون دختره چ. من شیپ ياریکم م ییجا هی. دونست که من باعرضه تر از توام یخب چون م -

 د؟یخور یاحتماالً بهت نگفته به درد هم نم. کنم ینگو نه که باور نم. یحتماً بهش گفت گه؟یم

هم خودم  یهرچ ؟یمتوجه يتونه مانعم بشه وگرنه االن تو زن من نبود ینم یکس رمیبگ یمیمن اگه تصم -

 شناسم یقلم خودم رو خوب م کی نیا يرو نشناسم حداقل تو

بحث مزخرف  نیخوام راجع به ا یالبته نم. یکن یانتخاب زوج اشتباه م يتو شهیهم یول: داد به مبل هیتک

 خندم یو من بهت م يروز کی یرس یمبگم خودت بهش  يزیچ
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 یگرفت ادی زیچ یلیخ ونیتو هم از هما ییجورا هی. نه خوشم اومد -

دختر خل  هیبه قول خودت  نکهیاز ا یگ یچرا نم: ام بود ینیب ریعطرش به وضوح ز يکه بو يآمدم جور جلوتر

 یشیم یعصب یول یکنم حسادت کن یجداً فکر نم ؟یهست یدادم عصب حیپول رو بهت ترج یوضع و چاق و ب

 .... یول یزن یم يکه به هر در

دانم چند  ینم.... نفس کیکمتر از ... نه  ای مینفس از هم فاصله داشت کیرا بست، حاال فقط به اندازه  میلبها

باز  مهین يبا لب ها. عقب رفتم. بود میموها انیم شیدست ها. هیاز چند ثان شتریهم ب دیشا ای. دیطول کش هیثان

که .... که مال منه  يزیگذارم چ ینم یتو االن مال من هست.... آره .... آره : نگاهم کرد رهیخ دهیبر يو نفس ها

 دوستت دارم آشغال.... خوامش  یم

 »بهش بده یفرصت هی«: افتاد رضایبه حرف عل ادمی. سوخت شیلحظه دلم برا کی يبرا

نگاهش  یسنگ يمجسمه ا نیمن ع یول. اشکش را پاك کردلرزان  يبا دست ها. از چشمش راه افتاد اشک

رختخواب  يتو ياون همه خواستن ها یتالف ؟ياالن راحت شد....  يرو تو برد نجایا: آهسته گفت. کردم یم

 ؟يکه من پس زدم رو درآورد

 وسیدرمانده و ما يآنا نیشوند؟ پس ا یبه بعد عوض نم یسن کیگفته آدم ها از  یک. هنوز به راه بود اشکش

 سربرآورده؟ دیناز یبه قدرتش م شهیکه هم یاز وجود زن يچطور

 .یو عصب جیگ. بودم جیگ. در سکوت نگاهش کردم. فرستادم رونیرا ممتد ب نفسم

رو سر و  یبا هم همه چ مینیبش نکهیا يبه جا... مرده  ارشیک.... یکن یچه کار م نیبب: به حرف آمد دوباره

 ینیالتماس کنم منو بب ییبدبخت هرجا هی نیع دیبا میسامون بد

 بسه: به صورتم دمیدست کش. هیگر باز

صورتک مغرور و جاه طلب که  نیداند که پشت ا یم. شناسد یاو را بهتر از من م رضایعل. کرد یبس نم یول

که تا مجبور نباشد  یزن. نشسته بیزن با احساسات عج کیهوش اوست  ونیشرکت دولتشاه مد شرفتینصف پ

به دست آوردنش  يبراداند و  یکه شوهرش را جزو اموالش م یزن. شود یبه دوست داشتن شوهرش معترف نم

بعد چنگ و دندان نشان . دهد یطالق م شنهادیپ یحت. دهد یتفاوت نشان م یاول خودش را ب هیبرخالف بق

مردها انتظارش را  يکه همه  یان زنشود هم یمرد لجباز است م کیطرف حسابش  دید یدهد و وقت یم

کند معشوقه شوهرش از زندان  یم مکدهد و ک یآوانس م یشود و حت یو اشک وارد م هیاز در گر. دارند

زندان  يتو. کند یفکر نم راهیهم ب یلیخ. زند یمطمئن است که فندق من را پس م دیخب شا. دیایب رونیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ١٧٣ 

پرنده از  کی نیع شهیآمده، آزاد که شد مثل هم یاز قبل هم که از من خوشش نم. کند یبودن آدم را عوض م

 .بودم جیو گ یو عصب اندهدرم. دمییدندان به هم سا. پرد یدستم م

آغوش باز کردم به . یاشک يبا چشم ها. فندق هم جفتش نشسته بود. یاشک يبا همان چشم ها. کرد نگاهم

مطمئن بودم مثل آنا هزار . دوست داشتم شتریاو را ب يچشم ها. رمیا بغل بگخواست فندق ر یدلم م. سمت مبل

که از .... کنار هم  میشو یخلوت دونفر که م يمطمئن بودم تو. و دوست داشتنش دلچسب تر است ستین هیال

دور  میبازو. حاال آنا جفتم نشسته بود. چشم بستم. کند ینم جمیمطمئن بودم گ....میشو یبودن با هم آرام م

. بودم يگرید يجا کیخودم  االتیخ يتو. من چشم بسته بودم یام بود ول نهیس يسرش رو. بود شیشانه ها

عطرش را به مشام  يکردم بو یسع. دمیسرش را بوس. بود ندقف. هم که در آغوشم نشسته بود آنا نبود یکس

 زمیمحکم فشردمش به خودم و در دلم گفتم عز...زمیعز... نکشم 

 .... نیبب: از من فاصله گرفت یکم. کمرنگ شد االتمیزبان باز کرد و خ آنا

 .باز کردم چشم

 ... یول. رونیب ارشیاون دختره رو ب: کرد نگاهم

 ؟یول -

 میکرد یم گهیکارا رو با همد يمث قبل که همه . میکن دایقاتل رو پ گهیبا همد یول -

 ستمیاون آدم قبل ن گهیمرده د ایحاال که ک....  گهید ستمیمن اون آدم قبل ن -

 دلم براش تنگ شده: لبخند زد نیغمگ. شد رهیخ شیسکوت به رو به رو در

 خونه؟ يگرد یتو برم. باهاش حرف بزنم دیبا. ونیهما يخونه  رمیشب م: از جا بلند شدم. را ندادم جوابش

چرا دنبال  دیازم پرس. میمشکل دار گهیخوام فکر کنه با همد ینم: و زل زد به دماوند غرق در دود دیکش آه

 دادم شنهادیدختره گفتم من پ يبرا يبود لیوک

 اعصابت خط بندازه يکه کمتر رو: میچشمها يشد تو رهیخ بعد

 خودت رو خراب نکن ام،یخودم از پسش برم یممنون ول: زدم لبخند

 ؟یتون یم. نکن که خراب تر بشم رفتار يجور دیو ناه ونیهما يخراب کردم، جلو گهیحاال که د: جا بلند شد از

. جنگجو بود... اتاق خواب مشترك و البد بعدش هم  میرو یآنجا و با هم م میآ یکه شب من هم م یعنی نیا

 ...شه  یما عوض نم نیب يزیچ یباشه ول: سر تکان دادم
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شه که من  یم یهمون تشینها. رو بخوام و زود پا پس بکشم يزیکه چ ستمین یمن آدم: را به هم فشرد لبش

 نمیب یبعدش هم هستم و م...دنبال دلت ير یتو هم م. میمون یم یباق کیشر. میش یجد ام. کردم ینیب شیپ

 بوده یحق با ک

اش را دوست  یناگهان يموضع ها رییتغ نیا. اش را دوباره و دوباره بشنوم يتکرار ينداشتم حرف ها حوصله

 یبود ول کدستی شهیشد موضعش هم یحرف کار م یچون وقت .همکار خوب باشد کیتوانست  یآنا م. نداشتم

 یم یچ يرا برا من. خواهد یم یدانست چ یمان هنوز خودش هم نم یرانیرو به و ییزناشو یزندگ يتو

شرکت ممکن است خراب شود دنبال من  يتو تشیخواهد بجنگد؟ چون موقع یخواهمش م یچون نم. خواهد

اش  زهیانگ نهایاز ا کیکدام  دمیفهم ینم شش؟یواقعاً دوستم دارد و دنبال فرصت است که برگردم پ ایاست؟ 

 یفندق را م یمنِ لعنت. خواستم یدست م کیعشق  کیمن . خواهم یم یدانستم خودم چ یم قاًیدق یول. است

 باشه تا شب خداحافظ: رفتم طرف در اتاق. گریدست خودم نبود د نیخواستم و ا

 

 یاضیر. کرد یرا چک م يزیفروش شرکت چ ریمد ،یاضیر ارایداشت با . گره شده نگاهم کرد يبا ابروها عترف

فرهمند حواسم را جمع  ایآسانسور زو ياما جلو. زدم رونیبزنم از دفتر ب یآنکه حرف یب. هم زل زد به صورتم

زد و  یحرف م لشیآرام با موبا امآر. کرد یم هیبود و گر ستادهیپشت به من ا یکیتار يگوشه تو کی. کرد

 کاریچ. غلط کردم. به خدا. گفت غلط کردم یداشت م. بودم ستادهیحواسش هم به من نبود که جفت آسانسور ا

 کنم حاال؟ تو رو خدا

هراسان برگشت طرف آسانسور  ایپخش شد و زو یقیموس يدرب آسانسور باز شد و صدا یجلو بروم ول خواستم

 .دیو من را د

 ه؟شد یچ -

 د؟یر یم دیدار ،یچیه -

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 دیببخش. هیخونوادگ. ستین يزیچ: اش را قطع کرد یگوش دستپاچه

علت . نگاه کردم نهییآ يام تو ختهیدرهم ر يآسانسور و به موها يرفتم تو. نکرد و برگشت داخل دفتر صبر

درهم  ختیر نیاتاق و بعد من با ا يتو میبود من و آنا برو دهیوقت ند چیه... بود؟ حتماً نیتعجب رفعت هم

. خورد یتلفنم زنگ م یگوش. زدم رونیرا مرتب کردم و از برج ب میموها. را کم داشتم نیفقط هم. رونیبزنم ب
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سرم . آنا هنوز همراهم بود یتَنش حرکت ناگهان. شود يتا حالم عاد دمیکش قیعم یو نفس نیماش ينشستم تو

. نوجوان احمق راه افتاده ام دنبال فندق حاال کارم راحت تر بود کی نیبود ع هدیاگر آن شب ند. زد ینبض م

کرد قاتل  یماند و کمک م یم یشگیهم يتایهمان آناه. کرد ینم ام یداشت و عصب یدست از سرم برم

 .میکن دایرا پ ارشیک

 یامانم نم لیمرده؟ زنگ موبا ارشیمهم بود که ک شیاصالً برا. زدم رونیب نگیاز پارک لیتوجه به زنگ موبا یب

 .بود رضایعل. ستادمیبرج ا يجلو. داد

 بله؟ -

 گند زده به سفارشاتون؟ یسالم برج زهرمار، چت شده؟ باز ک -

 ؟يدار کاریچ -

 گم ینم یچیچته ه یجون مهرداد تا نگ -

 .دمیلبم را دندان گرفتم و پوستش را جو. فرمان را محکم فشردم. کردم مکث

 مهرداد؟ -

 ؟یتو آنا رو دوست داشت -

االن  دیگو یبعد م. خندد یزنم بلند م یم يهروقت حرف احمقانه ا. جور است نیهم شهیهم. دیخند بلند

 یترکه بس که خُل یدماسنج بذارن اونجات م

 ....بکشم مهرداد شیدماسنج رو پ هینذار قض -

 شده؟ یچ: شد يجد

 شناسه یاز خودت م شتریتو رو ب رضایگه عل یم. با آنا بحثم شد: را روشن کردم و راه افتادم نیماش

 و ترکش شما؟ ریت بلیکه منم شدم س نیکرد یجداً چه بحث -

با هم  نمیب یبعد م رونیب اریرو ب يگه شاد یراه م هی. یفهمم رفتارهاش رو عل ینم. یشگیهمون بحث هم -

 يخودم رو دارم تو يمن که جا رمیگ یطالق م. یستیگه برام مهم ن یراه م هی .شه یدلم خنک م دینساخت

 قاًیدق دخوا یم یفهمم چ ینم.... افتاده بود به التماس  باًیاالن هم که تقر. شرکت

 نیتجربه است تو ا یکن ب الیخ....بوده جز عشق يزیدنبال هرچ شهیبه هرحال هم...  جهیفرض کن اونم گ -

 مسائل

 االن یفک کنم خودت هم دماسنج الزم -
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دنبالش بودن  نکهیخب علت ا یها دنبالش بودن ول یلیبود که خ ییاز اون دخترا ادمهیکه من  ییتا اونجا -

 ...قدر رك هستم نیکه ا یببخش دیالبته با...نبود شیفقط خوشگل

 بود پس؟ یبه خاطر چ -

 ....خواد یم یکرد چ یاون بود که انتخاب م شهیهم -

 گهیبه همد نایداشت االن ا یخب چه ربط -

 شه یکنه و برنده م یکه اون انتخاب م نهیربطش ا -

 اون بود که منو انتخاب کرده؟ یعنیاالن  -

خب  ینبود حتماً زن تو بشه ول يازیکنه ن شرفتیتونست پ یشرکت شما م يبه هرحال آنا تو....شک نکن -

 يشده، زد یکم معادالتش قاط هی نجایحاال ا... وسط بوده شازده نیهم ا يعالقه ا هیدرصد فکر کن  هی... شد

تعادل رو  يبفهمه چه جور تونه ینم.... بتیغر بیعج... عشقِ  نیبا ا یختیتمام معادله هاش رو به هم ر

 گهیتجربه اش رو نداره د. برگردونه

 خوره؟ یم یزنه به کوه و شکست عشق یسر م میجدا بش ایاگه بگم ب یعنی: مسخره گفتم به

شما قد علم  يشه که جلو یاش چندبرابر م زهیبهش نرسه انگ یچیاگه ه ینه، االن اگه از تو جدا بشه حت -

 جور دخترا رو نیشناسم جنس ا یمن م....کنه

 ؟يمگه با چندتاش بود ؟يجد -

را باال  شهیش. نمیراه فتاد به سمت ماش دهیبا منقل پر از دود خم يمرد. ستادمیپشت چراغ قرمز ا. ماند ساکت

 .دود اسپند به سرفه ام انداخت. دمیکش

 ؟ینگفت -

 گهید زیچ هیزنگ زدم واسه . مهرداد الیخیب -

 ؟یچ -

 خودت زنگ بزن. شماره اس ام اس کردم االن هی. کردم برات دایپ یخواست یرو که م یاون -

کشن باال  یپولت رو م. ستنین ترشیمشت قالتاق ب هیخودم چندجا پرس و جو کردم گفتم همشون ... ول کن  -

 .گن نشد یتهش هم م

 منم بهت گفتم -

 ....بوده  یبفهمم کار ک دیبا يجور هیخودم  -
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 ؟يچه جور -

 هستم؟ یتو شهر که همه بفهمن دنبال کاراگاه خصوص يباز دوره افتاد ؟يکرد داشیاز کجا پ -

 ؟یزن یبهش زنگ م -

بعد حرف . االن پشت فرمون هستم. زنگ زدم دیکنه بعداً شا یم کاریچ يماجد نمیبذار بب. فعالً نه. دونم ینم -

 میزن یم

. »پناه رانیا مانیا«کردم کنار اسم  رهیاسمش را ذخ. »يبهرام انور«. را نگاه کردم یکردم و گوش یخداحافظ

دتر برسم به سرم را تکان دادم و پا رو گاز فشردم تا زو....یعل....آنا. هردو اسم جفت هم نشستند. چه جالب

 .دانشکده

*** 

به  يلگد  يپشت سر. بلند يراهرو خی يها کیو سر خوردم تا کف سرام یشاس يرو دمیتلفن را کوب یگوش

 جمع کن: زد میپهلو

مامان و بابا  يسر از کارها. بالشت و زار زدم يسرم را کردم تو. سلولم يتو دمیکنان دو هیجا بلند شدم و گر از

 يحاال مامان ذوق زده انگار که سند آزاد. رندینگ لیبهشان التماس کردم وک شیسه روز پ نیهم. آوردم یدر نم

پول داشتند و قرض گرفتند،  یهرچ یعنی. وبخ یلیخ. میخوب گرفت لیوک کی. میگرفت دیگو یمن را گرفته م

 يها لمیف نیا نیحاضرم ع یکه حت ادیآن قدر ز. خسته. فهمد من خسته ام یمامان نم. کارش یدادند رفت پ

ماه اعتماد کنم و  يحاضرم به پر یحت. بزنم رونیب نجایرا سوراخ کنم بلکه از ا واریقاشق بردارم د یونیزیتلو

 .سرد تخت فشار دادم ي لهیسرم را محکم به م. من خسته ام. لجنزار نجات دهد نیابهش پول بدهم من را از 

 ولم کن: زدم غیستم و جچشم ب. کتفم را گرفت و محکم از جا بلندم کرد یدست

 آشغال کثافت ولم کن: دمیداد کش. پوستم جزجز کرد. گوشم خورد يمحکم تو یدست نیضربه سنگ  

 چه مرگته؟: بود ستادهیا میرو يدست به کمر جلو یموشراب. چشم باز کردم بعد

مالفه را . بخوابم شیکردم رو یرغبت نم یکه بار اول حت یهمان تخت. تخت يخودم را ولو کردم رو دوباره

 یولم کن عوض: صورتم يرو دمیکش

 یام هرز م یزندگ يهمه . رفت یذهنم هرز م. رفت یدهنم هرز م. ياز سر ناچار يا هیگر. کردم هیگر باز

. رفتم دادگاه یکاش زودتر م. خودشان در حال تالش بودند من را نجات بدهند الیهمه به خ رونیرفت و آن ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

همه چشم  نیتوانستم ا ینم. تحمل نداشتم گرید. شد یراحت م المیام است و خگفتند حکم اعد یکاش م

 .انتظار حکم بمانم

 یکن ینداره عادت م بیع ؟يکالفه ا: نشست کنارم یموشراب

کردم به  یکاش عادت م. افتاد یاتفاق م میبرا یلعنت يدو کلمه  نیکاش ا. دوباره راه افتاد امدهیبند ن اشکم

 یشدم؟ دلم نم ینم يگاریکردم؟ س یعادت نم زهایچ نیچه مرگم بود که به ا. به انتظار. به کثافت. نکبت

نبودم؟ پس چرا به فرو رفتن در  دمساعت بروم فضا؟ مگر من آ کی ياگر شده برا یخواست دو پک بزنم و حت

 کردم؟ یلجن عادت نم

 پاشو: ام نهیس يگذاشت رو دست

هم به  یو تازه کل دیاش را بر نهینبودم س یجول نایمن که آنجل. مردم یگرفتم و م یم نهیسرطان س کاش

بدبخت و ناشاد بودم و حاضر بودم  يمن شاد. کار را کرده نیکارش افتخار کرد که به خاطر سرطان نگرفتن ا

با . ط خودم پوزخند زدمو به دستخ واریطرف د دمیچرخ. بروم رونیب نجایاز ا یلنگه به لنگه بشود ول میها نهیس

 .من پخش شد یو جوهر با انگشت اشک دمیمال شیانگشت رو

 با توام پاشو -

 ولم کن -

 چت شد؟ حکمت اومده؟ -

 ه؟یجرمم چ یدون یم. ادشیروزا حکمم م نیمنم هم: آنکه جوابش را بدهم گفت یب. دمیرا باال کش دماغم

 ستیمهم نبود جرمش چ میبرا. زد یم یحدس. زد یم یحرف یهرکس. ستیدانست جرمش چ ینم یکس چیه

عقب  یه. آمد یدادگاه نم ینوبت کوفت یآمد ول یبودم و حکم من هم زود م شیخواست به جا یدلم م یول

به آن مردك  مزنگ بزن دیگو یخودش فکر کرده که م شیپ یمامان چ. خسته و دلزده. افتاد و خسته بودم یم

که . زنگ بزن بهش دیگو یاندازد بعد مامان م یصورتشان نم يبابا تف هم توداند؟ نه  یبابا م ؟یآشغال عوض

 کیو  ایب یآشغال عوض میزنگ بزنم بهش بگو. را به باد داده اند ستشانیالتماس کنم؟ حاال که هست و ن ؟یچ

. احمق. مامان من احمق است. اندازد دور گردنم یم راگر دست او باشد خودش طناب دا رون؟یب میایکن ب يکار

 .دادگاه میلجنِ خودم برو لیوک نیوگرنه بابا قولم داد فعالً با هم ردیبگ لیمطمئنم بابا را مجبور کرده وک

 ؟يپول جور کرد -

 به تو چه؟ ها؟ به تو چه؟: یطرف موشراب دمیچرخ یعصب
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 ؟يگم پول جور کرد یچته؟ م: کرد اخم

پولدار داشتم به  يمن به خاطر پول نبود؟ اگر بابا یبدبخت يهمه . پول. پول. پول. شم بستمچ. ندادم محلش

 ریدلگ. بودم ینداشتم؟ از دست هردوتاشان عصبان گرید یزندگ کیدانشگاه نبودم؟  يخراب شده تو نیا يجا

 .خسته بودم. بودم

 سخته؟ یخودکش -

 یخودت رو بکش یداره با چ یبستگ: زد پوزخند

 ادیب ریگ نجایا یهرچ -

 بود؟ نیهم ؟يدواریام یشده؟ مگه نگفت یکم شر بگو بچه، چ -

 ولم کن: کرد یم ریرجیج میپا ریکه ز یلگد زدم به نئوپان کالفه

 کنه؟ یحال آدم رو خوب م یجور وقتا چ نیا یدون یم: ام پس زد یشانیپ يرا از رو میموها

 ولم کن ستمین یمن عمل -

 کنه یحالت رو خوب م رهیگ ششیکه دلت پ یکیدن با جور وقتا حرف ز نیا -

شه باهاش  ینم گهیمرده د. افتادم ریچرا دارم فقط به جرم کشتنش گ یول...  یآدم نیندارم همچ: زدم پوزخند

 حرف زد

 ستم؟ین نجایا دمید یکردم و م یبستم و بعد باز م یشد چشم م یم یچ. دمینفس کش قیعم. راه افتاد اشکم

حاضر بودم نروم  یحت. ترك موتورش و بروم دانشگاه نمیبنش. خاله مه لقا دیحاضر بودم بشوم زن سع یحت

 نیآره حاضر بودم همچ. و بزرگ کنم اورمیسال حامله بشوم و بچه ب کیو سر  دیبشوم زن سع. دانشگاه

هم ندارد   پلمیلدر که دق دیجفت سع. ستمین نجایا نمیبشوم و بب داریکه فردا ب یبکنم فقط به شرط ییکارها

 سوادمیرا که مال من و شوهر ب ینگاه خاله مه لقا تنها اتاق ریو ز زمیبر ییچا شیچشم باز کنم و بلند شوم برا

 .آزااااااد.... شکر کنم که آزادم  مکنم و غر بشنوم و خدا را ه زیبود تم

 خواد خالصش کنه منتظره یکه م یاون.... زد  یحرف م لشیماه داشت با موبا يپر شبید -

 یبابام گون يفکر کرد هیداره؟ چ یاصالً بخوام فرار کنم به تو چه ربط ؟یگیم یتو چ: و نگاهش کردم نشستم

 .... هیاربابش دنبال سهم يپول جمع کرده از خونه  یگون

 چرت نگو -

 .و روشن کرد دیکش رونیاز درز تخت خودم ب يگاریس یعصب
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 ؟یکنه عوض چارهیمنو ب نهیفردا دباغ بب نجایا يدکر میقا نویا: گفتم یحرص

 ستمیمهمونتون ن شتریب گهیچند روز د. ادیداره م گهیکردم، حکمم د میبگو من قا: باال انداخت شانه

اختر نام گنده و  کی يروز کیرفته بود  ادمیاصالً . اختر شیرفت پ یاو هم م یعنی. نگاهش کردم ساکت

 .کرده است یاو با من زندگ يبه جا ختیبدر

 گفت؟یم یماه چ يپر -

 داره؟ لیموبا یدونست یم -

 ؟یدونست یتو نم -

 لشیکنه با موبا یداره پچ پچ م دمیشن یول... دمیزده بود به سرم فکر کرد خواب یخوابیب شبینه د -

 دو سه روزه براش جور کردن....ستیوقت ن یلیخ -

 جور کرده؟ یک -

: شانه باال انداختم. بازپرس ها بود هیکرد، شب یبود که حالم را بد م يجور کیلحنش . عقب نشستم ناخودآگاه

 دونم ینم

که بعد از چهار ماه  يزیچ کی. دیلنگ یرفتارش م يتو يزیچ کی. شدم قیبه صورتش دق. را نگرفت دنبالش

 .لنگد یکارش م یفهماند موشراب یناتو بهم م يکردن با آدم ها یزندگ

 ه؟یجرمت چ -

 شوهر خواهرم رو کشتم: فرستاد رونیو آرام رو به سقف ب الیخیرا ب گارشیس دود

 چرا؟: را فرو دادم میگلو آب

 کرد یم تیخواهرم رو اذ -

 ؟يچه جور -

 جور بد هی: تکان داد سر

آرام . دو مثقال گرد متیفروختن جسم به ق. فروختن بود نشیبدتر. داد یها م یمعن یلیجور بد خ کی نجایا

 کشتن شوهرش يجا ،يداد ینجات مخودش رو : گفتم

 گهیخودش مرده بود د -

اداها هم بهت  نیا....يامرزیاون خداب هیشب یلیتو خ: طرفم دیداد و چرخ رونیرا همراه چند حلقه دود ب نفسش

 اصالً ادی ینم
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 کدوم اداها -

 یستیکاره ن نیا....  ایقلدرباز نیهم -

 شمیدارم م ینبودم ول -

 نشو: به شانه ام دیکش دست

 شد نشوم؟ یم. دردناك بود. ملتمسانه بود لحنش

باز کار خودشون  دیریبهشون گفتم نگ یهرچ.... گرفتن  لیرفتن برام وک....پول ندارم گهیمن د: راه افتاد اشکم

 .... لیوک هیپولم رو دادن به .... رو کردن 

 خب من خبر شدم از بروبچ یدونه ول ینم یشکیماه حکمش اومده، ه يپر -

 کنه یقبول نم هید رزنهیخودش گفته بود پسر پ -

 همراهش برو يجور هی یتون یاگه م نجا،یکنه از ا یفرار م یول -

 تونه در بره یپوله من نداشته باشم اونم نم ریبدون پول؟ اونم گ -

 يساده ا: زد پوزخند

 ...که  یشناس یمحبوب رو م. جا بلند شد از

 مارستان؟یاز ب دهیدزد یم نیمحبوب؟ همون که مرف -

 ...بعله خانوم پرستارمون  -

 خب؟ -

 ره یبا اون م يبفهمه تو پول ندار... رفته رو مخ اون  -

 داره؟... مگه محبوب پول ... اون مگه  -

 چرخه؟ یم یدور کس یماه جز پول واسه چ يپلکه، پر یماه دور و برش م يالبد داره که پر -

 نبوده به گوش دباغ برسونه؟ یشکیخواد در بره ه یم يدونن پر یاالن نصف بچه ها م...  هیگه الکم -

 کنه؟ یهم بندش رو م یجاسوس يکدوم خر -

 نجایا میچقدر آدم فروش دار یدون یخودت م.... دو گرم گرد باشه  ریگ یهرک...  ایلیخ -

 م؟یجاسوس دار نجایا یدون یاگه م يبهش پول بد یخواست یم یپس تو رو چه حساب -

 دونم یدونم، نم ینم: کوتاهم يموها يکردم تو دست

 ؟يریازش قرض بگ ستین یشکیه: کنارم نشست
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 نه: نگاهش کردم منگ

 یپخ پخ بش فهیح: سلول یباال انداخت و رفت طرف خروج شانه

 ....ستیمعلوم ن یچیه: زدم داد

. اشکم دوباره راه افتاد. شانیبغلم و سرم را گذاشتم رو يتورا جمع کردم  میزانوها. رونیو رفت ب دیخند بلند

روزنامه ها هم  یخاك خورده بود که حت گرید يپرونده ها ریپرونده ام آن قدر ز نکهیمعلوم نبود؟ ا یچیواقعاً ه

 سیخ يبا چشم ها. مردمیداشتم م رم؟یمیدارم م اکمهنبود که قبل از مح نیاش ا یبرده بودند معن ادیمن را از 

دلم گرفته . ختیر یشست و فرو م یاش را از مقابلم م یاشکم صورت آبرنگ. نگاه کردم ایبه صورت کمرنگ ک

 .که مرده بود ارشیاز ک یبود حت

 کمکم کنه؟ يخوا یاز خدا نم ایک: دمینال

کرد آب شود  یکه دل دل م یبا بغض. پاك شود ارشیچشم نگه داشتم مبادا ک ياشکم را تو. حرف نزد ایک

 ست؟یتو بگو مامانم خل ن. زنگ بزنم باهاش حرف بزنم تیگه به اون داداش وخش یمامانم م: فتمگ

 خله نه؟: دمیخند. لبخند زد. حرف نزد ایک

 میرو يرا از جلو ایشرشر ک میپلک فشردم و اشک ها. زد یداشت حرف م ایک. شد یباورم نم. باال انداخت سر

تا هفت  ایخدا: دادم رونیو آهم را با ناله ب دمیآب دماغم را باال کش. را با اشک کشتم ارشیک. پاك کردند

 زنم یرم بهش زنگ م یدر رد شد م ياز جلو یکیاگه  شمارمیم

 .... کی

اگه  شمارمیتا ده م ایخدا...شلوغ تره  ابونیاز خ نجایا. شانه باال انداختم. آن طرف راهرو دیزنان دو غیج مرجان

 ...گف يزیبلندگو چ

 نمازخونه دییاذان مغرب خانوما بفرما -

 ....در  ياگه خانم دباغ اومد جلو ایخدا.... نشه  يتا سه نشه باز -

 يشاد: ستادیدر سلول ا يآمد جلو یم شیآرنج ها يکه تا رو يو مقنعه چانه دار ییکائوچو نکیدباغ با ع خانم

 نماز ایب ریوضوبگ ؟یکن یم هیبلند شو چرا گر ؟ینشست

 چرا؟ یگیم ایخدا: زدم رونیاز سلول ب. رفت. سر تکان دادم مردد

. راحت شد المیخ. ساعت مکالمه تمام شده شیپ قهیدق کی نیافتاد که هم ادمی.....تلفن يلخ کنان رفتم جلو لخ

 ....خواستم زنگ بزنم به آن کثافت و  ینشانه ها م نیشده بودم که با ا وانهید
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 ؟یتلفن بزن ياخو یم -

 .کرد یمسئول شب نگاهم م. تیریبه سمت اتاق مد دمیچرخ

 قطعه -

 فقط حواست باشه من وصل نکردم قهیکنم پنج دق یوصلش م ومدهین یتا کس. دونم یم -

 چرا؟ ایخدا

. شناختم یبود که م يشماره ا نیچون رندتر. شماره اش را حفظ بودم. دهن تلفن يرا فرستادم تو کارت

بهش گفتم . مخ من يبهش زنگ زد و رفت تو میرو يجلو ایبار ک کی. گریخورد د یدردها م نیبه ا يپولدار

 .یکن یچقدر رنده و گفت تو هم خوب عدد حفظ م

 بله؟: اش گفت یاخمو و عصب يصدا

 م؟یخواستم بهش بگو یم یچ. آب دهانم را فرو دادم. کرد خی تنم

 الو؟ بله؟ -

 دولتشاه؟ يآقا -

 چرا؟ ایخدا م؟یخواستم بهش بگو یم یچ. ماند ساکت

 ؟يشاد -

 .زبانم بند آمده بود. گذاشت دنیتند تپ يبنا قلبم

 ؟ییتو ؟يشاد -

 بله -

 ؟یخوب -

 ....من....من....دولتشاه تو رو خدا من يآقا: اشکم راه افتاد یول دیسرم بلند خند يتو یکس

 شده؟ حالت خوبه؟ يزینکن چته؟ چ هیگر....آروم -

 ....کارها  نیا يبه جا یول. را قطع کند یگوش. داشتم من را به رگبار فحش ببندد توقع

 ....من .... به خدا .... من .... کنم  ینم هیچشم گر: دمیام را بر هیگر

 کرد حرفم را؟ یباور م. ارشیبه اسم ک دیچرخ ینم زبانم

 ....اول  رینکن خب؟ نفس بگ هیگر.... آروم  يشاد -

 رو نکشتم به خدا ایمن ک: ختندیر رونیار از دهانم بها با فش کلمه
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 .دیلرز یتنم م. دمیکش نفس

 ؟یزن یحالت خوبه؟ از زندان زنگ م.... باشه  -

 د؟یکن یباور م....رو نکشتم ایبله، تو رو خدا من ک -

 ....کنم یآره آره من باور م -

 تو رو خدا...قبول کنن دیکار رو نکردم شا نیمن ا نیشما بگ....من گفتم بهشون نجام؟یپس من چرا ا -

 داده بهت؟ یشماره من رو ک -

خواست برود  یم دیشا. مامانم گفته زنگ بزن میبگو دمیترس یم. پشتم راه افتاد ي رهیعرق از ت. دیباز لرز تنم

 چرا؟ ایخدا. کند تشانیزبانم و بعد برود اذ ریز

 ؟یهست ؟يالو شاد -

 خودم حفظ بودم -

 ؟يشماره منو حفظ بود -

 .دمیترس ینبود ول یعصبان نکهیبا ا. دمیترس

 ...جان  يشاد ؟يالو شاد -

 رو کشتم؟ آره؟ ارشیمن ک یشما هم گفت: کردم سیام را خ دهیلب خشک. کند یم يشدم نقش باز مطمئن

 ....بگم  نویا دیچرا با... نه  -

 ینم.... شما و نه مامان و بابات ... نه ... وقت چیه... بخشمتون  ینم نجام؟یپس من چرا ا: دمیکش آه

 ....شماست ریتقص رمیاگه بم...بخشم

دلم خنک . خوب بود. بود؟ حتماً یعصبان. تند شده بود شینفس ها. دیلرز یگوشم م يرو یگوش. راه افتاد اشکم

رو خراب  تونیزندگ امیم مردم از اون باال دنبال سرتون یوقت: شدم ریش. کرد تمیکه اذ یچند سال یتالف. شد یم

 دیکنم مطمئن باش یم

 باشه؟ يریگذارم تو بم یمن نم رون،یب يایتو م ؟يریمیگفته تو م یک -

 بعد زجرم بدهد؟ رونیب میایخواست ب یدفعه مهربان شده بود؟ م کیچرا . بودم منگ

من  ؟یکن یم تمیبعد دوباره اذ رونیب امیم يفکر کرد ؟ییتو مگر خدا رم؟یمن بم يگذار یتو نم: زدم پوزخند

 کنم یزنم شکمت رو سفره م یبا چاقو م یمن رد بش يمتر هیاز  رونیب امیاگه ب. گرفتم ادی زیچ یکل نجایا

 ؟یخودت ؟يشاد -
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 کنم، مطمئن باش مهرداد دولتشاه یم اهیرو س یکیتو  یمرده، من زندگ نجایا گهید يشاد... مرده  ينه شاد -

 اصالً منو بکش خوبه؟...رونیب ایتو ب باشه. زمیباشه عز -

 کیکرد که بعد  یرا ضبط م میصدا دیشا. کنم یم دشینبود که تهد الشیخ نیع. دیلرز یتنم م. بودم یعصبان

 .کند وانهیمهربان شده بود که من را د. اضافه کند یآشغال يمدرك به آن مدرك ها

 ادمیکردم  دایدوست پ یکل نجایمن ا.... حواست به خودت باشه  ؟يفکر کرد یکُشم پس چ یم: زدم پوزخند

 یکی رمیاگه بم یحت ،يریجوابش رو بگ دیبا یروز انداخت نیتو منو به ا ؟یفهم یم....آدم بکشم يدادن چطور

 ....فرستم سراغت  یرو م

 نباش یباشه عصبان -

 ترسم یهم ازت نم گهید. ستمین یمن عصبان -

 .دمیترس یهنوز ته دلم ازش م. یعوض میبگوکردم نتوانستم  یهرچ

 .... زمیعز -

. شکاف عقب و جلو کردم يکارت را تو. زدم یشاس يچندبار رو. تلفن قطع شد. گوشم يتو دیچیاشغال پ بوق

 یآره م ؟يخل شد زمیرسد؟ عز یتو زورت به من نم زمیعز دیخواست بگو یم زم؟یعز. گذشته بود قهیپنج دق

 یول. کرده بودم دشیهدکه ت. خل بودم که بهش زنگ زده بودم. گفت یخب راست م. دیرا بگو نیخواست هم

قدر که  نیا. خوب بود نیکرده بودم و هم یچندساله را خال يعقده . کردم حالم خوب شده یحس م. مهم نبود

انم با چاقو تو یقلدر شده ام و واقعاً م. شده ام يکردم قو یحس م. ندازدیبشود و بخواهد باهام کل ب یعصبان

 ممنون ایخدا: به سقف بلند راهرو نگاه کردم و لبخند زدم. شکمش را سفره کنم

 .آرام تر گفتم مامان ببخش بهت گفتم احمق بعد

*** 

از پله . پناه رانیا مانیبه مالقاتم با ا. نشستم و به اتفاقات امروز فکر کردم نیماش يبه همان حال تو قهیدق چند

به فندق من داشته باشد باال  یکه ممکن بود ربط یمضطرب بابت مالقات با کس یدانشکده خسته و کم يها

. گشتم ینفر م کی یخال يدانشگاه تنها دنبال جا نیخاطرات خودم در ا يادآوری يآنکه به جا بیرفتم و عج

بچه ها به سر و کله  نید عدهه بو کیشان با من به اندازه  یکه اختالف سن ییناهار بود و دانشجوها کینزد

 .کردند چقدر بزرگند یخودشان فکر م يایدن يزدند و البد تو یهم م

 دولتشاه؟ يآقا -
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 یحفره خال کیفندق مثل  يجا....سه تا بودند یکه زمان يدوتا دختر. به طرفش دمیچرخ. شناختم یرا م صدا

 .....دلم  يتو

 هستم يسالم سهرورد -

 سالم -

از دوتاشان با هم  یبیفندق ترک. بچه بود یلیهنوز خ یدوم. مودب و عاقل. آداب يمباد یولا. نگاه کردم بهشان

 .بود

 سالم -

 بود؟ یاسمشان چ. تر شدند کینزد

 ن؟یهست یشما دوست خانم بهشت -

 شانیبرا والیه کیحتماً فندق از من . حرف بزنند دندیترس یانگار م. نگران نگاهم کردند. هم جواب دادند با

 ن؟یداشت يبله؟ کار: دمیپرس. ساخته بود

 گم یم تیتسل: گفت ،يکه مودب بود، سهرورد همان

 .... يشاد یول: گفت یکیآن . تکان دادم يسر

 .نگاهش کردم رهیچون خ. را خورد حرفش

 شه؟یم لیتشک یدادگاه ک: گفت يسهرورد

 چطور؟ -

 که نکرده یزندانه به جرم يخب دوستمون تو: گفت یکی آن

 دونم ینم: گفتم. میدند به چشم هاز زل

 حرف بزنم؟ یباهاتون خصوص شهیم: گفت يسهرورد

 شنوم یم دییبفرما -

 رون؟یب میشه بر یم... شه  یدانشگاه نم يتو نجایا -

 یپناه م رانیشما ا گه،یوقت د هی يبرا: گفتم. پناه رانیا مانیا دنید يآمده بودم برا. ساعتم نگاه کردم به

 د؟یشناس

 بود؟ یاسمتون چ: تا بخواهند جواب بدهند گفتم. آمد ینم ادمیاسمشان چرا . هردوشان باال رفت يابرو

 .... یهم ملک شونیهستم ا يمن سهردورد -
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 کینه اسم کوچ -

 .نگاهم کردند ساکت

 شما؟ نینبود يمگه دوست شاد -

 هستم یملک حهیمل: زبان دراز گفت دخترك

هم  شونیا: گفت شیبه جا یمل. دو به شک بود یکیاست؟ آن  نایکردم اسمش مل یچرا فکر م...  یمل آهان

 هستن يترنم سهرورد

نگران : رو کردم به ترنم یتوجه به مل یب. دیرس یبه نظر م یو عاقل یدختر منطق. ترنم را دوست داشتم...ترنم

 د؟یشناس یپناه م رانیا نینگفت...رونیب ادیم د،ینباش

 نه: گفت ترنم

 دیشناخت یخوب بود اگه م: به تاسف سر تکان دادم. شناسند یم یعنیعجب نگاهش کرد که مت یمل

 ارشیدانست من برادر ک یم نجایا یکس یعنی. نگاه ها متوجه ما بود. دنبال سرم آمدند. کنارشان رد شدم از

نگاه  نیا.... را به زندان انداخته بودند؟  نجایا ياز دانشجوها یکی...مردنش... که به خاطر  یهستم؟ همان کس

 خالیگفته بود ب رضایعل.....روزنامه ها بود يعکسمان تو....دانند یها م یلیگفت که خ یم رهیکنجکاو و خ يها

اگرچه کارشان ....انداختند یعکس ما را نم گرید...بود یخوب شنهادیپ....میو فقط بهشان تذکر بده میشو تیشکا

 یجرم م شتریفروختن دو شماره ب متیبه ق....کردند یآمد جرم هم م یپول وسط م يپا یوقت یول.....جرم بود

 ....شان  يدوزار يروزنامه ها يکردند تو یعکس هم چاپ م....بافتند یدروغ م....کردند یم یاخالق یب....کردند

 دولتشاه يآقا -

 د؟یپناه چکار دار رانیا يبا آقا دیببخش: ترنم جلوتر آمد. ستادمیدانشکده ا يورود يجلو

 نمشیخوام فقط بب یندارم، م يکار -

 نکرده ياون کار دینکن تیرو اذ يشاد: گفت یمل. نگاهم کردند ساکت

 چند لحظه ایشما ب: به ترنم نگاه کردم. بود یخال شیکنار دو قلوها نجایا یلیجاش خ....يشاد....يشاد....يشاد

را پشت سرم جا گذاشتم و همراه ترنم وارد  یمل. ردد جلو آمدترنم م. به وضوح در هم رفت یمل يها اخم

 .و منتظر نگاهم کرد ستادیاو هم ا. ستادمیپله ها ا کیو نزد میجلوتر رفت یکم. میشد دوریکر

 نجایخبر داره ا یک يشاد هیاز قض -

 .معلوم بود محتاط است. کرد مکث
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 هوم؟ -

 ها چطور؟ یلیدونم، خ ینم -

 ....دونه من برادر  یم یکس -

 بله -

 بوده؟ یبا ما چ يدونن نسبت شاد یم -

 بله -

 .گوش هم پچ پچ کردند يتو. دو نفر از کنارمان گذشتند. دادم رونیرا کالفه ب نفسم

 قاتیزندان مونده به خاطر تحق ياگر تو....رو گفتم نیبگو من ا....گناههیب يشما بهش بگو شاد دیپرس یهرک -

... 

 شکرت ایخدا يوا رون؟یب ادیم یواقعاً؟ ک: باز شدند یز خوشحالا شیها چشم

 یچیهنوز ه: آرام گفت. بسازم عهیشا کیخواهم  یلحظه مکث و بعد دانست فقط م کی. نگاهش کردم ساکت

 نه؟ ستیمعلوم ن

مدت  هی سیپل قاتیبگو به خاطر تحق.... به خاطر دوستت .... رو بهشون بگو  نیهم دیپرس یهرک یول... نه  -

 ؟یتون یم.... خودش به من گفت ....  ارشیبگو برادر ک.... روزنامه ها چرت و پرته  يبگو حرفا....بمونه  دیبا

. کرده ام تیدوستش را اذ شهیمن که هم. از فندق دفاع کنم ينطوریا دیچرا من با دیفهم ینم. شده بود جیگ

وقت  چیدونم ه یرو دوست داشت م ارشیک يشاد: را راحت کردم الشیخ. من که جزو خانواده مقتول هستم

 بشه تیخوام اذ ینم....کرد ینم تشیاذ

فهماند که  یبهم م رهیبا همان نگاه خ. هنوز زل زده بود به صورتم....من يکه شده بود سپر بال....ارشیک چارهیب

 .کاسه است مین ریز يکند کاسه ا یکه فکر م. حرفم را باور نکرده است

 ه؟یپناه ک رانیا ياآق نیحاال ا: گفتم

 مگه نه؟ يدوستش دار.... شما .... شما : جلو آمد و آرام گفت یکم

 يجواب سوالم رو نداد: دیپلکم پر. حرف ها بود نیعاقل تر از ا. پرده اش جا خوردم یسوال رك و ب از

شما .... ارشده  ياتاق بچه ها ياالن هم تو.... ترم تازه قبول شده نیا یعنی...دکتراست يپناه دانشجو رانیا -

 من بهش گفته بودم يرو دوستش دار يشاد
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. ردیتا ازم اعتراف بگ میچشم ها يتخس و فضول زل زده بود تو يبچه  کی نیع. به صورتم دمیکش دست

. از من بشنود يزیقبل از آنکه خودم از احساس فندق نسبت به خودم مطمئن شوم چ یکس چیخواستم ه ینم

اش که بهش گفته بود ممکن است من دوستش داشته باشم و فندق هم البد بهش  یمیت صممخصوصاً دوس

 من متاهلم خانوم: لب به هم فشردم. بود دهیخند یکل

 دیببخش: انداخت ریزده سر به ز خجالت

 ارشد کجاست؟ ياتاق بچه ها -

 ....طبقه  نیهم -

 آره هیبه بق دیبگ یپس حواستون هست که چ: نگاهش کردم يجد. راهرو اشاره کرد يدست به اتاق انتها با

 ....پناه  رانیا يباشه باشه فقط آقا: سر تکان داد تند

 .....کراواتم يشد رو خیم چشمش

 خب؟ -

 ... یچیه -

 بدونه دیمعامله نبا نیاز ا يزیاون دوستت هم چ  -

 باشه: انداختکرد  ینگاهمان م نهیکه حق به جانب و دست به س یبه مل ینگاه مین

حرف  یبرنامه مذهب کیداشتند درباره . ستادمیباز ا مهیدر ن يجلو. فاصله گرفتم و به سمت اتاق راه افتادم ازش

بچه مثبت ها بود؟  نیپناه از ا رانیا یعنی. دمیفهم ینگاه ترنم را م یحاال معن. درهم بود شانیصدا. زدند یم

 ...دیفندقِ من بچه مثبت دوست داشت؟ شا. حتماً

جمعاً . در را باز کردم و همه شان برگشتند نگاهم کردند. مضطرب بودم نه آنقدر که مانع باز کردن در بشود یکم

آنکاد شده و  شیته ر.... شلوار  يرو یراهنیپ...  ونیتلوز يتو يتکرار يها افهیاز آن ق شانیکی. سه نفر بودند

 گرید یکیبود؟  یپسرك الغرمردن نیمن ا بیرق.... االًپناه او بود؟ احتم رانیا....طرف شانه شده کیبه  ییموها

پناه او بود؟ چه خوب بود که او  رانیا. نشسته بود زیم يرو يور کیفقط چاق بود و  یاول هیشب ناًیع

 هنرایپ. اصالح شده بود یمعمول شیموها....کامالً متفاوت با آن دوتا یو سوم. شد یم يمسخره ا بیرق...باشد

اش هم  افهیق....چهارشانه و قد بلند بود. بود و شلوار راسته و خوش دوخت به پا داشت دهیپوش ینفت یآب

 .دانم یم دیبع... باشد  بمیاگر او رق...  ينگاهش هم مصمم و جد....دخترپسند

 د؟یکار دار یبا ک: دیچاق طلبکار پرس پسرك
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 پناه؟ رانیا يآقا: گلو صاف کردم. دیآ یمطمئنم فندق ازش خوشش نم. بود یکی نیا بمیشد اگر رق یم خوب

 من هستم -

 .کارم سخت شد.... پسر قد بلند و محکم . از آب درآمد بیدادم رق یکه اصالً احتمالش را نم همان

 م؟یصحبت کن یشه چند لحظه خصوص یم -

 ؟یجنابعال: اهم کردبرگشت نگ. ساعتش نگاه کرد و بعد به دو دوست چاق و الغرش به

 االن؟ دیگم خدمتتون وقت دار یم: آوردم یکم م شیرو يجلو دینبا

ته  یترنم و مل. به ته راهرو انداخت و مجبورم کرد برگردم و به عقب نگاه کنم ینگاه مین. آمد رونیاتاق ب از

: دمیپرس اریاخت یب. بود يقَدر بیرق. پناه و دوباره از نظر گذراندمش رانیبرگشتم طرف ا. بودند ستادهیراهرو ا

 شما چند سالته؟

 !بله؟: نگاهم کرد متعجب

 شما چند سالته؟ -

 و شش ستیب -

 ن؟یارشد هست يدانشجو: گفتم یعصب. داشت یشش سال با فندق من فاصله سن فقط

 ن؟یهست یشما ک: هم متعجب نگاهم کرد باز

 آره؟ -

 ن؟یسته یاقتصاد هستم، شما ک يترم اول دکتر رینه خ -

 من مهرداد دولتشاه هستم -

 خب؟ امرتون: از در فاصله گرفت. شناخت یپس او هم من را م. زود به خودش مسلط شد یخورد ول جا

 د؟یشناختیرو م یشما خانوم بهشت: دمیپرس مردد

 دیفکر کنم بدون ستنیاالن ن یبودن ول نجایا يبله دانشجو: از صورتش معلوم شود گفت يزیآنکه چ یب يجد

 چرا

 دیدار ادیمادرشون اسم شما رو به من دادند گفتن ظاهراً آشنا ز -

 ؟یچ يآشنا؟ آشنا تو: کرد اخم

 ادیب رونیکمک کرد از اون مخمصه ب یکه بشه به خانوم بهشت ییدونم، هرجا ینم -
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 ادیاز دستم برب یشم کمک یخوشحال م...  یبه شما گفتن، ول یدونم چ ینم: پشت سرش را نگاه کرد برگشت

 براشون انجام بدم

 دیپس چرا به مادرشون زنگ نزد ؟يجد: شدم یعصب

 ....علت مالقاتم با خودش....گشت یم نجایالبد او هم دنبال علت آمدنم به ا. نگاهم کرد موشکافانه

 نکردم دایکه بشه بهشون کمک کرد پ یچون هنوز کس: داد رونیرا محکم ب نفسش

 خوبه: گفتم.... دانم چرا ینم. شکستم یخواست گردنش را م یم دلم

 ....شما برادر ِ  -

 بله -

 ادیازش برب يکار نیکنم همچ یشناسم، فکر نم یرو خوب م یمن خانوم بهشت -

 د؟یشناس یچقدر م: کردم بیج يو دست تو ستادمیا راست

دنبال  نیاگه اومد: میچشم ها يسر بلند کرد و زل زد تو. ماند رهیخ شیبه کفش ها. دیکش شیبه موها یدست

نشستن  يحقش هم نبود به جا ه،یخوب یلیتونم بگم دختر خ یم هیچطور دختر شونیا دیمدرك که مطمئن بش

به نفس  یاون قدر متک... منزل شماست  داریدونستم سرا یزندان باشه، من نم يدرس االن تو يسر کالس ها

 دیکردن با یزندگ یخونه جنابعال يهمه وقت تو نیفکر کنم ا. ازش نداشته باشم یبرداشت نیبود که همچ

 درسته؟ دش،یکمک کرده باشه بشناس

محک  يآمده ام برا. فندق نهیشیراجع به پ قیام تحق امدهیکه ن. که علت آمدنم را حدس زده است یعنی نیا

 خوبه یلیکه برگرده دانشگاه خ ادیاز دست شما برب یبه هرحال اگر کمک: زدم یجا م دینبا. بیزدن رق

باهوش، . بود یپسر باهوش. کنم یم يمطمئن نبودم که درست نقش باز یتفاوت باشد ول یکردم لحنم ب یسع

آنکه منتظر  یممکن بود فندق دوستش نداشته باشد؟ به خاطر اخالق بدش؟ ب. هم بداخالق یمحکم و کم

 .آمدم رونیکردم و از آنجا ب یجوابش بمانم خداحافظ

نداشت فندق دوستش  یلیدل. کردم یم سهیاحمق  خودم را با او مقا کی نینشسته بودم و ع نیماش يتو حاال

. مجرد بود. اش و هم رفتارش افهیهم ق. جذاب بود. کرده بود لیتحص. نبود ادیشان ز یاختالف سن. نداشته باشد

 یشانس چیکه ه یواقع چیه کی. دمبو چیهمه ثروت، انگار ه نیبا ا. کرد به فندق کمک کند یم یداشت سع

 .ساخت یم زیهمه چ چیبودم که از ه یمن آدم ینداشت ول
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و بعد  دیو ناه ونیوارد شدم و به هما. عمارت سوت و کور بود. شدم و از تراس باال رفتم ادهیپ نیاز ماش کالفه

اخم کرده نگاهم کرد و . خواست سر به تن من نباشد یدلش م ونیبود فقط هما شهیفضا مثل هم. آنا نگاه کردم

و  یخسته بودم و عصب. قصدش را هم نداشتم. مینگو يزیآنا اشاره کرد چ. لب پراندم ریز یتفاوت سالم یمن ب

 هی: کتم را انداختم لب مبل و به مستخدم تازه نگاه کردم. ندازمیرا سر لج ب ونیهما تیخواستم با عصبان ینم

 اریب ییچا

 ذار کنارآلبوم رو ب نیبسه ا: گفت ونیهما. دمیو گردنم را مال نشستم

که  یبه همان حال ماندم و بعد چشم گشودم و به دو زن هیچشم بستم و چند ثان. بلند شد و رفت طبقه دوم بعد

تنها وجه . هم با هم نداشتند یحرف چینشسته بود و ه دیآنا کنار ناه. نشسته بودند نگاه کردم میرو به رو

 ونیافتاد و هما ینم دجونیدست ناه زها ا یکه تازگ یآلبوم. بود ارشیک يمشترکشان نگاه کردن به عکس ها

آن  يو درباره خاطره  ایک يها یعکس دو سالگ يانگشت گذاشته رو دیمثل حاال که ناه. کرد یم یرا عصبان

 .زند یعکس با حسرت حرف م

من  ياشده اند بر زیقدر عز نیها ا یخاطره ها که تازگ نیا دنیشن. گوش کنم شانیخواهد به حرف ها یم دلم

من فکرم . کند یو پشتش را نوازش م دیناه یاشک يآنا مغموم زل زده به چشم ها. است نیجور تسک کیهم 

. لحظه معطوف کنم نیرا به هم مکردم حواس یسع. رود یچشمم کنار نم يپناه از جلو رانیا. رود یهزار راه م

 .به آنا زل زدم

دانست قرار است با  یم ونیهما. دارم همانیاست؟ خبرشان دادم و گفتم م ادشی نجا،یکه آمد ا يبار نیاول

 ینگرفته بود و فکر نم يحرفم را جد ونیچون هما. دانست ینم دیناه یاز قبل بهش گفته بودم ول. میایب تایآناه

 یگفت دوست دخترش مامان ارشیو ک هیک دیپرس دیناه. راجع بهش نگفته بود يزیپس چ. اش کنم یکرد عمل

وقت  چیه. کرد من دوست دختر داشته باشم یباور نم دیناه. دیغش غش خند دیوق زده ناه يچشم ها يو جلو

نداشت من ازدواج کنم  يخودش هم عالقه ا. بکنم يشرکت کار يها يبود جز سر و کله زدن با مشتر دهیند

آنا همان روز . اش قدم رنجه کند يخواستگار يو او برا فتدین بییاز سقف پا یآسمان يحور کیچون منتظر بود 

 همانیم دیناه يها دنیو خط و نشان کش ونیهما يو غرغرها ارشیو درشت ک زیر يها یعصر بعد از شوخ

 .بود يروز نیدرست همچ. خانه شد نیا

 نجا؟یا يرو که اومد یروز اول ادتهی -

 خشیبود تار آره امروز: دیآنا آه کش. منگ بود دیناه. برگشتند نگاهم کردند هردوشان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 هم بود ایک: راه افتاد دیناه ياز چشم ها اشک

 یبهش م. گذاشت یسر به سر آنا م ارشیک. دل من هم فشرده شد. دیناه يرا حلقه کرد دور شانه  شیبازو آنا

 نیهم به ا یکم کیگفت  یبهش م. شرکت یها شده بود مشاور حقوق یچون آنا تازگ. گفت خانوم مشاور

آنا  يرابطه . چرا آنجاست دانست یانگار که م. زد یآنا مطمئن لبخند م. مهرداد مشاوره بده کمتر بداخالق باشه

بار  نیاول یوقت. گفت چه کار کند و چه کار نکند یبهش م یوقت ها حت یلیخ. وقت بد نبود چیه ارشیو ک

و من گفتم بچه است آنا پشتش درآمد  انریسفارش گرفتن برود خارج از ا يمن برا يبه جا ایخواست ک ونیهما

 .ردیبگ ادی ییجا کیاز  دیو گفت باالخره با

 يفقط همان هفته اول برا نکهیا. کند یآنا طرز ابراز احساساتش با ما فرق م نکهیا. دیگو یراست م یعل دیشا

 .یشگیهم يکرد و بعد دوباره شد همان آنا يسوگوار ارشیک

 مهرداد؟ -

اش  یعسل يمردمک ها يکه رو یاشک يبا پرده . میچشم ها يزل زده بود تو. نگاهش کردم. نرم بود لحنش

 .اشاره زد دیبه ناه. نشسته بود

 يدستش را از دور شانه  تایآناه. که مخالف ازدواج من و آنا بود يدیجا بلند شدم و نشستم کنار مامان ناه از

قدر  نیا: نوازش کردم میتر نشستم و شانه اش را مال کینزد. مت باررفت به س. برداشت و از جا بلند شد دیناه

 يدیآزار م ينجوریخودت رو زجر نده، روح اونو هم ا

 یحق با عل. دانستم چطور آرامش کنم ینم. شد به هق هق لیتبد. آرام شود ناله اش بلندتر شد نکهیا يجا به

او . کند یفندق فرق م یمهم نبود، ول شیآنا برا. زن چطور رفتار کنم کینگرفتم با  ادیوقت  چیمن ه. است

 ....کنم  تشیاگر اذ.... اگر بلد نباشم .... اگر نتوانم . ملوس است یلیخ

 نیبخور نویا -

 نباشه ظیغل یلیخ: را از دست آنا گرفتم وانیل. کوکتل بود.  میبه آنا نگاه کرد هردومان

 اس وهیآبم شترینه، ب: دیآن طرف ناه نشست

 دیبخور: دیرا گرفتم طرف مامان ناه وانیل

 ندارم لیخوام م ینم: تکان داد سر

 براتون؟ ارمیآرامبخش ب...  نیخوبه بخور: را نوازش کرد شیبازو آنا

 !طور نگران من باشد؟ نه نیوقت شده بود ا چیه. گره خورده آنا نگاه کردم يچهره نگران و ابروها به
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اوضاع  يطور نیا: و از جا بلند شدم زیم يرا گذاشتم رو وانیل. ار کنماشاره کرد من هم اصر. نگاهم شد متوجه

 بلند شو مامان. شه یوقت خوب نم چیه

بود  نیهم يبرا. دیمامان ناه ایزدم  یصدا م دیناه ایمادرم را  شهیمن هم. بود ارشیمخصوص ک» مامان« لفظ

 میکم قدم بزن هی میپاشو بر: دستم را دراز کردم طرفش. که سر باال آورد و درمانده نگاهم کرد

زود : بهش لبخند زدم. سوخت شیدلم برا. بودند یاشک شیباز هم چشم ها. آنا دلخور نگاهم کرد. جا بلند شد از

 میگرد یبرم

ها  یراحت نیبه ا دیبر یم یاز کس یوقت یدل لعنت نیخب ا یول. دلم سوخت شتریب. سر تکان داد خوشحال

. هوا سرد بود. میآرام آرام از سالن خارج شد. بودم يا نهیک ونیمثل هما. دست خودم نبود. خورد یجوش نم

آن را . رونیو برگشتم ب برداشتمرا  دیاشارپ ناه. داده به مبل هیکه آنا چشم بسته تک دمیبرگشتم داخل و د

را ازمان  ارشیکه ک يبه سمت خانه ا میخواستم برو ینم. میآمد نییو از تراس پا شیانداختم دور شانه ها

آن  یدانستم دخترک یم نکهیا. کرد یزده م جانینگاه کردن بهش من را ه یزمان کیکه  يخانه ا. گرفته بود

 نیتر شده نیحاال آنجا نفر. بود زیانگ جانیتپد ه یتند م شیادلم بر ییجورها کیطرف عمارت است و من 

 چارهیمن را هم ب. خانه را برده بود نیا يآدم ها نیزتریدوتا از عز یلعنت يآن خانه . شناختم یبود که م ییجا

 هکه چشمش ب ستادمیکنارش ا يجور. میراه افتاد اطیو در عرض ح میآمد نییآرام آرام از پله ها پا. کرده بود

 آنا حالش بده چرا؟: آرام گفت. فتدیسوت کور پشتش ن يلخت و خانه  يدرختها

 یکه م دیفهم یکار م نیبا ا. منصرف شدم یخواستم گلو صاف کنم ول. یکی نیداشتم جز ا یهر حرف توقع

 .االن وقتش نبود. مهم بزنم يخواستم االن حرف ها یمهم بزنم و نم یخواهم حرف

 ستیوب نمنم حالم خ... دوشش افتاده  يکم شلوغ شده، کارها رو هیشرکت : گفتم

 ؟یگرفت لیوک یدختر مندل يبرا یواسه چ: را گرفت و آرام فشرد دستم

 بود؟ دهیاز کجا فهم. کرده ام یباشند که حرفم را عمل دهیکردم فهم ینم فکر

 فتهیب ریگ يجور نینکرده، انصاف نبود ا يکار نیکه اون همچ دیدون یخودتون هم م: کردم نگاهش

 ستمیمطمئن ن یچیبه ه گهیمن د -

 ....بره رونیخونه ب نیاز ا يهم حقش نبود اون جور یمندل: گفتم. بود که من هم داشتم یحس

 يبچه  یتموم بشه من بفهمم ک بتیمص نیبوده بهش بده، فقط ا یگفتم حق و حقوقش رو هرچ ونیبه هما -

.... 
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 نکن تیخودت رو اذ يجور نیبسه مامان، بسه ا: آغوش فشردمش يتو. راه افتاد اشکش

 .فرستاد رونیغصه اش را با آه ب یتند سر تکان داد و باق تند

 ؟يدوستش دار -

 .ذهنم رژه رفت يپناه باز تو رانیا مانیا. نگاهش کردم منگ

 ؟يرو دوست دار یدختر مندل -

 .زد یپناه پوزخند م رانیا مانیا. ماندم ساکت

اون روز . حواست بهش بود يچطور دمید.... هست مهرداد  یحواسم به همه چ یگم ول ینم یچیمن ه -

 .... يمطمئن بشم که دوستش دار یمهمون ادیخواستم ب یم ،يشد یدم ازش غافل نم کی یمهمون

 .کردم بمیفرو ج يدستم را تو. باغ آورده بود جا به جا کردم يرا که با از آن سو ییو با پا برگ ها ستادمیا

 مهرداد؟ یاز ک -

 میکه تازه با آنا نامزد کرده بود یهمون وقت: زل زدم دیناه ادیز هیسرخ از گر يچشم ها به

 آره؟ دهیآنا هم فهم -

 د؟یپرس یچرا م دیدون یخودتون که بهتر م -

 ...رو دوست داشت که  ارشیکه ک یدون یم -

 ؟یخب که چ: به صورتم دمیدست کش یعصب

 خدا لعنتش کنه دوتا پسرم رو بدبخت کرد: اش گرفت هیگر دوباره

 داره؟ یبه اون چه ربط: نگاهش کردم کالفه

رو  گهید یکی... باشن  نجایخوام ا یدختره بزرگ شده نم نیگفتم ا...گفتم ونیبه هما: دیتوجه به سوالم نال یب

 ؟ینیب یمهرداد م ینیب یم....  سیقدر کله خرابه که تا بدبختمون نکنه دست بردار ن نیا....  اریب

 .کرد یفندق اشاره م يو به خانه  بود ستادهیمقابل درخت ها ا درست

 رو اونجا کشتن؟ ایکرده که ک یمامان؟ اون چه گناه یگ یم یچ -

خودم ....  ارمیچشماش رو درم.... کنم  یم چارهیمنو ازم گرفت ب يکه بچه  یمن اون: دهانش را فرو داد آب

 گردنش ندازمیطناب دار م

مقابلش تا مانع نگاه کردنش به آن  ستادمیا. شده باشد وانهینکند د دمیلحظه ترس کی. شده بود خودیخود ب از

 ؟یفهم یم.... گذارم خونش پامال بشه مامان  یشه نم یمعلوم م یباشه، همه چ: خانه شوم
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 مهرداد يخوام تو هم از دستم بر ینم تیبچسب به زندگ رون،یب ایدختره ب نیاز فکر ا: کرد نگاهم

: تکان دادم دییبه تا يسر. وقتش نبود. بدو کنم یکیخواستم باهاش  ینم یول. جا خوردم. آمرانه بود لحنش

 باشه،تو نگران من نباش من حواسم به خودم هست

راست . صورتم نشست يرو نیغمگ يلبخند. دیرا بوس میخم شدم جلو و موها. انداخت دور شانه ام دست

 یبش تیخوام اذ یتو هم مراقب خودت باش نم: ستادمیا

 داخل سرده میبر: چرخاندمش به طرف عمارت. داشتقوس بر شیها لب

 ادهیولش کن، واسه تو دختر ز یستیاگه با آنا خوشبخت ن: را گرفت و محکم فشرد دستم

تفاوت از کنارش  یمختلف به من زده بود و من ب يبود که چندبار به شکل ها یهمان حرف نیا. ام گرفت خنده

 ؟ياون که با شما خوبه چرا باهاش لج دار: گفتم. گذشته بودم

 فهمم مث خاله مهوش هس یمن خوب م لمهیهمش ف: آرام گفت. در يجلو میدیرس

 دونم ینم: لب گفتم ریز

 يرفت تو یم شهیهم. یپشت يسالن جا گذاشتم و رفتم طرف راهرو يرا تو دیناه. آنا نبود. داخل میبرگشت

پاهام به خودش  ياز صدا. و چندتا کاغذ هم دستش بود نهینشسته بود کنار شوم. حدسم درست بود. ابخانهکت

 بهتره؟: پا انداخت يپا رو. آمد

 ستیبد ن: ستادمیچارچوب ا يتو همانجا

 ؟يتو چرا واستاد ایب -

 وقته رفته باال یلیدر چه حاله خ ونیهما نمیبرم بب -

 یهرجور راحت :دیباال انداخت وآه کش شانه

ساختمان  يبلند به دو سو يطبقه دو راهرو نیدر ا. گرفتم شیسالن و از پله ها راه طبقه دوم را پ يتو برگشتم

از طبقه  یکارگذاشته شده بودند بخش يفلز ينرده ها يبود جا یکه چند سال یسنگ ينرده ها. شد یم دهیکش

هردو سمت . شد یهمه خارج م ررسیتجلوتر هردو بخش از  یاما کم. دادند یقرار م دیدوم را در معرض د ي

سمت راست به  ياز راهرو دیبود و سمت چپ به تقل ارشیمن و ک يسمت راست اتاق ها. هم بودند ي نهیقر

محل خواب  یکه زمان دیرس یم یدر به مستر بزرگ نیتر ییانتها. که چهار در داشت دیرس یمتوسط م یسالن

کدام  چیچون ه. نقل مکان کرده بودند نییپا يبه طبقه  کهشد  یم یدو سال یول .بود دجونیو ناه ونیهما

طبقه به  نیکه از اتاق خواب ا يآسانسور. کند یهمه پله را تا باال ط نیا دنیخواب يشد برا یحوصله اش نم
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خاص  يها همانیم زبانیم یاتاق بزرگ حاال گاه نیا. افتاده بود کاریوقت بود ب یلیخ دیرس یاستخر م

 همانیم. بود دجونیمخصوص ناه شیکیکه  دیرس یم ییبه اتاق ها گریسه در د. شد یون میو هما دجونیناه

 يدر واقع تو یول. دارم یمهم يهستم و کارها یمن هم کس دیکه بگو. کرد یخاصش را آنجا مالقات م يها

 میتقکه مس يگرید يووگه و مجله ها يبزرگ پر از مجله ها يدکور کیبزرگ چوب گردو و  زیم کیاتاق جز 

 يگریاتاقِ کار و د یکی. بود ونیهم مال هما گریدو اتاق د. نداشت يگرید زیآوردند چ یم شیاز آن طرف برا

 ...باز اتاق کار.... هم 

از عمرم  يادیز يکه سال ها یساختمان. و دوباره به ساختمان دقت کردم یغرب يبه سمت راهرو دمیچرخ

جا  نیهم. پله ها نگاه کردم يبرگشتم و به ورود. بودم دهیدو نییپله ها باال و پا نیچقدر از ا. بودداخلش گذشته 

بود که در  يقد ينگاهش به تابلوها. اطرافشتوجه به  یب....آمد باال یداشت م. دمیرا د يبودم که شاد ستادهیا

که  يبلند يداده بود نشستم و زل زدم به تابلو هیتک واریداخل راهرو که به د یصندل يرو. راهرو نصب شده بود

جاده . بود دهیکش ریبه تصو يو سورمه ا یو آب يسرد خاکستر يرا با رنگ ها کیوهم آلود و تار يجاده  کی

از . زیانگ جانیترسناك و ه یاالتیخ. به سرم راه داده بودم یگوناگون االتیاش خ ربارهبارها د یکه در بچگ يا

تابلو قدم به  يآمدند و از تو یم رونیب اهیدرختان س کیلرزان و تار يها هیکه از پشت سا وحشتناك یموجودات

از دوستان هنرمند  یکی راتابلو  نیا. گرفته اند تیرنگ واقع االتیخ نیشد ا یباورم نم. گذاشتند یخانه مان م

 دجونیناه. آورده بود هیهد شیبرا ارشیبود و به مناسبت تولد ک دهیخودش کش... واقعاً هنرمند  دجون،یناه

 .شد یاز آن رد نم یکه معموالً کس ییراهرو يتو نجا،یشد ا شیجا نیهم يبرا. امدیازش خوشش ن چوقتیه

آوردم و به  رونشیب عیسر. شد یبدجور منعکس م لمیدر سکوت وهم آور خانه، زنگ موبا. خورد یزنگ م تلفنم

راه . و دوباره به شماره زل زدم لنتیسا يادن گذاشتمش روقبل از جواب د. نگاه کردم بشیو غر بیشماره عج

. در را بستم. افتاده بود کاریب وربود همان ط یکه چند سال یاتاق. یشرق يافتادم طرف اتاق خودم در راهرو

کار سختش را  تیافتاده بود شکا ادشیوقت شب  نیانبار باشد که باز در ا ياز کارگرها یکیزدم  یحدس م

زدند  یچرخاند اما بازهم کارگرها با خودم حرف م یشرکت را م يروزها کارها نیآنا ا نکهیبا ا. من شیپ اوردیب

 .ناختندش ینم تیانگار که او را به رسم

مرفه آدم هستم و ممکن است از  یبا زندگ یفهمند من هم حت ینم نکهیاز ا...شان یمالحظگ یاز ب یعصب

 .عذاب باشم جواب دادمکار آنها در  یاز سخت شتریمرگ برادرم ب

 بله؟ -
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 بله؟ الو؟: و دوباره گفتم یمبل راحت ينشستم رو. امدین ییصدا اما

خاطرم همان  يوقت بود تو یلیکه خ ییصدا. تنگ شده بود شیکه دلم برا ییصدا ن،یگرفته و غمگ ییصدا

 دولتشاه؟ يقاآ: کرد گفت یاش غوغا م یکه ناز داشت و دخترانگ....شد که دوست داشتم یاکو م يجور

 ؟ییتو ؟يشاد: قدم زدن گذاشتم يمبل بلند شدم و بنا ياز رو. هم ساکت شد باز

 بله: و مغموم گفت وسیما

 ؟یخوب: کلمه کی...جمله ساده کی. گفتم یبهش م یچ دیصورتم، االن با يبه پهنا دمیکش دست

 ....من....من....دولتشاه تو رو خدا من يآقا: دردناك التماس کرد. نبود نیفقط غمگ گرید

: دستپاچه لبه نرده ها را گرفتم. ستادمیبالکن ا يرو. شد یباز م یکه به تراس اصل يپنجره قد يتا جلو رفتم

 شده؟ حالت خوبه؟ يزینکن چته؟ چ هیگر....آروم

 ....من .... به خدا .... من .... کنم  ینم هیچشم گر: هق هق کنان گفت هیگر يجا به

. ام بشوم و بروم کنارش یکوفت نیشد سوار ماش ینم یبود که حت ییجا کی. از من دور بود. لکنت افتاده بود به

اول  رینکن خب؟ نفس بگ هیگر.... آروم  يشاد: که آرامش کنم. جا بود نیتوانستم بکنم هم یکه م يتنها کار

.... 

 رو نکشتم به خدا ایمن ک: وقفه گفت یب

کردم خودم  یهنوز مضطرب بودم اما سع. چشم بستم به منظره مقابلم. یگوش يتو دیچیپ قشینفس عم يصدا

 ؟یزن یحالت خوبه؟ از زندان زنگ م.... باشه : را کنترل کنم

 د؟یکن یباور م....رو نکشتم ایبله، تو رو خدا من ک: به التماس افتاد دوباره

 یاز همه م شتریچون ب. کنم یم که باورت مفقط من هست نجایگفتم که ا یم. دادم یم نانیبهش اطم دیبا

 ....کنم یآره آره من باور م: شناسمت

من  نیشما بگ....من گفتم بهشون نجام؟یپس من چرا ا: گفت. ها را فشار دادم لهیم. ملتمس بود. بود نیغمگ

 تو رو خدا...قبول کنن دیکار رو نکردم شا نیا

 ادشیبه من افتاده؟ اصالً چرا  ادشیهمه مدت  نیلحظه از ذهنم گذشت چرا حاال زنگ زده؟ چرا بعد از ا کی

 داده بهت؟ یشماره من رو ک...: به من افتاده، پدر و مادرش 

 نیحاال که ا. خواستم دوباره پرنده بشود و برود ینم. یگوش يتو دیچیپ یم شیفقط نفس ها. رفت شیصدا

 ؟یهست ؟يالو شاد...: پناه بود که ممکن بود  رانیا مانیا کیدانستد من دوستش دارم، که  یقدر واضح همه م
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 خودم حفظ بودم -

 ؟يشماره منو حفظ بود: دیترس یازش م نقدریکه ا یشماره من را حفظ بود؟ شماره کس. خوردم جا

 ...ان ج يشاد ؟يالو شاد: ستمیترسناك ن گریکردم که د یمطمئنش م دیبا. ساکت شد باز

 .را فرو دادم میگلو آب

 رو کشتم؟ آره؟ ارشیمن ک یشما هم گفت: سرد شد. عوض شد لحنش

 ....بگم  نویا دیچرا با... نه : طرف اتاق و آرام گفتم دمیچرخ. شد یبه من مطمئن نم يطور نیا نه

شما و نه مامان و ... نه ... وقت چیه... بخشمتون  ینم نجام؟یپس من چرا ا: آمد و بعد دنشیآه کش يصدا اول

 ....شماست ریتقص رمیاگه بم...بخشم ینم.... بابات 

 یسرم م. دیکوب یقلبم م. دمشید یم کیرفتم از نزد یم دیبا. درمانده و خسته. درمانده بود. مچاله شد قلبم

صبر کردم . باز بترسدبرداشت کند و  يگریجور د کی دمیترس یم. يحق دار میشد که بگو یزبانم باز نم. دیکوب

کنم  یرو خراب م تونیزندگ امیم رتونمردم از اون باال دنبال س یوقت: و گفت دیخواهد بگو یدلش م یهرچ

 دیمطمئن باش

گذارم  یمن نم رون،یب يایتو م ؟يریمیگفته تو م یک: را محکم به هم فشردم و زمزمه وار اما مطمئن گفتم لبم

 يریتو بم

بعد  رونیب امیم يفکر کرد ؟ییتو مگر خدا رم؟یمن بم يگذار یتو نم: پوزخند زد. نداشت یانگار سر آشت یول

زنم  یبا چاقو م یمن رد بش يمتر هیاز  رونیب امیاگه ب. گرفتم ادی زیچ یکل نجایمن ا ؟يدیدوباره زجرم م

 کنم یشکمت رو سفره م

چسباند به  یسه تا عروسک گرد م....  جمیگفت عج یبه دوستانش م....  یگفت وخش یمن که به من م فندق

 ؟یخودت ؟يشاد: دیکش ریسرم ت. حاال چاقوکش شده بود دیپوش یبنفش و سبز م يها یاش و کتان یکوله پشت

کنم، مطمئن باش  یم اهیرو س یکیتو  یمرده، من زندگ نجایا گهید يشاد... مرده  ينه شاد: و تلخ گفت يجد

 مهرداد دولتشاه

. کنم هشیحاال وقتش نبود توج یول. کردم یهم نفرتش را با گوشت و خون حس م دیو شا تیاوج عصبان تازه

من آن پسره  ياگر به جا یحاال خودش مهم بود که درمانده نباشد حت. حاال آنقدرها مهم نبود که دوستش دارم

 بکش خوبه؟ واصالً من...رونیب ایباشه تو ب. زمیباشه عز: گفتم. را بخواهد یلعنت ي

 .حرف زدنش باز شد راه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٢٠٠ 

 ادمیکردم  دایدوست پ یکل نجایمن ا.... حواست به خودت باشه  ؟يفکر کرد یکُشم پس چ یم: زد پوزخند

 یکی رمیاگه بم یحت ،يریجوابش رو بگ دیبا یروز انداخت نیتو منو به ا ؟یفهم یم....آدم بکشم يدادن چطور

 ....فرستم سراغت  یرو م

اگر  یحت. شود یخالص م یاز درماندگ یکم يجور نیاگر ا. فحش بدهد. دیوخواهد بگ یدلش م یهرچ بگذار

 .و کالفه نباشد یطور عصبان نیا یول. خواهد من را بکشد یدلش م

 نباش خب؟ یعصبان يجور نیا یول...باشه  -

 ترسم یهم ازت نم گهید. ستمین یمن عصبان -

من . روز انداختمش نیمن بودم که به ا. بودم قشیکه واقعاً ال یفحش یحت. مانده باشد يزیچ دیماندم شا ساکت

 تیمنِ خودخواه تمام. قشنگش را خراب کردم یمن بودم که زندگ. شیدوستها شیبودم که نگذاشتم برود پ

دخترك معصوم و . گفتم دوستت دارم یبهش م دیبا. گفتم من را ببخش یبهش م دیبا. نگفت يزیچ یول. خواه

دوستش داشتم ... عاشقانه  یاالتیو خ ییآلبالو نیماش کیخواست جز  ینم یچیه ایرا که از دن یمهربان و خندان

 یگفتم حت یبهش م دیبا. من است يایتر از دن یدنیاز تجمالتش قشنگ و د یخال يایکردم چقدر دن یو فکر م

 .... زمیعز: لب باز کردم. کردم یم يحسودداشت  ایدن نیاز ا یکه سهم ارشیبه ک

نگاه  یبه صفحه خاموش گوش. دیتلفن را قطع کرد و باز از دستم پر. ماندند میکلمه ها همانجا پشت لب ها اما

گفتم هرجور  یم ونیبه هما دیبا. رونیاز جا بلند شدم و رفتم ب. تخت يتلفنم را پرت کردم رو یعصب. کردم

 دیناام یدست دست کنم که آنجا از زندگ نیاز ا شتریتوانستم ب ینم. رونیب دیایبکند تا زودتر ب يفکر کیشده 

به خودم مسلط  یکنار راهرو تا کم یصندل ينشستم رو. یغرب يرفتم به سمت راهرو. شود و از دست برود

 دیهمش مزخرفه، با: بلند گفت. بود یاو هم عصبان. دیرس یبا تلفن به گوشم م ونیحرف زدن هما يصدا. شوم

 رایخودت ته و توش رو درب....یبفهم

خواستم گلو ....دید ینم یکیتار يمن را تو.....و لرزان بود یعصب شیصدا....درِ اتاق يآمده بود جلو ونیهما

اگر  یفهم یم ؟یگ یم یچ یفهم یربط داشته؟ م کهیزن نیمن به ا ارشیمرگ ک یعنی: صاف کنم که گفت

 ارشیک..... گفت  یاول به خودم م.... ودب...يزیاگر چ ارشیچه کار کنم؟ ک....  دیمن با..... من .... راست باشه 

 به من بگه؟ دیچرا نبا

 دانست؟ یرا م یچ ارشیزد؟ ک یحرف م یاز چ ونیهما. منقبض شد تنم

 تهیحال.... کشم  یم شیهمشون رو به آت یراسته زندگ یگ یکه م ییچرت و پرتا نیا يمن اگر بفهمم همه  -
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 دیرس یاگر م. نبود که خودم را پنهان کنم ییجا. تر شده بود کینزد ونیهما يصدا. از جا بلند شدم اریاخت یب

 .داد یم صیتشخ یکیتار يراهرو حتماً من را تو ي انهیبه م

 تمومش کن.... همش اوهامه  نایرو کشته، ا ارشیاون دختره ک...بشنوم يزیخوام چ یتمومش کن نم -

 ونیهما. بود دهیتاب کیتار يراهرو يوکه ت یطرف نور کم رمق دمیچرخ. باره قطع شد کیبه  شیصدا بعد

 .به دست زل زده بود به من یگوش

 مهرداد؟ -

شده  یچ. ستادهیا شیرو به رو یراهرو عادت نکرده و شک داشت ک یکیهنوز به تار شیبود چشم ها معلوم

 بله؟: در عوض گفتم. دمینپرس یبپرسم ول ونیرا از هما نیخواست هم یبود؟ دلم م

 ؟یکن یچه کار م نجایا: قطع تماس را فشار داد يجلوتر و دکمه  آمد

 ...حالتون خوبه  نمیاومدم بب -

  نییپا امینه برو خودم م: دیدور خودش چرخ دستپاچه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

رفتم طرف اتاق خودم در سمت . که در فکر بود ونیطرف هما دمیچرخ...  ستادمیا... به سمت پله ها  رفتم

. بود رضایبود؟ نه عل يشاد. آه از نهادم بلند شد. ال داشتمک سیم کی. ام را برداشتم یگوش. عمارت یشرق

 .جواب دادم. دوباره زنگ زد رضایعل. به همه شان. به همه شان شک داشتم. دانست یم یچ ونیهما

 ؟یسالم خوب -

 .چقدر تنها بودم.... زند؟ نه  یمشکوك م ونیهما میبگو... فندق زنگ زد؟ نه  میبگو بهش

 خوبم -

 ؟يبه انور يزنگ زد -

 ؟يکرد دایرو از کجا پ يانور. شدم الشیخیزنم گفتم که ب ینم: منقبض شد تنم

خب بازم  یول.... درسته  یلیکارش انگار خ یکی نیخواستم بگم ا... با چندتا رابط که به هم وصل بودن  -

 گهید هیبراش کاف یخوب گرفت لیوک هیبه هرحال االن ...  یکار قانون دخالت نکن يکه تو نهیمن ا هیتوص
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با من حرف زد نشانم داد زندان چه بر سرش  شیپ قهیچند دق نیکه هم یدختر درمانده و عصب نیبود؟ ا یکاف

حاال که به همه . خودش مشکوك بود ونیحاال که هما. را شل گرفته بودم زیهمه چ یلیخ. نبود ینه کاف. آورده

 .کردم یم شتال شتریب دیشد با یم وانهیحاال که فندق من آنجا داشت د. شک داشتم

 الو مهرداد؟ -

 زنم یبعد حرف م...  یکنه عل یسرم درد م -

گه من خواستم  یآنا م: نگاهم کرد. طرفش دمیچرخ. شانه ام يدست گذاشت رو ونیهما. را قطع کردم یگوش

 ...شه  یمن باورم نم یاون دختره، ول يبرا میریبگ لیوک

 نیمن ا ادیسرش ب ییاگر بال. رمیبگ لیچون من خودم خواستم براش وک دیآره باور نکن: فاصله گرفتم ازش

 کشم یم شیرو به آت یزندگ

عوض شدن رنگ . شد یم نییاش باال و پا نهیس. شدند یسخت و سنگ شیچشم ها. منقبض شد صورتش

 .به وضوح معلوم بود یکیصورتش در آن تار

 یم نیقدرت پدرم را تحس یکه زمان....مهرداد دولتشاه...من. دمیطرف اتاقم و در را محکم به هم کوب رفتم

بهش  یحاال حت....بودم ستادهیا شیحاال رو در رو....باشم يو قو رمیاو را بگ يخواستم جا یکه م....کردم

 .ارزش دارد شیبرا دنیدانستم جنگ یکه م یخاطر کس يبرا...مشکوك بودم 

تلفن بوق . آنا آمد داخل. دیاتاق چرخ رهیدستگ. را گرفتم يره انورشما. سرم هزار صدا با هم در جدال بود يتو

 حوصله ندارم رونیبرو ب: به آنا زل زدم. خورد یم

 .ستادمیدرب بالکن را بستم و تنها همانجا ا. بالکن يبلند شدم و رفتم تو. ستادیا شیسرجا اما

 ؟يانور يالو؟ آقا: وصل شد تماس

*** 

شد پنجاه نفر همراه هم  یباورم نم*. شلوغ کرده بود یبند را حساب گریباهمد آن هم یفرار پنجاه زندان خبر

 گریپنجاه نفر با همد یعنیکار  نیا. تونل کنده بودند نیکف زم. یآن هم از چه راه. بتوانند از زندان در بروند

هم  یکس چیه نکهیتر ا بیعج زیچ کیو  درا نفروخته بو یکیکدامشان آن  چیه. کرده بودند یکیدست به 

دادم  یگوش م شتریمن ب. میزد یماجرا حرف م نیسلول و درباره ا يتو میهمه مان جمع شده بود. بود دهینفهم

به مهرداد  شیافتاد که دو روز پ یم ییبه حرف ها ادمیهم  انیخط درم کی. گفتن نداشتم يبرا يزیچون چ

 یم ادمیلحن صحبتش  یحرف زدم؟ بعد ه ينجوریواقعاً من باهاش ا یعنیگفتم  یبا خودم م یزده بودم و ه
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 یسوخته باشد؟ شلوغ میدرصد احتمال داشت که واقعاً دلش برا کی یعنی. دمیکش یآمد و از خودم خجالت م

 .گذاشت بهش خوب فکر کنم یسلول نم

 يمردا نیا: داد زد یخانوم عصبان يجلد پر يرفت تو ینم گریخوب شده بود و د يکه حالش چند روز نیمیس

 رفتن حاال؟ یکدوم قبرستون ییپنجاه تا. ادیازشون برم یبگ یهرچ یشال

تونن بکنن  یکنن همه کار م یم یکیدست به  یمردا وقت نیاتفاقاً هم: زد گارشیبه س یپک یماه عصب يپر

 خاك بر سرتر از ما زنا هم هس آخه؟ ن؟یرو تو دلتون نگه دار گهیدو شب حرف همد نیتون یحاال شماها م

 ؟يدیچته؟ آدم ند: ماه براق شد سمتش يپر. ماه يزل زده بود به پر محبوبه

و من هم مثل او  یدانست چه حرف یگفته بود با هم حرفشان شده، نم. به من نگاه کرد یرچشمیز یموشراب

گفته  یگفت به نظرت چ یم یموشراب. ترسد یسگ ازش م نیگفته به محبوبه که ع یکنجکاو بودم بدانم چ

پلکد بلکه  یبر محبوب م وماه دور  يگفته بود پر یبود که موشراب ادمیفقط  دیرس یبه ذهنم نم یچیمن ه یول

خودش  يسرجا یچیه. جمیروزها گ نیمن ا. دوستت دارد دیترنم گفته بود مهرداد شا.با پول او بتوانند فرار کنند

 .ستیذهنم پر است و خال. یچیه. ستین

تونستن  ینم یگه چیقد پشت هم رو داشتن مردا ه نیه زنا همماه اگ يقربون دهنت پر يا: گفت مرجان

 بخورن

 يمادرشوهر بدبختت رو نفله کرد يحرف نزن خودت زد یکیتو : غر زد خایزل

خونم رو کرده بود تو  کهیاون زن ،یزر مفت بزن ومدهیبه تو ن: شیبازو يطرفش و چنگ انداخت رو دیپر مرجان

 کرد یداشتن با عروسش بهتر تا م تیاون اگر زن.  شهیش

که  يجور. دیپوش یم یجور خاص کیکه مقنعه اش را  يزن تپل مپل چشم سبز. اتمانیافتاد به استاد ادب ادمی

غلط  تیگفت زن یم. گفتند بولداگ یپسرها بهش م. رونیخواستند از دو طرف بپرند ب یانگار م شیلپ ها

 .درست بود زیهمه چ نجایا یول. است

 يدونه چندتا زن رو از شر توله  یمن که پرونده ام پاکه پاکه خدا م: مفخم پاهاش را دراز کرد وسط جمع ردکت

 ناخواسته خالص کردم

 ؟يدیغیچقد ازشون ت: پوزخند زد محبوبه

بدبخت رو کش  يضایاون مر نیاز تو بود که مورف تریبِ. کَرَمشون بود یهرچ: مفخم گفت. هم غلط بود دنیغیت

 یفروخت یتو بازار قد خون بابات م یرفت یم
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فک  نیبنداز کهیبه هم ت نیفقط بلد شهیهم نینیب یزر مفت بسه م: تکاند واریرا کنار هره د گارشیماه س يپر

 کردن؟ یم کارینشستن چ یاون پنجاه تا دور هم م نیکرد

 زدن یدلبراشون حرف م ي نهیاز سک و س: گفت بایفر

 دنیچسب یبه هم م یکیبندم تو تونل به اون تنگ و بار یشرط م: گفت یموشراب. دنیشان هرهر خند همه

 شدن یهم م یبه حال یحال

 .دندیبلندتر خند باز

. رفتم یخواست م یمن هم دلم م. زد رونیو از سلول ب دیکش رونیخودش را ب تیاز وسط جمع یماه عصب يپر

ماه را که  يخاموش پر گاریمرجان داشت س. بود ادیز یلیخ گاریس يبو. را نداشتم شانیحوصله چرت و پرت ها

 .کرد یمانده بود دوباره روشن م یاندازه دو پک ازش باق

 خواد فرار کنه؟ یماه م يراسته پر: گفت یموشراب

 خورده يادیگه ز: گفت نیمیس. ساکت شدند همه

 رسه یزورمون نم میتونل هم بکن میواقعاً ما بخواه: کرد دشییهم تا بایفر

 کندن یچاه م يکندن آ یچاه م يآ میداشت یما تو باغمون چارتا افغان: با عشوه گفت نیمیس

حرفا هستن تونل بکنن  نیتنه لش تر از ا ایرونیبودن وگرنه ا یهم نصفشون افغان ایالبد فرار: مفخم گفت دکتر

 زندان رونیتا ب

اگر تونل  نجایبوده، ا یخال نیزم یلبودن دور و برش ک يبند نایکه ا ییجاش هم مهمه، اونجا: گفت یموشراب

 به بند مردا یرس یم یهم بزن

 شگاهیزا میراست باس بر هی گهیاونجا هم با همد: گفت خایزل

 ؟يبود دهیمگر تو اون زندون رو د: دیپرس یماه برگشته بود از موشراب يپر. دندیهم خند باز

 بوده يریمگر نگفتن شهر کو: سرش يرا جمع کرد باال شیموها یموشراب. ساکت شدند همه

 .ماه يزل زده بود به صورت پر مطمئن

 دونم یچه م: ماه شانه باال انداخت يپر

 ؟يریگیمن فاز م گاریس لتریمرده خور با ف: زد نگاه کرد یمحکم پک م گاریس لتریمرجان که داشت به ف به

البد  ؟یفروخت یم یها رو به ک نیمورفتو بگو  یخب عشق: به شانه اش زد یدست. به محبوبه نگاه کرد بعد

 آره نیهم نبود یباند گردن کلفت یلیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٢٠٥ 

به نظرتون : مرجان برگشت سر بحث اول. دیماه هرهر خند يپر. نگفت يزیخودش جمع شد و چ يتو محبوبه

 م؟یدر بر نجایاز ا میتون یما م

: نیمیطرف س دیسلول و انگشت کش يولو شده بودند تو يجور کیکه هرکدام  ییزن ها يچرخاند رو چشم

 ندازهیهممون رو به شکر خوردن م تیره تو جلد خر یدفه م هیوسط کار  ل،یکه تعط یکی نیا

درد  نینداره، با ا یدکتر هم که جسم و جون: مرجان به مفخم نگاه کرد. حواله اش کرد یفحش یلب ریز نیمیس

 شه یم یبتیمص رونیزنه ب یهم م رشیوسط راه بواسره  یم نییمفاصلش دوتا پله رو هم به زور باال و پا

 دیانگشت کش انهیموذ. مناسب در رفتن است دیکاند یو مشتاقانه به مرجان نگاه کردند بدانند ک دندیخند همه

طرف بعد  هیبه خودش هم  دنیطرف شاش هیاش  هیتو تونل زر زر گر ،یچیهم که ه قویجوجه ر نیا: طرف من

 .رونیب میبزن قیباس با قا

 واسه در رفتن آره؟ یپه البد خودت خوب: ماه گفت يپر. خودم جمع شدم يتو. دندیدوباره خند همه

 مگه من چمه؟: سپر کرد نهیس مرجان

تا . یکن یرو سفره م کمشیش یزن یچشات ابروئه م يهم گفت باال یالبد هرک: وسط سلول ستادیآمد ا يپر

 ناکار شده مونییجا هیهرکدوم  رونیب میبرس

 میاریباهاش نون درب میخوا یفقط به اونجامون کار نداشته باش که بعد م: دیکرکر خند خایزل

 بهتره برات یبمون نجایصفت هم یب يتو: گفت یموشراب

 ....مارموز ياز همه بدتر یکیتو : براق شد خایدر دفاع از زل مرجان

 گه یراس م: ماه گفت يپر. دیخند يور کی یموشراب

 بوده؟ یشوور خواهرت ساق یگفت: ماه مطمئن گفت يپر. مینگاه کرد یمان به موشراب همه

 که آره منظور؟ رمیگ: نگاهش کرد يجد یموشراب

 یکرده باش شیکه تو اُفُق یکس یشناختن همچ یگن نم یبرو بچ م یچیه: ماه شانه باال انداخت يپر

هنوز آدم مورد  یعنی. نشده بود دییتا شیها يم بنده شیهنوز پ یکه پرونده موشراب یعنی نیا. هم سکوت باز

 وقت به گوشت نخورده نه؟ چیپس اسم عسگر گوش طال ه ؟يجد: امدیکوتاه ن یموشراب. اعتمادشان نبود

 ؟یعسگر گوش طال رو تو کشت: دیکوتاه کش یغیج محبوب

 طال؟ زیبوده حاال عسگر چ یک: گفت خایزل
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وسط همهمه و دست و . زد مجبورم کرد از جا بلند شوم یبلندگو که اسم من را صدا م يصدا. دندیبلند خند همه

که زنگ زدم گفتند  شبید. ندارم یدانستم امروز مالقات یم. دمیدو رونیاز سلول ب نیزم يولو شده رو يپاها

 ششیبابا هم بماند پخودم اصرار کردم . مارستانیسنگ ساز مامان دوباره دردسر شده و مجبور بودند بروند ب هیکل

بابا او را  دیشا. حال مامان خوب شده بود دیشا. اسم صدا زدن خوشحالم کرده بود نیا یول. نگذارد شیو تنها

 چادرت کو؟ ؟ينجوریا: بهم انداخت ینگاه میخانم دباغ ن. در يجلو ستادمیا. گذاشته بود و آمده بود مالقاتم

 دارم؟ یمالقات: زده گفتم ذوق

 شه یآره بدو االن وقت تموم م: چشم نازك کرد پشت

 یمن بخوام برم دوتا آدم به درد بخور م: گفت یماه داشت م يپر. بحثشان باال گرفته بود. سلول يتو برگشتم

 زونهیبرم شما همتون مفتون آو

 شده؟ یچ: به من انداخت ینگاه مین

 چادر: تختم نشسته بود نگاه کردم يکه رو یموشراب به

رفتم طرف . نیمیمرجان برش داشت و پاسش داد به س. چادر افتاد وسط اتاق. را گلوله کرد و پرت کرد چادر

 ریبگ ایب: دست تکان داد خایزل. خایزل يو او انداختش برا منیس

 شه بده یوقت تموم م: گفتم درمانده

: میو گرفت جلو دیستش قاپماه از د يکه پر بایفر يبرا ندازدشیمحبوبه و او خواست ب يپرتش کرد برا خایزل

 ریبگ

 یکه به اتاق مالقات وصل م یبه سمت خروج میهمراه مامور بدرقه رفت. به طرف راهرو دمیرا گرفتم و دو چادر

 ینیکاب يدانستم آن طرف مخصوص مالقات ها یم. گرید یطرف دیشد اما بر خالف انتظارم راهش را کش

 ؟ینیچرا مالقات کاب: دمیپرس. است

 برو: ستادیکنار ا. را چرخاند دیاز پشت در کل یکیدر را زد و . را نداد جوابم

 ينشسته بودند و صدا شهیبه دست پشت ش یزن ها گوش. مالقات يرا مرتب کردم و رفتم داخل راهرو چادر

برو : بودم که نگهبان بند گفت يرحضوریهنوز دنبال علت مالقات غ. به پا کرده بود ییحرف زدنشان غوغا

 پنج نیکاب

 نجا؟یا: برگشتم به مامور نگاه کردم. کردم یشک م شتریرفتم ب یهرچه جلوتر م اما
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. به سالم تکان دادم ينشستم و سر. شناختمش ینشسته بود که نم یزن میرو يجلو یسر تکان داد ول فقط

چادر و مقنعه جمع و  انیقاب صورتش م. بود دهیپوش اهیس يمقنعه بلند و چادر کی. نکرد یفرق چیصورتش ه

بود آنقدر پهن بود که  دهچشم ز يکه رو ینکیع شهیش. دیرس یو خسته به نظر م دهیصورتش رنگ پر. جور بود

خوب به .  یطب نکیع يرا گذاشته باشند برا یآفتاب نکیع کی میانگار که فر. نصف صورتش را پوشانده بود

را برداشتم و  یگوش. دمشیآمد کجا د ینم ادمی یمد ولآ یبه نظرم آشنا م نکهیصورتش دقت کردم با ا ياجزا

. آمد یطرف نم نیا یاز گوش شیصدا یخوردند ول تکان شیچند لحظه مکث کرد و بعد لب ها. سالم کردم

 شنوم ینم ؟یچ: گفتم

چند ضربه بهش زدم و زن کالفه و . خراب است یفکر کردم گوش. بار آرام تر نیا. را تکان داد شیلب ها باز

 یم يزینگاه کنم؟ زل زدم به لبش که چ شیبه لب ها یعنی ؟یچ یعنی. اشاره کرد شینامحسوس به لب ها

 .....شن یم.....  تیاذ..... بابات ..... مامان ....هستم....قاتل....من....بگو.... شمرده شمرده . گفت

 ....مامان و بابام : گفتم یگوش يو تو شیشدم به لب ها رهیدوباره خ .به وضوح از هم باز ماند دهنم

شده  تیشوند؟ اذ یم تیبود؟ مامان و بابام اذ یمنظورش چ. که مانع حرف زدنم بشود نیرا گذاشت زم یگوش

 اند؟

 رند... یم... یم: لب زد دوباره

ام  نهیبه س دیکوب یم یتوخال یدر اتاق یطبل مثل. دیتپ یقلبم تند م مرند؟یمامان و بابام م. گرد شدند میها چشم

 یسع.... وقت نبوده  چیانگار ه. رفته است. ستیکه ن دمید یبزنم ول یخواستم حرف. و نفسم را بند آورده بود

ناخودآگاه به انعکاس صورت خودم . تنم لمس شده بود. کرد ینم ياریمغزم  یگفته است ول یکردم بفهمم چ

زن را  نیا یبودم؟ ک دهیشن یمن بودم؟ چ نیا. و نگران دهیترس ن،یغمگ یبه صورت. شدم رهیخ شهیش يتو

سرم سر خورد  يچادر از رو. فرستاده بود؟ چرا فرستاده بود؟ از جا بلند شدم و لخ لخ کنان برگشتم داخل زندان

منگ بودم و . کشتم یم را مآوردند، من خود یسرشان م ییکردند، اگر بال یم تیرا اذ ماگر مامان و بابا. نییپا

 یبود که م یک. سرم شلوغ بود. گرید یرفتم به سمت. افتاد چقدر شلوغ است ادمیطرف سلول و  دمیپا کش. جیگ

بود که  یک د؟کن ستیخواست هرطور شده من را سر به ن یبود که م یخواست من زودتر اعتراف کنم قاتلم؟ ک

بود من را از  دهیبه فکرش رس دهایبه خاطر آن تهد یعنیکرد؟ مهرداد؟ مهرداد دولتشاه؟  یم تشیبودن من اذ

مسخره بود که  یلیبکند؟ چرا؟ خ نیزم يشَرَّم را از رو دیکرد با یواقعاً فکر م ایکند؟  تیاذ يطور نیراه دور ا

قدر  نیا. نبود وانهید یق بود ولمهرداد بداخال. ربط بدهم زهایچ نیبدتر را به ا يبد و اخالق ها يآن رفتارها
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را بفرستد تا را  یکیزندان و به خاطر تلفن من  ندازدیمن را ب اینبود که بخواهد برادر خودش را بکشد  وانهید

کردم  یفکر نم يروز کیکه  یچرک يها کیسرام يرو. خودم کز کردم يراهرو تو يگوشه . کند دمیتهد

 .مالجم فرود آمده بود يتو یمالقات مثل پتک نیا. ممکن باشد شانیونشستن ر

مجبور شده برادرش را  دیانداخته، شا یدانسته که مهرداد را به خطر م یم يزیچ ارشیک دیشا....دیشا....دیشا

مرجان مادرشوهر  یوقت. ممکن بود يزیکرده بودم هرچ یخراب شده زندگ نیا يآدمها تو نیحاال که با ا. بکشد

کند،  یدستش بوده خفه م ریرا که ز ياختر دختر. کند یشوهرش را تکه تکه م نیمیکشد، س یخودش را م

 یم نیبوده او مورف دهیرا که فهم یضیمحبوبه مر. خواسته از خودش دفاع کند یرا که م یرزنیماه پ يپر

دست و پا و احمق  یب چاره،یزن ها ب نیمهرداد که مثل ا. تواند برادرش را بکشد یخب مهرداد هم م....دزدد

قتل را گردن من . را کشته بود ایبود و با نقشه ک دهینقشه کش. بود عباهوش بود، پولدار بود، حواس جم. نبود

تنم عرق نشسته . کند که زودتر به قتل اعتراف کنم دیرا فرستاده بود تا من را تهد یکیانداخته بود و حاال هم 

 .ه فرار فکر کنمخواست ب یدلم م یاز هر وقت شتریبود و ب

 رنگت چرا برگشته؟: گفت یموشراب. همه برگشتند نگاهم کردند. سلول يجا بلند شدم و رفتم تو از

صبر  دیبا. زدم یباهاش حرف م هیبق يجلو دینبا. کرد زل زدم یماه که ساکت نگاهم م يبه پر. نگفتم یچیه

ماه حتماً  يپول جور کنم و پر يم چه طوردانست یم. زدم ینشستم باهاش حرف م یکردم تا بروند و بعد م یم

 .برد یم رونیمن را با خودش ب دیبا

 

. فرار کردند ینیرزمیتونل ز کی قیاز طر گریبه پنجاه نفر با همد کیاز زندان ها نزد یکیاز  شیچندسال پ* 

 .زود در نطفه خفه شد یلیخ سیپل قاتیتحق نیو همچن یاز وحشت عموم يریفرار به خاطر جلوگ نیخبر ا

*** 

و  یس یزن. انداختم یدوباره بهش نگاه. که من بهش اعتماد کنم یکردم رفعت بشود کس یوقت فکر نم چیه

بودم که  دهیازش ند يزیدم و دستگاه کار کرده بود و تا حاال چ نیا يکه شش سال تو بایدو سه ساله و البته ز

چشم .  دستش باشد شهیکار هم بجذبه ام آنقدر بود که حسا  یمن از او کوچکتر بودم ول. شک باشد هیما

از  ينجوریآن از فندق که ا. ترس و وحشت بودم همه جا هیمن ما. دوخته بود به من تا بداند چرا او را خواسته ام

بخور : به فنجان قهوه اشاره زدم. کرد حکم اعدامش را آورده ام یهم از رفعت که فکر م نیبود و ا دهیمن ترس

 دستپخت خودته
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 دیروزا فکرم مشغوله اگر بد شده ببخش نیا: به فنجان انداخت ینگاه

 نیاز آخر یکی نیالبته که ا. کنم خشیخواهم به خاطر قهوه توب یکرد م یفکر م. انداختم میبه ابروها یگره

 .آورد یمن م يکه فقط برا ییقهوه ها. حرف نداشتند شیقهوه ها .خواستم یبود که م ییزهایچ

 فکرت چرا مشغوله؟ -

 ....دولتشاه هم  يوقتا آقا شتریب یستیشده شما که ن ختهیبه هم ر یلیشرکت خ: دل نگاهم کرد دو

 آنا که هست -

 ....خب  -

مگر  ؟یاوک شهیمثل هم یبه من اعتماد کن یتون یم نجایخانم رفعت ا نیبب: را راحت کردم الشیخ. مردد بود باز

 به ضررت تموم شده؟ یبه من گفت یرو خصوص یمشکل يهربار اومد

 .خوب بود. بزند ایخواهد دل به در یکه م یعنی نیا. رونیرا محکم داد ب نفسش

نبود  یشرکت بود مشکل یفقط سر و کارش با مسائل حقوق یخانوم دادخواه تا وقت دینیبب: نگاهم کرد میمستق

 کنن یکار همه بخشها دخالت م يحاال تو یول

 من و پدرم هست نیاالن جانش یبه نوع شونیکنه؟ ا یدخالت م یکن یدخالت؟ چرا فکر م -

انبار، با  يبا بچه ها. دیچه جور رفتار کن یبا هرکس دیدونست یشما م یعنی.... دونم  ینم... که  نهینه منظورم ا -

 کنه یجور رفتار م هیخانومِ شما با همه . يدارحساب يبخش فروش، با بچه ها

 چه جور؟ -

خب  نجایاومده بود ا یتراب يآقا روزید. کنه یرو هم گوش نم یشکیحرف ه ده،یبه همه دستور م. دونم ینم -

 ياریرو درب یپدر تراب یشما که نرفت.... رفتن  یانبار که از جنسها کش م يبودن تو ییقبالً هم چندتا ادتونهی

ازش گذشته، بعدش هم اگه  یبنده خدا سن. ردپول ک هیهمه اون بنده خدا رو سکه  يجلو....  یعنیگم  یم.... 

بعد هم  دیتوپ یتراب يهمه به آقا يخانوم دادخواه اول که جلو یول نیکرد یکارش بد بود خودتون اخراجش م

 ....نوشت هم استعفا  یتراب يآقا. کنه یگم شده از حقوق خودش کم م یگفت هرچ

 رو؟ نایا یگیچرا االن م -

 ....خب  یستیشما ن -

 رفته؟ یاالن تراب -

 فاکتور لیواسه تحو ومدیدونم امروز که ن ینم -
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 گه؟یخب د -

فکر کنم . یمیقد ياز بچه ها. داشتن ادیز یها رو اخراج کردن، چون مرجوع ابیچندتا از بازار شیچند روز پ -

چه  ستین شونیهستن حال یمیقد نایگه ا یخانم دادخواه م. دیجد يرویروزنامه واسه ن يهم زده باشن تو یآگه

 ییاونا دینشست یمساعده، قبالً شما خودتون م هانبار هم اومده بودن واس يچندتا از کارگرا. کنن یابیبازار يطور

ها رو از راه  چارهیب نیه اخانم دادخوا یسرمد بهشون بده ول يکه آقا نیداد یرو که الزم بود دستور مساعده م

 یبه کس شونیا يحق نداره بدون امضا گهیسرمد هم گفت د يبه آقا. فرستاد رفتن ادیبا داد و فر دهینرس

شرکت سر دو ماه  ينجوریگه ا یم ادیره راست م یچپ م شونیا  یهستن، ول یهمه ناراض کالً.... مساعده بده 

مشکالت خودشون رو دارن ....هم آدم هستن هیبق یهم درست بگن ول دیندارم شا يمن کار.... خوره  یم نیزم

کاسه  يد که همه ینبا گهیده د یکارگرا حقوقشون کفاف نم ده،یم یشه، بازار کساده و مرجوع یجنس گم م.... 

 دولتشاه؟ يگم آقا یدروغ م میبنده خداها بشکن نیکوزه ها رو سر ا

 یفکر نم. ختیر یرا به هم م زیبود وسط شرکت و داشت همه چ دهیپر ییظاهراً آنا دوپا. گفت یدروغ نم نه

رفعت . چرخ دادم یرفنجانیز يکالفه قهوه ام را تو. همه گند باال آمده باشد نیآرام شرکت ا يپوسته  ریکردم ز

 .کرد ینگران نگاهم م

بگو  یبزن به تراب زنگ: دوباره برگشتم به سمت رفعت. چرخاندمش به طرف پنجره یو کم یدادم به صندل هیتک

جلسه بگذار  هیواسه فردا هم . رو هم که اخراج شدن خبر کن ییاون بچه ها. باهاش حرف بزنم ادیفردا عصر ب

 .يهم انبار، هم فروش، هم حسابدار. بچه ها يبا همه 

 ...خانوم دادخواه منو  -

 ستین شونیا اراتیاخت طهیکارها در ح نیشرکته ا یخانوم دادخواه فقط مسئول امور حقوق -

 ...تونم بهشون بگم  یمن که نم یدونم ول یم -

 زنگ نزده؟ ییدکتر موال. گم یخودم م یتو بگ ستیالزم ن -

  یول. میریگیخانم دادخواه گفتن اگر زنگ زد بگو فعالً پروژه متوقفه سر فرصت باهاشون تماس م یعنی... نه  -

 هم زنگ نزدند شونیا

که کرده بود  یتنها کار درست. فوران نکند تمیکش کردم تا عصبان میپنجره را ن کراواتم را شل کردم و گره

افتاد و  یعقب م یسال کیفوقش ...قوز باال قوز بود يدیاوضاع بلبشو راه انداختن کارگاه تول نیا يتو. بود نیهم

رفتم با  یم دیبا. نداشتم يادیوقت ز. انداختمبه ساعتم  ینگاه. کرد یفرق م زیهمه چ دیشا گریسال د کیتا 
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چون مطمئن . اش کرده بود یمعرف رضاینداشتم چون عل نانیکه هنوز بهش اطم یکس. مالقات کنم يانور

 .چون فکرم هزارجا مشغول بود. باشد ینبودم کاراگاه خوب

 سون؟یفروتن رفت دنبال قرارداد کا يآقا: به رفعت نگاه کردم دوباره

 ...خب  یه بود ولجلس نجایهم شیبله، دو شب پ -

 .دو دل نگاهم کرد دوباره

 ه؟یچ -

 ...کنه  یخانم دادخواه به همکار خودش هم رحم نم  -

 شده مگه؟ یچ -

من مجبور شدم بمونم چون تا ساعت هشت .... اون روز بعد از جلسه ... ده  یم ریبهش گ یدونم، فقط ه ینم -

ازش سوال  ادیسالن که خانم دادخواه ب يبمونم نشسته بودم تو ایدونستم برم  ینم....  دیشب جلسه طول کش

که خانم  يبعد از اون روز یعنیداد  یم ریرفتم به منم گ یاجازه م یکه اگه ب دیدون یم... نداره  يکار گهیکنم د

 .... یمنم هرچ.... دهیم ریاومد همش به من گ شیاون حرفا پ نجایاومد ا فیشر

 شد ینرو چ هیخب حاش یلیخ -

کردن  دادیخانم دادخواه شروع کرد به داد و ب. دونستن من هستم یسالن، فکر کنم نم يمن نشسته بودم تو -

 فروتن يسر آقا

 ؟یواسه چ -

.... حرف بزنه  ينجوریشد باهاش ا یباورم نم. دمیند میزندگ يگفت از تو احمق تر تو یدونم همش م ینم -

 ....هواش رو داره  یلیخ شهیهم

 !رو داره؟هواش  -

 احترام بگذاره یقدر به کس نیا شونیجز به ا دمیمن ند یعنی... بله  -

کردم اخمم را باز  یسع. کرد به رابطه آنا و فروتن مشکوکم یالبد فکر م. دانم چرا یم. نگاهم کرد یچشم ریز

که رفعت  رمیبگ دیکردم ند یسع. ردیاش کمک بگ یخواهد از منش یباشم که م یکردم مثل کس یسع. کنم

. شد یشامل خودم هم م نیا کهگذارد  یبه اندازه فروتن احترام نم یچکسیناخواسته اعتراف کرده زنم به ه

 ؟یبه نفع همه است متوجه نیا... بدونم بگو  دیهست که من با يزیاگه چ: گفتم
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 یمن م....  شه یم یاز دستشون عصبان اد،یخنگ بدش م يخانم دادخواه کالً از آدم ها...  ستین يزیچ -

 یول.... منه  یقبل سیرئ نیرفتارش ع. کردم یکار م شونیمث ا یکیشما کار کنم با  يبرا نکهیقبل از ا. فهمم

. گفته بود هیبق يجلو نویهم ا دبارچون فروتن به نظرش باهوشه، چن. گذاشت یفروتن احترام م يبه آقا یلیخ

 ....بود نیهم يمنظورم از هوادار

 خب؟: دادم رونینفسم را ب. در نظر آنا خنگ بودم؟ حتماً من

 کنه جا خوردم یم نیداره بهش توه دمید یاون شب وقت گهید نیهم -

 نگفت؟ یچیفروتن ه يآقا -

 ...نه  -

 بعدش؟ -

 .... یکن یچه کار م نجایگفت ا. جا خورد د،یمنو د رونیدفعه خانوم دادخواه اومد ب کی یچیه -

زده که به ضرر  یجلسه حرف يتو دیباهاش برخورد کرد؟ شا ينجوریچرا ا يدینفهم. مدیخب فهم یلیخ -

 شرکت بوده آره؟

 دونم ینم -

فردا رو  يجلسه ها: از جا بلند شدم. دمیرس یم ریافتادم با تاخ یحاال هم راه م نیاگر هم. ساعتم نگاه کردم به

 ...در ضمن . یبگ يزیبه خانم دادخواه چ ستیهم ن يازین. کن میتنظ

 بله؟: بلند شد همراهم

الزم . مونهیخودمون م نیب میزد نجایکه ا ییحرفا: و گره شل شده کراواتم را محکم کردم ستادمیتر ا کینزد

اگه بدونم کارهات رو . یستیجز من جوابگو ن یکس چیهستم، به ه نجایمن ا یتا وقت. یبترس یاز کس ستین

 هیکنم که واسه  یم يکار يداگه بفهمم گند ز یمرتب بشه ول تیندگکنم که ز یم يکار  يدیخوب انجام م

سال  شیش نیا يمن تو. هم که هست بدتر بشه ینیاز ا تیزندگ يدوزار يشرکتا نیا يتو یفتیلقمه نون ب

 ؟یمتوجه ياریدرن ياش به خودت مربوطه که خنگ باز هیهوات رو داشتم، بهت اعتماد کردم بق

.... شما راحت بوده  ياز قول ها المیهم خ شهیهم. واسه شما احترام قائل بودم شهیمن هم: نگاهم کرد نگران

 چشم

 نیا يتو یبه بعد تو چشم و گوش من نیاز ا. به من یزن یافتاد زنگ م نجایا یهر اتفاق: ستادمیدر ا کینزد

 شرکت
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 حتماً: بار مطمئن تر نگاهم کرد نیا

بود و با  ستادهیرفعت ا زیم يفرهمند نگران جلو ایزو. رونیم بپشت سرش رفت. برود رونیدادم اول او ب اجازه

به  دیقبلش با یول. چه مرگش است دمیفهم یم دیبا. و رفت به سمت اتاق خودشان دیما راهش را کش دنید

دولتشاه  يپس آقا: گفت بلند یمطمئن و کم یلینشست و خ زشیرفعت پشت م. دمیرس یم يمالقاتم با انور

 دم چرا قرارها کنسل شده یم حیزنم بهشون توض یمن زنگ م

 باشه: لبخند زدم بهش

 یما بود که فقط خودمان ازش سردرم نیجالب ب یهماهنگ کی. را دوست داشتم شیکردن ها ينقش باز نیا

گفتم به  یزدم به رفعت و م یخواهم شرش کم بشود زنگ م یمالقات دارم و م یبا کس یکه مثالً وقت. میآورد

نشه و شر  ریقرارتون د دیبگو وداخل اتاق  دیایب دیبا دیفهم ینره و او م ادشیامروز رو  يگو چک هاب امکیس

متوجه موضوع جلسه  یخواستم کس یم یوقت ای. کم کند یالیمالقات خ کیمالقات کننده مزاحم را به بهانه 

کردم زنگ  یم هشیجلسه توج يرفتار کند که انگار داشتم تو يام با او نشود مثل حاال جور یخصوص يها

مرحله باالتر  کیکاربلد شرکتم  یحاال رابطه من و منش. هدد حیو علت کنسل شدن قرارها را توض ییبزند جا

مطمئن . خوب انجام دهد شهیبودم کارش را مثل هم دواریام. شرکت يشده بود ستون پنجم من تو. رفته بود

 .کنم یم دایپ اجیبهش احت شتریبودم بعداً ب

اون  نمیا: نوشتم و بهش دادم و آرام گفتم ریرقم چشمگ کی شیو برا دمیکش رونیاز رفتن دسته چکم را ب بلق

 ادیبهت ن يفشار یلیاز حقوقت کم بشه که خ يجور هیکنم  یبعداً حساب کتاب م. يکه دنبالش بود یوام

سرمد هم  يآقا...  خورهیخاك م يماهه تو حسابدار شیراستش درخواست وامم ش... ممنون  یلیخ: گفت آرام

 ...به  دهیمنو حواله م یه

به خودت  یوام نباشه همه چ گهیهم بشه پاداش د دیخودم پرداخت شده، شا یاز حساب شخص یکی نیا -

 داره یبستگ

 ممنون: نشست شیلب ها يرو تیرضا لبخند

ل مالقاتم در نوع خودش مسخره مح. و سوار شدم نمیزدم و با عجله خودم را رساندم به ماش رونیشرکت ب از

و  کیدنج و تار يایکافه تر کیجور مالقات ها حتماً در  نیکردم ا یفکر م شهیهم. ممکن بود يجا نیتر

هم شلوغ  یلیوقت روز خ نیپارك بزرگ را داده بود که البته در ا کیآدرس  يانور یشود ول یخلوت انجام م

گاز فشردم و دوباره  يپا رو. تعجب بود يگذاشت خودش جا یقرار م یمحل عموم کیکه در  نیهم یول. نبود
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 ینم. شد یمن چشم و گوشم م يجا یکیخوب بود که . رفعت يحرفها یفکرم رفت پ. به ساعت نگاه کردم

به  نهایزودتر از ا دیبا. دیایباال ب گریگند د کی ندادهکار را درست انجام  کیها هنوز  یشلوغ نیخواستم در ا

 یحل معما م يآدم کاربلد برا کیزودتر به فکر گرفتن . گرفتم یم لیفندق وک يزودتر برا. آمدم یخودم م

حواسم به همه  شهیمن را که هم ارشیمرگ ک یول. شرکت يکاشتم تو یم یستون پنجم کیزودتر . گشتم

 یکاش دوباره زنگ م. شدن فندق یو زندان ارشیمرگ ک. دست و پا بسته يکرده بود به موجود لیبود تبد زیچ

 .نگرانش بودم یلیخ. زد

دوان  یدخترک. شدم ادهیپارك شده بودند جا دادم و پ انهیکه ناش یکوچک نیرا وسط دوتا ماش نیزحمت ماش به

بود و پوستش رنگ  يقرمز انار شیلب ها. نصف صورتش را پوشانده بود یآفتاب نکیع. دوان به طرفم آمد

فکر از پارك . نمیماش شتبه پ يرو زد نتیمحترم سپر ماش يآقا: گفت یتو دماغ. ییساقه طال تیسکوئیب

 ؟يدراومدن منو هم نکرد

 يریحتماً دنده عقب بگ ستیالزم ن: انداختم نمیماش يرنگ جلو ییو هفت آلبالو ستیبه پژو دو ینگاه مین

 زدم ها یداشتم حرف م دیببخش: کنارم ستادیدخترك اخمو ا. نگاه کردم ابانیسمت چپ خ به

و دو سه سالم  ستینه آن موقع که ب. وقت نداشتم چیه. نداشتم یمدل نیا يحوصله لوس باز. نکردم نگاهش

 .ساله شده بودم یبود و نه حاال که س

 محترم باشمام يآقا -

 بله؟: بهش انداختم ینگاه مین

 .... دیگفتم لطف کن -

درست  ینتونست یلیتر هیپارك  يجا يرو تو نتیه دارم، شما ماشخانوم من عجل: حرفش را تمام کند نگذاشتم

 منه؟ ریتقص يجا بد

درشت شده بود  یبلند و خط چشم حساب یمصنوع يرا که با مژه ها شیرا برداشت و چشم ها نکشیع یحرص

 .خنده ام گرفت. دمید

 بهتون گفته تا حاال؟ یکس یادب یب یلیشما خ -

گفتن  یم شتریادب ب یگفتن البته نگفتن ب یلیبچه محصال خ یکه عاقل بودن نه ول ییاونا: زدم شخندین

 یوخش
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از  یلیخ دیسن و سالش نبا. ابانیبود آن طرف خ ستادهیهمانطور متعجب ا. رد شدم ابانیاز خ. نگاهم کرد رانیح

 .بود زهیم زهیر. نبود یتپل یقدش هم اندازه او بود ول. باشد شتریفندقِ من ب

آدرس  نیا يکردم چطور یداشتم فکر م. رفت گرفتم و تند قدم برداشتم یم چیپ کیرا که پشت  یچیارپم راه

 دولتشاه؟ يآقا: گفت یکنم که کس دایمسخره را پ

 ستادهیا یتر از معمول نییپا...نه ....  یمعمول یسال و الغر اندام با سر و وضع انیم يمرد. به طرف صدا دمیچرخ

 بله؟: چند قدم برگشتم عقب. بود پشت سرم

 هستم يانور -

 ست؟یک ایخواست کمک کند بفهمم قاتل ک یمرد م نیا یعنی. به سمتم دراز شده بود دستش

 خوشوقتم: دراز کردم دست

 م؟ینیبش: اشاره زد یمکتیبه ن. میرا قدم زنان جلو رفت ییشد و جاده سرباال همراهم

 یچهارخانه اش هم دست کم رهنیپ. بود دهیپوش يشلوار ساده و البته کهنه ا. محرف دنبال سرش راه افتاد یب

 خواست سرکارم بگذارد؟ یدنبال پول بود و م. از شلوار و البته کفشش نداشت

 د؟ینیش ینم -

را هم  شیزانو و دست ها يرا گذاشته بود رو شیخم شده بود جلو و ته آرنج ها. کنارش و منتظر ماندم نشستم

 کیالبد فکر کرده . که معلوم بود تازه اصالح شده است شیحواسم رفت به موها. هم يقفل کرده بود تو

 یبه کار من نم یکی نیا رمنه به نظ. دیایاش به چشم ب یپول یخودش بکشد که کمتر ب يبه سر و رو یدست

 .آمد

 خب منتظرم: چرخاند طرفم سر

 ست؟یبهتر ن دیکم از خودتون بگ هیاول  -

 ،يشما دنبال من بود: داد هیتک مکتین یراست نشست و به پشت. دیرا آرام آرام به هم مال شیدست ها کف

 هستم یمن ک یبدون دیقاعدتاً با

 کرده یبه من معرف یاحیر يشما رو آقا -

 ؟یاحیر -

 ؟یاحیر رضایبله عل -

 ؟یاحیپسر دکتر ر -
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 !؟یدونست یشما نم یعنیبله، : ما بوده تعجب کردم ییمسبب آشنا یدانست چه کس ینم یحت نکهیا از

به شما که احتماالً  دمیمن با سه تا واسطه رس! نه: خم شد به جلو و زل زد به انبوه درختان مقابلمان دوباره

 بوده یاحیر يآقا شونیکی

 رو؟ شونیا دیشناس یم -

 شناسمیپدرشون رو م ینه ول کیاز نزد: دیکش شیبه پشت موها یدست

 ؟خب -

 اون خانوم هم همراه شما بود؟: طور که به جلو خم شده بود گفت همان

 کدوم خانوم؟ -

 ابونیخ يبود، تو ستادهیهمون که کنارتون ا -

 مخم رو بزنه دیپاشیداشت دون م... نه  -

 دیبه خودتون مطمئن یلیخ: معلوم شدند دشیو سف فیرد يو دندان ها دیخند بلند

 خوره یبه پستم م ادیز سایک نیاز ا...مطمئنم نمیبه سر و وضع و ماش یبه خودم که نه ول -

 جالبه -

 اد؟یاز دستم برم يخب چه کار: ستادیا مقابلم

 ن؟یچرا بلند شد -

 نباشم بهتره دید يتو -

جلد کاراگاه  يرفته بود تو يادیاو انگار ز ینداشت ول دیپشتمان د. به پشت سرم انداختم ینگاه. ام گرفت خنده

 .یفمخ

 ن؟یپارك قرار گذاشت يپس چرا تو -

 بهتره نجایا گهیتجربه م -

 ؟ يواسه  -

 د؟یموافق مینش اتیوارد جزئ -

 قراره کار کنم یبدونم با ک دیمن با یول -

 يستوان بهرام انور -

 ...شما : باال رفت اریاخت یب میابرو
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 هستم یاالن کاراگاه خصوص....ستوان سابق -

 .بودم شتریب حیمنتظر توض هنوز

 گه؟ید....  رونیانداختنم ب: بشیج يکرد تو دست

دم از  یم حیهستم، ترج یدولتشاه، من آدم صادق يآقا نیبب: زود گفت یلیو خ دیفهم. نگاهش کردم مردد

که  يزیچ... اومدم به خودم مربوطه  رونیکه چرا ب نیا...  ادین شیپ یرو بگم که بعد مشکل تیهمون اول واقع

 قاًیدق نیپس بهتره بگ.... نه  ایتونم کارت رو راه بندازم  یمن م یهست که مطمئن بش نیبه شما مربوطه ا

 نیهست يدنبال چه کار

 اد؟یازت برم ییشما چه کارا: گفتم نیهم يقانع نشده بودم برا هنوز

 همه کار يو آدم دزد یجز آدم کش: میچشم ها يزد تو زل

 ؟يدزد یحت: زدم پوزخند

 يدزد یخودم وسط نباشه حت ياگر پا: مطمئن نگاهم کرد یلیخ

 نیکار خالف هست يپس تو: گفتم. کرده بودم دایسر و کار پ یبینظر با موجود عج به

شدم دزد و  یجور بود که م نیاگر ا ستمیکار خالف ن ينه، من تو یول.... روزا  نیا ستین یک: زد پوزخند

 شدم کاراگاه ینم یقاچاقچ

که ازش باال  يبه جاده ا ینگاه مین. دارد مانیرا محکم ادا کرد تا مطمئن شوم به خودش ا» اراگاهک« ي کلمه

 ن؟یمنصرف شد: انداخت میآمده بود

 دییایمطمئن بشم که از پسش بر م دیاست با دهیچیپ یلیخوام خ یکه من م يکار یول.... نه  -

 یعنیاصرار داشت نروم مالقاتش  یاگر عل. نبود يفعالً چاره ا ینه ول ایشود بهش اعتماد کرد  یدانستم م ینم

فقط به . بفهمد که به ضررش تمام شود يزیمرد خوب باشد و بعد چ نیدرصد احتمال داده بود کار ا کی نکهیا

 .آمده بودم سر قرار دیام نیهم

اطالعات از شما جمع  یکل نجایا امیکه ب نیدولتشاه من قبل از ا يآقا نیبب: نگاهم کرد ستادهیطور ا همان

 لیوک هیدونم  یم.... گم  یم تیبر سر خانواده ات اومده که البته تسل یچ...  يدونم چه کاره ا یاالن م. کردم

 یم..... با زنت  یحت....  يبا پدرت مشکل دار مدون یم.... از قتل تبرئه بشه  یواسه اون دختره کمک کن یگرفت

جمع از پسش  التیپس خ....  يدار کیسالم و عل ییدونم با دکتر موال یم....  يدونم به اون دختر عالقه دار

 ام؟یبرب دیبا یاز پسِ چ قاًیدق یول امیبرم
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 د؟یمالقات نداشت یاحیر يمن با آقا دنیقبل از د دیمطئن: نامطمئن گفتم. شک مثل خوره به جانم افتاد دوباره

خونه  یبرگشت روقتید روزید. شرکت خودتون یاز اومدن رفتامروز قبل : فرستاد رونیرا رو به آسمان ب نفسش

 پدرت

 ن؟یکرد بمیتعق -

 بشم یتا آفتاب هیبدونم طرف مالقاتم ک دیسر قرار؟ مطمئناً اول با رمیزنگ بزنه با سر م یهرک نیکرد الیخ -

 نیرو از ا ينتونه شاد يکنم، ممکنه ماجد دایقاتل برادرم رو پ دیخوام کمک کن یم... خب قبول  یلیخ -

 مخمصه نجات بده

 ؟یکن ینم يهمکار سیچرا با پل: زد لبخند

 س؟یپل -

 دربسته بشن يتونن وارد اتاق ها یهم راحت تر م هیهم قانون شترهیاونا هم امکاناتشون ب...  سیبله پل -

 فکر کنم ستیکه البته قرار هم ن.... بهش فکر نکرده بودم تا حاال   -

 چرا؟ -

 يبه هرحال اونا به اندازه ....  میاونا کار خودشون رو بکنن، ما هم از راه خودمون وارد بش میبه نظرم بگذار -

 ستنیو البته علت مرگ برادرم ن یمن نگران سرنوشت خانم بهشت

. کرد یبود و به ما نگاه م ستادهیدورادور ا يدختر. شد رهیرو به رو خ يو به منظره  دیکش ششیبه ته ر یدست

... کنم  یکار نم ییمن تنها... شه  یم ادیها ز نهیهز یقبول ول: ه گرفت ابرو در هم گره انداخترد نگاهم را ک

.... بشم واسه جمع کردن مدارك چندنفر رو بپزم  ورممکنه مجب... هم خرج داره  یرقانونیغ يوارد شدن از راه ها

 ....هستن  یپولک یلیمن خ يآشناها یخودم رو دارم ول يآشناها

 چقدر مثالً؟ -

 فکر کن یعدد چند رقم هیبه  -

 مثالً؟ ونیلیصد م -

 شه ینم یلیخ میبه جواب برس چیمارپ ياز راهها میواسه ما که مجبور یدونم ول یم هیلیخ -

ازتون نشد  ياگه تا فردا خبر یول نیحاال جوابم رو بد نیندارم هم يمن اصرار: پا و آن پا کرد نیا. ماندم ساکت

.... 
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درصد  کیوسط اگر  نیندارم ا یباهاش مشکل شهیاگه بدونم کارم درست انجام م یول ستیش کم نرقم -

 ... نجایا نیاحتمال بدم که اومد

. اش یبود با اسم و رسم و درجه نظام يپانچ شده ا یکارت پرسنل. گرفت میرو يدرآورد و جلو یکارت بشیج از

 کنم یاعتماد نم یمن معموالً راحت به کس: نگاهش يکارت باال رفت و گره خورد تو ينگاهم از رو

 یمحکم يهستم فقط به خاطر رابط ها نجایاالن اگر ا...بندمیکه منم بهش پا هیاصل نیا د،یکنیم يخوب کار -

 شما نهیشیخودم راجع به پ یشخص قاتیکردن و البته تحق یبوده که شما رو معرف

 .... یاحیر يآقا. ستمیهم مطمئن ن که شماره شما رو به من داده یمن به اون کس -

 پرونده بدونه، مساله اعتماد دو طرفه من و شماست نیاز ا يزیجز من و شما چ یکس ستیقرار ن -

 کردن از اونجا؟ رونتیچرا ب: تکان دادم و گفتم يسر

 که مال من نبود يپرونده ا يتو یفضول: شد یرو که پشت درخت ها گم م ادهیبه سمت به پ سرچرخاند

 باعث اخراج بشه یکردم فضول یجداً؟ فکر نم -

 نیخورده باش یخیدو سه بار توب دیالبته قبلش با... شه  یگنده لو بره م اتیعمل هیاگر به خاطرش : کرد نگاهم

 م؟یشروع کن یخب ک... که من خورده بودم 

 حاال نیاز هم: و دستم را دراز کردم و باهاش دست دادم ستادمیا

 .درآورد بشیاز ج یمعمول یگوش کیو  ستادیا. میآمد نییپابا هم  چیسر پ تا

 ه؟یچ نیا -

دستگاه  نیشماره و هم نیبه من از ا یزنگ بزن یبه بعد هروقت خواست نیخط بدون نام و نشون، از ا هی -

تماس  یکس چیباهاش با ه. يآر یاز من نم یتلفن اسم يتو. شده رهیتوش ذخ دمیشماره جد یکن یاستفاده م

فقط  يمالقات بعد انزم میواسه تنظ رمیگیخودم تماس م. یزن یوقت هم زنگ نم یوقت و ب. يریگ ینم

 یوقت ياریبرام م يریگیاون خانوم م لیپرونده رو هم از وک یکپ ،يریگیالزمه تماس م يهروقت حس کرد

 زنگ زدم

 زمه؟ال اطیهمه احت نیواقعاً ا: نگاهش کردم رانیرنگ و کوچک را گرفتم و ح اهیس یگوش

به  يخوایبوده، شما هم اگه م اطیاحت لشیدل هیزنم  یگردم و با شما حرف م یمن االن اگه راست راست م -

 یکن اطیبهتره احت یفتیدردسر ن

 درسته ستیبردار ن یکفش قانون شوخ يپا کردن تو -
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 قاًیدق: لبش نشست يرو یکج لبخند

 گفته بود یاحیر يآقا -

 ریبگ يزده جد یدرست یلیحرف خ یچه نداشته باش یچه بهش اعتماد داشته باش یاحیر يآقا -

کتم و  بیج يرا انداختم تو یگوش. و من را پشت سرش جا گذاشت دیآنکه دوباره نگاهم کند راهش را کش یب

 يزیچ نمیماش شهیش يکه رو دمیجلوتر رفتم و د....  ینبود ول ییآلبالو ياز پژو يخبر. نمیراه افتادم طرف ماش

محکم  ینیماش. دیمخم سوت کش. لب کنارش کی يبا جا یوخش: با رژ لب قرمز و بزرگ. نوشته شده است

 یاش نشسته بود و نگاهم م ییآلبالو نیماش يباز تو شیدخترك با ن. مخالف نیبه طرف ال دمیچرخ. بوق زد

 داره نه؟ کیال: انگشت شصتش را باال گرفت و گفت. کرد

شد و  دشیمانع د ینیماش....سبوكیف يالبد برا....ردیا جلو آورد تا از شاهکارش عکس بگاش ر یهم گوش بعد

دوم طرفش،  یتا به خودش بجنبد و بفهمد دارم م. ردیبرود و عکس بگ نیآن قدر احمق بود که صبر کرد ماش

 نییپا ایب: و درش را باز کردم نیبه ماش دمیرس

 قابرو مزاحم نشو آ: شده بود پشت فرمان خیم

 نییپا: دمیغر یعصب

آقا : نگاهم کرد. بود دهیترس. ام را درآوردم یو گوش بمیدست بردم داخل ج. شد ادهیپ نیلرزان از ماش ییپاها با

 دیببخش

 هست یواسه معذرت خواه يبهتر يفکر کنم راهها -

 آقا؟ یزن یزنگ م یبه ک يدار -

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 یکن یمزاحمت م جادیا يشما هم دار. نکردم يمن کار -

 یپاك کن دیا ا مدرك جرم رو نبا: دمیرا از دستش قاپ یگوش. کرد یاش را وارس یلرزان گوش يدست ها با

 زمیعز

 ....من ... آقا به خدا من : افتاد هیگر به

 خب بسه یلیخ: بمیج يرا برگرداندم تو یگوش. دلم سوخت. درست مثل فندق. لکنت افتاده بود به

 گهیبسه د: گرفتم طرفش یدستمال. چشمش ریپخش شده بود ز ملیر

 ن؟یرو بد میشه گوش یم: تلفنش بود یبه گوش چشمش
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 اول عکس هاش رو پاك کنم بعد -

 کنم یخودم پاك م -

 نکن تمیآقا تو رو خدا اذ: رد شد ابانیدنبالم از خ. خودم نیرا بستم و راه افتادم به سمت ماش نشیماش در

 رو پاك کن نایا: ن و چند دستمال درآوردم و گرفتم طرفشپشت فرما نشستم

هم  یرژ لبش از روغن نبات یلعنت. شد نیماش شهیش يمشغول پاك کردن رد رژ لب از رو انیطور گر همان

سرم را از . یاش فضول یچشمش به من بود مبادا بروم داخل گوش. نیماش شهیگند زده شد به ش. چرب تر بود

 سوار شو ایخواد ب یسه نمب: بردم رونیپنجره ب

 رو بده میگوش. غلط کردم د،یآقا ببخش: پنجره يو آمد جلو دیاز کار کش دست

گفتم که : خشونت به خرج داده بودم؟ آرام گفتم یلیخ یعنی. کرد یحالم را خراب م. کردنش آزاردهنده بود هیگر

 باال ایندارم ب تیکار

 یاعتماد م دیبا. نداشت يچاره ا یول. گاز و بروم يجم بخورد مبادا پا بگذارم رو نیاز کنار در ماش دیترس یم

قفل در را . آن طرف و زود سوار شد دیدو. و رفعت اعتماد کنم يدرست مثل من که مجبور بودم به انور. کرد

 رو؟دسته گالت  يکرد رهیخب حاال کجا ذخ: را گرفتم طرفش یزدم و گوش

که گرفته بود نگاه  ییرا ازش گرفتم و به عکس ها یگوش. شیعکس ها يپوشه  يتند رفت تو. دیلرز یم

باال گرفته  يروزیکه به نشانه پ یکه آب داده بود عکس انداخته بود با دو انگشت یاز خودش و دسته گل. کردم

له رو هم آره؟ بعد اونجا نوك ق یگرفت یهمه عکس نم نیا يکرد یقله دماوند رو هم فتح م: دمیبلند خند. بود

 ؟يکرد یماچ م

 يخودش بود جلو يچندتا عکس بعد. دانه دانه عکس ها را پاك کردم. مخالف يزده رو گرداند به سو خجالت

طرف و آن طرف  نیکالً عقده جا گذاشتن رد لب ا. بود دهیرا هم بوس نهییآ يرو. .. مختلف يبا ژست ها نهییآ

بلندقدتر  يمعلوم بود برا نهییآ ياز تو. درست کادر ببندد ستدیا یکه م نهییآ يحواسش نبود که جلو. داشت انگار

 صورتت رو پاك کن: را بهش برگرداندم یگوش. نگاهش مظلومانه به من بود. ستادهینوك پنجه ا يشدن رو

 د؟یشه قفل در رو بزن یم: زده بود به رو به رو زل

 صورتت رو پاك کن:  را زدم قفل

خواستم ...  يمغرور بود یلیآخه شما خ: همان طور بغض کرده گفت. شد شیچشم ها ریپاك کردن ز مشغول

.... 
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 ؟يریحالم رو بگ: طرفش دمیچرخ

 اشتباه کردم دیببخش -

 رو ماچ کرد؟ نشیماش شهیش يرو ایپا کرد تو کفشش و حالش رو گرفت؟  دیمغرور بود با یهرک -

 جالبه برام چرا؟ ينه جد: گفتم. ماند ساکت

آمد و نگاهم  رونیب یتفاوت یاز جلد ب. مرخشیشده بودم به ن رهیهمچنان خ. دیلبش را مک. باال انداخت شانه

 رمیحالش رو بگ دیبا... بدتر  گهیباهام رفتار کنه، اگه مغرور باشه د ينجوریا یمن دوست ندارم کس: کرد

با  شهیش يهم انداخته بود رو ییپروتز بود، چه جا شیلب ها یبودند ول بایز شیچشم ها. نگاهم کرد خجول

 ؟يا کارهیچ: به تاسف تکان دادم يسر. اش یگوشت يلبها

 داره؟ یچه ربط -

 خورهیکار چقدر به دردت م يدوست دارم بدونم تو یگیکه م یاتیخصوص نیخب ا -

 یلیخ -

 ؟یکن یبورس کار م يتو -

 نه: صورتش ينشست رو تیرضا لبخند

 ؟یلیوک -

 مهمون من یبستن هی ینه، اگه درست حدس بزن: زده نگاهم کرد جانیه

 یورشکست نکن ؟يجد: زود هنگامش تیمیام گرفت هم از شرطش و هم از صم خنده

 رستوران گردون، قبول؟ الد،یتو برج م -

 ستیبد ن: تکان دادم يسر

 ؟یاگه بردم چ -

 يتو بخوا یهرچ: زدم لبخند

 خوبه: نگاهم کرد مطمئن

 رو درست پارك کن برگرد نتیبدو برو ماش: که دوبل پارك شده بود انداختم نشیبه ماش ینگاه مین

وسط  دیرس. دینفهم یول یصندل يافتاد رو بشیاز ج یشدن کارت ادهیموقع پ. بار مطمئن در را باز کرد نیا

 ؟یکن یمشاور امالك کار م يتو: بلند گفتم ابان،یخ

 ازت رمیگیم دمتیام رو اگه دوباره د زهیجا: را روشن کردم و بلندتر گفتم نیماش. نگاهم کرد مبهوت
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که هنوز به رفتنم  دمشید نهییآ ياز تو. را از پارك درآوردم و از آنجا دور شدم نیماش. ستیمنظورم چ دینفهم

 تیریمدمشاور امالك صدف با . حدسم درست بود. افتاده بود برداشتم بشیرا که از ج یکارت. کند ینگاه م

کتم و راه افتادم به طرف دفتر  بیداخل ج ختمکارت را اندا. از من شترینه ب یبود ول یدختر زرنگ. يدلوار نینازن

از ته دل آن هم از . دمیبعد از مدت ها خند. را پاك نکرده بود شیلب ها يدخترك تخس از عمد جا. يماجد

 .فندقم انداخته بود ادیکه ناخواسته من را  یدخترک یتخس

*** 

تخت و سرم را محکم  ينشستم رو. از کارت تلفنم نبود يخبر یچندبار درز تختم را با انگشت گشتم ول یعصب

آشنا  يادیکه ز یسوت زنان و با کارت تلفن نیمیس. ها انگار پشت سرشان هم چشم داشتند یلعنت. فشار دادم

: زدم غیزده بودم نگاه کردم و ج ترا که عالم ییجا. دمیطرفش و کارت را از دستش قاپ دمیپر. بود وارد شد

 یکثافت دزد لندهور عوض

. نداشتم باهاشان در تماس باشم یراه چیه ندیایکه مامان و بابام ب گریتا هفته د. و اشکم راه افتاد دیترک بغضم

 .هزار تومن بود و من ده هزار تومن هم نداشتم ستیزندان ب يکارت تلفن تو کی متیق

 ؟يزد يچه زر: کلفت گفت يلو و با صداآمد ج نیمیس

آمد . دمیخودم را تا ته تخت کش دهیترس. خانوم يجلد پر يرفته بود تو یعنی.... کلفتش  ينگاهش، صدا حالت

 ؟یبه من غربت یگفت یچ: لباسم ي قهی يجلو و دست انداخت تو

 ییشما دمیبه خدا نفهم. خانوم يپر دیببخش: هق کنان گفتم هق

ملتمسانه . کردند یدورادور نگاهمان م يدو سه نفر. دیکش نییمن را به زور از تخت پا. گوشش بدهکار نبود یول

 شده وونهید....  نیا....  نیبند  رو خبر کنه ا لیوک یکی: گفتم

م افتاد. صورتم يمشتش فرود آمد رو. بودم که نتوانستم درست فکر کنم دهیآنقدر ترس یگفتم ول یرا م نیا دینبا

لباسم را از عقب  قهیآمد طرفم و . چهاردست و پا رفتم طرف در سلول. دیکش یم ریگوشم ت. پاهاش يجلو

بزنم  یخواستم حرف. کرد یم گاهمن يور کیبا لبخند  نهیدست به س یموشراب. گرفت و پرتم کرد وسط سلول

. شد ریبود که ته حلقم سراز یخون يکه بعدش حس کردم شور يزیتنها چ. دماغم يکه مشتش فرود آمد رو

 یکس چیفرش و ه يکرد رو یخون از دماغم چکه م. هم خوردم گریبود و من چند مشت د امدهیمسئول بند ن

: یو کارت تلفن را برداشت و انداخت طرف موشراب ماز زدن من که خسته شد رفت سمت تخت. آمد جلو ینم

 تهش نبود نسناس یپول
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درست  یول. داده باشد نیمیشد او کارتم را به س یباورم نم. اشکم راه افتاده بود .نگاه کردم یبه موشراب رانیح

 یازش حساب م نیمیکه س یتنها کس. ماه بود يپر. شیچنگ زد به بازو یدست یبرگشت طرفم ول نیمیس. بود

ته نجات ماه فرش يکرد پر یفکر م داخلآمد  یم یاول کار هرک. بردند یماه حساب م ياصالً همه از پر. برد

 ییجورها کی. گرفت یرا م هیبق یگردنکش ياوقات جلو یاما گاه. که دنبال پول است دیفهم یبعد م یاست ول

 .بود سییآنجا ر

 يدیجمع کن خودتو همه جا رو به گه کش: به من انداخت یماه نگاه يپر

 نیمیس يحتماً ناخن ها. سوخت یپشت گردنم م. رفت یم جیسرم گ. دمیپر رونیهق کنان از سلول ب هق

 یمگر نم. زده بود رونیو خباثتش ب یوانگیدفعه رگ د کی یچرا موشراب دمیفهم ینم. گردنم را زخم کرده بود

چه : کنان گفت غیج غیو ج دیمسئول هم رس ییهستم؟ تا برسم به دستشو امرزشیخواهر خداب هیگفت من شب

 گهیبه همد نیداد ریباز گ نجا؟یخبر شده ا

. و رفتم داخل و صورتم را شستم دیکنار کش. بود نگاه کردم ییکنان به زهره که مسئول آن روز دستشو هیگر

همهمه  يگشت تو یمسئول بند که دنبالم م يصدا. چه بر سرم آمده است نمیهم نبود تا بب نهییآ کی یحت

که راه افتاده بود با کف دست  را يپاك کردم و خون تازه ا نمیاشکم را با لبه آست. شد یها منعکس م یزندان

را  میهوا یگاه نکهیبا ا. کرد یم خمانیحتماً توب میکرده ا يکتک کار دید یاگر م. صورتم يپهن کردم رو

به صورتم انداخت و  ینگاه. بهش دمیوسط راهرو رس. کرد یکس تعارف نم چیجور موقع ها با ه نیا یداشت ول

 چرا؟ گهیتو د: گفت

 يدار یمالقات ایب: فتگ. راه افتاد اشکم

تازه متوجه ذوق ذوق بازو و کتفم . خواست یآب قند م وانیل کیدلم . شد شتریام ب جهیسرگ. کرد خیپشتم  رهیت

را نم انداخته  رهنمیخون تازه پ. بدجور گوشتم را کنده بود نیمیچنگ س يجا. عقب راندم یلباسم را کم. شدم

. کند دیدوباره آمده من را تهد یک. هست یکام  یمالقات نمیرفتم بب یم دیبا. مهم نبود زهایچ نیا یول. بود

 .نشده بود دیاجازه مالقات خانواده ام که مطمئنم تمد

. خواستم باهاشان وارد معامله بشوم یم. میو چطور بگو میفکر کردم چه بگو دمیپوش یطور که چادرم را م همان

را  میآب گلو. جهنم خالص کنم نیبود بتوانم خودم را از اکردم ممکن  ینقشه ام را اجرا م قیاگر خوب و دق

 ریبه سمت بخش مالقات و باز هم غافلگ مکالفه و خسته رفت. دهانم حالم را بد کرد يطعم خون تو. فرو دادم

و  جیگ. يشدم به سمت سالن مالقات حضور تیهدا یول ینیبخش مالقات کاب میرو یکردم م یفکر م. شدم
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ممکن بود بابا جونم باشد؟ چقدر دلم  یعنی. به مالقاتم آمده است یک نمیمنگ وارد شدم و سر چرخاندم بب

 چیچشم گرداندم ه یهرچ. او و مامان بود دنین روزها داشتم دیکه ا يدیتنها ام. تنگ شده بود شیبرا

 ت داشته؟با من مالقا یک: دمیرو کردم به نگهبان پشت در و پرس. دمیکدامشان را ند

 ه؟یاسمت چ -

 یبهشت يشاد....  يشاد -

 ه؟یک یبهشت يشاد یمالقات: گفت بلند

 نیا. دست تکان داد میشق و رق برا يپا به سن گذاشته با کت و شلوار يمرد. سر برگشتند به طرف ما چند

 شده بود؟ داشیاز کجا پ یکی

: به سر و صورتم انداخت ینگاه. شیگوشه سالن بود و نشستم رو به رو کیکه  یو صندل زیبه طرف م رفتم

 ؟يدعوا کرد

 شما؟: گفتم. مهم نبود یول. صورتم بود يخون هم رو. ورم داشتند هیحتماً به خاطر گر میها چشم

 ه؟یچ: مامور از آن ته بلند گفت. درآورد و تعارفم کرد بشیاز ج یدستمال

 ....دستماله، دستمال  ،یچیه: دستش را بلند کرد مرد

 دهیعرق ترش يبو دنیبعد از مدت ها به مشام کش. داشت یخوب يبو. صورتم يرو دمیرا گرفتم و کش دستمال

چند . آرامبخش بود یلیعطر خ نیا گر،ینامطبوع د يدم کرده و هزار بو يمانده در هوا گاریس يبدن ها و بو

 .ام گرفتم و چشم بستم ینیب يلحظه دستمال را جلو

 تازه شما لیهستم وک يمن ماجد: گفت آرام

 .اش غهیصورت سه ت يشدم تو خیم. دندیباال پر میها پلک

 دخترم؟ یخوب: زد لبخند

من دلم . یبا مهربان ختهیآم یاحترام. زد یآمده بود و با احترام با من حرف م رونیاز آن ب یکیخوب بود  چقدر

خواست نجاتم  یم لیوک نیا نکهیبا ا. چشمم حلقه زد يتو اریاخت یاشک ب. جور آدم ها نیا يتنگ شده بود برا

مامان و بابا همه  نکهیا. گرفت یام م هیراست گ یاش تقلب یمهربان يکردم که همه  یفکر م یوقت یبدهد ول

 اوردیکاربلد را درب يآدم ها يو دستمال خوشبو تعارفم کند و ادا میرو يجلو ندیپولشان را داده بودند تا بنش ي

 ستمینه خوب ن: شیرو يدستمال را پرت کردم جلو. کرد یام م یعصبان
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من اومدم کمک کنم خوب :  همان طور لبخند ژکوند بر لب نگاهم کرد. نشان نداد یواکنش چیحالتم ه رییتغ از

 باشه؟ یکمک کن دیتو هم با ،یبش

 من؟ يسر پرونده  يایکه ب یچقدر گرفت: را فرو خوردم میگلو آب

 يخانواده ات تو ینگران ؟یپرس یچرا م: دیکش رونیب يپرونده ا فشیک يچشم گذاشت و از تو يرورا  نکشیع

 افتاده باشن؟ قهیمض

 اونم هست: شد شتریباال انداختم و سوزش کتفم ب شانه

 نگرفتم که سختشون بشه ينگران اون نباش اونقدر: میچشم ها يو زل زد تو زیم يرا گذاشت رو پرونده

 ....خوب گرفتن  لیوک هیمامانم گفت ...  یول: دمیاز طرز حرف زدنم خجالت کش یحت. نگاهش کردم متعجب

 دروغ نگفته:  دیخند آرام

 پول دادن به خاطرش یلیخ یعنیکه  -

 تو رو زده؟ یک. میلجنزار نجات بد نیکه تو رو از ا نهیکه مهمه ا يزیاالن چ. ستیاون االن مهم ن -

 یروان هی: دمیکش آه

 ؟يبده، به مسئول بند اطالع داد یلیخ: به تاسف تکان داد يسر

 دیخودش د -

 دایکه زودتر نجات پ یکنم پرونده رو ببرم به سمت یم ینگران نباش، فردا نوبت دادگاهته منم سع: دیکش آه

 خوبه؟ یکن

ام را  يآنقدر آزاد یحت. شد تیاهم یلحظه نقشه فرار به نظرم ب کی يبرا. کرد دنیشروع به تپ اریاخت یب قلبم

 کی یول میمرد خوش اخالق و مهربان بگو نیروز قبل را به ا دیتهد يگرفتم ماجرا میکه تصم دمید کینزد

 یماه تا وقت يو به قول پر تکرده اس دمیتهد یدانستم ک یمن نم. لحظه از ذهنم گذشت دست نگه دارم

اگر . گفت یماه راست م يپر. ت زبان باز نکناس قیات چقدر عم یکه تبر زده به زندگ یکس ي شهیر يدینفهم

رفتند سراغ  یکرده م دمیتهد یبفهمم ک نکهیبود، اگر قبل از ا شتریکرده بودند زورشان ب دیکه من را تهد ییآنها

 .دیارز یبه لعنت خدا نم هم يآزاد یمامان و بابام آن وقت حت

 خوبه؟ میدوره کن میدادگاه بگ يتو دیرو که با ییزایبار همه چ کیخب : مهربانم پرونده را باز کرد و گفت لیوک
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 لیمفت وک يحرف ها ،یپزشک قانون يها، چرت و پرت ها یتمام بازپرس. شد اهیچشمم س يکردم جلو حس

 يتو يآب سرد. و راه نفسم تنگ شد دیچیدلم به هم پ. چشمم يآمد جلو میچهار ماه و ن نیو کل ا يریتسخ

 .شد یم یشور قاطدهانم جمع شده بود و با خون 

 جان؟ يحالت خوبه شاد -

 حالت تهوع دارم... نه : باز کردم چشم

 فرصت کمه یول گهیوقت د هی يگذاشتم برا یخواست م یدلم م یلیخ: زل زد به صورتم نگران

 ... دیکم صبر کن هیفقط : و رو شد ریسر تکان دادم و باز دلم ز تند

 گرید. مجبور شدم از راه دهان نفس بکشم. بود پیدماغم ک. دمیکش قینگرانش چند نفس عم يچشم ها يجلو

 حاال حاضرم: لبخند زدم نیغمگ. بشود نییام باال و پا نهیآنقدر چاق نبودم که س

تا حاال  ،يمحمد ماجد... هستم  يمن ماجد.... بگذار اول من شروع کنم : داد لمیدلگرم کننده تحو يلبخند

هاش هم  یلیخدا رو شکر از پس خ... سخت  یلیخ ي، پرونده هادست من بوده ریها ز یلیخ يپرونده 

 ....برسونم   خوب يپرونده رو هم به جاها نیخوام با کمک خودت ا یاگر خدا کمک کنه م....براومدم

 چطوره؟

تکان  دییبه تا يسر. بهتر بود یلیخ یو عصبان جیگ يریتسخ لیبا آن وک سهیدر مقا. لبم ينشست رو لبخند

 .دادم

 ....دولتشاه  ارشیتو و مرحوم ک يسوال دارم راجع به رابطه  يسر هیمن  -

 .او هم صبر کرد. رمیمجبور شدم دوباره نفس بگ. منقبض شد تنم

البته اگر ...  دیاون رو بخون دیتون یم.... هام توشه  ییبازجو يهمه ... هست  یآگاه يمن تو يپرونده : گفتم

 ....خودم ثابتش کنم  دیمن قاتلم و بخواه دیاصرار ندار ،یقبل لیوک ،ییشما هم مثل آقا رضا

من : گفت. شده بود يانگار جد. بودند یخیسرد و  شیچشم ها. باال برد و مردد نگاهم کرد یرا کم نکشیع

 ستمین نیدنبال ا

 خوبه: لب زدم آرام

 یشما گذشته بگ نیرو که ب یو هرچ یبه من اعتماد کن دیخب تو با: گفت

 ... یزمان هیمنم . منو داشت يهوا یلیخ ارشیک. یاز بچگ میبود يهمباز ارشیمن و ک: بستم چشم

 .نگاهش کردم یچشم ریز
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 نگران نباش بگو هیعیطب: گفت آرام

شون فرق داشت واسه  هیبا بق یعنی. مهربون بود مث بابام یلیبه نظرم خ ییجورا هیخب تازه بالغ شده بودم، -

 نیهمش هم.... بعدش هم رفتم دانشگاه ... احساسم اشتباهه  دمیفهم گهیبعدش د یدوستش داشتم ول نیهم

 نبود نیاز ا ریغ يزیبود، چ

 ينوشته بود یلیدفترخاطراتت درباره اش خ يتو -

نوشته بودم  یلیجالب بود، ازش خ یلیبرام خ ارشیاون موقع ک. سمیبنو زیچ. عادت دارم با خودم حرف بزنم  -

 ستنیهمه نوشته هام هست، معلومه مال االن ن يپا خیتار. واسه خودم

 خب؟: کرد و باز لبخند به لب نگاهم کرد ادداشتیکاغذ  يرو يزیچ

 نیهم -

 ؟یمهمون يبر یاون شب دوست داشت -

 ...دو دل بودم ... دونم  ینم -

 چرا؟ -

 نیبب: وجه شد و آرام گفتمت. کرد یم تمیدانستم تهش به نفعم است اذ یم نکهیطرز سوال با ا نیا. بودم خسته

بشه،  یطوالن یلیممکنه دادگاهت خ. يدار شیماراتن سخت در پ هیخانوم فردا که دادگاه شروع بشه  يشاد

مبارزه سخت  هیکه قراره وارد  ینفرض خودت رو آماده ک شیپ نیبا ا دیپس با. ییایو ب يممکنه ده بار بر

 یکن یکه ضرر م یآخرش خودت هست ياریکم ب يو اگه بخوا هیقَدر فیاتفاقاً طرف مقابلت هم حر. یبش

وقت  یلیخ. طرف دوست داشتم باشم اونجا، جالب بود برام هیخب از ... باشه : فرستادم رونیب نهیاز س یقیعم آه

 نشم یدادم باهاشون قاط یم حیطرف ترج هیاز  یبود نرفته بودم ول

 ش؟ینینب يداد یم حیاونجا بود که ترج یکس -

 طور؟چ -

 بسازم از حرفات ینقشه ذهن هیخوام  یم... اونجا  يبر يناچار شد نکهیمهمه، ا -

 بله -

 ؟یک -

 ارشیبرادر ک -

 مهرداد دولتشاه؟ -
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 بله -

 چرا؟ -

 ...ادی یخب از من خوشش نم -

. کنم یکه نگاهش م دیبود و ند نییاو سرش پا. صورتش شدم يحرفم را بزنم که متوجه لبخند رو هیبق خواستم

بودند که مامان و  دهیفهم يمثالً آنها چه طور. نه ممکن نبود.... هم  لیوک نینکند ا. شد یته دلم خال. لب بستم

 ل؟یوک نیبابا رفته اند سراغ ا

 شد؟ یچ -

پول  یلیاالن نگفت خ نیمگر هم. نبود یکار سخت یلیخب خ. نگاهش کردم و آب دهانم را فرو دادم مردد

پول  شنهادیبهش پ. ردیرا بگ لیوک نیخواهد ا یکه بابا م دهیکرده، د بیراحت بابا را تعق یلینگرفته؟ مهرداد خ

 یدست یداند دست ینم. ردیگیخدا پول کم م يمحض رضا لیوک نیکرده ا الیمن هم خ یطفلک يداده و بابا

 .من را هل داده طرفشان

 خانوم؟ يشاد -

 ها؟ -

 اومد چرا؟ یاز مهرداد دولتشاه خوشت نم...  یگفت یم -

 یاز من چ: گفتم یگوشت پاهام فرو کردم و عصب يشده ام را تو دهیاز ته چ يناخن ها. نگاهش کردم ساکت

 د؟یخواه یم

 افهیهمان طور با ق. شدنم هم تعجب نکرد یاز عصب یحت. ادیز یلیخ. نکنم هیخودم را گرفتم که گر يجلو یلیخ

 ؟یترس یم یاز چ: ش زل زد به صورتما یسرد و سنگ

 به نفع خودته یکن ياگر همکار: انداخت و گفت نییسرش را پا. نگاهش کردم ساکت

خواهم به  یدادم که م یم نانیبهشان اطم دیبا. آخر راه بود گرید نیمن قاتلم؟ ا میبگو یعنیکنم؟  يهمکار

سرم را جلو بردم . داشتم یقدم اول را برم دیفعالً با. کردم یم یکه داشتم را عمل يهمان نقشه ا. قتل اقرار کنم

هام هست  ییبازجو يتو..... کشتمش  دمرو کشتم، خو ارشیمن ک: و آرام گفتم شیچشم ها يو زل زدم تو

رو دادم خورد  یدنینوش وانیبهش اون ل.... من واقعاً کشتمش  یول....من انکار کردم یول دنیاونا پرس.... همش 

 ....پشت خونه  يانبار يداشت تو یبابام همش رو نگه م.... گراماکسون .... گراماکسون.... سم هم بود   توش... 

 ؟یمطمئن: کرد زیرا ر شیمن فاصله گرفت و چشم ها از
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 بله: تا اضطرابم کم شود رونیرا دادم ب نفسم

 بود؟ یاسمش چ... سم علف کش  -

 گراماکسون -

 همش رو؟ دیداشت یم نگه يانبار يتو یگفت... آره  -

 بله -

 خونه بوده يجرم اومده که سم تو يگزارش صحنه  يتو یول -

 يرفتم برا یکرد وقت یدادگاه؟ داشت کمک م يکرد برا یداشت آماده ام م....نگاهش کردم....خوردم جا

 جرم گند نزنم؟ يصحنه  يبازساز

 نبود ادمیخونه بود  يبله تو: گفتم

 خونه بود؟ يکجا -

 مرگ؟ يبود آماده ام کند برا امدهیمگر ن...کردم منتظر بودم جوابم را خودش بدهد نگاهش

 خونه بود؟ يگفتم کجا -

 آشپزخونه يتو -

 ... یاشتباه گفت: پرونده را بست و آرام گفت. زد پوزخند

 کجا بوده پس؟ -

 ؟یرو نکشت ارشیمگر تو ک... دونم  ینم -

 بودم دهیترس.... خواست به من تعرض کنه  یم ارشیک....  ستین ادمیدونم  ینم: گفتم. شده بودم جیگ

 ؟يدیکشتنش نقشه کش يجور برا نیو ا يبود دهیترس -

 خواستم بکشمش که راحت بشم یم... سراغم  ادیدونستم م یم -

 !جداً؟ عجب -

 ؟يخوا یم یشما از من چ: نگاهش کردم درمانده

 یرو بگ تیکه واقع -

 ها رو بگم نیخوام هم یدادگاه هم م يمن تو....  دیباور کن نهیهم تیواقع ت؟یواقع -

 فرستاده؟ یشما رو ک: التماس کردم. خواهد یم یچ دمیفهم یکرد؟ نم یم يداشت نقش باز. خورد جا

 مامان و بابات -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٢٣١ 

 تو رو مهرداد دولتشاه فرستاده مطمئنم یگیدروغ م -

 ریغ یستین ارشیکه مهرداد دولتشاه مطمئنه تو قاتل ک یعنی نیفرستاده باشه، ا شونیبر فرض که ا: گفت آرام

 نه؟یاز ا

 بله مطمئنه چون خودش برادرش رو کشته: دمیخند یعصب

 نمیخانم؟ به من نگاه کن بب يشاد: سرش را خم کرد جلو. راه افتاد اشکم

نه قبل از آنکه  یول. رندپرونده ام بردا يرا از رو یلعنت نیگفتم که ا یبه مامان و بابا م دیبا. زد یدو دو م چشمم

 .کارم باهاش تمام شود

 یکار تبان نیا ياگه بفهمن به جا یدون یکارم دفاع کردن از آدم هاست م... لمیدختر خوب، من وک نیبب -

 شم؟ یم چارهیپرونده ب یکردم با شاک

. را پاك کند یتواند هر مدرك جرم یراحت م یلیروز انداخته پس خ نیاگر مهرداد من را به ا. دوبرابر شد ترسم

 لیتواند وک یم یعنیقدر زحمت دارد پس  نیمالقات مامان و بابام ا یآن هم وقت... فرستند مالقاتم  یاگر آدم م

 .شد لیاشکم س. من را هم بخرد و کارم را بسازد

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 دارم یخواهش هیگم قاتلم فقط  یدادگاه م يفردا هم تو... خوام برم  یمن م -

 ؟یچ: باال رفت شیابرو

 زنم خودم یدولتشاه زنگ م يبه آقا -

 نیمیس يو زخم ها یکه از ترس و ناراحت یشده بود و بدن نیکه اندازه هندوانه سنگ يجا بلند شدم و با سر از

 یوقت. اوردیرا هم مهرداد فرستاده که دخلم را ب یحاال مطمئن بودم موشراب. کرد برگشتم داخل زندان یجزجز م

 ینم. رمیزندان بم يخواستم تو ینممن . گفت یگفت بهش اعتماد ندارد پس حتماً راست م یماه م يپر

 .برنده بشود یخواستم بگذارم مهرداد لعنت ینم. بشوند تیام اذ چارهیب يخواستم مامان و بابا

*** 

 لطفاً نیبش: گفت يماجد. را قدم رو رفتم يو عرض اتاق ماجد طول

..... قدر ترسونده باشدش  نیا دیچهارتا اخم و تخم و غرغر که نبا ؟یچ یعنیآخه : کالفه نگاهش کردمو  یعصب

 ادیجور درنم یکیبا عقل من  یگیکه شما م يزیچ نیا

 گفتم نیبش: کام گرفت نیآتش زد و سنگ يگاریس يماجد
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ماندن  ایقدر بود  نیعمق نفرتش از من از اول هم یعنی. آوردم یسر در نم. به در کینزد یصندل يرو نشستم

 اش کرده بود؟ یطور عصب نیزندان ا يتو

 .نگاه کردم يبه ماجد کالفه

 آخر؟ میبه س یزن یم ينجوریا یشیم یعصبان یوقت شهیهم: گفت

 دونم ینم: دادم به مبل هیرا تک سرم

 باهاش جناب دولتشاه يبد تا کرد: دیاش را جلو کش یصندل

 کردم یداد و هوار نم يطور نیمن با اون ا.... نه : نگاهش کردم وسیما

 .هم طرف من باشد لیوک نیمعلوم نبود ا. کردم یکاش عوضش م. خواست گردنش را بشکنم یدلم م. دیخند

همه  نیکنم اون اخم و تَخم ها باعث ا یمنم فکر نم: پک زد و بعد گفت گارشیطور خونسرد به س همان

 واهمه باشه

 د؟یکن یحاال چکار م: دمییبه هم سا دندان

 حرفم تموم نشده -

 .نگاهش کردم منگ

 بود نیو مال نیکه رفتم سراغش صورتش خون روزید: داد ادامه

 ؟ینی: از جا بلند شدم و جلوتر رفتم. تا ته ماجرا را خواندم. و رو شد ریز قلبم

 یقدر ب نیامکان نداره، مملکت ا: جاش گفتمبه . اورمیذهنم بود را به زبان ب يکه تو يزیجرات نداشتم چ یحت

 گهید ستین کریدر و پ

 کنه یزودپز بخار م نیسرت ع يکه اگر شما بشنو دمیشن ییزایمن چ: لبش نشست يرو یتلخ لبخند

بود؟ اون خراب شده  یصورتش خون....  ادیسرش ب ییاگه بال: يبه ماجد یصندل نیتر کینزد يرو نشستم

 کرد؟ تیشه شکا یصاحب نداره؟ نم

 باالتر از حکم اعدام هم هست؟ ایمگر تو بند اعدام قاً؟یدق میبکن یبه ک ویک تیشکا -

 گه؟ید يجا هیشه منتقلش کنن  ینم -

زندان  يباشن که بره تو دهیرو خر یکی ایزندان  يرفته باشه تو یکیاگه واقعاً ... اگه حدس من درست باشه  -

هم  يجور....کنه کجا باشه ینم یفرق... رسونه بهش یودش رو مهرجور باشه خ ارهیطفلک ب نیسر ا ییبال
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 یلیخ یخوام نگرانت کنم ول ینم... مختومه بشه  یکنه که پرونده قشنگ به اسم خودکش یآب م ریسرش رو ز

 شه یمختومه م یمشکوك با خودکش يپرونده ها

 رون؟یب ادیشه گذاشت ب ینم قهیوث: ام را فشار دادم یشانیپ یعصب

که دارم  يا نهیشیبه هرحال با اون پ. یکنیبا من کار م يشما دار یکرد قرار منع گرفت ول تیشه شکا یم -

 نیا دیبعداً شا. میکن یم يشدن ها که فکر کنن همکار ادیکم و ز نیبه ا میکم چشم بپوش هیدونم  یصالح م

 .ادیکوتاه اومدن ها به کارمون ب

 ... رونیش بشه آورد یاگه م. ادیهم به کار ن دیشا -

جلو  یشگیروال هم يبذار رو. گرده داخل یصادر کنن برم بیدادگاه قرار تعق يبعد دوباره تو ادیفرض کن ب -

به من . ده یعذابش م شتریب یلیو دوباره بره داخل خ رونیکه برگرده ب نیدارم، ا يشتریمن تجربه ب. میبر

 .اعتماد کن

 کرده؟ دشیتهد یواقعاً کس یعنیحاال  -

 یطفلک فکر م نیکرده به قتل اعتراف کنه و متاسفانه از بخت بد شما ا دشیتهد یکه کس نهیمن حدسم ا -

 گفت؟ یبه من چ یدون یم. یکرده شما هست دشیکه تهد یکنه اون کس

 ؟یچ: نگاهش کردم کالفه

 دونم شما رو مهرداد دولتشاه فرستاده، قراره بهت زنگ بزنه یگفت م -

 کهزنگ بزنه؟ نزده  -

 دهینرس جهیخب حتماً به نت -

 ؟يا جهیچه نت -

 ادیاگه ب... کنم  سکیشه ر ینم... فعالً درخواست دادم نوبت دادگاه عوض بشه . دونم ینم: بلند شد شیجا از

 شه یاونجا و حرف از اعتراف بزنه کار سخت م

 نمشیبب دیبا -

 ؟یکن یم یشوخ: زد پوزخند

 دشیتهد یبفهمم ک دیبا. گم دوستش دارم یبهش م. زنم یحرف م میرم باهاش مستق یداره؟ م بیچه ع -

 کرده
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 یلیخ طیزندان مح. داشته باشه دهیفکر نکنم فا: را لمس کرد و ابرو باال انداخت شیجلو يزبان دندان ها با

از  يکار یتون یمالقات نم هیکنه با  یخودش هم شک م هیرسونه که به سا یم ییآدم رو به جا. هیوحشتناک

 يببر شیپ

 رو بکنم میسع دیبا یول -

 شهیم یچ نمیحاال بب: نگاهم کرد یرچشمیزد و ز گارشیبه س يگرید پک

 بله؟: جواب دادم. شماره رفعت بود. زنگ خورد تلفنم

 شده؟ یچ: گفتم. حرف زدن هق هق کرد يجا به

 امینم گهیدولتشاه من د يآقا: کرد خودش را کنترل کند یسع

 شده؟ یچ: پنجره ياز جا بلند شدم و رفتم جلو. باال رفت میابرو

از دهنش دراومد به من  یهرچ.... شرکت  يبا بچه ها نیامروز جلسه داشت دیخانومتون فهم: کنان گفت هیگر

 د؟یمگر قرار نشد باهاش حرف بزن... گفت 

 ؟ییاالن کجا -

 کرد رونمیخانوم دادخواه ب یعنی. رونیاومدم ب -

مگر ... سرجات  ینیشیشرکت م يگرد یبرم: و لبه پنجره را با انگشت محکم فشار دادم دمییسا به هم دندان

 ....یشکینگفتم جز من به حرف ه

 موندم؟ یم يچه جور گهید. رونیرو پرت کرد ب لمیخودش وسا -

 گفتم برگرد بگو چشم: دمیبه هم فشردم و داد کش پلک

 دولتشاه چه خبره؟ يآقا: گفت يماجد. دیلرز یچهارستون تنم م. را قطع کردم یگوش

که  يدادها رو سر اون دختر طفل معصوم زد نیاز ا یکیاگه : خونسرد گفت. نگفتم يزیچ یطرفش ول دمیچرخ

 فاتحه خودت رو بخون گهید

 بخور: آب گرفت طرفم وانیل کی. کردم شماره آنا را گرفتم یطور که نگاهش م همان

 ه؟ینجوریا: را برداشت و قبل از من گفت یآنا گوش. خورد یداشت زنگ م گرید لیموبا کیرا پس زدم،  دستش

 يجور نیهم يمفت خورا؟ فکر کرد نیا يجلو یپول کن هیمنو سکه  يد یم لیجلسه تشک ؟یزن یمنو دور م

 ؟يمنو از شرکت ببر يکه پا نمیشیم

 ببند دهنت رو: گفتم. ادامه بدهد نگذاشتم
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است  یتازه متوجه شدم همان تلفن. صورتم تکان داد يرا جلو یاهرنگیس یگوش يماجد. هم داد زده بودم باز

بار  کیبار، فقط  کیاگه : و آرام گفتم دمیکش قیعم ینفس. را گرفتم و قطع کردم یگوش. داده است يکه انور

دت خو يکنم که از کرده  یم ياونجا و کار امیم یکن یرفتار م ياون شرکت اون جور يبا کارمندا نمیبب گهید

 ؟یمتوجه یبش مونیپش

تمومه،  گهیکار من و تو د: دمییو دندان به هم سا یدستم را بند کردم به لبه صندل. قلبم باال رفته بود ضربان

 ؟یفهم یاون خراب شده، م يتو میتو رو معلوم کن فیتکل مینیبش دیبا. گلو يخار تو يشد

 ستیدوش من بوده، دو هفته ن يرو یهمه چ يهمه وقت نبود نیا ؟یکن یم هیکارا چ نیا: آنا عوض شد لحن

 ؟یکن یرشته بودم پنبه م یکه هرچ هیبه چ یچ یدون یاز کجا م یبرگشت

 یصندل کی. نفس باال دادم کیآب را گرفتم و . تکان داد میرو يآب را جلو وانیل يماجد. بودم یعصبان هنوز

 ییبه کارها يهمه وقت نبودم گند زد نیا: فکم منقبض شده بود، آرام گفتم. نمیو مجبورم کرد بنش دیعقب کش

برن؟  يفروش رو چرا رد کرد بخش يبچه ها ؟یرو اخراج کن یگفت تراب یهم بهت نداشته، ک یربط چیکه ه

 نون یکن یهنر م يکار کردن فقط دستور دادنه؟ فکر کرد يها؟ فکر کرد... بازار ياز کار تو یفهم یم یتو چ

 ؟یجمعش کن يخوا یم يبشه چه جور دهیفردا اسم و رسم شرکت به گند کش ؟يبر یرو م چارهیچارتا ب

 نکردم ونیمشورت با هما یب يکار چیمن ه.... صبر کن : و گفت دیکش یقیعم نفس

وگرنه  يدونه تو چه کار کرد یاونم نم. ستین شیحال یچیهم ه ونیهما: امدمیاما کوتاه ن دیکش ریت سرم

بچه  ياحترامت رو نگه داشتم که جلو یلیخ.... دقت کن ...  یلیخ... برجکت  يزد تو یخودش زودتر از من م

واسه من  یسپر کن نهیس يخوا یم نمیاگه بب یول.... کنن  يکه گفتم باهات همکار. شرکت خرابت نکردم يها

 کنم پس حد خودت رو بفهم یرفتار م گهیجور د هیاون وقت 

 .اندم ساکت

 يفروش حق ندار يتو ؟یمتوجه ینفر رو اونجا جا به جا کن هی ياجازه من حق ندار یب: از جا بلند شدم دوباره

رفعت االن .... که به خودت مربوطه  یرس یم ییفقط به همون کارا... طور نیانبار هم هم يتو ،یدخالت کن

 ... یبزن یحرف يبه حالت بخوا يوا.... گرده شرکت  یبرم

 تو باشه یزدم ستون پنجم یحدس م... خوبه  -

که دوست دارم  یاون...  يرفعت عشق منه، اشتباه فکر کرد ه؟یچ یدون یاصالً م. ياشتباه فکر کرد ؟يجد -

 ستیشرکته اون دختره که تو زندان بود ن یمنش نیهم
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 خانومت بود؟: نگاهم کرد يماجد. دمیلرز یهنوز از خشم م. را قطع کردم یگوش

 .نشستم و آب دهانم را فرو دادم. صورتش شکل عالمت تعجب شده بود ياجزا تمام

 گم فقط داد نزن یم يزیچ هی: گفت يماجد

 .نگاهش کردم خسته

 دم ازت بترسه یحق م يمن به شاد -

جام  یهمه بدبخت نیوگرنه من با ا...  رونیب ادیب یکن کمکش کن یفقط سع....  ستیمهم ن: از جا بلند شدم 

 مارستانهیماً تحت

که  ینیبه روزگارت اگه کار منو از ا يوا یول....  ینش وونهیکنم د یقرار مالقات جور م هیبرات ... باشه  -

 یهست خراب تر بکن

 چه خبر؟ یاحیر ياز آقا: دیپرس. سر تکان دادم و رفتم طرف درب اتاق تند

 خوبه، چطور؟: طرفش دمیچرخ. کردم مکث

 تعجب کردم.... گرفت  یاحوال شما رو از من م روزید: باال انداخت شانه

 دمشیروزا، ند نیسرم شلوغه ا: دمیکش آه

که هرلحظه  نیاز تصور ا. زنگ زدم يو کوچک به انور اهیس یدفتر با گوش یخروج يزدم و جلو رونیاتاق ب از

افتاد که پرونده را از  ادمی تازه. دیکش یکار به آنجا م دینبا. دیکش یم ریسرم ت دیایسر فندق ب ییممکن بود بال

به ساعتم  ینگاه. داد یاش را نم یگوش جوابهم  یلعنت يانور. مجبور شدم برگردم باال. نگرفته ام يماجد

رفتم طرف اتاق . اش نبود یمنش. يدوباره رفتم داخل دفتر ماجد. ساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود. انداختم

 بود نجایاالن ا نیهم: گفت یکه داشت م يماجد يو صدا

 يانگار تو. ناراحت بود یلینه خ: گفت يماجد گرفت؟یم يبود که سراغم را از ماجد یک. نگهم داشت سرجا

دم هم دنبال سر و سامون دادن به  یالبته بهش حق م. راه انداخت دادیافتاده بود داد و ب ییاتفاقا هیشرکتشون 

 د؟یدار یا هم مشکلشما ب...  یهم دنبال پرونده خانم بهشت نسهیزیب

 اومد با خودش حرف بزن: به من نگاه کرد. در زدم و وارد شدم. رضاستیشدم عل مطمئن

 یاحیر يآقا: را گرفت طرفم تلفن

 ن؟یروز به من قرض بد کیرو  یپرونده خانوم بهشت شهیم: گفتم يرا گرفتم و آرام به ماجد یگوش

 بله؟: تلفن گفتم يتو
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 ؟ییکجا: دلخور گفت یعل

 يکه دفتر دکتر ماجد ینیبیم -

 يدیرو نم یزنم جواب گوش یزنگ م یهرچ ؟یهست ینه کالً کدوم قبرستون -

 امیدنبال بدبخت: دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 من نپاشه کلیکه گندش به ه یهات رو قشنگ جمع کن یکن بدبخت یخب پس سع -

 شده اون وقت؟ یچ: باال دادم ابرو

 اومد نثار من کرد یدر ماز دهنش  یزنت زنگ زد هرچ -

 .دانستم یگفت؟ نم یراست م یعل. بودم فکر کنم دهیکه شن يزیبه چ هیچند ثان يکردم برا یبستم و سع چشم

 چرا به تو؟: گفتم آرام

 من از همه کوتاه تر بوده واریدونم البد د ینم: گفت یعصب

 میزن یبا هم حرف م امیم: گفتم یگوش يتو. دوباره زنگ خورد اهمیس تلفن

 سالم: را جواب دادم اهمیرا قطع کردم و تلفن س یگوش دیبگو يزیبخواهد چ تا

 ؟یسرسام نگرفت: نگاهم کرد يماجد

 آماده است؟: پرونده اشاره زدم به

 شد جواب بدم یبودم نم ییبله؟ جا: گفتم یگوش يتو

 گم یکه م یآدرس نیبه ا ایخب، امشب ب یلیخ -

. پوشه نوشتم و تماس قطع شد يگفت رو یم يرا که انور یآدرس. گذاشت میرو يجلو يپوشه ا يماجد

 دیببخش: بمیج يخودکار را گذاشتم تو

 ؟يخوا یم یپرونده رو واسه چ -

 هیبه چ یبخونمش، بفهمم چ قیدق نمیخوام بش یم -

 خب گم نشه فقط یلیخ: تکان داد يسر

 نه حواسم هست: زدم پوزخند

 ستمیمطمئن ن گهید يدار يریقدر درگ نیا نمیب یم -

 دیهم سرم شلوغ بوده نگران نباش شتریب نیمن از ا: فمیک يرا چپاندم تو پرونده
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 دنیطرف، دو کیسر و کله زدن با مشکالت شرکت . بود دهیام ته کش يواقعاً انرژ. نمیافتادم به سمت ماش راه

 یک.... آخ .... جانِ  تیخاطر امن به یطرف و نگران کی دیرس یسردرگم م یکه به کالف یدنبال هزار سرنخ

 کرده بود؟ دشیتهد یکرده بود؟ ک تیفندق من را اذ

 نیا يرفتم؟ کاش تو یکجا م. يدو ساعت وقت بود تا مالقاتم با انور قاًیدق. نگاه کردم نیساعت ماش به

 جکتیاش را ر یگوش یرا باهاش وابکنم ول میزنگ زدم به آنا سنگ ها. شک نداشتم یحداقل به عل تیموقع

پست فطرت را به تکاپو  اتلبودن جلسه دادگاه آن ق کینزد. فرمان و چشم بستم يکالفه سر گذاشتم رو. کرد

مالقات من و  ياز ماجرا یوکالتش؟ ممکن بود کس يبرا يکند؟ استخدام ماجد تیانداخته بود که فندق را اذ

کرده  بیمدت من را تعق نیا يتو ياگر انور. گاه کردمسر بلند کردم و به اطرافم ن اریاخت یمطلع باشد؟ ب يانور

از . کند بمینتواند تعق یکه کس یراه کی. کردم یم يفکر کی دیبا. دهم دنبالم باش گرید یکیپس ممکن است 

 .پام ترمز زد يجلو یزردرنگ یتاکس. ستادمیا ابانیحال کنار خ یب. شدم و قفلش را زدم ادهیپ نیماش

 دربست -

 کجا؟ -

 اریدر اخت: شدم سوار

 تگریبرو طرف چ: یدادم به صندل هیسرم را تک. افتاد راه

 ... يطور نیهم ای دیاونجا کار دار که،یهمت تراف -

 یش ینم تیخب پس برو هر طرف که اذ: و کالفه گفتم دمیرا با انگشت مال پلکم

 نایو قاژ و بوق بوق ماش ژیق وسط زهیریخودتون هم اعصابتون به هم م یشرمنده ها ول: نگاهم کرد نهییآ يتو

خواستم سر صحبت را باز کنم چون آن وقت مخم  ینم. مخالف و من چشم بستم نیال يرا انداخت تو نیماش

به همان حال ماندم و بعد راست نشستم و دور و برم  قهیدق کی. تمرکز داشتم یبه کم اجیاحت. کرد یم ادهیرا پ

 میبرو سمت حک: آرام گفتم. را نگاه کردم

نبود  گرید ارشیشد ک یچند وقت م. نگاه کردم ابانیطرف پنجره و به منظره خ دمیچرخ. نگاهم کرد نهییآ يتو

بخندد؟ چند وقت بود که من فرصت نکرده بودم  شیراه برود؟ فندق نبود که خوشحال با دوستها نیزم يکه رو

کالفه . شکستم یکرده بود م تشیاذ را که یفندق فکر کنم و لبخند بزنم؟ من گردن کس يرفتارها اتیبه جزئ

. هنوز همانجا بود یکارت دخترك امالک. بمیرا خاموش کردم و انداختم ته ج لمیموبا. به صورتم دمیدست کش

آوردم، بعد دستش را  رونیفندق را که ب. کردم لباس عوض کنم یفرصت نم یآنقدر سرم شلوغ بود که حت
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دستش . دهد یبگذار فکر کنم م.... بود دستش را بدهد به من؟  ضراح یهمه سخت نیبعد از ا یعنی....  رمیگیم

اگر . رونیب دییایزود ب دیبا...  یبودم؟ کتان دهینپوش نیچند وقت بود ج. پوشم یم یلباس راحت کی. رمیگ یرا م

که  یبه شرط. شود یمان کم م یفاصله سن. یو کتان نیپوشم، با ج یم وریپول. خوب است دیایزمستان ب نیهم

 يپالتو کیلباس انتخاب کنم؟  شیگذارد من برا یم. که هست بچه تر نشود ینیبپوشد از ا يجور کیهم  او

تن  يرنگ ها رو يهمه  د؟یآ یبهش م یچه رنگ. کند یقرمز سنش را کم م یول. دیآ یبهش م. قرمز خوشگل

به  یحت اینپوشد؟  یو چ دبپوش یکه زنم چ اتیجزئ نیکردم؟ به ا یفکر م يفانتز نقدریا یاز ک. او قشنگند

اگر بخواهد . بود حتماً نیهم گهیآره د رت؟یگفتند غ یم نیکه به فندق توجه دارند حسادت کنم؟ به ا یکسان

ام عاشق نشده  یزندگ يمن تو... حق دارم نگذارم برود؟ پرونده نشود؟ حق دارم ....  يدل بدهد به آن پسره 

سن و سالم کمتر بود  یحداقل وقت ایکردم  یتجربه اش م ینوجوان يتو دیکه با یحق داشتم نگذارم عشق. بودم

 حق نداشتم؟. وقت آمده بود سراغم را نگه دارم یو حاال ب... 

 حاال کجا برم؟ میهست میآقا تو حک -

. رفت یم یکیهوا رو به تار. ستیدنبالم ن یراحت شد کس المیخ. پشت سرم انداختم یبه اتوبان خال ینگاه

 .کرد ینگاه م نهییآ يهنوز منتظر تو راننده

 برو سمت جاده ساوه -

 !جاده ساوه؟ -

 ه؟یبله مشکل -

 ... قاًیکجا دق نیگفت ینه فقط اگر م -

 برو جاده ساوه -

 میخواب ها. دمیخواب یشب ها بد م. خوابم گرفته بود. اتوبان آزادگان یرو گاز گذاشت و انداخت طرف خروج پا

به  ییفقط وقت ها. بود یکه قبالً موقت يتجربه ا. دمیچیپ یرختخواب به خودم م يتو. پر از کابوس بودند

اگر . رفت شیخوب پ زیاگر همه چ بعداً. شده بود یحاال دائم. میبست یبزرگ م يآمد که قراردادها یسراغم م

آن مدل  ای .بود که آرامم کند یکاف شیخنده ها. مطمئن بودم. رفتند یکابوس ها هم م نیفندق مال من شد ا

 ....باز مهین يلب ها..... چشم هاش .... من  يگرد و قلنبه .... لوس شدن و با ناز حرف زدنش 

 کجا برم؟ -
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دلم آرامش  یفکر کنم ول زهایچ نیبه ا نمیوقتش نبود بنش. را محکم به هم فشردم مینشستم و پلک ها راست

 .ذهنم بود يفشار رو یلیخ. خواست یم

 *برو طرف شهرك پرند -

 ...آقا  -

 ....کرده بود سر وقت  دیتاک يانور. دمیرس یسر وقت م. به ساعتم نگاه کردم. را ندادم جوابش

 آقا؟ -

 بله؟ -

 ....اش رو  هیکرا -

 شه؟ یچقدر م -

 شصت تومن -

 یشان را نم يشترکه م ییاز آدمها. دادم بهش یرا درآوردم و دوتا تراول پنجاه فمیو ک بمیج يکردم تو دست

تا : راننده طمع کرد. شناسم کرده بود يمشتر ونیهما هیسا ریکردن ز یهمه سال زندگ نیا. شناختند متنفر بودم

 ...بعدش هم  نجا،یا

 همش مال خودت حاال برو -

مثل باباش . نبود يطور نیفندق من ا. طمعکار هم متنفر بودم ياز آدم ها. لبش نشست يرو تیرضا لبخند

 ینم. رفتم سراغشان یخواستم تا اوضاع مرتب شود و بعد م یوقت م یفقط کم. زدم یبهشان سر م دیبا. بود

که از احساس فندق مطمئن نبودم  حاال.... ام  ندهیپدر زن آ. دل فندقم تلنبار شود يآنها هم رو يخواستم غصه 

بود  یهیکه قبالً آنقدر بد يزیچ. دیرس یهم محال به نظر م دیجد یتصور کردن پدر و مادرش در نقش یحت

دهم  یم بیترت شانیمستقل برا یخانه و زندگ کی تشیکردم نها یفکر م. انگار که بخواهم بهشان لطف کنم

آن . از خودم هم متنفر بودم. ستیها هم ن یراحت نیگفت که به ا یم یاما برخورد آن روز مندل ستیکاف نیو هم

دست  نیا یول. کردم یم یها را حرص یلیخ رونیانگار از ب. ردیبگحق داشت حالم را  یمشاور امالک يدختره 

خودم از خاطرم  پیهم ت يو از باال نگاه کردن و نشست و برخاست با آدم ها دنیعمر باال پر کی. خودم نبود

کردم که باال  یاشتباه فکر م دیشا. کردم یهم اشتباه م دیشا. وجود دارد یقشنگ يزهایچه چ نییپا نیبود ا هبرد

 .هستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٢٤١ 

نبودند نگاه  یکارتون يشباهت با خانه ها یشکل که ب یمدور و حلزون يبه ساختمان ها. پرند يبه ورود میدیرس

ساختمان ها  نیا. میوارد معامله شد سونیکه با شرکت کا شیدو سال پ نیهم. آمده بودم نجایقبالً هم ا. کردم

آنا از . مصالحش یکنندگان اصل نیاز تام یکیبود و ما هم  سونیامنطقه دستپخت ک نیا يو تمام خانه باغ ها

حاال . یاضیر ارایکرده بود به همراه  تیریتمام قرارداد را فروتن مد. دیگنج یپوست خودش نم يتو یخوشحال

فروتن به نظر  سون،یبرج عاج نشسته بود، درست در جلسه قراداد تازه مان با کا يبعد از دو سال که فروتن رو

 لیتبد شیبرا یمن ک. سوخته يشده بود مهره . بود دهیالبد عمر خدمتش به آنا سر رس. احمق آمده بود کینا آ

 سوخته؟ يشدم به مهره  یم

 کجا برم؟ نیگینم -

 .یآنکه خودت بفهم یب. برده کیکند به  یم لیتو را تبد. اَش بد است نیطمع هم. طلبکار نبود گرید لحنش

 برو فاز دو، بلوار آسمان بنفشه سه -

با  ییبلوارها ،یروانیش يبا سقف ها ییخانه ها. قشنگ يکه پر بود از خانه باغ ها یابانیخ يتو میانداخت

 شهیاز ش ریسرما سوز کو نیا يتو. انداخت یم شیک ادیمن را  نجایا. يریمخصوص مناطق کو يدرختها

 .را وسط پاهام گذاشتم میدست ها. ختیر یبه درون م نیماش

 نگه دار: گفتم ابانیسر خ. میدر برو يخواستم تا جلو ینم. به آدرس مورد نظر میدیرس

 م؟یدنبالتون برگرد امیب -

 ریخ: نگاهش کردم رهیخ

الگو  کیبه هم با  هیخانه ها همه شب. گفته بود يکه انور یبهش بکنم راه افتادم طرف پالک یآنکه توجه یب

. دندیرس یبلندتر به نظر م وارهایکه از د یکوچک يو درختچه ها یآجر سه سانت يوارهاید. ندساخته شده بود

پا و آن پا کردم تا  نیا. زنگ را فشردم. بود کیتار کیهوا تار. ستادمیا ینارنج یبا سقف سفال يخانه ا يجلو

 بله؟: گفت یکی

 دولتشاه هستم -

باد وسط درخت ها و خش خش برگ ها  يصدا. فضا سوت و کور بود. کرد و باز شد و وارد خانه شدم يتقه ا در

نقش  ارشیقتل ک يکه تو ستییاز آنها یکیهم  يلحظه فکر کردم نکند انور کی يبرا. ترساندم یم یکم

و پر از خاك و کوچک  تخراز کنار اس. مثبت فکر کنم یکردم کم یپالتوم را باال دادم و سع يداشته؟ لبه 
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چند ضربه کوتاه به در زدم . يپشت در ورود دمیکردم و رس یکیگذشتم و پله ها را دوتا  اطیخاشاك وسط ح

 .را چرخاندم و داخل شدم رهیدستگ. نشد يخبر یول

 کیسرام يرو يتکه فرش شش متر کی. است یموقت يمعلوم بود محل قرار و مدارها. لخت لخت بود خانه

بلند . سالن بزرگ بود هیست مبل چرم کرم رنگ و البته کهنه تمام اثاث کیو  يریو ش يا قهوه یشطرنج يها

 ؟يانور يآقا: گفتم

 نجایا ایب نجامیا: خانه به گوشم خورد ياتاق انتها ياز تو شیصدا

دست به  يانور. جلو رفتم و در را آرام باز کردم. باز بود مهیراهرو ن يدرب اتاق انتها. آشپزخانه گذشتم يجلو از

 کجه به نظرت؟: طرفم دیچرخ. کرد یچسبانده بود نگاه م واریکه به د يبرد تیکمر داشت به تابلو وا

 سالم: دراز کردم سمتش دست

 زیم کیسه کنج اتاق و  يتو سازیکهنه، بساط چا یفرش. تاشو یمبل راحت کی. داخل اتاق نگاه کردم لیوسا به

 .نمیتعارفم کرد بنش. تلنبار شده بود شیکتاب رو یکه کل

 .کاناپه کوتاه يرو نشستم

 ؟يکرد دایراحت پ -

 طرفا اومده بودم نیا یلیقبالً خ -

 واسه ساخت و ساز حتماً ؟يجد: سازیطرف چا رفت

 گهیهاست د هیما نیهم يکار ما تو  -

 ؟يدیفاز چهار رو د: ختیگذاشت و داخلشان آب جوش ر یرفنجانیز يفنجان را که سر ته بودند تو دو

 فاجعه اس -

 کنن تیریرو بعداً مد تیهمه جمع نیخوان ا یم يموندم چطور  -

که هر کدام از  ییآپارتمان ها. دو به بعد پرند ساخته بودند يبود که در فازها یانبوه يبه آپارتمان ها منظورش

 رهسبز ندا ياصالً دو وجب فضا: گلو صاف کردم. شد یآنها حداقل صد واحد م

 ؟ینیدارچ: بگ ها اشاره کرد یسبد پر از ت به

 نداره یفرق: باال انداختم شانه

سبز بخوره  يفضا: زیفنجان ها و نشست پشت م يانداخت تو ینیبگ دارچ یدوتا ت. بگ متنفر بودم یت ییچا از

 یشه به زباله دون یم لیتبد نجایهمه آپارتمان پر بشه ا نیفردا ا. سرشون يتو
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 از کرامات مسکن مهره -

 ادیهم از توش عمل م يا رهیقاتل زنج هی گهیبندم چندسال د یشرط م: زد پوزخند

 يتو یزندگ يها نهیبا اون هز. تهرون واسه کار انیم گهید يهمه آدم از شهرا نیبه هرحال ا. ستین دیبع -

 هی شهیاش م جهینت. ياریدرم نجاهایسر از ا يبه محل کار هم که بگرد کیمناسب و نزد يجا هیتهرون دنبال 

 مختلف يخسته و ناکام با فرهنگها تیجمع

خونه  نیا ينه جد ه،یمرده گ....ستین یهم که اسمش زندگ نیا. زنبور يلونه ها نیا يکه مجبورن بچپن تو -

 زنبور؟ يزبون رو کردن پر از لونه  یب ينایباغ ها چش بود که اون زم

 کیکه نبود بابام  یهرچ. دهم حیتوض شیرا برا بیو غر بیعج يساخت و سازها نینداشتم علت ا حوصله

و با چندتا ساخت  دندیخر یصاحب را مفت م یزبان و ب یب نیها که زم نیهم. شرکت ها بود نیجزو هم یزمان

 رگیبود، د انیدرم نگفتپول ه يپا یوقت. کردند یگرفتند و توش آپارتمان علم م یم یو پاخت مجوز مسکون

 .زهایچ یو باق يشهر يباسازیز يگور بابا

 گهید ییاز همونا یکیکنم، شما االن خودت  یهم دارم سوال م یاز ک: نگاهم کرد یرچشمیز

 متلک بود؟ نیاالن ا: پا انداختم يرو پا

 خوره؟ یمگه به پوست کلفت شما برم. که متلک بود رمیگ: را گرفت طرفم فنجان

و  میازش رد بش میهم باشه که ما بتون يدرز و دوز هی دیباالخره با ز،یعز يانور يآقا نیبب: صاف کردم گلو

 به گنج درسته؟ میبرس

دم و دستگاه  يبوده تو ياگه هم درز. میخاک نیما که سرباز ا: شد انینما فشیرد يو باز دندان ها دیخند بلند

 نداره یبوده به ما ربط يشهردار

 نبود رانیا يهمه مواد مخدر تو نیگفت اگه نبود ا یم یکی ست؟ین يدرز چیدم و دستگاه شما ه يتو یعنی -

 .آرامم کرد نیدارچ يبو. را بخورم ییکرد چا تعارف

رو بهت بگم ما با  نیفقط هم میواسه هم شاخ و شونه بکش ستیاالن وقتش ن: خورد شییجرعه از چا کی

که جلوش رو  يزیدهم اون چ کیاندازه  به رانیداخل ا ادیکه م ینیا. میافغانستان و پاکستان هم مرز هست

که حاال  ییاون ها ناگه نبود نهیشه لب مرزها که وضعمون ا یم ختهیهمه خون ر نیا. ستیهم ن رنیگیم

نئشه خونه  رانیکه به نامشون زدن االن ا ابونیکوچه خ هیاسمشون و  يجلو دیشه شوندیپ هیسهمشون شده 

 بود مطمئن باش مهرداد خان
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 یو فرح فیو شر ونیعده مثل هما کی نکهیا. خواستم منصف باشم حق با او بود یاگر م. نداشتم شیبرا یجواب

من هم مقصر بودم؟ . خودشان بود ریفقط تقص دیتپ یم بشانیج يبتپد برا رانیا ياز آنکه برا شتریقلبشان ب

 یبابت شرمنده نبودم ول نیااز . کنم فظبادآورده را ح هیسرما نیشرافتمندانه ا یکرده بودم از راه یحداقل سع

 .کنم تا وجدانم راحت باشد نید يالزم بود ادا دیشا

 تو فکر؟ یرفت -

 یاحیپسر دکتر ر...  رضایدونم، عل ینم: کردم نگاهش

 خب؟ -

بودم، اگه با پسرش ده سال  دهیرو ند شیاگه طرز زندگ. دم و دستگاههاست نیهم ياز آدم ها یکیباباش  -

 گرفتم یو اصل و نسب خودم عذاب وجدان نم یوقت بابت خونه و زندگ چینکرده بودم ه یدوست

 یتو که بهش شک داشت: را تمام کرد شییچا

. دهیخاك تپ نیبودن که قلبشون واسه ا ییمظهر آدما شهیو خانواده اش واسه من هم یکنه، عل یفرق م نیا -

 باباش بازنشسته اس

 هستن يخانواده آبرومند. دونم یم... هوم  -

 واضحات ندم حیتوض گهیخب پس د -

 يریخودت رو بگ يجلو یول یبچاپ یسخته دستت باز باشه و بتون -

 ونیهما تیرا داشتم به خاطر ترب میها ردستیز يوقت طمعکار نبودم و هوا چیه نکهیا. نگاهش کردم ساکت

شک کرده بودم عذاب وجدان  یبه عل نکهیلحظه از ا کی. و خانواده اش بود رضایبا عل ینیبه خاطر همنش. نبود

 .گرفتم

 پرونده رو؟ يآورد.... سر کارهامون  میخب بر: جا بلند شد از

 ن؟یهم: بهش انداخت ینگاه. را باز کردم و پرونده را گرفتم طرفش فمیک

 آره -

 باشه نیکردم قطورتر از ا یفکر م -

 دونم ینم -

 جا قحط بود؟: پوشه بود انداخت يکه رو یبه آدرس ینگاه

 کامل هم که ننوشتم. ناجور بود تمیموقع ینه ول -
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 کارو نکن نیا گهید -

به  ینگاه مین. کنار کتاب ها زیم يبعد آن را گذاشت رو. و رو کرد ریرا ز شیبرگه ها يسرسر. ماندم ساکت

کشف مدرك از  ،یکاراگاه یصد نکته اصل ت،یجنا یروانشناس ،یجرم شناس ،یعلم سیپل. انداختم شیکتابها

 .....ه جرم صحن

 رو؟ نایا يهمه  يخوند -

 نجاستیباشم ا یکه کمکم کرده کاراگاه خوب يزیآره، نصفش حرف مفته، اون چ: زد لبخند

 .منظورش تجربه بود. سرش اشاره زد به

 .دراز کرد طرفم یکیبرد و ماژ تیتخته وا يجلو ستادیا

 چکارش کنم؟ -

 خونه تون رو برام بکش یبه پرونده بندازم کروک ینگاه هیتا من  -

 چندنفر مهمون بودن اون شب؟: دیپرس. شدم یکروک دنیکش مشغول

 و هشت نفر یس قاًیدق -

 دعوت کرده بود مهمونا رو؟ یک یدون یم -

 آره: طرفش دمیو چرخ دمیاز کار کش دست

 ...خوبه  -

 میام را تقس ینگران. درباره فندق حرف بزنم یکیدوست داشتم با . کردم حرفم را بزنم یدل دل م. ماند ساکت

 .دمیآه کش. بود یخال یلیخ رضایعل يجا. کنم

 ه؟یچ -

 نگرانم -

 نگرانِ؟: پرونده بلند کرد ياز رو سر

کرده  دشیتهد یکیگه ممکنه  یرفته بود مالقاتش، م يدکتر ماجد روزید...  یخانوم بهشت: صاف کردم گلو

 باشه به قتل اعتراف کنه

 .متعجبش يچشم ها يزدم تو زل

 پس؟ یچرا نگفت -

 االن گمیدارم م -
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شروع کرد به . گفتم شیماجرا را کامل برا. کنم یطور فکر م نیچرا ا دیو پرس دیکش شیموها يتو یدست

 آشغاال: گفت یلب ریپوست لبش و ز دنیجو

 میعجله کن دیبا: کنارم ستادیشد ا بلند

 اد؟یب سرش ییممکنه بال: نگاهش کردم نگران

 نه: برد تیوا يخانه رو یزد به کروک زل

 گفت ممکنه یم يدکتر ماجد یول: گفتم. مطمئن بود لحنش

 ما رو نداره دنیکه چشم د یلیاونم وک له،یوک يدکتر ماجد: زد پوزخند

 هیشده باشه فقط  دینگران نباش، اگه هم تهد....  ستنیخوب ن یلیبا ما خ الیکالً وک: داد رونیرا کالفه ب نفسش

رو بکُشه  یمتهم اصل یدست یکه دست ستیدختر رو فرستاده داخل زندان اون قدر احمق ن نیکه ا یاون. عالمته

 رو برگردونه سر پرونده سیو پل

 .راحت شد یکم المیخ

 قاً؟یعمارت هزار در کجاها هست دق نیا يها یخب خروج: گفت

کتابخونه  يدر که تو هیراه داره،  رونیبه ب يدر که از انبار هیتمون، ساخ یدر اصل: به درها اشاره کردم باانگشت

 یاستخر و م يره تو یآسانسور اتاق مستر طبقه دوم که باز م رون،یرسه به استخر و از اونجا راه داره به ب یم

 .رونیرسه به ب

 رفته درسته؟ رونیب یاز در اصل ارشیک -

... یخانم بهشت رون،یرفته ب دنیدر بودن د کیکه نزد ییاونا یول دمیمن نفهم. رفته بود یآره، وسط مهمون -

 دهیهم د

 رسه؟ یم ابونیچندتا در به خ رونیاز ب:  تکان داد دییبه عالمت تا يسر

 ....که  يو در یدر اصل. دوتا در -

 يداریدر خونه سرا -

 آره -

 وده درسته؟ممکن نب رونیاز ب یگفتن که احتمال داخل شدن کس قاتیتحق ينجایتا ا -

 درسته -

 ممکنه؟ یکن یخودت فکر م -
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 .بلند هستن وارهاید... نه   -

 چقدره ارتفاعشون؟ -

 دیبا ادیب واریبخواد از د یاگه کس. شه سه متر یم یرو هم که حساب کن ریدزدگ يها لهیبه دومتر، م کینزد -

 چون راه دست نداره نییبپره پا ریدزدگ ينرده ها ياز رو

 چطور؟ داریسرا يسقف خونه  ياز رو -

 دیشا: ساکت نگاهش کردم. فکر کردم یکم

 بوده موقع اون اتفاق؟ یکس یدر اصل يجلو -

 در رفت و آمد بوده يشاد يتمام مدت بابا ینه ول -

 هست؟ دید يداریسرا يبه خونه  یاز در اصل -

دونم  یم دیرو هم بودن بع نیجاده ماش هیحاش يدرخت ها . بود کیاون وقت شب، تار یول دیروز شا يتو -

 ینیبب يخودت بخوا نکهیمگر ا. معلوم بشه يزیچ

 ... يداریدرِ خونه سرا. فعالً نه یبزنم ول يسر هیمجبور بشم  دیشا -

 .کنن از پشت یشه قفلش م یشب که م شهیهم. گفت قفل بوده یمندل -

 صحنه قتل؟ یقفل پشت در بوده موقع بررس -

 در بوده يرو یگفتن قفل کتاب. آره -

بودن  یمهمون يهم که تو ییاونا يهمه : برد تیبرگشت سمت تخته وا. راه افتاد میزد و قدم رو جلو یچرخ

 آره؟ دنیپلک یشاهد داشتن که همون دور و بر م

 نفر نبوده؟ کیکنم قتل کار  یمن فکر م یآره ول -

 چطور؟ کالیبار ؟يجد: نگاهم کرد متعجب

مثالً . کاسه باشه هی يدستشون تو یمهمون يتو گهیشهادت دادن به بودن همد که ییاونا يفرض کن همه  -

دوتا شاهد . بوده بایهم شهادت داده که د باید يشهادت داده دخترم بوده، از اون طرف پسر عمو فیحشمت شر

 گهیدن به بودن همد یاونا هم شهادت م. نفر کیشه واسه  یم دایپ

مدل شهادت دادن از  نیبود که هزار نفر االن با هم ينجوریمهرداد خان اگه ا نیبب: و سرش را تکان داد دیخند

 رفتن یکه کرده بودن قسر در م یجرم ریز

 ده به بودن اون دوتا خب؟ ینفر شهادت م هی نیا: و گفت دیکش یتخته مثلث يرو
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 خب -

باشه، تازه اگر سه تاشون  دهید گهیسه تا رو با همد نیهم ا ینفر چهارم کیشهادتشون قبوله که  یبه شرط -

 نکنه دایپ خیاز دوتا شاهد داشته باشه تا کارش ب شتریب دیبا یصورت هرکس نیا ریدر غ. جفت هم بوده باشن

که از ساختمون  يچون جز شاد ستن،یبودن مظنون ن یمهمون يکه تو ییکدوم از اونا چیحساب ه نیبا ا -

 اوردنیرو مظنون حساب ن یشکیرفته ه رونیب

 یم یک مینیبب دیبا. نبود یبوده وگرنه االن اون دختر متهم اصل نیدر ظاهر هم: داد رونیب قیرا عم نفسش

 فاصله کوتاه بره تا ته باغ و برگرده نیا يتونسته تو

 آسانسور طبقه دوم؟: به درها اشاره کرد دوباره

 مشکوك بشن بتشیکه به غ دهیحداقل اگه رفته اون قدر طول نکش ایطبقه دوم نبوده،  یکس -

 در کف کتابخونه؟: آسانسور عالمت سوال گذاشت يجلو

گفتن قفل . مدت بعد خودم قفلش کردم هی. وقته قفله، پدرم از ترس جنگ اونو کار گذاشته بود یلیدر خ نیا -

 شد دییهم تا شیمغز یکردن اثر زنگ زدگ یرو بررس

 به پشت خونه هدیرس یکه م يمونه درب انبار یم: دیدرب کتابخانه خط کش يرو

 دونم یم دیبع -

 چرا؟ -

 اونجا هم خدمه مشغول بودن. اول از آشپزخونه رد بشه دیبره با رونیبخواد از اون در ب یهرک -

 شده؟ ییاز خدمه هم بازجو -

 گهیحتماً د -

 هستن؟ یخدمه دائم -

 اومده بودن یمهمون ينه فقط برا -

 واسه مراسم و جشن هاتون؟ دیریگ یم رویجا ن کیاز  شهیهم -

 هیها با مامان شاد يریگیوسواس داره، البته پ زایچ نیا ياونم رو... کارا با مادرمه  نیا... معموالً  -

 آشپزخونه بوده؟ ياون موقع تو يمامان شاد -

 دهیهم ند یمشکوک زیآره، چ -

 نفر بودن؟چند . میالزم باشه دوباره با خدمه حرف بزن دیشا: دیرا مک شییباال لب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٢٤٩ 

 .پرونده هست يدونم حتماً تو ینم -

همه آدم  نیبا ا. شه یها الزمم م ییکل بازجو. نمیاصل پرونده رو هم بب دیبا: تکان دادم و گفت دییبه تا يسر

 ادیخالصه به کارم نم نیا

 ؟ياریب رشیگ یتون یم: گفتم. آنا يافتاد به نفوذ ادمی

 یجرز م يکه به درد ال ارمیب ریپرونده رو گ هیاگه نتونم  رمیگیهمه پول م نیا: دیکش شیبه پشت موها یدست

 خورم

 اداره تون يکرده بود تو دایپ ينفوذ هیآخه زنم : زدم پوزخند

 خواسته پرونده؟ یم یزنت؟ واسه چ: طرفم دیآن چرخ کی

 ماجرا به رقبامون مربوطه يگه همه  یاونم دنبال قاتله، م -

 باشن و چرا؟ توننیم ایبه نظرت ک نیخب حاال مظنون: گفت. نمیت کنارش بنشمبل و خواس يرو نشست

 هستن ایلیخ  -

 ذهنته بگو يرو که تو ییفعالً اونا -

که پدرم باهاشون در تماسه و احتماالً  ییزنم، فروتن،کسا ف،یساسان شر ف،یشر باید ف،یحشمت شر ،یفرح -

 رضایعل.... دوست چندساله ام  دیشا.... مربوطه  ایدونن که به قتل ک یم يزیچ

 شرکت؟ ياز بچه ها -

 ایزو دیشا. رابطه داشت انهیشرکت مخف يتو یکیبا  ارشیبه نظرم ک. دونم ینم: دمیرا با دو انگشت مال پلکم

 .... جهیدرهم برهم و گ یلیروزا خ نیا یزنه ول یم کیت يبخش حسابدار ریالبته اون خودش با مد... فرهمند 

تمام . و باال کرد ریمختلف را ز يها هیفرض. و جواب دادم دیسوال پرس. و رو کرد ریرا برداشت و ز پرونده

 .را که اسم برده بودم گفتم ییام را و علت شک به آم ها یزندگ يماجرا

 ؟یچرا مشکوک رضایبه عل -

باشه  رضایممکنه علپاش  کیوسط باشه که به آنا ربط داشته باشه  نیا يزیکنم اگه چ یحس م. دونم ینم -

 رسه یبه ذهنم نم يا گهید زهیانگ چیوگرنه ه

آورد و وسط حرف زدن  یدر م يسوال تازه ا. نوشت یدفترش م يتو يزیتند تند چ. هم سوال و جواب باز

شد  رهیو خ ستادیدفعه ا کی. شد یسرم داشت منفجر م. کرد یو باز سوال م دیکش یم گاریس. خورد یم ییچا

 ؟يدیچند وقته نخواب: میچشمها يتو
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 رفته دو شب پشت هم خواب راحت نداشتم ایک یاز وقت قاًیدق: نگاهش کردم منگ

 شده کیساعت : به ساعتش انداخت ینگاه

 م؟یزن یحرف م میهفت ساعته دار: به ساعتم نگاه کردم اریاخت یب

 میدار یخوابیب یلیبعداً خ یکن بخواب یسع. رسونمت یپاشو م: به شانه ام زد یدست

 رمیخودم م: از جا بلند شدم حالیب

 ؟ياومد یبا تاکس -

 کنه بمیتعق یفکر کردم ممکنه کس  -

 خوشم اومد کال،یبار -

 یاون روزم نم پیبه ت هیچ: دیپالتو د ينگاهم را رو. دیرس یبه نظر م متیکه گرانق ییپالتو. دیرا پوش پالتوش

 اد؟ی

 نه -

 خواستم بدونم چقدر برات مهمه مشکلت حل بشه یاون روز م -

 داشت یچه ربط -

دماغم  ریپول خورده ز يبو یکن یم الیخ ینیخب گفتم سر و وضع داغونم رو که بب: یافتاد طرف خروج راه

 زدنت غیاومدم دنبال ت

 فکر رو کردم نیهم قاًیدق -

رقم  نیهمچ یزندگ هیودم واسه نجات مطمئن نب یبکنم ول تیتونم با حرف راض یمطمئن بودم م: زد قهقهه

 کار يپا يایب يتا کجا حاضر نمیکردم بب یکم دو دلت م هی دیبا. یخرج کن یدرشت

 الزم باشه خرج کنم یمشکل هرچ نیکه حاضرم واسه حل ا يدید -

 يدید یرنگم رو هم نم گهید يکرد یاگه اون روز شک م: گفت ،یاصل ابانیطرف خ میو راه افتاد رونیب میرفت

 گفتم حاضرم دوبرابر خرج کنم؟ یاگه م یحت -

 رو هم پس زدم داداش نیمن رقم درشت تر از ا ؟يخرج کرد یلیخ يفکر کرد: زد پوزخند

 دایخواستن بهت بدن؟ پرونده پ یکدوم پرونده م يواسه حل معما قاًیرو دق یگیکه م یرقم نیبعد همچ -

 کردن اسامه بن الدن؟

 ؟یدونست یم یبانمک یلیخ :اش سکوت شب را شکست خنده
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 دونم یبودم نم یتا االن که فقط مغرور و وحش: باال انداختم شانه

 شد یرقم پوال پول خرد حساب م نیا یکار ما گاه يتو: شد يجد

 گه؟یمنظورت از کار، کار سابقت هس د: رخش نگاه کردم میبه ن. دیکش آه

 .سر تکان داد فقط

 يندار یچیخورده که حاال ه یاحیخانواده ر يپس تنه تو هم به تنه : گفتم

 هستن قتیرف يمث خانواده  ییجورا هیخودم  يفرض کن خانواده  -

 لیتشک لیاص يخانواده  کیتوانستم  یشد؟ با فندق م یمال من م یک یاصالت خانوادگ نیا. دمیهم آه کش باز

 یزد م ینال من برق نمکرد و چشمش به خاطر مال و م یم یکه جفت گوش من زندگ یدخترک. بدهم

 .شد یکاش که زودتر مال من م. باشد لیهمسر اص کیتوانست 

 ه؟یمال ک نجایا: سوار شدن گفتم موقع

 یلیخ نیزم نجایاون موقع ا....  دمشیخر شیالبته ده سال پ... مال خودمه . ستمیقدر هم ندار ن نیا گهیبابا د -

 .مفت بود

خوشحال بودم که با . آمدم یهستم که م یآرام تر از وقت یو حس کردم کم میسوار شد. دانستم یرا م نیا

وقتش بود خانواده .... با فندق . گشت کنارم یهم برم رضایخواست عل یمالقات کرده ام و ته دلم م يبهرام انور

 .داشته باشم گرید یاز جنس یو دوستان

 

 به تهران کینزد ياقمار یشهرک: پرند* 

*** 

 رو خاطرت باشه زیدو چ: ماه گفت يپر

. داره ادیموش ز نجایا ،یزن یدرباره فرار حرف نم گهیاز االن د: صورتم تکان داد کیسبابه اش را نزد انگشت

 ؟یچ یگیم دیپرس یهرک

 به تو چه: باز کردم لب

 کهیزن نیمخصوصاً به ا. نیآفر: زد لبخند

 بال رو سرت آورده؟ نیا یک: دیحالش خوب شد پرس یوقت نیمیس. باهاش قهر بودم. بود یبه موشراب منظورش

 خانوم يپر: گفت یموشراب. دندیکرکر خند همه
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چه بر  یرفت موشراب ینم ادمیوقت  چیمن هم ه. خانوم خودش است يآمد پر ینم ادشیوقت  چیه نیمیس

 .کبود شده بود میچشم ها ریز. دماغم ورم داشت. سرم آورده

 یپرس یدم سوال نم یهم پرِت م يچه جور نکهیدرباره ا: کرد سیخماه لبش را با زبان  يپر

انگشت . لب باز کردم. ستیکردم حقم بود بدانم نقشه اش چ یام را قمار م یمن داشتم زندگ. شد یدلم خال ته

 شیه: لبم يسبابه اش را چسباند رو

 چشم یبگ گمیم یهرچ دیبا یخالص بش يخوا یاگه م: را گشاد کرد شیها چشم

و  یهم الک لیوک نیدادگاهم عوض شده بود و من مطمئن شده بودم که ا خیتار. مجبور بودم یتوانستم ول ینم

با التماس . بترسم یکند و وقت بخرد که من حساب ياست، فقط آمده نقش مترسک سر خرمن را باز ینیتزئ

را عوض کرده  خشیاند چرا تارد یو گفت نم دمیرا گرفتم و به بابا زنگ زدم و علتش را پرس نیمیکارت تلفن س

 یلیمن که خ يخدا یزد ول یهمش دم از حکمت و قسمت خدا م. نه به اندازه من یاو هم ناراحت بود ول. اند

کرده بود  ریدفترم گ يکرده بودم همانجا وسط خط ها ازیراز و ن یهمان دفتر خاطرات لعنت يوقت ها باهاش تو

گشت که  یم یکه هنوز دنبال کس نیمیس یول میرا به بابا بگو نیهم تمخواس یم. دیشن یرا نم میانگار و صدا

 يخودش باال. کرده بود  آن قدر مهربان نبود تا کارت تلفنش را تمام و کمال به من بدهد یلیمن را زخم و ز

 .و تلفن را قطع کرد ستادیسرم ا

 شه؟ یپول جور م یحاال ک: ماه حواسم را دوباره جمع کرد يپر

 ...کارت  یزنگ بزنم ول یکیبه  دیبا: اهش کردمنگ یچشم ریز

 ؟يکه نکرد لممیف: گفت یکرد و عصب یپوف

 نه به خدا: دهانم را فرو دادم آب

 شه یحواست باشه تلفنا کنترل م: و کارت تلفن عرق کرده را گرفت طرفم رشیلباس ز يکرد تو دست

 ...حواسم هست، فکر همه جاش رو کردم فقط  -

 دادگاهم عوض شده؟ خیبه نظرت چرا تار: هوا آمد داخل سلول و گفتم یکه ب یشرابافتاد به مو چشمم

پرونده  یدونم البد قاض یچه م: گفت یآنکه گردن بچرخاند طرف موشراب یعوض شدن موضوع شد و ب متوجه

 ات عمل پروستات داشته

نبودند پشت گوشش  یاصالً شراب گریرا که د شیموها. ماه يآمد و نشست کنار پر یموشراب. دیخند بلند

 ره؟یروزا م نیهم نیمیس نیدیشن: انداخت
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 شونه ات عفونت نکنه يزخما: توجه به او رو به من گفت یماه ب يپر

. لباسم و پوستم را بسوزاند يرو ندیزندان باعث شده بود تند تند عرق بنش يگرما. کتفم يرو دمیکش انگشت

دستم بود  يکه تو یماه به کارت تلفن يپر. ازش فاصله گرفتم. دیو کشاجازه جل یرا ب رهنمیپ قهی یموشراب

 ازت ندزدن نویا: اشاره زد

 کنم یجبران م: دست فشردم يرا محکم تو کارت

 شه یخودم الزمم م. چرا دادگاهت عقب افتاده قطع کن يخبر شد: جا بلند شد از

 برو کنار: آنکه نگاهش کنم گفتم یب. مانعم شد یصف تلفن که موشراب يخواستم بروم تو. رفت رونیسلول ب از

 گفت؟یبهت م یچ: و گفت دیدستم را سفت چسب مچ

 ياگر روزها. دگرشینگاه تهد يرنگ و رو رفته اش باال آمدند و نگاهم قفل شد تو رهنیپ ياز رو میها چشم

 به تو چه جاسوس: وزخند زدمپ. کرد یحاال اوضاع فرق م یول دمیترس یآمده بودم حتماً م نجایبود که به ا یاول

 کیبا . کنم ینیتختم عقب نش يبعد جلو آمد و من مجبور شدم تا لبه . هلم داد. لبش را دندان گرفت یعصب

زل . دمینگاهم را ازش ندزد یآب دهانم را فرو خوردم ول. تخت يرو نمیام مجبور شدم بنش یفشار به کتف زخم

 چه مرگته؟: شیچشم ها يزدم تو

وقتا  یبعض نجایدختر ا نیبب: آمده بود برگرداند سرجا رونیرا که از پشت گوشش ب ییکنارم و موها نشست

 یدون یخودت بهتر از من م. ازت حساب ببرن هیتا بق یبکن ییکارا هی يمجبور

 تو؟ یکه شدم گوشت قربون هیگناه من چ -

 يزیچ هیخواستم . یراحت الحلقوم هست یلیتو خ: سرش ریرا گذاشت ز شیتختم و دست ها يرو دیکش دراز

 داده باشم ادتیهم 

 نیبش: را محکم گرفت رهنمیپ يلبه . بلند شوم آمدم

خور نباش  يقدر تو سر نیگفتم ا یبهش م یهرچ. دست و پا بود یزبون و ب یخواهرم مث تو ب: دیآه کش بعد

 ....آخرش هم که مرد. دیترسیبازم م

 ریمظلوم بکنه و از خ يچشما نیبه ا گاهین ادی ینم یشکیتو جنگل ه ،یباش یوحش دیبا نجایا: طرفم دیچرخ

 شترهیتر باشه شانس زنده موندش ب یوحش یتو جنگل هرک. پاره کردنت بگذره

 يکه سر من آورد ییبال ينکن رو یماله کش خودیمن بلدم از خودم دفاع کنم ب -

 از خودشونم بفهمونم هیبه بق يجور هیبه هرحال خواستم : نشست راست
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 ؟یستین: پلک زدم تند

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 دونم ینم: باال انداختم و پوستم سوخت شانه

را  گارشیس دمیکه د يبعد از آن روز. دیکش رونیو دستش را برد پشت تخت و دوتا تکه روزنامه کهنه ب نشست

 فتدیشود و گناهش ب دایپ يگریمشکوك د زیو رو کرده بودم مبادا چ ریکرده تمام تختم را ز میتخت من قا يتو

 ... ضیمر...  یضیتو مر: گفتم یعصب. شد دوباره رو دست خورده ام یباورم نم. گردن من

 نیبب نویوِر وِر نکن ا: میرو يرا انداخت جلو کاغذها

 یصورت. یشراب يبا موها یزن. عکس انداخته بودند کی شیکی يتو. کف دست بود يروزنامه اندازه  دهیبر دوتا

 ؟ییتو نیا: کرد زل زدم ینگاهم م نیکه غمگ یبه موشراب. انیگر ییجوان و چشم ها

به جرم قتل  یتاج سرچاه نیزر ای یکرد موشراب یبود که ثابت م یدادگاه نیآخر يماجرا. دوم را برداشتم تکه

 .تکه روزنامه ها را ازم گرفت. معروف به عسگر گوش طال به اعدام محکوم شده است یعسگر برقان

 شهیمال دو سال پ خشیکه تار نیا ؟يپس تا االن کجا بود -

 ...کرج، قزل حصار  -

داشتم که اون بال رو  یبعدش هم من چه گناه... قبولت کنن  يخوا یاگه م ؟يد ینم هینشون بق نویچرا ا -

 ؟يسرم آورد

 ؟یکشیم: و فندك زد دیکش رونیشلوارش ب بیج ياز تو گاریس کی

 نه -

 هیاصالً . شانس آوردم تا االن آدماش منو پِخ پِخ نکردن. بود یآدم معروف یلیاول که عسگر گوش طال خ -

 بود زایچ نیواسه خاطر هم نجایکه منو فرستادن ا یعلت

کار همون  ینیبیم: خورده بود نشانم داد هیبدجور بخ شیپهلو يرا که رو یزخم يرا باال زد و جا لباسش

 ناکساست

 ينفهم اون جور يدختره  نیزورم گرفت ا. کردم اسمش رو آوردم تیاون روز هم خر: انداخت نییرا پا لباسش

گفتم شب باس فاتحه  گهیهول کرد که د نیاون محبوب خرفت هم همچ. پول کرد هیسکه  هیبق يمنو جلو

 .ازم حساب ببرن هیگرفتم که بق یم یزهرچشم هی دیالصه باخ. خودم رو بخونم

 شرمنده: کتفم يرو دیانگشت کش آرام
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باز هم از مرگ  یندارد ول رونیبه ب یدانست راه یم. که حکم اعدامش آمده بود یآدم. نگاهش کردم رانیح

 راه نداره حکمت عوض بشه؟: گفتم. دیترس یم

 سیچشم انتظار من ن یشکیه رونیبشه مثالً؟ برم ب یبشه که چ :رونیپک زد و دودش را داد ب گارشیس به

 یواسه خاطر گناه رمیمیخواد اگه هم م یدلم م. اون نامرد کارم رو بسازه ياز آدما یکیخواد  یدلم هم نم یول

 که کردم رمیبم

 ؟یمونیچرا پش گهیبوده د ياگه آدم بد -

 گناهم هل دادن خواهر بدبختم بود وسط جهنم.پدر نبود یگناهم کشتن اون ب: چشمش حلقه زد يتو اشک

نشست  یصندل يدسته  يرو یآدم اگر اشتباه« نکهیا. که خوانده بودم یکتاب نیجمله از آخر کیافتاد به  ادمی

جور حرف ها را  نیا. شد ینم شیحال زهایچ نیا یموشراب» .یگردن صندل ندازدیرا ب ریتقص دیخورد نبا نیو زم

خودش بوده که  ریعسگر نبوده، تقص ریدانست که مردن خواهرش تقص یبه روش خودش م یول دیفهم ینم

رد اشک کنار  يرو دمیآرام دستم را کش. سوخت شیدلم برا. یصندل يدسته  يخواهرش را به زور نشانده رو

 ؟یحاال باورشون شد از خودشون ال،یخیب: گونه اش

 ستمین یادب نکنم موشراب نویمن اگه ا. کنه تو کفشم یا مپ ینفهم ه يدختره  نیآره فقط ا: دیخند تلخ

حداقل . خراب شده بود نیمن از ا ياو حکم آزاد. دیایماه ب يسر پر ییخواست بال یدلم نم. ختیفرو ر قلبم

 .طور باشد نیبودم ا دواریام

 من برم به بابام زنگ بزنم: جا بلند شدم از

 طلبت یکی یلفن بخرم برات ولپول ندارم کارت ت: تکان داد دییبه تا يسر

 باشه: زدم لبخند

 نیبه ا يدیپولهات رو از ترس م ،يزیریزر زر اشک م ينجوریا. کم زرنگ باش هی: مهربان شدند شیها چشم

رو به خاطر ترسو بودن  میاز من که زندگ نویا یشیم يبد يطعمه  ییجا هی ارنیسرت ن ییکثافتا که بال

 تو خاطرت نگه دار دمیخواهرم به گه کش

من پول جور کرده  دندیفهم یماه قالم بگذارد؟ بعد اگر م يممکن بود پر یعنی. گذاشت دنیلرز يدوباره بنا قلبم

 يخوام با پر یمن م: زدم ایکرد؟ لب به هم فشردم و دل به در ینم دایپ خیام و کمکش کرده ام در برود کارم ب

 بهش اعتماد کنم؟ شهیبه نظرت م رون،یبزنم ب

 .ساعت نشده لو داده بودم کیرازم را هنوز  نکهیاز ا. دمیترس. به تاسف تکان داد يزد و سر پوزخند
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حواست  یمن آدم شناس شدم تو زندون ول. رهیبدون که م رونیره ب یزرنگه، اگه گفته م یلیماه خ يپر: گفت

 باشه قالت نذاره

 ؟يچطور: و نشستم کنارش برگشتم

زرنگ  گمیکه م ستیدو دقه ن. دونم یچه م: بود با انگشت باال داد دهیام چسب یشانیپ يمو را که رورشته  کی

 يفک کن چه جور نیبش. یدانشگاه رفت یناسالمت. باش

 ...اگه بره و منو جا بذاره بعد بفهمن من کمکش کردم : دهانم را فرو دادم آب

 از اون وقتاست یکیناچاره اعتماد کنه االن وقتا آدم ناچاره بپره، ناچاره آدم بکشه،  یبعض -

 سیبهتر ن شهیدادگاهم چطور م نمیبه نظرت اگه صبر کنم بب: شیزدم به چشم ها زل

که  یهنر کنم جون خودم رو سالم نگه دارم تا موقع یلیمن اگه خ ستم،یدونم حل المسائل که ن یچه م -

 ادیحکمم م

که بتوانم  یکی. رمیازش بپرسم جواب بگ یکه هرچ یکی. خواست یغل و غش م یدوست ب کیدلم  چقدر

اگر روز . باشد يچه فاز يداشت که طرف مقابلت تو یبستگ. بود یموقت زیهمه چ نجایا. بهش اعتماد کنم

مثل . کردند یروز هم فاز عوض م کی يتو یحت. شدیم وانهیاگر روز گندش بود د. شد یخوبش بود مهربان م

و از جا بلند  دمیآه کش. من باشد هیحوصله نداشت دا گریتمام شده بود و د رشگایس یحاال که موشراب نیهم

 .ماه ينگو درباره نقشه من و پر يزیچ یتو رو خدا به کس: گفتم یشدم و ملتمسانه به موشراب

 کشم یدهنم رو م پیقسم ز امرزمیبه روح خواهر خداب یول یچیخدا که ه: زد پوزخند

کردم بر  یبه دور و برم انداختم و سع ینگاه مین. ستادمیصف ا يگفتم ممنون و رفتم طرف تلفن ها و تو آرام

که  ياز جلد دختر دیبا. گفت یراست م یموشراب. را به لرزه انداخته بود مسلط شوم میکه دست ها یاضطراب

 دینبا. دادم یتا خودم را نجات م یحشو وانیح کیشدم به  یم لیتبد دیبا. آمدم یبود در م يقبالً اسمش شاد

 .دمیترس یم

 ؟يدیکارت تلفن خر: گفت دیصف بود من را که د يهم تو نیمیس

فقط سر . شده باشد وانهیدوباره د دمیترس یم یکلفت نبود ول شیصدا نکهیبا ا. برگشتند نگاهم کردند ينفر چند

 یسرگرم کی یعنی. دیکه جمع شو یعنی نیا. دیسوت کش خایزل. دمیترس یم دینبا. ستادیآمد کنارم ا. تکان دادم

اگرچه به . اکشن طرفدار داشت لمیف کی لهم مث يها برا یچنگ و دندان نشان دادن زندان. شده دایتازه پ

 ینم زادیمثل آدم گرینامتعادل که قلبشان د يآدم ها نیا یکردند ول یم هیدعوا را بدجور تنب يخاطرش طرفها
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: غر زد یکی. توجه به اطرافم جلو رفتم یب. شد یم ادیز واشی واشی تیجمع. افتادند یباز هم به جان هم م دیتپ

 دیرو جر واجر کن گهیتو صف که شما جفت گوشمون همد میلنگه پا وانستاد هی تاون طرف، دو ساع نیبر

 خوام آزاد بشم؟ یم يدیشن: گوشم گفت يکتفم و تو يدست گذاشت رو نیمیس

 يجا. گوشم و با انگشت کتفم را محکم فشار داد يدوباره سر کرد تو. تفاوت نگاهش کردم یب. باز شد ششین

 بهتر يجا هیرم  یم: آرام گفت. بدجور سوخت میزخم ها

: گفت. حس و حال نگاهش کردم یهمان طور ب. مارستانیرفت ت یالبد م. است وانهیمعلوم شده بود که د البد

 ؟یستیخوشحال ن

مجبور بودم خوشحال باشم، مبادا دوباره بزند  یبا من داشت؟ ول یشدم؟ مگر او چه نسبت یخوشحال م دیبا چرا

 خانوم يپر یه... خانوم  يپر: گفت خایزل. ناکارم کند

 زنگ بزن....  رینوبت منو بگ ایبه جاش ب: گفت خایتوجه به زل یب نیمیس یول. کرد یم کیرا تحر نیمیس داشت

داند خودش بوده که کتکم  یم یعنیکرده؟  یم يمدت نقش باز نیتمام ا نیمیس....  یعنی نیا. دیباال پر میابرو

 يآدم ها. است یتیدوشخص نیمیگفته بود س میداشت برا یروانشناس سانسیزده؟ خانم دباغ که فوق ل

. بوده اند یک ایاند  دهبو یرفت قبالً چ یم ادشانیدومشان  تیجلد شخص يرفتند تو یم یوقت یتیدوشخص

امکان نداشت با . کند يهمه خوب نقش باز نیا نیمیشد س یباورم نم. درست حدس زده بودم. باز شد ششین

او هم . توانست دکترها را گول بزند یطور بود مرجان هم م نیاگر ا. را گول زده باشد هیچند ادا و اطوار ساده بق

 ي رهیت. دستش رو شده بود یرار کند ولها تا بلکه بتواند از جرم قتل ف وانهیجلد د يرفته بود تو یمدت کی

 .دیپشتم لرز

 گهیبرو د: هلم داد جلو آرام

خدا . نمیتوانستم شرّ را بب یاز عمق چشمان خوشحالش م. بود طانیاو خود ش. نداشتم دوباره نگاهش کنم جرات

خودم  یسادگلحظه حالم از  کی. فرار کند مارستانیخواست از ت یچطور م. داشت يداند بعدش چه نقشه ا یم

 .کردم یتالشم را م دیمن هم با. فرار داشتند يبرا يفکر کیهمه  نجایا. به هم خورد

 میکند برا یم يو نقش باز ستین وانهیبفهماند د یکیخواست به  یدلش م نکهیا. نگاه کردم نیمیبه س دوباره

 .کاش من هم جاه طلب بودم. جاه طلب بود؟ جاه طلب بودن خوب بود نقدریا یعنی. بود بیعج
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کارت تلفن را فرستادم . جانانه پراکنده شدند يدعوا کیناکام از سر گرفتن  تیو جمع ستادمیا نیمیس يجا به

. مشماره تلفن مهرداد دولتشاه را گرفت. کردم تمام توانم را جمع کنم تا کارم را درست انجام دهم یداخل و سع

 الو؟: بوق اول به دوم جواب داد

خفه .... خفه شو دخترك احمق ....  دیرس یعمل که م يپا یپوست انداختن در حرف راحت بود ول. بند آمد زبانم

 دولتشاه؟ يآقا: گلو صاف کردم. فرصت از دست برود دیشا. شو و کار درست را انجام بده

 ؟ییتو ؟يشاد -

 بله: گفتم. شده بود پیدماغم ک نیمیبه خاطر مشت س. زدم نشناسد یم حدس

 شده؟ ينجوریچرا صدات ا ؟یخوب -

حاال  یشده اند ول ریمطمئن بودم از طرف مهرداد اج نیمیو رو شدن دست س یقبل از حرف زدن با موشراب تا

 سرما خوردم: گفتم. ستیراحت تر بود که آنقدرها هم زرنگ ن یکم المیخ

طور طلبکار با مهرداد حرف  نیا شهیاو بود که هم. حتماً آنا بود. به گوشم نشست هیک دیپرس یکه م یزن يصدا

 ها یقطع نکن...  یگوش قهیدق هی ،یگوش: گفت. طور بازخواستش کنند نیجرات نداشتند ا هیبق. زد یم

 الو؟ الو؟: و بعد گفت دیبه گوش رس يبسته شدن در يصدا. بود بیعج میشدنش برا دستپاچه

 ؟یهست ؟يالو شاد: دوباره گفت. ستیخواستم بدانم عکس العملش چ یم. مکث کردم یکم

 بله: فرستادم رونیرا پله پله ب نفسم

 ؟یخوب...فکر کردم قطع شد -

 باشم؟ دیبا -

 ؟يگم چرا سرما خورد یم یعنی... نه  -

 نبود بخورم يا گهید زیچون چ: زدم پوزخند

حتماً او هم جا خورد . حضور ذهن داشتم خوشم آمد یحاضرجواب يکرده بودم و برا دایجسارت پ نقدریا نکهیا از

 .نگفت یچیکه ه

 نیبب: دمیاز دهان کش یقیرا فرو خوردم و نفس عم میآب گلو. زدم یرا م یزود حرف اصل دینداشتم با وقت

 ياهل معامله بود شهیچون هم یول ستیکه اصالً هم به جا ن ياز من دار يخواسته ا هیدولتشاه، شما  يآقا

 بکنم خوبه؟ يمعامله ا هیخوام باهات  یاالن منم م

 نبود؟ گر،یبود د نیبودن هم یوحش. شده بود میها يهم بند هیمثل بق قاًیدق لحنم
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 ؟يچه معامله ا: گفت يجد

چشم . شد یحواسم پرت م دینبا. به جان هم افتاده بودند تیاهم یب يزیدو نفر سر چ. بستم تا تمرکز کنم چشم

 يشده  عیبه جاش حق و حقوق ضا.... به جاش  يخوا یکنم که تو م یرو م يمن همون کار: باز کردم و گفتم

 نقد.... یگردون یخانواده ام رو بهشون بر م

پخت و بعد وارد معامله  یم. دیسنج یماه که اول طرفش را م يمثل پر. دادم یبهش وقت م دیبا. ماند ساکت

 .شد یم

 ... گمیزنم دوباره م یو بهت زنگ ممبلغش ر: گفتم

 يشاد -

حاال . وقت نشده بود اسمم را صدا بزند چیه ؟يگفت شاد یاصالً چرا به من م. کالفه بود. بود یعصب لحنش

 .... یول

 ستیمناسب ن تتیاالن وضع...  نیبب يشاد -

 چقدر باهوش ؟يجد -

 ...گوش کن  -

 نینه ا: گفتم. رفتم؟ مسلم است که نه یم ربارشیز دیبا. و طلبکار یعصبان. بود شهیکه هم یشد همان لحنش

 ....دختر خوب و حرف گوش کن و  شمیمنم م يدیرو که گفتم انجام م يکار. دفعه تو گوش کن

 ؟یزن یحرف م ينجوریتو چت شده؟ چرا ا -

 يمنصفانه ا شنهادیمن بهش پ. نداشت داد بزند یلیدل یول. دمیو باز هم ترس دیکش یداد م. زد یحرف م بلند

فکر نکن راحت . که گذاشتم فکر کن یمدل حرف زدنم به خودم مربوطه، تو فقط به شرط: گفتم. داده بودم

 یمنو دور بزن یتونیم

باعث شده بود  نیمیمثل س یکیکردن با  یزندگ یعنی. طرز حرف زدنم تعجب کردم نیخودم هم از ا یحت

 بشوم؟ یتیراحت رنگ عوض کنم؟ دوشخص

 واسه معامله؟ يخوام که اومد یم یمن از تو چ قاًیخب فقط بگو دق یلیخ...  نیبب -

من که سر از . نبودم لیمن که وک. دانم ینم رد؟یداشت که پشت تلفن از من اعتراف بگ یلیچه دل. زدم پوزخند

 زیمنم چ ،یدون یخودت بهتر م: گفتم. ام کند چارهیاعتراف ب نیبا اتوانست  یم دیشا. آوردم یقانون در نم

 فقط حق و حقوق بابا و مامانم رو بده و تموم. نخواستم يادیز
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 ن؟یهم... باشه  -

 نیهم -

را حس  تشیتوانستم عصبان یاز پشت خش خش تلفن درب و داغان بند هم م یحت. داد رونیرا محکم ب نفسش

حتماً نگران است که چرا معامله . کرد من باهاش معامله کنم یوقت فکر نم چیه. حق داشت کالفه شود. کنم

 .دارم يحدس بزند نقشه ا دیشا. کنم یم

 چقدر؟. دمیخانواده ات حق و حقوقشون رو م شیپ رمیفردا م: گفت

 ییکه کاسه گدا ستیقدر بدبخت ن نیمن ا يبابا. کنه یبابام پول تو رو قبول نم: دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 يدیبهشون م میرمستقیدستش به شماها التماس کنه، پول رو غ رهیبگ

 کمکت کنم؟ يذار یچرا نم ،يشاد ادیبهت نم ایآرسن لوپن باز نیتو چته؟ ا -

 یکنیکمک م گمیکه من م يبسه، االن اون جور يکمک کرد یکمک؟ تو؟ هرچ: باال رفت میابرو

 نگو فقط گوش کن یچیبه حرفم گوش کن خب؟ ه قهیدق هیفقط  یتو بگ یباشه هرچ -

وقت . نیزم يرو دیکوب یته کفشش را محکم م. دیرس یقدم زدنش به گوشم م يبه وضوح صدا. ماندم ساکت

 یکه بحث م ونیبودم با هما دهیبارها د. رفتار را داشت نیبنشاند هم یکه مجبور بود حرفش را به کرس ییها

 .زند یقدم م نیزم يطور محکم رو نیکند هم

که خالص  کنمیتالشم رو م يهمه   ،یزندان يمن ناراحتم که تو ،یزندان يمن متاسفم که تو...  نیبب: گفت

 يخب؟ اون مهرداد. بوده فراموش کن یگذشته رو هرچ. تا بتونم کمکت کنم یبه من اعتماد کن دیبا یول یبش

 خوادیدلم م. هاتیبچگ يهمباز ونبرادر هم. هستم ارشیمن االن برادر ک. فراموش کن یشناختیرو که قبالً م

 باشه؟ یبه من اعتماد کن تیموقع نیا يهم که شده تو ارشیبه خاطر ک

 چرا؟: را که ته ذهنم بود به زبان آوردم يزیچ تنها

 بهت اعتماد کنم؟ دیچرا با: دمیدوباره پرس. ماند ساکت

 که قبالً داشتم یفرض کن به خاطر جبران رفتار زشت: داد رونینفسش را ب کالفه

 ؟يچرا االن به فکر جبران افتاد ؟يجد -

 بخشم یوقت خودم رو نم چیه.... اگر االن جبران نکنم ...... چون  -

 .تفاوت ماندم یزد مکالمه را تمام کنم ب یزخم کتفم م يکه رو یبه انگشت. پا و آن پا کردم نیا. شدم جیگ
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بدونم که به من  دیاالن با یول دمیکنم قول م یسوءتفاهم بوده برطرف م یهرچ رونیب يبرگرد یقتو: گفت

 باشه؟ ؟يباشه شاد ياعتماد دار

 شهیخانوم هم نیا دیدوستش پرس. زنده بود ارشیانداخت که ک یشب نیآخر ادیسوءتفاهم من را ....  سوءتفاهم

حد  چیه. کیمن شده بود صفر و  يبرا یزندگ. قدر اخموئه؟ مهرداد جواب داد نه دچار سوءتفاهم شده نیهم

. اعتماد مطلق یعنی کیو  يداعتما یب یعنیصفر . یزندگ یعنی کیمردن و  یعنیصفر . وجود نداشت یوسط

رسد  یسابم را به وقتش مفرستد که ح یم گنالیسوءتفاهم دارد س يماجرا يادآوریمهرداد با  ایکه آ یعنیصفر 

بغل گرفت  يفرستاد و زنش را تو رونیمن را ب یهمانیکه شب م يواقعاً توقع دارد بهش اعتماد کنم؟ مهرداد ای

 يدفعه مهربان شده بود، مهرداد کیمن را نداشت و  دنیچشم د که يخواست بهش اعتماد کنم؟ مهرداد یم

 زیدادم فکر کنم همه چ حیترج. به حماقتم لبخند بزند میرو يفرستادش تا جلو یو م دیخر یمن را م لیکه وک

 .عکسش ثابت شود نکهیما صفر است مگر ا يبرا زیداده بود همه چ ادمیزن ها  نیبا ا یزندگ. صفر است

 جان؟ يشاد: گفت

 که یبه شرط: گفتم. مانده بود قوت گرفت یدرونم باق یکه از مکالمه قبل يندیطرز حرف زدنش حس ناخوشا از

 خوامیهمون جور که من م ،يرو که گفتم انجام بد يکار... 

 تو فقط مراقب خودت باش... باشه  یکنیبه من اعتماد م ينجوریباشه اگه ا -

 هستم مطمئن باش -

 شنوم؟یصدات رو م....  یوقت شمیچقدر خوشحال م....  یدون یم... خوبه،  -

 زنم یبعد زنگ م: گفتم ن؟یمیمثل س. کردن بود يلحنش، نقش باز نیا. لبخند زدم تلخ

 امیخوام ب یم ؟يالزم ندار يزیخب؟ چ یهروقت خواست. زنگ بزن، راحت باش یباشه، هروقت خواست -

 مالقاتت باشه؟

را هم  یکیتواند  یراحت م یلیمالقاتم و البد خ دیایتواند ب یگفت م یم میکه مستق يمهرداد. ماندم ساکت

 او؟ ایچرخاند؟ من  یشطرنج را م نیا يداشت مهره ها یبفرستد مالقاتم توقع اعتماد داشت؟ ک

 انیب توننیهستن م لمیکه فام ییکردم فقط اونا یخوبه، فکر م... مالقاتم؟  يایب یتونیپس م -

 نمتیبب کیاز نزد دیبا. امیکنم که ب یم یدارم سع -

ازت  یسوال خصوص هی شهیم: خواستم قطع کنم که گفت. نزنم يخودیرا به هم فشار دادم که حرف ب لبم

 بپرسم؟
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بعد  میساعت هم حرف نزده بود کیبا هم  مانیکل زندگ يمن و مهرداد تو. اریاخت یب. را مشت کردم دستم

 ؟یچ: گفتم. جالب بود. یکرد سوال بپرسد، آن هم خصوص یحاال خواهش م

 ه؟یپناه ک رانیا مانیا -

ترنم . بتواند کمکم کند دیپناه شا رانیا مانیمامان گفته بود ا. دیسرم چرخ يتو دهایراها، اگرها و شااز چ یگرداب

 نیا يهمه . خواست کشک بود یکه م ياعتماد يشناخت؟ همه  یاصالً مهرداد او را از کجا م. هم گفته بود

 یم يکار کی میپناه داشت برا رانیا مانیا یعنی نیا. گرید يکاسه  کی ریکاسه بود ز میکردن ها ن یمهربان

 میبود؟ اگر بگو نیهم لشیکردن ها دل یمهربان نیا. يخواست من را خر کند بفهمد چه کار یکرد و مهرداد م

 .ترساندش؟ خوب بود بترسد و زودتر وارد معامله شود یم میکیبه هم نزد

.... هم  دیبودم شا مانیم حتماً نامزد ااگه االن زندان نبود م،یرو دوست داشت گهیهمد یعنی. خواستگارم بود -

 زنش

 .قدرها هم احمق نبود نینه ا اورد؟یب چارهیپناه ب رانیسر ا یینکند بال دیلحظه به ذهنم رس کی. ماند ساکت

 ؟يزنگ بزن باشه شاد ینگرانت هستم هروقت خواست نجایباشه من ا ادتی....ممنون: گفت

آنا هم همدستش شده بود . خورد یکه به عهده گرفته بود به هم م یحالم از نقش. جواب قطع کردم یرا ب یگوش

کرد با  یچقدر خر بود که فکر م. آمد یاز هردوتاشان بر م. يکار نیآمد همچ یبمالد؟ از آنا برم رهیکه سرم را ش

 ایدنبودم و  گریآدم د کیمن حاال . ببرد شیتواند اعتمادم را بخرد و کار خودش را پ یمسخره م يدوتا جمله 

زندان  يها لهیبود پشت م یمن جنگل يایدن. اعتماد کنم شیآنقدرها قشنگ نبود که بتوانم به آدم ها گریهم د

 یو م نیزم يآمده بود رو گرید يایدن کیشازده کوچولو از . رمیبگ ادیشدن را توش  یکه الزم بود وحش

 یروباه م کیآن داستان  يتو. شدن بودم یتازه دنبال وحش يایدن کی يو من تو دشو یاهل ردیبگ ادیخواست 

گفته  یزبان یهم به زبان ب ياگزوپر دیگر، شا لهیروباه ح کی. بدهد ادیشدن را  یخواست به شازده کوچولو اهل

 .شدن زد بهش اعتماد نکن یروباه حرف از اهل کی یبود وقت

آنکه بترسم  یب میتم به بابا بگوتوانس یکاش م. اوردیگفتم برود دخل مهرداد را ب یبود که بهش م یکس کاش

و لبخند به لب  بیدست در ج ارشیک. زندیفرو بر میچشم بستم تا اشک ها. اورندیسرشان ب ییممکن است بال

بود  میروزها نیمسکّن ا نیبهتر هگذشت يبه آدم ها ياعتماد یب. بهش محل نگذاشتم. سلول منتظرم بود يجلو

 .بود که زندان به من داد یدرس نیبزرگتر نیو ا

*** 
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 يآسمان دود. شد یکه رو به دماوند باز م يزدم و دودش را فرستادم طرف پنجره ا گارمیبه س یحال پک یب

که در حال  يپک زدم و به خاکستر گاریدوباره به س. به خون نشسته بود یقرمز و صورت يرنگ با رگه ها

بند  يکه به تلنگر یپوشال یکوه. درست مثل من. زدیت تا فرو برتکان الزم داش کیتنها . سقوط بود نگاه کردم

تر  زانینام نکهینگران از ا. گفته بود نگرانم است یعل. دیناز یکه بهشان م ییزهایخسته و پوك از تمام چ. بود

 یسع. دادم هیتک یچشم بستم و به صندل. آن حرف ها از فندق راحت نبود دنیشن. حق داشت. از قبل بشوم

 يهفده ساله که لبه  یدخترک. اورمیچشمم ب يجلو میبه فر میفر دیرس یرا که به او م یتمام خاطرات کردم

مسابقه  ارشیهفده ساله که با ک یدخترک. آمد یدامنش را با انگشتانش گرفته بود و نوك پنجه از پله ها باال م

 یدخترک. نشست یبه اشک م شیو از اخم من چشم ها دیخند یغل و غش م یداد و ب یم يخور وهیآبم ي

درخت ها با  يکه تو یدخترک. خواند یآواز م یخال يتنها عشقش رو به استخر يخودش برا االتیخکه در 

 یکه م یکتاب داستان یالیخ ياینشست و در دن یپشت پنجره م. زد یبود قدم م ختهیشانه ر يکه رو ییموها

باخت  یدل م یتح. دیخند یمعصومانه م شیدوست هارفت و با  یکه دانشگاه م یدخترک. شد یخواند غرق م

 یدخترک. کرده تر، حتماً در نظرش خوش اخالق تر و باشعورتر لیجوان تر، تحص. از من سر بود... که  يبه پسر

من هم همزمان  يچشم ها. کرد و باز شد يدر تقه ا....زد یها حرف م وانهیکه حاال از من متنفر بود و مثل د

 .شلوارم افتاده بود يرو گاریس ياتاق غرقِ دود بود و خاکه . باز شدند

دعوت  یب. کرد در سکوت زل زدم یو اخم در هم نگاهم م نهیرا چرخاندم و به آنا که دست به س یصندل

 یپنجره رو باز کن شهیم: مبل و گفت ينشست رو

 ینرفت: باز کردم یرا بهم فشردم و پنجره را کم میپلک ها. تمقهوه انداخ يخورده  میفنجان ن يرا تو گاریس ته

پشت  دنیآن شاخ و شانه کش. بود که اوضاع دوباره آرام گرفته بود يدو سه روز. حوصله نداشتم. را نداد جوابم

که  یگاهیحرف اضافه برگشته بود سرکار و آنا دو پله از جا یرفعت ب. طرف است یکرده بود با ک شیتلفن حال

 .دمیآه کش. شده بودم برنابرا یباز من مغلوب جنگ روزیاما د. تر افتاده بود نییشت پادا

 ؟يشد يگاریتا حاال س یاز ک: گفت

 به کامم زهر شده یزندگ یاز وقت: را تکاندم گاریخاکستر س يو جا یصندل يشدم رو زیخ مین

به تمام رابطه  دیچسب یآمد و م یآدامس کش م کیبود مثل  نمانیکه ب یسکوت. یصندل يولو شدم رو دوباره

نظرت راجع : گفت. شد یداشت اما پاره نم یخش بر م. شد ینازك م یشد فقط گاه یکه پاره نم یسکوت. مان

 ه؟یچ ونیهما میبه تصم
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به خاطر آنا که با دو دست . گارینه به خاطر دود س. بود دهیاتاق ته کش ژنیاکس. باز چشم بستم. دیکش ریت سرم

لم داده بودم، با چشم  یگاه صندل هیحال به تک یهمان طور که ب. داد یرا گرفته بود و فشار م میمحکم گلو

به خودش . ندارم يزیچ چیدرباره ه ينظر چیآب کرده ه ریرو ز ارشیسر ک یمن تا نفهمم ک: بسته گفتم يها

 يدیو شن يتو هم بود. هم گفتم

 یم ایکه جز مرگ ک يزیتنها چ: است مقابلش نشستمزدم و ر یچرخ مین. گفتم یبهش م دیبا. هم سکوت باز

 یدون یرو هم خوب م یهمه چ یلیتونم بهش فکر کنم طالقه، خودت وک

 ....خودم که  لیکنم وک یرو م رضایعل... هم  يخوا یاگه م: عمد گفتم از

 مجبور شدم يکرد دادیکه داد و ب ياون طور یزنگ بزنم، ول رضایخواستم به عل یمن نم: مقدمه گفت یب

من دارم . چرا اون کار رو کردم ستیمهم ن ،يزنگ زد رضایچرا به عل سیبرام مهم ن: دمیبه صورتم کش یدست

 رفت یرفت چه نم یم ایچه ک. افتاد یزود اتفاق م ای ریزنم که د یحرف م يزیدرباره چ

لب  یول دیبگو يزیم چمنتظر بود. وجودش حلول کرده بود يجنگجو تو هیهمان روح. میشد تو چشم ها رهیخ

ما  ییرابطه زناشو یخود ول ياون به جا ،يشرکت سهم دار نیا يتو تو: به ساعتم انداختم ینگاه. بسته بود

 وقته تموم شده یلیخ

 زنه یگفت باهات حرف م رضایعل -

 ؟يشد یتا حاال به حرف عل یاز ک: به هم گره خورد میابروها

 میبد گهیفرصت به همد هیزنه که  یگفت باهات حرف م: توجه به سوالم تکرار کرد یب

 یگیکه نم يفرصت؟ جد: زدم پوزخند

 ،یفرصت بدم که آروم بش دیگفت با ،يعالقه دار یبه ک دمید یبهش گفتم اون شب مهمون ایمراسم ک يتو -

انگار اشتباه کردم که حرف دلم  ینگران بشم ول دیاحساس زودگذر بوده و نبا هیهم بوده  يزیاگه چ یگفت حت

. هم حقش بود سرش داد بکشم ودروغگ يرضایاون عل ،يبه حال عاد يکه صبر کردم  برگرد.... رو بهش زدم 

 !احساس زودگذر هه

. حرف زده اند گریبه خاطر آنا نگفته بود با همد نکهیاز ا. بودم يکفر شیو عقل کل بودن ها رضایدست عل از

 .هم نقشه شان بود دیشا

 خودمونه؟ يمسخره  یمنظورت اون زندگ ؟يحال عاد -
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اگه هم بد بود تو . رابطه ما که خوب بود يدختره باز بشه تو نیا يکه پا نیکجاش مسخره بود؟ تا قبل از ا -

 ينکرد یتیشکا

با  میهم نداشترابطه  گهیاواخر د نیما ا ت؟یشکا: فکم منقبض شد. زد یسرم نبض م. صورتم يتو دیدو خون

 يدیمگر خر باشم که فکر کنم نفهم گه،یهمد

 نیدونستم ا یخوبه که باالخره راه صحبت باز شده، من واقعاً نم نیباشه ا نیبب: و گفت میرو به رو نشست

دونم فکر کردم اگه بهت  یشه، چه م یکم مهربون تر باشم حل م هیفکر کردم اگه . مشکل رو چطور حل کنم

چه  ای... شه  یمشکل حل م يددنبالش بو شهیکه هم يبه اون رابطه ا میکنم برگرد یو سع بگم دوستت دارم

تو همش فرار  یول یهم که براش گرفت لیوک...  رونیب یکنم اون دختره رو برگردون يدونم باهات همکار یم

 میمث دوتا آدم عاقل حرف بزن ایاالن ب. یکن یم

 گرفتم؟ لیبهت گفت وک رضایعل -

 .نگاهم کرد منگ

 آره؟ -

االن بحث ما  یاون دختره هم عوض شده، ول لیخبر داد جلسه دادگاه عقب افتاده و وک ونیبه هما ینه الکان -

 نبود نیبر سر ا

 تونم حرف بزنم یخستمه نم یلیخ: به هم فشردم پلک

 مشکل حل بشه يخوا یخودت هم نم ینیبیم -

 یدونست یم روزید نیهم. تونم ینم گهیمن اگه هم بخوام د: رفتمرا چرخاندم و تمام رخ مقابلش قرار گ یصندل

رو که پشت  ییدادها یکه تالف يدیقرارداد رو به گند کش. يقرار رو کنسل نکرد یول ستم،یمن آماده جلسه ن

 شهیکه هم یهست یعمل تو همون يتو. شه یحل نم یمشکل ما با حرف زدن خال ینیبیم. ياریتلفن زدم درب

مشکلم رو باهات  نمیبش يچطور توقع دار. تنم يتو یرو فرو کن شتیشدم ن فیهرجا من ضع يمنتظر ،يبود

 حل کنم

دخالت نکن؟ من چکار کنم که  سیکه بهت مربوط ن ییکارها يتو یگفت يهم؟ خودت نبود نیمنه ا ریتقص -

 ؟يتو دنبال بهونه نگرد

 بود؟جلسه به تو مربوط ن نیا. ستیکه بهت مربوط ن ییگفتم کارها -

 نه نبود -
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 نبود؟ -

 به من داشت؟ یچه ربط دادمیانجام م دیرو با شیحقوق ينه من فقط کارها: میچشم ها يزد تو زل

 طمیکه شرا نیا یعنی يهمکار میگو یم یدانست که وقت یم. ستیکه منظورم چ دیفهم یم. دمیآه کش خسته

خواست اعتراف  یخب نم یجلسه نگذار ول ستمیآماده ن یدان یم یوقت یعنی. را درك کن و کمک حالم باش

 .کرد یام م یعصبان. کرد یم يبا کلمه ها باز یکند و ه

 یاگه نگران. تونم باهات ادامه بدم ینم گهید یدون یخودت هم خوب م. آنا يخستم کرد: کردم نگاهش

خودت  يرو يهم جلو روزیکه د يدیکوه پشتته، د نیع ونیهما. تو شرکت خراب بشه نگران نباش گاهتیجا

 از خجالت من دراومد یحساب

: نفس از صورتم کم کرد و آرام گفت کیخم شد و فاصله اش را به اندازه . ستادیا کمیجا بلند شد و آمد نزد از

 یبکن يچه فکر ستیخوام برام مهم ن یمن سهم شرکت رو بدون تو نم

نفر  هیدلت واسه  ستیبرام مهم ن: ستادیام ا یقدم کیرا دور زد و به فاصله  زیم. امدیاما کوتاه ن. رفتم عقب

 رفته باشه گهید

حس سفر به  یحت. بهش نداشتم یحس چیواقعاً ه. دست نگه داشتم یرا چرخ بدهم عقب ول یخواستم صندل یم

 بیداشتنش ترغ ياش دارد، من را برا یزندگ يتو یکیفندق گفته بود  نکهیا. بود بیعج نیا. کویسانفرانس

 بیتماس داشته باشم عج تانگش کیلمس  يام به اندازه  یخواستم با زن قانون ینم یحت گریکرده بود و د

 .بود

 يسرکوب شده  يبه خواسته ها یکرد؟ که حت یرغبت م یعشق بود؟ که آدم را افسرده و ب تیخاص نیا

 کرد؟ یم لیم یاش ب یجسم

 آنا شمیمن خر نم زایچ نینکن با ا: گفتم. تر آمد و سرم را در آغوش گرفت کینزد میایبه خودم ب تا

 نکن: دمیرا گرفتم و خودم را عقب کش شیدست ها. میموها انیم دیانگشت کش. دیپا پس نکش اما

 دختره کم محلت کرده؟ هیچ: زد لبخند

مگر خودش به . اش یخواه یم شتریتو را نخواهد تو ب یکی یکه وقت دیفهم یآنا هم م. لبخند زدم نیغمگ

بود به  يا گهیغرورت کجا رفته؟ هروقت د... زنم  یکه من تو رو پس م ينه به اندازه ا: حال نبود؟ گفتم نیهم

 يکردیپوزخند مهمونم م هیناز و نوازشا  نیا يجا
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. به شانه اش دمیچسب. فشار کار داغانم کرده بود. بودم یعصب م،یرختخواب بود يمثل حاال تو یزمان کی

 .بد یلیخ. بود يحس بد ؟یشیبچه دوساله ها لوس م نیطرفم و پوزخند زد و گفت چرا ع دیچرخ. دمشیبوس

وآن را  دیلبم مال يکرد و رو سیانگشتش را با زبان خ. گوشم را با دو انگشت گرفت و آرام نوازش کرد ي نرمه

 .گرفت يبه باز

 نقدریخودتو ا: و متوقفش کنم رمیم دستش را از مچ محکم بگمجبور شد. کنم یخواستم مثل خودش تالف ینم

 خورد نکن

لب . چشم بستم. دماغم خورد ریعطرش ز يبو. صورتم يکرد و خم شد رو سیلبش را خ. پررنگ شد لبخندش

انگار که در . بود یبیحس عج. بود فیلط. پوستش نرم بود. زبرم شیته ر يرو دیصورتم و گونه مال يگذاشت رو

 یو اندوه اسی. رتیبه غ دش یم لیکه تبد یحسادت. شده بودند ادیز بمیعج يچقدر حس ها. باشم انتیحال خ

 انتیازش نداشت خ يخبر چیکه آن سرش ه یکرد و حاال انگار داشتم به عشق یسر بلند م یکه از دلشکستگ

احمقانه بود که . کرد یرا باز م رهنمیپ يداشت دکمه ها. گردنم يگود يبود رو دهیآنا لغز يلب ها. کردم یم

آن کار  يجا نجایمن قرار مالقات داشتم و اصالً ا. نشسته بود رونیرفعت ب. کند يبخواهد کار تیموقع نیا يتو

را عقب  یصندل. یلیتحم.... بود و ناخواسته  رمنتظرهیغ. بهش داشتم یبیاگر بود هم من حس عج یحت. نبود

 نکن: نفس گرفتم. و از جا بلند شدم دمیکش

محکم آمد به سمتم و خودش را چسباند به . را ببندم شیتا دکمه ها رهنمیپ ي قهیدست بردم به سمت  انهیناش

شد چه  یبهشان تجاوز م یزن ها وقت. دمیچسب وارینتوانستم تعادلم را حفظ کنم و دو قدم عقب رفتم و به د. من

تو زبون آدم : کردم و هلش دادم عقب اش ستون نهیس يدستم را رو. بود یکردند؟ حس مزخرف یم دایپ یحال

 شه؟ینم تیحال

 نیا. فرستادمش برود یزودتر م دیبا یبود که قدرت مردانه داشتم ول نیشانس من نسبت به زن ها ا کی

حس خفته و مرده ام را . من کمتر نبود يقدرتش از زور مردانه  یرپوستیز ينوازش ها نینرم، ا يلبخندها

 .کرد یم داریباالخره با تقال ب

بعدش  ؟يشد یبه حال یپشت تلفن هم باهات الس زد؟ حال روزید... نگو نه  يباهاش بود گمیمن م: زد پوزخند

 ا؟یکثافت باز نیبه ا دهیکارت کش ،ياتاق خودت رو حبس کرد يتو یساعت کیکه 

: و گفتم دمیکش یقینفس عم. که شده آزارم بدهد یداشت تا به هر شکل سمیانگار ساد. دمییبه هم سا دندان

گفتم بهت . ستیدر کار ن یفرصت. یمن بش الیخیکه ب نهیکه به تو مربوطه ا يزیاونش به خودم مربوطه، چ
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جا  یکیتو  ،يا یزندگ نیهمچ يکنم که تو یخواد زندگ یدم اون جور که دلم م یم حیمرده ترج ایحاال که ک

 يندار

 یکه ه نهیذهنته، واسه هم يکه تو ییهایکثافت کار ادی یاز من برنم یدون یخوب م: را صاف کردم رهنمیپ

ازت  یخوام فکر کن یخب نم یدارم  ول اجیرابطه احت هیچقدر االن به  یدون یچون م یکن یم کیمنو تحر

... شه  یعوض نم یچیخوام فقط واسه اون کار بچسبم بهت، چون بعدش هم ه ینم. کنم یسوءاستفاده م

 بفهم

 اریقهوه ب هی: در را باز  کردم و رو به رفعت گفتم. اتاق زدم و رفتم طرف درب کنارش

شرکت خوار  يبچه ها يآنا جلو نکهیا یول. دادیجور عذاب وجدان آزارش م کیانگار . نگاهم کرد نیغمگ رفعت

دراز  مشیگل يرا اندازه  شیپا دیفهم یخودش بود که نم ریتقص. من هم نبود ریتقص. او نبود ریشده بود تقص

بدهم  حیتوض شیرا برا نهاینبود ا يازین. يپس زده شو نکهیا. ها را دارد بتیمص نیهم ا یگاه دنیباال پر. کند

 یلیکه خ يحاال داشت با شوهر. تجربه اش نکرده باشد میکه مستق رمیگ. بود دهید زهایچ نیاز ا ادیخودش ز

 .کرد یپس زده شده بود تجربه اش م

 کار دارم: طرفش دمیچرخ

 ي لهیدوتا ت شیچشم ها. یدلشکستگ ینه خشم، نه نفرت و نه حت. کردم یدرك نم يزیچ چینگاهش ه از

را  میدر را بستم و موها. رفت رونیاز اتاق ب میهمان طور که زل زده بود به چشم ها. حرکت بودند یشفاف و ب

 .دمآتش ز گرید گاریس کیو  زیرفتم پشت م. کرد یسرم درد م. دمیمحکم به عقب کش

. من بود ياریبزب روزید. روزیاتفاقات د یپ. روزید ینافرجامش فکر کنم ذهنم رفته بود پ يآنکه به تقالها یب

 يقرارداد گنده تو نیهم به خاطر ا ونیهما. قرارداد گنده شرکت به فاك رفت کیاول که . امان یپشت هم و ب

که چرا . کاسه ها و کوزه ها هم سر من شکست يو همه  ختیبه هم ر زیشده بود و همه چ یشرکت آفتاب

دانست که  یم. نیزم يتا من با مخ بروم تو دیآنا از عمد خودش را کنار کش. آماده نبوده ام یهیجلسه توج يبرا

گفته . کنم و خراب کردم یام حتماً خراب م یوضع درهم و برهم زندگ نیماجرا نکند با ا یاگر خودش را قاط

که الزم بود دخالت کند پا پس  ییکرده بود، درست جا یو او هم تالف کندشرکت دخالت ن يکارها يبودم تو

 .حق اعتراض هم نداشتم. بود دهیکش

بر خالف . زد باالخره زبان باز کرد یکه بعد از آن شب بحث کردنمان به زور دو کلمه با من حرف م ونیهما

که  دیکش ییادهایبار کوه آتشفشان شد و چنان فر نیاکرد  یو تمسخر اشتباهم را گوشزد م یکه با شوخ شهیهم
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 رونیهمه را ب دیرا که د وتمپشت بندش سک. آنا که دلش از گند من خنک شده بود یحت. همه الل شدند

. ادیز یلیخ. بود نیسنگ یلیحرفش خ. نتوانستم ساکت بمانم گرید. »رونیدختره بکش ب نیاز ا«فرستاد و گفت 

که ازش  ستنین يکه تو دار ییهرجا يتم تحمل کنم و گفتم اون دختره مث اون زناطور بود که نتوانس نیا

 طیآنا از خ یخوشحال ایخراب شدن قرارداد علتش بود،  دیشا. مقدر تلخ شد نیدانم چرا ا ینم. رونیبکشم ب

 يا کهیعمارت راجع به زن يتو ونیتمام هما مهین يمکالمه  ایکه مخاطبش فقط من بودم،  ییادهایفر ایشدنم، 

 نیا یدانم ول ینم... ام باشد  یزندگ يکه قرار بود همه  یبه کس مشیمستق نیتوه ای ستیدانستم ک یکه نم

زد  ونیهما. بود یتو گوش کیبود که جوابم فقط  نیهم يبرا. هم توقع نداشت ونیهما. بود دیمن بع زحرف ا

خوردنم آن قدر درد نداشت  یلیس. کرد رانمیق زنگ زد و وگوشم بعد هم ول کرد رفت و پشت بندش فند يتو

به من اعتماد  یمتیق چیه بهحاضر نبود  نکهیا. درد داشت یلیبا آن پسرك خ یاما اعتراف فندق به رابطه عاطف

. عذاب داشت یلیخ دیفهم یکندم که نجاتش بدهم و او نم یداشتم جان م نجایا نکهیا. درد داشت یلیکند خ

 یسرم بود خال يرا که رو يفشار يزنگ زد و گفت قرار مالقات را نتوانسته جور کند و همه  يپشتش ماجد

 یدادم و بهش نگفتم دوستش دارم که شک و دودل گوشزنگ زده و به حرفت  يگفتم شاد. یگوش يکردم تو

 .را هیجمع کن قض اینشود و حاال ب شتریاش نسبت به من ب

 ارم؟یقهوه رو ب -

 اریب: ر اتاقبه طرف د دمیچرخ

 حتیهم مثل نص يانور حتینص دمیترس یم. آمد؟ کالفه بودم یدخترك چرا نم نیپس ا. ساعتم نگاه کردم به

شده بودم منتر . خواست قبول کن یچه گفته و گفت هرچ يبهش گفتم شاد. زیگند بزند به همه چ يماجد

 يزیکار چ ي جهینتو مطمئن نبودم  یکاراگاه قالب کی لیوک کیدست دوتا دخترك جغله، شده بودم دلقک 

 .خواهم یبشود که من م

 رسن یم رتریکم د هیزنگ زدن گفتن  يخانم سهرورد: قهوه را آورد و گفت رفعت

 یمنتظر م دیدادم با یخودم انجام م لیرا به م زیمن که همه چ. شده بود رابط من و فندق يخانم سهرورد حاال

 .بگذارم چرا؟ چون فندق خواسته بود انیاش درممشکلم را باه دیایماندم دوست فندق ب

 آنا رفت؟: دمینفس کش قیبستم و عم چشم

 بله -

 کارت دارم نیبش ایب -
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: لبخند زدم. مطبوع بود شیبو. ام ینیقهوه را فرستادم داخل ب يفنجان را برداشتم و بو. ستادیوسط اتاق ا مردد

 بهت گفته بودم قهوه هات معرکه ان؟

 .لبخند زد مشکوك

 گفتم نیبش -

 دهیآنا را پس زده بودم و رفعت ترس شیساعت پ مین نیهم. خنده ام گرفت. به در اتاق کیمبل نزد يرو نشست

و حاال فقط  نداختمینگاه هم بهش ن مین کیهمه سال جفت گوشم بود و  نیا. بود مبادا بهش نظر داشته باشم

کرد من و فندق  یم الیکه خ ونیمادرست مثل ه. ربط کند یب يمانده بود که او هم راجع به من فکرها نیهم

 .یلعنت... اتاق با فندق الس زدم و  يکرد رفتم تو یمثل آنا که فکر م. میبغل هم بوده ا يتو انیشب درم کی

 خب امروز چه خبرا بود؟ -

هفته  نیهم ا یاضیخانم ر. بود یخانم فرهمند که امروز مرخص: آنکه نگاهم کند گفت یطور دو دل ب همان

  یمرخص رهیم

 که خراب شده بود انگار یبه جبران اون مرخص: دوباره نگاهم کرد. مکث کرد یکم

 ؟یجبران کدوم مرخص: به هم گره کردم ابرو

 عیبود انگار بعد مجبور شد سر شیک... که برادرتون فوت شد  یاون شب ست؟ین ادتونی: پا انداخت يرو پا

 برگرده

 .از قهوه خوردم یتکان دادم و کم سر

 دمیمن نفهم. اتاق يفروتن جلسه داشتن تو يخانمتون هم با آقا. نبود یهم خبر خاص گهید: ادامه داد رفعت

پدرتون هم صبح اومد سراغتون رو گرفت گفتم . به هم خورد روزیکه د يفکر کنم واسه قرارداد یول یواسه چ

 نیومدین

 نگفت؟ يزیچ -

 نه -

 ؟یچیه -

 ...خب  -

 سرفه کرد نجایا یاگه کس یحت یاومد به من بگ شیپ یقرار شد هرچ. باش راحت -

 چندتا حرف ناجور زدن یرلبیز یسرفه که نکردن ول -
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 گه؟یخب د: زدم و قهوه ام را خوردم پوزخند

 یکارگاه رو شروع نم يپدرتون گفتن چرا کارها رون،یاومد ب دیدولتشاه رو شن يآقا يخانمتون صدا...  یچیه -

 .فکر کنم چون من اونجا بودم. نگفت یچیخانم دادخواه ه یول دیکن

تا  ختیر یم يبرنامه ا عیجا شکست خورده سر کیکرد  یهروقت حس م ونیهما. تکان دادم دییبه تا يسر

به فکر  شیاز مهره ها یکیکه به خاطر از دست دادن  یناش يدرست مثل شطرنج باز. شکستش را جبران کند

من و آنا نبود حتماً  يهاطور بود و اگر مشاوره  نیهم شهیهم ونیهما. کرد یمغزش قفل مافتاد و  یانتقام م

حاال به خاطر از . رفت یم وارید يگذاشت با مخ تو یم سکیعجله ها که اسمش را ر نیبه خاطر ا ییجا کی

کند من  يآنا گفته بود اگر مهرداد همکار. ندازدیخواست زودتر کارگاه را راه ب یکف رفتن قرارداد شرکت م

به  هیثان کیرفتم حاضر نبودم  ینم رونیمخمصه ب نیاز ا یتا وقت. ندارم و من هم نظرم معلوم بود یمشکل

 دمیترس یم. جبران شکست يو عجله اش برا ونیهما...  گریبود د ونیفکر کنم اما هما یبزرگ نیبه ا يپروژه ا

به  دیبا. تر کنند دهیچیهم پ نیا بروند دنبال راه انداختن کارگاه و اوضاع را از اخبر از من خودشان دوت یب

کرد؟ چه  یکرد؟ اعتماد م یقبول م. نکند يگفتم اگر آمدند سراغش همکار یانداختم و م یرو م ییموال

 .بودم من یبدبخت

 دولتشاه؟ يآقا -

 هوم؟ -

 ...اتفاقا  نیناراحت شدم اون روز ا یلیمن خ -

 ...ش کن ول -

 رو که بهت سپردم انجام بده يبه من مربوطه تو فقط کار زایاون چ: لبخند زدم بهش

 رنیم یرآبیبد شده، همه پشت سر هم ز یلیخ یشما رفت یجو شرکت از وقت -

 قبالً اوضاع گلستون بود؟ ینی -

 هم نبود يبد نیخب به ا -

 شهیخوب م یدوباره همه چ.... نگران نباش : دمیکش آه

 داشت؟ يسر و سرّ....  یبا کس...  نجایا...  ارشیبه نظرت ک: دمیپرس. سر تکان داد ناراحت

 بله؟: نگاهم کرد منگ

 ...فرهمند  ایمثالً با زو: کردم یم رشیغافلگ دیبا
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 ؟یبا ک: دیباال پر شیابرو

 نجا؟یرابطه داره ا یفرهمند با کس ایزو -

 .را به هم فشرد و تند پلک زد لبش

 آره؟ -

 سرمد يفکر کنم با آقا -

 کیو روزبه سرمد با هم ت ایداند زو یقدر حواسش جمع است و م نیپس اگر رفعت ا. ام یدادم به صندل هیتک

 ! ...نکند با خودش.... ا؟یبا زو ایپس ک... تعجب  نیزنند و ا یم

 بود؟ يچه طور پسر ایتو به نظرت ک -

 بامعرفت و مهربون: نگاهم کرد نیغمگ

 شتریب دیکه قد بلند بودن و سف ییاومد، از اونا یخوشش م یلیخ افهیخوش ق ياز خانوما ایک -

...  باید... خب نامزدش : گفت يجد. نشد دایصورتش پ يتو يرییتغ چیه یبهش تکه انداخته بودم ول میمستق

 گهیبود د یشکل نیهم هم

 دوستش داشت؟ یکن یفکر م -

 ؟یک -

 رو دوست داشت ایک...  باید -

 د؟یپرس یچرا از من م... دونم  ینم: نگاهم کرد متعجب

 .پاکت دود کرده بودم کی روزیاز د. روشن کردم يگرید گاریس

نخ رابطه ها هوم؟ اصالً به نظرت من و آنا رابطه مون چطور بود؟  يتو يبر يدار يشتریوقت ب نجایچون تو ا -

 ...منظورمه  رونیاز ب

و فشار  یخواب یهم از ب دیشا. سوخت یچشمم از دود م. فرستادم رونیرا ب گاریدود س. نگاهم کرد ساکت

 ستیپشت حرفم ن ينترس منظور: یعصب

 نکردم یبرداشت نیمن همچ -

 خب پس راحت باش -

 ...با شما ... من درباره خانم شما و رابطه اش  ستیدرست ن -

 بود؟ یچ کتیاسم کوچ: دمیپرس. بود یواقعاً خال رضایعل يجا. دوست کیمثل . باشم یمیباهاش صم خواستم
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 بله؟ -

 ... کتیاسم کوچ -

 کتای -

 وقت کنجکاو نشده بودم اسم کوچکش را به خاطر بسپارم؟ چیچرا ه... رفعت  کتای. دمیخند

 خنده دار بود؟ -

 بله؟ -

 ...گم اسمم مگه خنده داشت که  یم -

 ....خواستم بگم  ستیحاال مهم ن. اسمت رو بلد نبودم یینجایساله ا شیخب جالب بود ش یعنی... نه  -

 نیهست یبیشما آدم عج -

 ؟یچ -

بندم اگه بچه  یشرط م... که براتون مهمه  دیکن یتوجه م ییزایفقط به چ...  نیهست یبیآدم عج یلیشما خ -

 شما هستن يکارمندا ادین ادتونی دینیبب ابونیخ يشرکت رو تو يها

 هیطوره، مگه بق نیآره هم: قهوه رها کردم و پشت گوشم را خاراندم يخورده  میفنجان ن يرا نصفه تو گاریس

 ستن؟ین يطور نیا

 نه -

 ...به نظرت من و آنا  یخب نگفت یلیخ -

من  دیشما قراره با هم ازدواج کن دنیکه همه فهم يفقط روز هیرابطه کار هیکنم رابطه شما  یمن فکر م -

 ناراحت شدم یلیخ

 چرا؟ ؟يجد: دمیخند

 بود نیاز ا شتریشما ب اقتیبه نظرم ل -

 بِهِم یگفت یواقعاً؟ خب م: دمیخند بلندتر

 البد دیکه بعدش هم اخراجم کن: نگاهم کرد متعجب

 وجدانم؟ یقدر ب نیا یعنی -

 نه: میچشم ها يزد تو زل

 باز؟ ارمیقهوه ب: از جا بلند شد و گفت. تهش بود يجور دلخور کی. بود یجور خاص کی شینه گفتن ها نیا
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 برو روقتهید: به ساعتم انداختم ینگاه

 ه؟یچ: گفتم. دیبگو يزیخواست چ یم. پا و آن پا کرد نیا

 ؟يزندانه عالقه دار يکه به خاطر کشتن برادرتون تو يراسته که شما به اون دختر: کنار در ستادیا

سرم هوار کرده  يرو ادیبا داد و فر روزیکه د ونیهما يگنده  يمتلک ها. ادمفرست رونیب ینیرا ممتد از ب نفسم

 چطور؟: زیشده بود، زل زدم به م میبود خوراك کارمندها

 نجایبار اومده بود ا کی -

 ؟یک: سر بلند کردم اریاخت یب

 روز قبل از تاسوعا کی... محرم بود . ستین ادمی قیدق -

 پارسال یعنی -

 بله -

 نجا؟یداشت ا کاریچ -

خواستن با  یفکر کنم م. یخانوادگ يگفت آشنا ارشیآقا ک هیک دمیهم پرس یوقت. با برادرتون اومده بود -

 ییبرن جا گهیهمد

 کجا؟ -

بود چون تازه با  بیبراشون عج یلیبچه ها هم خ...  رونیبرن ب گهیخواستن با همد یبه نظرم تولدش بود، م -

 .نامزد کرده بود فیخانم شر

 خب؟ -

 جالب بود برام هیقض نیافتاد به ا ادمی کدفعهی...  یچیه -

رابطه داره  ارشیخانوم با ک نیهمه اون موقع فکر کردن ا...  نکهیخب ا...  ینی: گفت. سکوت نگاهش کردم در

 .... گهیبودن با همد یمیصم یلیمث دوست دختر چون خ يزیچ هی

 بودن یدوره بچگ يهمباز -

 دینداشتم ببخش یمنظور خاص -

 داشته باشم؟ یحس نیاگه همچ بهیعج: دمیآه کش. ترساندمش... بود حتماً  یعصب لحنم

 نه -

 ه؟ینجوریچرا نه گفتنت ا: دمیخند
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 ؟يچه جور -

 هم پشتش هست يزیچ کیاز نه  ریانگار غ یول... محکم....دونم ینم -

خنده داره  یول دیببخش.... بچه اس  یلیخ....  یبود ول یمهربون یلیدختر خ: جواب دادن به سوالم گفت يجا به

 تونم شما رو کنارش تصور کنم ینم... 

... ها توجه نکن  عهیبه شا: بشناسد؟ کالفه گفتم تیهم بود که بودن فندق را کنار من به رسم یکس. بودم خسته

 خانم به من بگو لطفاً نیزد درباره من و ا یحرف یهرک یول

 باشه -

 يبر یتون یحاال هم م -

 باشه -

 ؟يپس چرا واستاد: دمیخند. بود ستادهیهنوز ا یباشه ول گفت

 ریشب به خ -

 ریشب به خ -

خواسته اش زنگ بزند  يریگیپ يداشتم فندق حداقل برا دیام. نبود يخبر. تلفنم نگاه کردم یبه گوش دانهیناام

حق  دیایخواست ب یم يفداکار يرادوستش جان برکف و آماده ب. نبود به من زنگ بزند یاجیخب احت. نزد یول

هردومان  يبرا. ونیلیو پنج م ستیب بودمگفته بود چقدر خواسته و گفته  يانور. ردیو حقوق خانواده اش را بگ

 یزندگ ونیلیو پنج م ستیکرد مامان و باباش با ب یآنقدر بچه بود که فکر م یعنیمبلغ؟  نیبود که چرا ا بیعج

دانست تا  یاگر م. شوم ینم بیدست به ج نیاز ا شتریکرد من ب یهم فکر م دیشا رد؟یگیشان سر و سامان م

هم فکر  دیشد شا ینظرش راجع به من عوض م دینجاتش خرج کرده ام شا يمبلغ را برا نیاالن شش برابر ا

 یحساب نم يپول ها عدد نیکه ا ندازمیدردسر ب يرا بکُشم و او را تو ارشیمهم بوده ک میکرد آنقدر برا یم

 .شوند

 دولتشاه؟ يآقا -

 ؟ینرفت: سر بلند کردم متعجب

 رم یبعد م ادیمونم تا مهمونتون ب یم -

 ....کردم؟ نکند رفعت هم  یاعتماد م یبه ک دیمن با ایخدا. شدم مشکوك

 نه برو هستم خودم -
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 بهتره يجور نیا -

 ؟یواسه چ -

 ؟یگفتم واسه چ: تکان نخورد شیاز جا. از جا بلند شدم و رفتم طرفش. ماند ساکت

 نیشده، ا نیام ا فهیبدونم چرا وظ دیشرکت چه خبره، حداقل با نیا يتو ارمیاگه قراره من واسه شما خبر ب -

 راحت تره المیخ يطور

او هم  دیشا. خب بد هم نبود یکند ول فیتکل نییتع میمانده بود که رفعت برا نیفقط هم. نگاهش کردم رانیح

 ...خدا  يا... نیاز مظنون یکی

 نیاز دونستن ا نکهیبهتره مگر ا یکمتر بدون یهرچ: آنکه نگاهش کنم گفتم یبرگشتم طرف پنجره و ب کالفه

 بهت برسه ینفع زایچ

 .لبخندش مطمئن بود. کرد یو لبخند به لب نگاهم م نهیدست به س. طرفش دمیچرخ

کم  هیطور بود  نیقتل برادرتون نقش داشته؟ اگه ا يهستم که تو ییاز آدما یکیمنم  دیکن یفک م -

 هست يا گهید زیاصرارم واسه چ. کردم یتر رفتار م استیباس

 ؟یچ -

شرکت  يتو ییکنم مالقات شما به تنها یفکر م. منم گفتم نه هنوز له؟یشرکت تعط دیپرس يخانم سهرورد -

 کم بترسوندش هی

 اومد فکر کنم: یطرف خروج دیچرخ. که در باز شد میبگو يزیچ خواستم

 يرفعت برگشت تو. پاکت بود يمانده تو یباق گاریس نیآخر. آتش زدم گرید گاریس کیو  زمیپشت م برگشتم

 اومدن يخانم سهرورد: اتاق و گفت

 اریقهوه ب هی يحاال که موند: تکان دادم دییبه تا يسر

اش با دو دست گرفته بود اگر  نهیس يرا رو فشیک. ترنم مردد پا به اتاق گذاشت. رفت رونیسر تکان داد و ب تند

: گفتم یداده به صندل هیتک. بچه بود یلیتواند از خودش محافظت کند خ یگارد بسته م نیکرد با ا یفکر م

 سالم

 سالم: وسط اتاق ستادیا

که  گاریدود س: نشستم شیرفتم رو به رو خودم هم. مبل نشست يو او رفت و رو ندیدست اشاره زدم بنش با

 کنه؟ ینم تتیاذ
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 نه -

خواست مطمئن شود رفعت هست تا از چنگال من نجاتش  یترنم چشم به در داشت و انگار م. میبود ساکت

 دند؟یترس یقدر ازم م نیها ا نیبودم که ا یمگر من چه شکل. بدهد

 ؟یخوب -

 ممنون -

 بهت زنگ زد؟ يشاد -

 بله -

 خب؟ -

 شه تلفن زد؟ یمگه از زندان م: پاهاش يرا گذاشت رو شفیک

 که زنگ زده شهیالبد م -

 همه مدت زنگ نزده بود پس؟ نیچرا ا -

االن . یزنگ بزن يهر وقت بخوا ستیهتل که ن... زندان ... اسمش روشه : فرستادم رونیرا کالفه ب گاریس دود

 که بهت زنگ نزده؟ يدلخور

 آره -

 يشاد: لبخند زدم. افکارش هنوز بچه گانه بود یشق و رق و عاقل جلوه کند ول یلیکرد خ یم یسع نکهیا با

اومدن  رونیکه براش مهم باشه ب يزیو فکر کنم االن چ ستیحالش خوب ن. ستین یمناسب تیوضع ياالن تو

 اًمطمئن ستیهاش ن تیجزء اولو میکه من و شما توقع دار ییزایاز زندان باشه، چ

 شده گهیجور د هی: تکان داد دییبه تا يسر

 »گهیجور د کی« نیاز ا یمیدوست صم کیخواست بدانم برداشت ترنم به عنوان  یدلم م یول. دانستم یم

 چطور؟: دمیپرس. هست یچ

بهش هم گفتم . هم تعجب کردم دمیخواد هم ترس یم یهم گفت چ یوقت. به من زنگ زد تعجب کردم یوقت -

شد داد و  یبد بشه گوش نداد آخرش هم عصبان... گفتم ممکنه برامون  یهرچ. اول التماس کرد کمکش کنم

 نبود يجور نیوقت ا چیه يشاد. کرد دادیب

 رونیمن ب: داد و رو به من گفت لیتحو يبه ترنم لبخند دلگرم کننده ا. اتاق يبا دو فنجان قهوه آمد تو رفعت

 ...الزم بود  يزیدولتشاه، اگه چ يهستم آقا
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که بسته  يترنم چشم دوخته بود به در. رفت و در را بست رونیبه عالمت تشکر تکان دادم و او هم ب يسر

 دییبفرما: به قهوه اش اشاره زدم. شده بود

 .و به من نگاه کرد برگشت

 که بهت زنگ نزده آره؟ يبهش حق بد دیداشته االن با يکه شاد يپس با اون رفتار: گفتم

شماره من را بهش داده بود و . بهش زنگ زده بود يشاد. باشد دهیدادم بهش که ترس یحق م. نگفت يزیچ

و برساند دست  ردیگفته بود قرار است حق و حقوق خانواده اش را از من بگ. گفته بود حتماً به من زنگ بزند

 .بود نجایو حاال ترنم ا دهدانجام ب شیدوست برا کیکار را به عنوان  نیقول گرفته بود ا. خانواده اش

 یفکر کنم کار اشتباه یول کشهیکردم من رو م يکار نیاگه بفهمه همچ...  هیمن نظام يبابا یعنی... من  -

 گناه داره مگه نه؟ ينکردم، شاد

 آره -

 برام سواله هنوز نیچرا منو واسطه کرد؟ ا خواد؟یم یبه شما نگفت چ میچرا مستق -

 چیه یول. بودم و قهوه خورده بودم که سرم در حال انفجار بود دهیکش گاریآنقدر س. قهوه را برداشتم فنجان

رابطه فندق و  اتیخواست از ترنم راجع به جزئ یدلم م. ام نداشتم یعصب يکاهش فشارها يبرا يزیدست آو

 نکهیچون پدر و مادرش از ا: گفتم. مشکوك شود او هم مثل فندق به من دمیترس یم یآن پسره بپرسم ول

 .ماست ریکنن تقص یدخترشون زندانه دلخور هستن، فکر م

 ست؟ین -

طور  نیا يالبته شاد... کردن  یدادم قبول نم یپول رو بهشون م میبه هرحال من اگه مستق... دونم  ینم -

 کنه یکنه و خب به نظرم درست هم فکر م یفکر م

 که ببرم بهشون بدم؟ يد یم ونیلیو پنج م ستیاالن شما به من ب یعنی -

گفته  يشاد... پول رو قبول کنن  یکن شونیراض يخوا یدونم چطور م یفقط نم: جرعه از قهوه خوردم کی

 چطور؟

 .به نظرم دستپاچه شده بود. بند کرد به فنجان قهوه مقابلش. دیپر پلکش

 آره؟ -

 ط گفت نگهش دارم تا به موقعش بگه چکار کنمنه نگفته، فق... دونم  ینم -

 واقعاً؟ -
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. بخواهد گریکار د کی يپول را برا نیا يانگار حس کرده بود شاد. نگاهم نکرد میمستق یرا تکان داد ول سرش

 .نگران شدم

 .مبل یسرم را فشار دادم به پشت کالفه

 ...شما : گفت

 .نشستم و ساکت ماند راست

 ؟یمن چ -

 دانشگاه؟ نیمن متاهلم؟ اون روز که اومد نیمگر نگفت -

 خب؟ -

 .... يرو دوست دار يکنم شما شاد یمن حس م -

 پناه ازدواج کنه؟ رانیا مانیمگر قرار نبود با ا: زدم ایو دل به در دمیآه کش. کرد ینگاهم نم هنوز

 گفته؟ یک: میزل زد به چشم ها باالخره

 نیدونم، اون روز که اومدم دانشگاه همچ ینم: جلوه کنم يعاد کردم یسع. دلم راه افتاد يتو یاز خوش یموج

 کردم از حرفهاش یبرداشت

 دوستش داشته باشه يفکر نکنم شاد یرو دوست داره ول ياون خودش شاد: زد پوزخند

بود به  یپسر خوب: خودم راکنترل کردم که لبخند نزنم و گفتم. مانده بود بلند شوم و صورت ترنم را ببوسم کم

 منظر

 دیدونم شا ینم: باال انداخت شانه

 کرده؟ يازش خواستگار -

انگار  یبزنم که شک کند ول یخواستم حرف ینم. به کار افتاده بود شیشاخک ها. نگاهم کرد میمستق دوباره

 .داده بودم یسوت

 مهمه؟: گفت

 نه: دمیبه صورتم کش یگفتم؟ کالفه دست یم یچ دیبا حاال

 یکنیم جیشما منو گ -

 من؟ -

 ...حرفهاتون  یول يرو دوست دار يکنم شما شاد یمن حس م -
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 ...درصد فکر کن حست اشتباه  کیکه من دوستش دارم،  يدار يچه اصرار -

 ستین: و محکم گفت مطمئن

 .خنده سرخوشانه بود کیفقط  جوابم

 بوده؟ دارتونیدختر سرا يچون شاد ای د؟یچون متاهل ،یکن یدونم چرا انکار م ینم یول يشما دوستش دار -

 کدوم، احساست اشتباهه چیه: دمیکش آه

قبل از خودم  یکس چیخواستم ه یکردم چون نم یانکار م. نداشتم شیبرا يگریجواب د یول. نگاهم کرد منگ

 .به من اعتماد هم نداشت یچون حاال حت. بازگو کند شیاحساس را برا نیا

 ياگه بخوا یگفته بود نقد ول: پاکت گذاشتم کی يآوردم و تو رونیسراغ گاوصندوق و دسته تراول ها را ب رفتم

 به حسابت زمیریم

 کنه یچک م یبابام حساب هام رو گاه... نه همون نقد بهتره -

. ارزش داشت میبرا ایدن کیباز هم حاضر شده بود به فندق کمک کند  يپدر کنترل گر نیبا داشتن چن نکهیا

 بود؟ یمش چاس.. از اون دوستت چه خبر : دمیپرس

 حهیمل -

 منو بکنه يکله  ادیبندم بدش ن یشرط م...  یآهان مل -

 دونم چرا ینم اد،یبدش م یلیآره از شما خ: زد لبخند

 يدرست مثل دختر خاله . جلب توجه يبرا دمید یجور تقال م هیآن دخترك  يته رفتارها. روشن بود جوابش

 یتوجه یتقالها را با ب نیکرد و خوب بلد بودم جواب ا یجور وقت ها خوب کار م نیا میمن شاخک ها. فندق

 .نداشت یساله که زحمت ستیکردن آن دخترك ب یحرص. کنم یبدهم و طرف را حرص

 داره یدوست نیهمچ يخوشحالم که شاد ،یهست یمودب و محترم یلیشما دختر خ: زدم لبخند

 هستن؟ یک يشاد يچرا براتون مهمه دوستها یممنون ول: لبش جان گرفت يرو لبخند

بود  ییجزو عادت ها يبود و البد لجباز ینظام کیدختر . حق داشت. آمد ینم نییتخس از موضعش پا دخترك

 .بود دهیبود که از پدرش بهش رس یموروث زیچ کیهم  دیشا. داده بودند ادیکه بهش 

 افتاده ریزندان گ يکه تو سوزهیچون دلم براش م دیدونم، شا ینم: دمیکش میبه موها یو دست دمیخند

 نقد ونیلیو پنج م ستیب نمیا: و پاکت را بردم مقابلش دمینگاهم را دزد. شد يور کی لبخندش

 نشمارم؟ درسته: را گرفت پاکت
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 يبشمر یتون یم ياگه شک دار یشمارن ول یرو که نم یشکشیالبته دندون اسب پ: دمیخند بلند

 که قبول کردم خراب کنمرو  يخوام کار یآخه نم: انداخت ریسر به ز خجول

 شنیکردم، خانواده ام االن نگران م رید یلیمن خ: را از دستم گرفت و از جا بلند شد پاکت

 صبر کن: نشستم زمیپشت م رفتم

خبر  سیسرو یتاکس هی: را برداشتم و به رفعت گفتم یگوش. نگران نشست. ندیاشاره کردم بنش. ستادیا همانطور

 کن

 بکنم؟ یخواهش هی شهیم: گفتم. راحت شد الشیخ

 ؟یچ -

 برسونه دست خانواده اش يپول ها رو چطور نیخوام بدونم قراره ا یزنگ زد به من بگو، م يهروقت شاد -

 باشه -

 ارنیب تزایپ هیزنگ بزن : اتاق و گفتم يرفعت آمد تو. فشیک يترنم پول ها را گذاشت تو. را صدا زدم رفعت

 برام

 د؟یمون یم: نگاهم کرد متعجب

 داره؟ یبیع -

 نیدر همراهش رفتم و در تمام ا يتا جلو. دیترنم هم رس یبرسد، تاکس تزایتا پ. رفت رونیلب نه گفت و ب ریز

 یکس يزییپا يسرما يساعت هشت شب بود و تو. نگاه کردم ابانیدر به دو طرف خ يجلو. میمدت ساکت بود

دنبالش  یمطمئن شدم کس. شود دور نیندم تا ماشکرد و سوار شد و منتظر ما یترنم خداحافظ. آن اطراف نبود

 .ترسناك يباز کیشده بود به  لیتبد میبرا زیهمه چ. مزاحمش بشود ینگران بودم مبادا کس یول. ستین

 ممنون: بهش لبخند زدم. شود یکه آماده رفتن م دمیباال و رفعت را د برگشتم

 کنم یخواهش م: هم لبخند زد او

نه  ون،یهما ينه خانه . توش راحت باشم ینبود که بتوانم کم ییجا گرید. اتاقم يکرد و برگشتم تو یخداحافظ

آواره  یمجبور بودم مدت. اتاق رزرو کردم کیهتل و  کیزنگ زدم به . رضایعل يخانه  یخودم و نه حت يخانه 

مطمئن . یخوشحال بودم فقط کم یکم. تادترنم اف يبه حرف ها ادمی. فندق هم آواره بود. مهم نبود یباشم ول

طرفه  کیعالقه آن پسرك  دیفندق ازش خواسته بود به دروغ بگو دیشا. را به من گفته باشد قتینبودم ترنم حق
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 یکاش راه. آن پسرك را دوست دارد بروم و عشقش را آزار بدهم نکهیمبادا به خاطر ا. کنم تشیاست تا مبادا اذ

 .کند یبود بهش بفهمانم اشتباه فکر م

 سالم: بود، جواب دادم يشماره ماجد. خورد یزنگ م تلفنم

 وقت مالقات جور کنم هیسالم، تونستم برات  -

 ؟یک: شدم خوشحال

 دادگاه يجلسه  نیاول خیخوشبختانه بعد از تار ایمتاسفانه  -

 مالقاتش؟ یامروز رفت -

 شد یچ یبپرس يآره زنگ نزد -

 سرم شلوغ بود حالم هم خوب نبود -

 آره؟ يبود یهم از دستش عصبان دیشا -

زنگ بزنم و  يمانعم شده بود به ماجد يجور دلخور کیفندق  روزید يبعد از حرف ها. خواند یدستم را م خوب

دم  یگفت قول م. نداره، حالش خوب بود بیع: گفت دیسکوتم را که د. راجع به مالقات امروز ازش بپرسم

 کنم يدادگاه همکار يباهات تو

 خوب بود پس؟حالش  -

 آره خوشحال بود -

 خوبه: زدم لبخند

از  دیبه آنا گفته بودم با. بود یامروز روز خوب روز،یبرعکس د. راحت شد المیخ یو کم میکرد یهم خداحافظ از

 ییاشتها یبعد از دو روز ب. میکرد یرا مالقات م گریهمد يبه فندق کمک کرده بودم و به زود. میهم جدا شو

 .لقمه غذا بخورم کیتوانستم  یم

*** 

. اورمیو باال ب چدیام به هم بپ یبود معده خال کیجلو آمده بود و نزد میتا گلو جانیه. دندیلرز یم زیر زیر میپاها

رنگ و رو رفته و  ییکهنه، چادرها يبا لباس ها. میستادیکنار هم ا. دیگفتند به صف شو. میجمعاً پنج نفر بود

دست . شد مانیبعد نوبت دست ها. کرد ریرا به هم زنج مانیجلو آمد و پاها ینزندانبا. یکیپالست يها ییدمپا

 خودت رو؟ يپوشک کرد: ام گفت یبغل دست. رعشه داشتند میها

 حرف نباشه: زندانبان گفت. دندیخند هیبق
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شهر را . دمید یرا م رونیشدنم ب یبار بود که بعد از زندان نیاول نیا. یطرف خروج میراه افتاد. ساکت شدند همه

 ییصف به هم متصل با قدم ها کی نیع. کرد یزده ام م جانیه نیهم... را  یزندگ... شهر را  يآدم ها... 

آرم بزرگ  کیبا  انیحمل زندان نیماش. ودکه مخصوص بردن ما ب یشنیکوتاه کوتاه راهمان انداختند طرف است

حداقل در حق من . نداشتم يعالقه ا چیهش هواقعاً راست بود؟ من که ب یول. عدالت يترازو. آن يترازو رو

 يمخصوص و جدا جدا برا نیها را با ماش یکردم زندان یشدن فکر م یتا قبل از زندان. شده بود یعدالت یب یکی

 ییآنها يهمه  يبرا نیماش کی. که امروز نوبت دادگاه دارم ستمیفقط من ن انستمبعد د یبرند ول یمحاکمه م

. یفرار کن یبتوان دیشا. يبرو یگفت شانست بزند و تک یم یموشراب. جا نوبت داشتند کیو در  گریکه با همد

 کی یچیو گفته بود ه یچ یعنیبودم  دهیپرس. رندیگ یم رونیاز ب نیماش یها حت یزندان یبعض يگفت برا یم

کردم دستم  یفکر م. دادگاه دیرو یو م ردیگ یدربست م یتاکس ابانیدارد و کنار خ یسرباز آش خور تو را بر م

نباشد و فقط  نیسنگ یلیکه جرمت خ یگفت به شرط یکیکردند و  دییحرفم را تا يچند نفر یانداخته ول

که با  یشنیاست. میشد شنیسوار است. بود لاما حاال جز دستهامان پاهامان هم به هم وص. یدستبند الزم باش

دلم لک زده بود . غصه خوردم یها را سفت بسته بودند و کلپنجره . از بخش راننده جدا بود يفلز يها لهیم

دوتا مامور بدرقه . ها نیاگزوز ماش يبو یها و حت یینانوا يدرخت ها، بو يبو. شهر يصداها و بوها يبرا

که راه افتاد  نیماش. نیمع يبا فاصله ا. مامور زن عقب نشست کیخور جلو و  شسرباز آ کی. همراهمان بودند

 انینما میرو يجلو یو زندگ میآمد رونیزندان ب یاز در اصل. گذاشت دنیتپ يبنا شیر از چرخهاقلب من تندت

به . شدند چشم دوختم یاز کنار ما رد م الیخ یکه ب ییها نیگردن چرخاندم به طرف پنجره و به ماش. شد

آمدم زندان برگ درخت ها تازه  یم یوقت. بود ختهیر نیزم يکه رو ییدرخت ها که زرد شده بودند و برگ ها

از . کرد یغصه دارم م نینه و هم ایکرد من باشم  یهم نم یفرق دیچرخ یم یزندگ. شد یم رهیداشت سبز ت

 يجز ماموران شهردار. زد ینم هپرس ابانیخ يتو یصبح زود بود و هنوز کس میشد یخلوت رد م يها ابانیخ

دست و  کیبا نان گرم تازه در  یزن. بلوارها بودند خشک درختان وسط يکه مشغول هرس کردن شاخه ها

 يمغازه اش را از برگ ها يجلو زیسحرخ يرمردیپ. شد یرو رد م ادهیپ يتو گریدر دست د میظرف حل

منظره  نیتمام ا یبا چه حسرت شنیاست نیا يونبود من ت الشیخ نیهم ع یکس چیکرد و ه یم زیتم دهیخشک

 ي وارهیداده بودند به د هیبه همراهانم که سرشان را تک. نشست یاندوه م جانیه يکم کم جا. بلعم یها را م

مامور بدرقه اما حواسش به من  نند؟یرا بب زهایچ نیمهم نبود ا شانیواقعاً برا. زدند نگاه کردم یو چرت م نیماش
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 یکرد م یالبد فکر م. کنم یطور با دقت دور و برم را نگاه م نیبود که من ا بیاو هم عج يالبد برا. جمع بود

 .خواهم فرار کنم

احوال دوستت خوب بود؟ اول  دمیبه ترنم زنگ زدم و ازش پرس شبید. انداخت به جانم جانیفرار موج ه...  فرار

به  ،یراحت نیشد مهرداد به ا یباورم نم. راحت شد المیزد و بعد گفت آره خوب بود حاال چکار کنم؟ خ جیگ یکم

را عقب انداخته بود تا به من وقت بدهد  گاهالبد چون خودش جلسه داد. را قبول کرده باشدسرعت معامله  نیا

پول رو  گمیبه وقتش م«: گفت.شکست یماه با دمش گردو م يپر. گریصبر کردن نبود د يجا. رمیبگ میتصم

بروم دادگاه و  و من نگران بودم که امروز» .میخوان کمک کنن در بر یکه م ییدست اونا یچطور و کجا برسون

طناب دار که مهرداد  کیکابوس . دمیتا صبح کابوس د شبیاز د. ماه دورم بزند يقاتلم و از آن طرف پر میبگو

 میها يهم بند. دیخند یبود و همراهش م ستادهیماه هم جفتش ا يپر. دیخند یانداخت و بلند م یدور گردنم م

 .توانستم صبر کنم ینم یدو دل شده بودم ول. گفتند احمق احمق احمق یصدا م کیبلند و 

دادگاه  يجلو تیجمع. را باز کردند نیدرب ماش. غصه را گرفت يدادگاه و دوباره ترس جا يجلو میدیرس

 حیزنگ تفر کی شانیما برا دنیو د شانیها یکه آمده بودند دنبال بدبخت یتیجمع. برگشتند و به ما نگاه کردند

. خودم جمع شده بودم يتوهمه شان چشم دوخته بودند به سر و وضعمان و من از خجالت . شد یاب محس

 بیدوتاشان با حال زار و نزار آمدند جلو و مامور بدرقه نه. مامان و بابا مجبورم کرد سر بلند کنم يآشنا يصدا

هم  دیسع. کند هیمانده بود گر بابا هم کم. کرد هیو گر ردیخودش را بگ يمامان نتوانست جلو. زد عقب عقب

آمدند  يدو سه نفر. کنجکاو مردم نگاه کنم جلو رفتم يبه چشم ها نکهآ یب. کرد ینگاهم م رغضبیم نیع. بود

 ؟یبهشت يشاد ؟یبهشت يشاد: دیپرس یکیجلو و 

 عقب: سرباز دوباره داد زد. نگاهش کردم منگ

 يجلو. مامان و بابا پشت سرمان بودند. میچند متر جلوتر از پله ها باال رفت. خبرنگار هستند نهایا دمیفهم تازه

 کدستیساده و  ییبا مانتو. چقدر الغر شده بود. دیناه يچشم ها يزل زدم تو. دمیرا د دیو ناه ونیهما يورود

... اخم کرده و . دمیداد را دمهر... جلوتر  یکم. سر و وضع من متعجب بودند دنیحتماً آنها هم از د. اهیس

 میدار لمیف یبچه ها امروز کل: از همراهانم گفت یکی. نگاهش کنم یلینتوانستم خ

لحظه مهرداد خودش را به  کی. دادگاه بودم نیا یزندان نیحق داشتند چون انگار امروز من مهمتر. دندیخند هیبق

 چه بر سرت اومده؟ زمیعز: ما رساند و گفت
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. نگاه کردم نشیغمگ يو منگ به چشم ها جیگ. مامور بدرقه با توپ پر عقب راندش. جوابش را بدهم نتوانستم

 يهم دار يگریآخ آخ چه عاشق ج: ام گفت یبغل دست

ترنم پشت تلفن ... مهرداد . ختندیلحظه فرو ر کی میهمه معادله ها. لحن حرف زدن نیا. طرز نگاه نیا! عاشق؟

از  یکی يجلو. مهرداد نگران من بود؟ فرصت فکر کردن نداشتم. یلینگرانته خ یلیدوستت خ يگفته بود شاد

رنگارنگ و  يبود با کتابها یاتاق. داخل شدم واتاق ها من را از همراهانم جدا کردند و سرباز در اتاق را باز کرد 

 ؟یبهشت يشاد: به من انداخت و گفت ینگاه مین. نشسته بود زیپشت م شویر يمرد. قطور

توانستم االن فرار کنم؟  یم. رفت رونیب دیرس یم گرید یکه به اتاق ياز جا بلند شد و از در. تکان دادم سر

از . افتادم یم ریدر گ يتابلو بود جلو یلیلباس ها خ نیکردم؟ با ا یدر را چکار م يسرباز جلو. راهرو شلوغ بود

به زحمت چادر را . اتاق يو اشاره کرد بروم تو آورد رونیسرش را از در ب شویمرد ر. ترس آب دهانم را فرو دادم

 يمرد. بود ستادهیبزرگ ا يزیلبخند به لب کنار م يماجد. و وارد اتاق شدم دمیسرم جلو کش يبا دو دست رو

 سالم خانوم: گفت يماجد. نشسته بود زیپشت م گرید

خواست  یم يماجد دیشا. گرم يلبخند مطمئن و ینگاه. بود نجایبرخورد محترمانه بعد از آمدنم به ا نیاول نیا

 ؟ییتو یبهشت يشاد: گفت زیکردم؟ مرد مسن پشت م یچه م نجایا یول. کمکم کند

 بله: گفتم آرام

 هم نداره یسن و سال دینیبب یجناب قاض: گفت يماجد

چه  نمیخب تا بب یلیخ: دیاش کش یجوگندم شیبه ر یکردم؟ مرد دست یچه کار م یاتاق قاض يمن تو ؟یقاض

 دییشه، بفرما یم

 رونیب يزود برگرد دوارمیام: همان طور لبخند بر لب گفت. میرفت رونیب يماجد همراه

 ... یاونجا واسه چ: دمیپرس

 رونیب متیاریهم که شده ب یموقت میبتون دیشا -

شوم؟  یدارم بدبخت م ایمن شانس آورده ام  یعنی ؟یچ یعنی نیا. آب دهانم را فرو دادم. به تاپ تاپ افتاد قلبم

بر خالف . داد و رفت لیسرباز پرونده ام را تحو. میشد گریاتاق د کیو سرباز وارد  يهمراه ماجد. نگفتم یچیه

. بودم نبود دهیها د لمیف يکه تو ییزهایچ هیشب که قرار بود من را داخلش محاکمه کنند اصالً یتصورم دادگاه

و همانجا  میرد شد دیرس یها م یاول صندل فیکه به رد یراه انیاز م. یصندل فیاتاق بزرگ و چند رد کی

. پشت سرمان نشسته بودند لشانیو وک ونیهمه جز هما. هم آمدند هیدر باز شد و کم کم بق. مینشست
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دوباره به . سرخ سرخ است شانیکرده اند که چشم ها هیمامان و بابا آنقدر گر دمیسرچرخاندم به عقب و د

هار  یآنا اما مثل ماده سگ. بود ختهیاو هم الغر و درهم ر. داشت نگاه کردم یمهرداد که چشم از من بر نم

. نداشت یحس چیصورتش ه باید. هم بودند فیو حشمت شر یو دکتر فرح باید... دانم چرا  ینم. کرد ینگاهم م

شناختم هم بودند،  یکه نم گریچند نفر د. باشند اخم داشتند دهیا در نیزم يموجود رو نیانگار گناهکارتر هیبق

حاال جفت مامان و .... زندان .... بود ... آمده ... همان که . شناختم یرا م شانیکی... نه  ای...  خبرنگار بودند  دیشا

 اشهحواست به من ب: گفت يماجد. بابا نشسته بود

 یچرا م ه؟یچ: را نگاه کرد یپشت يها فیو بعد متعجب برگشت رد میزل زد به چشم ها. نگاهش کردم دهیترس

 ؟یترس

 یچیه: سر باال انداختم. دهانم را فرو خوردم آب

بلند متن  ياول نماینده دادستان بلند شد و با صدا. و جلسه شروع شد. دادگاه هم آمد یمنش. آمد یقاض

ساله، به اتهام  ستیب یبهشت يدر این پرونده شاد: گفت یکه م دمیرا خواند، چشم بستم و شن فرخواستیک

با توجه به شکایت . سر میبرد هخرداد سال جاري در بازداشت موقت ب 27دولتشاه از روز  ارشیمباشرت در قتل ک

گراماکسون در محل جرم، گواهی  يآغشته به سم پاراکوات با نام تجار وانیل –اولیاي دم، کشف آلت قتاله 

 دنیبدن به خاطر بلع یاتیح ياعضا یدولتشاه به دلیل ازکارافتادگ ارشیی که حاکی از آن بود کپزشکی قانون

قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را گناهکار شناخته و براي او تقاضاي اشد  نیسم فوت کرده و همچن

 .مجازات دارم

خواست ساکت  یکه م یا و چکش قاضباب یمامان و حت يناله ها يصدا. لحظه از کار افتاد کی يبرا قلبم

 خودت رو نباز. ستیمعلوم ن یچیهنوز ه: گفت يماجد. دیاتاق دور سرم چرخ. باشند

 یکنم بعد م سیکم مانده بود شلوارم را خ. توانستم خودم را جمع کنم یلعنت به من که نم. راه افتاده بود اشکم

 یاش را بدهد، قاض حهیبود خواست ال یمش الکانکه اس ونیهما لیوک. خواستم فرار کنم؟ تنم داغ داغ بود

آمد و  یه قرآن خواند که اصالً به دك و پزش نمیاول دو آ. را بخواند حهیجلو آمد تا متن ال یاجازه داد و الکان

صحنه جرم،  ی، بررس3شعبه  یو بازپرس یماموران آگاه قاتیبر اساس گزارش و تحق: گفت يجد یلیبعد خ

 شوند یکه در فرصت مناسب فراخوانده م ینیشهادت شاهدان ع ،يمستند ساز

بوده؟ حاال آمده شهادت بدهد؟ چرا  یهمانیباشد که در م یاز کسان یکیزن ناآشنا  نیممکن بود ا یعنی نیا... 

 ...حواسم را جمع کرد یالکان يصدا.... آمد ینم ادمیمن 
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ثبت در پرونده خدمت  يبرا وستیقرائن که به پ ریسامطابق نظریه افسر کاردان فنی متهم، کشف آلت قتل و  و

از قانون مجازات  207و  206،205با توجه مواد  یپزشک قانون یشده است و گواه میمقامان محترم دادگاه تقد

 ...و  میاسرع وقت را دار رد یدگیو رس فریک نییتع جنابانیدم از حضور عال يایاز اول ابتیبه ن

 نترس دختر: آرام گفت يماجد. تنم به لرز افتاده بود. را جمع کردم میپاها

 .کند امیمتهم ق. دینیبش دییبفرما ن،یرو که داد حهیمتن ال: گفت یخواست حرف بزند که قاض یم

خواست  يحاضر شده بودم؟ ماجد ییجاها نیمگر من چندبار همچ. رمیرا بگ میلرزش پاها يتوانستم جلو ینم

و رو کرد و بعد رو کرد به بازپرس  ریپرونده را ز. چند لحظه مکث کرد یقاض. ستادمیور لرزان اهمان ط. ستمیبا

 هماهنگ شده؟ یقراربازداشت با ک: و گفت

 یاز جا بلند شد و چند اسم آورد و قاض. انداخته بود شدم هیکه من را بارها و بارها به گر یمتوجه بازپرس تازه

 هیخب کاف یلیخ: گفت

 کن یخودت رو معرف: من و گفتکرد به  رو

بود که گفته بود در جواب  يطرف حواسم به ماجد کیاز . مغزم قفل کرده بود. بود دهیبه هم چسب میها لب

هستم  یبهشت يشاد: به زحمت گفتم... بود افهیآن ق یطرف حواسم پ کیسوال ها چه طور جواب بدهم و از 

 یبازرگان تیریسال دوم مد يدانشجو. تهران هیساکن منظر. يفریساله بدون سابقه ک ستیب

 کردند؟ یم رشیشد؟ دستگ یکرده چه م دیزن من را تهد نیگفتم ا یحاال م نیگشتم و هم یبرم اگر

طبق محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسراي جنایی تهران، کشف آلت قتاله و گواهی : دیپرس یقاض

دولتشاه هستید، اتهام را  ارشیخص کرده شما متهم به قتل عمد کپزشکی قانونی که علت مرگ مقتول را مش

 قبول دارید؟

 یک دندیفهم یکردند؟ بعد م یم قیکردند بعد ازش تحق یم ریگفتم بله؟ اگر آن زن را دستگ یم دیبا االن

 یگفته بود بعض یموشراب. اش را ثبت کرده بود افهیمداربسته اتاق مالقات ق يها نیحتماً دورب. را کشته ارشیک

ها  نیکه دورب رندیگ یم يجور راها حواسشان است و صورتشان  یبعض. کنند یها کار نم نیوقت ها دورب

 .کرده است دیکه نفهمند او من را تهد فتدیهزار اتفاق ممکن بود ب. بدهند صیشان را تشخ افهینتوانند ق

 اتهام را قبول دارید؟: گفت یقاض

 الیخیب دیبا یعنی. زمیمهرداد گفته بود عز. کرد یداشت کمکم م يماجد. کرد آرامم کند یبا لبخند سع يماجد

 نه: گفتم یم يزیاالن چ دیشدم؟ نبا یفرار م
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 جزئیات شب حادثه را بیان کنید: گفت یقاض

نکند به خاطر ترس از فرار . کنم یبود چه؟ نکند دارم اشتباه م رونیب يایدن دنیبه خاطر د نهایا يهمه  اگر

و مهرداد  يزندان دور شده ام پاهام شل شده و به ماجد ينکند چون از آدم ها. فهمم یم یرا عوض زیهمه چ

. یو رفتم مهمون دمیدنبالم، لباس پوش مدساعت نه شب مادرم او: به زحمت گفتم. دانستم ینم. کرده ام نانیاطم

 .خونه هست يتو یموقع اومدنم حس کردم کس. هم از راه جدا رفت و من يا گهیمامانم از راه د

 چرا؟ -

اونجا چون . دولتشاه يآقا يو پا به دو اومدم به سمت خونه  دمیترس. دمیرو شن یچندتا قوط ختنیر يصدا -

 .دمیچرخ یطور وسط مهمونا م نیشناختم هم یرو نم یکس

 ن؟یدولتشاه هم حرف زد ارشیبا ک -

 وستهام رو دعوت نکردمچرا د دیبله، پرس -

 شناخت؟ یدوستهات رو م -

 پرونده هست يرو قبالً گفتم تو نایا يهمه ... بودشون  دهیبار د کی -

 خب: و رو کرد و گفت ریپرونده را ز یقاض. میگفته بود بگو يرا ماجد نیا

 .دولتشاه هم بود يآقا. مادرم شیسر رفتم پ کیبعد  -

 کدوم دولتشاه؟ -

 مهرداد دولتشاه... مهرداد  -

 خب -

 .پرونده هست يهمش تو. شرکتشون استخدام کنند يمادرم سفارش کرد من رو تو -

هم کالفه  یول. خودم را ببازم دینبا. کالفه بشوم دیگفته بود نبا يماجد. و باز جواب دادم دیباز سوال پرس یول

. شد یناله اش بلند م يمامان صدا ای. دیغر یم ونیهمادادم و  یجواب م یگاه. بودم و هم خودم را باخته بودم

. سرم هزار اما و اگر بود يتو. بودم جیگ. دش یخورد و همهمه م یو نظم به هم م ختیر یاشک م دیناه ای

 یچه کار م دیبا. دهنم جمع شده بود يتو يآب سرد. زد یمامان و بابا تمرکزم را به هم م ي هیگر يصدا

نکند مامان و بابا . گذشت یوقت داشت م. سردم بود. حس شده بودند یب میکردم؟ پاها یاعتراف م دیکردم؟ با

 یب. آمد ینفسم باال نم. ام گرفته بود هیگر... زده بودم  رشیکه ز ينکند مهرداد به خاطر معامله ا. کنند تیرا اذ

به هوش بودم و به هوش . شد یسرم اکو م يصداها تو. کرده بود خیتنم . نیزم يآوار شدم رو یاجازه قاض
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از لب تکان  لبجان نداشتم  یحت. منگ بودم. دیپرس یاز من سوال نم یکس گرید. یصندل ينشاندنم رو. نبودم

متهم فاقد هرگونه سابقه  دیهمانگونه که اطالع دار: گفت یکه م دمیشن یرا م يماجد يو تنها صدا. دهم

در آن مشغول به  یکه خانم بهشت يرم و معتمد دانشکده امحت دیچند نفر از اسات یاست و بنا به گواه يفریک

شده است؛  میتقد یثبت در پرونده حضور جنابعال تجه وستیبر حسن رفتار متهم که به پ یبوده اند مبن لیتحص

) بازداشت موقت( نیبودن قرائن و مستندات پرونده؛ اعتراض خود را به قرارتأم یبا توجه به ناکاف: هذایبناء عل

 ..........مستند به ماده  قهیبه قرار وث نیقرار تأم لیبر تبد یمبن یو خواهشمنداست دستورات مقتض دارمیاعالم م

کردم  یآمدم فکر م یکردند؟ امروز صبح که از زندان م یقبول م یعنی. خواستم گوش کنم ینم. بستم چشم

داشت  يحاال ماجد یکنم ول یم یماه را عمل ينقشه فرار با پرگردم زندان و  یقاتلم و برم میگو یو م میآ یم

 ...هم  دیشا. شدم یآزاد م دیشا. کرد یکمکم م

 .موجب امتنان خواهد بود یمساعدت حضرتعال.: حرفش راتمام کرد يماجد

 .دوباره دستور داد ساکت باشند و نظم جلسه را حفظ کنند یقاض. شد همهمه

صادر شده و قرار  نیقرار تام یحترم، طبق تواقات حاصله بازپرس پرونده و دادستانم یبا اجازه قاض: گفت یالکان

نوع مجازات است و   نیا يبرا يفریک نیتام ينوع از انواع قرارها نیتر فیضع دیهمچنان که مستحضر قهیوث

اعتراض  لهینوسیبد. رد یبه نظر م یفدر قبال قتل نفس ناکا ياست، ضمانت معنو يآن معنو ییضمانت اجرا

 .دارم یاعالم م قهیبه قرار وث نیقرار تام لیبر تبد یخود را مبن

 قهیکرد و وث یقبول م یکه قاض رمیگ. زمینا نداشتم اشک بر یحت. انداخت هیبر وجودم سا يدیموج ناام دوباره

محکم . باشاحمق ن يزدم شاد بیبه خودم نه. زدم یشل م دینبا. مامان و بابا آه در بساط نداشتند. خواست یم

به  یگند بزن نجاینداده که تو ا ینگیرا جر ونیلیو پنج م ستیب. انجام بده یانجام بده دیرا که با يکار. باش

 .زیهمه چ

 خونه يگرد یگذارن زود برم یم قهیکنه وث یقبول م یاالن قاض نیبب ؟يلرز یچرا م: گفت يماجد

اش و  نهیس يگذاشتم رو یخواست سرم را م یدلم م. به لبخند دلگرم کننده اش نگاه کردم سیخ يچشم ها با

ندارن  یچیمامان و بابام ه ارنیاز کجا ب: دمینال. بودم چارهیقدر ب نیا. کرد یپدربزرگ نوازشم م کیاو مثل 

 یچچیه

. کرد طرفم یخواند و فوت م یم يزیمامان داشت تند تند چ. را پاك کردم و دوباره نگاهشان کردم میها اشک

رفته . آن زن نبود. آمد یمن خنده ام نم یبهم لبخند زد ول نیبابا غمگ. آزاد شوم ایچشم نخورم  نکهیا يالبد برا
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جز ما و خانواده  د؟یایبهش اجازه داده بود ب یشاهد بود؟ پس چرا رفت؟ ک نجا؟یا دیایچطور اجازه دادند ب. بود

خبرنگار جا  يخودش را جا دیشا. نجایا دیایاجازه نداشت ب یه پرونده و خبرنگارها کسدولتشاه، ماموران مربوط ب

ممکن بود ...  یعنیحاال که رفته بود  يوا. کار را هم بکند نیتواند ا یمالقاتم البد م دیایتواند ب یم یوقت. زده

اما نگاهش . در هم بود شیاخم ها. ملتمسانه به مهرداد نگاه کردم. و رو شد ریدلم ز. کند تیو بابام را اذ مانما

بساط ها را راه انداخته بود؟ اشکم  نیمگر او نبود که ا. آوردم یسردرنم شیاز رفتارها. جور مهربان بود کی

 .ختیتندتر فرو ر

بود که لحظه  يچشمم به صورت ماجد. مشغول حرف زدن بودند یقاض زیم يرفته بودند جلو یو الکان يماجد

 شد؟ یچ: گفتم. برگشت و نشست. رفت یدر هم م شتریبه لحظه ب

دلم  يچشمم به آنها بود و دل تو. بازپرس پرونده را خواست و با هم حرف زدند یقاض. مینگو يزیکرد چ اشاره

 .نبود

متهم و نظر به  يفریبا توجه به عدم سابقه ک: تا همهمه بخوابد و بعد گفت دیکوب زیم يبا چکش رو یقاض

تومان جهت ضمانت حضور  ونیلیمعادل پانصد م الیر اردیلیبه مبلغ پنج م يا قهیتواند وث یم ماتهام، مته میتفه

مبلغ را بعد  نیمنقول معادل ا ریغ ایسند اموال منقول  ای دینما زیوار يدادگاه به حساب دادگستر يدر جلسه بعد

 ...در ثبت اسناد  یاز کارشناس

حاال که مطمئن نبودم  یحت. قصه کشک بود، کشک نیا يهمه . شدم ینه آزاد نم.... تومان ونیلیم پانصد

 یبود جز مهرداد؟ ک هیقض نیپشت ا یک. نامفهوم و ترسناك بود زیهست باز هم همه چ هیمهرداد پشت قض

کردم مهرداد است و اوضاع در کنترل من  یتا االن فکر م. راه نداشتم باهاش معامله کنم یبود حت یبود؟ هرک

تر از  چارهیرا کشته من را ب ارشیکه ک یممکن بود کس. ممکن است اشتباه کرده باشم دمید ی ماست و حاال

معادله ام  دمید یم نکهیا. کرد دمیبه کل ناام قهیمبلغ وث نیا. حاال برود سراغ مامان و بابا نیهم. حاال بکند

 تیدنبال اذ گرید یکینس نباشد و بدج دیمهرداد شا. کند چارهینشده من را ب ریاج ياشتباه جواب داده، ماجد

 نترس: گفت يماجد. اشکم باز راه افتاد. کردن مامان و باباست

 ختم جلسه: زیم يرو دیچکش کوب. زد یداشت حرف م یقاض

با آن همه  ونیهما يپناه جلو یدوتا موجود ب نیکه ع دمیلحظه از پشت پرده اشک مامان و بابا را د کی يبرا

 شانیهستم و دلم برا ریاس یچارگیچه ب يرفت خودم تو ادمی. خودشان جمع شده بودند يشکوه و جبروت تو

بدهد من قبول نکرده ام که قاتلم، تنها  بردر کار نبود، حاال که آن زن رفته بود تا خ يا قهیحاال که وث. کباب شد
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 یب يبه مامان و بابا يررا راحت کنم تا کا یآن قاتل لعنت الیبود که خ نیآمد هم یکه از دستم بر م يکار

 .پناهم نداشته باشد

 راحت بشم دیمن رو اعدام کن... من کشتمش ... من کشتمش : جا بلند شدم از

 نیبش: و داد زد دیرا کش نمیآست يماجد. دمیلرز یم

 بخش در پرونده ثبت نشود نیبا توجه به اعالم ختم جلسه خواهشمند است ا یجناب قاض: گفت یبه قاض رو

 دیتمومش کن... خودش گفت . خودش اعتراف کرد: گفت تیبلند شد و رو به جمع ونیهما. شد همهمه

 ختم جلسه: دیکوب زیم يبا چکش محکم تر رو یقاض. ختیبه هم ر زیچ همه

 ؟يشد وونهید: نگاهم کرد یعصب يماجد. جلسه را ترك کرد یقاض. معترض شد یالکان

چه  دمیفهم ینم. که مامور همراهم بود جلو آمد يسرباز. رفت رونیاز آنجا ب یرا رها کرد و دنبال سر قاض من

رفتند،  یاهیس میچشم ها. شدم یمن آزاد نم. آمد یسرشان م ییکردم بال یاگر اعتراف نم. دمیلرز یم. کار کنم

 .چه شد دمینفهم گریو د ایخدا دمیتنها نال

*** 

 يکه هرجا یمردم. زل زدم دندیچرخ یطرف و آن طرف م نیقوم سرگردان ا نیدادگاه به مردم که ع يجلو

با هم  مانیها یفقط بدبخت میما بدبخت بود يانگار همه  یکردم خوشبختند ول یفکر م دمشانید یم يگرید

 یگاه. دیفندق بگو هیعل هبود که قرار بود در دادگا ییزهایمشغول چک کردن چ یبا الکان ونیهما. فرق داشت

 یکه م يا قهیرا جز چند دق گریهمد. میزد یبا هم حرف نم. انداخت یبه من م يتند گشت و نگاه یهم برم

 يزیآنا هم چ. اش حذف کرده بود یونیتوجهات هما رهیو کالً من را از دا میدید یآمد به شرکت سر بزند نم

شرکت هم به  يدو سه تا از بچه ها. بود ستادهیبه زحمت سرپا ا دیناه. دارد یمهم نبود چه حال میبرا. گفت ینم

. دیایرفعت را هم خودم خواسته بودم ب. فرهمند، مرجانه دانش و روزبه سرمد ایزو. آمده بودند یدرخواست الکان

هم همان دور و بر بود و  يانور. گذرد او چشم سوم من باشد یاتاق چه م يتو ستیحواسم ن یخواستم وقت یم

 يجور دیچرخ یبه ما م کیکنجکاو نزد يبه من نداشت او هم مثل عابر یوجهت چیکه ه يمثل ماجد ستدر

دادگاه نگه داشت  يون جلو کی. میپرند مالقات کن يرا تو گریقرار بود بعد از دادگاه همد. که جلب توجه نکند

 اومدن: گفت يخبرنگار. دندکرده بو ریپاهاشان را به هم زنج. شدند ادهیزن به زحمت از آن پ فیرد کیو 

چشم گرداندم . يریبه سمت صف زنج دمیفندق آمده چرخ يواکنش به حرف خبرنگار که مطمئن بودم برا در

. دیکش ریسرم ت. و بر فرق سرم آوار شد دیچرخ ایدن. هیفقط چند ثان. هیچند ثان يبرا. دمشیصورت ها و د يتو
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گود رفته بود و دماغش ورم داشت؛  شیچشم ها ریکه ز يا دهیجلوتر رفتم تا باور کنم دختر الغر و رنگ پر

 نییهالل برعکس به پا کی هیشب شیحس و حال بود و لب ها یمرده ب کیمثل  شیکه چشم ها يدختر

سوم  يپله  يانصاف ها؟ رو یانداخته بودند ب يفندق من را به چه روز! فندق بود؟ نیا... شده بود  دهیکش

کاش . بود دهیفندق من ترس. زد یدر حرکاتش موج م طراباض. اباش بودبودم و او حواسش به مامان و ب ستادهیا

به من و با آن  دیرس. کوچکش ياز دست ها. باز کنم شیرا از پاها یآشغال يرهایتوانستم بروم و آن زنج یکه م

. ات مهرداد یتف به زندگ فتد؟یروز ب نیعرضه بودم که به ا یقدر ب نیچرا من ا. ام کرد چارهینگاه مظلومش ب

فهماندم  یجا بهش م نیهم دیبا. دنبال سرش راه افتادم ه،یتوجه به بق یب. يبچه آورد نیسر ا برچه  نیبب

چه  ؟يگفت کور یکی. را کنار زدم تیشد ها؟ جمع یدلگرم م...  یکم کی...  یکم کی دیشا. نگرانش هستم

دور و  يآدم ها يوزد ر یچشمش دو دو م. حواسش به من نبود. نکردم و خودم را رساندم بهش یخبره؟ توجه

 زم؟یچه بر سرت اومده عز: شدم و گفتم کشینزد. برش

چقدر  دیفهم یم. نگاهم يقفل شد تو رانشینگاه ح. عقب دیکش ادیفر يسرباز میبگو يگرید زیبخواهم چ تا

چرا . دیبه ذهنم نرس يبهتر زیچرا چ. از خودم بدم آمد. از من دیترس یکاش نم. دیفهم یحالم بد است؟ کاش م

امروز بچم راحت  یعنی: گفت وآمد کنارم  یهستم که کمکت کنم؟ مندل نجایبهش نگفتم نگران نباش، من ا

 شه؟یم

تو رو به روح : کنان التماس کرد هیمامان فندق گر. انداختم نییسرم را پا. به اشک نشسته بود شیچشمها

 کف رفت دولتشاه بچم از يبکن آقا يکار هیبرادرت قسم 

: بهشان نگاه کردم و لبخند زدم. باختمیخودم را م دینبا. فرستادم رونیرا رو به سقف گرفتم و نفسم را ب سرم

 رونیب ادیب قهیخواد صحبت کنه با وث یامروز م. کارش رو خوب بلده يماجد يآقا

 قه؟یوث: گفت یمندل

 سند خونه هست: بحث کرد یآنکه به من نگاه کند خودش را قاط یب. هم بود دیسع

 باشه اردیلیم کی دیاش شا قهیوث: گفتم یعصب

 !تومن؟: فندق گفت مامان

 ....تومن  اردیلیم کیبله : دیزدم به سع زل

 من هستم د،ینگران نباش: نگاه کردم یبه مندل بعد

 خدا خودش کمک کنه: لب به هم فشرد و آرام گفت یمندل
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 م؟یبر: گفتم

 شیخوب پ يو ماجد یقاض یبودم جلسه خصوص دواریام. دوم يبه سمت طبقه  میفتادحرف دنبال هم راه ا یب

شد آن  یم. زندان بماند و تلف شود يتو ستیحقش ن دیخواست قبل از جلسه فندق را ببرد و بگو یم. برود

تا پرش  ندیاز رفعت خواستم همان آخرها بنش. میو دلش نسوزد؟ وارد اتاق شد ندیرا بب نیصورت مظلوم و غمگ

رفعت با نگاهش . زدیجز حل مشکل فندق تمرکزم را به هم بر یبحث نجایخواستم ا ینم. نکند ریگ ونیبه پر هما

 .گفت حواسم هست و نگران نباشم

توجه به من برگشت به مامان و باباش  یجلسه شروع شد و فندق ب. دوم پشت سر فندق نشستم فیو رد رفتم

 یول دیغر يزیلب چ ریز. پررنگ تر شد ظشیدرهم و غل يه کرد و اخم هاهم به من نگا ونیهما. نگاه کرد

آنا و . چرا دمینفهم. دکنار گوش فندق گفت و بعد برگشت به عقب نگاه کر يزیهم چ يماجد. ندادم یتیاهم

: فتمآرام کنار گوشش گ. فندق را پاره کند يجا بپرد گلو نیکه آنا چاره ندارد هم دمیهم کنارم نشستند و د دیناه

 ترسه ینگاش نکن م يطور نیا

. خواست هم خودش و هم من را زجر بدهد یم یول دیایگفته بودم ن. حقش بود. دیلرز یاش از خشم م چانه

 یمن تمام حواسم به فندق بود که م. را به هم بافت شیهم چرت و پرت ها یرا خواندند و الکان فرخواستیک

دادگاه  يگفته بود تو. نکرد نگاهم یاشاره زدم و او حت يبه ماجد. رفت یانگار که حالش رو به وخامت م. دیلرز

نا . کردند چشیو سوال پ ستدیخواستند فندق با. یدادم به صندل هیتک. دست خودم نبود یندهم ول ییآشنا

. دزیبه هم بر زیو همه چ فتدیب یانگار که قرار باشد اتفاق. بود بیعج يدلشوره  کیته دلم . نداشت حرف بزند

 ندازدیجرات نداشت عکس ب یکس گریو فروتن د ونیهما يدهایاز تهد بعد. برگشتم به خبرنگارها نگاه کردم

همه شان گوش به . چاپ کرده بودند شانیدوزار يروزنامه ها يعکس فندق را همان اول کار تو ده،یچه فا یول

رد و بدل شده باشد، شده بود  نمانیب یآنکه حرف یب. رفعت هم حواسش جمع آنها بود. فندق داشتند يحرف ها

بودند زود پرونده را  یهمانیم يکه تو یبود با  شهادت کسان دواریام یالکان. فندق يحل کردن پرونده  يک پای

آن حواسم به  کی. بکند يکار نیبتواند چن يمحال بود با وجود ماجد یدلخواهش ببرد ول يبه سمت و سو

. شدم زیخ مین اریاخت یب. پخش شد نیزم يخم شدند و رو شیانوهاخسته ز يفندق جمع شد که مثل موجود

بازداشت موقت اعالم  يبلند شد تا اعتراضش را برا يو ماجد یصندل يرو ندیمامور همراهش کمک کرد بنش

هم قفل  يجا هم معلوم بود فکش از شدت فشار دندان ها رو نیمشتش را گره کرده بود و از هم ونیهما. کند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٢٩٤ 

افتاده  هیفندق به گر. حرفش را تمام کرد يماجد. گشت یپرونده م يتو يزیتند تند دنبال چ یکانال. شده است

 .کرد یاعتراض م يداشت به درخواست ماجد یداشت او را آرام کند و الکان یسع يماجد. بود

شد  یکاش م. دندیلرز یم شیهردوشان را جلو خواند و من تمام مدت چشمم به فندق بود که شانه ها یقاض

که داشت راجع به  یبه دهان قاض میبرگشتند و همه چشم دوخت. نلرز من کنارت هستم میبغلش کنم و بگو

سند متعلق به خودم بود را آورده بودم و مبلغ  یهرچ. تمام شد. دمیکش یاز سر آسودگ ینفس. زد یحرف م قهیوث

 هیثان کی یخواستم حت ینم. شیارهارفتم دنبال ک یامروز م نیهم. بود که انتظار داشتم يزینصف چ قهیوث

 .آن لجن زار بماند يتو شتریب

فندق با چشمان . قهیوث يبلند شدم تا زودتر بروم دنبال کارها. و ختم جلسه را عالم کرد دیچکش کوب یقاض

اعدامم ... من کشتمش ... من کشتمش : آن از جا بلند شد و گفت کی. و رو شد رینگاهم کرد و دلم ز یاشک

 راحت بشم دیکن

از جا بلند شد و رو به خبرنگارها  ونیاتاق شلوغ شد و هما. ندیمجبورش کرد بنش يماجد. شدم خکوبیجا م سر

 دیتمومش کن... خودش گفت . خودش اعتراف کرد: گفت

بلند . ختیاعصابم در هم ر. شده است کایامر يمجسمه آزاد هیدستش را باال گرفته بود و فکر کردم شب کی

 نیبش: را محکم گرفتم شیه هاشدم و شان

 ختم جلسه: دیچکش کوب زیم يدوباره محکم رو یقاض

بهانه ندهد دست  نیاز ا شتریب رمیرا بگ ونیمجبور بودم هما. طور نیهم هم یالکان. دنبل سرش رفت يماجد

. چشمم به فندق بود که از حال رفته بود. »قاتل ارباب اعتراف کرد«زدند  یم تریالبد فردا ت. روزنامه نگارها

آنا آمد کنارم و . از اندازه شلوغ شده بود شیبزدند و اوضاع  یبال بال م ریاس يدوتا پرنده  نیمامان و باباش ع

 شه یحل نم يزیچ يطور نیا... آروم : را گرفت ونیدست هما

را  ونیاتاق آنا و فروتن هما رونیب. اتاق یهمه مان را هل دادند به طرف خروج یبروم طرف فندق ول خواستم

 دییایب یبهشت يآقا: رفتم طرفشان و گفتم. مزخرف يو آن پسره  یبودند به مندل دهیخبرنگارها چسب. بردند یم

 شده ریخواد بگه بچه ام به ناحق اس یم... ولش کن : فندق گفت مامان

خواهش  دییایشه ب یبدتر م يطور نیا: آرام گفتم. رمیردم کنترل اعصابم را دست بگک یسع. دیلرز یم شیصدا

 کنم یم

 دیاریب قهیگفت وث یقاض...  قهیوث: گفت یمندل. یبه حرف من راه افتادند طرف خروج گوش
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 میچه کارکن دیبا نمیبب ادیب يماجد يآقا نیاجازه بد. دیآوردم، نگران نباش: دمیبه صورتم کش یدست

در آن . هم نداشتم یتینه، شکا ایمهم نبود من هستم  شیبرا یشکیه. بردند یرا م دیو ناه ونیو فروتن هما آنا

 د؟یشما مهرداد دولتشاه هست: آمد طرفم يخبرنگار. لحظه فقط نگران بودم بدانم چطور فندق را خالص کنم

 ست؟یقاتل ن یبهشت يشاد یکن یشما فکر م: سمج بود یول. در هم يبا اخم ها. زل زدم به صورتش فقط

 کنم ادهیبرو تا نزدم فکت رو پ: گفتم

 ه؟یچ یبهشت يشما از کمک به شاد زهیانگ: زد پوزخند

رفتم طرفش و همراه خانواده . آمد یم نییکه از پله ها پا يچشمم افتاد به ماجد. هم آمده بودند گرینفر د چند

نکردم به جرم  تیتا شکا: گفت يماجد. مگس دور و برمان بودند نیخبرنگارها ع. نمیطرف ماش میفندق رفت ي

 به سالمت دیمزاحمت بر

 کار رو کرد؟ نیچرا ا: کالفه گفت يماجد. ستادندیعقب ا یکم

 م؟یرو بذار قهیوث میشد؟ بر یچ -

 رینه خ: فشیک يرا چپاند تو پرونده

 چرا؟: میو مامان فندق همزمان گفت من

 شد؟ یچ يدیمگر ند: نداخت و گفتبه خبرنگارها ا ینگاه مین

 داشت؟ حالش خوب نبود یچه ربط: گفتم

 میعادت دار زایچ نیحالشون خرابه ما به ا انیصد نفر م يدادگاه روز يتو -

 شد دکتر؟ یچ: دیلرز یم میصدا

 ینم شیپ يکه کار دیارین قهیگفت وث یکه کرد قاض یحرکت نیبا ا یموافقت شد ول قهیبا وث یاز لحاظ قانون -

 ره

 فهمم ینم -

 حاال روشنه؟. یبش مونیدن که از آوردنش پش یم قهیبه وث رادیو ا ریقدر گ نیا یعنی -

 نمیچرا آخه، درست حرف بزن بب -

از خانواده فندق فاصله  یکم. قرار نگاهش کردم یب. کنترلم را از دست داده بودم. نگاهم کرد يو جد سرد

کالفه . گفتم حالش مساعد نبود. دو جمله آخر رو از پرونده اش حذف کنم االن فقط تونستم اون: و گفت میگرفت

. بعد اعتراض نذاره یالکان ستیمعلوم ن یلو. دیطور بر نیدفعه ا کیمشکلش حل بشه  قهیبود با وث دواریام. بود
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تونه با  ینم یقاض. رو انتخاب کنم یو حذف اون دوتا جمله از پرونده مجبور بودم دوم قهیگذاشتن وث نیب

 یعنی. رو قبول کنه قهیرو حذف کنه و هم وث جایکنن هم اون اعتراف ب یروزنامه نگارها وارد م نیکه ا يفشار

 يباز یافته دست روزنامه ها که بعله دارن پارت یبعد گزك م. فتهیب یاتفاق نیهمچ هک نهیش ینم کاریب یالکان

 ؟یمتوجه. بکننمال توئه چه  قهیدونه اگه بفهمن وث یخدا م. کنن یم

 ستیحساب ن گهیکه د نیمگر نگفت ختم جلسه، ا -

 برم با اجازه دیممکنه االن هم با یهمه چ نجایا: سر تکان داد کالفه

 شد؟ یک يجلسه بعد: سرش راه افتادم دنبال

دفعه زد به  کیبفهمم چرا  دیبا...  نمشیبب دیبا... زود نباشه  دوارمیام... کنن  یگفتن اعالم م. دونم ینم -

 وسط افتاد که من درست متوجهش نشدم نیا یکنم اتفاق یحس م... سرش 

 فهمم یرم مالقاتش م یفردا من خودم م... فردا  -

 نرو -

 چرا؟: ستادمیراه رفتن ا از

بکنه، بذار  یتو کمک دنیکنم د یدختر از جون خودش گذشته فکر نم نیا. ادیازش در نم يزیهم چ يبر -

 نمشیخودم بب

 رو بکنم میسع دیبا.برم دیبا رم،یم: پا و آن پا کردم نیا یعصب

 خداحافظ...زنم بهت  یزنگ م. دونم ینم: تکان داد يسر

 و مامان فندق آمدند طرفم یمندل. نماند و از ما دور شد منتظر

 شه؟ یشد؟ حاال چطور م یچ: : کنان گفت هیفندق گر مامان

 .ستین یمشکل. دینگران نباش: دواریام يجلد آدم ها يرفتم تو یم دیبا باز

 د؟یگذاریم قهیوث یقبول کردن؟ ک -

 گهیکنن د یرو قبول نم قهیوث: اعظم نگاه کردم سیخ يبه چشم ها درمانده

 چرا؟ ؟یچ یعنی: دست به صورتش زد با

 دنیدن...  نیگفت یبهشون م دیبا... بچم تحملش تموم شده ... که زد  یحرف نیا...  نیا: کالفه گفت یمندل

 ها؟ دن؟ید ست؟یحالش خوب ن
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رو  قهیخب گفتن به خاطر همون حرفا وث یول ارنیاون حرفا رو حساب نم دینترس دن،یبله د: لبخند زدم نیغمگ

 کنن یهم قبول نم

 دولتشاه؟ يآقا: آمد کنارم رفعت

 د؟یندار يبرگردم، امر دیمن با: نگاهش کردم برگشتم

 نه برو: تکان دادم يسر

من تنها و کالفه و . من مانده بودم. هم رفته بود يماجد. هم رفته بود يانور. تیچرخاندم وسط جمع چشم

 شد؟ يطور نیچرا ا. از دست فندق. یعصبان

 دیافتاد نگران نباش یدم هر اتفاق یبهتون خبر م: مامان و باباش نگاه کردم به

را راحت  الشانیبودند که خ ییجادو يجمله  کیظر انگار منت. کندند یدل نم. خوردند یتکان نم شانیاز جا یول

 نیاز ا شتریتوانستم ب یهرچه در توانم بود به کار برده بودم و نم. نداشتم ییجادو يمن جمله  یول. کنم

 برسونمتون منزل؟: حال لبخند زدم یب. کنم دوارشانیام

کجا  قهیوث... حاال  نیدیگفت؟ د یبهناز بهتون چ...  اترهیهمش ت نایخاله؟ ا میبر: آن پسره به حرف آمد دوباره

 بود؟

: گفت یمندل. اورمیصورتش فرود ب يمشت تو کیتمام اتفاقات مزخرف امروز را با  یخواست تالف یم دلم

 دیخبرمون کن

 حتماً -

 یمدور و برم فرود  تیخاص یب يدهن آدم ها يتو دیرا که با ینشستم و مشت نیماش يجدا شدم و تو ازشان

 .دمیکوب نیفرمان ماش يآوردم رو

 بله؟: را برداشتم یگوش. خورد یزنگ م اهمیس تلفن

 ؟یگذاشت قهیشد؟ وث یچ -

 ؟ییکجا -

 دور و بر نیهم -

 دفعه برگشت گفت من قاتلم کی يآخر کار. نه نشد -

 !؟یچ -

 ام؟یب یبرگردم شرکت، بگو ک دیشد، با یچ گمیم امیم: فرستادم رونینفسم را ب خسته
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 پرند میزنم با هم برگرد یاونجا زنگ م. سمت طرشت رمیدارم م يکار کی -

در  زیهمه چ. فرمان گذاشتم و چشم بستم يسرم را رو. رفته بود. نبود شنیاست. به همان حال ماندم قهیچنددق

ا حل ماندم تا مشکل ر یمحکم م دیمن با. باختم یخودم را م دیمن نبا یبود ول ختهیبه هم ر قهیعرض چند دق

 .را روشن کردم و رفتم به طرف شرکت نیماش. کنم

 ومدیخانم فرهمند ن: و گفت میرو يفنجان را گذاشت جلو. فنجان قهوه آمد سراغم کیرفعت با  دمیرس تا

 کجا رفت؟: شیچشم ها يشدم تو خیبلند کردم و م سر

 .حالش خوب نبود. دونم ینم -

 آنا هم برنگشته؟ -

 نه -

 ادیخب به فروتن بگو ب یلیخ -

 چشم -

 یراست -

 .و منتظر ماند ستادیا

 .يممنون که اومد -

 دمیکه بهتون کمک بکنه انجام م يگفتم که من به شما اعتماد دارم و هرکار. کنم یخواهش م: زد لبخند

 لیو فا دمیکش رونیرا که به هم خورده بود از کشو ب يپرونده قرارداد. تکان دادم و رفت دییبه نشانه تا يسر

را که الزم بود  ییزهایچ يجرعه از قهوه خوردم و همه  کی. را که خودم آماده کرده بودم کنارش گذاشتم ییها

 د؟یداشت يبا من کار: فروتن آمد داخل اتاق. مرور کردم

 ... ایقرار هنوز پابرجاست  دیبه آرمان سازه چک کن دیبله، زنگ بزن: آنکه نگاهش کنم گفتم یب

 آرمان سازه؟: گفتتعجب  با

 ه؟یبله مشکل: بلند کردم سر

 با ما دنیاونا که به توافق نرس: مبل يجلوتر و نشست رو آمد

 رسن یبه توافق م میزن یخب االن حرف م -

 ...خانم دادخواه  -
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 شونیا يپس شما به جا ستنیکنن که االن ن میهستم، خانم دادخواه قرار بود قراردادها رو تنظ ریمن مد نجایا -

 یقبلش با خانم دادخواه هماهنگ کن يخوا یالبته اگه نم يدیکار رو انجام م

 نشد؟... تموم شد  یاون روز همه چ گمیم یعنی... نه : نگاهم کرد منگ

. رفته بود نیمتعلق به من بود پاك از ب یکه زمان ياقتدار. دمیو لبم را مک زیم يرا ستون کردم رو میها دست

االن . و بحث کند و نظر بدهد و آخر سر گند بزند به اعصاب داغان من دیایداد ب یبه خودش اجازه م یهرکس

باز  یقرارداد کوفت نیبه خاطر ا ونیهمابکوبم مبادا  نجایرا محکم ا خمیخواستم م یاالن که م. وقتش نبود

دودمان ما را بر  یکارگاه لعنت نیگفت ا یم ندیناخوشا یحس. کارگاه زدن بکند و کارم را سخت تر کند ادی لشیف

 .نجات فندق بود از آن مخمصه زیچ نیحاال مهمتر. دهد و حاال وقتش نبود یباد م

 دولتشاه؟ يآقا -

هم  یهرک. میو اگر ندار یاما و ول. زنم یبار م کیبه بعد حرفم رو  نیاز ا: گفتم يجد یلیبلند کردم و خ سر

 تونه بره یم هیناراض

 خانم دادخواه نگذاشت یواسه استعفا ول امیب نهایخواستم زودتر از ا یمن م...  قتشیحق: پا و آن پا کرد نیا

 چرا؟: دمیپرس. آنا نگذاشته بود برود 

 ... امی یکارها برنم ياز عهده  ییتنها نجایدونم گفتن من ا ینم -

 ؟يبر یخواست یچرا م.. نه  -

 .ماند ساکت

 ؟يبر یخواست یچرا م: ستادمیجا بلند شدم و مقابلش ا از

 مهاجرت رو پر کردم يوقته فرم ها یلیخ ران،یقصد دارم کالً برم از ا -

 ؟یاز ک یعنیوقت  یلیخ -

 از اواخر سال گذشته یعنی -

 بفهمم؟ دیبعد االن با -

 دونست یکرد؟ خانم دادخواه م یم یچه فرق -

 دیچرا؟ البد ام. بودنگفته  يزیدانست فروتن در حال رفتن است و چ یآنا م. میتوانستم بگو ینم يزیچ گرید

خواست برود؟ از دست آنا  یفروتن چرا م. اعتماد نداشت یچرا؟ چون جز او به کس.کند بماند شیداشته راض

 .نبود زهایچ نیکردن به ا فکرمربوطبود؟ حاال وقت  ارشیداشت؟ به قتل ک يبهتر تیخسته شده بود؟ موقع
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از دوستام  یکیزنگ زدم به  روزید. میگذارم مفصل حرف بزن یجلسه م هیخب بعد  یلیخ: زمیسمت م برگشتم

 میتنظ يخودت هم باش برا انیزنگ بزن مطمئن شو م. قرار مالقات جور کردم با شرکت آرمان سازه هیدوباره 

 قرارداد

 در خدمتتون ستمین شتریمن تا آخر امسال ب یباشه ول -

تا سفته هات رو  يکن کارت رو خوب انجام بد یسع متوجه شدم، هنوز پنج ماه تا آخر سال مونده فعالً -

 برگردونم

نفس . بود ختهیدوباره ذهنم درهم ر. کالفه بودم. برنداشت یول يزنگ زدم به انور اریاخت یو ب رونیب رفت

و بعد  میکرد یم کسرهیامروز قرارداد را . کردم تمرکز کنم یروشن کردم و سع گارینخ س کیو  دمیکش یقیعم

فردا چطور باهاش رو به رو  نکهیبه ا. شب وقت داشتم به حل مشکل فندق فکر کنم. يانور شیرفتم پ یم

 .بشوم

تازه را  يها متیها را دوباره چک کردم و استعالم ق لیفا. و قهوه ام را هم تا ته خوردم دمیرا تا ته کش گاریس

پا  دیفهم یم دیبا. رود یم شیروال خودش پ يرو زیبدون او همه چ دیفهم یم دیآنا با. هم گذاشتم دم دست

 ختهیشرکت درهم ر نیخودم را با ا فیبود تا تکل یقدر کاف نیفعالً هم. ستیکفش من اصالً خوب ن يکردن تو

 .ام معلوم کنم یشخص یو زندگ

پوشه  کالفه. آمد یچشمم م يفندق جلو افهیق انیخط در م کیستون ها  نیماب. به قراردادها نگاه کردم دوباره

ناتفاقات  يکرده، حاال با ا دیفندق را تهد یکیگفت  یم يماجد. طرف دماوند دمیو چرخ دمیکوب زیم يرا رو

 یک. دمیرس یبوده زودتر به قاتل م یک دمیفهم یاگر م دیاز قبل مطمن بودم که درست حدس زده، شا شتریب

 یبگذارد؟ هرک يچرخ ماجد يخواسته چوب ال یبوده که م یتازه من سر رفته؟ ک يبوده که حوصله اش از باز

را تقرباً  ياستخدام ماجد يماجرا. فکر کن مهرداد. را وارد پرونده کرده ام يدانسته که من ماجد یبوده از قبل م

 شنهادیکه او را پ رضایکه خودش دست به کار شده بود، عل تایحشمت، آناه ،یرحف. دانستند یم نیهمه مظنون

زندان بفرستد  يرا تو یکیشود که  یقدر نترس و جسور م نیقاتل ا کینستم بفهمم چطور توا ینم. داده بود

 دوماگر مورد . رود یمطمئن که لو نم یلیخ ایجسور بود  یلیخ ایبود  ارشیپشت قتل ک یهرکس. سراغ فندق

. حرف بزنم يبا انور دیبودند اشتباه باشند؟ با يانور ستیل يکه حاال تو ینیباشد پس ممکن است همه مظنون

و  یکه اگر تمرکز کاف ییجا. قلمرو من بود نجایا. رفتم داخل جلسه. ها آمده اند همانیرفعت خبر داد که م

از تمام چم و خم و درز و . شناختم یرا م شیها يها و بلند یپست یاعصاب راحت داشتم بهتر از هرکس
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 يتواند رو ینم دیفهم یم دیآنا با. تندش عبور کنم يها چیمطلع بودم و خوب بلد بودم چطور از پ شیدوزها

. بود نیهم شهیو هدف من هم یچون تمام زندگ. کند فیبرود و بعد لبخند بزند و از فروافتادنم ک ورتمهیاعصابم 

 .آمدن رونیروز بیمذاکره و پ زینشستن بر سر م

 نیخوش اومد یلیخ: ها و نگاهشان کردم همانیرو به م نشستم

 شرکت یفروتن، مشاور حقوق يآقا: کردم یحاضر را معرف افراد

 .تکان دادند دییبه تا يسر. شناختند یها انگار او را م همانیم

 فروش ریمد یاضیخانم ر -

من هم که معرف : و گفتم. شناخت یانگار از قبل او را م. یاضیو زل زد به صورت ر دیاز مردها چرخ یکی

 حضورتون هستم

بار  نیا. کرد یبار ماجرا فرق م نیا.دادم لیما نشسته بودند تحو يکه رو به رو يه نفربه  س یمطمئن لبخند

کنم به من اعتماد کند و حرف  یتوانستم فندق را هم راض یم یعنی. برعکس جلسه قبل به من مطمئن بودند

 ییم نبود راهنماه یکس چیو ه نداشتمتازه  يقلمرو نیبا ا ییآشنا چیمن ه. دلش را به من بزند؟ مطمئن نبودم

 .ام کند

و تا به  میکرد یرا بررس طیشرا. دلشان آب شد يتازه ما صحبت کرد و آنها قند تو شنهادیراجع به پ یاضیر

را  یگوش. توانستم جوابش را بدهم ینم یسه بار زنگ زده بود ول يانور. جلسه دو ساعته تمام شد میایخودم ب

مخصوصاً فروتن که در طول . دارمهم  گریخط د کیبداند من  یخواستم کس ینم. لنتیسا يگذاشته بودم رو

را با  فمیتکل دیزودتر با يرفت و انور یاو هم حاال مظنون به شمار م ایجز زو. رفت یجلسه مدام در فکر فرو م

را که باالخره  ییبا لبخند مهمان ها. کرد یشد معلوم م یمظنونان که پشت سر هم به تعدادشان اضافه م نیا

 یم گریدو ماه د. کنند برده اند الیبگذار خ. با ما قرارداد ببندند بدرقه کردم دیجد طیشده بودند با شرا یراض

طور  نیکه ا یدرشت فیشوند عالوه بر تخف یکه گرفته اند در انحصار ماست، آن وقت مجبور م یفهمند جنس

 .هم اضافه بدهند تا بتوانند پروژه شان را سر و سامان بدهند يزیچ کیشنگولشان کرده 

 به پدرم زنگ بزن گزارش کار رو بهشون بده: سالن انتظار رو کردم به فروتن يتو

 خانم دادخواه -

 زنم یم کباریگفتم حرفم رو  -
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سرمد هم  يآقا: در زدن آمد داخل و گفت یرفعت ب. اتاق و بساطم را جمع کردم يبرگشتم تو. ماند ساکت

 رفتن

 خب؟: ها بودم سر بلند کردم لیطور که مشغول جمع کردن فا همان

 فکر کنم خانم فرهمند بهشون زنگ زد -

 چطور؟ -

 زنه یحرف م يجور نیا ایفقط با زو -

 ؟يچه جور: دیباال پر میابرو

 کنم یکه من حس م يجور هیدونم،  ینم -

 لمیبود زنگ بزن به موبا يزیخب، اگه چ یلیخ: در رفتم کیرا برداشتم و همراهش تا نزد فمیک

 .زنگ زدم يآتش زدم و به انور يگاریباز س نیماش يتو. پر تنش بود ياز آن روزها امروز

 ؟یمرد حساب ییکجا -

 ؟ییراه، شما کجا يتو -

 زنم جواب بده یزنگ م یمن پرند هستم، وقت -

 مشکوك پرونده هم بودن يبودم که آدم ها ییکن؟ جا اطیاحت یمگر نگفت. شد ینم -

 منتظرم ایخب ب یلیخ -

 یبهش زنگ م دیبا. نبود یاز عل يخبر چیبود که ه بیعج. را چک کردم یاز دست رفته گوش يها تماس

. را قبول نکرده اند قهیمهم نبود وث. کردم آرام باشم یفرستادم و سع رونیرا ب گاریدود س. زدم؟ نه وقتش نبود

 .ریمس يگشتم تو یآرامش و بعد بر م یفقط کم. کردم یم دایپ گریدراه  کی

دربست گرفتم به  یتاکس کیپارك کردم و  یشهرك کنار بازارچه محل يورود یبه فلکه اصل کیرا نزد نیماش

 یکاراگاه خصوص نیا شیرا متوجه آمدنم پ یکنم و کس سکیلحظه ر کیخواستم  ینم. يانور يطرف خانه 

درصد احتمال داشت  کیاگر  یتوانستم اطرافم را درست کنترل کنم و حت ینم یدرهم ذهن تیوضع نیبا ا. کنم

چندبار پشت سرم را نگاه کردم و باالخره . ماند یشد و جا م یم ریغافلگ يطور نیکند حداقل ا بمیتعق یکس

 .شدم ادهیخانه نگه داشت و پ يجلو یتاکس

 یکند حاال کم یم دایفندق و بستن قرارداد ادامه پ ياطر آزادمضاعف به خ يبا انرژ کردمیکه فکر م يروز

 یمربوط به بازپرس يکاغذها. سالن نشسته بود يبرخالف دفعه قبل تو يانور. و خسته کننده شده بود دهیچیپ
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با باز شدن در سالن . کرد ینگاهشان م ووصل بود، چسبانده بود  واریکه به د یموکت يرا رو هیاول قاتیها و تحق

 شد؟ یچ: طرفم دیچرخ

داشت خوب  یهمه چ ،یچیه: ولو کردم واریبه د کیمبل نزد يبه عالمت تاسف تکان دادم و خودم را رو يسر

 رو کشتم ایدفعه بلند شد گفت من ک کیرفت  یم شیپ

 یخواست حت یم ییدلم چا .خسته بودم یهوا سردبود و من حساب. و در سکوت نگاهم کرد ستادیمقابلم ا يانور

 ؟یکن یفکر م یبه چ: نگاهش کردم. بگ بود یت ییاگر چا

 شد؟ يزیچ: بلند گفتم. اتاق يجواب رفت تو یو ب دیکش شیموها يتو یدست

 ؟یچ یعنیدفعه  کی: بزرگ برگشت و آن را گرفت مقابلم وانیل کیبا . جوابم را نداد اما

 گفت بلند شد گفت من کشتمش یرو م قهیوث طیداشت شرا یقاض. که گفتم نیهم ینی -

 دادگاه هم حاضر بوده يکه احتماالً تو یکیکرده،  دشیتهد یکیگه  یدرست م يماجد -

  ؟یچ ینی: دیپر میگلو يتو ییچا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ؟يبگذار قهیدونست تو قراره وث یشده، م دیتهد یدونم چطور ول ینم -

 نه -

 شده باشه؟ دیناام قهیممکن بود به خاطر مبلغ وث -

 ادیم رونیبهش گفته بودم مطمئنش کنه که حتماً ب. کنارش بود تمام مدت يماجد. فکر نکنم -

 کرد؟ -

 داد یم يدواریدائم داشت بهش ام دمید. آره خودم پشت سرشون نشسته بودم -

 کرده دشیتهد یکیخب پس حتماً  -

 ؟یک -

 ؟یک: ستادمیبلند شدم و کنارش ا. مقابل زل زد واریساکت به د باز
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دادم ساکت بمانم تا فکرش را  حیترج. دهد یکند جواب نم یفکر م یوقت دمیتازه فهم. نگاهم کرد منگ

 یک. را مزه مزه کردم ییمبل نشستم و چا يبرگشتم و رو. اخالق را داشتم نیمتمرکز کند چون خودم هم هم

 ؟یجلسه دادرس يبود تو هدادگاه؟ اصالً چطور آمد دیایکند و ب سکیحاضر شده بود ر یکرده بود؟ ک دشیتهد

 جلسه؟ ياومده بود برا یک -

 فرهمند و روزبه سرمد ایفروتن و خانواده خودمون، مرجانه دانش، زو ،یدکتر فرح ف،یخانواده شر -

 من قاتیبه تحق میخب فعالً برس: طرفم دیدوباره چرخ. دیموکت پوش و دور چند اسم خط کش وارید يجلو رفت

بود که زده  یاما انگار هنوز فکرش مشغول حرف. گذاشتم و چشم دوختم بهش نیزم يرا کنار پاهام رو وانیل

من ... خب : طرفم دیچرخ. بود نگاه کرد دهیکه دور اسم ها کش یسبزرنگ يها رهیدوباره برگشت و به دا. بودم

ه، اومدم و خونه نبود یامکان نیچن رونیاز ب. کردم یبررس دیرس يداریشه به خونه سرا یرو که م یتمام احتماالت

ظرف  تشیبتونه نها دیهم که ماهر بوده باشه با یلیاون ساعت از شب، اون هم آخر هفته طرف خ يتو. دمیرو د

هم اصالً  يداریپشت بوم خونه سرا ياز رو. ندشیبب یکه کس نیبدون ا واریبپره اون طرف د واریاز د قهیده دق

فاصله  يکه من پرس و جو کردم تو ییبرج ده طبقه و تا اونجا کیهست به  شرفتونسته چون درست م ینم

 نشده دهید یمورد مشکوک ازدهیده شب تا 

 ؟يپرس و جو کرد یاز ک -

 نگهبان برج -

 نبوده اون ساعت دیشا -

 .دمیتر پرس یتخصص یکم هیخب من  یراه رو رفته بودن ول نیهم هم یآگاه يالبته برادران محترم تو -

 مثالً؟ -

 نهیکه نگهبان برج نتونسته بود بب دادهیم یترک الیسر هیساعت شب ماهواره  اون -

 چون؟ -

که تمام مدت مجبور بوده دل بده به  نهیا. منطقه شما يکرده بودن رو زونیانداز رو م تیچون رفقا آنتن پاراز -

 بده تیگن پاراز یملت م یحاال ه. شما بلکه کمتر حوصله اش سر بره يخونه  يرفت و آمدها

خونه  يخونه وارد شده باشن و قاتل محترم تو يدونم از درها یم دیبه هرحال بع: و ادامه داد دیخند بلند

کتابخونه که دوستان کشف جرم  يبه استخر تو یدر منته. خروج از خونه يبه راه ها میرس یم. داشته فیتشر

 از طبقه دوم تا استخر هم کنسله. و خودشون حذفش کردن دنیزحمت کش
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 چرا؟ -

 دادن یانجام م ياستخر مکاشفات معنو يجشن نبودن داشتن تو يکه از قضا تو ییچون دوتا از کسا -

 ؟یک: دیباال پر میابرو

 از بانوان یکیو  یجناب دکتر شعبان: زد به صورتم زل

 چند سالشه؟ یدون یم ؟یتررر شعبان...دك: از تعجب باز ماند میها لب

 هفتاد و پنج -

 ؟یبا ک -

 يرضو هیپو....مادرتون یدعوت ياز مهمونا یکی -

 شصت سالشه هیپو.... دارن  یملت چه دل...  ایخدا ه؟یپو -

 یلیدوتا کفتر عاشق خ نیا....میبگذر...  ستنیپول جمع کردن ن یآره خب همه که مثل من و شما همش پ -

چون ....  هیخودشون منتف هیبخوان به خودشون زحمت بدن و برن ته باغ و برگردن موقع نماز صبحه پس قض

 قاتیخب من همچنان سپردم روشون تحق یرن ول یقتل نداشتن فعالً کنار م يهم برا یمشترک زهیانگ چیه

 هم داشته یجالب جیبشه و نتا

 ؟یچ -

 يفعالً تنها راه ممکن برا. ستیمهم ن نیآب نمک نداره به هرحال ا يدوتا هم تو یکیجناب دکتر  نکهیا -

آشپزخونه بودن به عالوه مادر  ياون ساعت سه تا از خدمه تو يتو. هیشما به ته باغ از انبار رفتن از عمارت

 دنیهم ند یمشکوک زیطبق صحبت هاشون چ. یخانم بهشت

 خود خدمه دست داشتن دیشا -

 که مدت هاست اونجا شونیکیظاهراً جز . رو فرستاده بود نایکه ا يرفتم همون موسسه ا. ستیفعالً معلوم ن -

شده،  يزیبرنامه ر شیوقت پ یلیقتل از خ نیا میریفرض بگ. ماه اومده بودن شیشون فقط ش هیکنه بق یکار م

 هیمنتف يزیچ نیبوده که همچ یبا قاتل هماهنگ م دیپس مسئول موسسه با

 چرا؟ -

به  دیجد ریو مد هیموسسه خانوادگ هیظاهراً . ماه بوده که اونجا اومده کیموسسه خودش فقط  ریچون مد -

هم  يبد نهیشیپ. هیموجه یلیخ لیدل. وضع حمل يکه زن داداشش بوده اومده تا خانوم برن برا یقبل ریمد يجا

 .هم با خانواده شما نداشته یمورد مشترک چینداشته و ه
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 اغفال کردن یو به نوع دنیموسسه د رونیخدمه رو ب دیشا  -

 يهم تو شونیکیسالن بوده و  يموقع اون اتفاق تو شونیکی. من تونستم فقط با دوتاشون حرف بزنم. ممکنه -

 کردن یاونجا کار نم گهیاون سه تا هم د. آشپزخونه

 چرا؟ -

موسسه به اون موسسه دائم در حال کوچ  نیاز ا. مونن یمثل مرغ مهاجر م یخدمات يکارگرا نیا. هیعیطب -

 ییزهایهمون چ ناًیاون دوتا هم ع. گهیاصالً کار نکنن د دیشا. کنن یتا االن نتونستم بفهمم کجا کار م. هستن

 نگفتن دروغ یعنی نیکه ا. داده بودن لیتحو قیدادن که به افسر تحق لمیرو تحو

 کردن نیتمر یلیخ دیشا -

سال سر و کله زدن با هزار مدل آدم خالف  ستیبه هرحال بعد از ب: دیکش هیبه ر ینیباال برد و هوا را با ب ابرو

 کاره نبودن نیا ناینه ا... فهمم طرف حسابم چقدر زرنگه  یخوب م

 چشمشون رد شده؟ يپس قاتل چطور از جلو -

معکوس  یمهندس یکم هیجواب  نیا دنیفهم يدم برا یم حیترج یول. کرده وونهیکه منو هم د هیسوال نیا -

 میکن

گره قتل ظاهراً . مبل و چشم بستم یدادم به پشت هیسرم را تک. اتاق يتمام گذاشت و رفت تو مهیرا ن حرفش

 نیا يبا آن همه دم و دستگاه حتماً همه  سیپل. زندان نبود يخب اگر نبود که فندق حاال تو. کور بود یلیخ

 شد؟ یم یچ دمیرس یاگر به جواب نم. کارها را کرده بود

تا تعداد  میهاشون شروع کن زهیبذار از آدم ها و انگ: رونیو چند کاغذ آ چهار برگشت ب ییچا وانیل کیبا  يانور

 میمظنون ها رو کم کن

است که با فونت درشت  نیکه اسم مظنون دمیو کاغذها را برد طرف موکت و تازه د زیم يرا گذاشت رو وانیل

 ...خب : کرد جفت هم و گفت فیآن ها را رد. شده پیکاغذ تا يرو

 اول از همه مادرت هست: شده بودم نگاه کرد خیاسم ها م يخورد و به من که رو ییقلپ چا کی برگشت

 ؟یچ: گرد شد میها چشم

 یمادر شما و دکتر فرح: خورد ییقلپ چا کی دوباره

 ؟یچ: شدم زیخ مین

 بشه درسته؟ دایقاتل پ يخوا یمهرداد جان تو م نیبب: مکث کرد و آرام تر گفت یکم
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نباشه، تحملش رو  ندتیکه خوشا یبفهم ییهازیچ کیوسط  نیبه هرحال ممکنه ا: ادامه داد. را ندادم جوابش

 ؟يدار

 آره آره بگو: به صورتم دمیدست کش کالفه

 باًیبا هم داشتن که بعد از قتل برادرت تقر يادیز یارتباط تلفن یمادر شما و دکتر فرح: طرف موکت و گفت رفت

هم راجع بهش نشده  یسوال چیمساله توجه نکردن و ه نیبه ا یآگاه يدونم چرا بچه ها تو ینم. متوقف شده

تلفن  نتیگرفتم و طبق اون پر ونشش ماهه از مکالماتش يستوریه کیخودم  يآشناها قیخب من از طر یول

مدت زمانشون هم از . بوده انیمکالمه ها در جر نیظرف مدت شش ماه قبل از وقوع قتل تا خود اتفاق هر روز ا

 دو ساعت یساعت بوده تا حت مین

 ... یعنی -

وسط  نیبگذاره ا انیبوده که پدرت رو در جر هیقض نیرابطه شده و دنبال ا کیمتوجه  ارشیرض کن کف -

 .به اسم رابطه نامشروع میدار يقو زهیانگ هیپس . رفته یمطمئناً برباد م یدودمان دکتر فرح

مرتب  دیرا آرام کند و ناه دیداشت ناه یسع یزن دکتر فرح. ما بودند همانیافتاد که همه م یشب نیبه آخر ادمی

 .کرد یم یتاب یب

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 خب...  یچیبله؟ ه: نگاهش کردم منگ

 شه یبخورش سرد م: اشاره زد ییچا وانیل به

 ندارم لیم -

 هیاهیآرامبخش گ هی ستین ییچا... خوبه برات .... گم بخور  یم -

 ینیب یم: کنجکاو نگاهم کرد. داد ینم یبیعج يبو چیه. کردم کیام نزد ینیرا به ب وانیاکراه ل به

 ؟یچ -

 .يبهش توجه نکرد یلیهست خ ییچا وانیل يتو يکرد یجالبه چون فکر م -

 ؟یچ یعنی -

کنه همون  یفرض فکر م شیکه حواس آدم به طور پ انیبه چشم م یهیاون قدر بد زایچ یبعض یگاه یعنی -

 باشن دیهستن که با يزیچ

 ؟یچ یعنی: نگاهش کردم جیگ
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 ستمیاالن مطمئن ن. یفهم یبعداً م: زد لبخند

را به  مانیرابطه خانواده ها اتیکردم جزئ یسع ؟یو دکتر فرح دیناه. بودم که گفته بود يزیدر فکر چ هنوز

 یآدم را گول م یذهن يفرض ها شیپ یبعض يبه قول انور یول امدیبه نظرم ن یمشکوک زیچ. اورمیخاطر ب

. امکان نداشت! ؟یدکتر فرح اب! د؟یناه. است یعیرطبیغ شهیهم یعیرطبیرابطه غ کیشد؟  یمگر م یول. زنند

 .حرف ها بود نیاز ا زتریت ونیهما

 ربط داشته باشه؟ کهیبه اون زن ایپدرت پشت تلفن گفته چطور ممکنه مرگ ک یمگر نگفت -

 ...هوم  -

مسلمه که  هیقض نیبه ا دهیو گرفته و رسماجرا ر یشده و بعد پ یبیعج زیخب فرض کن پدرت هم متوجه چ -

 شه مادر شما یم کهیزن یبا عرض شرمندگ طیشرا نیا يتو

هست  يمورد نیآخر یدکتر فرح: خاك؟ کالفه گفتم ریبرادرم را فرستاده بود ز یو دکتر فرح دیرابطه ناه یعنی

 کنم یکه من بهش فکر م

 ؟یکن یطور فکر م نیچرا ا یفعالً مظنون هستن ول نایخب به هرحال ا -

که حداقل چهارتا شاهد  یشک کنم در حال یتونم به فرح یچطور م رونیعمارت رفته ب ياگر قاتل از تو -

 داشته

فعالً بهتره دنبال . رفتن قاتل از عمارت که نقطه بن بست ماجراست رونیب يشد همون معما نیا... آهان  -

 ؟یخودش بعد برامون بگه چطور رفته موافق دیت شاهس یکه ثابت کنه قتل کار دکتر فرح میباش یمدارک

همه اهن و  نیبا ا سیراحته؟ پل. میچطور؟ چطور ثابت کن: جا بلند شدم و کالفه شروع کردم به قدم زدن از

 ؟یتون یتلوپ نتونسته شما چطور م

قدر بدون اون  نیهم یاخراجم رو برات بگم ول يماجرا ستیاالن جاش ن نیبب: زد و گفت یمطمئن لبخند

برسن به جوابش من  یآگاه يهمون بچه ها نکهیزودتر از ا یلیکه به خاطرش من رو دك کردن خ يپرونده ا

 بخش ماجرا نباش نیپس نگران ا. کنم یحلش م

 دیتهد هیاگه فرض. تونم نگران نباشم ینم: به صورتم دمیدوباره دست کش. توانستم نگران نباشم ینم یول

تونم صبر کنم تا ابد  ینم. حالم خراب شد دمشیاالن هم که د نیدر خطره، هم يجون شاددرست باشه، االن 

 ؟یفهم یاونجا بمونه م
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. يبهم فرصت بد دیبا يکه برنداشتم، اگه به من اعتماد دار یکار رو من کنترات نیبه هرحال ا: باال انداخت شانه

 ستین يا گهیچاره د

 ییبا مادرم باب آشنا يبه خاطر منافع اقتصاد یممکنه فرح: آنا افتاد يبه حرف ها ادمی. دوباره شلوغ شد ذهنم

 گفته؟ یچ یفرح زهیگفتم زنم درباره انگ ادتهیباز کرده باشه؟ 

شه مدارك اثبات جرم خود به خود جور  یکه باعث م يهمون درز. باشه لیتونه همون پاشنه آش یم نیآره ا -

 میکم صبر کن هی دیبشن تا اون موقع با

 م؟یدار ییچه مظنون ها گهید گه؟یخب د: موکت و گفتم يجلو ستادمیا

بذار قدم ... شده هستم و جمع کردن مدارك  بیغ يفعالً دنبال اون خدمه ها: و گفت دیرا تا ته سر کش شییچا

 میبر شیبه قدم پ

 باشه: مبل نشستم يو رو برگشتم

کرده باشد سرم  يکار نیچن دیناه نکهیز تصور او من ا میفکر بود يهردومان تو. میساکت ماند يا قهیدق چند

 .داغ شده بود

 رو؟ یخانم بهشت ینیبب ير یم یک: دیپرس

 فردا: دمیلب نال ریز. افکارم پاره شد رشته

 دیاصالً راجع به تهد... ترسه  یم شتریکرده چون ب دتیتهد یازش نپرس کس میمستق: کنارم و گفت نشست

 یکه ک دهیبعد خودش بهت خبر م.... تا بهت اعتماد کنه  ینگرانش یکن بهش بفهمون یسع... حرف نزن 

 هیکرده البته دختر باهوش دشیتهد

 ؟يدیرس جهینت نیتو چطور به ا یول دونمیم: کردم نگاهش

 دفتر خاطراتش يکه نوشته تو ییزهایاز چ: زد لبخند

 دفترش رو؟ يدار -

 خودم بمونه شیاما اجازه بده امانت پ. دارم یکپ کی یخودش رو که نه ول -

 چرا؟ -

. که به ضرر همه تموم بشه یبزن یمکالمه هات باهاش حرف يوقت تو هیممکنه  يبه هرحال تو دوستش دار -

 آوردم ریگ لیالح فیپرونده رو به لطا نیهم خودت، هم خودش و هم من که ا

 ونمد یاز من متنفره م: دو طرف سرم را فشار دادم محکم
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 یبش دواریبگم ام يزیچ هیفقط : دیخند بلند

 ؟یچ: نگاهش کردم مشتاق

 شباهت داره یلیبه تو خ اتشیگرده که از قضا خصوص یم ییایمرد رو هیدنبال  -

 چطور؟ -

 یلیخ دمیکه من د يذهنش داره به مهرداد يمرد تو هیکه از  ییزهایچ یول دهید رونیخب اون تو رو از ب -

 يبابت شانس آورد نیاز ا...  هیشب

لحظه فراموش کردم که ممکن است مادرم مسبب مرگ برادرم بوده  کی يبرا یحت. لبم ينشست رو لبخند

تو برو خودت رو بساز که . فکر کنم واسه امروز بسه: به شانه ام زد يانور. و چشم به هم فشردم دمیآه کش. باشد

زودتر از اون  یلیگره معما خ يجور نیکرده، ا دشیتهد یک مینیباهوش بب يخانم کوچولو نیزبون ا ریز يبر

 شه یباز م یکه فکر کن يزیچ

شک  یکاش به عل: نگاه کردم يبه چهره جاافتاده انور نیغمگ. تکان دادم و از جا بلند شدم دییبه تا يسر

 نداشتم

امتحانش رو  رضایعل دوارمیام شتره،یب یلیبه سالمت بگذره ارزشش خ یکه از شک و دودل یدوست: زد لبخند

 خوب پس بده

خواست باور کنم  یدلم نم. که احساس اضطراب داشتم یشدم در حال یجدا م يبود که از انور يبار نیدوم نیا

. یانتخاب نیآن هم چن. خواست به خاطر نجات فندق مجبور به انتخاب شوم یکار را کرده، دلم نم نیا دیناه

 دادم؟ یمن هم امتحانم را خوب پس م یعنی

 برام دعا کن ایک: بار به آسمان نگاه کردم و گفتم نیاول يبرا

*** 

 يبند هم اجازه داد به جا لیوک یبودم و حت دهیسلول خواب يتمام مدت تو. تب داشتم روزیاز اتفاقات د هنوز

موقع برگشتن نتوانستم دوباره . تخت دراز بکشم يزندان رو ریو دلگ ریگ هیو سا واربلندید اطیح يتو يهواخور

. آورد یسرم م ییآن اعتراف بعداً چه بال تمدانس ینم یو حت نمینتوانستم مامان و بابا را بب. نمیشهر را بب

پزشک زندان . کردند و برگشتم بند قیو آرامبخش بهم تزر نیتامیو یمولت کیدرمانگاه  يزندان و تو میبرگشت

فرار از درد  يدانست به بهانه گرفتن دو دانه مسکن برا یکرد چون م یآدم رفتار م کیمهربان بود، با من مثل 

نکرده ام و تمام اضطراب و تبم را  یبه خاطر خالص شدن از زندان رگ زن. نزده ام یضیرخودم را به م يخمار
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داستان  يخط به خط کتابها انیتنها تجربه من م. تجربه بودم یمن ب. حق داشت. ام یتجربگ یربط داد به ب

 يبرا. باشد هخواست داشت یدلش نم یکس چیبود که ه يجوشان تجربه ا گید نیا يافتادن تو. درقم خورده بو

تنم عرق نشسته بود و . و منگ بودم جیبرگشتم به سلولم گ یبا سخاوت تمام به من آرامبخش زد و وقت نیهم

. کرده بود اهیام را مثل شب س يداریب یکه حت یترسناک يخواب بدون کابوس ها کی. خواست یدلم خواب م

 یحت. و اجازه دادند بخوابم دندینپرس یچیه. پشت سر گذاشته ام یکه روز سخت دندیخوب فهم میها يهم بند

وقت هم بهش  چیداشتم و ه تیحساس گاریس يبه بو. نتوانستم یبکشم ول گارینخ س کیباز اصرار کردند 

 دهیساعت خواب ستیدرست ب. ا موقع ناهار امروزشد ت یچ دمیتخت و نفهم يدراز به دراز افتادم رو. عادت نکردم

تخت  يبه زحمت دو لقمه خوردم و تن عرق نشسته ام را دوباره رو. کردم یم یحال یبودم و احساس ضعف و ب

منبع  چیه گرید یداشته باشم وقت دیتوانستم به فردا ام یچطور م. بود دهیام ته کش يانگار تمام انرژ. انداختم

 نمانده بود؟ یباق میبرا يدیام

توجه کنم و بفهمم آن  اتیکردم به جزئ یروز از دادگاه سع کیتخت پهلو به پهلو شدم و بعد از گذشتن  يرو

 دهیپوش یهمانیآن شب همه لباس م. نبود دیها بوده باشد؟ بع همانیممکن بود از م. ام دهیرا کجا د یزن لعنت

 شیبدون آرا نکیآن زن با چادر و مقنعه و ع یداشتند ول ظیغل شیرا حالت داده بودند و آرا شانیموها. بودند

 دمیرس جهینت نیبه ا نم؟یتوانستم او را بب یم یهمانیپس کجا جز م. نداشت یهمانیم يبا زن ها یشباهت چیه

 نیکند و ع دمیسراغ من تهد دیایرا بکشد و هم ب ایتوانسته هم ک يبوده اما چطور یهمانیم يزن تو نیکه ا

که  نیمگر نه ا. او هم مثل من مجبور بود دینفر بهش شک کند؟ شا کی ای نمش؟یهم نباشد که من بب الشیخ

 .پس قاتل او نبود. البد او هم مجبور بوده. من به خاطر محافظت از مامان و بابا مجبور شدم اعتراف کنم

 ؟يبهتر -

 گفتن؟ یچ ،يبود یقاط یلیخ روزید: تخت ينشست لبه . بود یموشراب. به طرف صدا دمیچرخ

 پول جور شد؟: را پشت گوش انداخت و گفت شیموها. و به تخت زل زدم دمیجوابش فقط آه کش در

باهام حرف . شده بود نیماه سرسنگ يپر یخواست ما را نجات بدهد ول یبود که م یاالن دست آن کس پول

 یر کنم تا بدانم بعدش چه اتفاقمجبور بودم صب یکرد ول ینگاهم نم ینشست حت یجا کنارم نم چیه. زد ینم

 .شود یم ینزنم بعدش چ رونینجا بیاعتراف کرده بودم و معلوم نبود اگر از ا. یچیه. دستم نبود یچیه. افتد یم

 يدادگاه گرد و خاك کرد يتو دمیشن -
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از دست خانم . ها نیمن شده بود خوراك ا یزندگ يقصه . زندان يالبد از روزنامه خوان ها ؟یبود؟ از ک دهیشن

 نیبه ا ییروز به دستشان برسد؟ آن هم روزنامه ها خیتار يداد روزنامه ها یچرا اجازه م. بودم يدباغ کفر

شان را با آن پر کنند  يکاریکنند و وقت ب دایکه سوژه داغ پ نیرفت؟ جز ا یمثالً سوادشان باال م. یمسخره گ

 روزنامه ها؟ نیا يبود تو يگرید دهیچه فا

 کنن یدارن صدات م: تکانم داد مآرا

آمدم و  نییتخت پا يبه زحمت از رو. بلندگو پخش شد يدوباره اسمم تو. شدم زیخ میرا جمع کردم و ن حواسم

ساعت  کینشست و  یم. حوصله اش را نداشتم. میبا هم حرف بزن دیایقرار بود خانم شرزه ب. چادرم را برداشتم

البد . ندیمن بنش يدرد و دلها يپا قهیدق کیکه حاضر نبود  یزد در حال یو توکل به خدا حرف م يدواریاز ام

 يبعد هم قورمه سبز. گمراه يکمک به آدم ها. دارم یکرد عجب کار خوب یم الیو خ رونیرفت ب یبعد هم م

داد که چه  یهم پز م یزد و کل یحرف م شیبرداشتن ابرو با دوست ها يمدلها نیپخت و از آخر یاش را م

 .است یدارد و چه آدم موفق یختشغل س

 ستیاگه حالت خوب ن: خانم دباغ نگاهم کرد. تیریبغلم و لخ لخ کنان راه افتادم طرف اتاق مد ریرا زدم ز چادر

 نرو

 کجا؟: نگاهش کردم منگ

 يدار یمالقات -

به . درد داشت میگلو. را فرو دادم میو آب گلو ستادمیراست ا. به سرعت به تمام حواسم هجوم آورد ياریهوش

 .شکست یکه نم یام و بغض یصوت ياز اندازه تارها شیخاطر انقباض ب

 ؟یبا ک ؟یمالقات -

تا حاال  روزیکه د یقلب. همراهش راه افتادم. آمد و منتظر ماند تا چادر را کامل بپوشم يمامور. را نداد جوابم

قدر فشار تحمل  نیا. شدن گذاشته بود نییباال و پا يدوباره بنا ستادیا یاز حرکت م یو گاه دیتپ یتند م یگاه

زود  ای رید. قلبم را نداشت يتپش ها شیگنجا یحت مبدن. دمیشن یکرده بودم که ضربان تند قلبم را به وضوح م

 لیآمد تبد یشان م يحکم آزاد یکه زندان از پا انداخته بودشان و وقت ییاز زن ها یلیمثل خ. افتادم یاز پا م

. یو جسم یمزمن روح يها یضیبا مر ییمترسک ها. شده بودند یکه از درون خال ییبه مترسک هاشدند  یم

 يهم ماجد دیتوانستم ادامه بدهم؟ شا یم رونیگشتم ب یواقعاً اگر برم. رفت یطور به فنا م نیام داشت ا ندهیآ

 .اصالً حوصله اش را نداشتم. شدم وانهیدفعه د کیزبانم بفهمد چرا  ریخواست برود ز یبود و م
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و با  يماجد ایچشم گرداندم دنبال مامان و بابا . و در را باز کرد تا وارد اتاق مالقات بشوم میراهرو بلند گذشت از

را هم قفل کرده بود  شیو دست ها زینشسته بود پشت م. نیزم يشدند رو خیم میمهرداد دولتشاه پاها دنید

 یگرفت و تن من را م یوقت مالقات م دیکش یعشقش م یهرک. بود يکریر و پد یعجب زندان ب. هم يتو

 دم در وانستا: مامور آرام هلم داد جلو. لرزاند

. دو به دو نشسته بودند شانیها لیبا وک يچند نفر. امروز روز مالقات نبود. قدم جلو رفتم و در بسته شد دو

که  ییبه حرف ها. کرد روزیکه د ییافتاد به کارها ادمیتازه . از هم باز شدند شیباالخره متوجه من شد و اخم ها

ادکلنش  يبو. نمیتا بنش دیعقب کش میبرا را یشد و صندل زیخ مین زیم يلخ لخ کنان جلو رفتم و جلو. زد

واقعاً مهم شد و  یم یخواستن رونیب يایاز دن حهیرا کی یبودند حت ابینا زهایچ نیمن که ا يبرا. بود نیدلنش

 .مثل مهرداد دولتشاه برخاسته باشد یکس رهنینبود که از پ

 کیگرفت با  یم ادیآدم  نجایا. سرحال تر است روزینگاه توانستم بفهمم نسبت به د کیدر . زیپشت م نشستم

 کی ایحرف  کینگاه،  کی. یها باش نیمراقب کم دیجنگل دائم با يکشف کند چون تو زهایچ یلینگاه خ

فکر کردن به علت حضور او در زندان به  يمسخره بود که به جا. ات بشود یتوانست باعث بدبخت یحرکت م

 نیمثالً هم. نداشت شتریب لیخاطر که ذهنم توان تحل نیبه ا دیکردم شا یپا افتاده فکر م شیپ يزهایچ نیا

 .کشد یعقب م یصندل میبرا. کردم چقدر مودب شده است یحاال داشتم فکر م

 ؟یخانم بهشت: تگف آرام

به زندان  نکهیحداقل تا قبل از ا. کرد یم جمیگ. آوردم یدر نم شیسر از کارها. زند یمن را محترمانه صدا م ای

اما . با خشم یبا اخم و گاه. کرد یجور رفتار م کی شهیرا بفهمم چون هم شیتوانستم رفتارها یراحت م میایب

. و در هر دوبار به حرفم گوش داده بود یعصبان ارب کیبار مهربان بود و  کی. میحرف زده بود یحاال دوبار تلفن

 .دیفهم یحال خودش را نم. شده بود انگار وانهیهم که کالً د روزید

 ؟یکن ینگاه نم -

و  ییایرو يو آن درباره عشق ها نیزندان از زبان ا يآن قدر تو. نگاه کردم شیسر بلند کردم و به چشم ها آرام

 میها يخنده دار هم بند یمسخره و گاه يها سهیبودم که ناخواسته ذهنم به مقا دهیجذاب شن يها افهیق

کلفت قطعاً جذاب تر از  لیبمرد س کیمن  يها ياز نظر هم بند. شد یمردها منحرف م تیدرباره جذاب

حرف از  یاگر کس. داد مرد بود یم گاریس يکه تنش بو يمرد. انداخته بود غیکرده و ابرو ت خیموس يپسرها

هم  یبود گاه یپرپشت م دیمردها هم حتماً با يگرفت و مو یسوسول پسند لقب م هیزد به نظر بق یادکلن م
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من مرد  يها يتوانست به نظر هم بند ینه مهرداد نم. راهنشیپ ي قهی يرو دیچشمم چرخ اریاخت یب. يفرفر

. هم نداشت لیسب. باال نرفته بود شیگلو ریه علف هرز تا زدست کیاش مثل  نهیس يباشد چون موها یجذاب

اما . سوسول به تمام معنا کی. دیکش یهم که نم گاریزخم هم البد نداشت و س ينبود، جا يفرفر شیموها

که صورتشان گرد  ییبه نظر من مردها. جذاب رمان ها بود يمردها هیصورتش به نظر من شب ياستخوان بند

گردنش و  يچانه چسباند به گود. بود یچانه اش مربع. دار بود هیزاو یلیبود جذاب نبودند و مهرداد صورتش خ

 ؟يخسته ا: با دست صافش کرد و گفت. اش نگاه کرد قهیبه 

 کیبودم؟  یلودگ کیکردم؟ آنقدر خسته بودم که به دنبال  یتوجه م زهایچ نیهمه فکر به ا نیوسط ا چرا

چهارماه بود که جز . داشت یبیخب چه ع! آن هم با مهرداد دولتشاه؟ ؟یعصب يفشارها هیتخل يبرا یچشم چران

بند از فرق سر تا نوك  يابه بند آمده بود و تا شب نصف زن ه یسرکش يبار برا کیکل زندان که  سیرئ

. بابا بزرگم بود يکه جا يجز ماجد. بودم دهیند يمرد چیکردند ه حیتشر یو هرزگ یلودگ زیم يانگشتش را رو

بود با سر  میمرد رو به رو کیحاال . اصالً در خاطرم نمانده بودند روزیطوفان د يهم که تو هیو بق ریپ یقاض ای

 فراموش کن؟ یشناخت یرا که م يمگر خودش نگفته بود آن مهرداد. مهربان يو لبخند کیش یو صورت

 ؟میکم حرف بزن هی يحوصله دار -

سلول به سلول تنم  يتو يآرامبخش قو کیدرست مثل  شیصدا. زد یزمزمه وار حرف م يطور نیکه ا حاال

 نجایشما ا: تیواقع يایکردم برگردم به دن یو سع دمیآه کش. فکرها بخندم نیحال نداشتم به ا یحت. نشست یم

 ؟یکن یچه کار م

 خب اومدم...  نمتیبب امیگفتم که م: پررنگ شد لبخندش

 ؟يکم آزارم داد رونیاون ب: پوزخند کیاش شد  جهیفرو خورده به سرم هجوم آوردند و نت ياز عقده ها یموج

 زجرکش کردن من آدم هست يبه اندازه ده تا مهرداد دولتشاه برا نجاینگران نباش ا

 روزید یحال یبو  یاثر منگ. یدادم به صندل هیتک. فرستاد رونیب ینیهم گذاشت و نفسش را از ب يپلک رو آرام

کار  نیعوض ا یجا بترکانمش ول نیتوانستم هم یم. گشت یام داشت برم يرفت و انرژ یم رونیاز تنم ب

 .زدم یبه آب م دارگ یب دیدانستم چرا آمده و نبا یچون نم. نگاهش کردم نهیساکت و دست به س

 ؟يحالت بد شد االن بهتر روزید: از هم باز کرد پلک

 به تو چه؟ -
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شان به حد  یهمانیمن وسط م دنیکه از د یبود؟ کس یآدم چطور آدم نیا. اخم نکرد ینگاهم کرد ول ساکت

آرام زل زده بود به . خورد یجزء از صورتش هم تکان نم کیها  يزبان دراز نیشد حاال با ا یم یمرگ عصب

 .شدم یمعذب م رهیخ ينگاه ها نیصورتم و کم کم از ا

 ...مقدار هم  کیفن و برات پول آوردم و کارت تل -

 شما رو يگفته؟ الزم ندارم صدقه ها یک -

 کن راتیخ چارهیب ارشیببر سر خاك ک: پوزخند زدم باز

. خوب بود. کردم یاش م یداشتم عصبان. لب به هم فشرد. شیاول از همه ابروها. صورتش در هم رفت باالخره

 یشان را نشان م یآدم ها قصد و غرض واقع تیبانعص يتو. ساعته مغزم را کار انداخته بود انگار ستیخواب ب

درس  مانیترم پر و پ کیمثل من  شاهنه مهرداد دولت. ماه يمثل پر ای. نباشند نیمیکه مثل س یدهند به شرط

 .توانست مثل آن دوتا باشد یزندان پاس نکرده بود و نم يتو یزندگ

 بهت گفت پول رو گرفته؟ ؟يبه ترنم زنگ زد -

نفسم را ممتد . نجاتم ایشدم که او دنبال کشتن من است  یمطمئن م دیفرستاد؟ با یم گنالیداشت س االن

 اعتراف کردم؟ ایکه به قتل ک یتشکر کن يخب االن اومد. آره گفت: فرستادم رونیب

 رو کشتم؟ برادرم رو؟ ارشیمن ک یکن یفکر م: نشست صاف

 مادر خودش رو هم کشته میآدم دار نجایا. چرا فکر نکنم: شانه باال انداختم. ماند منتظر

 رو بکشم ارشیکه به خاطرش ک اریب لیدل کی: هم رفت يتو شیاخم ها دوباره

 ...من  ارهیب لینتونست دل سیپل ارم؟یب لیمن دل ل؟یدل: زدم پوزخند

 درسته؟ ياریب لیدل یتون یما چطور بوده، پس تو بهتر م يرابطه ها یدون یتو م. يکرد یتو با ما زندگ -

کردم همون قدر که من  یفکر م. یهست یکردم دختر باهوش یفکر م: لبخند به صورتش برگشت. ماندم ساکت

 چطور بوده ارشیرابطه من و ک یتو هم درك کن یستین ارشیمطمئنم تو قاتل ک

. زد به طرف که بعله تو دلت صاف است یبرچسب م یاول کل. کرد یترفندها استفاده م نیشرزه هم از ا خانم

 یحاال مهرداد م. را قبول کند شیها حتیکرد نص یشد مجبورش م یذاتت خوب است و بعد که طرف خر م تو

پشتش  نیبب... االن گوش هام دراز شد  یگیبله شما درست م: و سر تکان دادم دمیخند. خواست  من را خر کند

 هیهم مخمل
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چقدر  يجد. به صورتش دیکش یدست م يطور نیشد ا یکالفه م یخوب بود وقت. به صورتش دیکش دست

 نیا. پرد خرخره ام را بجود رونیب نیحواسم بهش بود مبادا از کم شهیبس که هم. را خوب بلد بودم شیرفتارها

 .شدن داشتم یدر وحش ینشانه که من استعداد خوب کیهم 

هت دادم که ب ونیلیو پنج م ستیرو کشتم، بعد اومدم با تو معامله کنم و ب ارشیخب پس به نظرت من ک -

واسه خودت  یحساب نجایتو که ا. ستمیقدرها هم خر ن نیکنم؟ هوم؟ من ا یچکار م نجایاالن ا ؟یاعتراف کن

 یرو خوب بفهم زایچ نیا دیبا يحقه باز سر و کله زد يبا آدما يقلدر شد

. جا خوش کرده بود زیم يکه رو شیانگشت ها يرو دینگاهم لغز. میباز زل زده بود به چشم ها. نداشتم یجواب

من اومدم : ام شد و کف دستش را رو به من گذاشت رهیمتوجه نگاه خ. داشت یو قشنگ دهیکش يانگشت ها

 رونیب يایکمکت کنم، دستت رو بده به من که زودتر ب نجایا

 باشه فندق من؟: جلو آورد زیم يدستش را رو. زد یلبخند م. برگشتم نگاهش کردم اریاخت یب

آخه : لبخندش پر رنگ شد. چندبار پلک زدم. سرم يخون پمپ شد تو. دیقلبم گاپ گاپ تپ. دندی پرباال میابروها

 فتیبه ک يکرد یم زونیکه آو يگرد يمثل اون سه تا کله ... هم بانمکه  یلیکه خ. یفندق هیشب

اش  نهیقفسه س. کرد پشت هم فیرد گرید يبودم و چندتا جمله  امدهیاولش برن ياز پس هضم جمله  هنوز

 ...گفت فندق  یبه من م. شناخت یمن را م يداشت؟ او هم خوب عالقه ها جانیه. شد یم نییباال و پا

 دوستت دارم: لب جنباند آرام

 گفت؟ یم یداشت چ. داغ شده بودم. میهم از گوش ها دیشا. دود از سرم بلند شد. شدم منگ

 دمیقول م. رونیب يایخواد تو ب یدلم م یاز هرکس شتریکه من ب یبدون دیبا یدونم ول یم ،يشد جیاالن گ -

توقع هم . خواد کمکت کنم یکه دلم م یبدون دیاول با یول... باهات خوش رفتار نبودم ... بدم چرا  حیبرات توض

 ياگه بعداً برگرد یحت... یست بهش فکر کنیاالن اصالً مهم ن. چرا دوستت دارم یدرك کن يزود نیندارم به ا

بابا و  شیپ يفقط بذار کمکت کنم که زودتر برگرد... کنم  یدرك م ینیمن رو هم بب ختیر ياو نخو رونیب

 باشه؟.... مامانت 

خواستم تا فکر کنم  یوقت م یعنی. میهم نداشتم بگو یچیه یول. لبم باز مانده بود. را فرو خوردم میگلو آب

 .یچ یعنیحرف ها  نیا

 زم؟یباشه عز: زبان باز کرد دوباره
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. زد یداده بود حاال به جاش لبخند م لمیاخم تحو رونیآن ب یهرچ. شد یلبخند از لبش پاك نم. دیتندتر تپ قلبم

 ... يداد ترنم پس ماجد یم ونیلیو پنج م ستیب یوقت. را هم او گرفته بود يماجد

 ؟يرو تو عوض کرد لمیوک -

 .تماًبگذارد؟ ح قهیوث میخواست برا یپس م. بله یعنی. هم گذاشت يرو پلک

 چرا؟: رونیب ییایب میگذار یم قهیگفت امروز وث. گفت نترس يماجد

 ؟یچرا چ: زیم يشد رو خم

. نبود یچیه ریجز اخم و تحق. رابطه ام را با او مرور کنم اتیدور تمام جزئ کیکردم  یسع. زدم به صورتش زل

چه  میبرا» دوستت دارم« نیدانم اگر همان آدم گذشته بودم ا ینم. کردم یرا روشن م فشیجا تکل نیهم دیبا

 .کردم یتعجب م دیخب شا. داشت یمفهوم

آن  گریمن د. دانستم یکرد؟ نم یگذشته چه کار م يبعدش آن شاد ؟یبعدش چ. کردم یحتماً تعجب م نه

به  یبودم که کس دهیچشم باز خواب کیچهارماه هرشب با . نبودم که بخواهم خودم را به جاش بگذارم يشاد

 یو دعا م دمیخواب یم هرشبچهارماه . تنم مورمور شد.... به خاطر ...  میلباس ها ریخاطر پول دستش نخزد ز

 يچهارماه با بو. داد یاما تلخ روز قبل رخ م يتکرار يو صبح همان اتفاق ها فتدیاتفاق خوب ب کیکردم فردا 

چهارماه آدم . بود یعمر کاف کی يبود که برا دهیآنقدر حرف هرز شن میگوش ها. گند، مشامم آزرده شده بود

 کیرفت  یم ادمیبودم و داشت  دهینو نپوش يبودم، لباس ها خوردهن یمعمول يبودم، غذا دهیند یمعمول يها

دو کلمه را بدون پشت سر  نیتوانستم بفهمم اگر ا یآن وقت چطور م. است یصبح بدون ترس چه جور صبح

 .کردم یچه کار م دمیشن یتجربه ها م نیگذاشتن ا

 ؟يشاد -

 يجور کی دیبا. يو ناباور ياعتماد یب. دارد میبرا زیچ کیدو کلمه جز تعجب  نیدانستم که ا یاالن فقط م اما

که  يزندان و بعد از انجام معامله ا دیایگفت مسخره بود ب یراست م. ستیکارها چ نیقصدش از ا دمیفهم یم

. او از من بزرگ تر است. سوخته بود میبرادلش  دیشا. به خوابش رفته بود ارشیک دیشا. سرگرفته مالقاتم کند

گذارد که  یم هیدارد از خودش ما نیهم يبرا. کند یاعتماد م یآدم را ترسو و ب ياتفاق ها چطور نیداند ا یم

 ساده است؟ يدلسوز کیچرا؟ واقعاً فقط . بهش اعتماد کنم

 من رو نگاه کن ؟يشاد یکن یفکر م یبه چ -
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به او کمک  يجور نیخواهد ا یم. تایمثالً آناه. است کیاما قاتل به او نزد. ستیهم قاتل ن دیشا. زل زدم بهش

 ادی نجاینه من ا. و ماتم کند شیخواست ک یافتاده بودم و م ریشطرنج گ يخانه  نیخب حاال در آخر. کند

مهم نبود بدانم چرا . ترنم پول را داده بود. هچرا که ن. دادم رونینفسم را با لرزش ب. و مات کنم شیگرفته بودم ک

 رون،یب امیم نجایمن از ا: لبخند زدم. میبگو يزیهنوز منتظر بود چ. مقابل من ایمهم بود بدانم با من است  یول

 يکه به ترنم داد یبا همون پول ،يتو کمکت رو به من کرد

 یاگر باهوش بود م. دیلرز یم میپاها. وقت مالقات تمام شد. دیبگو يزینتوانست چ یول. کرد نگاهم منگ

 یکرد زودتر در بروم ول یهم خودش کمکم م دیگفت شا ینم یچیاگر با من بود ه. هست یمنظورم چ دیفهم

فرستاد سراغم دخلم را  یم یکیهم  دیمعلوم نبود شا. گرفت یجلوم را م يجور کیمن بود حتماً  هیاگر عل

 ریخودش گ يپا. خواهم فرار کنم چون ترنم شاهد بود پول را او داده است یم دیتوانست برود بگو ینم. اوردیب

بعد که در رفتم ازش کمک  دیداد و شا یامتحانش را پس م يجور نیا یبابت راحت بود ول نیاز ا المیخ. بود

 یهم م یتقلب تیهو کی. گرفتم یمانده را از ترنم م یباق ونیلیمآن پنج  دیبا يجور کیباالخره . گرفتم یم

 نیکردن بود از هم ينقش باز نهایاگر همه ا. باخت یاما اگر م. بکند میکارها را برا نیتوانست ا یاو م. خواستم

 و باالخره دست از خر کردن. از من رو دست خورده است يبدجور دیفهم یافتاد و م یحاال خوره به جانش م

 .ادیز یلیخ. داد یم فیک.... هه ... فندق . داشت یمن بر م

*** 

کردم شماره  یسع دیلرز یم میکه دست ها یو در حال دمیدو نمینامتعادل طرف ماش ییسرعت و با قدم ها به

 ؟یرفت: تلفن دو بوق خورد تا جواب داد. رمیرا بگ يانور

 باهات حرف بزنم دیبا -

 .کرد مکث

 امیدارم م ؟ییکجا... هست که  يزیچ هی -

 داخل شهر ستمین -

 مهمه: چنگ انداختم میبه موها کالفه

 نمتیبیم گهیدو ساعت د. آجر از سمت راست نیچهارم. برو باال فیسه رد نیاز کف زم. وارهیدرز د يتو دیکل -

محکم به صورتم . خاموش بود. شماره را گرفتم یآن نگاه کردم و عصب يبه صفحه خاکستر. را قطع کرد تلفن

. ستیدانست جرم فرار از زندان چ یم رضایعل ؟یزنگ بزنم؟ به ک یبه ک. تلفن خودم را درآوردم. دمیدست کش
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با  قاً؟یبود دق نیمنظورش هم دم؟یاصالً درست فهم. میخواستم به آنها بگو ینم یدانست ول یهم م يماجد

 ون؟یلیم ستیشد با ب یم ؟يچطور ؟یک

 شیبرا. به ترنم زنگ زدم اما جواب نداد. را روشن کردم و به سمت دانشگاه حرکت کردم نیدرنگ ماش یب

خودش زنگ زد و در . جواب دادم مهم است. جواب داد خانه هستم و خواهش کرد زنگ نزنم. فرستادم امکیپ

 ده؟افتا يشاد يبرا یشده؟ اتفاق یبله، چ: کرد آرام حرف بزند گفت یم یکه سع یحال

 ...بهت زنگ زد يمگه قرار نشد اگه شاد: را کنترل کنم جانمیکردم ه ینگه داشتم و سع يا گوشه

 زنگ نزد -

 به خانواده اش؟ يپول رو رسوند يپس چه طور -

خودشان سرم کاله گذاشته  الیاند و به خ دهینقشه را کش نیا گریلحظه شک کردم نکند با همد کی. کرد مکث

 ؟یها؟ چرا ساکت: دمیپرس. اند

رو بده به  يشاد یاومد سراغم گفت امانت یکیدانشگاه بودم  يتو. نزد یزنگ بزنه ول يمن منتظر بودم شاد -

همون بار اول که زنگ زد به من گفت پنج تاش  يشاد. همراهم اومد تا در خونه. ستین شمیگفتم االن پ. من

 رونیب ادیم ایزود نیکردم هم یفکر م ،رهیگیخودش م رونیاومد ب یرو نگه دارم بعداً وقت

- بود؟ یامد؟ چه شکل یک 

 شده؟ يزیچ ؟یچ یعنی -

 بهش؟ يداد -

گفتم البد باهاش حرف زده و قراره اون پول رو . باشه يفکر کردم خاله شاد. خانم مسن بود هی... خب آره  -

پول رو دادم . تلفن نزده که گفت از توزندان زنگ زدن سخته يچرا شاد دمیازش هم پرس. بده به خانواده اش

 بهش رفت

 دروغ گفته باشه؟ دیشا يدیاز خودت نپرس -

 یاسمم رو هم م یحت. داره یدونست دست من امانت یم ه،یزندان يدونست شاد یم. دروغ؟ امکان نداره ؟یچ -

 دولتشاه؟ يشده آقا یچ. دونست

پدر و  یحت یهرک. اومد سراغت به من زنگ بزن یاگه هرک. یچیه: مکالفه گفت. بود ختهیدر هم ر فکرم

 مادرش

 کردم؟ یکار اشتباه. نیکن ینگرانم م نیدار -
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 که گفتم بکن يکار ینه، ول: گرفتم نفس

تلفنم . ام را حفظ کنم يکردم خونسرد یو سع دمیکش قیچند نفس عم. لب گفت و قطع کردم ریز يا باشه

 نیا يپرند بودم و تو گریساعت د کیافتادم  یاالن اگر راه م. جوابش را ندادم. بود ونیهما. خورد یزنگ م

لحظه شک  کی. کرد یول نم وداده بود  ریگ ونیهما. تلفنم باز زنگ خورد. شدم یم وانهیساعت حتماً د کی

 بله؟: جواب دادم. کردم نکند بداند کجا هستم

 ؟ییکجا -

 د؟یدار يکار رون،یب -

 ؟یبا آرمان سازه قرارداد بست گه؟یم یفروتن چ -

 .هم شرمنده یکم. بود انهینرم و دلجو لحنش

 ه؟یمشکل: گفتم خونسرد

 ...سنگ ما  ریخب فردا دستشون بره ز یول يدرشت هم داد فیتخف دمید -

 هستم ییاالن جا میزنم حرف بزن یبعد زنگ م: نداشتم، گفتم حوصله

 صبر کن -

. زندان گولش زده بود يتو یکیحتماً . کردم تمرکز کنم یچشم بستم و سع. دندان فشردم ریلبم را ز کالفه

 .کند یکارها را م نیبچه چرا ا نیا ایخدا

 الو گوشت بامنه؟ -

 دییبله منتظرم بفرما -

لحظه ذهنم  کی يبرا. مالقاتم يایب یتون یگفت؟ گفت پس م یآن دفعه چ... کرده  دشیکه تهد یکس نکند

توانست به من  ینم نیهم يبرا. آمده بود مالقاتش. زندان نبود يکرده بود تو دشیکه تهد یکس.روشن شد

 .کند دشیرا فرستاده ام مالقاتش تهد یکیکرد  یفکر م. اعتماد کند

 ....فردا  ،یدنبال کارهاش هست ،یگرفت لیوک یدختر مندل يبرا یمهرداد رفت نیبب -

کنم درسته  یکه م يکار.مونده باشه یکنم حرف یفکر نم: گفتم. موضوع را نداشتم نیحوصله بحث سر ا اصالً

 یدون یشما هم خوب م

 .گفت شک کرده است یسکوت م نیا یخواستم شک کند ول ینم. تمرکزم بر هم خورده بود. کرد مکث

 ا؟یاون دنفرستمش  یم یدست یافتاده زندون و دارم دست گناهیدونم اون ب یمن م یگ یم یعنی: دیخند
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رو ول  هیقض نیخودم مطمئن نشم گناهکاره دنبال ا یتا وقت. دونم ینم یچیه. دونم ینم: به هم فشردم پلک

 کنم ینم

 رونیب یاون دختره رو از زندون بکش ایگناهکاره  یک یبفهم یگرفت لیوک -

 کنم؟ یکار م يباشد من با انور دهیممکن بود فهم یعنی

 نهیاز ا ریغ. کنن دایتبرئه بشه مجبورن قاتل رو پ یوقت -

 .شد ساکت

من قرار مالقات جور کند پس آن قاتل پست  يتوانست برا یم يماجد یتوانست برود مالقاتش؟ وقت یم یک

 کرده آشناست؟ دشیکه تهد ینکند کس. توانست یفطرت هم م

 میمهرداد بگذار خودمون مساله رو حل کن -

 ؟یک یعنیون؟ خودمون خودم: جمع شد حواسم

 من و تو -

 .بدهد يهمکار شنهادیبود پ ونیبعد از آنا حاال نوبت هما. بود جالب

 چرا؟ -

 همه مون رو بر باد بده یباشه که زندگ يجور هیترسم قض یمن م -

 یهمه بدبخت نیتوانستم ا ینم... نه . درست حدس زده باشد يپس ممکن بود انور. فرمان را فشار دادم کالفه

. کرد یام م وانهیفکرش هم د یحت.... رابطه  کیمادرم مشکوك به . فندق خل شده بود. جا تحمل کنم کیرا 

 يکه رابطه مشکوك دارد داشت آبرویزن کیکردم با  یکه فکر م ونیرابطه مرده بود و هما نیبه خاطر ا ایک

. شد یجان فندق تمام م متیبه ق دینبا نیمهم بود؟ ا یمادرم را ول يآبرو. دیخر یزنش را با خون فندق م

رو  يتاوان کار دیآدم با. ستیمهم ن: گفتم. بود یانتخاب دردناک. کردم انتخابم را کرده ام یلحظه حس م نیهم

 ه؟یچ وونیمشت ح هیکرده خودش بده وگرنه فرق ما با 

 نمیهم به حال ماش يرفک کی دیبا. را قطع کردم و راه افتادم به سمت پرند یگوش. دیبگو يگرید زیچ نگذاشتم

 هینتواند ردش را بزند اگرچه االن هم معلوم نبود قض یگرفتم که کس یم دیجد نیماش کی دیبا. کردم یم

را اشتباه  قمیمن رف یعنی. دیخچر یم رضایدور عل يفکرم به شکل وسواس گونه ا. باشند دهیرا فهم يانور

 شناخته بودم؟
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بود  بیعج. در را باز کرد ياول زنگ زدم و انور یرا برداشتم ول دیکل. و درمانده خودم را به پرند رساندم کالفه

شده بود، من  وانهیزندان د ياگر فندق تو. کرد یام م وانهیداشت د یشک و دودل. بود دهیکه زودتر از من رس

 .شدم یم وانهید واشی واشیو  دمیچرخ یآزاد م نجایهم ا

 ه؟یجرم فرار از زندان چ: ل و گفتمداخ رفتم

 !؟یچ: دیو مبهوت نگاهم کرد و بعد خند مات

 کیترسم  یم. خواسته یخواسته واسه فرار م یاون پول رو واسه خانواده اش نم يشاد: جلوتر و گفتم رفتم

 ...که  ارهیسر خودش ب ییبال

 نیبش...خب آروم یلیخ -

را آورده بود  سازیبساط چا. نمیمن را مجبور کرد بنش. درمانده نگاهش کردم. شده بودم یاش عصب يخونسرد از

 یک یبفهم یتونست: و تعارفم کرد ختیر ییچا میسر فرصت برا. کانتر آشپزخانه گذاشته بود يو رو رونیب

 کرده؟ دشیتهد

 شمیم یسوالم رو جواب بده دارم روان -

: زانو گذاشت يرا رو شیصورتش، ته آرنج ها يها عمود کرد جلو یرا مثل ژاپن شیمقابلم و دست ها نشست

 خواد فرار کنه؟ یگفته م

 نهینقشه اش هم ینگفت ول میمستق -

 نداره یجرم -

 .نگاهش کردم متعجب

فرار  يا گهید يدونم هرجا یچه م ای مارستانیب ایزندان به دادگاه  ریمس ياگه تو. گمیواقعاً م: داد به مبل هیتک

 یخسارت خراب دیالبته با. زندان هم فرار کنه چندتا ضربه شالق ياگه از تو. گرده زندان یبرم. نداره یکنه جرم

 رو که به خاطر فرار از زندان به بار آورده بده ییها

 چکار کنم گهیدونم د ینم: به تاسف تکان دادم يبستم و سر چشم

زبون چرب و نرم هم . یزندگ هی یعنیهاشون  یلیاسه خو ونیلیو پنج م ستیب. تو زندان پر از آدم قالتاقه نیبب -

 خامش کردن یالک ستین زونیطفلک هم که اوضاعش م نیا. دارن

 حاال؟ شهیم یچ -

 نیهم دهیاحتماالً پول شما پر یچیه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٣٢٣ 

 ...پول رو بده  یتو گفت -

 میدیو ظاهراً حاال فهم هیچ تشیگفتم که بدونم ن -

 ن؟یهم -

 میپرت کن یکیتار يتو يریت هی میوقتا هم مجبور یعضیپرونده پر از گره کوره باالخره  نیا

رفته بود سراغ دوستش  خبریب یکی. نزده بود یبهش زنگ بزنه ول يکردم شاد یفکر م. زنگ زدم به دوستش -

 پول رو گرفته بود

 خامش کرده خوب بلد بوده چکار کنه یخب پس هرک -

 مکنه واقعاً بخواد فرار کنه؟م: به جلو خم شدم یکم

 کیپرش  يخونه . يبد يشه دو نفر رو فرار ینم ونیلیم ستیدر کار باشه با ب يبر فرض هم که نقشه فرار -

 رهیگذاره و در م یخانوم رو قال م يبوده شاد یهرک. نفر

 م؟یخواد اطالع بد ینم -

به  د؟یخواد از زندان فرار کنه حواستون رو جمع کن یم یکی میبگ م؟یاطالع بد قاًیرو دق یچ: قهقهه زد بلند

بدن  ریبه طرف گ. حاشا هم که بلنده وارید. فکر هستن نیهم يتو نجایگن همه ا یم... خندن  یم شمونیر

 .دهیبر ایو از دن وونهیمشت د هی یعنی. هاست یبند اعدام يخانوم تو نیبابا ا. باشه ریخ يدیخواب د گهیم

 بخور: اره زداش ییابرو به چا با

 ؟يکرد کاریچ: گفت. جرعه خوردم کی

 رفته مالقاتش رونیاز ب. ستیزندان ن يکرده تو دشیکه تهد یبه نظرم اون: به حدسم افتاد وگفتم ادمی

 خب؟ -

 هیقض نینخ ا يتو يبر دیبا یعنی... خب نداره  -

با اسم و رسم . رفته مالقات یدونم طرف ک یمن نم. يکم ندار یچیه» گروهبان دودو«از  يجد: دیخند باز

 ستیکه معلوم ن يزیهفتاد من رو بگردم دنبال چ يمثنو هی دیبا یعنی نیا. مرد ایزن بوده . یجعل ایرفته  یواقع

بده  یسرنخ هیکه  یرو جلب کن اعتمادش دیگفتم که شما حداقل با. خودیوقت تلف کردن ب یعنی. هیچ قاًیدق

 رد پا نیدنبال ا میفتیبعد ب

خوام وارد بشم  یم يمن از هر در. لجبازه یلیخ: را تا ته خوردم و گفتم ییچا. فرستادم رونینفسم را ب کالفه

اش شد  جهیوارد بشم نت ياز چه در. بهش بگم یتا صبح فکر کردم که چ شبید. صورتم يتو ندازهیچنگ م
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پنج تاش رو هم نگه داشته  .ونیلیو پنج م ستیبا همون ب يتو کمکت رو به من کرد گهیکه برگشته بهم م نیا

 واسه مبادا

 تجربه نداره هنوز یباهوشه ول...  ؟يجد: دیغش خند غش

 .کنم یدارم کمکش م دینفهم. من دوستش دارم دیتجربه نداشت که نفهم. دمیکش آه

 هیگفتم حتماً  نجایا يمنو کشوند. بخواب یبرو تو اتاق اون طرف. يمعلومه چقدر خسته ا ختتیاز ر: گفت

 يکرد دایپ یسرنخ

. کم استراحت بده هیتلفنت رو خاموش کن به خودت . ساکته. نجایبخواب هم. برگردم دیمن با: جا بلند شد از

 ستیخانوم توش ن يباشه هم شاد ست،یدر کار ن يفرار. نگران هم نباش

 ؟ياوردین ریگ گهید یچیه یو دکتر فرح... مادرم  هیجز فرض: مبل يو ولو شدم رو دمیکش آه

 ربطه یمنتها همش به هم ب. آوردم ریگ زایچ یلیبرعکس خ: زد یهنوز لبخند م. ستادیا میجلو نهیبه س دست

 مثالً؟: نشستم صاف

که دنبال سابقه شون  ییهمه آدما باًیجز خودت تقر نکهیا: شیو زل زد به کفش ها دیپشت سرش کش یدست

 زدن دارن کیهستم چند مورد ت

که دارم  ییزایمطمئن شدم چ یوقت. زده که وقت ندارم یم کیت یبا ک ینگو ک: که گفت میبگو يزیچ خواستم

 بهتره يزیبرات از هرچ نیا. فعالً استراحت کن گم،یبرات م یکی یکیپرونده مربوطه خودم  نیبه ا

شدم و با  از جا بلند. داشتم اجیاحت ییحرفها نیبلبشو به همچ تیوضع نیدر ا. بود دوارکنندهیمطمئن و ام لحنش

 يرفتم؟ شرکت؟ خانه ا یکجا م. ندارم که بروم ییواقعاً جا دمید یگرفتم بروم ول میاول تصم. میهم دست داد

 .گوش کنم يانور هیجا بمانم و به توص نیهم مداد حیهتل؟ ترج ياتاقم تو ایبند است؟  یچ يکه معلوم نبود رو

 دمیپتو را باال کش. بود شیتشک سفت رو کیکه  یکیتخت بار يرا شل کردم و خودم را ولو کردم رو کمربندم

چشم بستم و . شد یشد و اضطراب از وجودم دور م یخونم رفته رفته کم م نیآدرنال. خودم جمع شدم يو تو

 یم کلمیه ينش که رویاخمو و غمگ يچشم ها. چشمم جان گرفت صورت فندق بود شیکه پ يریتصو نیاول

پس به . است دارانهیطرز نگاه ها خر نیا دمیفهم یخوب م یجربه بودم ولت یبه نظرش جذاب بودم؟ ب. دیچرخ

 طانیمن فکر کند و از خر ش يبه حرف ها ییاو هم حاال تنها دیشا. لبم يلبخند نشست رو. نظرش جذاب بودم

 نیتمر نهییآ يرا جلو شبیتمام د. منگ نگاهم کرد رمبهش گفتم دوستت دا یشد؟ وقت یم یعنی. دیایب نییپا

 نیتمام وجودم بشود خواهش و ع نمشیبب یکردم وقت یدو کلمه ناقابل را خوب ادا کنم و فکر نم نیکردم تا ا
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از . کرد یم داینسبت به من پ یحس کی يطور نیا دیشا. رمیشد دستش را بگ یکاش م. دیایلبم ب يزمزمه رو

اتفاق ها  نیاگر ا یحت. مت تعجباصالً شده بود عال. اسمش فندق است تعجب کرد االتمیخ يتو دیفهم نکهیا

 دیدانستم چطور با ینم. نداشتم يچاره ا یکرد ول یقبل بود باز هم تعجب م يبود و همان شاد فتادهیهم ن

 دهیحداقل فا. کردم یهمانجا کار را تمام م دیبا. مناسب بود تمینه وقت داشتم و نه موقع. اعتمادش را جلب کنم

اگر . را گفت نیهم اعتماد کرده بود که ا دیشا. اش هست یفسقل يکله  يتو يبود که گفت چه قصد نیاش ا

 یاز آنا جدا م. کردم اخالقم را خوب کنم یم یگفتم؟ خب اول سع یبود چطور بهش م فتادهیاتفاق ها ن نیا

 ونیفوقش هما. را داشته باشد شیگفتم هوا یبه رفعت هم م. يشرکت کارآموز دیایگفتم ب یشدم و بهش م

 یگرفت و م یرا که تا االن خودم بر عهده گرفته بودم او برعهده م یگذرد و نقش یم یسرم چ يتو دیمفه یم

کنم  یکه آنها را راض ختمیر یم يا نهیزم کی دیکرد بعد با یم تشیهم از آن طرف اذ دیناه. شد برج زهرمار

خورد که برادر بزرگش به  یهم بهش برم دیشا. دیخند یم یحتماً کل... بود  ایک رآخ اگ. نکنند تشیکه اذ

برداشته بود و در عوض  میپا يسنگ ها را از جلو نیتمام ا ایمرگ ک.... نگاه چپ کرده شیها یبچگ يهمباز

تا به فندق  نمحاضر بودم کوه را هم جابه جا ک... بود  ایاگر ک. ام کار گذاشته بود یزندگ يتو قیحفره عم کی

کردم و خودم را به جاش  یم رونیآن پسره مزلف را از ذهنش ب دیالبته اول با. شد یم نیریش یبعد زندگ. برسم

گرفتم با هم  یدستش را م. من را دوست بدارد. که خودش من را انتخاب کند يجور کی. دلش يکاشتم تو یم

دوست  یچ گرید. هستند يفانتز يرفتن به جاها اشقرا؟ دخترها ع زهایچ نیرستوران، دوست داشت ا میرفت یم

 یول. ثبت نام باشگاه بود کیزحمتش . خب چاق که نبودم. يورزشکار کلیهم نسل فندق؟ ه يدارند دخترها

که به قد و  يزیچ کی. دمیخر یهم م ییآلبالو نیماش کی شیبرا دیآهان با. ستین زهایچ نینه، فندق در بند ا

زد  یو زل م ستادیا ینوك پنجه م يو روانداخت دور گردنم  یبعد دست م. حتماً ردک یذوق م. دیایباالش ب

ام را کردم  ینیب. بغلم يپتو را گلوله کردم تو. شده بود نیسنگ میچشم ها. دمیجا چرخ يتو....  میچشم ها يتو

 .نرمش يپرزها يتو

سرش را کرده بود . نه خود فندق بود. پتو شکل فندق بود. متعجب یدست و پا داشت و صورت. نبض داشت پتو

آرام دست . آمده بود نییشانه پا يتا رو رهنشیپ قهی. دیمال یگردنم م يگود ياش را تو ینیام و ب نهیس يتو

لبم را . و نرمش دیپوست سف يودستم را لغزاندم ر. خنک يبو کی. داد یگل م يکه بو شیموها يرو دمیکش

 .صورتم و تنم داغ شد يشد و خم شد رو زیخ مین. بغلم جا به جا شد يتو. دمیو بوس شیموها يگذاشتم رو
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. کالفه نشستم و به شلوارم نگاه کردم. دماغم بود رینرم کننده پتو ز يبو. بودم دهیخواب د. دمیاز جا پر هراسان

و فکر کردن به فندق  یعصب يفشارها. کردم یگرفتم و لباس عوض م یگشتم هتل دوش م یبر م دیبا. یلعنت

ابد از من  يآتش بسوزانمش و بعد برا مثل نمیکه کنارش بنش يبار نیاول دمیترس یم. حالم را خراب کرده بود

 .یبتیچه مص. شد یمتنفر م

*** 

محو شدن . هوا زل زده بودم يتو ییجا کیتخت زانو در بغل گرفته بودم و به  يمن رو یزود بود ول صبح

در کار نبود تا من  يپنجره ا یروشن بود ول مهیچشمت است؟ هوا حتماً ن يجلو یچ یندان نکهیبود؟ ا نیهم

 ینم يساختمانِ آن را جور اشتند؟گذ یزندان پنجره نم ياتاق ها يواقعاً چرا برا. نمیرا بب شیآسمان گرگ و م

توانستند  یم. کرده بود شرفتیپ زیروزها که همه چ نیا. پنجره بگذارند شیاتاق ها يساختند که بشود برا

 ریدزدگ يها لهیتوانستند م یم. آن را نشکنند دهیبر ایاز دن يها وانهید نیبگذارند که ا میضخ يها شهیش

باهاش  يادیز یبه پنجره ها آالرم وصل کنند که اگر کس یحت ایدر رفتن به سرش نزند  الیخ یبگذارند که کس

 شانیبرا یول میصبح محروم نشو کی دنیتوانستند بکنند که ما از د یکارها م یلیخ. بلند شود رشیور رفت آژ

مانده را مثل  یچند صباح باق نیحداقل ا میاگر محکوم به مرگ باش یمهم نبود که ما حت شانیبرا. مهم نبود

بود که اجازه  نیکه در حقش کردند ا یتنها لطف. اعدام يرا بردند برا گرید یکی شبید نیهم. میسر کن زادیآدم

 یم حیترج دمیرس ینقطه م نین که اگر به ام. با خدا مناجات کند ییو نمور تنها کیسلول تار کی يبدهند تو

خانواده ام هستند و  نهایکنم ا الیببندم و خ چشم. کنم هیها زر زر گر وانهید نیدادم مثل اختر تا صبح ور دل هم

. شدند خیپشت دستم س يبرسم؟ موها ییجا نیممکن بود به همچ یعنی. بگذارم نیاز بار غصه ام را زم یکم

 يدواریروزنه کوچک از ام کیرا داشتم فقط  شیکه حاال آرزو يروزنه کوچک، نه به اندازه آن پنجره ا کی

مهرداد واقعاً  یعنی...  امدهیبر زبان ن يآن نگاه ها، آن لحن پر از خواهش، آن التماس ها. دلم باز شده بود يتو

 کرد بهش اعتماد کنم؟ یسوخته بود؟ داشت التماس م میدلش برا

 کیراه راه بار یکتان راهنیپ. چشمم نقش بست يجلو رشیتصو. زانو فشار دادم يام را محکم رو یانشیپ

به  اهیو س يو سورمه ا يخاکستر فیاز ط یعنی. دیپوش ینم ییجور لباس ها نیمعموالً ا. دیو سف يسورمه ا

آن هم به . کمرنگ یشدند آب یم شیها راهنیتابستان رنگ پ يکرد تو یهنر م یلیخ. آمد یم نییزحمت پا

که کل هفته از  ایندارد برعکس ک يرنگها عالقه ا بیکردم کالً به ترک یخودم فکر م شیپ شهیهم. ندرت

 یراحت يلباس ها يوقت تو چیبود؟ چرا ه يطور نیچرا ا. داد یرنگ م رییتغ ییبه سبز کاهو یپرتقال ینارنج
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کردن بر آدم  استیبه اندازه ر يتنوع ظاهر ایت با ابهت اس یلیخ دیخواست بگو یم يجور نیراحت نبود؟ ا

طرح دار آمده بود مالقات  راهنیپ کیهمه سال با  نیدفعه چرا بعد از ا کیدور و برش مهم نبود؟ بعد  يها

 يو برش ها يسورمه ا قهی کیبار هیها و دکمه ها و حاش نیکه مد روز بود و با سرآست یراهنیمن؟ پ

خواست خودش را جوان نشان  یانگار م. خورد یو پنج ساله م ستیب...  ستیب يمخصوصش به درد پسرها

. مرتب داشت شیته ر کیاش هم  غهیصورت صاف و سه ت. موهاش هم فرق کرده بود شیمدل آرا یحت. بدهد

 يمن آن هم تو دنید يواقعاً برا یعنی. ساله ستیجوان ب کیمرد جا افتاده و  کی نیبود ب يزیچ کیکالً 

آنا خودش  دیبهش نگفته بود؟ اصالً شا یچیشکل درآمده بود؟ آنا ه نیزحمت داده بود و به ا وشخزندان به 

خودش به فکرش برسد  دمیهمه سال ند نیا يتو. که راحت تر مخ من را بزند دیایب يطور نیخواسته ا یم

کند که  تخداماس یآدم کیهمه پول حداقل  نیکردم با ا یفکر م یگاه. شکل و ظاهرش را عوض کند کباری

 ش،یاخم ها. بود يتکرار زشیهمه چ. تازه را هم امتحان کند زیچ کی يتکرار يبدهد جز آن رنگ ها ادشی

مثالً . دارد یاتیچه خصوص میتوانستم بگو یچشم بسته م...  دنشیشدنش، راه رفتنش، لباس پوش یمدل عصبان

 یوقت. داشت یشد محکم قدم بر م یم یانعصب یوقت ای. کرد یحرف مهم بزند گلو صاف م کی نکهیقبل از ا

 دیشا... بود  يهمه ادا و اصولش را حفظ بودم بس که تکرار. نشست یلبش م يخوشحال بود لبخند مطمئن رو

محبوبم ننوشته بودند تا بدانم طرز لباس  يمردها دنیدرباره طرز لباس پوش یرمان چیه يتو. هم باثبات بود

 شیخواندم مال صد سال پ یکه من م ییآن رمان ها. خب حق داشتند. دارد چقدر به اخالق آنها ربط دنیپوش

رمان  کی يتازه مگر مهرداد مرد محبوب من بود که از رو. سندیرا بنو زهایچ نیمد نبود ا دیآن موقع شا. بودند

 .هستند یچ شیبفهمم اخالق ها

مامان بهش . میب ما دعوت نبودخ... کرد  یکه عروس ياست روز ادمیبود؟  يمهرداد چه طور مرد واقعاً

با هم رفتند  ییاو را برداشت دوتا اوردیکه از دل مامان درب نیا يبرا. مهم نبود شیبرخورده بود اما بابا برا

مهرداد با من  ایکه روز مسابقه من و ک يبا آن رفتار. کردم یفکر نم ارشیبه ک یلیخ گریمن د. امامزاده صالح

 یدانم چرا وقت ینم.... آمد و  شیاستخر پ يام تو یبعدش هم که گند خوانندگ. عوض شد میبرا زیکرد همه چ

 .سراغم دیآ یهم خود به خود م یکنم آن سوم یفکر م یدوتا خاطره لعنت نیبه ا

بار هفت سالم بود که درباره اش حرف  نیاول. صورتم يو مالفه را انداختم رو دمیتخت دراز کش يرو کالفه

درست مثل حاال که ناخودآگاه مالفه را . کنم میقا ییجا کیخواست خودم را  یزدند و همان موقع هم دلم م

 .دمیصورتم کش يرو
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عصر  کیخوب  يبودند و از هوا دهیها را کنار باغچه گل چ یصندل. بود یجمع و جور خانوادگ یهمانیم کی

همه  يرو ایک. میکرد یم غیج غیو ج میدیدو یو چندتا از بچه ها دور آبنما م ایمن و ک. بردند یلذت م یتابستان

به مهرداد که جفتش نشسته بود  ونیدفعه هما کی. میسرمان گذاشته بود يرا رو اطیو ح دیپاش یمان آب م

 ها رو ساکت کن نیبرو ا: گفت

 بسه يباز: آمد طرفمان و داد زد. آن موقع هفده هجده سالش بود مهرداد

گفتم ساکتشون کن : دیبلند خند. کرد یم يداشت شطرنج باز ونیهما. زودتر از همه سرجا خشکم زد من

 کنن از ترس یم سیکه خودشون رو خ ينجوریا

. عمارت يمهرداد رفت تو. کرد یم ییرایمامان داشت پذ. بلند بلند آن خاطره را گفت ونیبعد هما. دندیخند همه

که دو  یزنند بعد پسر دکتر فرح یدارند درباره خودم حرف م دمیفهم یمن اول نم. دیاو هم خجالت کش یحت

 دمیخجالت زده دو. دیغش غش خند و يکرد شیج...  يکرد شیسال از ما بزرگتر بود رو کرد به من و گفت ج

...  ينداره بچه بود بیع:و گفت دیماجرا را به بابا گفتم و او هم خند. کردم هیگر یطرف خانه مان و کل

 کردن یم شیخودشون هم بچه بودن ج

 م؟ینبود میجور بود نیما هم هم: کرد به مامان و گفت رو

 .غرزد که خرس گنده ها بچه ام را ناراحت کرده اند مامان

 یه دیناه یمخصوصاً وقت. را با چاقو بتراشم کلمیواست هخ یچاق شده بودم و دلم م. دوم دوازده سالم بود بار

و  سدیبلد نبود انشا بنو ارشیک. زمستان بود. میعمارت بود يتو. آورد یم میوقت به رو یام را وقت و ب یچاق

را کش برود و به من بدهد تا بخورم و  یربتش شهیمامانش ش ينوشتن انشا از قفسه داروها يخواست در ازا یم

شربت  نیگفتم مامانم از ا ادتهی يشاد: و گفت دیغش غش خند میبزرگ تر شد یهرچند بعدها وقت. الغر شوم

 شه؟ یخوره الغر م یم

فقط اگه بهت . بود نیتامیو یشربتش مولت: نگاهش کردم و او گفت. زد یسوسو م شیچشم ها يخباثت تو برق

 ینوشت یهام رو نم نیتمر گهیگفتم د یم

درس  نیچندتا انشا نوشته ام و چقدر تمر یکوفت نیتامیو یقاشق از آن مولت کیهر  يدر ازا دمیکردم د حساب

شربت را  یچرا وقت دمیتاره فهم. چقدر ساده بودم که گولش را خوردم. کرده ام سیپاکنو شیرا برا گرید يها

 یچرب و بعد آب شدن یگشنگ عثکردم شربت با یخودم فکر م الیشدم و به خ یگرسنه م شتریخوردم ب یم

 .شود یم میها
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 يداد نوشته ها یاجازه نم یحت ارشیکه ک يالغر ییقاشق از شربت جادو کی دیکه به ام یروز زمستان آن

 لمیکردم قوه تخ یم یسالن کنار بند و بساط بار نشسته بودم و سع يرا بخوانم مبادا دستش رو بشود تو شیرو

کند  قمیو مثالً خواست تشو دیرا د نم ونیهما. سمیبنو يزیچ ارشیک يو درباره موضوع انشا ندازمیرا به کار ب

 يروز هیاصالً انگار نه انگار ... چقدر زود بزرگ شد : کرد گفت یعصرانه را آماده م لیو رو به مامانم که وسا

 کرده سیبغل مهرداد خودش رو خ يتو

دستش  يرا که تو يش مجله انشسته بود و به واکنش حرف بابا یسالن شرق يمهرداد تو. دیهم بلند خند باز

 لطفاً دیقصه مزخرف بردار نیدست از سر ا: و گفت دیکوب زیم يبود رو

دفترم را برداشتم . کرد یکار نم گریمغزم د. تمام بدنم گر گرفت. دمیواقعاً خجالت کش. حرف دل من هم بود نیا

 يچشم ها يو از جلو یرو نداشتم از در اصل یحت. آشپزخانه و از آنجا هم برگشتم خانه خودمان يو رفتم تو

 .باز هم اشکم راه افتاده بود. مهرداد که دانشجو بود رد بشوم

 ونیتا با هما دیو قول داد به بابا بگو دیرا بوس میموها. ام داد که شعور ندارند يپشت سرم آمد و دلدار مامان

 .گرفت یمن شدت م يها هیگر یموضوع مسخره بردارد ول نیحرف بزند که دست از سر ا

. تهران بود یحوال یباغ يمراسم جشن تو. زنده شد میخاطره برا نیبود که ا يبار نیسوم... مهرداد  یعروس روز

جشن را برعهده گرفته بود و  تیریبزرگ مد یفاتیشرکت تشر کیمامان و بابا رفته بودند گردش و تفرج چون 

آنها را دعوت کنند و  دندیپس الزم ند. شد یخانه تمام م نیا يهاوارینقش مامان پشت د. به مامان نبود يازین

 تیبروند و واقع يخواهد دو نفر یکه دلشان م دمیفهم یم. رونیاو را برد ب اوردیکه از دلش درب نیا يبابا برا

 یفقط خدا خدا م. باهاشان نداشتم یهم دل و دماغ همراه یلیبود که به خاطر دعوت نشدن به آن جشن خ نیا

. میخانه برو نیو بروم دانشگاه و زود درسم را تمام کنم و پولدار بشوم و از ا دیایب کنکور يها جهیکردم زودتر نت

 .یخام االتیچه خ

 یم يباز يآب خنک باز يرا تو میدامن لباسم را باال زده بودم و انگشت ها الیخیآبنما نشسته بودم و ب کنار

داشتم که دور از چشمشان  يحس لجباز کیانگار  یخونم مباح بود ول دید یصحنه را م نیا دیاگر ناه. دادم

عادت مهرداد است  نیدانستم ا یم دهیند. نفر از جا پراندم کی يصاف کردن گلو يصدا. کنم یحرصم را خال

 کرد؟ یم یچه غلط نجایاش بود، پس ا یروز عروس. باورم نشد دمیتا ند یول
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آدم  کیاز او  شیو مدل موها یمشک ونیکت و شلوار و پاپ. ستادمیم اصم بک شیرو يرا انداختم و جلو دامنم

پدر و مادرت کجا هستن؟ : آمد جلو و گفت. جذاب تر بود يتازه که از مهرداد تکرار زیچ کی. ساخته بود گرید

 خونه تون نبودن يرفتم تو

 رونیرفتن ب... رفتن ... رفتن : تند پلک زدم تند

 نیهمچ يکند آن هم تو یچه کار م نجایا دمینپرس یحت. جرم بود دیو ناه ونیهمااجازه  یرفتن ب رونیب انگار

 .یروز مهم

 ... يالزم دارم ببرم، اگر دوست دار يزیچ کیمن اومدم : جوابم را داد خودش

 بیهست؟ عج یدانستم چ یکه نم يزیدنبال آن چ دیایداماد ب ينبود به جا یکس یعنی. نگاهم کرد یچشم ریز

 کیتبر...  یراست: را فرو دادم میآب گلو. بردن ما به مراسم جشن بود يبرا شنهادشیتر پ بیاز آن عج. بود

 گمیم

هم  يچند لحظه همان طور ساکت رو به رو. صورتش نشست ياخم نامحسوس هم رو کی یحت. دیپر پلکش

ناخودآگاه . دوباره پررنگ شد شیو اخم ها بشیج يدست کرد تو. رفت ینم ینمانده بود ول یحرف. میستادیا

 کیشود برج زهرمار و  یکه االن م. عالمت هشدار بود کیاخم ها مثل  نیا. کرد دنیقلبم شروع به تند تپ

 دیببخش: گفتم عیسر. فتدیب یاتفاق نیخواست همچ یدلم نم. آورد یو اشکم را در م دیگو یم يزیچ

 نیا نکهیا. کردم یر بر سرم آمده بود را دوباره تجربه ماستخ يکه تو یهمان حس. رد شدم اطیکنارش به احت از

 شده سیدامنت خ: گفت. کرد یم جمیکه گ يزیچ کی. توش هست يزیچ کی رهیخ ينگاه ها نیسکوت و ا

رفته بود  ادمی يحتماً موقع آب باز. بود دهینم کش میزانوها کینزد ییبه  لبه دامنم جمع شد که تا جا حواسم

 سیلباس هات رو خ يکالً عادت دار: تکان دادم و گفت دییبه تا يسر. فتدیآبنما ن يدرست جمعش کنم که تو

 که بغلت کرده یکس يهم لباسا یگاه. یکن

بزنم چشم  یآنکه حرف یب. یسمیساد شعوریب. تکه اش را انداخت. آخر کار خودش را کرد. انداختم نییرا پا سرم

 ریحرف زد و او از خ ونیدرست که بابا با هما. خودم را جمع کردم. زندیبر رونید بغضم را بآماده بودن میها

چشم  يزل زدم تو یعصبان. کردم یخودم هم از خودم دفاع م دیانگار با یآن خاطره مسخره گذشت ول يادآوری

البد خدا به از مابهترون از همون ... البد نه  ؟ينکرد سیوقت خودت رو خ چیه يشما دو ساله که بود: شیها

 يهمه  میچون آدم هست میدار یمعمول یزندگ هیما که  یول. فرق کنه زشونیهمه چ دهیفهم و شعور م یبچگ
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از شما بوده که  ریتقص. کنن یم سیخودشون رو خ یدوسالگ يها هم تو دمهمه آ. رفتارهامون مثل آدمهاست

 شده سیو لباست خ يکرد بغل... بچه دو ساله رو  هی

 ...مثل از مابهترون  یکیتو از  یعنیاز مابهترون؟ : دیکش یقیباال برد و نفس عم ابرو

فکر . اخم کردم و ازش جدا شدم و رفتم خانه مان و درها را هم از داخل قفل کردم. حرفش را بزند نگذاشتم

 يکه ممکن بود تو يزیهرچ ایسوزاندن من  شتریب يبرا ای ییدلجو يبرا. دنبال سرم دیایکردم بخواهد ب ینم

اشک  یو من دوباره از ناراحت امدین. فکرم درست بود. کرد ینم بیع يکار از محکم کار یباشد ول فشیفکر کث

و مامان باز  یهمانیم يتو يگفتم چرا من را برد یکردم و بهش م یاگر مامان کنارم بود باز اخم م. ختمیر

 یم دیآمد آنجا ناه یم یهرک. يبود نیریو ش یتپل یلیخ يبچه که بود اوردیب هیشد قسم و آ یمجبور م

چون  دیکرد ناه یبعد هم استدالل م. ات ذوق کنند یو بانمک یوشگلهم از خ هیخواست تو را نشان بدهد و بق

که دوتا دندان جلوش از هم فاصله داشت و  يدختر تپل و موفرفر کیخودش دختر نداشت دوست داشت 

ام  یکه ناراحت دیگو یها را م نیکردم مامان ا یمن که فکر م. دختر مثل تو کی. داشته باشد دیخند یهمش م

من را  دیایحتماً آنقدر بانمک بوده ام که مهرداد دوازده ساله هم بدش ن. گفت یهم دروغ نم دیشا یکم شود ول

دوازده سالش بوده هم  یوقت یآمده اخمو بوده حت ایبه دن یکردم مهرداد از وقت یدانم چرا فکر م ینم. بغل کند

آن ....  فتمیرفتم بغل گرفته که ن یمداشتم از پله ها باال  هیبق یحواس یب يمن را که تو یوقت یحت. اخمو بوده

کرده ام و لباسش را به گند  سیام از ترس خودم را خ دهیرا که د شیبعد من اخم ها. موقع هم اخمو بوده

 .ام دهیکش

اگر راست  یحت.... بهم گفته بود فندق. آمده بود مالقاتم دیجد لیشکل و شما کیهمان مهرداد اخمو با  حاال

به من  دیقدر چاق نبودم با نیا گریحاال هم که د یعنیآخه فندق؟ ...اگر دوستم داشته باشد یحت. هم گفته باشد

هم  تایالبد به آناه. خاك بر سر ستیآدم ن مثلابراز احساساتش هم .... بانمک... فندق؟ آره جون خودش  دیبگو

 .حرف خنده ام گرفت نیاز تصور ا. چون قد بلند و الغر است. ارچنبریخ دیگو یم

 گرید ییجا کی ارشیخواست؟ ک یم یدوست نداشتم، دلم چه طور ابراز احساسات ارشیرا جز ک یکه کس من

درباره  نجایا يوارهاید يکه رو ییاز آنها. هیپا قیرف کی میها يبه قول همبند ای...دوست کیشد به  لیتبد

شدم دوست  یبود که من عاشقش م یکیاگر  یول. و ناموس و وطن قیسه تَن رف یسالمت... شان نوشته بودند 

 یجور کارها بهش م نیاصالً ا... پناه  رانیا مانیا نیمثالً هم. دوستت دارم دیکتابها بهم بگو يداشتم مثل تو

مرد  کیآغوش  يبه فرو رفتن تو میها یالبافیباز شود محدوده خ ییجا نیپام به همچ نکهیآمد؟ تا قبل از ا
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 دنیبوسه، چسب کیتصورم از  تیرا ناز کند و نها میبا دست موها. سدرا ببو میکه موها يشد جور یخالصه م

هم . شت بودمز اتیاز تمام تجرب یالمعارف رهیحاال دا یول. ام بود یشانیپ يکه دوستش داشتم رو یلب کس

من فقط احساس چندش  یبردند ول یجزء به جزئش لذت هم م فیتازه از تعر. آمد یکه بدشان نم میها يبند

باشد؟  يگریخلوت جور د يشد رفتار مردها تو یم یعنیشد  یم یعنی. هم تعجب یگاه. داد یمبهم دست 

و  دندیخند یهمه شان بهم م یول. دیایبرب ییکارها نیازش چن مانیمثل ا یکیتوانستم تصور کنم  ینم یحت

 رونیو عبوسش ب يداز جلد ج... تخت  يتو تایفکر کن مهرداد و آناه.... گفتند جوجه تازه از تخم درآمده یم

کارها به  نیاصالً ا. آمد یکدامشان نم چیبه ه. کردند رفتار کند یم فیزن ها تعر نیکه ا يو آن جور دیایب

 نیکردند که تو با ا یم رمیتحق یزدند و ه یمنحرف با لذت ازش حرف م يزن ها نیآمد فقط ا ینم یشکیه

 یعصب. کرد یخودش جور م يزاپاس برا کی فسر دو روز نشده طر يکرد یچشم و گوش بسته اگر شوهر م

 یبار بلندتر م نیکنم و ا ینم یوقت عروس چیبوده ه گرید یکیکه قبالً با  یگفتم من با کس یشدم و م یم

. دو سه نفر را نداده باشند بیمردها تا قبل از زن گرفتن ترت یکن یکه فکر م یخل هست زیچقدر چ که دندیخند

که تا  ییذره بهش عالقه داشته باشم؟ تنها مردها کیشناختم که  یم یآدم ک نیا جزاصالً ... هم  مانیا یعنی

 دیو سع مانیا...  ارشیک. بودند راجع بهش با من حرف زده بودند سه نفر هیبق ایاالن بهشان فکر کرده بودم 

. آمد ینم مراًبه مهرداد که ع. آمد بس که الت و لوت است یم ییکارها نیهمچ دیبه سع دیشا. خاله مه لقا

چشم آدم و  يزند تو یهو زل م کیفندق و بعد  دیگو یبار اول م يقدر خر است و به طرف تو نیکه ا یکس

. منحرفانه فحش دادم يفکرها نیبه خودم بابت ا. دیحرفش لرز يادآوریقلبم از ... » دوستت دارم« دیگو یم

زرد  يرا باز کرد و دندان ها ششین. ظاهر شد میرو يجلو یو صورت موشراب دمیسرم عقب کش يمالفه را از رو

 مالفه؟ ریز یبافت یم یالیچه خ یداشت: افتاد رونیب يادیز دنیکش گاریاز س

 نبود یکن یکه فکر م یآشغال يزایاون چ: سرش بود گفتم يکه تو یمزخرف ياز فکرها یعصب

 بود طرف؟ پیحاال خوش ت... به من چه ... که بوده باشه  رمیخب گ: کرد سیرا خ لبش

پوست . بزند متیگرانق يعطرها. خوش دوخت بپوشد يلباس ها. شود آدم پولدار باشد یبود؟ م پیخوشت مهرداد

خوشرنگ و بدون لک  یآنچنان يخوب و مسافرت ها طیمح يتو خوب، کار کردن يصورتش به خاطر غذاها

 یمن که م جفتحداقل . قدش هم بلند بود ونیمثل هما. گریبود د پینباشد؟ خب خوشت پیباشد و خوشت

 یبود ول پیآره خوشت. دیایهم نبودکه شکمش جلو ب یخوارگیاهل م. آمد یبه چشم م شتریقدش ب يبلند ستادیا

 .نداشتم و نخواهم داشت يکار الیخ يمن باهاش تو
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 دنت؟ید ادیم یامروز روز مالقاته، کس -

 .لبم نشست يپررنگ رو يلبخند. آمد یبابا م امروز

خوبه زندانه  دنت؟ید انیچقدر پول دادن که دم به دقه م يجد. يدار یآره خب ذوق هم داره راه به راه مالقات -

 کردن یم فیوگرنه برات اتاق خواب هم رد... 

 خدا شانس بده: بلند گفت. رفتم رونیآنکه باهاش حرف بزنم از سلول ب یکردم و ب اخم

 میانتظار کشنده هنوز برا نیمانده بود و ا یلیتا وقت مالقات خ. سلول يراهرو ها زدم و برگشتم تو يتو یچرخ

. باهاش حرف بزنم یتخواست بعد از آن دادگاه لعن یدلم م. که نوبت بابا بود ییمخصوصاً روزها. نشده بود يعاد

 ینم. گفتم یرا بهش نم نینه ا. رونیب میآ یروزها م نیمهرداد پول داده و هم میخواستم بهش بگو یم یحت

مراقبش . ناخوش احوال بود یکم شبیماه د يکردم؟ پر یچکار م دیبعدش با یراست. خواستم نگران بشوند

و من را پرت کرد  دیآخرش هم سرم داد کش. دیکلمه درباره فرار بگو کیبلکه  دمیچرخ یبودم و دور و برش م

 یگفت وقت. کردم؟ نه بعدش خوش اخالق شد ینکند دورم بزند؟ بعد چکار م. ودمواقعاً نگران ب. از سلول رونیب

 یشدن م یمخف يهم برا يفکر کی دیبرد با یم رونیماه من را ب ياگر پر. حالم بد است دور و برم نباش

... رفتم دانشگاه  یم خبریماه ب يهم مثل همدست پر دیشا. رمیکه بتوانم پولم را از ترنم بگ یراه کی. مکرد

 ....دندیفهم یهمه م

 رون؟یب يریم یک: به تختم دیکنه چسب نیدوباره ع یموشراب

 ستمیهروقت معلوم بشه قاتل ن: بستم چشم

 هیمنظورم چ یدون یم... خودت رو به اون راه نزن  -

 به تو چه: شیچشم ها يزدم تو زل

 شده؟ یچ نیمیس يدیشن: از هم در رفت ششین باز

 یم یهمه مان از رفتنش نفس راحت یعنی. شد یواقعاً حس م شیخال يجا. بود رفته بود يسه روز نیمیس

 شده؟ ینه چ: طرفش دمیچرخ. میدیکش

 ؟يدینفهم:  ران خودش يرو دیکوب محکم

 نه بگو خب: گفتم. خودم بودم يبعد از دادگاه و بعد مالقات مهرداد همش تو. نگاهش کردم منگ

اونجا  یمدت هیگفتن ....مارستانیآقا بردنش ت: را پشت گوشش انداخت شیتخت نشست و موها يرو چهارزانو

 ارهیادا درم ایاست  وونهیواقعاً د مینیبمونه بب
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 شیدنش واسه آزماشک داشتن؟ مگر قبالً نبرده بو یعنی -

 ارمی یسردرنم زایچ نیمن که از ا. دونم یچه م -

 خب؟: نشستم. رندیکنند تا مچش را بگ یسوال و جوابش م یدانستم کل یم. آوردم یمن سر در م یول

که جرمش اعدام بوده و حاال خودش  یزن نیرفته اونجا ادعا کرده ا یکیبعد . اس وونهیگفتن د گهید یچیه -

 ها جا زده شوهرش رو کشته وونهیرو تو جلد د

 گفت با شوهرش فرار کردن یم نیمینبود که س یزنه همون نیا -

 وونهیو دعوا بعد کاشف به عمل اومده شوهره هم د یکش تیو شکا تیخالصه شکا... آره : سر تکان داد تند

 بوده

 ؟یچ ینی: از هم باز شد میها چشم

بوده و به خاطر  يبستر گهیشهر د هی يتو یمدت هیپرونده از شوهره رو کرده که بعله آقا  یزنه کل یچیه -

 خانم نیمیتخته اش کمه و از قضا خوردن به پست س هینفهمه شوهرش  یاومدن تهران که کس لیحرف فام

 خوبه مونیگفت که وضع زندگ یپس راست م -

خالصه معلوم . اوردنیاسمش رو هم ن گهیورد خانواده اش دکه باال آ يبا اون گند یآره ول: باال انداخت شانه

 کرد داره یهم ادعا م نیمیبوده که س یمرض شوهرش همون شهیم

 ادشی نیهم يالبد برا. بوده است یتیعاشقش شده بود دوشخص نیمیکه س يمرد یعنی. از هم باز ماند دهانم

 .ختهیهم ر يرو نیمیرفته زن و بچه دارد و با س

 بود یشرفیعجب ب.... گرفته  ادی زشیدر آورده بود از عشق عز نیمیادا س یهرچ: گفت یموشراب

 چند وقت با هم بودن؟... مگه ... مگه  -

 عکسش رو نشونم داد. عاشقش بود نیمیس شییخدا یول.... دونم البد سه چهار سال  یچه م -

 ؟يجد -

 نیمیس یدون ینم... بشه  گریتونست باز یبندم م ینبود شرط م ضیاگر مر... بود  افهیخوش ق یلیخ... آره  -

 براش ختیر یم یچه اشک

گفت  یم يجلد پر يرفت تو یم یرو دوس داشته، وقت یگفت کس یوقت نم چیاون که ه: دمیپرس. شدم جیگ

 هم يرو ختهیر یکیاومد با  ینم ادشیبود که کالً  نیمیهم س یوقت.... خواسته به من تجاوز کنه  یمردك م
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زنه هم که ادعا  نیتازه ا... رو دوس داره  یکیاومد  یم ادشی ییوقتا هیدونم البد  یچه م: را خاراند سرش

 کرده کشک يما باز يجلو یهرچ ینیبوده پس  لمشیف نایکرده همه ا

 نه؟ ایسالم بوده  نیمینرفته از خانواده اش بپرسه س یشکیه: فرستادم رونینفسم را ب درمانده

 نیهم دیشا. بوده، وضعش خوب بود، البد براش پرونده درست کردن وونهیگفتن د دمیشا: مقابل واریزد به د زل

 اومدن سراغش جزو نقشه شون بوده یکه نم

 ده؟یرو فهم نایا یک: گفتم

 مرجان: دیغش خند غش

بود  یبود که عصب یکیمرجان . اش گل کرده بود و رعشه به جانش افتاده بود یوانگیهم دوباره رگ د مرجان

 یم گرید یکیو  میآمد یم نجایبه ا یو وقت میبود گرید یکیهمه ما . اش کرده بود وانهید نجایماندن ا یول

 شدم؟ یم یرفتم چطور آدم یمن اگر م. میرفت یم نجایاگر از ا میشد

 یکه فک م ییاونجا...مونه مطمئن باش یوقت پشت ابر نم چیخانوم ماه ه يشاد یول: میبازو يرو دیکش دست

 چسبه یشه و خرت رو م یم دایپ یکی یجست یکن

قاتل  دیکرد بمانم و صبر کنم تا شا یم دوارمیام ایکرد؟  یم دمیداشت تهد. ختیچشمم و من دلم ر يزد تو زل

 شود؟ دایپ ارشیک

انتظار کشنده ام . سالن مالقات يبردند برا یکه ما را م یبه طرف دمیزود دو. مالقات صدا زدند يرا برا اسمم

. میرا که زده بود به بابا بگو ییمهرداد و حرف ها يگرفتم ماجرا میچادرم را مرتب کردم و تصم. تمام شده بود

. نجایدوباره برگردد ا نیمیادم آمد ممکن است سیتازه . ماند یوقت پشت ابر نم چیماه ه یچون به قول موشراب

. کند يکار نیکردند که بخواهد همچ یبهش رحم نم هیکرد؟ اصالً بق یم يما نقش باز يدوباره جلو یعنی

گشتم  یکردم و دوباره برم یاگر من فرار م. کردند یکه باهاشان رو راست نبود خوب تا نم یها با کس یزندان

 نی، من هم هممعروف و محبوب شده بود یبعد از فرار برگشته بود کل یوقت یطوط ؟آوردند یسرم م ییچه بال

معروف و محبوبشان هم  نکهیآدم ها بپلکم چه برسد به ا نیخواست وسط ا یدلم نم یشدم؟ حت یم يطور

 ....مهرداد يمن برا تیهمان قدر مسخره بود که محبوب نهایا شیمن پ تیمحبوب. باشم

*** 

توقع داشتم . تر آمده بود نییآمار فروش از نصف هم پا. کالسه آمار فروش سه ماه گذشته را ورق زدم پوشه

کرده  نیرا خانه نش ونیهما. بود ختهیمن را به هم ر ارشیمرگ ک. اندازه نینه تا ا یباشد ول ختهیوضع به هم ر
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در عقرب حقوقشان را سر وقت گرفته  قمراوضاع  نیا يکه تو ییآدم ها هیچه مرگشان بود؟ بق هیبق یبود ول

 نیا يشان کرده بودم چرا تو یا و سنگ صبورشان شده بودم و همراهبودند من گوش شنو دهیهرجا نال. بودند

 یعمراً م دید یآمار را م نیا ونیحداقل به حال من شُل زده بودند؟ اگر هما ایکمک به حال ما  يبه جا بتیمص

 .راکد ساخت و ساز مجابش کنم ازارب يتکرار يتوانستم با قصه 

اوضاع  يکار ماند و تو يرو یهمان وقت که دولت قبل. میکردوضع مزخرف را تجربه  نیهم هم شیسال پ چند

غضبشان نکنند حاضر نشدند با ما  يباالسر يکله گنده ها نکهیاز ترس ا یمیقد يها يمشتر میتحر يبلبشو

بازار ساخت و ساز  يتو يا سابقهکه معلوم نبود قبالً چه  يبه دو سه تا شرکت تازه وارد دندیکار کنند و چسب

مشت خرچران و ماست بند  کیگفت  یآمد م یرفت و راست م یچپ م. بود یعصب یلیخ ونیهما. داشته اند

بازار  نیهم يتو یآدم کی يبشو یگرفت میکه تو تصم يآن روز دینبود بهش بگو یکی. شده اند همه کاره بازار

که توش  يبازار يالبته از نظر کهنه کارها میان بودخرچر یک زمانیما هم ظاهراً . گفتند یرا م نیهم هم هیبق

 یمعامالت ملک تشینها دیبدهند شا ونیها که راه و چاه نشان هما یاگر نبودند امثال فرح. میکرد یکار م

خب آن سال عوض شدن دولت هم حتماً چهارتا . شد شرکت مشاوره ساخت و ساز یم لیتبد فیشر –دولتشاه 

شد که  ينطوریو ا رندیبا چندتا آدم آشنا به اوضاع کار آمده بودند نبض بازار را دست بگ ونیهماخرچران مثل 

. دمیو من جان کندم تا خودمان را باال کش میعمالً ورشکسته بود. چهل درصد ریآمار فروش ما سقوط کرد به ز

 يتا خودمان را به مشتر. رمیتازه وارد را بگ يهمان خرچران ها يها یرآبیز يجان کندم به تمام معنا تا جلو

 يتو یکه حت ییشده کارمندها ریرفته، حاال که فندق اس ارشیچاپلوس ثابت کنم و حقم نبود حاال که ک يها

اگر آنا بود همان وقت همه شان را از دم اخراج . کنند یرا داشتم پشتم را خال شانیسخت هم هوا يآن روزها

. اش هم بترسند هیکرد از سا یم يآورد و کار یم شانیدرآمده به جا خمکار تازه از ت يرویمشت ن کی. کرد یم

به  یگرفتم ول یمثل من نبود که اگرچه سخت م یکیحقشان . سرشان باشد يباال یآدم نیحقشان بود همچ

 .کردم یوقتش جبران م

 ادیبگو ب یاضیبه خانم ر: رفعت را گرفتم یشماره داخل یعصب

 قهیچند دق. شود ینم میحال یچیشوم ه یبرزخ م یدانند وقت یه شان مهم. دیبگو يزیفرصت ندادم چ یحت

 سالم: آمد داخل یاضیدر اتاقم آرام باز شد و ر. دوباره گزارش فروش را نگاه کردم. دیطول کش

: کردم خشمم را کنترل کنم یو سع زیم يپوشه را پرت کردم رو. مبل يآمد و نشست رو. سر تکان دادم فقط

 ه؟یچ نیا
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 یفروش ریشما مد: از جا بلند شدم و گفتم. ستیداند منظورم چ یگفت نم یم جشیصورت گ یباز کرد ول دهان

 مثالً؟

 منه؟ يجلو هیگزارش مزخرف چ نیا: دمیپوشه انگشت کوب يرو

 .بلند شده بود یکم میصدا

 ...بود، بازار هم خودتون  ختهیبه هم ر یلیدولتشاه خب اوضاع خ يآقا: و گفت دیکش یقیعم نفس

همه گند بزنن  ستمیمن ن یاگه قراره وقت...  اریخودم رو واسه خودم ن يبهونه ها: را قطع کردم و داد زدم حرفش

 نجایا ینیکه بش يریگ یم ونیلیسه م یها؟ حقوق ماه ؟يچه کاره ا نجایشرکت پس شما ا نیا يبه سر تا پا

 نیسازه چرا قراردادش رو فسخ کرده؟ ا نیرسفارش تازه نگرفته؟ ز گهیبتن آرمه چرا د ؟یواسه من بهونه بتراش

 نجا؟یا هیچ یهمه آمار مرجوع

 يورق آن جدا شد و رو کیو  دمیکوب زیم يپوشه را محکم رو. در آمده بودند رهیگ ریاز ز باًیپوشه تقر يکاغذها

 دهیخط کش شیدور عددها قرمز سیکه با روان نو يکاغذ يشده بود رو خیم یاضیر يچشم ها. افتاد نیزم

 .بودم

به سرمد هم بگو ...  نجایا ادیاالن ب نیزنگ بزن بگو هم یبه تراب: رفعت را گرفتم یو داخل زیپشت م برگشتم

 ادیب

بندم  یچشم م یهرچ...  امیکوتاه م یهرچ. رو با شماها معلوم کنم فمیتکل دیمن با: شیسر جا دمیرا کوب یگوش

 نیبرنزه کن ایآنتال نیکه با حقوقش بر نیحساب چک کن نیفقط سر ماه بلد... گذارم  یخودم نم يرو یهرچ... 

 ن؟یبرگرد

 لیدل هی...  لیدل هی: به صورتم دمیدست کش. نشده بودم یهنوز خال یول. گفت ینم یچینشسته بود و ه ساکت

نه بگذار  ای... قصه تازه بساز  هی.... دور زیبازار کساد رو بر.... نداده باشم  ادتونیکه خودم ....که من بلد نباشم اریب

کار  يگور بابا میریبگذار پول بگ ستین شونیهم حال نایخوبه ا نیمرده، گفت ارشیخودم زحمتش رو بکشم ک

 آره؟

فرهمند چه  ایمعلوم نبود با زو. ستیزد حالش خوب ن یاش داد م افهیق. سرمد آمد داخل. اتاق دوباره باز شد در

طرف ولو  کیکه هر ورقش  يپوشه ا يچشمش سر خورد رو. کاشته اند که حال هردوتاشان خراب است يگند

 افتاده؟ یاتفاق: گفت. شده بود
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زد حالم را  یم تیدانست چه خبر است و خودش را به خر یخوب م نکهیا. خواست گردنش را بشکنم یم دلم

هردوشان هاج و واج . ختیر رونیب شیذهاتمام کاغ. اش نهیس يپوشه را پرت کردم تو. کرد یخراب م

 ستین الزم: داد زدم. خم شد جمعشان کند. شده بود نیپخش زم  يشده  یخط خط ينگاهشان به کاغذها

 نیقدر خوب گند زد نیا يبگو چطور ،یجمع کن يرو که زد يگند

 یحاضر م دیهمه شان با رمیاالن اگر قرار بود زهر چشم بگ یواقع او فقط مسئول حساب و کتاب بود ول در

اصالً . جهنم. دیخب بگو. هستم یآدم ظالم دینگو يباز بمیبا اشک تمساح و ننه من غر یاضیبودند که فردا ر

 .همه شان به جهنم

 دیببخش: اتاق يآمد تو اطیبا احت رفعت

 .پشت چشم نازك کرد یاضیر

 بله؟: زدم داد

 خب؟: یاضیرو کردم به ر. بودندهنوز ساکت . رفت رونیحرف ب ینگاهم کرد و ب رانیح

 بدم حیبتونم توض دیشا هیچ قاًیشما دق تیاگر بدونم علت عصبان: خونسرد گفت یلیخ

 ... يامضا نزد رشیهمه کاغذ رو مگر شما ز نیا... آمار فروش : دادم رونینفسم را ب کالفه

چپ نرو که بن  یخانم واسه من کوچه عل نیبب: و انگشت اشاره ام را گرفتم طرفش زیم يشدم رو زیخ مین

 اومده نییقدر پا نیقشنگ بگو چرا آمار فروش ا.... بسته 

 حیخب اگر الزمه خودم هم توض یمن تمام علت ها رو آخر گزارشم نوشتم ول: دیو کوتاه کش قینفس عم کی

 نیهست انیکه در جر خودتون. اخراج شده بودن ابایچندتا از بازار شیچند وقت پ نیهم نکهیاول ا. دم یم

 اونو که جلسه گذاشتم حل شد -

 خب انگار هنوز دلخور هستن یبله به ظاهر حل شد ول -

تا االنه خانم  شیمال سه ماه پ نیا... مربوطه  شیدو هفته پ یکیگزارش به  نیبعد هم مگر ا... به جهنم  -

 محترم

 گنیبراتون م دیاز خودشون بپرس. مربوطه یتراب يهم به آقا یبخش کیبوده،  نیا لشیمنم که نگفتم کل دل  -

. به ما دهیموجش االن رس... مربوط به وضع کساد بازاره  دیچه نکن دیبخشش هم چه شما قبول بکن کی.... 

 يتو رمیم یحیمن اگر مسافرت تفر. دیکن نیبه من توه يطور نیکه حقم بوده ا یبده که به خاطر حقوق یلیخ

 حسابش جداست نیستین یاگه راض. هستم در خدمت شرکت نجایوقتم رو هم که ا هیبق. رمیوقت آزادم م
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 يهمه شان دمشان را گذاشته بودند رو. شده بودند یاغیسه ماه نبودم و همه شان ...فقط سه ماه . کرد مکث

هم از  نیاکند و  یداد آخر سال گورش را گم م یم ماتومیآن از فروتن که اولت. خواستند در بروند یکولشان و م

اگرچه زن  یکی نیا. به بحران تازه ندارم اجیاالن احت. ستیاالن وقتش ن  یول. کند یم دمیکه تهد یکی نیا

که  میایکوتاه ب دینبا یکنم ول دایپ یتوانم به راحت یفروش پوست کلفت است و مثل او نم ریمد کی یاست ول

 .به جاش نگذاشته ام یکیحداقل تا . برش دارد االتیخ

 يسفارش ها يبه بخش فروش برا نیکه داد یگزارش تمام تنخواه: را ندادم و رو کردم به سرمد جوابش

مربوط به بخش فروش هست  یو خالصه هرچ میکه دار ییوصول نشده، تمام طلب ها يتمام چک ها ،يبعد

 یو آمار هرچ بلماه ق یهم گزارش مربوطه به انبارگردون یجدا جدا، هرچ یکن یآماده م کیرو قشنگ به تفک

 زمیم يخوام تا فردا صبح همش رو یم یکن یانبار هست از اول سال تا االن رو هم آماده م يجنس که تو

 سرمد؟ يباشه روشنه آقا

 بله چشم: تکان داد سر

. شاخ و شانه نکشند سشانییر يشود جلو یم شانیاصالً مردها زودتر حال. حساب کار دستش آمد یکی نیا خب

مث  یمزخرف يخرج دوست دخترها ایدانند مجبورند خرج خانه شان را بدهند  یباشد که م نیا لشیدل کی دیشا

 .فرهمند ایزو

 من برم؟ -

 زنه؟ یو هشت م شیروزا ش نیخانم فرهمند چرا ا: دمیبود که پرس رهیدستش به دستگ. تکان دادم که برود سر

 دونم ینم: دیپر شییوضوح لب باال به

 ؟یستین رشیمگر مد ؟یدون ینم -

 ستیمربوط به کار ن: آنکه نگاهم کند گفت یب

 دییخب بفرما یلیخ: گفتم. حرف بزنم شتریب یاضیر يخواستم جلو ینم

ولو شده کف  يبود که چشم دوخته بود به کاغذها یاضیحواسم به ر یرچشمیز. رفعت را دوباره گرفتم شماره

 ؟يزنگ زد یبه تراب: نیزم

 نیکه شما اجازه نداد انیرفته بود کرج اومدم بپرسم واجبه که االن ب. بله: آرام گفت رفعت

 کرج چکار داره؟ -

 بار داشتن لیتحو هیگفت رفتم سر پروژه ظاهراً امروز  -
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 نن؟یبش هیسا ریخورن که ز یانبار که خودش راه افتاده رفته کرج؟ ده تا آدم اونجا نون م ينبود تو یشکیه -

 هیباهاش حرف بزنم  ریخب شماره اش رو بگ یلیخ: گفتم. ربط نداشت زهایچ نیواقعاً به رفعت ا. دمان ساکت

 اریقهوه هم ب

را قفل  میدست ها. شد یم یخوب بود که آنا نبود وگرنه معلوم نبود باز چه بساط. نبود ونیبود که هما خوب

 نیفرمود یخب م: هم يکردم تو

کار  رمیگیکه م یکه حقوقم چقدره، به اندازه حقوق نیخواد منت بگذار یمن دلم نم: دندان فشار داد ریرا ز لبش

 کنم یهم م

 .... ستمین یاگه راض... نه جواب سوالم رو بده  -

 د؟یپرس یم میقدر سخته که مستق نیا دیکن هیتسو -

 جالبه یلیجالبه خ: زدم پوزخند

 دولتشاه؟ يجالبه آقا یچ -

حرف خودت  یوقت یبه اون راه ول یزن یمن، خودت رو م يجلو هیگزارش چ نیپرسم ا یم یوقت.. . یچیه -

 من تا تهش رو خودم حدس بزنم يمونه توقع دار ینصفه م

... زدم چرا  یحدس م.  را ندارند گریهمد دنیمعلوم بود چشم د. رد و بدل شد ینگاه نشانیآمد و دوباره ب رفعت

داند رفعت پشتش به  یدهد و حاال که م یو افاده به رفعت دستور م سیدماغ باال داده و ف نیبا هم یاضیالبد ر

بخش فروش  يتو یزمان کیاصالً رفعت . نجایباالخره هردوشان با هم آمدند ا. من گرم است حرصش گرفته

 یکار نم هم ازش سوال کردم چرا دل به یوقت. یشد به منش لیو تبد هیحاش يرفت تو واشی واشیبود بعد 

 یکیادب سر ساختمان  یکلفت و ب لیسب يمشت مشتر کیدهم تلفن جواب بدهم تا با  یم حیگفت ترج یده

رنگارنگ  يها يمشتر ای. سرش داد بکشد رشیکه مد اشتعار ند یاضیر. بود نیفرقشان ا. به دو کنم

 .کرد یرا م نهایا يگرفت جبران همه  یکه م یچون آخر ماه حقوق. فتدیآب ب دنشیشرکتمان دهنشان از د

. ستین یمشکل ستین یکاف يریگیکه م یحقوق یکن ینداره اگر فکر م یبیع: قهوه نگاه کردم و گفتم به

پوئن  یشرکت خودش کل نیا يباالخره سابقه کار کردن تو. هستن که استخدامت کنن گهید يمطمئنم هزارجا

که برگشت  ییاو چک ه يوصول نکرد یکه داشت ییها يترتمام طلب هات رو از مش یتا وقت یمثبته ول

 بود میجا در خدمتتون خواه نیخورده پول نشدن هم
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رو  یقبل يمن تا طلب ها هیکار نشدن نیا دیدونیخودتون خوب م: پاش را تکان تکان داد و از جا بلند شد یعصب

 ...و  ستیل يتو ادیتازه م يمشتر هیوصول کنم باز 

 يگزارش ها یشما وقت...  رمیگیبخش فروش رو خودم به عهده م تیریبه بعد موقتاً مد نیاز ا. ستینه الزم ن -

 ....رو که الزمه  يسرمد اومد همون کار يآقا

 يبا لجباز دیکن ینباشم، فکر نم يمفت خور يروین نجایرو کردم که ا میمن تمام سع.... دولتشاه  يآقا دینیبب -

 ره؟ یکارها جلو نم

 .کرد یم دمیداشت تهد میمستق ریغ. کردم تعجب

صورتش بدك . وقت توجه نکرده بودم چیپاشنه بلند بود؟ ه یلیکفشش خ ایقد بلند بود . ستادیا میرو يجلو آمد

 .بود ظیغل شیبه خاطر آرا شترشینصف ب ینبود ول

واقعاً  دیکن یگروکش دیبخواه نکهیا یول دیام رو آماده کن هیاالن برگه تسو نیاز کارم هم دیستین یاگر راض: گفت

 هیانصاف یب

سفته  دیتا طلب ها رو وصول نکن...  نهیکار هم يبرا دیهم بر گهید يهرجا ؟یگروکش: ام یدادم به صندل هیتک

ازش  دیسفته داره بر ونیلیهشتصد م یخواد از شرکت بره ول یفروتن م ياالن آقا... شه  یهاتون آزاد نم

هم  یمنه کانادا که سهله تا خود دب شیچک و سفته هاشون پ یتا وقت...  دهیم حیبراتون روال رو توض دیبپرس

 دیندار يفروتن که پست باالتر يباالخره از آقا دمیشما رو هم م یممنوع الخروج بیاالن ترت... تونه بره  ینم

بود  ستادهیهمان طور ا یاضیر. بود یتلفن اتاق را برداشتم، تراب یگوش. تلفنم همزمان با تلفن اتاق زنگ خورد 

 ؟یتراب يآقا ییکجا: گفتم یبه تراب. مقابلم و منتظر بود

 من برم؟: گفت یاضیر

کار بلد هستند از  یلیوقت هوا برشان ندارد چون خ کیکه . يکرد یخرد م يطور نیا دیجور آدم ها را با نیا

 .رفت رونیاز اتاق ب. دمطرف پنجره و جوابش را ندا دمیچرخ. است شانیحال شتریشان هم ب يباالسر

مهم . دستش رفته کرج ریز يکارگرها يداد چرا خودش به جا یم حیجمع شد که داشت توض یبه  تراب حواسم

 اوضاع فروش چرا قمر در عقرب شده؟: گفتم. نبود

 به خدا رمیاالن گ میزن یشرکت حرف م امیمهندس م: گفت
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حرف  سشیحرف رئ يدانست چه موقع رو یپنجاه و چند ساله خوب م یتراب. لبم نشست يرو اریاخت یب لبخند

که نفعش به  يفقط به خاطر کار شهیبود هم نیقانون نانوشته کار هم. از همان موقع ها بود یکیاالن . بزند

 .برسد یمانده بود به تراب یلیهنوز خ یاضیر. یجواب او را نده یتوان یرسد م یهم م ستیرئ

 برم مهندس؟ -

 یتراب يآقا ستمیفعه گفتم مهندس نصد د -

 کار رو تموم کنم برگردم؟ نید یچشم چشم اجازه م -

 انبار هست؟ گند زده شده به فروش ها يفقط آقا حواست به بچه ها یاجازه ما دست شماست جناب تراب -

 دم یم حیتوض امیگند نزنه م یرم خونه که کس یبله به جون جفت نوه هام من شب زودتر از نه و ده نم -

 خب خداحافظ یلیخ -

قهوه  هیخانوم : زنگ زدم به رفعت. کرده بود خیقهوه ام . ام را فشار دادم یشانیرا گذاشتم و دو طرف پ تلفن

 اریب گهید

را  یاضیگزارش ر یبودم که حت یآنقدر عصبان. هم آن وسط ها بود ارشیاسم ک. به کاغذها نگاه کردم دوباره

دود از سرم بلند . بود را خواندم شیرو ایکه اسم ک يها را جمع و جور کردم و برگه ابلند شدم و برگه . نخواندم

. دیکش ریسرم ت....  ارشیآخ ک. ارشیدست ک میبود که موقتاً داده بود ییده همان ها انیز يتمام بخش ها. شد

کردم  یو من غلط م يودکاش ب....  یرا بده تیتا جواب گندها يحاال که نبود ا؟یک زدمیداد م یسر ک دیحاال با

 ...کاش ....سر تو داد بزنم یشرکت کوفت نیبه خاطر ضرر ا

 !دولتشاه؟ يآقا -

 بله؟: را خشک کردم میبا دستمال چشمها. پشت پرده اشک تار بود رفعت

 حالتون خوبه؟ -

 ؟يقهوه آورد -

 بله -

 بخش فروش؟ يمدت بر هی یتون یخانم رفعت م: خواست برود که گفتم. گذاشت زیم يرا رو قهوه

 من؟: دیباال پر شیابرو

 ؟يمگر قبالً اونجا نبود.... آره شما : گرفتم نفس

 موندم یاگر کارم خوب بود که همونجا م... خب ... من  -
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مجبورت کردن  ای يراست بگو بلد نبود: داغ بود و لبم را سوزاند. جرعه قهوه خوردم کی. ندیکردم بنش اشاره

 رون؟یب يایب

 یلیخ ستیراحت ن ارایخب کار کردن با : را کج و معوج کرد لبش

 ارا؟ی -

 یاضیخانم ر -

 یصداش کن کیکه به اسم کوچ یهست یمیانگار اونقدر صم: دمیخند

 کنم یصدا م کیهمه خانم ها رو به اسم کوچ باًیمن تقر -

 ؟يندار یکه ازشون دل خوش ییاونا یحت -

 میکه ندار یشخص نهیمساله ما کاره با هم ک... اونا  یحت: زد لبخند

 .نگاهش کردم رهیخ

 م؟یدار -

 دانشگاه؟ يتو يخوند یشما چ گمیم... نه : باال انداختم سر

 به درد نخور زیچ هی -

 ؟یچ -

 فلسفه -

 فلسفه به درد نخوره؟: دمیخند باز

 یاگه فلسفه بخون یول ستیبدك ن يا یس باشخوبه اگه مهند یاگه دکتر باش نجایا... مملکت آره  نیواسه ا -

مدرسه ها معلم محتاج  يکه تازه اونم بس که تو رستانیدب ریدب ياریشانس ب یلیشرکت خ یمنش یشیتهش م

گفته و هگل بدبخت  یچ تبراش مهمه کان یدن بهشون، ک یهست به عنوان درس اضافه م يبه اضافه کار

به لعنت خدا  نجایا یاصالً علوم انسان. فلسفه خودش درس بده به بچه ها لیفارغ التحص هیبوده که  یدنبال چ

 لیوک یارزه خوبِ خوبشون حقوقه که آخرش بش ینم

 خوره؟ یبه درد نم یدونست یاگه م یخب چرا رفت -

 میژن حماقت دار یکالً خانوادگ -

 ن؟یفلسفه خوند یهمگ یعنی: قهوه خوردم گریجرعه د کی. خنده دار بود شیها جواب
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خونده خواهرم جامعه  خیخونده، مامانم تار یاسیبابام علوم س. میبه درد نخور خوند يرشته ها ینه همگ -

 خونده، منم که از همشون بدتر یاضیخونده، فقط برادرم ر یشناس

 نیهست یعلوم انسان يعلما یپس دسته جمع -

از نظر  یهرک. میزن یو حرف م مینیش یدور هم م یوقت دیخونه خودمون شا يتو: بار نوبت او بود بخندد نیا

 هی هیکه همش صحبت پول و امکانات ماد یخانوادگ يجمع ها يتو یول. کنه یم ریخودش ماجرا رو تفس

 میمشت عقب افتاده خل وضع

 د؟یزن یحرف م یخونه راجع به چ يتو -

 مردم شتریب نیشده ماش تیخاص یب دیچرا پرا اینداره  تیفیک نایماش نیچرا بنز نکهیمثالً ا -

 خب چرا؟ -

 بحث ده پونزده ساعته هست هیشه حرف  یدو خط جا نم يچراش که تو: باال رفت شیابرو

 هم خالصه کن نویا يد یم حیدو خط توض يرو تو یقدر خوب همه چ نیحاال شما که ا -

کشوره که چون دور و برمون  یاسیس يایگه به خاطر جغراف یمثالً بابام م...  گهیداره د ينظر هی یخب هرک -

 ...دونن  یرو امکانات م ییزایچ نیکنن شق القمر کردن که همچ یالبد فکر م ستین شرفتهیپ يکشورا

مثالً ترکمنستان  ای هیکشور رو به رشد یلیمثالً خ هیترک... ها  ستنیهامون همشون هم پسرفته ن هیهمسا -

 ....اتوبان هست  نیوسط ال يخط ها نیمن رفته بودم اونجا ا...  هیکشور پولدار یلیخ

 عالمت خط سبقت -

 کار گذاشتن یمهتاب نیترکمنستان کف زم...  گذارنیآسفالت عالمت م يبا رنگ رو ایدن يهمه جا... آره  -

 دیکن یم یشوخ: کرد تعجب

 شهیروش رو ش... کار گذاشتن  یخط ممتد مهتاب هیرو  نیچقدر پول دارن که کف زم نیبب...  هیچ ینه شوخ -

کنه و  یدوازده ساعت برق مصرف م قاًیداره بعد دق یهم رد بشه خط بر نم یلیگذاشتن که تر مینشکن ضخ

 بود ينجوریکه ا تختشونیپا يحداقل تو... روشنه 

 دونم ینم -

 شنهادمیپ يرو. میزن یمبعد حرف : به رفعت گفتم. ترنم بود. شماره را نگاه کردم. وقفه یب. خورد یزنگ م تلفنم

 خودم هستم يهرجا کم آورد...فکر کن

 بله؟: را دادم یجواب گوش. رفت رونیجا بلند شد و ب از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٣٤٥ 

 دولتشاه؟ يآقا -

 دییبله خودم هستم بفرما -

 افتاده؟ یاتفاق: ستادمیاز جا بلند شدم و ا. کرد و نگران شدم مکث

 ... گهید يفکرم به جا یمزاحم شما شدم ول دیببخش -

 حرفت رو بزن.... بگو  -

 يشاد يبابا -

 .نییام نشسته بود شره کرد پا قهیشق يرو تیکه از عصبان يسرد عرق

 یبه مامانش م روزیمن زنگ زدم د....  مارستانهیب... حالش بده  یلیخ یعنی. ستیحالش خوب ن: گفت ترنم

 نه ایخواستم بدونم پول رو گرفتن 

 !؟یبهشون درباره پول گفت -

 یلیاگه بفهمه حال باباش بد شده خ يشاد. ناراحت بود یلیخ یول...  گهینه نه فکر کردم مامانش خودش م -

 ششون؟یپ نیبر شهیخوره م یغصه م

 شده؟ حالش چرا بده؟ یچ: دمیرا محکم عقب کش میبستم و موها پلک

 مارستانیمن امروز رفتم مالقاتش ب -

 !مارستان؟یب -

... روز افتاده  نیکه روشون هست به ا ییکنم از فشارها یراستش فکر م... بده  یلیبله گفتم که حالش خ -

 هیدونم به خاطر نبودن شاد یمن م یشدن ول تیهاش اذ هیر نایو ا یگفت به خاطر سم پاش یدکتر م

هم  يدندان رو. فکرم مختل شده بود. یصندل ينشستم رو. کند یم هیمعلوم بود دارد گر. دیلرز یم شیصدا

 باشه آدرس رو برام بفرست لطفاً: دمییسا

 ...که  یاون پول... مزاحم شما شدم فکر کردم اگه پول الزم داشته باشن  دیببخش -

 عیآدرس رو سر. رمیباشه م... خب  یلیخ: گفتم نیهم يخواستم پشت تلفن درباره آن پول حرف بزند برا ینم

 بفرست برام

 اونجا دوباره مایخودم هم کالسام تموم بشه م. فرستم یم -

 منتظرم...  یاوک -

 .زد یبه در اتاق م  یکس. به صورتم دمیرا قطع کردم و دست کش یگوش
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 بله؟: به در خورد يدوباره تقه ا. شدم کاغذها را تند جمع کردم بلند

رد . پا و آن پا کرد نیا. سر بلند کردم و منتظر ماندم بدانم چه کار دارد. ستادیا میرو يآمد جلو. برگشته بود ارای

مامان فندق، خود فندق،  د،یبودم؟ ناه دهیچند زن را د هیتا به حال گر. کرده هیگفت گر یچشمش م ریز یاهیس

 .دور و برم بود انیچقدر زن گر. بود یکی نیدوست فندق، آنا، رفعت و حاال نوبت ا

 بله؟ -

 ...تند رفتم  یکم هیفکر کنم ... کنم  یخواستم معذرت خواه یمن م -

 نیها هم هم يبا مشتر. یکرد و بعد حاال آمده بود ماله کش یبه وقتش خوب رفتار نم. و حوصله نداشتم حال

هرکجا چه  دیفهم یقدر خنگ بود که نم نیا یکرده بود وقت شرفتیقدر پ نیا يکرد؟ اصالً چطور یجور رفتار م

 .بود نییجور رفتار کند؟ قدرت انتقالش ظاهراً پا

 ن؟یهم ستیمهم ن... خب  یلیخ -

که زده به خاطر کار  ییدانست نصف گندها یهم م دیشا. زود مدارك را جمع کردم. رفت رونیتکان داد و ب سر

 یمرده و نم گریکه د ارشیفکر کرده ک... انداخته  ارشیدوش ک يهمه اش را رو خودیب دیشا. خودش است

 نه حاال یمش برود ولفرستاد یم دیبا... بدهد چه بهتر  حیتواند توض

 قرار دارم تا عصر کنسل کن یهرچ: رو به رفعت گفتم. رفتم رونیرا برداشتم و از اتاق ب فمیک

 ...باشه فقط  -

 بله؟ -

 کار کردن راحت تره نجایواسه من ا نیبش الیخیرو ب شنهادیاون پ شهیم دیببخش -

 .دینگاهش را دزد. نگاهش کردم هیچند ثان. مقابلش ستادمیا

 برنامه کارهات رو بردار: گفتم

 ؟یچ -

 ییجا میریدفتر برنامه هات رو بردار با هم م -

 ...تلفن ها رو  ستین یکس.. آخه  -

 جان ممد؟: کردم به آبدارخانه رو

 بله آقا: ستادیمقابلم ا نهیآمد و دست به س رونیب یافغان پسرك

 ایب: دست بهش اشاره کردم با
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 گهیاش دزودب: به رفعت گفتم. آمد جلو

 ینیشیم: زیبه جان محمد گفتم برود پشت م. بلند شد زیو دفتر تلفن را برداشت و از پشت م دیسررس کی رفعت

بعد زنگ  یگیو م یسینو یکار داشت اسمش رو م ستیکه االن ن گهید یهرک ایزنگ زد با من  یهرک نجایا

 ؟یوصل کن يتلفن بلد...  میزن یم

 بله بلدم: هوا کردن آپولو را بهش داده باشم خوشحال گفت تیمسئول انگار

 ؟يدیبه اتاقش فهم یکن یکار داشتن که خودش بود تلفن رو وصل م یخب اگه با کس یلیخ -

 بله چشم -

 ؟یکنیچه کار م ستیکه االن ن یهرک ایپدرم  ایکار داشت با من  ینره اگه کس ادتی... خوبه  -

 زنگ بزنه بعد گمیم سمینو یاسمش رو م -

بعدش اگه خانم رفعت  یمون یم شیتا ش. خودمون م،یزن یبعد خودمون زنگ م: دادم رونینفسم را ب کالفه

 يبر یتون یبرنگشت م

 دییبفرما: به رفعت گفتم. تند سر تکان داد تند

انگار  میدادهایداد و ب. ساکت بود. به کل دفتر انداختم ینگاه میپشت سرش ن. یراه افتاد به سمت خروج جلوتر

 .سوراخ يهمه شان را فرستاده بود تو

 یرو که جان ممد هم م يکار: گفتم. وارد اتاقک شدم و در بسته شد. آسانسور را نگه داشته بود که برسم رفعت

 بکنه ها؟ دیکه فلسفه خونده که نبا یکیتونه بکنه 

 امکیپ. ساکت و منتظر نشسته بود. را راه انداختم نیماش. میو سوار شد نمیطرف ماش میبا هم رفت. نگفت يزیچ

 نیبا ا. به ساعتم نگاه کردم، چهار بعد از ظهر بود. مرکز شهر میرفت یم دیبا. امام مارستانیب. ترنم را چک کردم

 احتماالً میدیرس یشش عصر م کیتراف

 ؟یکن شرفتیپ يدوست ندار یعنی...  يراحت تر نجایخب پس ا: گفتم

 باشه یچ شرفتیتا پ -

 آل دهیخوب و ا یزندگ گهید نهیهم شرفتینکن خانم، پ یرو فلسف هیقض -

 بدم لیخوام ادامه تحص یکه م نهیراحت ترم واسه ا نجایاگه گفتم ا یهستم ول یخودم راض یمن از زندگ -

 .را کم داشتم که رفعت هم ساز رفتن کوك کند نیهم فقط



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٣٤٨ 

فوق فلسفه  يخوا یشهر شما م يچرخن تو یم کاریب شیمهندس يها سانسیفوق ل: پوزخند زدم یعصب

 ؟یکجا برس يریبگ

 يچرا تو یلیخ.... مدام از خودم بپرسم چرا  نکهیعاشق ا. من عاشق فکر کردن هستم یدونم ول یرو نم هیبق -

 ذهنم هست که دوست دارم بهش فکر کنم

 امدهین یحت. نکرده بود تیهم شکا بودمش و او دهیکه سه هفته ند ییرضایعل. بود رضایمثل عل ییجورها کی

 ؟یخب بعدش چ: سر تکان دادم...  ایمعرفت شده بود  یب. کنمیبود بپرسد چه کار م

 دیکن یدونم فکر م یفکر کنم، البته م جهیکه بخوام به نت ستیبعدش و قبلش معلوم ن... که ته نداره  ییایدن -

 برن یها هم با خل بودن لذت م یعاقل باشن بعض دیداره همه که نبا یخب چه اشکال یخل هستم ول

 ؟یارشد فلسفه بخون يخوا یم يجد: گفتم. بود یفشار عصب هیجور تخل کیخنده ام . بلند. دمیخند

 بله فلسفه علم -

رشته را  نیخواست هم یخودش هم م یزمان کیاصالً . ستیدانست فلسفه علم چ یم رضایعل. باال رفت میابرو

داشته  کیزیف سانسیل دیاست با هیفلسفه علم علوم پا ازین شیدونم پ یکه م ییتا اونجا یول: گفتم. بخواند

 فکر کنم یاضیر ای یباش

 هم دارم کیزیف سانسیل یخوام بخونم ول یم یفلسفه علوم اجتماع شیگرا -

 يفلسفه خوند یمگر نگفت: برگشتم نگاهش کردم اریاخت یب

 هم خوندم کیزیبا هم داره؟ فلسفه خوندم، ف یمنافات -

 م؟یکه ما خبر نشد يخوند یک -

 دینفهم یشکیبود ه یرپوستیز... نور خوندم  امیپ: زد لبخند

 .دمیخند باز

 حیترج یول هیشغل شرفتیمنظورم از نظر پ... مث اون بودم  یکیکار کنم االن  ارایخواستم با  یاگه م: داد ادامه

هم که دنبالش بودم واسه  یاون وام. خودم برسم يباشم که بتونم به عالقه ها رتریگوشه گ یکم هیدادم 

کار دست درس ها رو  يچندتا دانشجو با دیرشته کالس کنکور نداره خب با نیا یعنی... کنکور بود  يکالسا

 برداره نهیهم خب هز یکردم کالس تک یدوره م

 ؟یبعد چ یو بخون یکه قبول بش رمیگ -

 برم رانیاز ا دیبعد شا ...دونم  ینم -
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 کجا؟ -

 آلمان.... مهد فلسفه .... معلومه  -

 ایبودند  يجور نیها ا یهمه منش. من را به مهد فلسفه برساند یمنش کی يایکردم وارد شدن به دن ینم فکر

که کارش را  يا هیحاش یب یمنش. یها فرق داشت نگهش داشته بودم؟ قطعاً دوم یمنش هیچون رفعت با بق

 یم ای...زد ینم کیهم ت یکس اب. فضول هم نبود. زد یغر نم. آورد یبهانه نم. داد یربات خوب انجام م نیع

 .گفت یم ياگر بود انور. نبود نیزد؟ او جزو مظنون

 واسه دکترا آره؟ يریبگ هیبورس يخوا یم -

 ندارم يخب چاره ا یسخته ول یلیالبته خ... بله  -

خانم  نیبب: مطمئن لبخند زدم. کیبه گره کور تراف میدیو رس گرید یابانیخ يوت دمیچیپ. شد دایپ لشیآش پاشنه

بودم  یآدم نیباالخره خودم هم همچ. یچشم بپوش زایچ یکنم به خاطر عالقه هات از بعض یرفعت من درك م

تو رو  یکه از نظر عقل ییزایبا چ ستقلبت ه يکه تو ییعالقه ها نیب یقائل بش تیاولو دیبا ییجاها کی یول

 گم؟یم یچ يریگیم. رسونند یبه اون عالقه م

واسه  يناچار یساله است ول ستیب يدختر کوچولو هی تیعالقه قلب يدیبله مثالً شما که االن تازه فهم -

 به مقصد یتا زودتر برس يایکنار ب یفعل یبهش با منطق زندگ دنیرس

 گم؟یدرست م: طرفم دیچرخ. اش جا خوردم ییجسارت و رك گو از

خودت رو آماده  يطور که دار نیپس هم گمیم یچ یفهم یحاال که م: گفتم. حرف حساب جواب نداشت 

درست تموم  یهست که وقت يمطمئن باش حقوقش اون قدر... واسه امتحان ارشد برو بخش فروش  یکنیم

 مهد فلسفه يگرفتن راحت بر هیشد بدون بورس

 تونم ینم -

 چرا؟ -

با هزارجور آدم سر  دیبا... شلوغه  یلیبخش فروش خ. شما تضاد داره شنهادیکه من دنبالش هستم با پ يزیچ -

تونم  ینم گهیکنه و د یم تمیاذ نیمغز گچه ا يسرشون به جا يکه به نظر من تو ییاونم آدمها. یو کله بزن

 هدف خودم يتمرکز کنم رو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٣٥٠ 

ربط  یخون یکه شما م يزیکنم چ یمن فک م: گریگره د کیبه  میدیو رس میخالص شد کیبند تراف از

 شتریکه نصف ب ییایواسه دن یچیو نسخه بپ ینیبش ییاتاق تنها هی يتو يشه بر ینم... داره با آدما  یمیمستق

 کاسه سرشونه يمغز گچ تو يآدم هاش به جا

به . داشته باشن یچیکنن ارزش نسخه پ یم یزندگ یکره خاک نیا يکه رو ییکنم همه آدما یمن فکر نم -

 یم... سوال دارن  یکه از خودشون درباره زندگ ییواسه اونا... عده معدود  هیشده واسه  دهیآفر اینظر من دن

 يشدن تا اون آدما دهیکه آفر موجودمشت  هی.... لشکر هستن  یاهیس هیخوان بق یم یواقعاً چ یدونن از زندگ

مردم حوصله  شتریب... باشن  تیاهم ینقش ب نیمتوجه ا خودشون نکهیاهل فکر رو به هدف برسونن بدون ا

 رنیمده اونا هم دنبالش م یراه زندگ نیامروز ا.... بره  یموج اونا رو کجا م ننیبب ننیش یم... فکر کردن ندارن 

اسطوره  شهیآدم م نیهم شهیآدم معروف م نیامروز ا....  رنیباز هم دنبالش م شهیمد م گهیراه د هیفردا .... 

 يالگو نیاوش یزمان هیگفت  یبابام م...  شونیزندگ يشه الگو یاون م شهیمعروف م گهید یکیفردا ... شون 

دنبال  رنکنن چرا دا یلحظه فکر نم کی یحت... بوده  یکه روسپ نیاوش دیبوده، فکر کن یرونیا يزنا یلیخ

 شده باشه زمیپنوتیکه ه یدرست مثل کس....رنیراه م یکی

او هم از خودش . بودم دهیبود که من در نگاه فندق هم د یصورتش آرامش يتو. میشد یم کینزد مارستانیب به

 د؟یپرس یم ییسوال ها نیهمچ

که  ییمایو از تصم رنیگیم میها تصم یکله گچ يکه برا ییشده واسه اونا دهیآفر ایدن: نگاهم کرد برگشت

 کنن یم فیک یکل رنیگیم

 یم شیخواهم و داشتم برا یم یچ یدانستم از زندگ یها بودم؟ نه من م یگچ من جزو کله. گفت یم راست

 ممیتصم يمن رو یول: پارك کردم مارستانیدورتر از ب ییجا کیرا  نیدادم و ماش رونینفسم را ب. دمیجنگ

هردومون به  ينجوریا. یفتیب هخودم کنارت هستم تا را. بخش فروش ییایشما از فردا م. دارم خانم رفعت دیتاک

 يمن هم به همون دختر کوچولو... که بتونه شما رو برسونه به آرزوهات  یشما به پول. میرسیهدف هامون م

 یدون یازش نم یچیساله که ه ستیب

 قدرش رو بدونه دوارمیبرخورده ام ياون دختر کوچولو به آدم نادر...  شناسمیشما رو م یول: زد لبخند

 یتون یم ياگه دوست دار. شرکت شب شده يتا برگرد یول. من تموم شدخب حرف : نگاهش کردم نیغمگ

 ممکنه کارهام طول بکشه... بهتره  ياگه خودت بر یبرگردم برسونمت خونه ول یصبر کن

 ن؟یشرکت بگ يها رو تو نیشد هم ینم: زد لبخند
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فکر کن که فردا  نیذهنته به ا يکه تو ییفکر کردن به چراها يامشب به جا... زمان کردم  تیریجور مد هی -

.... 

...  نیم دونیمن دوست ندارم برم م... دو روز بگذره  نیکه راه انداخت ییدعوا نیاز ا دیبگذار... فردا نه  -

 شما هم بهتره يبرا ينجوریا

 اوضاع شرکت درهم برهم شده. تونم صبر کنم یهم نم یلیخ یباشه ول: میشد ادهیپ نیماش از

 مینش مونیهمه اصرار پش نیبعداً از ا دوارمیقبوله ام: گفت تانمارسیدر ب يجلو

به رفعت که  ینگاه مین. ندیکرد من را بب یچشم چشم م تیترنم وسط جمع. تکان دادم و ازش جدا شدم سر

 مزاحمتون شدم دیببخش: جلو آمد و گفت. رفت انداخت و صبر کرد از پله ها باال بروم یداشت م

 کجاست االن؟ -

 ... گهید مارستانیب هیمنتقلش کنن  دیاحتماالً با یول هیبستر شبیاز د.... اتفاقات  -

 کجاست؟ یخانم بهشت. دمیرو م بشیخودم ترت ستیمهم ن -

 يفکر کنم رفته مالقات شاد. امروز نوبت مالقات بود: دیکش آه

جا  نیشما هم: به هم فشار دادم لبم را. شد یم تیاذ یلیخ ستیباباش حالش خوب ن دیفهم یاگر م. دیلرز قلبم

 باش تا برگردم

تخت  يرو میدیرا د گریالغرتر از دفعه قبل که همد. کنم دایرا پ یداخل و با چند پرس و جو توانستم مندل رفتم

مشکل  یلیخ شیها هیبا دکترش صحبت کردم و گفت ر. کنم دارشیخواستم ب ینم. خواب بود. بود دهیخواب

 مارستانیانتقالش را به ب بیتا ترت. داردبه استراحت  ازیاش را دامه بدهد و ن یکار قبل گرید دیگفت نبا. دارند

 .بود يانور. اهمیتلفن س. خورد یتلفنم زنگ م. دیساسان بدهم دو ساعت طول کش

آمدن از اتاق مامان  رونیموقع ب. صورتش چشم بسته بود يرو یژنیکه هنوز با ماسک اکس یمندل شیپ برگشتم

خسته . معلوم بود صورت خودش را با ناخن چنگ انداخته. قرمز بود ادیز هیاز گر شیچشم ها. دیرس هم يشاد

 سالم: انداخت و گفت یمندل به ینگاه میدلخور ن. البد ترنم بهش گفته بود. تعجب نکرد دنمیبود و از د

 ساسان مارستانیبرنشون ب یرو دادم م بشیاالن ترت. دینگران نباش شهیحالشون خوب م -

 ساسان کجاست؟ -

داد  شنهادیبهتره دکتر خودش پ نجایاز ا هیخوب مارستانیب یول دینگران نباش ستیدور ن نجایاز ا یلیخ -

 دهیساسان رو انجام م يتو يو بستر صیترخ يکارها ادیاز کارمندهام م یکیزنگ زدم به . اونجا مشونیببر
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 يگفت با شاد یخواست م یدلم م. نش نشان بدهدواک میتصم نیجان نداشت نسبت به ا یحت. بود خسته

 .بپرسم دیچرخ یزبانم نم یول دیبگو يزیچ يخواست از شاد یدلم م. نه ایحرف زده  هیقض نیدرباره ا

 کشم ینم گهیمن د....  نیالزمه بهش بگ يهرکار رونهیب...  دیسع... خواهر زاده ام : دیکش آه

هوش و گوش افتاده  یاون خراب شده، باباش ب يبچه ام افتاده تو: نگاه کرد یدرمانده به مندل. راه افتاد اشکش

 برداره نیزم يخدا من رو از رو...  نجایا

: رونیاز اتاق بردمش ب. کنم یهمدل یمجبور بودم با زن مندل. توانستم جواب بدهم ینم. باز زنگ خورد تلفنم

 رونیب ادیهم م يشاد.... اونجا مراقبش هستن ... خوب  مارستانیب هی مشیبر یگفتم که م. دیحرف رو نزن نیا

 جونش به جون باباش بسته است....  دنشید ادیبچم امروز منتظر بود باباش ب: را پاك کرد اشکش

 نیبهش که نگفت: توانستم صبر کنم ینم گرید

سر  ییچه بال دینیبیم. ندم بتیشه که به طفل معصومم خبر مص یقدر سرَم م نیا: نگاهم کرد دهیو رنج دلخور

من که . کنم یمن که حاللش نم... رو داد  یبود آقا مهرداد؟ باباتون خوب حق مندل نیحق ما ا ن؟یما آورد

 .هست يخبر هیفهمه  یاون بچه از نگاه آدم م ینگفتم ول یچیه

شده بود مرغ ....  ستین يزیمامان چ گمیبهش م یه.... التماسم کرد : گفت دهیبر دهیبر. اش راه افتاد هیگر باز

 نمیروزا رو نب نیمن رو بکش ا ایخدا.... سرکنده 

 يبرم دنبال کارها دیمن با: گفتم. واریخواست سرم را بکوبم به د یدلم م. ختمیرا با دست به هم ر میموها

 د؟یافتاد به من زنگ بزن یمگر نگفتم هر اتفاق....  نجایا ادیم يبه اسم اکبر ییآقا هی...  يشاد

 يبرا چارهیب یکه مندل م؟یآواره خونه مردم شد میسرمون ندار يسقف باال هیبگم؟ که  یزنگ بزنم چ: شد براق

 جون بکنه دلش هم نگرون بچه اش باشه؟ گفتن داره؟ دیلقمه نون صبح تا شب با هی

 یقبول م. بود یبهشت يآقا... کمک ندادم به خاطر خود  شنهادیمن اگر پ: آرام گفتم. دمیخودم خجالت کش از

 کنه؟

 میکنه هنوز خدامون هست که محتاج بنده هاش نباش ینه نم: نگاهم کرد طلبکارانه

 باشه؟....دیبود به من زنگ بزن يهرکار... کنم  یفقط خواهش م... کنم  دایپ یراه هیفکر کنم  نیاجازه بد -

.... سر خر  یب...  ییتنها. حرف بزنند يخواستند درباره شاد یحتماً م شش؟یرفتم پ یم دیبا. شده بود داریب یمندل

 که؟ نیاومد خودتون هست ياکبر يبازم، اقا امیفردا م: گفتم

 .تکان داد سر
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 ریشب بخ: گفتم

رفتم . بودند ستادهیو خواهر نُنُرش هم جفتش ا دیبود و سع ستادهیگوشه ا کیترنم . رونیرفتم ب. را نداد جوابم

 ؟یشما نرفت: گفتمرو به ترنم . جلو و هردوشان بق کردند

 بمونم نیخودتون گفت -

 امر؟: گفت دیسع. خواسته ام یگفته ام و چ یرفت چ یم ادمیقدر ذهنم شلوغ بود که  آن

 دییبفرما: رو به ترنم گفتم. را ندادم جوابش

من  ؟یاضیبود؟ اسم ر یماند؟ اسم رفعت چ یخاطرم نم يبود؟ چرا اسم زن ها تو یاسمش چ...  دیسع خواهر

 .فندق...کردم یخاطرم تکرار م ياسم را تو کیفقط 

 دیمحترم دست از سر ما بردار يآقا د؟یکن يباز لمیف نیباز اومد: گفت دیسع خواهر

 اومده کمک کنه شونیا: ترنم گفت. بودم رانیکرد ح یماجرا م یخودش را قاط نکهیاز ا. نگاهش کردم متعجب

 م؟ینیبب دیبا ویک میما کمکش رو نخواه: سپر کرد نهیس دیسع

 جلوتره نمیماش. دییشما بفرما: ترنم نگاه کردم به

که  یمسائل يبه شما نداره تو یربط چینکردن من ه ایکمک کردن : دیاز ما جدا شد و رو کردم به سع ترنم

 ... یربط

 مردك؟ یمملکت ي کارهیتو چ: و هلم داد عقب دیام را چسب قهی

فردا  دیولش کن سع: آمد جلو و گفت. اسم خواهرش بهناز بود... بهناز . کنجکاو نگاهمان کردند يسه نفر دو

 زندان ندازهیفرسته تو رو هم م یرو م لشیوک

 يرو میفکم از فشار دندان ها. نمیآنکه جوابش را بدهم راه افتادم به سمت ماش یرا صاف کردم و ب رهنمیپ قهی

خب وسط آن همه . مال من است نیکدام ماش دیجالب بود که فهم. بود نیماش يترنم جلو. هم درد گرفته بود

را زدم و به  نیقفل ماش. زد یباز زنگ م يانور. تابلو بود یلیمن خ يگنده  نیماش ابانیخ هیو پژو حاش دیپرا

 بله؟: را جواب دادم یگوش. ترنم گفتم سوار شود

 محل قرار ایب -

 شده؟ یچ -

 دولتشاه؟ يآقا: ترنم گفت. زل زدم میدر سکوت به رو به رو قهیدق کیم پشت فرمان و نشست. را قطع کرد تلفن

 بله؟: طرفش دمیچرخ
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 نه؟ شهیباباش خوب م -

 شهیدکتر گفت استراحت کنه خوب م...  شهیخوب م: لبخند زدم. بود نینگاهش هم غمگ. بود نیغمگ لحنش

 کجا برسونمتون؟: را روشن کردم نیماش

 ....آژانس  هی ياگه جلو نجا،یخونه ما دوره از ا -

 کدوم سمت برم؟ -

 آباد وسفی -

 دیخودم خواسته بودم بماند و حاال با. مجبور بودم یول. پرند دمیرس یصبح م کیخواستم برسانمش نزد یم اگر

 .رساندمش یم

 ....بابام . رمیمن خودم م -

زرد را  یتاکس کیو  ستادمیا ابانیگوشه نگه داشتم و کنار خ کی. ابانیخ يچشم چرخاندم تو. تعارف نبود يجا

 آباد وسفیدربست : نگه داشتم

 کی يرا تو نیماش. نداشتم یحال رانندگ. خسته بودم. میرا حساب کردم و از هم جدا شد هیکرا. شد ادهیپ ترنم

 بتیمص نیکاش زودتر ا. دربست گرفتم به سمت پرند کیو  ابانیپارك کردم و دوباره برگشتم سر خ یفرع

مخصوصاً حساب آن . دمیرس یدور و برم را م يها یکله گچ يبعد سر فرصت خدمت همه . شد یتمام م

 و الت و خواهر خاك اندازش را یپسرك مدع

*** 

 ینم شکمش يتو یچیه. پهن است ییتا به حال همش دم در دستشو روزیاز د. ستیماه حالش خوب ن يپر

صورت ... بابا  يکه رفتم و به جا روزید. شد یمالقات تازه داشت حالش بد م يکه رفتم برا روزید. آب یماند حت

 مهرداد؟ یعنی. شد یدلم خال يو تو دمیمامان را د یخسته و زخم

. باز مانده است مهین نیسنگ يمثل در شیکرده که پلک ها هیآنقدر گر دمیرفتم و نشستم مقابلش و تازه د جلو

 سرش آورده بود؟ ییبال نیهمچ یک

 دورت بگردم؟ یخوب: زد لبخند

بابا، مامان  يحاال به جا. داده بود و رفته بود لمیتحو فیمشت اراج کیبودم؟ مهرداد آمده بود و  یخوب م دیبا

 هم بود؟ نیبودم؟ سوال مسخره تر از ا یخوب م دیبا. درب و داغان نشسته بود مقابلم

 ....با با -
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 بابات خوبه خسته بود: دست گرفت يرا محکم تو میمامان دست ها. لبم يبا بغض شره کرد رو بابا

 خوبه؟ خوبه؟ دروغ نگو مامان: دمیکش رونیرا ب میها دست

 ي سهیبه جاش من ک. زدینداشت که فرو بر رهیذخ شیچشم ها يآنقدر اشک تو یحت. نم برداشتند شیها چشم

نکن قربونت برم، به جون خودم به جون خودش  هیگر: میاشک ها يرو دیانگشت کش. ام پرِ پر بود یاشک

 حالش خوبه

 ه؟یچرا صورتت زخم ؟يکرد هیپس چرا تو گر -

 ه؟یصورتم زخم. کردم هیغصه ام شد گر شمیپ یستیتو ن:  را پاك کرد میاشک ها دوباره

 کو؟ کجا؟: صورتش يرو دیتند دست کش تند

 هیکردن بق يباشم که طاقت نقش باز یوحش یمن آدمکش ایکند  یباشد که به جرمش اعتراف نم یمتهم انگار

 مامان؟ من خرم به نظرت؟ يآورد ریخر گ: را نداشته باشم گفتم

 کرده؟ تتونیاذ یچت شده؟ بابا کجاست؟ کس: اشکم را تند پاك کردم. بست و درمانده نگاهم کرد لب

 .که خودم نتوانم جمعش کنم میبگو يزیخواستم چ ینم. دهان بستم یول آمد میلب ها يمهرداد تا رو اسم

حاال حالش . خودم رو زدم دمیمنم طاقتم تموم شد ترس. بود تیهاش اذ هیر...کم ناخوش احوال بود هیبابات  -

 شتیپ ادیب يشدیم یتو راض...  نَشیس يرو نفرسته تو يدود يهوا نیخوبه، خاله مه لقا گفت بمونه چند روز ا

 حالش بدتر بشه؟

چانه ام . دیلبم لرز... که  نیمالقات مگر ا نیرساند به ا یهم که بود خودش را م يبابا هرجور. کردم ینم باور

مامان جونِ : التماس کردم. شود یحالم بدتر م يطور نیدانست ا ینم یخواست نگران نشوم ول یمثالً م. دیلرز

 زنم یممن بگو بابا حالش خوبه؟ کجاست؟ بهش زنگ 

 ؟یزن یزنگ م -

 آره -

 خب بزن -

راستش  خواستمیکردند که نم یم یازم سوال یبودم وقت نجایکه ا لیاوا. را نگاه کند گرید يجا کیداشت  یسع

ها  نیدانستم ا یبودم و م يحرفه ا کیحاال . خواند یرا م میو طرف تا ته ماجرا دمیدزد ینگاهم را م میرا بگو

 مامان جونِ من بگو: گفتم. بلوف است
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 یشکیه مارستانیبه جون خودم به جون بابات حالش خوبه، خاله مه لقا غر زد فردا حالش خراب بشه بره ب -

 گهیسر شما باشه بابات هم گفت راس م هیسا ستین

 نیاز ا یآنها وقت. ندزد یداشتند حرف م يچند نفر ایکه دو به دو  ییآدم ها هیسر چرخاندم طرف بق. دمیکش آه

دخترشان  دنیاز د شانیرفتند خانه داشتند؟ که مجبور نباشند به حرف خاله مه لقاها و طعنه ها یم رونیدر ب

 يکاش به خاطر غرها. گفت یراست م نبشنوند؟ کاش که ماما هیچشم بپوشند؟ که کمتر طعنه بخورند؟ کنا

 یبه مهرداد زنگ م دیبا. گرانم کند و ناچار بودم قبول کنمخواست ن ینم. خانه يماند تو یخاله مه لقا بابا م

 چه خبر؟ گهید: لبخند زدم. کردم دست از سر خانواده ام بردارد یبهش التماس م دیبا. زدم

 دهیخودش فا يخل بودن هم برا یخب شده بودم ول. کرد خل شده ام یفکر م دیشا. حالتم جا خورد رییتغ از

 بهناز شوور نکرده هنوز؟: لبخند زدم. داشت ییها

من  فیپ فیپ گهیم ادیم یهرک. دست خاله ات يترشه رو یدختره آخر م يوا: لبش پررنگ شد يرو لبخند

 ن؟یمملکت بشم زن ا لیوک

 مگر؟ شیها اومده خواستگار یتازگ یک -

 پسر داش غالم -

دانم چرا به  یداش غالم که نم. من و بهناز بود ياه یپسر داش غالم خاطره نوجوان. خنده ام گرفت اریاخت یب

آن تمام  يدو قلم جنس تو شهیخاله مه لقا داشت که هم ابانیدکه درب و داغان سر خ کیاسم معروف بود  نیا

گفت داش غالم قاتل  یم شهیبهناز هم. یکیپالست يقلک ها يگریقرمز و د يمگس کش ها یکیشد  ینم

قلم مگس  کی دنیخر يدانستند برا یمحله شان م يشد همه  یمحله است چون تابستان که م يمگس ها

قلک  کیهر شش ماه  دیباباهاست چون سع بیگفتم داش غالم قاتل ج یمن م یول. بروند یکش نو دنبال ک

. زد یم غیخواهم پس انداز کنم و ازش پول ت یکرد که م یرا خام م امرزشیخداب يو بابا دیخر یم یکیپالست

کار  نیا يگفت پولش الزم شده برا یکرد و م یسر شش ماه پاره م یخال یزبان را هم خال ینو و ب يقلک ها

مامان  دیرفتند خر یبهانه هرروز م نیمحله به هم يبه نظرم کل پسرها. از نو يو آن کار و باز روز از نو روز

آت و آشغال  يدادند جا یپول را م يقلک دکور کیبزنند و بعد با  غیپول را ت هیتا بق درا انجام بدهن شانیها

شدند اند  یم يطور نیخودشان ا الیبه خ. یتقلب یچرم يو مچبندها قیو انگشتر عق یبیج يمثل چاقو ییها

 چیباحال ه يهاکه خالف کار دندیفهم یبند زنان م یزدند حت یبه زندان م يسر کیاگر . باحال يآدم خالفها

 .نندیلقمه چرب و خوشمزه بب کی هیکه تو را شب یمخصوصاً وقت ستندین یوست داشتند يجور
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 نیا یشد ول یاش هم تمام م یکیپالست يها يجاروها یچرا داش غالم حت میدیوقت نفهم چیو بهناز ه من

دکه کهنه اش  يتو يادیکه داش غالم به خاطر ماندن ز یآن سال. شد یوقت تمام نم چیدو قلم جنسش ه

پانزده ساله و دلمان  هنازشدم و ب یساله م زدهیمن تازه س. بود ینیجا افتاد و مرد سال غمگ يسرما خورد و تو

خاطره  یبهناز از آن دکه کل. گرفت یلیباز بود و آن زمستان تمام مدت بسته بود خ شهیکه هم يدکه ا يبرا

شدند  یم لیتبد یرقه آنجا را کرده بودند پاتوق خودشان نوبتهله هوله و ت دنیچندتا پسر که به بهانه خر. داشت

شدند و تا دوسال بعد که برگردند بهناز  یم بیو غ دندیرس یم يپسرها به سن سرباز نیا. بهناز يبه عشق ها

شد به محل تجمع  لیکه بهناز دانشجو شد و آن پاتوق از نظرش تبد یکرد تا وقت یم نشانیگزیجا گرید یکی

 یلیمورد توجه بهناز نبود پسر داش غالم بود چون به نظرش خ رهیآن دا يکه تو یتنها کس. سوادیب يعالف ها

آنها به غالم  نیکش رفته بودند و ب يزیدور ازش چ کیکالس بود که پسر دکه دار محله که همه پسرها  یب

 .بهناز يحاال همان پسر آمده بود خواستگار. خله معروف بود بشود پدرشوهرش

همه که مثل . فحشش داد یخاله ات هم کل. حرص خورد یبهناز کل: ذوق زده از خنده من اضافه کرد نماما

 خوب داشته باشن يخواستگارا ستنیدختر من خوشگل و خانوم ن

 ها؟: کار افتاد میها شاخک

 مانیا...دیاومد خونه خاله ات حالت رو پرس تیهم دانشگاه: زد لبخند

 گفت خدا شانس بده یبرزخ شد، بهناز هم همش م دیسع: گفت لایخ ینگاهش کردم و او ب منگ

کرد داشتن خواستگار  یبودم؟ بهناز چقدر احمق بود که فکر م نجایخدا به من شانس داده بود که حاال ا شانس؟

 ؟يآمده بود خواستگار مانیا... 

 داشت؟ کاریمامان چ -

 کرد فیتعر يکه دار یلیهم از وک یگفت نگرانه کل -

: دمیپرس. نبود یکه او را استخدام کرده بود آدم مطمئن یکس یول. ادیز یلیخ. داشت فیتعر لمیوک. کردم اخم

 چقدر پول گرفت ازتون؟

 ن؟یها؟ خودتون گرفت: شیچشم ها يزل زدم تو. شد دستپاچه

 ؟دانشگاه رفته یدونست یپسر داش غالم م: و گفت دیچادرش را تراش يرو دیبا ناخن شست لکه سف ساکت

به من چه : گفتم. حواس من را پرت کند يطور نیخواست ا یدانستم بعد مامان م یاسمش را هم نم یحت من

 برام؟ رهیبگ لیبابا چرا گذاشت مهرداد وک... 
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 اومده مالقاتت؟ یگرفته؟ کس لیگفته اون وک یک: متورمش باال رفتند يپلک ها. باز شدند شیها چشم

 ه؟یولش کن اسم پسر داش غالم چ: فرستادم رونینفسم را ب دهیفا یب يموش و گربه باز نیاز ا کالفه

که  یکیبهناز نشسته طاق آسمون بترکه  یهست ول ییهم پسر آقا یلیخونده خ يکشاورز یمهندس... قاسم  -

 فتهیب نییبراش پا دهیافرینمونه اش رو خدا ن

مامان مواظب خودت و بابا : د گفتمشو یکردم وقت مالقات دارد تمام م یآنکه ساعت داشته باشم حس م یب

 باش تو رو خدا

 التیخودش سر و مر و گنده خ ادیبابات م گهیرو نخور دفعه د یچیتو غصه ه میهست: تند سر تکان داد تند

 راحت

. خوشحال نشد نیهم يبرا. دیرس ینازك به نظر م يادیصورت نگرانم ز يکه رو يکاغذ يلبخند. زدم لبخند

بود  ختهیکه نر ياشک شور يو بو دیام را دور از چشم مامورها بوس یشانیپ. جا بلند شدماز . گشتم یبرم دیبا

 .کرد ببارد یبود که دل دل م یباران يمثل بو. دیچیمشامم پ يتو

بردنش درمانگاه و . همه جمع شده بودند دور و برش. چدیپ یماه به خودش م يپر دمیسلول و د يتو برگشتم

چند زخم کهنه که  يشکمش باال رفته بود و جا ياز رو رهنشیپ. تخت يبرگشت دراز به دراز افتاد رو یوقت

 .هنوز خوب نشده بود معلوم شد

مرد  یاگر م. معلوم نبود چه مرگش است. لبش هم تبخال زده بود يرو. دیچیپ یباز هم داشت به خودش م حاال

 خانم دباغ رو خبر کنم؟ يخوا یم يپر: کردم؟ نشستم جفتش و گفتم یم یمن چه غلط

ماه  يو گفتم حال پر تیریبه طرف مد دمیدو. که عق زد دمید دهیدم سلول نرس. تکان داد دییبه نشانه تا يسر

 یپشت سرم تند قدم برم. بود که دنبالم کرده باشد یگنده مثل غول کلیخانم دباغ با آن ه. بد است یلیخ

را کنار زد تا خانم دباغ  هیبق یموشراب. ماه يجمع شده بودند دور و بر پر يچند نفر. سلول يتو میدیرس. داشت

مرد؟ قبالً نسبت به مرگ آدم ها دل  یاگر م. آن جمع از همه نگران تر بودم يمن تو. ماه يسر پر يبرسد باال

م شدن اعدا ای يهم بند کیحاال مرگ  یکرد ول یمردن داش غالم هم من را غصه دار م یحت. نازك تر بودم

فقط از مردن . گرفتم یم ادیعوض شده بودم و داشتم قانون بقا را . نبود یهمم یلیانگار اتفاق خ گرید یکی

کنار گوشم پچ  حانایر. بردند رونیماه را به زحمت از بند ب يپر. زد یشدم که به من ضرر م ینگران م یکسان

 داره؟ دزیا: پچ کرد
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ماه  يپر نیگرفته بود ع دزیداشتم ا یقیرف هی: شانه باال انداخت. لرزاندپشتم را  رهیاز فرق سرم رد شد و ت برق

 بود حالت هاش

و  دزیا.... اسهال و تب لرزه ...  دزیا. اورمیخوانده بودم به خاطر ب نترنتیا يرا که تو دزیا میکردم تمام عال یسع

 قیبود؟ سرنگ آلوده، ترز یانتقالش چ يداشت؟ راه ها دزیماه ا يپر یعنی.... و تبخال  دزیا... مزمن  يزخم ها

بپرسم مگر  حانایخواستم از ر. نگرفته بودم دزینه من ا... آب که  وانیبا ل. محافظت نشده یخون و ارتباط جنس

 یدارد م دزیشد ا یاگر واقعاً معلوم م. ترس برم داشت. رفته بود یشوند ول یدفعه ظاهر م کی دزیا يعالمت ها

 ؟یکه داده بودم چ یآن پول ؟یمرد؟ پس من چ یرفت؟ م یم بماند؟ نجایگذاشتند ا

نه به . که مامان رفته بود دل نداشتم زنگ بزنم روزیاز د. شدند طرف تلفن دهیمن کش يخواسته  یب میپاها

برف بکنم و باور کنم مامان راست گفته و به  ریسر ز االتمیخ يایدادم در دن یم حیترج. خودش و نه به مهرداد

 يدهایرفت انگار ام یماه م ياما اگر پر. زنمو بعد زنگ ب فتدیکردم تا فکرم کار ب یصبر م یکم دیمهرداد هم با

تمام روز . ماه نقشه فرار را بشنوم يشدم که از زبان پر یم داریب دیام نیهر روز صبح به ا. شد یمن هم تمام م

 پر؟ میدهایام يماه زبان باز کند و حاال همه  يگذشت که پر یم دیام نیبه ا

 یشد و هوا م یراحت بخار م تیواقع کیرحمانه  یبود که با تابش ب يمثل ابر بهار یآدم زندان کی يدهایام

ها فکر  یمثل زندان یمن از ک. دزیمرض ا ایات باشد  يساده هم بند چهیدلپ تیواقع نیحاال مهم نبود ا. رفت

 سست کرد؟ ییرا به آن باال مانمیساده ا يدهایام نیکه دل بستن به ا يکردم؟ از همان روز یم

هنوز آنقدر شجاع نشده بودم . کرد یوصل م رونیکه من را به ب یدهان تلفن يکارت تلفنم را هل دادم تو کالفه

مثل از پا در آمدن بابام  یتلخ تیمن افسرده و سست و شکننده تر از آن بودم که با واقع. که به بابا زنگ بزنم

و شماره مهرداد  دمیآه کش. ام یقهرمان زندگ هشد ب لیشب تبد مهین کی يکه تو ییآن هم بابا. رو به رو شوم

 .کرد یم يرویمنطق پ یشماره اش هم از نوع بیترت یحت. را گرفتم

بود  بیعج. بال سرم آمده است نیچرا ا دمیفهم یو من نم دیتپ یخورد قلب من هم تندتر م یکه م یهر بوق با

 ییکه صدا یشاس يقبل جواب داده بود؟ خواستم انگشت بگذارم رو يچرا بارها. داد یکه تلفنش را جواب نم

 الو؟: زنانه گفت

بود که تلفن مهرداد  یک. تپش قلبم کوبنده تر شد. فشار دادم يزبانه فلز يهوا مانده بود را رو يکه تو یانگشت

 يتو یانگشت. شدند دوباره قوت گرفتند یکه داشتند کم رمق م یپررنگ يداده بود؟ حدس هادولتشاه را جواب 

 میببند لیبزن کنار مام دخ یحاجت گرفت: پشتم خورد
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 آرام تر و با دو بوق یبار کم نیدوباره همان صدا اما ا. شماره را گرفتم تا مطمئن شوم که درست گرفته ام دوباره

 الو؟ -

 شاه کار دارمدولت يمن با آقا -

 شما؟ -

ام را پاك  یشانیبا پشت دست عرق پ. بود تایآناه. ستیآمد مال ک یم ادمیمغزم نشسته بود و  يتازه تو صدا

 خانم دادخواه؟: کردم

 شما؟ -

به ... انگار که . گرفت یخجالت بار ته وجودم رنگ م یبرعکس حس دمیترس یمن نم یبود ول دگریتهد لحنش

 دولتشاه حرف بزنم؟ يبا آقا شهیم: گفتم. با هم همدست بودند نهایا. خودم آمدم

 امرتون ستن،ین شونیا -

 هستم يشاد... من  -

 قهیوقت داشت من فقط سه دق امتیاگر او تا ق. افتاد یبود که م ییچشمم به پالس ها. برقرار شد یطوالن یمکث

 یبهشت يشاد: گفتم. فرصت داشتم

زنگ  یکن یسر و پا چطور جرات م یب يهرزه  ییهرجا يدختره : رفت مثل رگبار به گوشم فرو شیها حرف

 ها؟ ؟یهست یتو از اونجا دنبال چ مارستانهیبه مهرداد؟ احمق بابات گوشه ب یبزن

که پناه گاه من در  يکمد يکه منِ نوجوان را در خودش جا داده بود گوشه  یاتاق يتو يزییپا یشب مهین يتو

قدر  نیام ا یدارم که زندگ يعرضه ا یب يکردم چه بابا یفکر م نیها بود کز کرده بودم و به ا يوقت دلخور

 رونیمن را از خانه شاهانه شان ب دهد یکه مهرداد دولتشاه به خودش اجازه م رانهیآنقدر حق. است رانهیحق

 يشب زمزمه ها مهین همان. بودن بهم دست بدهد ییبه من زل بزند تا حس هرجا شیو با اخم ها ندازدیب

شده که از  یدونم چ یگفت نم یمامان م. زدند یمن حرف م يها یکه درباره بدخلق دمیشن یمامان و بابا را م

رو که دوست  یبراش اون گوش یخودته که نگذاشت ریداد تقص یم جواباتاقش و بابا  يغروب کز کرده گوشه 

گوشه  کی يدستهام تاول زده؟ فردا زبونم الل افتاد یتکرد مگر نگف یم یداشت بخرم و مامان باز حاضر جواب

بچه ام از  ایمن تاول بزنه بهتره  يکرد دستها یخوره؟  بابا سرفه م یبه چه دردش م یبه اون گرون یگوش

من سالم باشه که دل  يخواست بخر براش دستها یناقابل دق کنه؟ فردا برو همراهش هرچ یگوش هیغصه 
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شد و بابا ازم قول  بمیقرمز خوشگل نص یگوش کیآنکه خودم بخواهم  یب یزخم بخوره؟ فرداش حت يشاد

 .استسرم  يکه او باال یحداقل تا وقت رم،یآت و اشغال ها غمباد نگ نیوقت به خاطر ا چیگرفت ه

تاول  يست هاکه همان شب با د ییشده بودم و بابا یینکرده هرجا یتلفن زندان، باز به جرم یپشت گوش حاال

 .مارستانیمهرداد افتاده بود گوشه ب ينرم و موذ يمن شد با دست ها یزده اش قهرمان زندگ

سرم فشار آورد،  يآمد و رو نییسقف پا. سلولم يوارهایتر از د کینزد یحت. شدند کیبه هم نزد وارهاید

 یزندان يچرك راهرو يها کیمسرا ریمن را چالندند و ز وارهاید. نیخم شدند و مچاله شدم کف زم میزانوها

 .بود مدفون شدم يگریکه تنگ تر از هر وقت د

*** 

 يرو ییآدم ها مارستانیب نیسلول به سلول ا يتو. نگاه کردم شیو به پنجره ها ستادمیا مارستانیب يجلو

 یحالش بد م یبود و باز مندل فتادهیاتفاق ها ن نیاگرا. نگران بودند کانشانیتخت درازکش افتاده بودند که نزد

زدند  یبهش سر م دیو ناه ونیهما. اهمالقات کوت کیدر حد  دیشا م؟یشد ما هم جزو مالقات کنندگانش بود

از  یشده بود که من تنها کس يآمد و حاال اوضاع جور یبه خاطر فندق م ادیهم به احتمال ز ارشیک. اما من نه

دور و  يآدم ها یاز قبل با زندگ شتریب یلیبود و من خ فرق کرده یزندگ. بود یخانواده بودم که نگران حال مندل

 یخودش و زندگ يدانستم برا یو ساده نبود و م يتک بعد یمنش کیرفعت هم  یحت الحا. برم آشنا شده بودم

شرکت را در  يحرف زدم و گفت آمار تک به تک بچه ها يدرباره اش با انور شبید. دارد ییاش برنامه ها

 .آورده است

از  یرفتم همان حس ناش یپرند م ریدر مس یوقت نیماش يتو روزمانید يبود که بعد از صحبت ها نیا قتیحق

 .و فکر کردم نکند رفعت هم جزو گروه مظنونان باشد ختیو ترس تمام ذهنم را درهم ر ياعتماد یب

 ....ت رفع تایداره شرکتمون به اسم ب یمنش هی: گفتم يوارد ساختمان شدم، به انور نکهیمحض ا به

 رفعت کتای -

 ؟یشناسیم: گرد شد میها چشم

 آشنا بودن ارشیبا ک یرو که به نوع ییتک به تک کارمندها: و گفت نمیبنش خواست

 سیپل: معلوم نبود شیاز رنگ قهوه ا يزیچ گریآن، د يکاغذ رو یکه با کل یموکت يکاناپه جلو يرو نشستم

 کرده؟ يکار نیهم همچ

 دن یم تیاهم شترینه اونا به مدارك صحنه جرم ب -
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 ه؟یخانوم چطور آدم نیخب حاال ا -

 ؟يدفعه اسم اون رو آودر کیچرا : بود واریکه کنار د يزیلبه م نشست

 هیاز  شتریو حس کردم ب میبا هم حرف زد شتریب یکم هیشرکت، امروز  يقرار شده چشم سوم من باشه تو -

 ترسم یخودم هم م هیاز سا یحت ستمیفقط به خودم مشکوك نساده است االن من  یمنش

 داره؟ سانسیدوتا ل یدونست یم هیدختر جالب یول... خوبه  -

 و فلسفه کیزیف -

 حواست که هست؟ نیکم با هم حرف زد هیاز  شتریبه نظرم ب: زد شخندین

 که با چار کلمه حرف وا بدم ستمیقدر اسکل ن نیا: شدم یعصبان

اصل ثابت شده  هی نیبه هرحال حواست باشه ا ؟ياریچرا جوش م: دیرا رو به سقف گرفت و بلند خند سرش

 کار گذاشته شده ییبدجا لشونیدن چون پاشنه آش یزن ها زودتر وا م ياست که مردها جلو

 ....خب حواسم هست  یلیخ: سر تکان دادم کالفه

 نیدرباره من و ا یوقت هیگفتم که . زن هستن ایاز نفوذ یلیخ یجاسوس يسازمانها يتو: ستادیا میرو به رو آمد

 زهیبه هم بر یکه همه چ ینزن یقول و قرارا حرف

 باشه؟ نیمظنون ستیتونه تو ل یهست رفعت؟ م یحاال چطور آدم -

 چشم سوم؟ يشد که اون رو کرد یهم که دعوت نبوده، چ یمهمون يتو. دمیند يبد زیتا االن که چ -

. دمیکه اعتمادم رو بشکنه ازش ند يبد زیچند سال چ نیا يتو ه،یگفت آدم قابل اعتماد یدونم حسم م ینم -

 نایا يهمه  دیدونم شا ینم... بود و دم دست  یمنش

 رضا؟یبه عل ؟يحس رو به دوستت ندار نیچرا ا -

 کرد یم میعصب.... کنه  یم يطرفدار تایاز آناه یلیچون خ... دونم  ینم -

 .نزد یحرف گریتکان داد و د دییبه تا يسر

زدم  یم یبه مندل يسر دیبا. وقت مالقات رو به تمام شدن بود. و بعد به ساعتم نگاه کردم مارستانیب ينما به

با . کنارشان باشم شتریخواسته بود ب يانور. زدم یسر م دیو ناه ونیبعدش هم به هما. گشتم شرکت یو برم

خودش خواسته بود من را  ونیمارفتم و حاال ه یخواست خودم م یو هم نمگفت اگر ا شبیکه د ییزهایچ

 .ندیبب
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به اتاق  دمیکه داشتم رس یمحوطه را رد کردم و طبق آدرس. يشدم و راه افتادم به سمت ورود ادهیپ نیماش از

ان کنار عده ش کیآمده بودند؟  یهمه شان به خاطر مندل... همه آدم  نینبود؟ ا یاتاقش مگر خصوص. یمندل

شدم همه  یاز جلوشان رد م یوقت. دو پا نشسته بودند و زن ها آن طرف گلوله شده بودند کنار هم يرو وارید

. نندیشان اشاره زدند تا من را بب یبا آرنج به بغل دست يکه چند نفر دمیبه وضوح د یشان به هم نگاه کردند حت

هنوز خواب  یمندل. بودند ستادهیا بهیبا دو سه غر یاتاق کنار تخت مندل يمامان فندق و خانواده خواهرش تو

 شتریب شیها هیو ر فتدیبه تقال ب دنیبه خاطر نفس کش ستیمجبور ن. بهتر است يطور نیدکتر گفته بود ا. بود

بود اما صورتش خسته . جلو آمد دیمامان فندق من را که د. خودخواسته بود انگار یهوشیجور ب کی. ندیبب بیآس

 د؟یخوب یسالم خانم بهشت: بهش لبخند زدم. نبود شانیپر روزیبه اندازه د گرید

 ن؟یداشت يکار... شکر خدا : تکان داد دییبه تا يسر

عضو تازه  کیبه من به عنوان  نهایچرا ا نجا؟یآمدم ا یبه خاطر کار م دیمگر با. لحظه مغزم قفل شد کی يبرا

 یکه به خاطر نگران دیگنج یدر باورشان نم. میباهاشان بد تا کرده بود. کردند؟ خب حق داشتند یاعتماد نم

 .میریسراغشان را بگ میبخواه

 چطوره یبهشت يحال آقا نمیاومدم بب... نه  -

 شهیمرخص م گهیهفته د هیخوبه الحمداهللا، دکتر گفته  -

هم آمده بودند  يدو سه نفر یحت. زوم شده بودصورتم  يکنجکاو رو يچشم ها. تکان دادم دییبه تا يسر

بهتر بود  دیشا. مامان فندق را هم معذب کرده بود ت،یوضع نیا. هستم و چکار دارم یمن ک نندیدر بب يجلو

 نگران بودم: گفتم دم؟یپرس یحالش را م یتلفن

 هستن؟ لیفام: ستادمیرفتم و کنار دستش ا جلوتر

 ها هیو همسا یمندل يو دوستها لیفام: دیآدم ها چرخ يدور رو کی چشمش

 یک میدانست ینم یآمدند مالقاتش؟ حت یما م يها هیهمسا مارستانیب يافتاد تو یم ونیاگر هما... ها  هیهمسا

 دوستها چطور؟. آمد یم دیبهتر شده بود شا یچطور؟ خاله نرگس که رابطه اش کم هیبق. هستند

 دستتون درد نکنه: فندق من را به خود آورد مامان

 ...کنم  یتکرار نم گهید...  نیالزم داشت يزیبود، اگر چ فهیوظ: کردم نگاهش
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اش  یالبد پسر کله گچ. نگفت یچیه یخواهرش جلوتر آمد و موشکافانه نگاهم کرد ول. تند سر تکان داد تند

معذرت خواستم و . تلفنم زنگ خورد. بود نیاخم ها نشانه هم نیا. کرده بود فیتعر شانیکل ماجرا را برا شبید

 بله؟: ستادمیا وارید کیدور شدم و کنار  تیقدم زنان از جمع. رفعت بود. رفتم رونیب

 د؟یاریم فیتشر یک... اومدن  یتراب يآقا -

 گردمرو که گفتم چک کنن تا بر ییسرمد کارها يکشه بگو با آقا یدارم طول م يکار هی...  امیم -

 باشه -

 ست؟ین يخبر -

 دنیانجام م نیرو که گفت يسرمد دارن همون کار يو آقا ارای نیرفت ینه از وقت -

 حاال امیخوبه م -

گشتم شرکت اما پچ پچه  یکردم و برم یم یزود خداحافظ دیبا. را قطع کردم و راه افتادم به طرف اتاق تلفن

 .زدند یداشتند درباره فندق حرف م. نگهم داشت وارید چیپمن نبودند همان جا پشت  دیچند زن که در د يها

 خودشون دختره رو انداختن زندون نایا گنیم: داشت، گفت یکلفت يکه صدا شانیکی

اتاق  مارستانیتو ب یمندل يطرف برا نیواه از اون طرف انداختنش زندون از ا: دیمتعجب پرس ریپ يصدا کی

 دم خروسشون رو؟ ای میقسم حضرت عباسشون رو باور کن رن؟یگیم

چون خودشون  ییگفت اومده دلجو یاعظم م گه،یراست م یک ستیمعلوم ن: کنجکاو و فضول جواب داد ییصدا

سر و  هیتو روزنامه ها نوشتن دختره باهاشون  گهیشون م هیهمسا رایسم ینداره، ول یگناه يدونن شاد یم

 داشته يسر

 ؟ياستغفراهللا چه سر و سر: صدانازك گفت یزن

قاتل بچه  ییدلجو ادیدور و زمونه م نیا يتو یک...  زهایچ ندیمردم نگو یزکیتا نباشد چ: صدا کلفت گفت زن

 يافتاده ا لیاز کون ف يآدما نیهمچ نمیشون؟ ا

 رهیگیم یاتاق خصوص یمارستانیب نیهمچ يتو یک....نیهم: فضول ادامه داد زن

 رنیپول خرج کنن دم دهن مردم رو گل بگ انیبه کفششون بوده، حاال هم م یگیر هیالبد : گفت ریپ زن

 ...البد با خودش هم . پولدارن یلیگفت خ یسر و وضعش که م: صدا نازك نچ نچ کرد زن

 شونیخونه و زندگ دمیاعظم د دنیبار رفتم د هیواهللا من : به جمعشان اضافه شده بود انگار که گفت گرید یکی

 ...رو 
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 ،یچه خونه و زندگ: او هم با آب و تاب گفت. کند فیانگار همه شان منتظر بودند تازه وارد تعر. ماند ساکت

 يشاد نجا،یکه اومده ا یکی نیکه مرده، هم ا یهم اون دمیمن خودم جفت پسراش رو د. خونه نبود که کاخ بود

 نغلشوب يباهاشون گرم گرفته بود کم مونده بود خودش رو بندازه تو نیهمچ

 توبه ایخدا: کلفت گفت صدا

 هم؟ یکی نیبا ا: فضول هم گفت زن

دست انداخته . نشسته بود اون طرفش شونیکیطرفش،  نینشسته بود ا شونیکی. با هردوتاشون: وارد گفت تازه

 کردن یماچش م یهم ه نایا ختیریزبون م يشاد. بودن دور گردنش

خانواده  چارهیفندق، ب چارهیب. گرفت یغ که از عقده سرچشمه مهمه رذالت و درو نیاز ا. دهانم باز ماند رتیح از

 .من چارهیفندق و ب

 یمندل دش؟ینگفت به دختر چشم سف یچیاعظم ه. قدر هواشون رو داره نیپس بگو چرا ا: صدا نازك گفت زن

 کالهش رو بگذاره باالتر دیبدبخت با

از  یعصب. دیرس یبه مادر بدبخت فندق هم م یناموس یب هیکرد قض یم دایطور حرفشان ادامه پ نیهم اگر

 يفرستادم پا یم کجایخواست همه شان را  یدلم م. آمدم و همه شان خفه خون گرفتند رونیب واریپشت د

 دیاریب فیتشر یخانم بهشت: و بلند گفتم يجد یلیاز کنارشان رد شدم و خ. چوبه دار

 شهیموش ها هم. نبود دنیشاخ و شانه کش يجا. ستادیا میمامان فندق آمد رو به رو هیکنجکاو بق ينگاه ها ریز

شد رو راست مبارزه  یبا موش ها نم. ینیرزمیز يآدم شروع کنند به کندن حفره ها يپا ریعادت داشتند از ز

 دهیو جو دندیبلع یو راست و دروغ را م دکردن یدهان گشادشان را باز م يگرداند یکه سرت را بر م نیهم. کرد

 هیگردم براتون  یامروز م: خلوت تر و گفتم يجا کی دمشیکش. کردند یطرف و آن طرف پخش م نیا دهیجو

. دیدختر خانم مشکلش برطرف بشه همونجا بمون یمرخص شدن تا وقت یوقت. مارستانیب کینزد رمیگیخونه م

 یکه اگر مشکل رمیگ یم مارستانیب کینزد. خوام حالشون بدتر بشه ینم. بره سر کار یبهشت يآقا ستیالزم ن

 تحت نظر باشه دیمشکل با نیدکتر گفت به خاطر ا. دیرفت و آمد کن دیاومد راحت بتون شیپ

 کنه یقبول نم یمندل یول دیکن یلطف م -

. به خاطر دخترتون. دیمشکل رو حل کنم توقع دارم شما هم طرف من باش نیکنم که ا یرو م میمن همه سع -

 دیباش فشار يتو نیاز ا شتریخوام ب ینم
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مامان فندق حس کرد . گوشه جمع شده بودند نگاه کردم کیکه مثل موش  ییو غضبناك به زن ها برگشتم

 من چکار کنم؟: گفت نیغمگ. ام دهیشن يندیناخوشا زیچ

رو که  يکه دخترخانومتون مشکلش حل بشه کار یحداقل تا وقت دیکن یرو راض یبهشت يآقا: طرفش برگشتم

 میکن يفعالً کار نیاجازه بد یول دیکن یزندگ دیدون یهرطور م دیبعد که آزاد شد مختار. خوام انجام بدن یمن م

 راحت تره الشیهم خ يشاد دیمطمئنم شما که خوشحال باش. که مشکالت شما هم کمتر بشه

لبخند . نشسته بود شیچشم ها يعالمت سوال تو. آوردم یمادرش به زبان م يرا جلو يبار بود اسم شاد نیاول

 د؟یکن یکمکم م: زدم

 دمیخونه رو گرفتم بهتون خبر م یوقت: گفتم. سر تکان داد منگ

 دیخانم سالم برسون تایبه آناه -

برود جلو و  یکیحاال که به فندق گفته بودم دوستش دارم، الزم بود . مهم نبود شک کرده باشد ؟یعنی نیا

خودش و خانواده  تیکه بداند نگران وضع نیهم. بهتر از مادرش یچه کس. ذهنش را نسبت به من آماده کند

 .ستمین والیاست که بداند من ه یاش هستم کاف

آدرس آژانس . دمیکش رونیرا ب يدلوار نیکارت تلفن نازن فمیک ياز تو. نشستم نیماش يجدا شدم و تو ازشان

تلفن را جواب  یزن. شماره آژانس را گرفتم. نداشت يخب امتحانش ضرر یبود ول يپارك و کیامالکش نزد

 .داد

 کار دارم يبا خانم دلوار -

 شما؟ -

 هستن؟....  یمیقد يمشتر هی -

 یچند لحظه گوش -

. شد یم یتودماغ شتریاز پشت تلفن ب شیصدا. را روشن کردم و راه افتادم نیماش. آهنگ انتظار يرفت رو تلفن

 دییبفرما: گفت

 ن؟یپس بد دیروکه باخت یشرط دیسالم وقت دار: بر انیم یفرع کی يتو انداختم

: دفعه گفت کی. گشت یباخته اش م يذهنش دنبال شرط و شروط ها یگانیالبد داشت ته با. کرد سکوت

 ن؟یکرد دایمن رو پ يسالم چطور
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کرده  لیکردنش تعط زیکردن او و سورپرا دایپ يام را برا یکرد تمام زندگ یالبد فکر م. زده بود جانیه شیصدا

که هست حدسم راجع به  ادتونی...  دمتونیمحل کارتون گذشتم، اونجا د ياز جلو یتصادف: خنده ام گرفت. ام

 شغلتون درست بود؟

 میکرد یم ارتتونیز کیداخل از نزد نیآورد یم فیتشر ؟يجد -

 داشتم یخواهش هیاالن  اده،یفرصت ز -

 امر -

خودساخته  یگذرا بوده و زن میتصم کیآن رفتار بچه گانه  دیار بخواهد بگوانگ. قلدرمآبانه شد يادیز لحنش

 آوردند؟ یمردها را در م يخواستند خودشان را ثابت کنند ادا یم یچرا زن ها وقت. است

 خونه مبله کیدارن به  اجیاحت. دوا و درمان ياومدن تهران برا یدارم من، مدت ییآشنا کیراستش  -

 کجا؟ -

 بلوار کشاورزه مارستانشیب -

 به باالست يما پارك و يمحدوده کار -

 کنن فیخونه خوب براشون رد هیبه همکاراها که  سپارمیم یول: که زود اضافه کرد میبگو يزیچ خواستم

 دیکن یلطف م: گفتم. آمد یمدل حرف زدن نم نیا زهیم زهیر کلیآن ه به

 ؟یخوردن بستن يبرا میبر یخب حاال ک -

 ادهیمشکل من رو حل کن گفتم که وقت ز نیشما فعالً ا -

 زنگ بزنم؟ یک: گفتم. ماند ساکت

 گردم براشون، چند نفرن؟ یاز امروز که گذشت، فردا م -

 ستیاجاره اش مهم ن نهیهز... خونه خوب باشه لطفاً  هی یزن و شوهر ول کیدو نفر  -

 بهتون خبر بدم؟ يچشم فقط چطور -

: گفتم. دردسر اضافه بود کیها دادن شماره تلفنم فقط  یسرشلوغ نیا يتو. دیایشماره تلفن رد کن ب یعنی نیا

 بهتون بزنم خوبه؟ يسر کیخودم فردا بعداز ظهر  نیاجازه بد

 کنم فیکنم تا عصر چند تا مورد آس براتون رد یم یسع ه،یعال -

 خانم دیکن یلطف م -

 دیینفرما -
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 .عارف نکشد و راه افتادم طرف شرکترا زود جمع کردم که کار به تکه پاره کردن ت بحث

 ریدرگ گرشیبخش د کی. داد یم يبود که انور یاطالعات ریبخش آن درگ کی. چندپاره شده بود ذهنم

که دچارش شده بودم و حاال هم مشکالت  ینامتعادل یبخش آن روابط خانوادگ کی. مشکالت شرکت بود

به  دنیرس يبرا تاکرد  یو کمکم م دیتپ یم دوارانهیام. پارچه بود کی. پاره بود کیخانواده فندق اما قلبم 

که معادالت  د،یلرز شیکه بار اول دلم برا یاالتیآن دخترك خ. که واقعاً خواهانش بودم تالش کنم یآرامش

مجهول تازه رو به رو کرد و ذهنم را آشفته کرد حاال جواب تمام  کیاصولم را با  يحساب شده و رو یزندگ

نگاه کنم و  شیچشم ها يو تو رمیرا بگ شیدست ها ییجا کیبودم باالخره  دواریام. ام بود یمعادالت ذهن

بود که کمکم  يدیتنها ام نیناهماهنگ و تلخ ا تیوضع نیدهد؟ در ا یام را جواب م یواقعاً معادالت زندگ نمیبب

به خاطر داشتنش توانسته  که نیاز ا. آن که خودش بداند ممنون بودم یب یاز بودنش حت. کرد ادامه بدهم یم

درباره  يشتریب يام را بشناسم و سوال ها یزندگ يبهتر آدم ها یکم. به اطرافم توجه کنم شتریب یبودم کم

دانم  ینم. کرد یارزشش را دوچندان م نیخوشحال بودم و هم یلیذهن داشته باشم خ يام تو یخودم و زندگ

 .رفت یم شیپ يام چه جور یاگر به خاطر عشق به او نبود زندگ

 :خواند یبلند بود و خواننده م يکنار نیضبط صوت ماش يمانده بودم و صدا کیتراف پشت

 روشن يا ندهیمون آ ندهیآ

 رو نزن با من ییجدا حرف

 رومونه شیپ یخوب يفردا

 ونهیبه رفتار تو مد ایدن

 عاشقم کرده تیکه خوب حاال

.... 

دلم را، دل  یشود ول یترانه به کجا ختم م نیردم بدانم آخر افرصت نک. گاز داد و رفت نیسبز شد و ماش چراغ

 ....معرفت  یب يرضایداد؟ عل یآهنگ ها هم گوش م نیاز ا رضایعل. بود دهیرا آرامش بخش نمیتنها و غمگ

آسانسور باز  يتو. طبقه باال شدم یرا دادم دست نگهبان تا پارك کند و خودم راه نیماش. شرکت يجلو دمیرس

 .ذهنم را مشغول کرد يمکالمه ام با انور

از بحث رفعت که خالص  شبید. داد یذهنم را قلقلک م ندیکه باعث شده بود بخواهد من را زودتر بب يزیچ

 ام؟یب یکه گفت یداشت یخبر مهم: دمیازش پرس میشد
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 یامروز پدرت رفته مالقات دکتر فرح: لبش نشست يرو یبخش تیرضا لبخند

 یپس توقع نداشت: گفت نیهم يبرا. گفت که متعجبم یچرا؟ صورتم م ؟یرفته بود مالقات فرح ونیاهم

 ننیرو بب گهیهمد

وقته راهش از  یلیخ یفرح. ره یسراغش نم گهیکار نکنه د یبا کس یوقت ونینه هما: دادم به مبل هیرا تک سرم

 ما جدا شده

 دن؟یرو د گهیچرا همد یحدس بزن یتون یپس نم -

 به خاطر مادرم؟: نگاهش کردم دیناام

 من که اونجا نبودم. دونم ینم: تکان داد يسر

 ؟یشد بفهم ینم: دمیپرس. میگذاشت یاستراق سمع کار نم کروفنیم ونیهما يچرا برا دیلحظه به فکرم رس کی

 شدیم میکرد یوصل م کروفنیچرا اگر بهش م -

 د؟یشد وصل کن ینم -

 یداشتنش هم جرمه نم یجرمه برادر من حت ،يکرد شیرو جاسوس هیقض یلیخ: دیبار خند نیچندم يبرا

 بدون یدونست

 نداشته باشه یشه که کس ینم لیجرم بودنش دل -

در شب وارد کرده بود پدر صاحبش رو  دید نکیع یخانوم هی شیارزه، چند وقت پ یبه زحمتش واقعاً نم یول -

 هیخب اون وقت  یشد جور کنم ول یم. یمل تیامن هیو اقدام عل یبود به جرم جاسوس یدرآوردن چند سال زندان

قدر  نیپرونده قتل برادر تو ا درستهحاال  ستیفکر نکن حواسشون ن. لونه زنبور يدست کرده بودم تو ییجورا

 هست یلیخ زایچ نیحواسشون به ا یراحت بسته شده ول

 دنیشن یگفتن و چ یچ میحاال چطور بفهم  -

 .برق زد شیو چشم ها میچشم ها يزل زد تو هیثان چند

 بپرسم ازش؟: گفتم

 نیخوام بدونم ا یفقط م. پدر و مادرت يبکش جلو شیرو که زده بود پ یحرف تلفن يجور هی. مینه مستق -

 ؟یکار رو بکن نیا یتون یم. نینه هم ایبوده  یرابطه عاطف هی هیقض
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داره پرس و  یعنینزده  یاگه حرف ونیهما. ادهیدردسرش ز یلتونم و یاز تونستن که م: فرستادم رونیرا ب نفسم

حرف  یباشه با هم تلفن دهیالبته اگه فهم. بوده یواسه چ یمادرم و فرح نیب يتلفن ها نیکنه بفهمه ا یجو م

 شناسم یزدن، اخالقش رو م یم

چندتا گره . هیرد بشه واسه من کاف ایثابت  هیفرض نیکه ا نیبرسه، هم جهیتا به نت میصبر کن میتون یما نم -

 بازشون کنم یکی یکی دیپرونده با يهمزمان افتاده تو

 گه؟یبوده د یچ -

 دهیچرخ یفروتن هم همون دور و بر م ،یکه پدرت رفته بود سراغ فرح یهمون موقع -

 ستاونم دنبال سردرآوردن از ماجرا. که گفتم بهش مشکوکه ادتهی. تاستیالبد اونم جاسوس آناه -

 بوده یک ارشیکه بفهمم دوست دختر ک نهیکه مهمه ا يزیچ ستیمهم ن نایاما ا. دیشا -

 !ارش؟یدوست دختر ک: شدم زیخ مین

. شد یمربوط م ارشیمکالمه بود که به تلفن ک ستیل کیحساب و  نتیپر. میرو يدسته کاغذ گذاشت جلو کی

 .بود دهیخط کش تریال کیشماره با ماژ کی يرو

دوست  ایزو: نگاه کردم يابرو باال دادم و به انور.... فرهمند  ایاسم زو دنیحسابها نگاه کردم و با د نتیپر به

 دخترشه؟

که  یبه سوال. بود ایاز صبح که به شرکت آمده بودم تمام حواسم به زو. آمدم رونیآسانسور باز شد و ب درب

 امکیرا در حال پ ایو تمام مدت زو يسابداررفتم بخش ح یالک يبه بهانه ها. بودم دهیپرس ياز انور شبید

را  شیها امکیگرفتم و تمام پ یرا از دستش م یخواست گوش یدلم م. کردم ریاش غافلگ یفرستادن با گوش

 يگفته بود تابلوباز يانور یول ؟یارشیتو قاتل ک دمیپرس یازش م میخواست مستق یدلم م یحت. خواندم یم

 .اورمیدرن

 .نه ایدرست است  يانور هیفرض دمیفهم یم دیبا. اتاقم يرا صدا کند و رفتم تو یرفعت گفتم تراب به

ماه قبل  کیکه تا  گهیحسابهاش م نتیپر ینه ول ایدوست دخترش هست  ایدونم زو ینم: گفت شبید يانور

مربوط به حساب  نهایها گفته ا ییبازجو يتو. شدهیمنتقل م ایبه حساب زو ارشیحساب ک قیاز طر یاز قتل پول

 شرکت بوده و گزارش همش موجوده يو کتابها

 بوده؟ يطور نیواقعاً ا: دمیپرس

 د؟یندار یمال یمگر حسابرس ،یبفهم دیتو با نویا -
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 کنم یم يریگیحاال پ. تاستیکارهاش برعهده آناه یول میدار -

باهاش  ارشیک یمدت کی. جالبه یلیرد و نشون هم خ یشماره ب نیا: شماره تلفن را با انگشت نشان داد يانور

با  بایو د ارشیک يحداقل تا زمان نامزد دهیکه گرفتم نشون م يستوریه یول یدونم از ک یدر تماس بوده، نم

 .... اتماس گرفته شده و بعد تماس ها قطع شده ت ارشیشماره از تلفن ک نیا

دو ماه قبل از قتل که دوباره تماس ها برقرار : ها اشاره کرد خیمکالمه ها را ورق زد و به تار نتیبرگه از پر چند

 میندار یتماس چیه گهیشده و دو روز قبل از قتل هم د

 یحرف م یتلفن یکیبا  ارشیگفتن شب قتل انگار ک بایو هم د يهم شاد: افتاد و گفتم یهمانیبه شب م ادمی

 زده

احتماالً . بهش زنگ نزده بود یکس. کردمشب قتل رو چک  یتلفن يتماس ها: دیکش شیموها يتو یدست

 زنه یوانمود کرده داره حرف م ارشیکال انداخته و ک سیم

 کال رو هم درآورد سیم يشماره ها نیتلفنش رو چک کرد و آخر شهیم -

 تلفنش کجاست االن؟. شهیم نمیا -

 مادرم باشه شیپ دیشا... دونم  ینم -

 خوبه یاگه چک کن یبشه ول دایپ يزیدونم چ یم دیبع -

 ه؟یشماره مال ک نیا ستیمعلوم ن -

کارت رو منهدم  میبوده س یهرک. ستیدر حال حاضر شماره در شبکه ن. کنه دایپ يکه نتونسته رد سیپل -

 نیبرادرت نامزد داشته و ا هیعیخب طب. فاش بشه تشیهو یمتیق چیخواسته به ه یجالبه انگار طرف نم. کرده

 افتاده یبد به خطر م تشیشرکته و موقع ياز بچه ها یکیدوست دختر حتماً 

پول ها هم حق  نیاومده و ا ونیحق السکوت به م هیبا هم در تماس بودن و بعد قض ایو زو ارشیک دیشا -

 طور باشه؟ نیتونه ا یالسکوت بوده م

قبل از اومدن به  ایزو ایفرهمند به شرکت بوده پس  ایمکالمه ها مال قبل از اومدن زو خینه تار: باال انداخت سر

حساب ها هم مال قبل  يزیوار خیتار. ستین ایمکالمه ها متعلق به زو نیاصالً ا ایدر ارتباط بوده  ایشرکت با ک

از اومدنش به شرکت با هم دوست بودن و مکالمه  قبل ارشیو ک ایزو ایبوده، حاال  بایو د ارشیک ياز نامزد

 یشه و دوباره با هم آشت یکنه و بعد مکالمه ها قطع م ینامزد م ارشیک که یهاشون با هم ادامه داشته تا وقت

 نداره ایبه زو یربط چیه هیبوده و قض ایدوست دختر ک گهید یکی ای شهیکنن و مکالمه ها از سر گرفته م یم
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 ...پول ها  نیپس ا -

نکرده باشن و احتماالً  یدونم بررس یم دیبع. نه ایدرست بوده  ییبازجو يفرهمند تو ایزو يادعا میبفهم دیبا -

 اوردهیدرن يزیهم چ سیکه پل میطرف هست یدرست و حساب يحساب ساز کیبا 

 نکرده یاصالً برس سیپل دمیشا: بودم یعصبان

 دنیدونم کارشون رو خوب انجام م یم یول ستمین سیپل گهیدولتشاه درسته د يآقا نیبب: نگاهم کرد رهیخ

 نیقبالً با هم دوست بودن؟ اگر ا ایو زو ارشیک میخب از کجا بفهم یلیخ: باال آوردم میرا به نشانه تسل دستم

ازش حق  اینامزد کرده و زو ارشیبا هم دوست بودن، بعد هم ک ایو ک ایزو....  شهیطور بوده باشه مساله حل م

 گرفته یالسکوت م

 بوده يها مال قبل از نامزد يزیوار یگرفته، ول یحق السکوت م ایزو یگیشما م گهید نه د -

 ایگم  یم ونیرو به هما هیکرده قض دیتهد نکهیحق السکوت مطرح شده باشه؟ مثالً ا هیاز قبل قض شهینم -

 يطور نیخواسته ا دیشا. هم وجدان داشت ارشیداده باالخره ک ایپول ها رو به زو نیا ییدلجو يمثالً برا

 بزنه یجبران

 وجداناً؟ نیکرد یکالس اخالق رو پاس م يچطور نینداشت شما پولدارها پول: زد پوزخند

راجع به . کنم یاز خودم راحته، با پول وجدانم رو راحت نم المیمن خ: شیچشم ها يزل زدم تو. برخورد بهم

 همش حدسه نایبرادرم هم به هرحال ا

 یرفته بود و شماره تلفن ایکه به حساب زو ییپول ها. دیچرخ یمساله م نیمدام دور هم شبید مانیها صحبت

هم  یکل. یو پرسه زدن فروتن اطراف شرکت فرح یو فرح ونیهست و مالقات هما یمال ک میدانست یکه نم

 شنهادیرا سرمد پ ایاند؟ زو بودهبه شرکت با هم دوست  ایقبل از آمدن زو ارشیو ک ایزو ایآ نکهیا. سوال داشتم

داشت اگر دوست  يبا سرمد چه سر و سر ایرا استخدام کند؟ پس زو ایاز سرمد خواسته بود زو ایک یعنی. داده بود

بعد هم . بود یمنطق نیا. کنند سهیرا سرک ایک گریبودند با همد دهیهم هردوشان نقشه کش دیبوده؟ شا ایدختر ک

پس چرا . بود ایزو کهیاز زن ونیمنظور هما دیشا. ماجرا را لو بدهد و او را کشته اند ستهو خوا دهیرا فهم هیقض ایک

به عنوان  ایاز ک ونیزندان نگه داشته بود؟ ممکن بود هما ياو فندق را تو يباهاش نداشت؟ چرا به جا يکار

 يها را از انور نیا همه ده؟یرا فهم هیقض نیا ایباشد؟ ک ختهیهم ر يرو ایپوشش استفاده کرده باشد و با زو

 ای. هم بود یو فرح دیناه هیبه قول خودش قض. ندارد ینکند حرف دایپ يشتریو او گفت تا اطالعات ب دمیپرس

آنکه  یآنجاست زود برگشته ب ونیهما دهید یگفت وقت یم يانور ؟یچرا فروتن رفته بوده سراغ فرح نکهیا
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 یآورده؟ سرم داشت م یرا در م یفرح يماجرا يته و تو هفروتن به خواست آنا داشت یعنی. ندیرا بب یفرح

 .ازه نداشتمفکر ت شیگنجا. دیترک

سوال ها، بعد از مالقات  نیتو در تو و شب تا صبح کلنجار رفتن با تک به تک ا يبعد از آن همه فکرها حاال

اتاقم نشسته بودم و  يفضولشان، تو يغاز از دوست نماها و آشناها کیصدمن  يآن حرف ها دنیو شن یمندل

 .گرفته است شهیبارآورده از کجا ر شدر بخش فرو یاضیر ارایکه  يبدهد گند حیو توض دیایب یمنتظر بودم تراب

 یم ییبود هردومان چا نجایا یتراب یوقت. آمد ییاتاقم و رفعت هم با دو فنجان چا يمسئول انبار، آمد تو ،یتراب

 يها انیروضه مفصل درباب ز کیخورم  یقهوه م دید یهروقت م نکهیا يبرا دیشا. دانم چرا ینم. میخورد

 .خواند یم میبرا ییقهوه و سود چا

 ؟یتراب يآقا يدیخب به کجا رس: شیرا تعارفش کردم و نشستم رو به رو ییچا

 بگم یواهللا آقا مهندس چ: دیرا هورت کش شییچا

 خند زدم شیوا داده بود؟ ن یتراب. افتاد يبه حرف انور ادمی

 مهندس؟ به جون جفت نوه هام اگه خام اشک هاش شده باشم هیچ: گفت

. میو رو کرد ریتمام گزارش ها رو با هم ز مینشست یاضیسرمد و خانم ر ياالن با آقا: و او ادامه داد دمیخند

 دهینم صیبچه هنوز دست راست و چپش رو از هم تشخ نیکه گفتم ا ياون روز یول یشیناراحت هم م

از ... خب  یلو امرزدشیخداب... خواست گردن من رو بشکنه  یپدرت م یکار بزرگ نیهمچ يرو دشینگذار

 شه گذشت یحرف حق هم که نم

 مربوط بوده؟ ارشیهمه ضرر همش به ک نیا یعنی -

که فسخ شدن حداقل به خود  ییاون قراردادها... بله  شیبخش بزرگ هی یهمش که نه ول يهمه  -

 ....دادگاه چه  تیمربوط بوده، از وضع امرزشیخداب

 یدادگاه حرف بزنم و حت يخواستم با کارمندانم راجع به ماجراها ینم. سر تکان دادم و او هم ساکت شد کالفه

درباره ام چه  ای نندیب یم یمن را چطور آدم. کنند یفکر م یمهم نبود چ. که حرفش پشت سرم بود ییماجراها

خوب  میکارها يو احساسم نسبت به همه  مدار یچه احساس میبود که خودم درباره کارها نیمهم ا. دارند ينظر

 .دبو

آن بلند نشده بود؟ پس آن عکس ها و آن  يزده بود که هنوز بو يکرده باشد؟ گند یخودکش ارشیشد ک یم

بعد با هرهر و  یزد ول یم ادیگند ز ارشیک. کار خودش بوده؟ نه امکان نداشت یعنیبود؟  یها چ يصحنه ساز
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. مینکن خشیتوب شیاطر گندهاکه به خ میدانست ما آنقدر دوستش دار یچون م دیکش یکرکر خودش را عقب م

خودش را بکشد و گناهش را  دیچرا با ایاصالً ک. بزرگ بوده یلیخ شیبود حتماً خرابکار يزیچ نیاگر هم همچ

 گهید لیها دل نیجز ا: نگاه کردم یبه تراب. بودم جیگ ش؟یها یدوران بچگ يگردن فندق؟ گردن همباز ندازدیب

 نبوده؟ يا

نبودن شما از آب گل  يعده هم تو هیو خب  نیکه شما نبود یکساد بازار و سه ماه....يتکرار يهمون حرفا -

 ...گرفتن و  یآلود ماه

او  ستیدانست رابطه مان با هم خوب ن یالبد حاال که م. اش بود ییهو کی ماتیو تصم تایبه آناه منظورش

خب ممنون، توقع  یلیخ: نگاهش کردم. جوابش را ندادم. ردیبرکه گل آلود بگ نیاز ا یماه کیخواست  یهم م

 که دیدون یم دیبود که الزم بود بدونم به من بگ يزیدارم اگر چ

 بوده؟ نیبله حتماً مگر قبالً جز ا: میچشم ها يزل زد تو م،یو دست داد میجا بلند شد از

 نه: زدم لبخند

 خب چه خبر؟: دمیپرس. آمد داخل. به رفعت زنگ زدم. رفت رونیاتاق ب از

 بهش پرخاش کرد یسرمد بهش گفت برو مرخص يتابلو ناراحته، امروز آقا یلیخ گهید ایفقط زو ستین يخبر -

. باهاش کار داشت نجایاومد ا ییآقا کیامروز : رفعت گفت. گذشته است نشانیب یخواست بدانم چ یدلم م واقعاً

گفتن چون  گهیبه همد یچ دمیمنفه یباال رفت ول یکم هیصداشون هم . با هم بحثشون بود. رونیرفتن ب

 دیپرس روزیصدام کرد ازم درباره د ارایهمون موقع 

 روز؟ید -

 یکن نشیگزیرو جا یکی يخوا یکنم حدس زده که شما م یبله فکر م -

 ؟یبهش گفت -

 نه -

دوست  گهیبا همد ارشیو ک ایبه نظرت زو: دمیپرس. محکمش را حواله ام کرد يها» نه«از آن  یکیهم  باز

 بودن؟

 گفتم نه نیدیبار پرس هی -

 نبودن؟ یکن یچرا؟ چرا فکر م -

 خب نبودن -
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 ممنون: سر تکان دادم کالفه

 میرو يبودند جلو یهمانیم يرا که از طرف شرکت آن شب تو ییتمام دخترها ستیو ل زیپشت م نشستم

 یشرکت ک ياز بچه ها دیقبلش از من پرس ارشیک. بود نیهم. مرجانه دانش ،یاضیر ارایفرهمند،  ایزو. گذاشتم

 .زند یم کیت یکیهمان شب هم شک کردم با . دعوت است

سالن بوده،  يتو ایکرده بود زو دییسرمد که تا شیکی. سالن بوده است يکه شاهد داشت تمام وقت تو ایزو

از سالن  ایوعالم هپروت متوجه نشده ز يتو دیخب شا. هم بود بایچشم چران و مست د يساسان پسرعمو

 کی يکه با همه تو بسشاهد داشت  نیدو ج باًیرفته؟ مرجانه هم که تقر رونیب يچه جور یرفته ول رونیب

. شیرفته بود چون با نامزدش قرار بود بروند ک یهمانیهم که ساعت هشت از م ارای. ساعت اختالط کرده بود

هم  شیبه ک 10پرواز ساعت  ستیل يش توچک کرده بود و اسم يانور. دو ساعت قبل از کل ماجراها یعنی

 نیاصالً ا. هم بود یبرگشت يمسافرها ستیل يواسمش ت. فرداش برگشت ارای11و  10ساعت  نیب ایک. بوده

اهل الس زدن با  ایک. بود دهیزودتر قاپش را دزد یکیاگر هم بود . بپسندد نبود ارشیکه ک ییدختر جزو زن ها

بوده؟ دوست  یپس ک. بودم راجع بهش اشتباه نکرده باشم دواریحداقل ام ای. را مطمئنم نیا. زن شوهردار نبود

 دم؟یگشت؟ چرا ازش نپرس یسوال م نیچرا دنبال ا يبوده؟ اصالً انور یک تهداش ایکه ک يدختر

 یبررسرا  زیکردم همه چ یم دایحسابرس درست و کاربلد پ کی دیبا. کاغذها را جمع کردم. ساعتم نگاه کردم به

 .نه ایراست گفته  ایزو دمیفهم یحداقل م يطور نیا. کند

زد و با هم حرف  یفندق زنگ م شدیم یچ. نگاه کردم لمیبه صفحه خاموش موبا دانهیشدم و ناام نیماش سوار

بود که  یباباش را داشته باشم؟ چقدر حس خوب يخواست هوا یزد و از من م یزنگ م شدیم یچ م؟یزد یم

 نیا. کند یم هیتک نکه دوستش دارم به م یداشت که بدانم کس يندیاحساس خوشا. او باشم يمن مرد قو

 .کردم یبهش اعتماد م شتریب يطور

. کردم یفکر م زهایچ یلیروزها که مدام در رفت و آمد بودم به خ نیا. را روشن کردم و راه افتادم نیماش

 شهیهم رضایکند؟ عل هیمرد حق دارد بخواهد زنش بهش تک کیکه  نیمثالً ا. سوال داشت يجا میبرا يزیهرچ

. میداشت ینگه م نییسطح پا مانزن ها را در ه يطور نیاز نظر او ا. کرد یموضوع با من بحث م نیبر سر ا

بمانند و  یشگیهم يدست و پا یهمان موجود ب میکرد یشوند مجبورشان م يخواستند قو یکه م نیهم

 رضایعل يها هیهمه فرض ياالن آنا بود که خط بطالن رو نیخب هم. باشد شانیگاه زندگ هیچشمشان به تک

من به آنا اجازه داده بودم مستقل باشد؟ . کند یه نمیتک يجور چیکند ه هیتک يکه نخواهد به مرد یزن. بکشد
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 نیا. کرد یکردم مستقل نباشد هم قبول نم یاگر مجبورش م. دیمثل ناه یکیخواست بشود  یدلم نم. دیشا

 یول. نه ایکردن هست  هیکرد اهل تک یخود زن معلوم م. کردن کنم هیرا وادار به تک یدست من نبود که کس

 گرید نیا. کند هیبه من تک یاگر شده گاه یکنارم باشد که حت یخواست زن یدلم م ییجورها کیخب ته دلم 

 یآنا م. تر بود یخواستن یطور زن نین ااز نظر م. من مربوط بود يها زهیبه غر نیا. به طرز فکر من مربوط نبود

با  لوتخ يمستقل همه شان تو يزن ها یعنیتوانست؟  ینم. باشد يطور نیخلوت ا يتوانست حداقل تو

 بود؟ يطور نیفقط آنا ا ایکردند؟  یشوهرشان مثل آنا با من رفتار م

من هستم؟  زمینگران نباش عز میو بگو رمشیآغوشم بگ يتو یگذاشت گاه یشد؟ م یم یچه طور زن فندق

 شهیکه آنا هم يکند و نقشه انتقام بکشد، کار ادیآن که داد و فر يبهش زور گفت، به جا یشد هرجا کس یم

که من  ییجا، حداقل جاها هرا داشته باشم؟ حاال نه هم شیو ناز شود و از من بخواهد هوا دیایب... کرد  یم

بودم که فندق  دوارمیسوال ها را بدانم ام نیکه جواب ا نیمن بدون ا. توانستم از حقش دفاع کنم یراحت تر م

عزت  یلیاز آن طرف خ. کرد یرفتارش غوغا م يتو یزنانگ. گفت که هست یحسم م. باشد يطور دختر نیا

 یم.... شوهر  ییهمکار، جا ییجا ق،یرف ییجا. گذاشت من کنارش مرد باشم یم یعنی نیخب ا. نفس داشت

. شدم یشد من چهل ساله م یساله م یس یکه ده سال ازش بزرگ تر است ادامه بدهد؟ وقت يتوانست با مرد

که من را  نیاز ا. دمیترس یم. بود یباشد که در آستانه بزرگسال ياش ناچار بود کنار مرد یاوج جوان يتو

در  تیمقام و موقع نیانگار با ا. قبل از او زن گرفته بودم ای. عاشق شده بودم رید هجرم ک نیبه ا. نخواهد

 .کرد یم نمیغمگ نیبه تمام معنا بودم و ا چیمقابلش ه

 نیاگر فندق به خاطر همه ا. را با تمام وجود حس کردم یلحظه پوچ کی يپا به داخل عمارت گذاشتم برا یوقت

 تنها که مجبور بود خودش را در کار يشدم به مرد یم لیشد؟ تبد یم یزد بعدش چ یها من را پس م لیدل

از  یلیمن مثل خ. بدهم لدلربا د کینبودم که هر ماه به  یمن کس. شناختم یغرق کند؟ من خودم را م

شدند به معتادان  یم لیشدند تبد یاز عشق سرخورده م یکه وقت ییهمان ها. شناختم نبودم یکه م ییمردها

 یکه بعد از کل یکس. ینمونه اش سهراب، دوست مشترك من و عل. گذشت یم یکیهر روزشان با . یجنس

دوست  نیکند با دو ج یم یو حاال هم تک و تنها زندگ دهیپر یزنش پشت سرش هرز م دیفهم یعشق و عاشق

اسمش  نیا یبه قول عل یول رمیگ یبود که دارم انتقامم را از زن ها م نیاستداللش هم ا. رنگارنگ يدخترها

وجود طرف قلنبه  يجا کیبه اسم تعهد  ییزناشو یزندگ ياست که تو یفوران همان احساس نیا. ستیانتقام ن

... سهراب و زنش کشک بوده  یآن عشق و عاشق. است هیآمده در حال تخل شیپ يشده و حاال که بهانه ا
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 یکه حت یمن. وقت خودم را گول نزده بودم چینه من ه. یتظاهر بوده و خودگول زن... نقش بوده ... کشک 

باشد؟ نکند سرد مزاجم؟ نه من  یتعهد به خاطر مشکل جنس نینکند ا. عاشق آنا هم نبودم بهش متعهد بودم

 کیسن و سال با خواب  نیا يتو ایشوم؟  یکنم داغ م یبه فندق فکر م یحالم خوب است وگرنه چرا وقت

آنها  يهم نبود به جا ونیهما. ودنب دیناه. به عمارت انداختم یفرستادم و نگاه رونینفسم را محکم ب.... بوسه 

گلو . متوجه آمدنم نشد. بود شیرو يجلو يو رو کردن کاغذها ریو مشغول ز یسالن شرق يآنا نشسته بود تو

مانده بود  یباق یاگر احساس م؟یبود دهیند یرا درست و حساب گریچند روز بود همد. دیصاف کردم و از جا پر

 دمشید یحداقل دلتنگش نبودم که وقت. نداشتم یحس چیواقعاً ه یلشدم و یخوشحال م دنشیبا د دیاالن با

شوهرش باشد با  شیکه دلش پ یزن. جا خورد دنمیچون از د. حس را داشت نیاو هم انگار هم. خوشحال بشوم

براتون گوسفند  نیدادیطرفها؟ خبر م نیاز ا: نگاهم کرد نهیشود؟ دست به س یشود، نم یخوشحال م دنشید

 میکن یقربون

 شبا؟ يموند یم نجایتو ا -

 ؟ياومد ینه مگر تو نم -

 هتل هستم ينه من تو -

رفتم سمت راه پله . آوردند یخودشان نم يهم رو دیشا. خبر بودند یاز حال ما ب ونیو هما دیبود که ناه بیعج

 کجا هستن؟ دیو ناه ونیهما: ها

 هم باالست ونیاتاقه، هما يجون تو دیناه -

 ؟یکن یچه کار م نجایا -

 امیخواست ب ونیدونم هما ینم: را دسته کرد کاغذها

پله . خواست یدوش آب گرم م کیدلم . مدام در حرکت بودم روزیاز د. گرفتم یاول دوش م دیبا. نگفتم يزیچ

دراز . یلیخسته بودم خ. تخت وسوسه ام کرد بخوابم دنید.  پشت در اتاقم دمیکردم و رس یکیها را دوتا 

 .نشستم. بود ممشام ریعطرش ز يبو. آنا هم دنبالم آمده بود. تخت و چشم بستم يرو دمیکش

 بهت تجاوز کنم؟ یترس یم هیچ: دیخند

نگه  نجایو شلوار که ا رهنیدست پ کیحال از جا بلند شدم و  یب. حس را داشتم نیدر ناخودآگاه هم دیشا

همان طور که پشتم بهش . بزند یخواست حرف یانگار م. هنوز پشت سرم بود. کمد برداشتم يداشته بودم از تو

 ؟یبگ يخوا یم يزیچ: بود گفتم
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 کنه يبستر مارستانیدختره رو ببره ب يبابا یازش خواست شبیبه بچه ها گفته بود د ياکبر -

هاش به خاطر کار کردن با سم داغون  هیحالش خوب نبود، ر: دمیپلک به هم فشردم و پشت گردنم را مال خسته

 شده

 تیریمد دیام را با یزندگ يدهان گشادش را نبسته بود؟ کجا يدادم؟ چرا اکبر یم حیها را بهش توض نیا چرا

. را باز کردم نمیسر آست يکتم را در آوردم و دکمه ها د؟یلنگ یم شییجا کیکردم  یم يهرکار یکردم وقت یم

 .حمام يتخت انداختم و با حوله رفتم تو يو شلوار را رو رهنیپ

. بود یحس خوب. ختیر یسرم م يکه مثل باران رو یآب انیباز کردم و خودم را سپردم به دست جر آب را ریش

 یسر صحبت را راجع به تلفن مشکوکش باز م ونیبا هما دیچطور با. آرام بمانم یکردم کم یچشم بستم و سع

 یسرم م يکه از هر طرف رو ییها الشرشر آب و سو انیم نجا؟یا مییایکردم؟ اصالً چرا خواسته بود من و آنا ب

 ریرا ز اهیس لیموبا. نه اشتباه کرده بودم. دقت کردم یکم. بلند شده است لمیزنگ موبا يحس کردم صدا دیبار

... حاال  نیمثل هم. تو گوشم بود شانیخوردند صدا یبس که چپ و راست زنگ م. گذاشته بودم نیماش یصندل

 لمیموبا. دمیدو رونیو ب دمیحوله را پوش... نکند فندق . ورده باشدزنگ خ واقعاً دیشا دیلحظه به ذهنم رس کی

فندق زنگ زده . دمیکش رونیرا از دستش ب لیرفتم جلو و موبا. به صفحه اش زل زده بود یعصبان. دست آنا بود

 ؟يجواب داد: به آنا نگاه کردم. دوبار. بود

 ؟يجواب داد: داد زدم. نگفت یچیه

 خوره یحالم ازت به هم م ؟یفهم یخوره م یحالم ازت به هم م: زد پوزخند

از من به هم  یحال تو ک ؟یبه من لعنت يدیچرا چسب ؟يریپس چرا نم: زدم ادیفر یعصبان. زد یداد م داشت

 ؟ینخورده؟ ک

بار  کی فقط....بار کی. شده بود وانهید. بلندش پوستم را خراش داد يانداخت به شانه ام و رد ناخن ها چنگ

و نتوانست  دیکله گنده مان نرس يها ياز مشتر یکیبار که زورش به  کی. بهش دست داد یحالت نیهمچ

مثل حاال زده بود به  همآن روز . دستش بود پرت کرد طرف آن مرد يرا که تو يخودکار. ردیحالش را بگ

 یدر آن لحظه دلم م یداشتم ولوقت دست بزن ن چیه. پوست شانه ام راه افتاده بود يرد خون روشن رو. سرش

 .دمیکوب یم واریخواست سرش را به د

 چته مهرداد؟: بلند داد زد. اتاق يما آمده بود تو يادهایاز داد و فر ونیهما
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. بود دهیرنگش پر. دیهم سر رس دیناه. کرد یمتعجب نگاهش م ونیهما. دیلرز یبود و م دهیکنج اتاق چسب آنا

 شده؟ یچ: جلو آمد دیپوستم د يرد زخم را که رو

 ؟یکن یول نم يتا سکته اش ند ؟يخوا یاز جونش م یچ: طرف آنا دیچرخ غضبناك

 به جون هم؟ نیافتاد... خجالت بکش . خودت رو جمع کن مهرداد: گفت ونیهما. دیلرز یم آنا

 خوام لباس بپوشم یم رون،یب نیبر: آرام گفتم. به آنا نگاه کردم یدور خودم و عصب دمیچیرا محکم تر پ حوله

ناراحت . دمیبهش پشت کردم و لباسم را پوش. بود ستادهیا واریآنا همانجا گوشه د یرفتند ول ونیو هما دیناه

....  ریهمش هم تقص. شد یحمام؟ حاال باز از من متنفر م يرا با خودم نبردم تو یکوفت لیموبا نیچرا ا. بودم

برو : را باز کردم شیقفل دست ها. همب دیفت گرفت و چسبخواستم بچرخم طرفش که با دو دست کمرم را س

 احمق رونیب

شانه ام  يآمد جلو و محکم حوله را از رو. ختیر یاشک هم نم یحت. یخال یخال. نبود یچیه شیچشم ها يتو

شد؟  یم وانهیداشت د. متعجب نگاهش کردم. دنیدفعه شروع کرد به خند کیتخت و  يهلم داد رو. عقب زد

از عرضه کردن خودش به  یو حت ندیمن را با فندق بب یخواست بدبخت یکه اول کار م يمغرور يتایآناه

 چته؟: ستادمیا. دیخند یوار م وانهیخواهانش هم نبود نگذشته بود حاال د گریکه د يشوهر

همه زن  نیا ؟یکن یم يجور نیچته؟ چرا ا: شیچشم ها يرا گرفتم و زل زدم تو شیمحکم بازوها. دیلرز یم

 ؟یکن یم هیکارا چ نیا... جدا شدن ... نساختن  گهیو مرد با همد

 .دمیلباسم را پوش یولش کردم و عصب. خنده ریدوباره زد ز. میچشم ها يشد تو رهیخ

 نه؟ يتو مشکل دار: گفت

 .طرفش و منگ نگاهش کردم دمیچرخ. بود روزمندانهیپ لحنش

 ایمث ک ؟يآره؟ مشکل دار -

 یرچشمیز. نم دار و شامپو نخورده ام را با حوله خشک کردم يموها. دیگو یم یچ دمیفهم ینم. دیخند باز

با من  يخوا یکه نم نهیواسه ا: پا انداخت يگوشه اتاق و پا رو یصندل يحواسم بهش بود که رفت نشست رو

 ؟یتون یاز منه که نم لمشک یکن یفکر م... بعد بهت بخندم  ینتون یترس یم ،يچون مشکل دار یبخواب

به تاسف تکان  يسر. کنم؟ نوبت من بود بخندم یم يازش دور یگفت من به خاطر ضعف جنس یم داشت

 يشد وونهید: دادم

 يشد وونهید ؟یفهم یم: کردم نگاهش
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منو  بتیزشته واسه پوشوندن ع یلیخ یدون یشدم؟ چند وقته؟ م وونهیمن؟ من د: انگشت به خودش اشاره زد با

 يبگو که مشکل دار. يراندازیت بلیس یبکن

 هم مشکل داشت ارشیک: پوزخند زد دوباره

چرا . داشت و به آنا گفته بود؟ محال بود یمشکل جنس ایک. آوردم یسردرنم شیاز حرف ها. نگاهش کردم منگ

 د؟یبه او بگو دیبا

 تیتقو يدارو یسالگ ستیتو ب يکدوم مرد. بودم دهیکرد د یرو که مصرف م ییداروها: جوابم را داد خودش

 ؟يتو هم مشکل اون رو دار خوره؟یم یجنس

 مشکل داشتم؟... بگو  يمن مشکل دارم؟ تو که زن من بود: لب تخت نشستم

 تموم بود کار دهینکش قهیبه دق. یآره داشت -

که  نویکار تمومه ا دهینکش قهیبار با زنش برنامه بره به دق هی یماه يآره خب هر مرد: دمیبه صورتم کش یدست

 یخودم صدبار بهت گفتم لعنت

کار به  گهید یسالگ یبه س يدیاالن رس. یهم داشت، تو هم داشت ایک. نیمشکل دار یکینه شما ژنت: دیخند باز

 یبا زنت باش يکشه که بخوا یاونجاها نم

 یبودنش حت. کرد که بهش ثابت کنم مشکل ندارم؟ معلوم بود که با او مشکل داشتم یم کمیتحر داشت

بخوام ثابت کنم  نیبب: گفتم یول دمیرس یبه قول خودش حاال به مرحله رابطه هم نم. کرد یهم نم کمیتحر

 یافت یاون وقت تا صبح به غلط کردن م

 یکن یم یتا صبح؟ شوخ: باز شد ششین

 تحمل کردنت جزو محاالت شده گهید. دمیرم درخواست طالق م یفردا م: را ثابت کنم يزیخواستم چ ینم

 يپس مشکل دار -

 آره مشکل دارم: به سمت در رفتم

 .سوخت یام م سرشانه

رفتم  یم دیبا يجور نیا. را کم داشتم یبدبخت کی نیلحظه شک کردم نکند واقعاً مشکل داشته باشم؟ هم کی

 .کردم یخوردم و خودم را خالص م یخورده بود م ایکه ک یاز همان سم

 دیناه. زد یرا پشت سرش قالب کرده بود و قدم م شیدست ها یعصب ونیهما. نییرفتم پا یکیها را دوتا  پله

خودم  هیچقدر شب. و با اخم نگاهم کرد ستادیا ونیرفتم جلوتر و هما. زل زده بود به ساعت شماطه دار کنار بار
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 یقصه تازه م کیالبد نشسته بود و  االح....طفلک فندق. شدم یترسناك م ينه جد. کرد یاخم م یشد وقت یم

 .طفلک خودم. را کشته ام ارشیساخت که مطمئن شود من ک

 نیبش ایب: گفت

 زنت کجاست؟: دیپرس. نشستم دیچند گام محکم رفتم و کنار ناه با

 باال: گفتم. به مشکل من و آنا مربوط است هیقض دمینگفته فهم. گفت آنا یقبالً م »زنت؟«

 ؟ییآنا کجا: رفت جلو پله ها و گفت ونیهما. دیآه کش دیناه

 یدلم قهوه م. آمد یمغز من فرود م يپله ها انگار درست رو ياش رو یمحکم و عصب يقدم ها يصدا

 ارهیقهوه ب ستین یکس: گفتم دیرو به ناه. خواست

 رقصه یزنه گربه م یسگ م یشده خرابه، شده زباله دون نجاینه ا: غر زد ونیهما

افتاد  ادمیتازه . خبر داشت یو فرح دیناه يتلفن ها هیاز قض. حدسم درست بود. کرد یم نمنگاه ه دیبه ناه یحت

 دیناه. نشست دیمن و ناه يرو به رو یمبل يآنا آمد و رو. هستم نجایموضوع ا نیدانستن هم يخودم هم برا

. لبش بود يلبخند مطمئن رو کی. ودکرد و آنا انگار دوباره حالش خوب شده ب یمثل گرگ گرسنه نگاهش م

دفعه احساس  کیرا  ارشیک یخال يمثلث و جا کیسه ضلع  مینشست و شد يگرید یصندل يهم رو ونیهما

و  ونینشست کنار من و هما یآنا م. که حاال آنا نشسته بود ییهمان جا شهینشست کجا؟ هم یاگر بود م. کردم

ضلع دومش . بود ختهیخانه فرو ر نیضلع ا کی. ه مربعب میشد یم لیشدند و تبد یم گریهم دو ضلع د دیناه

 نیاز ا یچیه گریکرد د یفکر م يبود که انور یهم همان دیو ناه یفرح هیو اگر قض ختیر یهم داشت فرو م

 .میبه هم نداشت یوابستگ چیکه ه يپراکنده ا ينقطه ها میشد یم. ماند ینم یخانواده باق

 ه؟یشما چ نیب هیقض: گفت ونیهما

 رهایانگار که همه تقص. آنا هم زل زده بود به من. هم نگاهم کرد دیناه. بلند کرد و از من جواب خواست سر

 میجدا بش میخوا یم: لم دادم به مبل. گردن من باشد

 خواد یم ییخوام مهرداد تنها یمن نم: وسط حرفم دیپر آنا

 اجازه بده خودش بگه: طرفش دیچرخ ونیهما

نداره، با هم مشکل  يادیز حیتوض: گفتم. داد حیپسرش را ترج ونیمن و آنا هما نیبار هم ب کی. عجب چه

 من مشکل دارم یعنی. میدار

 ؟يمشکل دار یاز ک: گفت ونیهما
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 یممتد و ب. خط ممتد بود کیما  یزندگ ؟یاز ک ش؟یسال پ کی ش؟یباهاش مشکل داشتم؟ شش ماه پ یک از

همان وقت ها  مانیبحث و جدل ها. شرکت يکارها يتو میدراست افتا کیبعد . اولش ازدواج بود. جانیه

بحث و جدل  شهیهمشرکت  يتو.  از شرکت هم بود یصاحب بخش. زنم بود. همکارم نبود گریآنا د. شروع شد

 ییچرا؟ چون زورگو. شدم ینم یآن موقع از بحث کردن باهاش عصب یول میفقط همکار بود یوقت یبود حت

 ییهمان جا. رختخواب يتو یحت. خانه يبود؟ نه بحث ها ادامه داشت تا تو نیمشکل ما ا یول. اش معلوم نبود

 نیا یاز ک. نظم آن هم به هم خورد ییجا کیبه طور منظم ادامه داشت و  یتنوع چیکه رابطه مان بدون ه

 شد؟ يجور

 ؟یبا تواَم مهرداد از ک -

اگر قبلش به . به ادامه نداشتم يمن هم اصرار گریداز همانجا . از روز تولدم. شیپ میسال و ن کیاز  درست

 رفتمیبدبخت م يگدا کی نیآمد کنارم بخوابد و من ع یم رید يگریو هرکوفت د یو سرشلوغ یبهانه خستگ

شد؟ خب با هم ناهار  یبعد چ. دندار یارزش منت کش يطور نیرابطه ا دمیآوردمش بعد از آن روز د یبه زور م

 دیکه با یتکه از محصوالت کی نیع میخورد یکه م يلقمه ا کیهر . میگذاشتیهم م يجلسه کار. میخورد یم

 میرفت یو مسافرت هم م میخورد یشام م. دادم یومهره قورت م چیانگار که پ. دیرس یبه نظرم م میفروخت یم

 .میکن دایپ يدیجدبازار  میخواست یکه م ییفقط به جاها یول

 عرضه بودن یحس ب. ده یاهاش حس بدبخت بودن بهم دست متونم باهاش ادامه بدم، ب یمن نم -

 .داد رونینفسش را ب یعصب آنا

 دمیمنم فهم گه،یراست م: رو کرد به آنا ونیهما

 یول ردیطرف من را بگ یحت ایهم احساسم را درك کرده باشد  ونیتوقع نداشتم هما. میتعجب کرد هردومان

 .گرفت یبود و طرف من را م دهیفهم

 یدون یخودت م یهرچ گهیپرسم م یازش م يخواد بدبخت باشه، هر نظر یخودش دلش م: گفت آنا

 یافتد چه کار م یدعوا و مرافعه راه م کیدانستم اگر نظر بدهم  یم یوقت. انصاف بود یب یگفت ول یم راست

 شهیش يرو تو دادم خونم یبگو اگه نظر م: کرد یبچه ها لج م نیکردم قانعش کنم و ع یم یسع یکردم؟ وقت

 رو هم بگو نایخب ا يکرد یم

 یکن یم يقلدر يدفعه حاال اومد هی. دوش من بود يکارها همش رو. يکرد یخودت رو راحت م رینه خ -

 .... دیبه نظرت رس يدفعه ا هیشد  یگفتم خوب بود چ یم یشرکت، قبالً هرچ يبه برنامه ها یزن یگند م
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 ییگدا ابونیبگو گوشه خ یباره گ کیدوش تو بود؟ من چغندر بودم اونجا؟  يشرکت رو يکارا ؟يدفعه ا هی -

 نجایبه ا يتو ما رو رسوند میکرد یم

 هیگفتم مشکل خودتون با هم چ. کنار دیبحث کار رو بگذار: گفت ونیهما

 نیکه هم دینیب یم. مشکل حساب بشه هیقض نیاگه ا میبا هم ندار یحرف چیما ظاهراً جز کار ه: کردم نگاهش

 االن هم بحث ما بر سر کاره

 نیبش: گفت ونیهما یخواست بلند شود ول. دیآه کش دیناه

او هم زل زده بود . با هم راجع به موضوع تلفن ها حرف زده بودند؟ آنا هم متوجه شد. دیترس یحت. نشست دیناه

.... بوده  نیاز اول هم هم. رمیگیاوضاع رو دست م. شرکت امیاز فردا خودم م: رو کرد به من ونیهما. دیبه ناه

 گهیمسافرت با همد هی نیر یشما دوتا هم م

 هیوقت یماه عسل ب: شدم زیخ مین

 نیبش: گفت یعصب

 خواد یم یشوهرت چ نیبب. شرکت يایمدت ب هی خوامینم: رو کرد به آنا. نگاهش کردم معجب

که  ینسخه نسل چد؟یمن و آنا بپ يخودش را برا دهیو پالس دهیخواست نسخه پوس یم ونیهما. زدم پوزخند

 .کرد یبود که آنا قبول م يزیچ نیاز آن نداشت؟ زن خانه شدن آخر یدرک چیه تایآناه

 ندارم یمن حرف.... خواد  ینم...  دینیب یم: بر خالف توقعم گفت اما

 زا؟یچ نیبا ا: گفت یعصب دیناه

کنه  یبکنه تو کار مردا، هم خودش رو بدبخت مکه سر  یزن ؟یچ زایچ نیبا ا: نگذاشت ادامه دهد ونیهما یول

 خانم؟ یهم شوهرش رو متوجه

خوام ازش جدا  یشه اصالً من م یمشکل ما حل نم زایچ نیبا ا گهیراس م دیناه: گفتم. حرف بودار بود نیا

 ه؟یبشم حرف حساب شما چ

 یرفت. بِت نگفتم یچیه یبرا دختر مندل یگرفت لیوک یها؟ رفت یبکن کاریبعد چ یجدا بش: نگاهم کرد غضبناك

 یبا من طرف یرد بش ياز خط قرمز بخوا گهیبِت نگفتم د یچیه مارستانیب يکرد يرو بستر یمندل

 يزیکه رفت چ ایخونه؟ از شرکت؟ باشه مگر ک نیاز ا دیکن یمثالً؟ منو دك م دیکن یچکار م: باال فرستادم ابرو

 ل خودتونهمش ما. خوام یبا خودش برد؟ منم نم
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حرفم . دو دو زد شیچشم ها ونیهما. هم رفت يتو شیآنا هم اخم ها. انداخت هیرا به گر دیناه ایاسم ک آوردن

 .ظالمانه بود يادیز

که  رمیاون دختر گ ؟يتو چت شده مهرداد؟ تو چت شده؟ کور: و دست گرفت طرفم ستادیبلند شد ا ونیهما

برج  يرو شیاریاز اون سوراخ موش ب يریدستش رو بگ يخوا یخوره؟ م یبه ما م شیزندگ يقاتل نباشه کجا

 اصالً؟ هم قد توئه؟ شهیعاج؟ روت م

حرفا رو  نیخانوم هم نیا يخوام برم خواستگار یکه گفتم م ياون روز: نگاهش کردم یعصب. پوزخند زد آنا

 گدا گشنه هستن؟ نایا ینگفت ؟ينزد

 .آنا سرخ شد صورت

 ه؟یم قد خودم نباشه مشکل چه رمیبگ یکیخوام  یاصالً م -

 مهرداد؟: گفت دیناه

که  يفندق بشوم؟دختر الیخیو مظلومانه ب نیلحن غمگ نیتوقع داشت به خاطر ا یعنی. ملتمسانه بود لحنش

بشوم؟ حاال  الیخیحس ناخواسته زجر داده بودم ب نیمخ من بود و خودم و خودش را به خاطر ا يسه سال رو

 خواهمش؟ یدانستم م یکه م

 ها مامان؟ ؟یمهرداد چ -

 خونه نیاون دختر مگر از نعش من رد بشه پاش برسه به ا: گفت ونیهما

 شه؟یخراب شده بوده هم نیچرا؟ چون پدرش باغبونه؟ چون خونه شون ته هم: شیچشم ها يزدم تو زل

 ست؟یبند ن گهید یچیتو به عالقه من بند شده حاال؟ به ه يخان دولتشاه؟ آبرو ونیآره هما زه؟یر یآبروت م

 یخوابن؟ کس همه یکن یم الیبرف خ ریز يپشت سرت؟ سرت رو کرد ؟یواشکینکرده؟  ادشیکم و ز یشکیه

 نرفته برات؟ یرآبیز

چاره  یول یرا بکنم گوشت قربان دیحقش نبود ناه. با هم بوده اند....  یو فرح دیشد ناه یاگر معلوم م. دیپر پلکم

 یعیاندازه طب نیبه ا یفرصت گریممکن بود د یول فتدیآنا بحث راه ب يخواست جلو یدلم نم. گرینبود د يا

فقط دروغ نباشه که . کنمیقبول م نیگفت یرچبعد ه نیجواب من رو بد: را فرو خوردم میآب گلو. نشود بمینص

 ....شم دهن وا کنم  یمجبور م

که  یاز مادر زاده نشده کس: یصندل يبه من هجوم آورد و هلم داد رو باًیتقر. تند به سمتم قدم برداشت ونیهما

 من ببنده شیبه ر ییها یناموس یب نیروز روشن همچ يتو
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و جالب بود  شیگوشت پا يرا فرو کرده بود تو شیانگشت ها دیناه. دیچرخ یما م نیهاج و واج نگاهش ب آنا

 .بوده است یها چ هیکنا نیگرفت منظورمن از ا قاًیدق ونیکه هما

 بوده؟ یچ یشما به دکتر فرح يتلفن ها هیقض: دیکردم به ناه رو

جلسه . میلحظه ساکت شد کیهمه . بود دهیرنگش پر دیناه. زد یام م قهینبض شق. دیلرز یآشکارا م ونیهما

 .ونیو هما دیشده بود به محاکمه ناه لیداده بودند حاال تبد بیمحاکمه من ترت يکه برا يا

 یعصب یول. ام دهیرا فهم هیقض نیسوال شود چطور ا شانیچون ممکن است برا. مینگو میگفته بود مستق يانور

قبل . دونستم یم شیوقت پ یلیاز خ. نیدونم شما با هم تماس داشت یمن م: نداشتم فقط گفتم يبودم و چاره ا

 رهیبم ارشیک نکهیاز ا

آرام سر بلند  دیناه. ود شده بودرنگش کب. کم مانده بود سکته کند. دیکش ینفس م قیو عم دهیبر دهیبر ونیهما

 بود ایهمش به خاطر ک: نگاه کرد ونیبه هما دهیکرد و ترس

بود  یجوابش انگار آب. دیخوردند دو قطره اشک از چشمش فروچک یجان تکان م یکه ب ییزمان با لب ها هم

 یم حیباز هم ترج دیناه يکه مرده بود شده بود سپر بال یارشیاگر ک یحت. اگر دروغ بود یحت. التهاب تنم يرو

 یحت. شرکت يبچه ها. ها او را کرده بودند سپر بال یلیمرده بود خ ارشیحاال که ک. دروغ را باور کنم نیدادم ا

 .دیبودم و حاال ناه دهیراحت تر به فندق رس ایخود من که به خاطر مرگ ک

 ا؟یبه خاطر ک: دیلنفسش منظم شد و نا. رنگش برگشت ونیهما. هنوز هاج و واج بود تایآناه

 یکرد آرامش کند ول یسع. آورد يدستمال کاغذ شیآنا بلند شد و برا. تند سر تکان داد. بلند شد دیهق ناه هق

 .شانه ام انداخته بود يکه رو یبه خاطر زخم دیشا. ازش دلخور بود. دیخودش را کنار کش دیناه

 نمیحرف بزن بب ،يبگو چه کرد: جلوتر رفت ونیهما

بود تا باور کند زنش، مادر من  یهیانگار او هم مثل من دنبال توج. بود دایبه وضوح در رفتارش هو یکالفگ

و با انگشت  دیدماغش را باال کش. باالخره بر خودش مسلط شد. بود دینگاه همه مان به ناه. ستین »کهیزن«

 تداش کلمش یدون یخودت که م: زل زد ونیلرزان اشکش را پاك کرد و به هما يها

 ونیحرفش به هما يهمچنان رو دیناه. گوشه لبش نشسته بود يآنا که پوزخند يرو دیچشمم چرخ ناخودآگاه

 .خودش يبود که حاال دوباره نشسته بود سر جا

 ایبه مشکلش داره  یبپرسم بدونم ربط یکیخواستم از  یم. سرده بایبا د دمید یگفت، م ینم يزیبه من چ -

 رابطه شون چطوره منم بهش گفتم دیپرس. دیکش شیپ خودش حرف رو یدکتر فرح. نه
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بشه؟ دکتر قحط بود؟  یکه چ یپسر من مشکل داره؟ گفت یگفت کهیبه اون مرت: دییدندان به هم سا ونیهما

 ؟یکه چ یختیداشت؟ آبروش رو ر یاصالً به اون چه ربط

از دوستهاش واسه  یکی شیرفته پ ارشیگفت ک. دیکش شیگفتم که خودش حرف رو پ: بلندتر زار زد دیناه

 .بره ایخودش آدرس داده بود به ک. مشکلش

من . گذاشته باشد انیدرم یمثل فرح يکه با مرد ونیمشکلش را نه با من و نه با هما ارشینبود اگر ک بیعج

 نیاو حرف زدن از ا يجلو. شهیهم که مظهر اقتدار بود هم ونیهما. وقت چینبود ه زهایچ نیا يکه سرم تو

 یرا م يدنبال هرخبر. رفت یم زیبحر همه چ يزن تو کیمثل . خاله زنک بود یاما فرح. راحت نبود زهایچ

شد و  یحاال زنده م نیهم اینبود اگر ک بیعج. از زنش هم بدتر بود یحت. کرد یسوال م یدرباره هراتفاق. گرفت

 یپرانده و فرح يزیشده چ یبودن رد و بدل م لیکه وقت پات یمزخرف يو خنده ها یگفت که وسط شوخ یم

 هخاله زنک اصل مطلب را گرفته و تا تهش رفت

 یکی نیهم بشه مث ا یکیترسم فردا اون  یگفتم م -

مشکالت  نیکرد من و آنا با هم از ا یهم فکر م دیناه. لبخند آنا پررنگ تر شد. گرفت انیسرم جر يتو خون

 م؟یدار

 خب؟: گفت ینگاهم کرد و عصب یرچشمیز ونیهما

 یم شمانیبه ر ایاز آن دن. به ما زل زده بود وارید يکه خندان از رو ایو زل زد به عکس ک دیآه کش دیاهن

چطور بود؟ مگر آنا  ونیاو و من و البد بعدش هم پدرم؟ هما یبه حل مشکالت جنس میکه نشسته بود د؟یخند

 ونیمثل هما ایک يالبد رفتارها ؟شک کرده بود دیناه نیهم يبرا. است؟ او هم؟ البد یکینگفت مشکلمان ژنت

 .دادم به مبل هیسرم را کالفه تک.... لعنت .... بوده 

 همه مشکل دارن ستین بیع: برگشت به من نگاه کرد دیناه

 ندارم مامان لطفاً کوتاهش کن یمن مشکل: طرفش سرچرخاندم

 يتو ،یدوسالگ يفندق توکرد  يادآوریمن  يجلو ونیانداخت که هما يهمان روز ادیطرز رفتار من را  نیا

 شده بودم یبه اندازه همان روز عصب. کرده سیبغل من خودش را خ

زد  یبعدش هم همش زنگ م. ربط داره بایبه د. نداره ایبه مشکل ک یگفت ربط یدکتر فرح: دینال نیغمگ دیناه

دارن  ينقشه ا هیگفت انگار .... کنن  یساخت و پاخت م یرکیرزیو پسر عموش با هم دارن ز بایبگه د

 میحواسمون رو جمع کن
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 ؟يبهش نزد یراجع به کارگاه که حرف... راجع به : تند پلک زد ونیهما

 .ساکت ماند دیناه. نشستم راست

 ن؟یگفت يزیچ: گفت کدفعهی. هاج و واج بود. دیهم زل زده بود به دهان ناه آنا

 یدفعه خونش جوش م کی زهایچ نیسر ا. کرد یام م وانهید شیزهایچ نیهم...  نیهم. و ناراحت بود یعصب

اگر . ها نبود نیا يادآوریاما حاال وقت . که به کار مربوط بود ییزهایداد فقط بر سر چ یواکنش نشان م. آمد

 .قتل است يدستش تو کیهم  یفرح یعنیزده باشد  یحرف دیناه

 ؟یگفت يزیچ: داد زد ونیهما

هم بکنن  یفقط گفتم هر غلط نیکنیم کارینگفتم چ ده؟یمگر عقلم پر... نه : خودش جمع شد يتو دیناه

 برنامه داره براشون یکل ونیفقط گفتم هما. حواسش هست ونیهما

 .دیکوب یشانیبه پ یدست ونیهما. میسه نفرمان وا رفت هر

 نه: دینال آنا

اسمش ... همان که ... بوده است؟ همان که  یدختر فرح ا،یفکر کردم که نکند دوست دختر ک نیمن فقط به ا و

چطور . دخترك هم سن من بود. من شیخواست ببندد به ر یم ونیهمان که هما س؟یآرتم س؟یتیبود؟ آم یچ

شده  یساله مندل ستیدختر ب شقمن چطور عا. ناممکن نبود زیچ چیباشد؟ ه ختهیهم ر يبا او رو ایممکن بود ک

به  یرفاقت چه نفع نیحدسم درست باشد از ا رمیگ ؟یخب بعد؟ بعدش چ. ن نبودناممک زیچ چیبودم؟ نه واقعاً ه

 د؟یرس یم یفرح

 نه؟ ای یبهش گفت: دیبلند غر ونیهما

 ستین ادمیدونم  ینم: زار زد دیناه

 یعنی نیا. واقعاً مهم بوده یهم مهم نبوده ول یلیکه به نظرش خ ییزهایچ. گفته بود ییزهایکه چ یعنی نیا

و ظاهراً درآورده  اوردیشود تا سر از کار ما درب کینزد دیبهانه به ناه نیبه هم یباعث شده بود فرح ایمشکل ک

آب  ریطور ز نیداشت سر ما را ا ینه، فرح ای ؟بودند میت کی يبا هم تو یو فرح بایحدس آنا درست بود؟ د. بود

 کیربط بود؟  یماجرا ب نیبه ا ایزو ؟یچ ایوز. افتادند یم شیکه با وصلتشان از او پ يکرد؟ سر دو خانواده ا یم

 به بن بست بود؟ یسرنخ منته
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ها اضافه  یبه قبل گریحاال دوتا د یشود ول یگره باز م کیرو شود  یو فرح دیناه هیقض یکردم وقت یم فکر

توانست  یبود؟ کار هر سه تاشان با هم م ایکار زو ایبا هم  بایو د یفرح ؟یبود؟ فرح یقتل کار ک. شده بود

 .نبود رممکنیز غیچ چیکرده بود؟ ه یزده بود که خودکش يگند ایکدام؟ ک چیه ایباشد؟ 

کرد درست  یداد و هوار م. شده بود کوه آتشفشان ونیهما. رفتم یم نجایاز ا دیبا. زدم یحرف م يبا انور دیبا

را  دیناه تایتوجه به حضور آناه یب. شده باشد ارشیباعث مردن ک دیانگار که ناه. مرد ارشیکه ک یمثل شب

 .... دیناه...  دیناه. گرفته بود به باد سرزنش و حرف مفت

فروخته  میرا هم که داشت ینیتکه زم. خبر از او فروخته بود یرا ب دیناه يتمام طالها ونیهما. ساله بودم هفت

هفت . معلوم نبود پول بشوند بود و دهیخر نیزم. که تهش معلوم نبود يکار يبود تو ختهیهمه اش را ر. بود

مرتکب  یانگار که اشتباه ونیهما. دیشک یداد م ونیسر هما يطور نیهم دیناه. بود میرو شیپ میها یسالگ

 یعنی ونیهما يادهایفر نیا. داد یبا دو دست سرش را محکم فشار م. خودش جمع شده بود يشده باشد تو

 نیا. نبود ییو اشتباهش قطعاً لو دادن نقشه کارگاه به تنها. گفت ینم یچیهم اشتباه کرده بود که حاال ه دیناه

 يادیدونفره ز يبودند به مکالمه ها دهیاز نقشه کارگاه رس ارش،یاز مشکل ک یوسط او و دکتر فرح نیا یعنی

درست  ونیهما نیهم يبرا. کرد یاز خودش هم دفاع نم یعذاب وجدان داشت و حت نیهم يبرا. یخصوص

بر سر  ونیبودم هما دهیسال ها ند نیدر تمام ا چوقتیه. دیکش یم ادیمن فر يها یر هفت سالگد دیمثل ناه

را  ییادهایآن همه داد و فر یداشت تالف ونیهما. بودم دهید ادیز یبرعکسش را ول. بکشد ادیطور فر نیا دیناه

 آورد؟ یبودند در م دهیکه بر سرش کش

از جا بلند شدم و از . بود بیشد عج یراحت عوض م یلیآدم ها خ يجا نکهیا. بود بیعج یزندگ. بود بیعج

 .زدم رونیخانه ب

سو  نیکه با باد ا یبرگ خشک. انداخته بود میپا يجلو یباد برگ. و به درختان زرد نگاه کردم ستادمیتراس ا يرو

. میحرف زده بودتراس درباره خودم و فندق  نیهم يرو رضایبا عل شیچند ماه پ نیدرست هم. شد یو آن سو م

 یخانواده ما داشت سقوط م. کرد قوطتراس س يبرگ چرخ خورد و از رو. با نوك کفش برگ را هل دادم جلو

 دهیخشک یشود حاال درخت لیبسازم تا اص شیبرا يا شهیکرده بودم رگ و ر یسع یلیکه خ يکرد؟ خانواده ا

انصاف . چشم دوختم لمیبه صفحه خاموش موبا. افتادند یفرو م شیمثل برگ از سر شاخه ها شیبود که آدم ها

 اورم؟یب يباغ خزان زده ا نیچن يبود آن دخترك خوشحال را تو
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 ونیهما یحت. دارن با خودشون یمشکالت هیهمه . کنن یهمه اشتباه م ینیب یم: آنا از پشت سرم آمد يصدا

مشکل  یمرد ب هیرو با  شیزندگ هیبوده بق واردیام دیناه دیدونه شا یم یداشته باشه، ک یتونه مشکالت یهم م

 آره؟. سر کنه

 ...انگار  یاند ول وانهید فیکردم آزاده و حن یفکر م: و گفت دیخند یباز داشت م. را مشت کردم میها دست

کرده بودند  تیکه ترب يدختر نینبودند پس ا وانهیاگر د. پدر و مادرش بودند فیآزاده و حن. ادامه بدهد نگذاشتم

 .دمید یرا م يزودتر انور دیبا. آمدم نییقدر نامتعادل بود؟ از تراس پا نیچرا ا

*** 

 یانیاز نقش دخترك بدبخت و گر دیمن با. بلند و چرك را قدم رو رفتم يو کالفه طول راهرو بیدر ج دست

مگر  رم؟یبگ ادیشدن را  ینبودم که وحش نجایمگر ا. شدم یرفتم خالص م یدر جلدش فرو م قهیکه دم به دق

 کی. کردم یم يکار کی دیاب. توانستم ینم. شد یوضع که نم نیخواستم فرار کنم؟ خب با ا یکه م نینه ا

کرد من  یمامان فکر م. بودن متهم کرده بودند ییبه هرجا. من را به کشتن متهم کرده بودند. زدم یم یحرکت

 ضیبابات مر. کند یدروغ پشت دروغ حواله ام م يطور نیاش هستم که ا يزنازیهنوز همان دختر لوس و عز

مامان . شناسم یخودم را نم يانگار من بابا دیگو یم يجور کی. از شهر کار کند رونیبابات رفته ب. احوال است

مامان انگار . میبود قیرفته که من و بابا چقدر با هم رف ادشی. بودم يرفته که من قبالً چه دختر ادشیانگار 

 ادشانیآن قدر ازشان دور شده بودم که  یعنی. شاخ دار من را خر کند يدروغ ها نیتواند با ا ید که نمفهم ینم

که بابات  یچ یعنیدفعه خوب شده،  کیکه بابات حالش خوب نبوده و  یچ یعنیهستم؟  یهستم و چ یرفته ک

بار هم دم دست نباشد تا با من حرف  کیشد بابا  یم. ستیکند تلفنش در دسترس ن یاز شهر کار م رونیرفته ب

 یم وانهیکه د يطور نینشوم؟ ا رانشانخواهند نگ یخواهند من را آرام نگه دارند؟ م یشد؟ مثالً م یبزند؟ نم

 .شوم

دروغ  نیبا ا یعنینگرانم کنند  یدم دست يدروغ ها نیبا ا دیبد است و نبا یلیمن خ تیفهمند وضع ینم چرا

من هستم که وسط . نکرده یآنها که فرق یزندگ. کنند؟ خب حق دارند ین مراقبت مارزش دارند از م یب يها

به خانه خاله مه لقا کوچ کرده اند  اهآنها فقط از کاخ دولتش. افتاده ام ریگ دهیبر ایمشت خالف کار از دن کی

چهارتا . اند شعور راحت شده یمشت ازخودمتشکر ب کیاز دست . خوشحال تر هم باشند دیتازه االن با. نیهم

با  دیمن با ؟یمن چ. دهند یشان م يدلدار. فهمند یآدم مثل خودشان دور و برشان است که خوب حالشان را م

طرف  کی ،یروان يزن ها نیطرف ا کی. ستیدوتا ن یکیکه دردم  میبگو یبه ک دیدرد و دل کنم؟ من با یک
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 لیدانم چرا وک ینم. گرفته ام جهیگه گ بشیعج يکند و از رفتارها یرنگ عوض م قهیکه دم به دق يمهرداد

 دهچرا به ترنم پول داده و بعد بابام را فرستا. دادگاه از من خوب دفاع کرد يکه تو یلیآن هم وک میگرفته برا

بهم گفته  یشوخ یکند و بعد خودش آمده مالقاتم و شوخ دمیرا فرستاده تهد یکیچرا . مارستانیگوشه ب

کنم  یم يهر فکر. ده گفته دوستت دارم و بعد زنش را فرستاده فحش بارانم کنداصالً چرا آم. دوستت دارم

 .بشیعج يرسد به مهرداد دولتشاه و کارها یتهش م

مگر او را قبل از . شود یاش هم رد نم یقدم کیاز  یشکیه. گرفته دزیکرده اند ا عهیماه آشغال هم که شا يپر

بودم  نهیقرنط يسه ماه تو. کردند شینگه نداشتند؟ من را که هزاربار آزما نهیقرنط يآمدن به زندان سه ماه تو

زندان و  میایمرض ها ب نیباشم، که مبادا با ا هنداشت گریو هزار کوفت د سیو سفل تیو هپات دزیکه خبر مرگم ا

گفت  یدستشان در رفته باشد؟ دکتر زندان که م ریاز ز یکیممکن است  یعنی. جمع را به لجن بکشم کی

 کی يآن پول ها را هم برا. اصالً هم قصد فرار نداشت. داشت دزیماه ا يخب پس حتماً پر. امکانش هست

 . خواست یجز فرار م يگریکوفت د

 کی دیبا. زدم یم رونیدست و پا ب یاز جلد دختر ب دیمن با. بودم رفتم طرف سلولم دهیکه فهم يزیاز چ یعصب

راست  یبه چه حق. ام گم کند یکه گورش را از زندگ یراه کی. رمیکردم حال مهرداد را بگ یم دایپ یراه

اول . سرش يداد؟ چون پول داشت؟ پولش بخورد تو یام را آزار م چارهیگشت و من و بابا و مامان ب یراست م

رداد به من پول داده تا گفتم مه یرفتم م یداده بعد هم م یپول را به ک دیکردم بگو یماه را مجبور م يپر دیبا

پول را  دیکردم بگو یماه را مجبور م يپر دیوسط با نیفقط ا. کند دییترنم هم مجبور بود حرفم را تا. فرار کنم

فرار کردن جا به جا شده و مهرداد آن  يوسط برا نیا یکه ثابت شود پول. زیهمه چ ریز ندداده تا فردا نز یبه ک

زندان  يتو دیتهد هیقض. کمک به خانواده ام نداده است، داده که من به قتل برادرش اعتراف کنم تیپول را به ن

 یوحش یآشغال عوض دادبعد به مهر. کند دمیفرستاده مالقاتم تهد یکیکه بفهمند مهرداد . میگو یرا هم م

 یرا م زیبهش همه چ دادم و یدرخواست مالقات با بازپرس م. ستیدختر بدبخت طرف ن کیدادم با  ینشان م

بعدش مهم .... بعد ... بعد . کند دمیرا فرستاده تهد یکیگفتم که مهرداد با من معامله کرده و  یبهش م. گفتم

 نمیکرد بنش تمیاذ ینبودم که اگر کس يآن شاد گریمن د. گرفتم یحالش را م دیبود با يفقط حاال هرجور. نبود

مشت پولدار  کیپول است و جفت گوش  یمهم نبود ب شیکه برا يآن شاد. زمیگوشه اتاق و زر زر اشک بر

 یرا از دست م میزندگ يزهایچ نیزتریبود و من عز مارستانیحاال که بابام گوشه ب. کند یم یمفت خور زندگ

 .نبود ممه یچیدادم ه
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تنه لش چشمت رو باز کن : جان افتاده بود گوشه تخت لگد زدم یماه که ب يپر يسلول و به پهلو يتو رفتم

 نمیبب

 .دیفقط نال. ماه تکان نخورد يپر

 کثافت نمیگفتم چشم باز کن بب: داد زدم بلندتر

آن قدر . داخل دیایجرات نداشتند ب. خوب بود. سلول کیآمدند نزد يچند نفر. به زحمت باز شدند شیها چشم

 يتخت برداشتم و انداختم رو يمالفه از رو کی. هوا پخش است يتو دزیکردند ا یسواد بودند که فکر م یب

 ؟يکرد کاریپولهام رو چ: مچ دستش و محکم مچش را فشار دادم و گفتم

کرد با دست  یسع. را محکم فشار دادم شیصورتش و گلو يمالفه را انداختم رو. طور منگ نگاهم کرد همان

: داد زد یکی. ندازدیخودم و او قرار داده بودم که مبادا به من چنگ ب نیا بمالفه ر یمن را عقب بزند ول شیها

 شیولش کن کشت

 کشمت یجا م نیهم ای يداد یپولهام رو به ک یگیم ای: بلندتر داد زدم من

 یب يکتفم را زخم نکرده بود؟ تو نیمیمگر س. نگرفته باشم دزیمعلوم نبود خودم هم ا. زد یدست و پا م باز

اش تب و لرز نبود؟ مگر چند  هیاول يمگر عالمت ها. گرفته باشم دزیزخم ها ا نیممکن بود از راه هم یحواس

 روز بعدش از دادگاه که برگشتم تب و لرز نکردم؟

من . زدمش یمن داشتم م. جان نداشت از خودش دفاع کند. مشت گرفتم ریماه را ز يپر دهیبر ایو از دن دانهیناام

با  دیزدم تا بگو یرا م يدزیا ضیمر کیرفتم دانشگاه حاال  یم یرنگ یتا کله گرد رنگبا سه  یزمان کیکه 

 .که بهش داده بودم چه کار کرده است ییپولها

جا  نیهم ای یگیم: صورتش عقب زدم و باز داد زدم يمالفه را از رو. تر شده بودند کینزد یها کم زن

 بکشمت؟

با . التماس نکن خودیب ادی ینم یشکیه: گفتم. نجاتش بدهند ندیایخواست ب یبا چشم از زن ها م. کرد یم ناله

 ؟يپوال چکار کرد

 یباشد ول یکردم موشراب یفکر م. دیماه عقب کش يمن را محکم گرفت و از کنار پر یکی. راه افتاد اشکش

 رونیمن را از سلول ب. افتاده بود ریگ نیمرف قیبا تزر ضیمر کیکه به جرم کشتن  يهمان پرستار. محبوبه بود

به من دست بزنه  یهرک: کردم نگاهشانبرگشتم . دندیترس یاز من م. خوب بود. زن ها ازم فاصله گرفتند. دیکش

 زنهیم ششیشاپره ن
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 رمیخوام برم حقم رو ازش بگ یولم کن م: دمیکش رونیدست محبوب ب يدستم را از حلقه . دمیبلند خند بعد

گذاشتند چند نفر  یم شهیهم. تا من را از سلول دور کند خانم دباغ خودش را رسانده بود. بود ادیزورش ز اما

 فیضع. ترها فینجات ضع يآمدند برا یم یسوپرمن قالب نیدفعه ع کیرا لت و پار کنند و بعد  گریهمد

زد دماغم را  نیمیکه س نیا هبودم، نبودم؟ مگر ن شانیکیمن هم . شدند یمشت و لگد له م ریکه ز ییترها

درست مثل . ترها برسد فیمهم نبود به داد ضع شیبرا یشکیه نجایا. دندیرس یوقت م یب شهیترکاند؟ هم

 کردم؟ یزندان چکار م يوگرنه من تو. رونیب

 وارهایبه د زیم زیچ یکل نجایا. تختش و تازه متوجه تفاوت اتاق او با خودمان شدم يمن را نشاند رو محبوب

: آرام گفت. بود دهیرنگش پر. باشد یزندان کیدعا، عکس منظره، انگار نه انگار که سلول  يپوسترها. بود زانیآو

 ؟يشد وونهید

 یخاك بر سر؟ م نجایا شیآورد: کنان گفت غیج غیدوباره شوت شده بود به زندان ج مارستانیکه از ت مرجان

 م؟یریبگ دزیا يخوا

 حرف مفت نزن رنیگیم دزیمردم چطور ا مهیمن خودم حال: داد زد یعصبان محبوب

 گه؟یراس م: مرجان رو کرد بهش. سلول بود يجلو دهیخم يمفخم با زانوها دکتر

 گهیبدونم؟ البد راس م یچ: شانه باال انداخت مفخم

 خطرناکه. دور و برش نپلک: آرام کنار گوشم گفت محبوب

حاال نوبت . طور زل زده بودم به قاچ وسط لبش نیهم. قاچ گنده خورده بود کیوسط لبش . بود دهیخشک لبش

 ور نزن گهیتو د: محبوب بود من را خام کند؟ از جا بلند شدم

 نیبش: دستم را گرفت مچ

با زبان خون را . قاچ وسط لبش خون افتاد. نشستم و لبش را محکم گاز گرفت. زد یموج م دینگاهش تهد يتو

 گمیه خودت مماه نپلک واس يدور و بر پر: پاك کرد و گفت

 یتوانست ینم یبه راحت. بود یگران ياعتماد کاال نجایا. بود ایدن زیچ نیمحکوم مسخره تر کیکردن به  اعتماد

 دانست؟ یم یماه چ يحاال توقع داشت بهش اعتماد کنم؟ مگر از پر. دانستند یرا م نیهمه ا. اش يبخر

 واسه خودت یگیم یچ: گفتم

 خواد فرار کنه یماه م يپر: دور و برش را نگاه کرد دوباره

 رو که فقط خواجه حافظ خبرش رو نداره نیا: دمیخند بلند
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 خواد فرار کنه یواقعاً م... نه : تر گفت آرام

 خب به تو چه؟: گفتم کالفه

 د؟یخواست بگو یم یچه مرگش بود؟ چ. نگاهم کرد ساکت

 ؟يدیبه تو چه؟ شن دمیپرس -

...  ایکه خودش گفت عسگر گوش طال رو فرستاده اون دن ادتهی.... همون باند بوده  يهم تو یموشراب: گفت

واسه  یمن و موشراب... جرات کرده عسگر رو کله پا کنه  یهمش حرفش بود ک... نمشیشد بب یباورم نم

 از همون کله گنده ها یکیجزو  میبش دمیشا...  میشیخودمون افسانه م

 يدیم لمیچرت و پرت چرا تحو ؟یگیم یچ: نگاهش کردم جیگ

 میگروه قاچاق دارو بود هیتو  ییماه سه تا يو پر یمن و موشراب: گفت آرام

 یدشمن خون دیرس یبه نظر م شتریب. بودند ریبا هم؟ آنها که کارد و پن یماه و موشراب يپر. تند پلک زدم تند

 .باشند تا همکار

بعد . از همون کله گنده ها بود یکی. بودم دهیماه رو فقط اسمش رو شن يپر: زده ادامه داد جانیه محبوب

 یکه م یچون پول. چه خبره اییباال نیکه ب. به ماها دیرس یخبرا زود م نیا. کرده دایباهاشون مشکل پ دمیفهم

 یرو م شونیکی ایکردن  یم دایبا هم مشکل پ یوقت. شد یم ادیجور موقع ها کم و ز نیا شهیهم میگرفت

دونست اگه  یم. رو کشته رزنهینبوده که زده اون پ یپول یمطمئنم از ب. شد بیدفعه غ کیماه  يپر.... گرفتن 

 شده یمخف نجایا. کنن یم داشیزود پ ای ریبمونه د رونیاون ب

 تو فاز؟ ير یجور م نیا یزن یم یراستش رو بگو چ.... محبوب  يچِت زد: دمیخند

 گم یراست م باور کن: دستم را گرفت دوباره

 شیبود دهیبار هم ند هی یگیتو که م -

 ییدونست من تو دستشو ینم. بود ییتو دستشو. زد یحرف م لشیبا موبا دمیشن یبار تصادف هی یول دمیند -

کنه،  یاونجا رو قرق م ییمامور دم دستشو ییخواد بره دستشو یبودم هروقت م دهیقبلش د ینی. ام يکنار

همون اوال . شهیوقت پ یلیمال خ. دمیاونجا از حرفاش فهم. گروه گنده باشه هیزدم سر و کارش با  یحدس م

 رنیخواسته بگ یفقط م. رو بکشه رزنهیاصالً قصدش نبوده بزنه اون پ دمیاون موقع فهم. نجایکه اومده بودم ا

اون کله . بودش دهیند نییپا نیا یشکیکجاست؟ ه دیفهم یم یک. بشه میبندازنش زندان که از دست گروه قا

 دارن یجور جاها نگهشون نم نیا فتنیب ریگ هماگه ... افتادن  ینم ریگنده ها هم که گ
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 رو باور کنم؟ التتیتخ نیا يخوا یباند قاچاق دارو بوده؟ نه واقعاً م هی يکله گنده تو هیماه  يپر ینی -

 یباور کن دیبا -

 چرا اون وقت؟ -

اگه لو برن . جاها چون کله گنده ان نجوریا ارنیکله گنده ها رو نم: برد شیتوجه به سوالم حرف خودش را پ یب

. زندان نیهم يکنن تو یها سر سه سوت خالصشون م ییهمون باال نجایپاشون برسه ا. رهیگروه گنده لو م هی

 بشن یاطالعات هیامن که خوب تخل يجا هیداره  ینگهشون م سیپل

 ؟یکن یم یچه غلط نجایو اپس ت -

که  ییها یاصل رو با تقلب نیخواستم مورف یافتادم م ریکه گ یاون شب. نبودم شتریخرده فروش ب هیمن؟ من  -

جا  یبود که اصلش رو با تقلب نیکار ما ا. بود یآوردن همش تقلب یکه م ییداروها. بهم داده بودن عوض کنم

 میبه جا کن

 بعدش؟ -

 .کردم یگرفتم کارم رو م یپولم رو م.... دونم  یبعدش رو نم -

 ؟يریکه پول خودت رو بگ یتقلب يواسه دارو يکرد چارهیعده رو ب هی ن؟یهم -

 يبعدش هم خطر. آدم داشتن مارستانایتو کل ب. گهید یکیکردم  یمن نم. من تنها که نبودم: باال انداخت شانه

نگا  خشیخواست استفاده کنه اول به تار یم یود که هرکمصرف گذشته ب خیتار ای. دوزش کمتر بود. نداشت

 کرد یم

 یکی دیو شا مارستانیافتاده بود ب یام معلوم نبود به خاطر چ چارهیب يبابا. خواست خرخره اش را بجوم یم دلم

 کثافت آشغال: هلش دادم عقب. زدند یرا بهش م یتقلب يداروها نیاز هم

 بتمرگ: کرد دمیجلو و تهد آمد

 ن؟یکرد یاصلش رو چکار م: دمیپرس. اصل خب بعدش يگذاشتند جا یرا م یتقلب يدارو

که  ییفقط اونا. میگذاشت ینم یتقلب يهمش که دارو يبه جا. فروشن یم ایگفتن تو بازارس یم. دونم ینم -

 اون شب. دوره داشت. که میکرد یکارو نم نیهم ا شهیهم. بو نبره یبودن که کس ابیکم. گرون بودن یلیخ

 ....کش بره  نایمرف خچالیمعتاد اومده بود از  ضیمر هی

 دم دست چرا؟ نیگذاشت یم يجور نیاگه گرون بود پس هم -
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منم زدم  رهیاومده بود ازم حق السکوت بگ. کنم یاصالً طرف بو برده بود من چکار م. قفل و بند داشت -

ممکنه  یکن يلو رفت، بردنم اداره اطالعات گفتن اگه همکار یبعد هم که همه چ. همونجا خالصش کردم

 لو دادم شناختمیرو م یمنم هرک. میریبگ فیبرات تخف

 ؟یکه چ یگ یرو به من م نایخب حاال ا -

باند  نیا يماه بکنند؟ نکند فکر کنند من هم تو يجرم پر کینکند من را هم شر. لحظه ترس برم داشت کی

 رهیمیداره م... داره  دزیماه ا يپر: کردمبوده ام؟ به محبوب نگاه 

 یخوب يجا یلیخ مارستانایب نهیدونم بخش قرنط یم یسوار کرده ول يدونم چه نقشه ا ینم. لمهیهمش ف نایا -

خواد خودش  یم يدونم چطور یفقط نم. تونه فرار کنه یببرنش اونجا راحت تر م دزیاگه به خاطر ا. واسه فراره

 ایضیمر یلیعالمتاش با خ. دروغه شفهمن هم یکنن م ششیتا آزاما یول... جا بزنه  يدزیا ضیمر يرو جا

خودش رو قالب  يدزیا ضیمر هی يخواد جا یمطمئنم م یول... خواد بره اونجا  یم يدونم چطور ینم. مشترکه

رو  عهیشا ناحایدونست ر یم. کنمیگفته فکر کنم دارم تموم م حانایر يجلو.داره دزیکرده ا عهیخودش شا. کنه

 کنه یخوب پخش م

 بشه؟ یکه چ یگیرو به من م نایا -

 یدونه من ک یاصالً نم. لو دادم سیرو به پل ایلیدونه من خ یاون که نم: لبش نشست يرو انهیموذ يلبخند

 هستم

 یشناسیعسگر گوش طال رو م يماه عالمت داد يپر يخودت جلو...بدونه دمیشا -

 خوشگله اس يماه همون ماه پر يدونه که خبر دارم پر ینم... دونه من شناختمش  ینم یخب بدونه ول -

رو به من  نایا يچرا دار...اریحرف تو حرف ن: دوباره به اصرار گفتم. دیگو یرا به من م نهایچرا دارد ا دمیفهم ینم

 ؟یگیم

 .دراکوال شده بود هیشب. و باز خون افتاد دیرا مک لبش

آزاد بشم به خاطر  رنیرو که کشتم بگ يخونواده اون مردك معتاد تیقراره رضا. آزاد بشممن قراره : گفت آرام

ماه برگ  يپر. کردم ینیدونن خبرچ یچون م. هزارنفر به خونم تشنه ان رونیاگه برم ب یول سیبا پل يهمکار

 آس منه

 رونیب يماه بگذاره زنده بر ياگه پر: گفتم
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جبهه  هیهم قراره آزاد بشه؟ هردوتامون االن تو  یموشراب یدونست یم یراست. شناسمشیاون خبر نداره من م -

 میرینَم رونیماه برگ آس ما دوتاست که اون ب يپر. میا

خواست خودش را تا موقع اعدام زنده نگه دارد که به گناه مرگ  یم نکهیا. افتاد یموشراب يبه حرفها ادمی

کردن بود؟  يهمش نقش باز یعنیهمش دروغ بود؟  یعنی. گناه پاك شود نیدار و از ا يخواهرش برود باال

 فرار کند؟ اندماه فرار کنم که پول را جور کنم و او بتو يکرد با پر یم رمیش نیهم يبرا

 يخوا یم يچطور رونیبره ب یخواد فرار کنه پس؟ بعدش هم وقت یماه امنه چرا م يواسه پر نجایاگه ا -

 ؟یکن داشیپ

دنبالش  یشکیه گهید. ماه افتاده زندان يکه پر يسال گذشته از اون روز کی. افتاده ابیحاال آبا از آس -

مجبوره تا قبل از اومدن حکمش فرار کنه و بعد . افتاده زندان یمنتها به بد جرم. فکر کنن مرده دیشا. ستین

 مشیشناسیم یابکنه خبر نداره من و موشر یفکر م يجور نیالبته خودش ا. تموم گهید

آشغال را فراهم کرده بودم و حاال  کیفرار  لهیمن به خاطر فرار از زندان وس. را خورده بودم یگول موشراب من

 یم يچطور ن؟یکن داشیپ يخوا یم ياگه فرار کنه چطور: منگ به محبوب نگا کردم... خودم مانده بودم و 

 ها؟ ؟داره یبه من چه ربط زایچ نیاصالً ا ن؟یراست گفت دیثابت کن دیخواه

چندتا رابط مطمئن که مث . بزنن رونیچندتا رابط داره که ردش رو از ب یموشراب. دختر خوب يآهان حاال شد -

 فیپول رو رد يدیوسط؟ زحمت کش نیبوده ا یحاال تو نقشت چ. شدن میسوراخ قا يما از ترس جونشون تو

که زنده است و  دنیفهمیمچون  رهیتماد کنه و پول بگاع یشکیتونست به ه یخوشگله نم يپر. گهید يکرد

 یفتیب ریگ یوقت یدون یم. پول فرارش رو جور کنه گهیجور د هیمجبور بود ... . پخ پخ  ؟یکجا هست و بعد چ

اند مرام بودن که بهش  گهیبدن د شیخوان فرار یکه م ییاونا. کنن یکمکت نم یهات هم مفت قیرف یحت

عده  هیباالخره . بدن يرو فرار یکیکه  رنیگیپول رو م فقط. هیماه ک يهم ندونن پر دیاعتماد کردن اصالً شا

 ارنینون حالل درب دیبا ينجوریهم ا

 ؟يدیفهم. کنار یکشیم گهید یول کالیبار... دختر  ينقشت رو خوب انجام داد: دیخند زیر زیر

 ته؟یحال: کردزد اشاره  یبود و مطمئن لبخند م ستادهیگوشه ا کیکه  یموشراب به

 دمیرو لو م یگفت یهرچ. گمیرو م یهمه چ رمیاالن م نیمن هم: گفتم یعصب

 ستیحالش هم خوب ن ؟یدونست یم هیساسان بستر مارستانیبابات ب ؟يجد: زد شخندین
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دونم با  یمن م یاز فرارش بزن یحرف ای یماه بپلک يدور و بر پر يبر گهیبار د هی: شدند دگریتهد شیها چشم

به بابات بره به درك  میزن یآمپول هوا م هی یگفتم؟ حرف بزن یچ يدیشن. ماست ياون برگ سند آزاد. تو

اسم پول  ،ینکن یلگدپرون گهیکه د تمگف. ادیاز خجالتت درم یموشراب يدیشن یچ یماه بگ يدور و بر پر يبر...

 افتاد؟ م،یتا ما کارمون رو انجام بد يریگیروشنه؟ خفه خون م...  يارینم گهیرو هم د

که هزار رو داشتند؟ که  ییآدمها نیشد؟ وسط ا یم م؟یایب رونیعرضه ب یب يخواستم از جلد آدم ها یم من

 نیهم دیزد؟ اصالً شا یرا به هم م گریاحمقانه ام نقشه دوتا د يها يداد و زرنگ باز یم يرا فرار شانیکیپولم 

خواستند فرار کنند و فقط داشتند من را  یهر سه تاشان با هم م دیشا. د دروغ بودرا هم که زده بو ییحرف ها

 .ترساندند که نقشه شان را لو ندهم یم

 به مهرداد نداشت؟ یربط چیه مارستان؟یانداخته بودند ب نهایبابا را ا یعنی

که با پولش چه  میتوانستم بهش بگو یاگر مهرداد آدم خوبه ماجرا بود باز هم نم یکرده بودم و حاال حت هنگ

 یگروه محبوب و موشراب یکی. کردند دو گروه بودند یم دیکه مامان و بابام را تهد ییحاال آنها. کار کرده ام

سرنوشت قرار  نمیو بب نمیبهتر نبود بنش. کنماعتراف  ارشیکه منتظر بود به قتل ک یآن قاتل لعنت یکیو  یعوض

دانستم پشت نقشه  یدانستم چرا آنا من را به باد فحش گرفته، من که نم یمن که نمرقم بزند؟  میبرا یاست چ

به  دمیرس یکردم تهش م یاعتماد م یمن که به هرک. توانستم فرار کنم یمن که نم. نشسته یک ارشیقتل ک

 رقم بخورد؟ هیبه دست بق رمیتا تقد نمینکنم و بش یغلط چیهبهتر نبود . بن بست دروغ

آمد؟ آن هم  یاز من بر م يگریکردن کار د هیمگر جز گر. دست و پا به زر زر افتادم یب يان شادهم نیع باز

. بوده اند نهایرفتنش ا مارستانیعلت ب یافتاده ول مارستانیدانستم بابا واقعاً حالش بد است و گوشه ب یحاال که م

. برشان دارد که نقشه شان را لو داده ام االتیخ یبجرات نداشتم به مامان زنگ بزنم مبادا محبوب و موشرا یحت

 .شود یسرنوشتم به کجا ختم م نمیماندم بب ینشستم و منتظر م یم دیبا

*** 

که برادر مرده ام  يوقتش نبود به خاطر گند. باشم یاالن وقتش نبود عصبان. کردم به خودم مسلط باشم یسع

 دیبا. یدرب و داغان بروم مالقات مندل يا افهیودند با قگند دو نفر بار خودشان را بسته ب نیزده بود و از راه هم

 .گرفتم یاز فندق م يرفتم و خبر یم

سه . ایآن هم به بهانه ک. گرفتند یچرا با هم گرم م یو فرح دیدانستم ناه یسه روز گذشته بود و حاال م فقط

 چیسه روز گذشته بود و من ه. ایزده اند باز هم به بهانه ک يو سرمد چه گند ایدانستم زو یروز گذشته بود و م
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 یم. زند یکردم بپرسم چرا فندق به مامان و باباش هم زنگ نم یجرات نم یحت. از فندق نداشتم يخبر

قاتل پست فطرتم که دارم  کیفندق بهشان گفته باشد من  دمیترس یم. دیمامان فندق دروغ بگو دمیترس

ام را بچرخانم و  یکردم زبان کوفت یجرات نم نیهم يبرا. دار يکنم دخترشان را بفرستم باال یخامشان م

و  دیکن یم يزده و االن نقش جاسوس دوجانبه را باز ایزنگ نزده؟  ابه شم يواقعاً شاد د؟ییگو یراست م میبگو

 کیو دلشوره را فقط  ینوع نگران نیا. گفتند یهم راست م دیشا ینه؟ ول ایمن قاتل هستم  دیبفهم دیخواه یم

 یچیبه ه گریکرد؟ د یکرد؟ م ینم يمامان فندق که نقش باز. توانست ابراز کند یر از بچه اش مخب یمادر ب

قاتل  کیشدم به  یم لیآب خوردن تبد نیدر نظر فندق ع یمکالمه تلفن کیخودم با  یوقت. نداشتم باور

 .فتدیهم ممکن بود اتفاق ب يگرید زیبالفطره پس هرچ

 بله؟: مامان فندق گفت. را زدم فونیزنگ ا کالفه

 اجازه هست؟... دولتشاه هستم  -

 دییبفرما: حال گفت یب

کارش درست  يدلوار. کوچه بن بست کی يبود تو يآپارتمان پنج طبقه نه واحد کی. کرد و باز شد یتق در

 زیاست و همه چ کرد و من گفتم خوب دایآپارتمان پ کیهمان روز . میرا مالقات کرد گریبار همد کیفقط . بود

مرده  ایحاال که ک. بهش پول دادم ونیسیکردن آپارتمان دوبرابر کم دایاش در پ يبه جبران تر و فرز. تمام شد

و قاتل  دیایب رونیکه فندق ب نیا متیرا خرج کنم تنها به ق مینداشت کل پول ها یتیاهم چیبود و فندق نبود ه

 .شود کونیام کن ف یکار باشد و زندگ يها تو یلیدست خ دمیترس یم. دمیترس یم. هم معلوم شود ایک

 یبا رفت و آمد و سر و صدا مزاحمشان نم یکس. خوب بود که طبقه آخر بودند. طبقه پنجم نگه داشت آسانسور

 يها هیر تیبه خاطر حساس. در منتظرم بود يمامان فندق جلو. به آرامش داشتند ازیآنها هم به اندازه من ن. شد

 اومدم خبریب دیببخش: ندقرا دادم دست مامان ف ینیریجعبه ش. گل ببرم شیشد برا ینم یمندل

 خدا ببخشه: نگاهم کرد نگران

 بمونه؟ دیهفته با کیخوبن؟ مگر دکتر نگفت  -

 خدا رو شکر زودتر خوب شد -

 دییبفرما: ستادیا کنار

آن  يتو ییکه اتاق ها و حمام و دستشو ییسمت راستم آشپزخانه بود و راهرو. بودم دهیخانه را قبالً د داخل

به  یخال يادیپرز بلند هنوز ز یقال کیو  یدست مبل راحت کیسالن بزرگ بود که با  کیسمت چپم . بودند
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. است یدانستم وسواس یم ل؟رفتم داخ یبدون کفش م دیبا یعنی. بود میچشمش به کفش ها. دیرس ینظر م

 یحت یبودند، مندل یوسواس یاعتماد داشت، هم خودش و هم مندل بهش کامالً دیبود ناه یاصالً چون وسواس

 .گذشت یبهش سخت م یلیزندان خ يطور بود پس تو نیفندق چطور؟ او هم وسواس داشت؟ اگر ا. شتریب

 يپدر و مادر شاد همانیمن حاال م. جالب بود. مبل ينشستم رو همانیم کی نیآوردم و ع رونیرا ب میها کفش

 نیگفت که آنها هم هم یم یبگیحس غر نیا یگرفته بودم ول شانیخانه را برا نیکه خودم ا رمیبودم حاال گ

 .کنند یطور فکر م

خسته و کوفته  یراهرو باز شد و مندل يدرب اتاق انتها. ختیر یم ییآشپزخانه در سکوت چا يفندق تو مامان

از جا بلند . به بدنش ژنیاکس دنینرسحتماً به خاطر . پف داشت و لبش کبود بود شیچشم ها ریز. آمد رونیب

. خودش را به ما رساند ییچا ینیس کیمامان فندق با . جلو آمد و نگاهم کرد و در سکوت با من دست داد. شدم

. دیدلم لرز. گوشه سالن شدم زیم يمتوجه عکس فندق رو. دیایب شیپ یو کدورت میبزن یحرف دیترس یانگار م

که  يبار نیحداقل بعد از اول. فرق کرده بود یلیآن که دست خودم باشد زل زده بودم به صورتش که حاال خ یب

برق  شیصورت خندان که چشم ها نیا هیشب. ستیعکس ن نیا هیشب گریدمطمئن بودم  دمشیدادگاه د يجلو

 نیگذاشته بود و رو به دوربساعدش  يدوخته بود و ته چانه اش را رو نیدوتا چشم درشتش را به دورب. زد یم

که بدجور  ییبا صدا یمندل. شده بود به من رهیکل عکس قاب صورت او بود که معصومانه خ. زد یلبخند م

 د؟یکن یکارها رو م نیچرا ا: خش داشت گفت

 ؟يچه کار: نگاه کردم یخسته مندل ياز عکس گرفتم و به چشم ها چشم

 بود؟...  دیهمه خرج کن نیالزم نبود ا گهید... ممنون  میگفت دیگرفت لیوک: دیکش شیبه موها یدست کالفه

که  یکارها به خاطر جبران ظلم نیکه ا ردیخواست از من اعتراف بگ یانگار م. جور محاکمه وار بود کی سوالش

خواست اعتراف  یم.... هم نبوده  ارشیک يها یبچگ يبه هم باز نید ينبوده، به خاطر ادا میدر حقشان کرده ا

 یقدر ب نیمن ا یعنیبود؟  نیهمه اش ا قعاًوا. کنم یبه فندق م ادمیها را به خاطر عالقه ز نیکه من ا ردیبگ

و اعظم آشنا  یمندل یاگر فندق را دوست نداشتم چه قدر با زندگ. بود یعیطب يزیوجدان بودم؟ اگر هم بودم چ

 نیاگر هم. دارند یکه بهشان دلبستگ شوند یم یبودم که بخواهم نگرانشان بشوم؟ آدم ها فقط نگران کسان

شدم؟  یمرد چقدر ناراحت م یم میرو يکرد و جلو یتصادف م ابانیخ ينفر تو کیآمدم  یم نجایحاال که به ا

ساعت با هم حرف  کیتصادف کند  نکهیشناختم چطور؟ مثالً قبل از ا یاگر آن آدم را م یول. روز کی تشینها

 یهمکالس دمیفهم یساعت حرف زدن تصادفاً م کیآن  ياگر تو. شدم یناراحت م شتریخب ب. میزده بود
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طور  نیهمه هم. شد یم شتریام ب یشد؟ خب ناراحت یوسط رد و بدل م نیبوده و چندتا خاطره هم ا رستانمیبد

پدرم کار کرده  يکه سالها در سکوت برا يمهم تر از مرد ینقش میبرا یوقت مندل چیبودند و اگر فندق نبود ه

ساعت قبل از  کیکه از قضا  رستانیدوران دب یهمکالس کیبه اندازه تصادف  تشینها. کرد ینم دایپ بود

که  یکرد به خاطر دخترک یفرق م زیاما حاال همه چ. شتریشدم نه ب یمرگش باهاش حرف زده بودم ناراحت م

 .طور خندان و معصومانه زل زده بود به من نیا

نگران ... که بر گردنتونه  دیهست ینیاگر نگران د. بود فهیوظ یعنی. به نظر من الزم بود: دمیبه صورتم کش یدست

 دینباش

بشه زودتر از  نیخواستم جبران د یاگر من م... اگه باشه هم بر گردن پدرتونه  ستیکه بر گردن شما ن نید -

 کردم یخودم لب وا م نایا

 ؟ینیچه د: دمیپرس. بود یچ قاًیبود دق ونیگردن هماکه بر  ینیدانم منظورش از د ینم. بود یعصبان

 دیرو بخور تونییچا: گفت اعظم

 نجامیفقط به خاطر مادرشه که ا: دست به زانو گرفت و بلند شد یمندل

 نجامیکه ا هیمنم فقط به خاطر شاد: گفتم. اما نتوانستم. مینگو یچیمامان فندق نگاه کردم و او اشاره کرد ه به

 یغرور و ب یخواستم تالف یچرا م. چرت یلیخ. زده بودم یحرف چرت. و زل زد به من ستادیراه ا انیم یمندل

 شدند؟ یم یطور عصب نیمن هم يجا یهم نسبت به غرور ب هیبق اورم؟یطور درب نیاش به خودم را ا يازین

 يارین باسمش رو نَشنوم به زبو... مثل شما نگرانش بشه  یکیدختر من هنوز باباش نمرده که  -

 ....دولتشاه منظورش  يآقا ه؟یحرفا چ نیا... خدا  يوا: فندق گفت مامان

 بکوب یبه طبل نادون یحاال تو ه.... فهمم  یمنظورش رو خوب م: گفت یمندل

 نکردم دیسف ابیرو تو آس نایمن ا: دیدست کش شیموها به

 .دمید یطور م نیرا ا یبار بود که مندل نیاول. ترسناك بود يبدجور نگاهش

سنگ هم  ریبچه ام آزاد بشه از ز... ازشون  ریتا االن خرج کردن رو بگ یصورت حساب هرچ: کرد به اعظم رو

 دم یکنم پس م یشده جور م

مظلومه دارم کمک  يچون شاد گهیآقا مهرداد م ه؟یحرفا چ نیقسم ا يتو رو به جون شاد: فندق گفت مامان

 کنم یم
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 دنیچشم د یشکیتو شدم؟ ه وانهیمن د دیبابات هم فهم. ه عکس فندقساکت زل زدم ب. دیلرز یم شیصدا

 ؟یخواه یخودت هم نم ؟یخودت چ ؟ینیب یم. من را کنار تو ندارد

تمام تالشم . موضوع حرف بزنم نیکه راجع به ا ستمین یتیمن االن در وضع: یمندل يچشم ها يزدم تو زل

 زیهمه چ یوقت. خواسته کشته شدن برادرم رو بندازه گردنش یم یو بفهمم ک رونیب ادیخانم ب يکه شاد نهیا

 دیکن یاگر شما فکر م یول مکه کردم ندار ییکارها يادآوریبه  ياصرار م،یزن یروشن شد راجع بهش حرف م

فقط لطفاً اجازه . دادم یمیقد يآشنا هیکنم که به  یقرض فرض م هیرو  نیمن ا. ستین یحرف دیمنت هست ریز

 دیکن یعمل دیدار یمیتا مشکل حل بشه بعد هر تصم نیبد

 یهمان طور رو به مندل اورم،یاصرار داشتم باز اسمش را به زبان ب. مامان فندق هم بلند شد. جا بلند شدم از

تا  دیمدت صبر کن هی يپس به خاطر شاد. چقدر به شما وابسته است...  يشاد... که  دیدون یشما خوب م: گفتم

صالح  ياومد هرکار رونیاز اونجا که ب...  ارهبگذ قهیکنه دوباره قرار وث یهم داره تالش م ياجدم. دیبهتر بش

 نیبود انجام بد

... هم به من و هم به ...  نهیطرز رفتارتون توه نیا د،یطور با من حرف نزن نیا گهیلطفاً د: گلو صاف کردم  

 دخترتون

تمام شد و  زیهمه چ ياگر فردا روز یعنیحرف زد  یجور که مندل نیا دم؟ید یبود که آنها را م يبار نیآخر نیا

. زد یحرف باباش حرف نم يفندق هم که رو. خواهد زد ریام را با ت هیفندق هم رد بشوم سا یفرسخ کیمن از 

. نعشش بگذرم ياز رو دیآوردن فندق به خانواده با يهم که گفته بود برا ونیهما نمش؟یقرار نبود بب گرید یعنی

کرد چون مشکل  یم الیآنا هم که خ. خواست من را دچار عذاب وجدان کند یم يهم که با مظلوم باز دیناه

. مهم است شانسم را امتحان کنم شیکه فقط پولم برا یدختر چاق و دهات کیخواهم با  یدارم م یجنس

خب . یو خانوادگ یت تفاوت فرهنگگذاش یمنتها اسمش را م. زد یمآنا را  يهم که همان حرف ها رضایعل

. زانمیمهره سوخته و آو کیپناه من  رانیا مانیمثل ا یسیکردند در مقابل ک یفندق هم فکر م يالبد دوستها

 .قدرش را بداند دیبرخورده و با يگفت آن دختر کوچولو به آدم نادر یفقط رفعت بود که م

گرفت؟  یم دهیهمه تفاوت را ناد نیکرد؟ ا یدادم باورم م یم حیتوض شیرا برا زیهمه چ یوقت ؟یفندق چ خود

 را به جان بخرد؟ ونیزمخت هما يحرف ها یحت ای ستد؟یباباش با يرو يحاضر بود تو
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موقع ورودم  شیکه سه روز پ یکردم و همان احساس پوچ یمزخرفات فکر م نیو به ا نمیماش يبودم تو نشسته

گفتند حق  یکه همه م يزیچ يواقعاً ارزش داشت برا. دیجو یرا م به خانه مان دچارش شده بودم خرخره ام

 تو بگو ارزش داره؟ ایک: مباز هم به آسمان نگاه کرد. بودم یعصب ییهمه تنها نیبجنگم؟ از ا ستیمن ن

قدر  نیدلم را به بچه ام خوش کنم و ا نکهیا. ام بود یزندگ يتو يدیام کیاگر از آنا بچه داشتم حداقل  دیشا

که  يتوله سگ داشته باشم تا بچه ا کیدادم  یم حیترج تیوضع نیحاال و در ا. در به در داشتن عشق نباشم

اگر فندق به خاطر هر کدام . سوخت یم ودگذاشته ب يادگاری شیکه او رو یکتفم هنوز از زخم. آنا مادرش باشد

 یم یستم بهش فکر کنم چون باز عصبخوا ینم یحت.... کرد  یسرم بود قبولم نم يکه تو ییها لیاز دل

 ....شدم

امروز را  نیمشکل هم دیامروز با. شود یم یمهم نبود بعدش چ. زدم رونیرا روشن کردم و از کوچه ب نیماش

 نیظهر غمگ نیابرها در ا. کرد یم هیمن گر يآسمان به جا. باشد گریروز د کیفردا ممکن بود . کردم یحل م

 .دادند یروز تلخ را م کی دیو انگار که نو دندیبار یبدجور م یآبان ماه

 کیاش را ناخواسته با همه ما پشت چراغ قرمز شر ییقایموس قهیکه سل یپشت چراغ قرمز و باز هم کس بازهم

 :شده بود

 انقد آلودست که انگار هوا

 ستیشدن ن ییایمیبه ش يازین

 بهتر ییواسه فردا میصبر کرد ما

 شهیفردا نم یول میصبر کرد ما

 ياز ماها بود که در سکوت و تنها تو یلیدوستش داشتم و انگار که حرف دل خ. خواننده خش داشت يصدا

بار در تمام عمرم سرم  نیاول يگاز بفشارد، برا يبار قبل از آن که راننده پا رو نیا. مینشسته بود مانیها نیماش

 ه؟یاسم خواننده اش چ: دمیام پرس يبردم و بلند از راننده کنار رونیب نیرا از پنجره ماش

 ساعتا خوابن ،یزدانیرضا : انداخته بود گفت غیرا هم ت شیبود و کناره ابرو يهم سن و سال شاد یپسرک

ارزش . شدم یم دیناام دیمن نبا. کنسرتش میرفت یم يبار با شاد کی دیحتماً با. سبز شد و راه افتادم چراغ

 .آمدم یم رونیاگر ازش شکست خورده ب یحت دنیداشت جنگ

 یبیکه کار عج یمندل يدر مقابل حرف ها.  کردم به خودم مسلط باشم یبار سع نیدوم يشرکت و برا دمیرس

شده ثابت کند اگر نخواسته ام  یبیخواست به هر ترت یحداقل مثل آنا نبودم که به زور م. ازم سر نزده بود
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چون دخترش . ندینخواهد دخترش را کنار من بب یکردم که مندل یدرك م. دارم يرادیو ا بیباهاش باشم ع

 .کرد یسرش معامله نم یچیاش بود و با ه ییتنها دارا

 زد یسرمد حرف م يو آقا ایداشت با زو... سالم، خانمتون از صبح منتظره : میرو يجلو دیشدم و رفعت پر وارد

 کرد؟یم کاریچ: دیباال پر میابرو

 هردوتاشون رو فرستاد رفتن -

مبل و از  يآنا نشسته بود رو. دمیدر را به هم کوب یاتاقم و عصب يرفتم تو. حرفش را بزند هیم بقنکرد صبر

 بگو یخواست یاجازه بده حرفم رو بزنم بعد هرچ: خونسرد گفت یلیخ. من جا نخورد تیعصبان

 یکه عرب ن ییآمده بودم بفرستمشان جا. بود فمیک يبا هم زده بودند تو ایکه سرمد و زو ییگندها مدارك

 بگو: گرفتم میام و نم باران را از موها یصندل ينشستم رو. انداخت

 .پرونده گذاشت مقابلم و نگاهم کرد کیشد و  بلند

 ه؟یچ نیا -

 رفتن یاز شرکت پول کش م گهیفرهمند با همد ایروزبه سرمد و زو -

قبل  یعنی. شده بود هیقض نیوجه اوقت بود مت یلیفروتن خ يآقا: گفت يجد یلیخ. کرد ینگاهم م روزمندانهیپ

 میو مطمئن که شد میکن یرو بررس یهمه چ مینیقرار بود بش یشب مهمون. ادیاون بال سرش ب ارشیک نکهیاز ا

شرکت  يکارها يتو یبعد هم که تو گفت. تادعقب اف هیقض نیکه افتاد ا ییاتفاقا نیمنتها با ا میریبگ میبعد تصم

 ياریازش سردرب یاوضاع بلبشو تو بتون نیا ينبود که تو يزیچ نیا  یول. دخالت نکنم

 .آن بود يپا یشرکت حسابرس کیکه مهر  یبه گزارش. به ارقام و اعداد نگاه کردم. را باز کردم پرونده

 یمن م. مدت هردوتاشون نگران بودن نیا ینه ول ای يدونم متوجه شده بود ینم: زد یهمچنان حرف م آنا

 کرد و اونا هم بو برده بودن یم يریگیرو پ هیبود و داشت قض دهیهمفروتن ف. دونستم چرا

سوءاستفاده کرده بودند  ارشیک یتجربگ یاز ب. بودم دهیبود که من جداگانه بهش رس يزیهمان چ نناًیع گزارش

کردن  دایبه قصد پ دیحتماً با. یبفهم یساده بتوان یبررس کینبود که با  يزیچ. زده بودند بیپول به ج یو کل

 يهم برا سینبود و پل يکار ساده ا. اند هچه کرد ياوریتا سر درب يکرد یم یمدرك جرم تمام اسناد را بررس

 یم يآن وقت انور. نکرده بود یشرکت را وارس يحسابها تین نیحداقل به ا ای. اوردینتوانسته بود سردرب نیهم

 .گفت کارشان را بلدند

 ؟یرو بگ نایافتاد ا ادتیمروز چرا ا: و گفتم دمیبه صورتم کش یدست
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 بوده یچ هیقض میچون امروز مطمئن شد: مبل يرو نشست

 ن؟یباهاشون حرف زد -

 آره یکوب ینم واریاگه سرم رو به د -

 خب؟ -

 با خودته یینها میتصم یول انیفعالً گفتم ن -

 یو من با هم شرکت را م ونیکه هما نیبا وجود ا یحت دیخواست بگو یانگار م. بود زیرآمیتحق لحنش

بار آمده و حاال که تنها  يگند نیکه او و فروتن حواسشان به اوضاع بود اما باز هم همچ نیبا ا یحت. میچرخاند

گفتم زوده؟  ادتهیتونه؟  ینم ارشیگفتم ک ادتهی...  ادتهی: گفتم یعصب. آمد یگند باال م نیبودم حتماً چندبرابر ا

حاال من ... یشاهکار جنابعال يمایتصم جهینت نمیا ایب... شروع کنه؟ االن خوب شد  ییجا هیاز  دیبا ارشیآره؟ ک

  جمعش کنم؟ دیبا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

: لبخند زد يور کی. به چهره داشت يفقط صورتک خونسرد... نه  ایخونسرد و . یشگیهم يبود همان آنا شده

 یحاال باهاشون چکار م. االن جمعش کردم یمن گند زدم ول.... قبول ... باشه ... توئه  ریمن که نگفتم تقص

 ؟یکن

 میخودت هم بگو چکار کن يتو جمعش کرد....  یلیدونم تو وک ینم -

نداشته؟ همه  ارشیبه قتل ک یربط چیه ایزو. دنیسرم شروع کردند به چرخ يسواالت دوباره تو. ماند ساکت

 .دستش رو شود؟ حتماً ایبوده که با قتل ک نیاش ا ینگران

به حسابش  یپول گهیکه د یهمون موقع ایاحتماالً زو: گفت دیو سرمد را د ایمدارك اختالس زو یوقت يانور

 افته یم ریپاش گ ییجا کیکرده باالخره  یفکر نم یکار ول نیشده از ا مونیپش دیشا. دهینرفته بوده کنار کش

حسابدار  هی ایزو. گفت هم معلوم بود یکه البته نم ده،یرو خودش کش یسرمد قبول کرده که نقشه اصل: گفت آنا

خواسته  یکنه و م يحاضر نشده با سرمد همکار گهید شیماه پ کیگفت  ایبه هرحال زو. نبود شتریجزء که ب

 یدروغ ول ایدونم راست بگه  ینم. بشه مونیباعث شده پش ارشیفوت ک هیقض  یرو هم بگه ول زیهمه چ ادیب
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بهش گفتم مهرداد ... زندان  شیجرم بفرست نیهم نگران بود مبادا به ا یلیبود و خ مونیپش یلیبه هرحال خ

 میبگه چکار کن دیبا

ام و سرم را محکم  یصندل يحال نشستم رو یب. گذاشت؟ چه مهربان شده بود یآنا داشت به من احترام م االن

 گهیم یچ ونیهما نمیپرونده بدن تا بب لیکن ازشون تا تشک میتنظ تیشکا هیفعالً : فشار دادم

رود طرف  یگفت که دارد م یپاشنه کفشش م يصدا. خواهم یرا م نیکه هم دیداشتم برود و او هم فهم توقع

 نگیدر يو صدا. آمد یجز شرشرباران پشت پنجره نم ییصدا چیه. لحظه صدا قطع شد کی يبرا. در اتاق

 .داد یکه رفعت جواب م یتلفن نگیدر

 بره؟خواد  یفروتن بهت گفته م: گفت آنا

 خب؟: بلند کردم سر

بودنش واسه بستن .... زنه  یو هشت م شیش يخودت هم که قبالً گفته بود....  گهیخواد بره د یم -

نداره،  يا دهیبه نظرم بود و نبودش فا گهیاالن د یداشت ول یخوب يرابط ها. خوب بود سونیکا يقراردادها

 کن بره هیباهاش تسو

 نمیتا بب: تکان دادم سر

 ...اون روز : باز گفت. رفت ینم

 ول کن حوصله ندارم -

 طالق يبرا میبر یبه هرحال من آماده ام هروقت خواست -

 کنه یسرم درد م ؟يتنهام بگذار قهیدق کیشه  یم... باشه  -

 هیقض ارشیممکن بود ک. کاناپه يرو دمیبلند شدم در اتاق را قفل کردم و دراز کش. دل کند و رفت باالخره

کنم تا نتوانند  میتنظ تیشکا کیگفت ممکن است از من خواسته بود فعالً  یم يباشد؟ انور دهیرا فهماختالس 

بوده  یهمانیم يچون هردوشان تو. بود نه فتهو او گ میبگذار انیرا در جر سیپل ستیگفتم بهتر ن. بروند رانیاز ا

نتوانسته بود  سیکار را کرده بودند که پل نیآنقدر ماهرانه ا اوردیرا ب ایرا فرستاده بودند دخل ک یاگر هم کس. اند

. و سرمد و به بن بست خوردن دوباره ایکوتاه شدن دست ما از زو یعنیبه پرونده  سیپل يبفهمد و باز شدن پا

عقب  یلیخ دیبا. نمیبیم ینقاش هیقتل رو مثل  نیمن ا«: گفت یمدام م یداشت ول ينقشه ا چهدانم  ینم

تا همه  میصبر کن دیبا. بزرگه ياز اون تابلو یبخش کیمدرکا هرکدوم فقط  نیا. هیچه شکل یا بفهمت یستیبا

 ».میقسمتهاش رو کامل کن
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 .زنگ زدم ياز جا بلند شدم و به انور کالفه

 بله؟ -

 و سرمد اختالس کردن ایکه زو دهیهم فهم تایآناه -

 خب؟ ؟يجد -

 م؟یچکار کن دیکنه بعدش با میتنظ تیگفتم شکا -

 ...فعالً اجازه بده  -

 حاال پرونده رو رو کرده؟ نیهم ستین بیبوده منتها عج دهیوقته که فهم یلیخ -

 ست؟یکرده باهاش در ارتباط ن یکارها رو بررس يکه داد یحسابرس -

جالب بود بدون االن هم برام . وقت چینداشته ه يجور بخشا سر و کار نیاصالً آنا با ا...  هیآدم مطمئن... نه  -

 ارنیرو آورده تا سر از کار سرمد درب یکیمشورت با من رفته 

 نیبه هرحال ا. بود یعیکارش طب نیبه هم زد گهیکه باهمد یچرا جالب بود؟ بعد از اون روابط گل و بلبل -

مثل تو  یو محجوب ریشوهر سربه ز نیبار از آست نیبود بر دهان استکبار که ظاهراً ا یگزارش مشت محکم

 دراومده

سرم و بگه عرضه جمع کردن شرکت رو ندارم  ينگفته که بعد بکوبه تو یچیزنم ه یآره خودم هم حدس م -

رو زودتر وارد کار و  ارشیبکنه چون خودش بود که اصرار داشت ک ییادعا نیتونه همچ یدفعه نم نیخب ا یول

 میبار شرکت کن

که به خاطر باران پشت هم قطار شده بودند  ییها نیو ماش سیخ ابانیرفتم مقابل پنجره و به خ. کرد مکث

 .نگاه کردم

 چرا اصرار داشت؟: دیپرس

 یکیالزم بود ....  شهیدونست سرمون شلوغ م یم م،یبه هرحال قرار بود کارگاه بزن: دمیرا با انگشت مال پلکم

 میبرس یه اون کار اصلتا ما ب رهیرو بر عهده بگ گهید يکار بخش ها واشی واشیهم باشه که  گهید

 ارش؟یچرا ک -

 يروز کیدونست قراره  یبندم اگه م یشرط م. کنه یراحت اعتماد نم یبه هرکس ونیهما ؟یپس ک -

 ینم رویراحت باشه دچار کمبود ن الشیآورد که خ یبه هم بزنه عوض دوتا بچه ده تا م یدم و دستگاه نیهمچ

 شه
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 شد یاز اون کله گنده هاش م یکیکرد  یم یزندگ کایامر يتو يپدرت اگه در عصر برده دار: دیخند بلند

 دیشا: دمیکش آه

 ؟يتو مخالف بود -

 که شیشناسیم... مسئول انبار  یهم من و هم تراب -

 ؟يچرا مخالف بود -

را که به زحمت کسب کرده بودم  يتمام اعتبار دمیترس یم. گرفت ینم يکار را جد ایمخالف بودم؟ چون ک چرا

که نسبت بهش داشتم عذاب وجدان  یاز خشم. کار را هم کرده بود نیشبه به گند بکشد که ظاهراً هم کی

کنم البته پدر من توهم توطئه داره  یاعتماد نم یبه هرکس یراحت نیبه ا... دونم منم مثل پدرم  ینم: گرفتم

 طیمح يمناسب کار کردن تو ارشیکردم ک یمن فکر م  یپاش رو بکشن ول ریخوان ز یکنه همه م یفکر م

 کردم یو حاال هم که معلوم شد درست فکر م میبهش بسپار يتر کیکوچ يبه نظرم بهتر بود کارها. ستیما ن

 ؟ياالن عذاب وجدان دار -

 کنه؟ یهم م یفرق: دمیخند نیغمگ. آورد یسر در م تمیشخص نیریز يها هیکه از ال نیا. بود جالب

 هیعیطب.... بشه  یمرده هم عصبان هیتونه از دست  یم یآدم حت. ..عذاب وجدان نداشته باش  -

 زنم یبعد زنگ م: گفتم. شد دهیکه در اتاق محکم کش میبگو يزیچ خواستم

 کیو  دهیرنگ پر یبا صورت. بود تایآناه. شلوارم و قفل در را باز کردم بیج يرا قطع کردم و چپاندمش تو تلفن

 .دستش يپاکت زردرنگ تو

و من از همان فاصله توانستم دست خط  دیکش رونیبرگه را ب. شده یمنتظر بودم بدانم چ. اتاق يخورد تو هل

 .دیخودش را عقب کش یو بخوانم ول رمیخواستم برگه را بگ. دهم صیرا تشخ ارشیک

 ه؟یچ نیا -

 آورد يموتور کیپ هیاالن  -

 ه؟یچ -

 اعتراف -

 !؟یچ -

 ن؟یا هینوشته؟ چ یچ: دراز کردم دست
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انگار . رونیو رفت ب فشیک يپاکت را چپاند تو. دنبال سرش رفتم. رفت رونیآنکه جوابم را بدهد از اتاق ب یب

 .خواست از دستم فرار کند یم

 بود؟ یچ: رفعت نگاه کردم به

 خانم دادخواهه ياومد بسته رو داد گفت برا يموتور کیپ هیدونم  ینم: نگاهم کرد منگ

بود به قتل  یمطمئنم هرچ. گاو صندوق و رفتم به طرف آسانسور يتو ختمیطرف اتاق و مدارك را ر دمیدو

 یاز دست من فرار نم يطور نیا تایبه نفع فندق وگرنه آناه ایو قطعاً به نفع من هم نبود . ربط داشت ارشیک

 .کرد

*** 

خواستم نفس بکشم  یم یوقت یحت. ودمسرفه کرده ب یلیخ. هم زخم بود دیشا. تلخ یلیخ. تلخ بود میگلو ته

بزرگ  کالیگفتند صد بار. کف زدند میبرا میها يهم بند. آزاردهنده نبود گاریس يبو گرید. سوخت یدماغم م

و  یعصر که دانستم موشراب روزیبزرگ شدم؟ از د قاًیدق یاز ک. نجایشدا یآدم بزرگ م گاریبا دو پک س. يشد

باند قاچاق دارو است و از ترس جانش آدم کشته و به زندان  ياز کله گنده ها یکیماه  ياند پر دهیمحبوب فهم

 دمیکه فهم روزیاز د. من احمق هم پول فرار او را جور کرده ام... خواهد فرار کند؟ که من  یپناه آورده و حاال م

 یکند و بعد وقت ماه فرار يمنتظرند پر یچون محبوب و موشراب رمیپولم را پس بگ متوان ینم يباز یبا کول

 یماه را طعمه م يشوند و پر یآن باند آزاد م يو لو دادن چندتا مهره  سیبا پل يخودشان هم به خاطر همکار

 .و خدمتشان برسند ندیایلو رفته اند ب یکه به دست محبوب و موشراب ییکنند تا مبادا آن ها

فردا  ایقرار بود امروز . بود یبزرگ کردنم کاف يدانستن حماقت خودم برا. من را بزرگ نکرده بود نهایا دانستن

و محبوب که  یمن و موشراب. ندارد دزیدانستم او ا یحاال فقط من م. زندان رونیب مارستانیماه را ببرند ب يپر

من درست . را که گفته بودند لو بدهم ییزهایچ ومبادا دهان باز کنم  دندیپلک یالشخور دور و بر من م نیع

خب بزرگ شدن  یول. گرفتم به خاطر بابا و مامانم چفت دهنم را ببندم بزرگ شدم میکه تصم یهمان موقع

 بود؟ یمثل چ.... مثل .... مثل 

چون چاق . داد یراه نم مشیت يمن را تو یکس چیه یتوپ وسط يباز يتو... مدرسه  يبچه بودم تو یوقت

هر وقت . کردند یم رونیب نیو زود من را از زمتوانستم تند بدوم  یچون نم. شدم یبودم و راحت طعمه توپ م

از  يروز کی. گشتم خانه یمبر انیبا چشم گر. گرفتم یکنند من عزا م يباز یخواستند توپ وسط یبچه ها م

خواهم نشانت  یقبلش گفت م. معلول يبچه ها يهمان روزها، بابا دستم را گرفت و من را برد مرکز نگهدار
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 حیترج. دیگو یبچه بودم و محال بود با دو کلمه خوب و سالم باور کنم راست م. یبدهم که چقدر خوب و سالم

. يشو یو تو خوب و سالم م سمینو یم تیبرا ییک نسخه جادوی دیدکتر و او بگو میدادم با مامان برو یم

 یحت اینداشتند زبان . چشم نداشتند. که پا نداشتند ییبچه ها شیمن را برد پ. داد یکه بابا اجازه اش را نم يکار

راستش . که همسن من بودند ییبچه ها. کردند یدست و پا ونگ ونگ م یتخت ب کی يرو. نداشتند یچیه

 ینم یچیبابا ه یبشوم؟ ول يطور نیکردم نکند من هم ا یو فکر م دمید یتا چند شب خوابشان را م. دمیترس

صبر . نگفت یچیبابا باز هم ه. که چرا من را برده آنجا دیسرش داد کش یمامان ول. داد یام نم يدلدار. گفت

که  يهمان روز دیشا. ختیترسم ر ییجا کیباالخره  یول دیدانم چند روز طول کش ینم. زدیکرد تا ترسم بر

کردم که از خودم  دایو من اعتماد به نفس پ اوردندیکنند و من را حساب ن يباز یخواستند توپ وسط یبچه ها م

بود  نیهم يالبد برا. دیگو یو مطمئن شدم بابا راست م ختیترسم ر. من خوب و سالم هستم میگوب. دفاع کنم

ناظم مدرسه مان آدم بداخالق . کنم یرا به ناظم م تشانیشکا دیام نده ياگر باز میکه جرات کردم بهشان بگو

 یبزرگ شدن بدجنس م يبراوقت ها  یآدم گاه. دانستند یهمه شان م. کرد یبود که حتماً از من دفاع م یچاق

از همه  شتریب نیوسط زم. جوابم را دادند يگرفتم و وسط باز یدرست مثل من که حقم را با بدجنس. شود

کرده اند که من را به  یکیدانستم همه شان دست به  یسرخ شدم و نم. عرق شدم سیخ. دمیم دویها يهمباز

 يکه تو یکنند و درست وقت یکه همه توپ ها را فقط به سمت من پرت م دمینفهم. کنند رونیب نیزور از زم

صورتم و آن وقت  يوت دندیتوپ را کوب. بودم، باالخره کارشان را کردند نیزم يهنوز من تو يدور باز نیآخر

 .درد داشت یلیخ. بود که بزرگ شدم

دارم  یشنود و چشم یدارم که م یگوش. کنند یدارم که حرکت م ییکه دست و پا نیخواست بدانم هم یم بابا

خواهد  یفکر کردم م. رفته بودم یمن راه را اشتباه یرا بفهمم ول نیخواست ا یبابا م. است یکاف ندیب یکه م

داد  ادمی. بزرگم کرد ندازدیب ختیاز ر کلبود من را به  کیکه نزد یآن توپ. بجنگم و خودم را ثابت کنم. بجنگم

 .من را له کنند ينطوریکنم تا ا يباز یتوپ وسط ستیثابت کنم خوب و سالم هستم الزم ن نکهیا يبرا

 یم گاریس یثابت کنم بزرگ شده ام حت نکهیا يمشت الشخور و برا کیطعمه . دوباره طعمه شده بودم حاال

که . روشن است دردناك خوب و يروزها نیو نشانم بدهد آخر ا ردیبار بابا نبود دستم را بگ نیچون ا. دمیکش

کشم و  یرا نفس م یواقع یزندگ يبو. کنم یم یزندگ یآدم معمول کیو مثل  رونیگردم آن ب یمن دوباره برم

 یخانه نقل کیو  ییآلبالو نیماش کیدر  شیکه تمام آرزو یخوشحال يممکن است بازهم بشوم آن شاد یحت

بودم  دهیجنگ یباز با کسان. من باز هم راه را اشتباه رفته بودم انگار یباشم ول دواریام ستیکاف. شد یخالصه م
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 یفقط م رم،یخواستم درس بگ ینم گریبار د نیا. که هم قدشان نبودم و به اندازه شان پست نشده بودم هنوز

 .شد یتمام م شینما نیا گاریبا دو پک س. شوم میخواستم سر خم کنم و تسل

از  شتریب یکه حت دمید یربط یو خواب ب دمیخواب. افتاد یبین من، اتفاق عجکرد يبعد از مراسم دود شبید

 يهمه تو. آب افتاده بود يبودم و دامنم تو ستادهیکنار آبنما ا. لباس عروس تنم بود. بود بیبودنم در زندان عج

مجله به  دیناه. آورد یدر م شهیرا از ر هادرخت  انیم يبابا علف ها. پخت یمامان داشت غذا م. خانه بودند

هم  ونیهما. آن بود یرنگ يعکس ها دنیکنار باغچه گل نشسته بود و مشغول د يها یصندل يدست رو

بود که  بیعج. دانستند یرا م نیمرده است و همه ا ارشیگفت ک یناخودآگاه م یحس. کرد یم يشطرنج باز

قدت  يطور نیا یگذاشت یتاج م دیگفت با یکرد و بلند م یم گاهبه من ن دیناه. به من نداشت یتوجه یشکیه

 .کرد یمجله و خودش را با ورق زدنش مشغول م يکرد تو یشد و باز سر م یبلندتر م

و  دیچرخ یکجا افتاده؟ دور خودش م دمیسرباز سف يدیگفت تو ند یم یهم حواسش به من بود، ه ونیهما

 شیمن پ یول. سربازم گم شده. ستیم نکرد سرباز یگشت و مدام با خودش تکرار م یتراس را م يرو یه

 ؟جلو برده است یصفحه شطرنج را ک نیکند؟ ا یم يباز یکردم او دارد با ک یخودم فکر م

 يکه بابا گفت شاد یدرست زمان. بکشم رونیتوانستم دامنم را از آب ب. کرد رییتغ زیلحظه همه چ کی يبرا

بابا و  يطرف صدا دمیچرخ ؟یشوهرم؟ من شوهر داشتم؟ ک دمیاز خودم پرس. شوهرت اومده دنبالت ایباباجون ب

 تایمهرداد مگر زن نداشت؟ مگر آناه. ختیقلبم فرو ر. اند ستادهیکه هم او و هم مامان دو طرف مهرداد ا دمید

 .ام گرفت هیدست مهرداد و من گر يزنش نبود؟ بابا آمد و دستم را گرفت و گذاشت تو

ام  یزندان بودم و زندگ يانگار نه انگار که تو. را بهم داده باشند ایخبر دن نیرانگار خوب ت دمیاز خواب پر یوقت

بود و تنم عرق نشسته  امدهینفسم هنوز جا ن. خواب بوده آرام شدم نهایهمه ا دمید یکه م نیهم. به فنا رفته بود

 .صورتم راه افتاده بود پاك کردم يخواب رو يرا که تو یکخودم و اش يدوباره کز کردم تو. بود اما آرام بودم

 نوبت توئه: گفت نیمیس

خواستم نفس بکشم  یم یوقت یحت. سرفه کرده بودم یلیخ. هم زخم بود دیشا. تلخ یلیخ. تلخ بود میگلو ته

نبود  بیعج. صفحه بودند نگاه کردم يشطرنج رو يمهره ها يکه جا ییاهایبه نخود و لوب. سوخت یدماغم م

کاره  کیهمه رو شده بود  يراکه حاال دوباره برگشته بود زندان و دستش ب نیمین خواب سآ دنیکه بعد از د

 م؟یکن يو از من بخواهد شطرنج باز دیایب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٤١١ 

 یچون به ما دروغ گفته بود همه م. هم مثل من تنها بود نیمیس. نداشت شبمیبه خواب د یربط نهایا نه

باشم  يخواست من طعمه ا یم. طعمه کردن يکند برا دایرا پ یکیگشته بود  نیهم يبرا. کنند تشیخواستند اذ

 .آوردم یدرم ییکه او را از تنها

 دیکه نقش سرباز سف ينخود. نیزم يپخش شدند رو اهایصفحه پاره شطرنج و نخود و لوب يرو دیمشت کوب با

 .تخت گم شد يفلز لهیرا داشت قل خورد و پشت م

 ؟یزن یچه مرگته؟ تو هم حرف نم -

کتفم  يکه رو یصورتم و زخم يبود تو دهیکه کوب یمشت. داشت یبده شتریاو به من از همه ب. کردم شنگاه

 .ببرم ادیانداخته بود را محال بود از 

 میکن یم يدارم بعداً باز یاالن وقت مالقات: شدم بلند

ام شده  یزندگ يها يمن مهره سوخته تمام باز. کرد یام م چهیناتمام که مدام باز يباز کی....يباز....يباز

واقعاً اگر . تخت ریمثل همان نخود که قل خورد و رفت ز. بودم که گم شده بود يدیمن همان سرباز سف. بودم

بودم که قسمتم شده بود  استهازش خو یداد؟ مگر من چ یشانس نم کیآن باال بود چرا به من  ییخدا

که به ندرت  یاتاق. راه افتادم به طرف نمازخانه اریاخت یب و دمیو چادرم را پوش دمیآدم ها؟ آه کش نیدرافتادن با ا

 نیآنجا بود ا یشانس به آن اتاق رفته بودند و اگر جواب کیگرفتن  دیها مثل من به ام یلیالبد خ. شد یپر م

شانس بدهد الزم نبود  کیتوانست به من  یخواست م یخدا اگر م. منصرف شدم. ودنب یو خال يمشتر یقدر ب

رنگ و رو  يمالفه ا ریز. ام يتخت فلز يتو رمیکار را نکرده بودم؟ حاال گ نیمگر بارها ا. کنم هیا گربروم آنج

با  دیچرخ یم واریو رو به د دیخواب یآن تخت م يکه رو ينفر بعد ينداشتم؟ مگر برا دیمگر من ام. رفته

گفت؟ توقع داشت صبر  ینم یچیننوشته بودم؟ پس چرا آن باال ساکت نشسته بود و ه يدواریخودکار از ام

 .داشته باشم؟ نداشتم وبیا

خواست من را آماده کند تا  یم. بود دهیالبد نوبت دادگاهم رس. دنمید دیایقرار است ب يدانستم ماجد یم

 .خواستم یبجنگم؟ نم

ول ا. توانستم مثل آدم راه بروم ینم گرید یحت. نشسته بود يکه ماجد یبه طرف دمیلخ کنان راهم را کش لخ

چپ را  يگذاشتم پا یم نیزم يجلوتر رو یراست را کم يدوباره پا یهمزمان وقت. بردارم نیراست را از زم يپا

 .توانستم ینم. شکل انجام دهم نیرا به بهتر يحرکت ساده و تکرار نیبلند کنم و ا
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به سرم  یخواست بداند چ یزل زده بود به صورتم و البد م نکشیع ياز باال. بود يجد. لبخند نداشت يماجد

 نجایکه به ا یاز روز اول. به خودم نگاه کنم رونیکردم از ب یسع. طور ساکت و درمانده ام نیآمده است که ا

 یکردم و باز هم م یم هیباز هم گر. کردم یدعا م. کردم یم هیگر. بودم دواریو ام دهیاولش کالفه، ترس. آمدم

 يجلد آدم ها يدفعه رفتم تو کیبعد . بجنگم. نترسم. که عادت کنم رمیبگ ادیگرفتم  میبعد تصم. دمیترس

 دایخودم جواب را هم پ الیدار و به خ يقرار است من را بفرستد باال یک اورمیگرفتم سر درب میتصم. باهوش

و  دنینقشه کش. ياحمقانه ا االتیهه چه خ. ماه يبه پر ؟یبه ک. اعتماد کنم مکردم دوباره بتوان یسع. کردم

 یخب حاال فقط درمانده منتظر بودم بدانم بعدش چ. آمده است انگار یوقت نم چیه یکیاعتماد کردن به من 

 ؟یخوب: که گفت ينشستم مقابل ماجد. شود یم

 کیتوانستند بگردند و  یم یحت. توانستند یتوانستند؟ نه م یداشتند؟ نم یبرنم يسوال تکرار نیدست از ا چرا

 دیصرف ینم شانیکه برا ییدرست مثل آن ها. دیصرف ینم شانیبرا. خواستند ینم ینند ولک دایجمله بهتر هم پ

 .زندان پنجره بگذارند يسلول ها يبرا

 هست؟ یدادگاهم ک -

بود  وروپنیترنم عاشق . وروپنیخودکار  کی. انگشتش بود يال يخودکار. هم يرا قفل کرد تو شیها دست

کردند؟ احمق بودند  یخودکار با هم کل کل م کیحاال هنوز هم به خاطر مارك . گفت فقط کَنکو یم یمل یول

 .بچه بودند. کردند یکار را م نیاگر ا

 دادگاهت پس فرداست -

 شیقدر خوب و منظم پ نیاگر هم. باالخره باز هم نوبت من شده بود. خوب بود. دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 يباخته ام، آن هم تو چیه کیدانستم  یهرچند ندانسته م. شد با خدا چند چندم یمرفتند زودتر معلوم  یم

 .وقت اضافه

 یخواد راستش رو به من بگ یرو ازت بپرسم و دلم م يزیچ کی دیبا -

 مهرداد دولتشاه رو چکار کردم؟ يکه پوال -

 ؟یپول؟ چه پول :اش جا به جا کرد ینیب يو آن را رو نکشیدستش را برد سمت ع. باال داد ابرو

که اومده مالقاتم به من گفته دوستم داره  يالبد اصالً هم خبر ندار ؟یدون یشما نم ینی: پوزخند زدم يور کی

 ها؟
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. را بشکنم يزیچ کیخواست  یدلم م یلیها خ یتازگ. گذاشت زیم يرا برداشت و رو نکشینشست و ع راست

 .گران بود. کرد یاش م یعصبان یخوب بود؟ حساب نکیع نیا

 ؟یکرده به قتل اعتراف کن دتیتهد یک: شد جلوتر خم

 يخواد تو رو بفرسته باال یم یکیجان،  يشاد نیبب: زودتر از من گفت یول میبگو يزیخواستم چ. دمیخند بلند

 دار

 واقعاً؟ -

توش نوشته تو و ...  ارشیاز ک... دستخط  هیدونم  ینم ای... نامه  هی... شده  دایپ یمدرک هی: تر کینزد آمد

 ن؟یداشت...  نیمهرداد با هم رابطه داشت

شد شما  فیح یعقدمون بود ول شبید... آره : گفتم. آمد یکه مو به مو راست در م یاز خواب. دمیخند بلندتر

 نیدعوت نبود

 ... دیمن با يچرا بهت پول داد؟ شاد...  اریدرن يمسخره باز: نگاهم کرد یعصبان

 ده؟ یمگر پولت رو اون نم ؟یپرس یچرا از خودش نم -

 ینم چیمن و خدا را که دو ه يباخته  چیه کی يباز. کرده بودند؟ به جهنم دایدستخط پ. نگاهم کرد ساکت

 خب بعدش؟. یکیحاال چه با دو گل چه با . بازنده است شهیبازنده هم. کرد

 ؟یبمون يقو دیشه؟ گفتم با یسخت م یلیخ يباز نیگفتم ا ادتهی یول ،يدیکنم ناام یمن درك م نیبب -

 خب؟ ادمهیآره  -

و تو بهش گفته  نینوشته تو و مهرداد با هم رابطه داشت ارشیک: گذاشت بشیج يرا برداشت و تو خودکارش

 ...که  یگیبفهمه به همه م يزیچ یاگه کس يبود

 م؟یگو یرا م یبه همه چ. ماند ساکت

 مرد رابطه داره هیبا  ارشیک یدونست یتو م -

 !مرد؟ هیبا : زل زده بود به صورتم. باال رفت میابرو

 یدونست یرو هم فقط تو م یکنه و همه چ يکار نیو مجبور بوده همچ ستیکاره ن نینوشته بوده که ا ایک -

 چون بهت اعتماد داشته

. او به من نگفته بود یمشکل مردانه ول کی. دانستم مشکل دارد یمن م. به من اعتماد داشته؟ آره خب ایک

رفته بودم تا به خواهش . که تازه نامزد کرده بود یهمان وقت. اتاقش يبار رفته بودم تو کی. بودم دهیخودم فهم
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و من کنجکاو بودم بدانم حاال که نامزد کرده چه  اورمیکنم و ب دایپ شیخودش چندتا خرت و پرت را برا

دو بسته قرص  باید يلباس ها يهست؟ به جا شیلباس ها یقاط هم باید يلباس ها ایآ. دارد یپنهان يزهایچ

من هم مهم  ياول برا. اش گذاشته بود یآفتاب يها نکیع يدکور يو دم دست تو کیش یلیکردم که خ دایپ

 دیبع ارشیاز ک. هستند یچ دمیتازه فهم دمیطرز مصرفش را د ربروشو یوقت یهست ول ینبود بدانم چه قرص

 الیخ یب نکهیمثالً ا. آمد یبر م يزیمجرد هرچ ارشیاز ک. طور دم دست ولو کند نیقرص ها را ا نینبود که ا

 يرو يجلو ای. کرد یم یرا عصب ونیکرد و هما یوسط سالن ول م الیخ یمجله زنان برهنه را همان طور ب

خب  یول. شندبا یجور شوخ کی شیبرا زهایچ نیانگار ا. کرد یم یخرک یبا دوستانش شوخ نمن پشت تلف

با نامزدش که  یواقع یشوخ کی. هم بود دیشا. نبود یشوخ گرینامزد داشت د یداشتن آن قرص ها آن هم وقت

را به مرز  ردادمثالً مه. کند یو خنده ماست مال یمهم را با شوخ يزهایعادت داشت چ ایک. بداند مشکل دارد

 یحت. کرد یم یرا ماله کش زیو کرکر خنده همه چ یداد و بعد با شوخ یرساند چون دل به کار نم یم یوانگید

زد  یم ایاتاق ک يتو یچرخ کی یاصالً هرک. بود دهیهم فهم دیناه یحت. دهیدانستم آنا هم مشکلش را فهم یم

مرد  کیبا  ایگفت ک یآمده بود به من م يحاال ماجد و. دیفهم یرا م شیها ياز عادت ها و عالقه مند یلیخ

مرد درآورده  کیسر از رختخواب  يزنان برهنه بود چطور يکه خوره مجله ها یارشیمرد؟ کرابطه داشته؟ کدام 

تا من را زودتر بفرستند آن  سیداده اند دست پل یمدرك تقلب کیبود؟ اصالً چرا مجبور بوده؟ قشنگ معلوم بود 

 .اش هم دروغ بود هیمدرك دروغ بود، چون من با مهرداد رابطه نداشتم پس بق نیا يهمه . ایدن

 ؟يشاد -

 هوم؟ -

 به تو گفته؟ يزیچ نیهمچ ارشیک -

 یداره؟ اونم وقت دهیمرده چه فا هیآبرو نگه داشتن واسه . گفتم یم شیوقت پ یلیاگر گفته بود خ: کردم نگاهش

 رم؟یخودم اس

 ...مرد  هیپس نگفته بود با  -

 گفتم که نه -

فرستادن اداره جعل  صیتشخ يمدرك رو هم برا...  یخواستن آگاهمهرداد رو : کرد یرا از هوا پر و خال لپش

 یکنند و اگه ثابت بشه اون دست خط تقلب یپرونده م مهیخب حتماً مالقات تو و مهرداد رو هم ضم... اسناد 

 میبکش رونیرو از تو قبر ب ارشیک میمجبور بش دیشا ستین
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 بشه؟ یکه چ -

 نه ایداشته  يرابطه ا نیهمچ ارشیکه ثابت بشه ک -

 از ترس لو رفتن خودش رو کشته؟ ارشیک: هم زمان اشکم راه افتاد. دمیخند باز

 که رابطه تو و مهرداد رو نشه یرو کشت ارشیتو ک... نه : نگاهم کرد نیغمگ

 قرار بود مهره سوخته باشم؟ گریچندبار د من

اگه واقعاً . کنم یم داشیگردم پ یممن  یاگه خودت هم نگ یحت نیکرده؟ بب دیتو رو تهد یک: کرد التماسم

 باز بشه یگره لعنت نیبوده تا ا یحدسم درسته بگو ک

را  یکی. رو کند یقدر امکانات دارد تا مدرك تقلب نیکه ا یقاتل م؟یبهش بگو. يماجد يزدم به چشم ها زل

درست مثل همان . فتدیب ریگ شیآن قدر که اجازه ندهد پا. کله گنده است یلیخ. کند دیبفرستد زندان من را تهد

مهره سوخته مثل  یبهش برسد چون کل یداد کس یقاتل اجازه نم نیا. گفت یکه محبوب م ییکله گنده ها

از کجا معلوم . مامان و بابام یکند و حت دمیکه حاال مطمئن بودم به اجبار آمده تهد یمن داشت، مثالً همان کس

کشت تا مجبور شوم به خاطر  یالبد بعدش بابام را م زد؟ینر گرینقشه د کیآمده  یتا بفهمند آن زن از طرف ک

که من بارآورده  یکشت؟ به خاطر ننگ....یم...بابا را  يخب با چه بهانه ا. جان مامانم حتماً اعتراف کنم قاتلم

دانست مهرداد آمده  یکه م یباالخره کس. کشت یهم اول مامان را م دیشا.... کرده  یگفت خودکش یم. بودم

 .ان و به من گفته دوستم دارد حتماً خبر دارد من چقدر بابام را دوست دارمزند

 ؟يشاد یکن یفکر م یباز به چ -

 نکرده دیمن رو تهد یکس: نگاهش کردم دیرا بگو قتیکه واقعاً حق یآدم نیع يجد یلیخ

. تمام بود انگارکار من که . و چند لحظه به همان شکل ماند یداد به صندل هیمحکم تک. هم گذاشت يرو پلک

بهش داده  یمهرداد به خواهش من پول دیبود بروند سراغ ترنم و بگو یکاف. شینه راه پس داشتم و نه راه پ

 يمکالمه ها. عالقه اش گفته است ازساده بفهمند مهرداد با من  یبررس کیبا  يبود به قول ماجد یکاف. است

گزارش از اداره جعل اسناد  کیبعد . متهم کرده بود یمن را به هرزگ تایبار هم آناه نیآخر. شد یضبط م یتلفن

 نیبه هم...  یراحت نیبه هم. شدم به اعدام یو من محکوم م ستین یآمد تا معلوم شود مدرك تقلب یم

 یم یاعدام خودم هم شوخ هیبا قض یبودم که حت دهیرس يدیو ناام یزگیانگ یاز ب يبه مرز...  یخوشمزگ

 .شدم یرشد آبکش م یماکارون نیع.... رشد  یماکارون...  یخوشمزگ نیبه هم...  یراحت نیبه هم. کردم
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خارق  يکه کارها ينبود و همه شان از جاعالن افسانه ا شانیشناختم که دوزار حال یجاعل م یکل نجایا من

 کیرا فروخته بودند به  یبا جعل سند کارخانه به چه گندگ نکهیمثالً ا. گفتند یکردند قصه ها م یالعاده م

 یمدت کیبا جاعالن  یمدستصاحب کارخانه هم به جرم ه یحت. هم شک نکرده بود یشکیه. یشرکت خارج

کرده بودند  الیخ. است یسند جعل ينتوانسته بود بفهمد امضا و دستخط پا یشکیآب خنک خورده بود چون ه

پول  یبعد هم وقت. را کاله بگذارد چارهیب کیر کرده تا س يصاحب کارخانه ورشکسته شده و با جاعالن همکار

 يطور نیاست، ا یکردند ادعا کند همه سندها جعل فرارخودشان نصف کردند و جاعالن  نیآن بدبخت را ب

 چیبعد معلوم شد که از قضا کارخانه ورشکسته نبوده و ه یول. داده ینجات م یخودش را هم از ورشکستگ

فقط به  هیقض. کند يو موفق با جاعالن همکار یرخانه درست و حسابکا کیهم نداشته که صاحب  یلیدل

 .را جعل کرده بودند اسنادربط داشته که  ییمهارت آنها

 ینم. صاحب دستخط هم که مرده بود. هم وجود داشتند یجاعالن نیقصه راست بود، پس همچ نیاگر ا خب

مانده بود  یکه ازش باق ییزهایمجبور بودند با چ. کنند شیو آزما رندیدستخط تازه ازش بگ کیتوانستند 

 ستیمانده بود را سر به ن یباق ارشیاز ک یهرچ يجور کیقاتل بودم حتماً  ياگر من جا. ببرند شیکارشان را پ

مدارك  یهرچ یبا دستخط جعل یدستخط واقع صیتشخ يگفتند برا یم يدوزار يجاعل ها نیهم. کردم یم

آورده از من  ریگ یجاعل درست و حساب کیکه رفته و  یقاتل یعنی. شود یار راحت تر مباشد ک شترینمونه ب

 !خنگ تر بود؟ نه

نامه رو  نیدارن که باهاش بتونن دستخط ا ارشیاز ک يزیچقدر وقت الزمه؟ اصالً چ صیواسه تشخ: گفتم

 بسنجن؟

. ندارد شیبرا یمعلوم بود جواب یول. فکر کرده ام یدانست به چ یم. بود قینگاهش عم. شد رهیخ میچشم ها به

 نکرده؟ دتیتهد یپس مطمئن باشم کس: تکان داد يسر

 .... یکسان... نه  یکس. شدم یم دیمن از دو طرف داشتم تهد. خنده دار بود ؟یکس

 نه: گفتم

 يتو هم تو.... ا تو نداشته ب يثابت کنه رابطه ا دیدولتشاه هم با يآقا... کنسله  قهیقرار وث گهیمدرك د نیبا ا -

رو  نیگفتن هم یهرچ....  یو با مهرداد هم رابطه نداشت یرو نکشت ارشیتو ک....  یگ یرو نم تیدادگاه جز واقع

 ؟يدیکه گفتن فهم یهرچ...  یگ یم

 ده؟یباختم چه فا شیپ شیرو پ يمن باز یول -
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دور با  کی مینیش یاالن هم م ؟یکن یارزش شده؟ فکر خانواده ات رو نم یقدر برات ب نیا یزندگ ده؟یچه فا -

 .... یبگ یدادگاه چ يکه تو میکن یم نیهم تمر

 خستمه  -

هم گفته از طرف خودش  یمهرداد بهت عالقه داره، هرچ یدونست یتو نم....  ستیمهم ن: ام را باز کرد پرونده

 نداشته یبوده به تو ربط

 يجا کیمهرداد دولتشاه؟ باالخره  نیمهرداد؟ هم! داشته؟ مهرداد به من عالقه داشته به من عالقه مهرداد

گرفته چون به من عالقه داشته، به ترنم پول داده چون به من عالقه داشته،  لیمهرداد وک. معادله ام حل شد

 ؟یاز ک: بود نیمعادله ا گنگتنها سوال . به من فحش داده چون شوهرش به من عالقه داشته تایآناه

 من آدم هستم که دوستم داشته باشه؟ دهیفهم یمهرداد از ک: گفتم يماجد به

 یزن یدادگاه گند م يبعد تو یشیم جیچون گ یبدون نویا ستیالزم ن: انداخت شیبه ابرو یگره

سرت .. .به ...  یچ...  زمیگفت عز یدادگاه وقت يآن روز تو! دانست مهرداد به من عالقه داشته یهم م يماجد

....  ریرجیو جوجو و ج یج یمثل ج.... که گفت بانمکم ... فندق .... مالقات گفت  يآن روز که تو... اومده ... 

وقت  یلیاز خ یعنیکه .... نگرانت است  یلیکه ترنم گفت دوستت خ... هست  یپناه ک رانیا مانیا دیکه پرس

لباس  دنیگفتند پوش یبود؟ مگر نم یچ رشیتعب شبمیخواب د. تند تند پلک زدم. به من عالقه داشته شیپ

بودم که تازه  یهنوز منگ جواب رم؟یقرار بود به خاطر عالقه مهرداد من بم یعنیمرگ؟  یعنیخواب  يعروس تو

اش به خاطر عالقه به دختر  یداماد روز عروس کیشود  یم. به من عالقه داشته دادمهر نکهیا. کرده بودم دایپ

استخر تنها  يکه من را تو يهمان روز دیشا ایاز آن موقع به من عالقه داشته؟  یعنیانه؟ باغبانشان برگردد خ

 تمیاذ نیهم يابود؟ بر یچون به من عالقه داشت عصبان....  هیک تیعشق زندگ نیاول دیکه پرس. انداخت ریگ

 یبود؟ که من درباره اش اشتباه م نیهم شیگفت معن یهمانیکه به دوستش شب م یکرد؟ آن سوءتفاهم یم

 .را محال بود باور کنم یکی نیبعدش؟ ا. جدا شود تایخواهد از آناه یآهان گفته بود م ؟یکنم؟ خب بعدش چ

کرده  فیتعر میرا برا ایجوك دن نیانگار خنده دار تر. خنده ام بلند شد. متعجب نگاهم کرد يماجد. دمیخند یپق

که خودشان به  يخانه ا. آمده اند خانه مان يخواستگار يور کردم که با مهرداد برارا تص دیو ناه ونیهما. باشند

خواست که پشت  یسرم و م يرو دیکش یدست م ارباب کی نیمقابلم و ع ستادیا یبعد مهرداد م. ما داده بودند

گفت  یم نویببرم؟ البد هما ییچا شینشست برا یمودب با دسته گل م يبچه ها نینه ع ایدستش را ببوسم؟ 

گفت؟  یم یمثالً مامان چ. خنده ام بلندتر شد. میکن يآقازاده مان خواستگار يخدمتتان دختر خانم را برا میآمد
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که آمد و درباره بهناز  يمگر بار آخر. حاال هم بداند مهرداد به من عالقه داشته نیهم دیشا. کرد یخب ذوق م

که خواستگار خوب داشته باشند؟ منظورش البد به  ستندیحرف زد نگفت همه مثل دختر من خوشگل و خانم ن

 ییاگر بابا همان بابا رد؟ک یبابا چکار م. هست یپناه را آورد تا بفهمد مزه دهنم چ رانیا مانیاسم ا. مهرداد بود

من  ياو برا. بود یمگر شوخ. زد که اسم من را آورده بود یبه مهرداد م یتودهن کیشناختم  یبود که م

مهم بود که من را ندهد دست مهرداد  یول. مهم نبود پول برآورده کردنش را ندارد. ور و دراز داشتد يآرزوها

 .قبالً زن گرفته بود... و هم  بوداز من بزرگتر  یکه هم اخمو بود، هم ده سال

 لایخ یقدر ب نیهم دیدادگاه هم با يتو...  رهیگیخنده ات م یدونستم اگه بفهم یم... خوبه : گفت يماجد

 ؟یمتوجه...  یکه بترس ينکرد يچون کار یبترس دینبا. یباش

 ....فهمم  یآره آره م: را که از خنده راه افتاده بود پاك کردم یاشک

نباشم؟ حاال که  دیفرستاد که ناام یخدا داشت عالمت م یعنی. به عالقه مهرداد افتاد و خنده ام گرفت ادمیباز  و

 یاداره آگاه يبا من را تو شیتمام رفتارها یتالف يطور نیافتاده بود؟ ا ریمهرداد به جرم دوست داشتن من گ

دانستم  یفقط من م. شانس من بود خوب بود هاتن نیاگر ا یداشت؟ حت دیشد به خدا ام یآوردند؟ م یسرش م

ده بود کر شهیش يخونم را تو. دمیخند یافتاد زندان چقدر م یاگر م يوا. کنند یم چیپ لهیآنجا چطور آدم را فت

. بود البد یمثل من را دوست بدارد عصبان يچون از دست خودش که مجبور شده بود دختر. چون دوستم داشت

چرا . فوران کرد تمیوسط خنده عصبان. شد یکه خنک م یکیدل من . وردندآ یسرش م یحقش بود هرچ

مشت  م؟یپول بود یبشود؟ چون ب یکه از دوست داشتن من عصبان ندیقدر آدم بب نیخودش را ا دیمهرداد با

 .رفتم سهیمتعجبش ر يچشم ها يو جلو يماجد نکیع يرو دمیکوب

*** 

طرف  نیسنگ مرمر سالن از ا يرو میرو يقدم رو جلو ونیهما. وق زده زل زده بود به من يبا چشم ها دیناه

 ؟یگیم یچ یفهم یم م؟یبد لشیتحو دیکه با یچ یعنی: رفت و من رو به آنا داد زدم یبه آن طرف م

 نیکثافت ع يکنه اون دختره  یمدرك ثابت م نیا. فهمم یم. فهمم یآره م: بلندتر از من داد زد یعصبان آنا

 آورده یبار م يگشته وسط ما و کثافت کار یموش م

 بوده لیاز در عقب تعط ارشیک گهیم گه؟یم یچ یفهم یم: گفتم دیبه ناه رو
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همش کار ... کار خودته : گفتم. که هنوز مشغول قدم زدن بود ونیگفت درست مثل هما ینم یچیاما ه دیناه

مدرك  نیراست بدن دست تو؟ چرا نفرستادن خونه؟ اصالً ا کی ارنیب دیرو با یمدرک نیچرا همچ... خودته 

 ؟یلعنت يکنم جز تو یکمک م يدونسته من دارم به شاد یم یکجا بوده؟ ک

برم  یکار خودم بوده، م یگیمگه نم. کار من بوده؟ باشه اشکال نداره کار من بوده: میرو يآمد جلو یعصب آنا

نکردم که  يکار. من که از خودم مطمئنم. ستمیا یم زشیهمه چ يدم اگه کار من بوده باشه پا یم لشیتحو

 س؟یدم دست پل یبرم م یم نمک یدرست م یاحمقم که واسه خودم مدرك تقلب نقدریا یعنی. بخوام بترسم

دونم جعل سند چه  یمهرداد، من م لمیمن وک: تکان داد و شمرده شمرده گفت میاشاره اش را جلو انگشت

 یزندگ نیا يواسه نگه داشتن تو تو... قدر احمق نشدم که  پاپوش بسازم واسه اون دختر  نیداره، ا یحکم

 بکنم يکار نیمسخره همچ

امروز که  نیدم شرکت؟ هم ادیب یمدرک نیهمچ دیبا امروز نیچرا عدل هم: دمیبه صورتم کش یدست یعصب

 کردن؟ یو سرمد داشتن اختالس م ایزو يدیفهم یجنابعال

 سرمد چه کار کرده؟ ؟یچ: و به ما نگاه کرد ستادیسرجا ا ونیهما

در .... مدرك رو فرستاده  نیبپرس که ا یاز اون کس نویدونم ا یمن نم: گفت ونیتوجه به سوال هما یب آنا

 نانیکه بهش اطم یکیهمه اسناد موجوده خودت ببر بده ... و سرمد بفرما  ایبه پرونده زو يضمن اگه شک دار

 دلت خواست بکن يارهرک يکرد دایکردم پ دایکه من پ يزیکنه اگه جز اون چ شونیبررس يدار

 .فکر بود يبود و سخت تو ستادهیما ا يرو به رو ونیهما

 يرد پا چیکرده بود ه یبررس میبرا یکه اسناد شرکت را پنهان يحسابدار. گفت یجا را درست م کی نیا

 .شدم یوارد م يگریاز در د دیبا. نکرده بود دایحسابها پ يو سرمد تو ایزو يها يجز دستکار یمشکوک

افته خودت  یم ریمن هم گ يپا يمدرك رو ببر نیاگه ا. یکن یم یرو شخص هیقض يتو االن دار نیبب: گفتم

 یکن یکه من باهات کردم م يکار یکار رو به تالف نیا يدار یدون یهم خوب م

 چکار کنم؟ دیبا یکن یفکر م یکن یپات له م ریمنو ز. کنم یم یرو شخص هیآره قض: دیخند يور کی

 دار يباال یفرست یم یدست یرو دست يشاد يتو دار ؟یفهم یچرا نم: داد زدم باز

باشه؟ ها؟ اصالً از کجا معلوم که تو به خاطر اون رابطه  یاز کجا معلوم مدرك جعل ؟يجد: عقب تر رفت یکم

 ا؟یاون دن یرو بفرست ایک يدیباهاش نقشه نکش یکه با دختره داشت یکوفت

 ...ساکت : دیمن بلند داد کش يبه جا ونیاما هما میبگو يزیباز کردم چ دهان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٤٢٠ 

قدم زدن  يدوباره بنا ونیهما. هنوز متعجب و شوکه بود دیو درمانده و ناه رانیمن ح. نگاهش کرد دهیترس آنا

 نیهمچ دیشما نبا: دنبال سرش راه افتادم و گفتم. خواهد چه کار کند یم میبدان میمنتظر بود ییسه تا. گذاشت

 دیرو نکن رکا نیبه خاطر من ا... افته  یم ریمن هم پام گ...  یبکن يکار

 ؟یتو باهاش رابطه داشت: طرفم دیو چرخ ستادیا

 نه: آمد رونیناله از دهانم ب هیشب ییصدا. ختیر میرو يآب سرد انگار

 .نگفت یچیه یول میچشم ها يزل زد تو 

 ه؟یک: دمیزد من پرس یخواست بزند و نم یم ونیکه هما یحرف يبه جا. زنگ خانه بلند شد يصدا

را  یکس چیهنوز ه. سالن یمتصل به ستون کنار خروج يریتصو فونیبلند رفت طرف آ يبا گام ها ونیهما

اش باز  فهیکه وظ يخدمتکار يخودش به جا ونیبود که هما نیبودند و ا اوردهیخانه ن یدائم يکارها يبرا

کردم  یو سع ستادمیمن هم کنارش ا. ستادیتراس ا يبود دکمه را فشار داد و رو همانانیکردن در و استقبال از م

رو  نیا یداشته ول يدونم چه قصد یرو آورده و از کجا آورده، نم نیا یدونم ک یمن نم: دوباره قانعش کنم

 ...بدون که 

 کنم ینگو دارم فکر م یچیه: را باال آورد و گفت دستش

آنا گوش  یحت ایخواست به حرف من  ینم یعنی نیا. بود یشبانه مان الکان همانیم. پا و آن پا کردم نیا کالفه

 دیبرگشتم داخل سالن و به ناه یعصب. تراس يآنا هم آمده بود رو. دیگو یم یچ یخواست بداند الکان یم. کند

را  نیفقط هم. سرزنش بار. نگاهم کرد. ماندم رهیکرد خ یم هیبغل گرفته بود و باز گر يرا تو ایکه قاب عکس ک

 .کم داشتم

به . بوده است یچ يمالقاتش با شاد جهیخواستم بدانم نت یم. زنگ زدم يو به ماجد یعمارت شرق يتو رفتم

 .مثل ما. بود داریاو هم ب یساعتم نگاه کردم از دوازده شب گذشته بود ول

 بله؟ -

 ن؟یرفت -

 ؟يرفتم، چرا تلفنت رو جواب نداد -

 یتازه الکان...  فتادهین یاتفاق چیهنوز ه یول هیمدرك جعل نیزنم که قانعشون کنم ا یاز عصر دارم فک م -

 ...اومد 

 پدرت؟ لیوک -
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 بله -

 وقت شب؟ نیا -

 که باهاش حرف بزنه دهیرس جهینت نیتازه به ا ونیهما -

و  یآنا کالفه چشم دوخته بود به الکان. همه شان برگشته بودند داخل. سالن انداختم يبه ورود ینگاه مین

 .زدند یبودند و تنها با هم حرف م ستادهیدر ا يکه جلو ونیهما

 .... ارمیاسم نم.... به  يپول داد یتیتو به چه ن -

 به قصد کمک به اونا... گفت واسه خانواده ام  -

 .ماند ساکت

 شد؟ یچ -

 کرد؟ یدرخواست نیپشت تلفن همچ -

 آره -

 به خودشون؟ يداد میمستق... خب  یلیخ -

 کنه ینه خواست بدم دوستش چون گفت بابام قبول نم -

 میچک کن گهیرو با همد ییزهایچ کی دیبا...  نمتیبب دیبا... بوده  تین نیپس به ا... خوبه  -

 م؟یمگر قرار نشد تا معلوم نشده بهش نگ ؟یگفت -

 بوده از جانب تو ياالبته االن مطمئنه که عالقه . نبود یباق يا گهیوقت د. نوبت دادگاهش پس فرداست -

بود وسط  ستادهیبه من ا رهیدست به کمر خ ونیهما. آمده بود داخل یالکان. دنیشروع کرد به تند کوب قلبم

دهانم خشک . بودم دهیکش ادیدهانم نمانده بود فرو بدهم بس که از عصر تا حاال فر يتو یآب. يسالن مرکز

 خب؟: دمیخشک بود و نگران پرس

 یلیاما دانستنش خ.... زدم  یحدس م... کردم نخواهد من را  یفکرش را م. و کالفه قیعم. دینفس کش قیعم

 .دردناك تر از حدس زدنش بود

 دیدست خودش رو هم بر. رو خرد کرد نکمیع دیمشت کوب. تونم بگم یرو م نیشده فقط هم وانهید: گفت

 یآن قاتل پست فطرت آزادانه م کردم؟یر مچه کا دیبا. دادم هیام را به ستون تک یشانیچشم بستم و پ اریاخت یب

 .آمد یانگار از دستم برنم يکار چیگرفته بود و ه يو همه ما را به باز دیچرخ

 ایبسه ب: گفت ونیهما
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 نمتونیبیخب فردا م یلیخ: گفتم. بود یو عصبان دگریتهد لحنش

حاال که الزمش  نیهم. نیزم يانگار آب شده بود رفته بود تو یزدم ول یحرف م يخواست با انور یم دلم

 .بود دهیارسالش نرس دییفرستاده بودم و هنوز تا امکیپ شیبرا. اش خاموش بود یداشتم گوش

 .کنارشان نمیخواستند بنش. و نگاهشان کردم یو الکان ونیرا قطع کردم و رفتم طرف هما یگوش

 مدرك رو منیبب دیبا: گفت یالکان. ما بودند يآن سه تا رو به رو. دیکنار ناه نشستم

 تونم ینم: گفت آنا

 ؟يکرد مشیقا يکدوم گور: دییهم سا يدندان رو ونیهما

 نیبش: گفت ونیخواستم دنبال سرش بروم که هما. کتابخانه يحرف بلند شد و رفت تو یب آنا

طرفم و رخ به رخ  دیچرخ. آورد یم رونیب يکاغذ فشیداشت از داخل ک. راهرو يرفتم تو. گوش ندادم اما

 بده به من: میشد

 قدر احمقم؟ نیا يفکر کرد: داد دستم یبرگه کپ کیلبخند زد و  يور کی

 یاحمق که هست: دمیلب غر ریو ز دمیرا از دستش کش برگه

را همانجا  یسرش تا مدرك اصل يرو دمیخودم هم احمق بودم که نپر. راهرو به خودم لعنت فرستادم يتو اما

و خبرم  دیایداشت ب یلیاگر نشده بود چه دل. البد شوکه شده بود خودش هم. اورمیشرکت از چنگش درب يتو

تر  یعیطب شیبرنامه ها لهم همه اش نقشه بود تا ک دیشا. است دهیبه دستش رس يزیچ نیچن کیکند که 

 نیواقعاً خودش هم از داشتن چن یعنیگفت من از خودم مطمئنم  یم تیطور که با قاطع نیالبته ا. جلوه کند

 .شده بود زیسوپرا یمدرک

فعل ها را وسط  ارشیک. بود ارشیک يجمله بند هیشب شیها ينوع جمله بند یحت. انداختم ادداشتیبه  ینگاه

 یب«: گفت یم سدیرا چطور بنو یجمله رسم کی ردیبگ ادیبدهم  ادشیکردم  یم یسع یآورد و هرچ یجمله م

. زد یمو نم گریدست خطش که د» کنه یکنه خودش درستش م یم پیگزارش رو تا یمهرداد هرک الیخ

بوده که بتواند نمونه  کینزد ارشیآنقدر به ک یک یکاربلد بوده ول یلیمدرك را جعل کرده بود خ نیا یهرک

 یگانیبا ينوشت تو یم ایکه ک ییگزارش کارها يها سینو شیتمام پ. ها یلیرا کش برود؟ خ ارشیدستخط ک

راه  نیدانست از ا یبود م یهرک. کش برود ار شییچندتا یه راحتتوانست ب یم یهرکس. شرکت موجود بودند

آنقدر  یهستم و آن قاتل لعنت يشاد يروزنامه ها نوشته بودند که من دنبال کارها يتو. کرد شیدایشود پ ینم

 بود؟ يکدام گور يانور. هست یکثافت ک نیشد بفهمم ا ینم زهایچ نینه با ا. باهوش بوده که بداند چرا
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 مهرداد؟ -

ام زده  یافتاد فندق طفلک ادمیچشم زد و  يرا رو نکشیع یالکان. یسالن و برگه را دادم دست الکان يتو رفتم

 بود؟ دهیمرحله رس نیآمد که به ا یداشت چه برسرش م. کرده بود ریرا خاکش يماجد نکیبود ع

واسه : گفت ونیکرد و بعد رو به هما نییچندبار برگه را باال و پا. میچشم دوخته بود یمان ساکت به الکان همه

 فرستنش اداره جعل اسناد یم صیتشخ

 خب؟: گفت ونیهما

که نشون بده شما  یمدرک...  یبخوان آگاه ییبعد ممکنه شما رو واسه بازجو: به من انداخت ینگاه مین یالکان

 که نبوده؟ دیداشت ينسبت به اون خانم نظر

 یلیهست خ: نبود، گفتم يکند اما چاره ا یم ادیباز داد و فر ونیبوده، هما میدانستم اگر دهان باز کنم و بگو یم

پدرش ...  میبا هم حرف زد یتلفن يچندبار... کمک  يمقدار پول به خانواده اش دادم برا هی... مدرك هست 

 یخانم بهشت يرو هم من برا يماجد دکتراش رو من دادم، در ضمن  نهیبود که هز ين بستر مارستایب يتو

 استخدام کردم

پس : کوه آتشفشان شد ونیداد و باالخره هما یپا تکان م یآنا دلخور و عصب. کرد یهاج و واج نگاهم م دیناه

 ازت حامله شده بود؟ ؟یمهرداد؟ تا کجاها باهاش رفت يهمش راست بوده؟ چه کار کرد

 روزیتا د. سرم يگردنم و رگ گردنم ورم کرد و خون پمپ شد تو يستونش خم شد رو. شد يور کی سالن

من : کردم خشمم را فرو بخورم یزدند مشکل دارم و حاال جرمم عوض شده بود از جا بلند شدم و سع یانگ م

 کیعالقه  هی طرهم تا االن کردم فقط به خا يهرکار. باهاش نکردم، من فقط دوستش داشتم يکار چیه

 دونست...  یم... نِ ...  دیفهم یدونست م ینم... دونست  یخودش هم نم یطرفه بوده حت

 قهیشق. دامب دامب دامب. دیکوب یام م قهیشق يآونگ بزرگ و تو کیخشم شده بود . رفتیخشمم فرو نم اما

 .قدم زدن گذاشته بود يباز بنا. هم حالش خراب بود ونیهما. در حال انفجار بود میها

 یتقلب...  هیمدرك تقلب نیا ؟یترس یکه م يچکار کرد ؟یترس یم یشما از چ: گفتم ونیبه هما رو

 شهیمعلوم م...  شهیمعلوم م: گفت یعصب ییبا صدا آنا

اداره  دیبر یحاتیتوض يممکنه بخوان برا...  رهیشما هم پاتون گ نیبد لیمدرك رو تحو نیاگر ا: گفت یالکان

 دیممکنه بازداشت بش یحت یآگاه
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من رو  يچرخه آبرو یراست راست م... بهتر ... بازداشت بشه : طرف من و باز داد زد دیو چرخ ستادیا ونیهما

 نیبد لیمدرك رو تحو دیفردا ببر...  کنهیم ادیکم و ز

 .بس که استخوان فکم را منقبض کرده بودم دیکش یم ریت ابمیآس يها دندان

دردسر  هیکردنش  میست باشه فردا به جرم قامدرك را نیاگر ا نهیبه هرحال کار درست هم هم: گفت یالکان

 فرستادش کیدونسته که با پ یمساله رو م نیمدرك رو داشته هم نیا یهرک...  شهیبراتون درست م گهید

 وجود داشته باشه ینفر سوم کیاگه واقعاً : گفتم

 من از خودم مطمئنم. باور نکن. ستیمهم ن: پوزخند زد آنا

دختر  یمطمئن ؟یشما هم از خودت مطمئن ؟یشما چ: بود ستادهیاش ا یصندل يکه جلو ونیطرف هما دمیچرخ

 ....مرد  هیبا  ارشیک یکرده باشه؟ مطمئن يکار نیهمچ یمندل

 یراحت نیبه ا اتیهرچند به خاطر شرع میدرخواست بده ممکنه مجبور به نبش قبر بش ياگر ماجد: گفت یالکان

ممکنه اون خانم  یهست حت يزیامکان هرچ... ش هست به هرحال امکان یشه ول یداده نم ياجازه ا نیها چن

نامشروع جناب مهرداد خان هم  ابطکه به خاطر رو شهیم نینامه راسته و اون وقت دردسر تازه ا نیادعا کنه ا

 افته یدردسر م يتو

 یپزشک قانون نهیمعا: دمینال

 خفه شو: دینال ونیهما

: باالخره به حرف آمد دیناه. دیپوست سرش کش يرا محکم رو شیسر گرفت رو به سقف و انگشت ها کالفه

 دینبر...  دشینبر

 .همه ساکت ماندند. دلش به حال من سوخت یکیعجب  چه

 نکرده يکار نیمهرداد همچ: گفت آنا

 باشماست میتصم: گفت یالکان

شما  نیب يزیچ یقتو م،ید یم لیتحو میبر یمدرك رو م: و او به من زل زد مینگاه کرد ونیباز به هما همه

 ستین ینگران ينبوده پس جا

 با اون دختره نداشته یصنم چیشوهرت ه يد یتو هم شهادت م: کرد به آنا رو

... مربوطه  ارشیاز اون نامه لجن هم به ک یبخش کیباشه  ادتونیفقط ...  نیباشه هرطور راحت: جا بلند شدم از

 در ارتباط بوده یواقعاً با کس ارشیکه ک نیقبول کرد يطور نیا
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 یمرده فرق یوقت: پوزخند زد نیغمگ. مانده بود یآن خال يرو ارشیعکس ک يکه جا يواریزل زد به د ونیهما

 کنه ینم

در  نمیماش يتو.زدم رونیاز عمارت ب. افتاده بود درهم شکست نمانیرا که باز ب یسکوت دیناه هیگر يصدا

تماس گرفتم و باالخره جواب  يدوباره با انور. کردم ینگاه م دهیدرهم پاش یخزان زده به عمارت یباغ یکیتار

 .داد

 شده؟ یچ: گفت يانور

من را درهم  يتمام برنامه ها یآن مدرك لعنت یباران ظهر آبان ماه يکه تو ياز آن لحظه ا. را گفتم ماجرا

 يتو دیبار یکه جل جل م یباران ریرا هم گفتم و حاال باز ز يماجد نکیشکسته شدن ع یبود و حت ختهیر

 یتا م. دهد یرخ نم يا عجزهم نیدانستم چن یم یمعجزه کند ول ينشسته بودم و منتظر بودم انور نمیماش

انگار  شیهم برا یکس چیدار و ه يرا فرستاده بودند باال يشاد. رفته بود يشاد ستیخواستند بفهمند قاتل ک

 شد؟ یم یچه حال دیفهم یم یاگر مندل. مهم نبود

 حاال چکار کنم؟: دمیپرس

بهشان  دیبا. گفتم نگران نشوند یو اعظم و بهشان م یرفتم سراغ مندل یحتماً فردا اول وقت م دیبا. ماند ساکت

کردند تا  یالبد من را بازداشت م. شد یم یگفتم به فندق گفته ام دوستت دارم و معلوم نبود بعدش چ یم

زندان؟  فتمیفندق بود؟ که ب يمن برا يتمام دست و پا زدن ها جهینت نیا. خنده ام گرفت. ام کنند ییبازجو

 .او نه همراه با او يبه جا. رفتم یزندان هم م یحت. نداشت یبیچرا؟ ع

 ؟يبود يتو امروز کدوم گور: نیفرمان ماش يرو دمیمشت کوب یعصب

 .نگفت يزیچ یول دینفس کش قیعم

 نامه؟ نیبوده ا یکار ک: به هم فشردم پلک

باشه  دهیممکنه فهم... تو رو هم بکشه وسط ماجرا  يخواسته پا ینامه رو جعل کرده م نیا یهرک: گفت يانور

 ارهیب رونیرو ب يپرونده است تا شاد هیدنبال جمع و جور کردن  يماجد ای... گردم  یمن دارم دنبالش م

 دونم یم.. کار زنمه  -

 ستین -

 چرا؟ -
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گه کار اون  یحسم م.... خودش درست کنه  يبرا يدردسر نیکه چن ستیقدر احمق ن نیزنت ا... دونم  ینم -

داد ممکن بود به  یم ونیاگر به هما.... بفرسته  یدونسته مدرك رو دست ک یبوده خوب م یهرک یول ستین

 ....کنه  ینم يکار نیدونه زنت همچ یم یول... ببره  نیخاطر تو مدرك رو از ب

 بن بست؟خورم به  یکنم م یم يچرا هرکار -

 صبر داشته باش -

 ...سرم هست  يچقدر فشار رو یبفهم یستیمن ن يدار؟ تو جا يکه بفرستنش باال -

 صبر داشته باش -

 ه؟یشه نفهمن جعل یاصالً م...مدرك  نیاگه ثابت بشه ا -

 اگر جاعلش کاربلد باشه امکانش هست -

 بعد؟ -

 ...تمومه و اگه نه  یاگه اعتراف کنه همه چ... گرده  یبرم يبه شاد زیدونم باز هم همه چ ینم -

 ...گفت  یم ونیهما ه؟یقسامه چ هیقض نیا: و چشم به هم فشردم نیفرمان ماش يرا فشار دادم رو سرم

... تونن درخواست قسامه بدن  یدم م یباشه و خودش اعتراف نکنه به درخواست ول يشاد هیاگر مدارك عل -

 و تمام هیکه قاتل شاد دنیپنجاه نفر شهادت م

آن مدرك را  سیپل غیت ریفرستادن من ز متیحاضر بود به ق یحاال که حت. نبود دیبع زیچ چیه ونیهما از

جور  نیا یممکنه قاتل پدر خودم باشه؟ مسخره است ول: دمیآه کش. ساده بود یلیخ يبدهد کشتن شاد لیتحو

 ممکنه يزیهرچ رهیم شیکه پ

 برادرت روابط مشکوك داشته؟ -

واقعاً من . امدیذهنم ن يتو یچیخندانش ه يو جز لب ها اورمیذهن ب يرا تو شیو کارها ارشیکردم ک یسع

 یچ گریخبر بودم د یمشکل دارد و من ب ارشیدانست ک یآنا هم م یحت یشناختم؟ وقت یچقدر برادر خودم را م

 م؟یداشتم بگو

 دونم ینم: گفتم نیو غمگ درمانده

حدسم  هی یقرص هاش رو گفت هیقض یوقت یعنی. نکردم دایداشته پ یروابط نیکه نشون بده چن يزیمن چ -

 نکردم دایپ یچیتا االن هنوز ه یداشته باشه ول یمشکل نیبود که چن نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٤٢٧ 

 یاو را هرطور شده م ونیهما دیبر یاگر هم نم. کار تمام بود دیبر یدادگاه م ياگر فندق تو. و منگ بودم جیگ

اوست  ارشیحاضر بود پنجاه نفر آدم جمع کند که شهادت بدهند فندق من قاتل ک یحت یوقت. دار يفرستاد باال

...  يجور کی... رونیب اورمشیب يجور کیشد  یکاش م. مهم نبود گرید نیکرد؟ ا یکار را م نیچرا ا.... 

 دادم یم شیکاش فرار: گفتم دانهیناام

 ستیهم جالب ن شیوخش یحت: گفت

 ... يپول بخوا یهرچ...  یاگر بتون -

 میاز راه درستش مساله رو حل کن میکن یاجازه بده سع. ستمیکاره ن نیگفتم درباره اش حرف نزن من ا -

 رهیگیهمه شون کمر بستن به کشتنش؟ از راه درست حرف نزن که خنده ام م یراه درست؟ وقت -

 ؟یمتوجه. یخوام درباره اش حرف بزن ینم گهید رهیچه نگ رهیچه خنده ات بگ -

 ستمینه متوجه ن: نیفرمان ماش يرو دمیمشت کوب دوباره

 بوده؟ یمنو آزار داده چ شهیکه هم يتنها جمله ا یدون یم -

 .دمیرا مال میبه هم فشردم  و وسط ابروها چشم

هنر عدالت آن نیست که همه گناهکاران به مجازات برسند، بلکه در آن است که «: آنکه بپرسم خودش گفت یب

عدالت  سیپل کی يبرا. نباشم سیپل گهیجمله بوده که باعث شده االن د نیهم» .هیچ بیگناهی مجازات نشود

بهش  شهیکه هم یمتیبه هر ق که االن به خاطر همون ینیب یم  یول. یمتیبه هر ق. مجازات گناهکار یعنی

شه کار  ینم لیدل نیا یول یو افسرده باش دیکنم چقدر ناام یدرك م. حذف شدم ستمیاعتقاد داشتم از س

. میکار مونده بکنم و وقت ندار یلیخ. یکه تو هم دنبالش یبرم دنبال همون قاتل دیاالن هم با. یبکن رمعقولیغ

 ذاربگ انیافتاد منو در جر يهراتفاق تازه ا

 کنم؟ داتیچطور پ. رو خاموش کنم یو گوش یممکنه بخوان برم اداره آگاه -

 ؟ياعتماد دار لتیبه وک: داد رونینفسش را ب کالفه

 دارم االن اجیکه بهش احت یقیرف هیمث ...  شتریب یاعتماد دارم، به تو حت....  يفقط به تو و ماجد -

رو  يشماره ماجد. دنبال کارهات ادیم. زنگ بزن بهش يافتاد ریاگر گ. کنم یم امکیبرات پ لیشماره موبا هی -

 .هم برام بفرست

که قصد نداشت تمام  یباران ریآمدم و ز رونیب نیو از ماش یصندل ریرا قطع کردم و تلفن را جاساز کردم ز یگوش

حالم خراب . ودآنا ب. پله ها تکان خورد ياز رو دهیترس یچون شبح اهیس يا هیسا. شود شروع کردم به قدم زدن
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انگار تمام ذهنم آماده بود تا . به قدم زدن ردمشروع ک اریاخت یب. بدهم یتیتر از آن بود که بخواهم بهش اهم

مهم نبود فردا بازداشت . مهم نبود که تا صبح سگ لرز بزنم. کنم دایامشب قاتل را پ نیکمک کند درست هم

. رفت یفرو م يگل و ال يتو میکفش ها. مت خانه فندقرفتم به س. نمیخواستم فکر کنم و پازل بچ یم. شوم

 دمیچرخ. بودم سیخ سیخ. سرد بود یلیهوا خ. نگاه کردم کیو به خانه تار اطیبه زحمت خودم را رساندم به ح

و بعد خودش دنبال سر او  رونیرا بفرستد ب ارشیتوانسته ک یم یک. به طرف عمارت و به ساختمان نگاه کردم

کشتن  از یک. که مقالبم بود چشم دوختم یوهمناک یاهیتکان دادم و به س يسر. همه شاهد داشتند د؟یایب

دانسته که  یم يزیچ ارشیپس ک. گفت یرا به من م زیهمه چ ارشیگفته بود ک ونیبرده؟ هما ینفع م ارشیک

 ،یفرح. ن آوردمذه يرا تو نیهمه مظنون. کردم تمرکز کنم یدانسته؟ سع یم یچ ارشیک. جانش را گرفته

بود  یهرچ. کرد یجا افتاده؟ فکرم کار نم یک... فرهمند و روزبه سرمد  ایزو تا،یآناه رضا،یعل فروتن، با،یحشمت، د

به  دیدو یمن م يآن شب با به پا... روزبه سرمد . از قلم افتاده باشد یمحال بود کس. ها مربوط بود نیبه هم

 هیقض ارشیممکن است ک... همدست هم بوده باشند  ایکرد؟ اگر او و زو یم يداشت نقش باز. خانه نیسمت ا

که دستشان رو شد؟  یوقت يبرا... وقت مبادا  يرا نگه نداشته بودند برا ینامه جعل نیا د؟اختالس را دانسته باش

گ کرده هن. بردند ینم شیاز پ يکار چینامه ه نیبا ا. میبشود؟ به هرحال ما رد اختالس را زده بود یکه چ

پنجره  يبه سو اندمسرچرخ اریاخت یب.... چشم دوختم....  اطیسنگفرش ح يخورده رو سیخ يبه برگ ها. بودم

به وجودش وابسته بود در  میو آرزوها دیرا که همه ام یبود و دخترک شهیکه حاال سوت و کورتر از هم يا

 .خودش کم داشت

*** 

اتفاق  نیبود که مهرداد دولتشاه به من عالقه داشته باشد و ا نیا فتدیتوانست ب یکه م یاتفاق نیدارتر خنده

موضوع  نیامروز من را به دادگاه ببرند باهاش درباره ا نکهیخواست قبل از ا یدلم م شیاز سه روز پ. افتاده بود

 هیقمگر ب م؟یداشت که ما با هم درباره عالقه او به من حرف بزن یلیبعد فکر کردم چرا؟ چه دل یحرف بزنم ول

زدند؟  یبهشان عالقه داشت با آن پسر حرف م يپسر نکهیکردند؟ درباره ا یکار را م نیدخترها هم ا

 یچه کس. حرف بزنم یداشتم با کس اجیزندان بودم و احت يخب من تو. بهانه جور کردم کیبعد .... هه...پسر

توانست  یم. رونیگردم ب یند که برمک دوارمیتوانست ام یاو م. بهتر از مهرداد دولتشاه که به من عالقه داشت

اگر  یکند؟ حت دوارتیاو ام یخواست یواقعاً م. کله ام شلوغ پلوغ شد يباز تو. کند یجبران م میقول بدهد که برا

 یچرا کس. رد بشوند من یقدم کیاز  نهایداد ا یاجازه نم یبابا محمدعل يکرد یم دایخراب شده نجات پ نیاز ا
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 نیا يبهانه برا کیتا  دیروز هم طول کش کیکند؟  دواریتو را ام دیاش با ینیوقت بب چیه گرید ستیکه قرار ن

توانستم  یم نمشیاگر قرار نبود دوباره بب یحت. بود یچون به نظرم مهرداد دولتشاه آدم جالب. کنم دایسوال پ

 کیزندان حداقل کنار خاطره زشت . خاطره حرف بزنم کیعنوان  هام از او هم ب یزندگ يبعدها با آدم ها

گرفتم  میباالخره تصم. برود نیزندان از ب يخاطره ها یآدم جالب داشتم که کمک کند تلخ کیخاطره جالب از 

آدم جالب مثل او با من حرف  کیداشتم  اجیزندان بودم و احت يبهانه که تو نیبا مهرداد دولتشاه حرف بزنم به ا

 ینم يجور چیرا ه یکی نیا. بهانه تازه جور کرد کی ریمغز بهانه گ نیصف تلفن باز هم ا يجلو یول بزند

قدر تو را  نیزندان ا ؟یکش یچرا از خودت خجالت نم. درباره خودم بود یکی نیا. توانستم رفع و رجوع کنم

 ییزنش به تو لقب هرجا یوقتآن هم  ؟یمرد متاهل خودت را سرگرم کن کی یو رذل کرده که با زندگ فیکث

شل شدند و  میبود که پاها نیهم يبرا. کار را بکنم نینشده بودم که بخواهم ا فینه هنوز آن قدر کثداده؟ 

اما . زنگ زدن به مهرداد دولتشاه بشوم الیخیگرفتم ب میتخت و تصم يرو دمیسلول و دراز کش يبرگشتم تو

بروند و  ادمیمه بهانه ها از که باعث شد آنقدر بترسم که ه فتادا یدرست صبح اول وقت امروز اتفاق وحشتناک

 .میاتفاق قبالً افتاده بود فقط ما صبح زود ازش باخبر شد. خودم را آماده کنم تا با مهرداد دولتشاه حرف بزنم

ماه تا خود  يپر. شده بودند اهیچندبرابر س یشگیمزخرف هم يچون خوابها. شدم داریبا سردرد از خواب ب صبح

مطمئن . به من هم نگاه نکرد یرفت حت یم یوقت. مارستانیسحر او را برده بودند ب کیبود و نزد دهیصبح نال

که از زندان  یوقت یمحبوبه و موشراب ادمد حیترج. آمد یاز من برنم يکار چیه یکند ول یبودم که دارد فرار م

وقت ها  یگاه. اورندیرا که من بهش داده بودم درب یپول یتالف يطور نیآزاد شدند حسابش را برسند و ا

پر از کابوس  یمرجان از خواب غیج يصبح که هوا روشن شد با صدا. دفاع است نیبا دشمن بهتر يهمکار

که تو قفس انداخته باشند  ییها مونیم نیع. در سلول شان يجلو دو جمع شدن دندیهمه از خواب پر. دمیپر

جالب . چه خبر شده است میبلکه بفهم میبرده بود رونیآنها ب يرا از ال مانیو صورت ها میها را گرفته بود لهیم

من  يخانم دباغ برا نیاصالً ا. افتادند یاتفاق ها م نیشب بود ا فتیخانم دباغ مسئول ش یوقت شهیبود که هم

 یبد م ياتفاق ها ای دیرس یبد به من م يداشت خبرها فتیزندان نوبت ش يهروقت او تو. داشت یبدشگون

کردم باز  یزد و انگار که حس م یها ته دلم شور م لهیبودم به م دهیچسب ینار موشرابافتاد و همان طور که ک

 نهایگفت ا یام م یهرچند دست زخم. ودش یافتاده که به خاطر بودن خانم دباغ به من مربوط م يهم اتفاق بد

خانم دباغ  دمیکردم و دست خودم را بر ریرا خاکش نکشیآمد مالقاتم و من ع يکه ماجد يروز. خرافات است

 کی يها غیج. بد فکر نکنم يزهایکردم به چ یدستم نگاه کردم و سع يبه بانداژ چرك رو. زندان نبود يتو
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مرده  یرا بترساند؟ ک یاعدام کیتوانست  یجز مرگ م یچ. باشد دهیشد که ترس یبلند م یفقط وقت یاعدام

 سلول مرجان؟ يبود؟ آن هم تو

و  نیمیمرجان و س. که آن طرف راهرو دو سلول جلوتر از ما بود یسلول يتو زندان دوان دوان رفتند نیمسئول

 ؟يماه او را کشته بود؟ چطور يپر ؟يمحبوبه مرده بود؟ چه طور. امدین رونیکردند اما محبوبه ب رونیرا ب هیبق

 يرفت توبود که  يدکتر زندان نفر بعد ؟بود يقدر حرفه ا نیتوانست باز کند؟ ا یقفل سلول را هم م یعنی

به  یتوجه چیو ه دیلرز یدرخت م کی نیما و ع يسلول رو به رو يها  لهیبود به م دهیمرجان چسب. سلول

سلول و پشت سرش خانم دباغ دوان  يرفتند تو دیهم با روپوش سف گریباالخره دو نفر د. ما نداشت يسوال ها

که  ياز آن روز. کار را کرد نیهم هم یموشراب. تخت يو نشستم رو مبرگشت. تیریدوان رفت طرف اتاق مد

محبوبه مرده بود؟ چه . میکرد یبه هم نگاه هم نم گریراجع به نقشه خودش و محبوب با من حرف زده بودند د

ماه  ياگر پر. نگاه کردم یبه موشراب. شد یم نییسرم باال و پا يپونگ تو نگیتوپ پ نیسوال ع نیا ؟يطور

ماه  يپر. ساده بود یلیجوابش خ.  را کم نکرده بود یود پس چرا شر موشرابکشته ب یرا حاال به هرشکل بمحبو

. کرد یم دایپ خیمرده است و بعد کارش ب یموشراب نندیو بب ندیایممکن بود ب. مارستانینصفه شب رفته بود ب

. کرد یبه مرجان نگاه م الیخیاو ب. دجلب ش نیمیسلول و توجهم به س يها لهیبه م دمیدوباره بلند شدم و چسب

بود  دهیخواب رشیز یکه آدم دیمالفه سف کیسلول و با  يرفت تو يماه بود؟ باالخره برانکارد ياو همدست پر

. شوهرش را تکه تکه کرده بود نیمیس. بود نیمیکار س. بردند رونیرا ب یپشت سرش چند مالفه خون. آمد رونیب

من که مدرك جرم فرار  ایکه همدست محبوب بود  یود؟ موشرابب یک يبعد فرن. بود نیمیفقط کار س یسالخ

از دادگاه  یو وقت زمیبر رونیسرم را ب يانبار شده تو يگرفتم تمام بهانه ها میآمدم؟ تصم یماه حساب م يپر

 .بردند همرا  نیمیمرجان و س. در سلول ها را باز کردند رتریساعت د کی. برگشتم به مهرداد دولتشاه زنگ بزنم

داشتم فکرم را متمرکز  اجیرفتم دادگاه و احت یم دیامروز با. آمد یدنبال سرم م دهیکه معلوم بود ترس یموشراب

دارد با کمک  یگفت سع. میرا بگو قتیحق دندیدرباره رابطه ام با مهرداد پرس یگفته بود هرسوال يماجد. کنم

نظر  مینیتا بب میماند یمنتظر م دیحال با اما در هر. مدرك دروغ است نیهمان دفتر خاطره ام ثابت کند ا

 نیاش ا یمعلوم بود فکر خودش هم مثل من شلوغ پلوغ است و همه سع. هست یکارشناس اداره جعل اسناد چ

 یهم م يو از نگاه ها دیرس یسخت به نظر م یلیکه خ یجلسه دادگاه يبود که من را آماده کند آن هم برا

کرد  یم یسع يبود که ماجد نیبه خاطر هم. صدور حکم هم منجر شود هجلسه ب نیکه ممکن است ا میخواند

 !یهرحکم. کرد دنظریشود اعتراض گذاشت و درخواست تجد یکه صادر شود م یهر حکم يقانعم کند  رو
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کردم خون آدم چه  یداشتم فکر م. زندان اطیح يهمه را فرستادند تو. سلول ها بماند يتو یندادند کس اجازه

 نه؟ يامروز دادگاه دار: نشست کنارم و گفت یموشراب. آهن زنگ زده يبو دیشادارد؟  ییبو

دهنم را  پیز. پولم را داده بودم رفته بود. مهره سوخته بودم کی گریمن د. جوابش را ندادم یکردم ول نگاهش

. بودم مرگ یقدم کیکنند و خودم در  داینجات پ گریو محبوب بتوانند با همد یبودم که موشراب دهیهم کش

باز به سمت من آمد . حفظ کردم اهاشرفتم کنارتر و فاصله ام را ب یمن ول. کرد کیخودش را به من نزد یکم

 کار محبوب رو ساخته نیمیس گنیبچه ها م: و آرام گفت

 یدون یکرده خودت هم خوب م رشیماه ش يپر: شیچشم ها يزدم تو زل

افته از همون  یکارا م نیا يکه تو یآدم  یکرد ول یحواسش رو جمع م شتریب دیبا چاره،یب: سر تکان داد تند

 کنه یدونه داره با جون خودش قمار م یاول م

 میباش فتادهیچه ن میافتاده باش یکار خطرناک يچه تو. میهم هست نیفعالً که همه مون ع: زدم پوزخند

 نگران نباش بابات حالش خوبه: را ستون کرد پشت سرش و به عقب خم شد شیها دست

 کثافت آشغال: از جا بلند شدم. کرد خیتنم را س يآوردن از بابا  مو اسم

فرسته تو رو  یرو هم م یکیماه  يزود پر ای رینداره، د یفرق یلیتو هم اوضاعت با محبوب خ: دیخند يور کی

 بکشن

 تو اوضاعت بدتره یبهتره واسه خودت بترس: را مشت کردم میها دست

 چطور؟ میماه با هم همدست ياگه بهت بگم من و پر: کرد و با لذت نگاهم کرد سیرا خ شیها لب

دفعه رابطه ها  نیخواستم بدانم ا ینم یحت. دمیکش یمانیس نیزم يرا رو میپاها. شدم یم یداشتم عصب گرید

 يلوجست زد و ج. توانستم حرکت کنم یفرو رفته بود و نم مانیس يتو میانگار پاها یچه طور بوده است ول

 یمن فقط م. فراموش کن يدیشنتا حاال  یهرچ میبود میت هی يماه از اول هم تو يمن و پر: ستادیا میرو

 ادیمنتظر بودن محبوب ب ایلیخ رونیاون ب.  لو بده سیماه رو به پل يخواستم محبوب رو گول بزنم که نره پر

پره  یکه سرش م یکس نیبود، تو کار ما اول یمحبوب دختر احمق. گردنش يکه سرش رو بگذارن رو رونیب

 شن؟یترا زودتر خورده م فیضع نگلگفتم تو ج ادتهی. که از همه احمق تره هیاون

فکر کنند دارد درباره زخم دستم  هیکه بق يدست بانداژ شده ام را گرفت و نگاه کرد و جور. لبم را کندم پوست

 یم ییاز همه بازجو. کنه ییمرگ محبوب از تو هم بازجوبه خاطر  سیممکنه پل: لب گفت ریز دیگو یم يزیچ

 ...ماه  ينه درباره من و نه درباره پر ،یگینم یچیتو ه یکنن ول
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کف دستم شروع کرد به . زخمم فشار آورد يلحظه رو نیاما در آخر دمیکش رونیانگشتانش ب انیرا از م دستم

احتماالً بعدش پدر همه ما رو  خته،یبه هم ر یماه در رفته، االن همه چ يپر: آرام گفت. سوخت یم. ضربان

بازم ممکنه همون بالها سرت ...  ادتهیهات رو  یهم فرار کرده، حتماً بازپرس یکیکشته شده و  یکی. ارنیدرب

 .ادیب

. نگاه کردمکرد  یدستم نشت م يرو يکه به باند خاکستر یو به خون مکتین يخودم را ولو کردم رو درمانده

 يرا تو یکیهمدست شده بودم که  یمن با کس. شد یبدتر م یلیحاال که محبوب کشته شده بود اوضاعم خ

تا االن راجع  یبوده و هرچ تماه همدس يگفت با پر یم یتازه موشراب. بود يزندان کشته بود و حاال هم فرار

 یاز جا م کیت کیت میپا يکه جلو یبه گنجشک. بهش دانسته ام دروغ بوده و معلوم نبود کار خودم را هم نسازد

هنوز داشت  یموشراب. بال داشت. خوش به حالش. و رفت دیرا تکان دادم و گنجشک پر کش میپا. زل زدم دیجه

 .و آنقدر فشار بدهم که خفه شود رمیدهنش را بگ يجلو یزخم دستخواست با همان  یدلم م. کرد یزر زر م

 فتهیبرات ب یامروز ممکنه اتفاق: خونسرد لبخند زد یلیاز جا بلند شد و خ. آمد طرفمان یاز مامورها داشت م یکی

 حواست رو جمع کن

 نیمن فکر کنم تو هم... شاشن به خودشون  یحکم اعدام م يموقع اجرا ایبعض: نگاهش کردم و او گفت منگ

 ادیبال سرت ب نیحاال ا

گفت  یکه م یاتفاق نیا. اوردیقرار است سر من بال ب یدانستم ک ینم یحت. هست یمنظورش چ دمیفهم ینم

مان کردند  یزندان و بازرس يورود يهمه مان را جمع کردند جلو. بهش فکر کنم شتریبود؟ اما نتوانستم ب یچ

کرده  میلباسشان قا يتو يزیکه چ ار ییکردند تا آنها یکار را م نیروزها ا یمعموالً بعض. داخل میتا برگرد

 یبود اما ظاهراً موشراب غیو ت گاریس اك،یضامن دار، پنجه بوکس، تر يشامل چاقو زهایچ نیا. رندیبودند بگ

شد و من را  یها هم چندبرابر م يریسخت گ. شد یها هرروزه م یاتفاقات بازرس نیحاال با ا. درست گفته بود

حاال  نیهم یموشراب یه ولما يکه سر محبوب آمده بود و به خاطر پر ییبه خاطر بال یبازپرس يبردند برا یم

گفت بابات حالش خوب است داشت  یم یوقت  دیشا. شود یبد م میبزنم برا یکرده بود که اگر حرف دمیتهد

سر بابا و  ییبود و ممکن بود بال رونیماه آن ب يپر. من هستم که حالش را بد کنم یداد که ول یم گنالیس

داخل راهرو  میدیتا رس. که الزم بود حواسم را جمع کنم فتدیمن ب يبرا یو تازه قرار بود اتفاق اوردیب مامانم

اگر . خواستم ازش خواهش کنم مراقب مامان و بابا باشد یم. تا به مهرداد زنگ بزنم یسمت تلفن کارت دمیدو
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 رید. آورده بودم که وقت گذشته بود بهانهخودم  يسرم برا يآنقدر تو یکرد ول یدوستم داشت حتماً قبول م

 .را هم قطع کرده بودند یتلفن کارت یحت. ه بودشد

تازه سبز شده گندم از کنار  يبود و عرق مثل دانه ها ختهیکرده ام ر خیتن  ياز گرما تو یمثل موج اضطراب

تکه ماده مذاب شده بودم که  کیبه  لیسرد نبودم، تبد گریاسمم را که صدا زدند د. زده بود رونیب میموها

نشست کنارم و  یکیتنگ پالست کی اب یبروم موشراب رونیقبل از آنکه از سلول ب. شد یآب م شتریهرلحظه ب

وادارم  یول ستمیگفتم تشنه ن. زل زد به من نهینگفت و دست به س يزیمتعجب نگاهش کردم، چ. گفت بخور

 .کرد بخورم

 بخور به نفعته: دهنم يدوباره آن را گرفت جلو. گذاشتم نیقلپ خوردم و تنگ را زم چند

 .باز هم آب خوردم. تنگ لبم را خراش داد يلبه ها يزیت. تنگ را هل داد جلوتر شیزده به چشم ها زل

 يبخور دیتا ته با: گفت

 بخورم؟ دیبا یواسه چ: را هل دادم عقب تنگ

 گمیچون من م: دهنم يآن را گرفت جلو دوباره

 بخور... آب .. آبه : لند بشوم که گفتتنگ و خواستم از جا ب يرا سد کردم جلو دستم

و  دیجو یلبش را م. ام نهیس يداد تو یو دسته تنگ را محکم گرفته بود و هلش م میزده بود به چشم ها زل

تنگ را گذاشت . کند یاو چه کار م نمیکه بب. خواستم یرا م نیمن هم هم. کنم یمنتظر بود بداند چه کار م

 ید اعتماد کنیبا ییوقتا هی: ستادیسلول و پشت به من ا يا لهیو رفت سمت درب م نیزم

 پس بخور. حاال از اون وقتاست: طرفم دیچرخ

. زد یقرمز رنگ دو دو م یکیو تنگ پالست یموشراب رهیخ ينگاه ها انیبه تنگ نگاه کردم، چشمم م مردد

هم  یکی نیا. بودم هدیکش یهمه بدبخت نیمن که ا. وجب چه صد وجب کی هیآب که از سر گذشت ... جهنم 

 یصف يتهوع داشتم و تو تآنقدر آب خورده بودم که حال. تا تمام شد دمیوقفه سر کش یتنگ را ب.همه اش يرو

به شکمم مشت بزند تا  یکیبود  یکاف. در حال انفجار بودم سهیک کی هیشب میدادگاه برو يبرا میکه منتظر بود

 نیدانم چرا ع یمرجان هم بود و نم. هم نوبت دادگاه داشتند گریجز من پنج نفر د. کنم سیهمانجا خودم را خ

 .یطرف خروج میکردند و راه افتاد قفلما را به هم . کرد یها نگاهم م وانهید

. راه افتاد نیماش. کنار هم میو نشست میرفت. تند پلک زدم ؟يمرجان آرام گفت آب خورد میشد یون که م سوار

کردم چرا  یمن هنوز داشتم فکر م یها شلوغ بود ول ابانیدادگاه خ میبودبرعکس دفعه قبل که اول وقت رفته 
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 ایآب خورده ام  دیچرا مرجان پرس د؟کر یشکمم خال يتنگ آب تو کیآن حرف ها را به من زد؟ چرا  یموشراب

. بودم دهیطرف و آن طرف شن نیکه ا يا دهیبر دهیبر ياز حرف ها. روشن شد میبرا زیدفعه همه چ کیبعد . نه

 یعنوان نم چیمن که به ه ؟یموشراب یعنی. دادگاه به من زده بود يشدن به سو یکه قبل از راه یاز حرف

 .خوردن خسته بودم ياز باز گرید. بروم شیخواستم با نقشه او پ

 .بود دیگچ سف نیو لبش ع ابانیمرجان چشم دوخته بود به خ. اتوبان که نسبتاً خلوت بود کی يتو دیچیپ نیماش

 برو خطرناکه: زد و گفت شهیبه ش يتقه ا. دیکش یم ازهیمامور بدرقه خم

. سرم اکو شد يتو یموشراب يصدا. نبود یکار راحت. مرجان به من نگاه کرد. ده بود يشمار قرمز رو هیثان چراغ

از آن  یکیاالن . یاعتماد کن يوقتا مجبور یگاه. یبکُش يوقتا مجبور یگاه. يبپر يوقتا مجبور یگاه

 شه ینم: که جلو نشسته بود گفت يسرباز. وقتهاست

لوله تفنگ سرباز مماس شده  يعدد چهار چراغ قرمز به باال. از آن وقت ها بود یکیاالن . کالفه بود مرجان

 ختیو ر نییشره کرد پا میگرم از وسط پاها یآب. حماقتم را انجام بدهم نیگرفتم آخر میچشم بستم و تصم. بود

 عیاز ما ریام متح یبغل دست. دنیکش غیشروع کرد به ج يریزنج وانهید کی نیمرجان ع. مرجان يپاها يرو

مرجان شروع کرد به چنگ انداختن به صورت . دیرفت از جا پر یبه سمت در م نیماش بیکه در ش یزردرنگ

. هم يرو ختندیو همه رخورد  یتکان نیگاز و ماش يعقب دعوا راه افتاده پا گذاشت رو نیتا راننده بفهمد ا. من

داشت گره کور را از  یشده بود سع دهیها به کثافت کش یزندان يادار من و دست و پا ریکه ز يمامور با چادر

که آن طرفم به پاها  ينه فقط به من که به دو نفر شیپراند و لگدها یطرف لگد م کیمرجان از . هم باز کند

 یکس چیه گرید.  یهرج و مرج واقع کی. هرج و مرج شده بود. خورد یشده بودند هم م ریزنج میو دست ها

در حال پاره  یلباس ها وسط چنگ و دندان نشان دادن پنج زندان. هم نداشت يروسر یحت. سرش نبود چادر

مامور خودش را . گوش خراش بود يسالح جنگ در آن قفس کوچک ناخن و دندان و عربده ها. شدن بود

 يرو میمامور و همه مان افتاد يداد رو لهیمرجان خودش را . دیمشت محکم به آن کوب و با شهیرساند به ش

قفل  کیتراف يما تو. شده بود رید یباال رفت که سرباز دستپاچه متوجه ما شد ول يبه قدر ادیو فر غیج. هم

 لهیها و م شهیش يرو نگیجر نگیجر مانیهمراهانم که با دستبندها يو مشت ها میافتاده بود ریگ يشده ا

و تا  دیپر رونیسرباز ب. نگه داشت نیماش. نداختها را ترك ا شهیاز ش یکیشد  یم دهیپنجره ون کوب يها

ها متعجب به چند  نیراننده ماش. رونیب میدر را باز نکن در باز شد و ما با هم پرت شد دیمامور زن  بخواهد بگو

سرباز دستپاچه لوله تفنگش را گرفته . کردند یشتند نگاه مهم به پا ندا ییکه حاال دمپا دهیحجاب و وژول یزن ب
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شده بودند و از ترس اصابت گلوله جمع شده  ادهیپ نیاز ماش يچند نفر. میخواست بلند شو یما و م تبود سم

ما نشانه رفته  يکه به سو دمید یرا م لیموبا يها یآن جنگ نابرابر گوش انیبه وضوح م. گوشه کیبودند 

. شد یم دهیجنگ کش طرفاز کتف با حرکت دست دو  میدست ها. توانستم صورتم را بپوشانم ینم یحت. بودند

. کشتش يوا يوا. کنه یزد داره خفه اش م غیج یکی. سخت را دور گردنم حس کردم يزیلحظه فشار چ کی

 میشد دهیکوب. میمرجان حلقه شده بود دور گردنم و خودش گره خورده بود به دست و پاها يدست ها ریزنج

زن ها به جان مرجان . دیکوب یوصل شده بود به صورتم م ریکه به زنج یوار با مچ وانهیمرجان د. نیزم يرو

سرباز . دیکش یدست و پا هوار م ریکه سمت راستم به دست راستم وصل بود هم ز یکیافتاده بودند و آن 

فکرش بود  يکه تو یباز را از حماقتدانست سر یچادر نم یمامور بدرقه دستپاچه ب. حرکت داد یفرمان ب

 کمک احمق ایب: باالخره به سرباز گفت. ردیبگ راخفه شدن من  يجلو ایمنصرف کند 

با دست . من بلند کرد يو به کمک مامور مرجان را از رو نیماش يجلو یصندل يتفنگش را پرت کرد رو سرباز

: و گفت دیکش رونیمانتو ب يرو قهیجل ریاش را از ز يجدا کرد و کلت کمر هیمن را از بق يلرزان قفل پاها يها

 حرکت یب

باال نفس نفس  يکردم و مرجان با دست ها یم یمن احساس خفگ. بوق گذاشته بودند يها دست رو نیماش

 یعنیپناهگاه  نیکه به آخر یتیو جمع نیاز سرنش یخال يها نیدر آن هرج مرج و در محاصره ماش. زد یم

آزاد و  ییطرف، دو تا هم آن طرف و من با پاها نیدوتا زن ا. میبرده بود سه دسته شده بوداتوبان پناه  وارهید

را که  یو مامور بدرقه آن دو زن اوردیتا سرباز بخواهد برگردد و تفنگش را ب. طرف کیاز ادرار هم  سیخ یرهنیپ

که بهش وصل بود هم  یقبل تر به من وصل بودند بفرستد داخل مرجان به سمت من هجوم آورد و زن

 بدو: گوشم گفت ریز. شد دهیهمراهش کش

هدف  یعقب، جلو، عقب، جلو، داشتم ب. خود به خود شروع کردند به حرکت میداد به سمت جلو و پاها هلم

 يبرا. ستیفرمان ا. خوردند یصداها گنگ به گوشم م. دمیدو یدستبند خورده م ییها با دست ها نیوسط ماش

آنها هم فرار . هم نبودند گرید یمرجان و دو زن زندان. سرباز نبود. پشت سرم را نگاه کردم لحظه برگشتم و کی

 تیجمع. باعث شد تندتر بدوم نیهم. دیدو یپشت سرم م ریشصت ت نیکرده بودند؟ زن مانتوپوش داشت ع

 سیکرد پل یکمک نم یکس چیه. آمد یجلو نم یکس چیشده بود اما ه شتریب ابانیخ يتو يها نیحاال از ماش

کردند؟ خوردم  یچرا به من کمک م یاصالً مرجان و موشراب د؟آم یها بدشان م سیقدر از پل نیا. ردیمن را بگ

دوچرخه . آسفالت بود يبرهنه رو يمن با پاها دنیاش شاهد دو یکه سوار دوچرخه کورس يبه دوچرخه سوار
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کرد  یگرفت و بلندم م یکتفم را م ریو ز دیرس یور ماالن مام. آخر خط بود نجایا. افتاد و تعادل من به هم خورد

کتفم قالب شد و من را محکم از  ریز یزانو نشستم و دست يبود؟ رو یجرم فرار از زندان چ. شد یم تمامو کار 

 یو بعد کس زیمات نیماش کی يهل خوردم تو نمیکه بلندم کرده بود را بب یتا بخواهم صورت کس. کند نیزم

مامور بدون چادر بود که  دمیز دیکه از پنجره عقب مات يزیتنها چ. گاز داد و و در رفت نیشکنارم نشست و ما

و کمرم به خاطر فشار  نییسرم را هل داد پا یدست. را نشانه رفته بود نیماش کینشسته بود و الست نیزم يرو

 نکهیبه خاطر ا. بودم ونشیحاال مد. نرفته بود ادشیماه من را  يپس پر. زد یتمام تنم نبض م. دیکش ریدست ت

 .میعوض کن نیشماره دو ماش یبرو فرع: خونسرد گفت ییصدا. بودمن را از آن لجنزار نجات داده 

 اریسرت رو باال ن: گاز داد و همان صدا گفت زیمات

 يفکر کردم بو. دمیکش یاصالً خجالت نم یکوچک را برداشته بود ول نیشدم که آن ماش يادار يمتوجه بو تازه

 .ادرار باشد يبو هیاگر شب یخوب است حت يزادآ

*** 

دو روز بازداشت . شد یدادگاه چ جهیو بدانم نت يخواستم بروم سراغ ماجد یم امدهین رونیب یاز آگاه هنوز

در  يباشد که ماجد یکردم به خاطر مدرك جعل یفکر م. ستیچ دمیکه نفهم يزیموقت آن هم به خاطر چ

 گریدادگاه با مدارك د يتوبودنش شک کرده و قرار است  یلحظه ها گفته بود اداره جعل اسناد در جعل نیآخر

آمد  شیرسانده بودم پ يکه به شاد یپول ونیلیو پنج م ستیحرف آن ب یاما وقت. میمجدد بده ینیدرخواست بازب

از قبول کمک . میکارها يریگیپ يراب دیایخودش ب يخواسته بودم ماجد. فرار فندق  لو رفته است هیدانستم قض

فرار  هیمطمئن شدم لو رفتن قض امدیکه ن يماجد. ببرم شیکار را پ يجددادم با ما حیطفره رفتم و ترج ونیهما

داده خودش را کنار بکشد  حیهم ترج يکه ماجد يکرده طور دایپ خیکردم ب یاز آنچه فکر م شتریب یلیفندق خ

 چونگذاشته است  قهیوث میباالخره برا یدانستم ک ینم یحت. کند دایپ يشتریب يها يمبادا پرونده فندق گرفتار

 .کارش یرفته بود پ ونیهم بعد از پس زدن کمک هما یالکان

 هیتوص يماجد. کنند دایمن پ هیعل ینداشت نتوانستند مدرک یکه کم از شکنجه روح شانیها ییبازجو يتو

گفت . کمک به خانواده اش یعنی. دانستم یم يکمک به شاد که موقع قبول میرا بگو يزیکرده بود همان چ

. کرده بودند ییهم بازجو فندق ياحتماالً از مامان و بابا. میو گرفتن خانه هم بگو یشدن مندل يدرباره بستر

 .باز شده بود یبه آگاه شیترنم هم پا یحت. اورندیاز من درب يزیکه بود نتوانستند چ یهرچ هیقض

 شما رو هم خواسته بودن؟: دمیپرس. صورتش خسته و درمانده بود. ترنم به طرفش رفتم دنیبا د یآگاه يجلو
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 شهیدوباره دردسر م ادیاالن بابام م نیبله، لطفاً بر: گفت یعصب

 ...با پدرتون  نیاگه اجازه بد. نیشد ریکه شما درگ دیببخش: گفتم. است ریافتاد پدرش چقدر سخت گ ادمی تازه

 کنم ینه نه خودم درستش م: را قطع کرد حرفم

 که درست نشد؟ يدردسر: تکان دادم و قبل از رفتن گفتم دییبه تا يسر

 گفته بود گفتم يماجد يرو که آقا يزینه همون چ: دور و برش را نگاه کرد دستپاچه

 قتیحق: میچشم ها يزد تو زل

بودم  دواریو ام میپول را داده ا يکمک به خانواده شاد تیمطمئن شده بود که ما به ن سیحساب پل نیا با

 .دادگاه کار را جلو ببرد يهم توانسته باشد تو يماجد

مرد  کی. دمیو د نمیخواست باباش را بب یدلم م. و صبر کردم تا ترنم با پدرش بروند ستادمیا ابانیکنار خ رفتم

حتماً . آمد یم نییالت پاآسف يرو يبه فاصله مساو شیرفت قدم ها یراه م یوقت یشق و رق و قد بلند که حت

بعد . است دهیشجاع و فهم یلیدخترش خ هکردم ک یم هشیرفتم و توج یم دیمکافات با نیبعد از تمام شدن ا

 دیحاال با یول. کرد یم تشیحداقل کمتر اذ يطور نیا. گفتم یم کیبهش تبر يدختر نیهمچ تیهم بابت ترب

 .يرفتم مالقات ماجد یم

 يجد. رفتم جلو و سوار شدم. رفعت بود. را نگاه کردم نیداخل ماش. و بوق زد ستادیا میجلو دیسف دیپرا کی

 دولتشاه يسالم آقا: گفت

 ؟یکن یچه کار م نجایسالم، شما ا: دمیدو روزه ام کش شیبه ته ر یدست

ورق  کینگاه کرد و  شهیش يجلو نهییآنکه جوابم را بدهد به آ یب. کرد یالقا م ياش حس بد يجد صورت

 .پاهام يذ گذاشت روکاغ

 يرو يزل زدم به جمله ها. بخوانمش میپاها يکاغذ را بلند کنم که با دست اشاره کرد همان طور رو خواستم

چون دردسرها  دیبه من گفتند اونجا نرو يماجد يآقا. نشده لیهم تشک یفرار کرده، دادگاه یخانم بهشت«: آن

هم شنود  نجایچون ممکنه ا دینزن يحرف اضافه ا چیو بهتره ه دیاالن شما تحت نظر هست. شهیچندبرابر م

به شرکت و  دیمثل گذشته برگرد. نیهم که باعث بشه بهتون مشکوك بشن انجام ند يکار چیه. گذاشته باشند

 »تا بعد دیمشغول امور روزمره بشو
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 نیو اول یکنیان باز مدهد و تو فقط ده یتو را ناغافل هل م یکیکه  یدرست مثل وقت. میبگو يزیچ خواستم

به هم  یلیاوضاع شرکت خ: کرد یدست شیرفعت پ یول يزیر یم رونیذهنت هست را ب يکه تو يکلمه ا

 دنبالتون امیفرستادند ب روو من  دیندار نیپدرتون گفتن احتماالً ماش. نیخوب شد که زود آزاد شد. است ختهیر

من را معطل کردند؟  نیهم يفندق فرار کرده؟ برا. گذاشته بود یطبل کوب يام دوباره بنا قهیدو طرف شق نبض

 کیتر از  دهیچیبود پ یهرچ هیقض. روز قبل از فرار بازداشت کرده بودند کیمن را . بود روزیدادگاه مال د یول

 یعنیحاال کجا بود؟ . بوده است نیسنگ هیقض کی ریکمک کرده بود فندق فرار کند درگ یهرک. فرار ساده بود

گذاشت  یبوده نم ینیکه کمک کرده بود فرار کند آدم خالف سنگ یشهر بود؟ اگر کس نیهم يتو ییجا کی

که رفعت در  یاطیهمه احت نیا یول دمید یرا م يانور دیبا. صورتم يرو دمیدوباره دست کش. فندق سالم بماند

 دیمن با: گفتم. توانستم بزنم یتلفن که م. توانم حاال بروم سراغش یمن یعنیکرد  یرساندن خبر به من م

 رمیدارم دوش بگ اجیبرگردم خونه، احت

 دییآدرس رو بفرما: کرد گفت یطور که خونسرد جلوش را نگاه م همان

مهندس مجد : گلو صاف کردم و گفتم. بشود يمامور حرفه ا کیآمد  یبهش م یلیخ. رخش نگاه کردم مین به

 زنگ زد به شما؟ یک

است و او هم گلو صاف کرد که نشان دهد  يظورم از مهندس مجد همان دکتر ماجدبودم بداند من دواریام

که من قراره  نیشما بهشون گفته بود. بعد از ظهر روزید: و گفت دهیپشتش خواب يسوال چه منظور نیا دهیفهم

 پست داشته باشم؟ رییتغ

 حرف زده بودم؟ يکه درباره او با ماجد دیپرس یم داشت

 بوده ادشونیبهشون داشتم، جالبه که شما رو  ياشاره ا هیبله : گفتم

 د؟یکن یآدرس منزل رو لطف م: فرستاد رونیب ینیجوابم سکوت کرد و نفسش را از ب در

 اورانیسمت ن نیبر -

حاال هم . کرده بودم یخطرناک يترنم را ناخواسته وارد باز. بودند یبود؟ االن همه از دست من عصبان یعصبان

 یکند م داینتوانست من را پ یبیگود آورده بود چون قبالً بهش گفته بودم اگر به هر ترت يرا تورفعت  يماجد

که  یهمان شب. جاساز کرده بودم ونیهما خانهاتاق خوابم در  يرا تو اهمیتلفن س. تواند به رفعت اعتماد کند

 چیجا بود چون ه نیجا امن ترآن. نه ای یرا ببرند آگاه یکه مدرك جعل رندیبگ میدور هم تا تصم میجمع شد

کار را کردند و  نیهم شیصبح فردا. کرد ممکن است از محل خودشان به نفع خودم استفاده کنم یکس فکر نم
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که  یکه به فندق داده بودم سوال کردند نه درباره مدرک یرفتم و درباره پول. یآگاهاز من خواستند بروم اداره 

 دیپرا يو منگ تو جیحاال گ. جعل شده و ممکن است کارمان را سخت کند يحرفه ا یلیبود خ دهیفهم يماجد

 نیوسط ا. کرد یم يفکر کی دیبا يانور. زنگ بزنم يخانه تا به انور میرفعت نشسته بودم و قرار بود برو

 یکرد؟ ک یحاال کجا بود؟ چه کار م. نگرانش بودم. اتفاق بود نیمزخرفتر گریفرار فندق د ریتو ش ریش يبلبشو

. نفس کم آورده بودم. اورندیسرش ب ییبال کینکند . بکند یکمکش کرده بود؟ نکند وادارش کنند کار خطرناک

 نگه دار خانوم: دمیعرق کرده ام کش یشانیبه پ یدست

 ده؟یدولتشاه؟ رنگتون چرا پر يشده آقا يزیچ: نگاهم کرد رفعت

 ...دونم  ینم -

 دیکم نفس بکش هی ستین يخب چاره ا یول فهیکث یلیهوا خ: فرستاد نییاش را پا شهیش

که  ییدرست مثل ترس ها. رفتند یدودها کنار نم نیا دیبار یسال هم باران م کیاگر . بود فیواقعاً کث هوا

گاز داد تا  نشیرفعت به ماش. شوند یام پاك م یاز زندگ یدانستم ک یدل من جا خوش کرده بود و نم يتو

 دیناستراحت ک: در نگه داشت و گفت يجلو میدیسر یوقت. به خانه میزودتر برس

 نیدورب یوقفه فشار دادم و تازه متوجه چشم یزنگ را محکم و ب. تکان دادم و قدم تند کردم به طرف در يسر

خانه کار گذاشته بود  يمداربسته برا نیدورب کیباالخره  ونیهما. شدم که زوم شده بود به سمت کوچه یکوچک

 يرو دیناه. دمیرس اطیمحوطه بزرگ ح بهباز شد و پا به دو درخت ها را رد کردم و  نیچرا حاال؟ در سنگ یول

 يشاد گهیم ونیشده؟ هما یمهرداد چ: دنبال سرم آمد دیناه. نفس زنان از پله ها باال رفتم. بود ستادهیتراس ا

 فرار کرده؟ آره

هم نکرد که  ياصرار چیو ه ونیجبهه هما يدفعه رفت تو کیاو هم . از دستش دلخور بودم. را ندادم جوابش

 یخوام همه چ یم گهیم ونیهما: پله ها بودم که گفت يتو. بازداشتگاه ندازندیمن را ن ینامه جعل کیبه خاطر 

 رانیاز ا میبر میرو بفروش

بود و  دهیچیپ یسالن خال يتو شیانگار صدا. کرد یمنگ نگاهم م. طرفش دمیچرخ. پله ها متوقف شدم يتو

 مهرداد: دو پله باال آمد دیرا بفروشد؟ ناه زیخواست همه چ یچرا م. گوشم بود يتو شیهنوز زنگ صدا

 یم شیچشم ها يتو یول دینگو يزیکرد دهان باز نکند و چ یانگار داشت تالش م. ملتمسانه بود لحنش

 مامان؟ به من اعتماد کن شده یچ: شیچشم ها يو زل زدم تو نییبرگشتم پا. نمیرا بب یتوانستم نگران

 یچیه یچیه: یبه طرف سالن غرب دیو چرخ دیاز من دزد نگاه
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خانه هم شنود گذاشته باشند؟ اصالً  يممکن بود تو. و برگشتم به سمت اتاقم میموها يتو دمیدست کش کالفه

کف کمد که فقط  یرا از شکاف مخف یگوش. توانستم آنجا زنگ بزنم یبود؟ نم یدستگاه شنود چه شکل نیا

که قبل از رفتن به  یچکبهش دست نزده بود چون عالمت کو یکس چیه. دمیکش رونیخودم ازش خبر داشتم ب

 یدر را جا به جا م یکه گوشه شکاف بود و اگر کس یکوچک زهیهمان سنگر. جا گذاشته بودم هنوز سرجا بود

 .بود شیهنوز سرجارنگ  یشمی زهیسنگر. درز کمد يافتاد تو یخورد و م یکرد قل م

 يو صدا رونیبرگشتم ب. بازداشتگاه چروك شده بود يکه به خاطر ماندن تو یکت بیج يرا انداختم تو یگوش

 يزیباشه چ: گفت یم ونیهما. ستادمیا واریهمانجا پشت د. داد یم يرا دلدار دیکه داشت ناه دمیرا شن ونیهما

 که فرستادمش اون تو مراقبش باشن يدیشه د ینم

 زد؟ یدرباره من حرف م داشت

 ... یرو ازم گرفت ارشمیک ون،یبخشمت هما ینم ادیسرش ب ییبال خوام،یمن بچه ام رو از تو م: ناله کرد دیناه

 .زدند یواقعاً داشتند درباره من حرف م. اشکش راه افتاد. حرف بزند شتریب نتوانست

 ستیبچه که ن: گفت ونیهما

 ؟یگیخب بهش بگو چرا بهش نم: زار زد دیناه

بگم که دست بکشه از  یبهش بگم؟ ها؟ چ یزنه چ یم شیبه خاطر اون دختره داره به آب و آت: گفت ونیهما

 حماقتش؟ نیا

بچه من احمقه؟ نذار . ونیهما رهیگ یآهش دامن من رو م ادیسرش ب ییاون دختره بال: هق هق کرد دیناه

 ...دهن وا کنم 

 تشیخواستم نها یم... زندان  فتهیب یخواستم دختر مندل یمن که نم: گفت ونیهما. نگفت یچیه گرید اما

 يکه چطور پا گذاشتن رو ینیب یم.... طور بشه  نیخوان ا یکه اونا نم ینیب یم یول رونیب ادیببخشمش ب

 ...خرخره من خفه ام کنن 

زدند؟ نشستم کنار  یحرف م یداشتند از ک د؟یایب رونیخواستند فندق من از زندان ب یبودند که نم یآنها ک آنها؟

 يکردند؟ صدا یاگر نگفت چطور؟ داشتند از من محافظت م ست؟یچ هیقض دیمجبورش کنم بگو. وارید

 اومده؟: دیپرس یداشت م. آنا آمد مهیسراس

 .از جا بلند شدم 

 تنهاش بگذار: گفت ونیهما
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گام  يپله ها صدا انهیهم انگار پشت سرش بود که م ونیهما. داز پله ها باال آم ونیتوجه به حرف هما یب آنا

 دونه دختره فرار کرده؟ یم: گفت تایآناه. قطع شد شانیها

 رفعت رفته بوده دنبالش؟ یمگر نگفت... دونه  یالبد م: گفت ونیهما

 شده یچ نیبه من بگ خبرمیهست که من ازش ب ییخبرا هی نجایا -

 یترس یم یکه ندونم تو از چ ینه تا وقت -

 من؟ -

 ه؟یزدن واسه نگه داشتن مهرداد کنار خودت واسه چ شیهمه به آب و آت نیا -

 بدم؟ حیتوض هیبه بق دیکه شوهرم رو نگه دارم با نیحاال واسه ا -

 ولش کن ونیولش کن هما: گفت یعصب. دیچیسالن پ يتو دیناه پوزخند

که باورم  نیزد یحرف م یبا فرح ارشیبه خاطر مشکل ک دینگ. شماست ریتقص فتهیب یاگر هر اتفاق: گفت آنا

 شه ینم

 نشنوم گهید: گفت یعصب ونیهما

باشه  دهینقشه کارگاه رو فهم یاگه فرح. ما يجووون گند زدن به تمام طرح ها دیناه: تر ادامه داد یآنا عصب اما

شرکت بزرگ دولتشاه حاال به ... همش دود شده رفته هوا  د؟یبوده، متوجه خودیب نیکرد نهیتا االن هز یهرچ

 تف بنده جناب دولتشاااااه

 یکننده بود وقت وانهیاخالق آنا د. زدند یحتماً آنا را کتک م دیو ناه ونیکردم هما یصبر م شتریب یکم اگر

 ینم گریحاال دتوانستم تحملش کنم که البته  یفقط من م. کرد یم وانهیشد همه را به حد مرگ د یم یعصب

 .توانستم

پله ها دندان به هم  نییببر پا نیع دیناه. کبود شده بود ونیحدسم درست بود هما. آمدم رونیب واریپشت د از

 شده؟ یچ: کردم خونسرد بمانم یسع. دییسا یم

 یچیه: اخم کرد ونیهما

: آرام گفت. میچشم ها يو زل زد تو ستادیمقابلم ا. و آنا در جهت مخالف او پله ها را باال آمد نییپا برگشت

 آره؟ يرو فرستاد یخودت اون نامه جعل

 برو اون طرف: آرام زدمش کنار. احمقانه اش را نداشتم اتیحوصله کشف اصالً
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 يتو يبرسه دست من که بر ياز عمد اون نامه رو فرستاد. دونم یمن م: را فرو داد و بلند گفت شیگلو آب

 يدیم يره رو فرارشک نکنه دخت یبازداشت و کس

 یبود؟ او هم م دهیمن نکش ينقشه را برا نیاز کجا معلوم قاتل هم. طرفش دمیو چرخ ستادمیپله ها ا وسط

 ....نکند .... نکند ... نکند . هست یدانسته نوبت دادگاه فندق ک

 یکه م دیو ناه ونیبه حرف هما یزدم و حت رونیاز خانه ب. سرم بود فکر کنم يکه تو يزیخواستم به چ ینم

آنجا مانده بود روشن کردم و به سرعت از خانه  شیرا که از دو روز پ نمیماش. ندادم یتیاهم يرو یگفتند کجا م

که  یگفته بود کس يانور. نه امکان نداشت ده،فندق فرار نکر دیبود؟ شا دهینکند قاتل فندق را دزد. آمدم رونیب

ممکن بود  یول. نگران فرار فندق از زندان باشم دیو نبا ستین تیسانپول خواسته آنقدرها هم نگران ان ياز شاد

چون . کارش راحت تر هم بوده يطور نیباشد؟ ا دهیبهانه او را دزد نیاز نقشه فرار او مطلع بوده و به هم یکس

. ه بودمباز نفس کم آورد. زندان اغفالش کرده بودند تا فرار کند يکه تو یگردن همان کسان تادهاف یم زیهمه چ

 ؟یقاتل لعنت نیبود ا یک...  ونیهما يحرف ها نیبا ا. ام گذاشته بودند نهیقفسه س يرو یوزنه صد تن کیانگار 

 دیداشت؟ شا ینگه م ازداشتگاهب يکه به خاطر حفظ جانم من را تو دیترس یآنقدر ازش م ونیبود که هما یک

و باهاش وارد معامله شده بود که من را  ستیدانست قاتل ک یحاال م ونیهما دیکرده بود؟ شا یهم با قاتل تبان

 ستیهم آنها بتوانند به بهانه نقشه نافرجام فرار فندق، او را بدزدند و سر به ن دیشا ایاز فندق دور نگه دارد تا او 

 .کنند

 .توانستم نفس بکشم ینم گرید. نگه داشتم يترمز و گوشه ا يرو دمیکوب پا

را روشن کردم و به  لیو موبا ستادمیکاره ا مهیساختمان ن کیجلوتر کنار  يشدم و چند متر ادهیپ نیماش از

 ؟یشناسیم اسریشرکت : اجازه نداد حرف بزنم فقط گفت. بوق اول نخورده برداشت. زنگ زدم يانور

را  میآب گلو... اسری... اسری...  اسریچندبار تکرار کردم  دیایب رونیازش ب ییآنکه صدا یتکان خورد و ب میلبها

 چطور؟: فرو دادم

 ...شرکت  نیکه ربط داره به ا ایکردن راجع به قتل ک دایسرنخ پ هی یآگاه يبچه ها -

 حاال؟ ادیبه سرش م یچ! اسر؟یبه شرکت  -

. مینیرو بب گهیهمد يدم که کجا و چطور یخودم بهت اطالع م. رو خاموش کنم لیموبا نیمن مجبورم ا -

 ؟يدینه شن ای کهیسرنح ف نیا نمیبب دیبا... با پدرت  یحت...  یزن یحرف نم یشکیکت با هشر نیراجع به ا

 چرا؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٤٤٣ 

 خودت رو بکن يکارها...  یزن یم ینه حرف یکن یم ينه کنجکاو یدونم ول یچراش رو هنوز نم -

 ؟یچ یعنیخودم  يکارها -

 يداد یاتفاقا انجام م نیکه قبل از ا ییهمون کارها -

 چرا؟ یداخلش بود ول هیتوص نیکه هم يآورده بود از طرف ماجد ادداشتی کیهم  رفعت

 افته یبراش نم یبگو که فندق من اتفاق: دیکش یم ریام ت نهیس

 .دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است: گفت یدوباره زنگ زدم و زن. قطع شد تلفن

 کی. ذهنم بود يهاله محو تو کیام؟ فقط  دهیو کجا شن یاسم را از ک نیآمد ا ینم ادمیچرا ...  اسری شرکت

. مشت خرچران شده اند همه کاره بازار کیگفت  یمدام م. بود یعصب ونیهما. سرم يخورد تو یاسم دور م

ها فندق را گرفته بودند  خرچران ونیبه قول هما نیاگر ا. شد یذهنم پررنگ و پررنگ تر م يکلمه خرچران تو

 یلیکه وارد شدن بهش خ ییچون وصل بودند به جاها. رفت یهم خوب م یلیکه خرشان خ ییخرچران ها... 

گردنم  ياز مهره رو يعرق سرد... گذاشتم تا  یدست م يکردم؟ دست رو یچکار م دیحاال با. خطرناك بود

کلمه خرچران . نیزم يو نشستم رو یگرفتم به ستون بتن تدس. سست شد میزانوها. کمرم يتا رو دیلغز نییپا

 .م کمرنگ و کمرنگ تر شدچشم يجلو

*** 

پژو پارس کردند  نیماش کیکردند و سوار  ادهیپ نیمن را به سرعت از ماش یفرع کی يهمان لحظه که تو از

 يکلمه حرف اضافه ا چیه یخشن که ب ياز همان رفتارها. چاه افتاده ام يآمده ام و تو رونیدانستم از چاله ب

جوابم را  یشکیماه کجاست ه يپر دمیپرس یبود و هرچ نییتمام مدت سرم پا. دمیباور رس نیانجام شد به ا

بزرگ خلوت  ابانیخ کی يشد حدس زد که تو یم نیاز سرعت ماش. میرو یکجا م میدار دمینفهم ینداد و حت

 !جاده کی يتو یحت ای میدر حال حرکت

حرکت چرخ  يو صدا میگذاشتند دائم در حال حرکت باش یچراغ قرمز ها نم ابانیخ يتو م،یجاده بود يتو حتماً

 یم ریکمرم ت. میآمده بود رونیهم بود، قطعاً از شهر ب يمسافربر يو بوق اتوبوس ها نیسنگ يها نیماش

هوا . فنر باال بپرم نیگذاشت ع یمانع نم کیگرفته بود درست مثل  نییکه گردنم را پا ینیو دست سنگ دیکش

. ادار تندتر شده بود يخشک شده بودند و بو میلباس ها. را گرفتند دمید يچشم بند، جلو شده بود که با کیتار

 ادیصدات در نم: کنار گوشم گفت یکس. کرد یبدنم درد م
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توانستم  یخنک با صورتم م يزوزه سگها و تنها از تماس هوا يصدا یحت د،یرس یبه گوش نم ییصدا چیه

کف . آوردند نییرا آرام باز کردند و من را پا نیدر ماش. لرز به تنم افتاده بود. میسرد هست یلیخ يجا کی میبگو

مختلف که البد  نیسه ماش يتو ماندنآسفالت خنک و زبر مماس شد و باالخره بعد از ساعتها خم  يپاهام رو

پشت  یتدس. دیکش ریخاطر کمرم ت نیو به هم ستمیشدند توانستم راست با یمدام عوض م یرد گم کن يبرا

 آروم برو جلو: شانه ام خورد

 ییکه قرار داشتم ترس معنا ينقطه ا نیحاال در ا. دمیترس ینم. منگ بودم. مطلق بود یاهیچشمم س يجلو

کردند  یباالخره چشم بند و دستبند را باز م ایکشتند  یزود من را م ای ریبودم به آخر خط و د دهیرس ای. نداشت

که تازه کور شده و  یمثل آدم اطیبا احت. ودنب ياش آزاد یمعن قیدق يها يزیبرنامه ر نیا یول. شدم یو آزاد م

 يدستم را به در فلز. رفت جلو رفتم یکه کنارم راه م يمرد يچاله سقوط کند به اتکا کیترسد در  یمدام م

شده  اطیوارد ح احتماالً. است میرو يمحوطه روباز جلو کیمعلوم بود . میگرفتم و از درگاه خانه داخل رفت

همراهم آمده است و  شانیکیمعلوم بود فقط . رفتم یجلو م دیکه با یکرد به سمت یم تمیدست مرد هدا. میبود

همچنان خنک فرود  يها کیسرام يرو میباز شد و پاها یآهن يدر. مانده اند نیماش يتو گرید يآن دوتا

 کیو حس کردم وارد  میرو را جلو رفت شیپ ریمس. ییالیخانه و کی. خانه بود کیحتماً  نجایپس ا. آمدند

که کف  میاتاق شد کیباالخره وارد . درست حدس زده بودم. مثل راهرو ییجا کی. میتر شده ا کیبار يفضا

رو . کنار رفت میچشم ها يحرکت چشم بند از رو کیدر اتاق بسته شد و با . آن را با موکت فرش کرده بودند

هستم که تنها پنجره  یاتاق ينگاه دانستم تو کیبا . بود ستادهیدست به کمر ا یکلیه قد بلند و يمرد میبه رو

من : به مرد نگاه کردم. گوشه اتاق بود يفلز یتخت. مسدود شده است یتخته بزرگ نئوپان کیاش با کمک 

 منو گرفته؟ یکجام؟ ک

از  میموها. پاره پاره بود میباسهال. را به شهر آورده باشد یموجود جنگل کیکرد انگار  ینگاهم م يجور مرد

 یبود و پوست پاهام به خاطر تعرق و البته ادرار م دهیعرق کرده بود که به پشت گردنم چسب يشدت ترس جور

 نیبش: با سر به تخت اشاره کرد. دیخار

به  یدست. دستم بود يچشمش به دستبند رو. آنکه بچرخم عقب عقب رفتم به سمت تخت و نشستم یب

 ن؟یهست یشما ک: دمیبه خودم دادم و دوباره پرس یجرات. دیو دور خودش چرخ دیکش شیموها

زدند؟ اگر  یکه گروگان ها را کتک م نیمگر نه ا. ام فتادهین يبد يآدم ها ریگفت گ یرفتارش م. را نداد جوابم

جان من  یول. شمند استبهشان گفته باشند جانم ارز نکهیکرد مگر ا یبدتر باهام رفتار م دیگروگان بودم االن با
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دفعه به سرش  کیشد مهرداد  یم یعنی مهرداد؟ارزش داشت؟  یک يو مامان اعظم برا یبابا محمدعل يجز برا

 نیبعد از ا یداد به من، وقت یپول ناقابل را م ونیلیو پنج م ستیب یداده باشد؟ وقت يزده باشد و من را فرار

 به من عالقه دارد پس ممکن بود مثل قصه ها من را نجات داده باشد؟ دمیفهم یهمه وقت م

 ن؟یشما از طرف مهرداد دولتشاه اومد: گفتم

گفت که  یپوزخند م نیا. خب مهم هم نبود. انگار زبان نداشت. و پوزخند زد میچشم ها يزل زد تو مرد

چرا؟ مگر خودم را نسپرده بودم به  من را گرفته بود؟ چرا من حماقت کردم؟ یپس ک. ستیدر کار ن يمهرداد

آدم را  ریکه تقد شهیهم. ودب ریاز همان تقد یبخش کیهم  نیا دیخواهد ببردم؟ شا یکه هرکجا م ریدست تقد

 .بزرگ تر یبدبخت کی ياندازد تو یهم او را م یگاه. کند یخوشبخت نم

گفت قرار است اوضاع  یتازه موشراب. بودم ریبود که توش اس یجا بهتر از زندان نینه ا. به اتاق نگاه کردم دوباره

: گفتم. است هیقض نیپشت ا یک دمیفهم یکه م یبهتر از زندان بود به شرط نجایپس ا. بشود نیبدتر از ا

 ؟یشناسیرو م یموشراب

 حرف نباشه: زبان باز کرد باالخره

چشمم . پاهام را جفت کردم کنار هم و ساکت نشستم. بود يزیچ ای یانگار منتظر کس. رفت یدانم چرا نم ینم

باند کف دستم قشنگ باز شده بود و زخم وسطش دوباره . پوست دستم افتاده بود يافتاد که رو ییبه زخم ها

به نظرم . سوخت یم یلیخ میپهلو. دندبو یآنها هم زخم. هم به پاهام انداختم ینگاه مین. دهان باز کرده بود

 .رفته بود میپوست پهلو نیزم دیجان من را کوبکه مر یموقع

 نیبش: در دوباره برگشت و گفت رهیاز جا بلند شدم و تا بخواهم بروم طرف دستگ. رفت رونیاز اتاق ب باالخره

 تکون نخور

بسته  يبا همان دست ها. قفل آمد و همه جا ساکت شد يتو دیکل دنیچرخ يصدا. نشستم میو سر جا برگشتم

تاشده  يپتو کیو دو دست لباس ساده دخترانه و  یداخلش چند چوب لباس. را باز کنم يواریکردم کمد د یسع

از پشت در  ییپچپچه ها يصدا. آمدنم آماده کرده بود يرا برا نجایبود از قبل ا دهینقشه را کش نیا یهرک. بود

نور  ریعقب رفتم و وسط اتاق ز. دیخچر رهیدستگ. دمیشن ینم یچیه یرفتم و به در گوش چسباندم ول. آمد یم

و  بیبسته نان و چند دانه س کیو  یشل آب معدن کیتشت و  کیمرد با . ستادمیحال المپ ا یو ب درنگیسف

تونم دستت رو باز  یفعالً نم: به من گفت. را گوشه اتاق گذاشت ابرگشت داخل و آنه يشکر يبسته حلوا کی
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 نیسگ گنده نشسته، از ا هی رونیاون ب. يندازیچون خودت و ما رو تو زحمت م ینکن فکر فرار کن یسع. کنم

 يبگذار رونیقدم ب کیپات رو  یتون یاز در خونه نم يبر رونیاتاق هم ب

 د؟یهست یشما ک نیتو رو خدا حداقل بگ: کردم التماس

آنکه جوابم را بدهد در را قفل  یب. زد یشد و حرف م یکرد روشن م یبود که فقط هروقت اراده م یربات انگار

 کی. گذاشتند یرا پشت در م نیسنگ زیچ کیانگار . به گوشم خورد نیزم يرو يزیشدن چ دهیکش يصدا. کرد

کردم؟ با  یچکار م دیحاال با. دمیدور خودم چرخ فیبالتکل. منتظر ماندم و بعد همه جا ساکت شد گرید قهیدق

و به  دمیکش رونیبه زحمت شلوارم را ب. خسته و تشنه بودم. توانستم لباسم را عوض کنم ینم یدستبند حت نیا

 يچاره ا. ام کم نشد یفیاز حس کث یچیاما ه دمیآوردم و پوش رونیبود ب یرا که به چوب لباس يشلوار یبدبخت

 یکردم ب یسع یدم ولتشنه بو نکهیبا ا. بود؟ امکان نداشت ییدستشو نیا. تمبه تشت انداخ ینگاه مین. نبود

 .خوابم برد یک دمیتخت انداختم و نفهم يخودم را رو. بشوم یشل آب معدن الیخ

هرچه  ادیز یتشنگ ای دمید یکه م یدرهم و برهم يخواب ها ایپوستم بود  دیو سوزش شد یدانم کوفتگ ینم

و کم رمق نور آفتاب که از درز تخته نئوپان تا کف  کیبه رشته بار فیشده بودم و بالتکل داریکه بود از خواب ب

 .کردم یکرده بود نگاه م دایرنگ کش پ يموکت قهوه ا

رشته نور تنها نقطه  کی نیهم. مرتبط باشم رونیب یتوانم با زندگ یاست که م يبار نیآخر نیکردم ا یم حس

رشته از  کینگران من بودند که  يدیهمان خورش ریحاال مامان و بابام ز. بود رونیب یارتباط من با زندگ ي

نور  يو جلو دمیتا کف اتاق کش اتخت بلند شدم و بدن خشک شده ام ر ياز رو. نورش کف اتاق افتاده بود

بدنم  يتازه متوجه زخم ها. جا خوش کرد میزانوها يو رو دیپاهام باال خز ينور از رو کیبار يرشته . نشستم

 دمیرا باال زدم و د رهنمیپ. و تازه بودند سیهنوز خ گرید یبعض یند ولشد یم میهاش داشتند ترم یبعض. شدم

 ییاستخوان لگنم تا جا ياز رو یدگیبر کی. کردم یهست که فکرش را م يزیبدتر از چ یلیخ میکه زخم پهلو

شل . نمیرا که داخل گوشتم فرو رفته بود بب ییتوانستنم خرده خاك ها یم یپشتم درست شده بود و حت يتو

دستبند خورده  ییکردم با دست ها یتشت خم شدم و سع يرو يور کیرا به زحمت باز کردم و  یآب معدن

زدم و  نیرا زم یآمدکالفه شل آبمعدن یجلو نم شتریب ییجا کیدستم تا . نشد یکنم ول زیتم ازخم ر يرو

درمانده از جا بلند شدم و دوباره . دیخراش یپرز موکت پوستم را م. دمیبرگشتم کف اتاق و کنار رشته نور دراز کش

داشتند؟ دلشوره مثل گلوله  یحال هحاال بابا و مامانم چ. جان بودم یحال و ب یب. تخت ولو کردم يخودم را رو

 نیا. شدم یم ضیهم داشتم مر دیدانم شا ینم. گرفت یشد و تمام قلبم را دربرم یوجودم حل م ينمک تو يا
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 میکردم بخوابم انگار فقط پلک ها یم یبود و هرچه سع نیسرم سنگ. شدن ها مال اضطراب تنها نبود خیداغ و 

پشت  يگربه ا ویم ویم يصدا. دیشن یبودم گوشم تمام صداها را م خوابافتادند و با وجود آنکه  یهم م يرو

 بود؟ رونیآن ب یک. برگ ها يرو یپنجره و خش خش راه رفتن کس

 ینم یفرق. کابوس تمام شده باشد نیشدم ا داریب یبرد و آرزو کردم آنقدر بخوابم که وقت یمداشت خوابم  باز

 .کردم یمرگ م يآرزو یقدر خسته و از پا افتاده بودم که حت نیا. شده با مردنم یکرد چطور حت

 يکردم جلو یراست سر جا نشستم و سع. در رهیدستگ دنیبار با چرخ نیا. دمیبار از خواب پر نیدوم يبرا اما

دست نخورده  يبه غذاها ینگاه میاول ن. آمد داخل اتاق گرینفر د کیبار  نیدر باز شد و ا. رمیلرزش بدنم را بگ

گوشه ام زل  کیهرچند لحظه به . رد کرد قتنگاهش به د ریانداخت و بعد من را از ز یگوشه اتاق و تشت خال

 یم دمیشن: ستادیا میلوتر آمد و دست به کمر رو به روثابت ماند و چند قدم ج میدست ها ينگاهش رو. زد یم

 آره؟ یفرار کن تیبا هم سلول یخواست

 یقدم جلوتر آمد و من تکان کی. حرکت بهش زل زدم یصامت و ب. من نبود یماه ناج يکه پر یعنی نیا

شد کف دستش را  یکالفه م یطور بود وقت نیمهرداد دولتشاه هم هم. دیبه صورتش کش یدست. کوچک خوردم

ماجرا  يتو یدست کیداشتم او هم  دیدانم چرا هنوز ام ینم. دیکش یم نییچانه اش پا ياش تا رو ینیب ریاز ز

 .داشته باشد

 ؟يغذا بخور یتون یم: اشاره کرد میدست ها به

اره دور خودش زد و دوب یچرخ. من را گرفته است یهست و از طرف چه کس یدانستم ک ینم. را ندادم جوابش

 غذا بخور به نفعته: قرار گرفت میرو به رو

غذا بخورم؟ قول  يهستم؟ چطور نجایمن چرا ا: داد زده بود و من گفتم یم تیآدم يکه بو یحرف کی باالخره

 دیدستم رو باز کن... نرم  ییدم جا یم

نگهش  شیلب ها يو رو دیدماغش کش غهیت يانگشت اشاره اش را رو. را گرفتم مقابلش میدست ها ملتمسانه

 فعالً نه: لبش برداشت و گفت يدستش را از رو. میمچ دست ها يشده بودند رو خیم شیچشم ها. داشت

 چه خبره نجایا دیتو رو خدا به من بگ: خواست برود از جا بلند شدم و پشت سرش راه افتادم یم

 یدارن بهتره لج نکنباهات کار  یبهتره، ول یندون: و من را آرام هل داد عقب ستادیدر ا کینزد

نشستم کف اتاق و . پشت در گذاشته شد نیسنگ یئیو همان ش دیچرخ دیکل يرا بست و دوباره قفل تو در

که مرجان دور  يریسوخت حتماً رد زنج یهم م میپوست گلو. میکوتاه دستبند را حلقه کردم دور زانو ریزنج
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زخم کرده  نیمیکتفم را س. بودتنم نمانده  يسالم تو يجا کی گرید. پوستم مانده بود يگردنم انداخته بود رو

 ریاستخوان کتفم ت. سوخت یم میپهلو. کرد یام را هم خودش شکسته بود و حاال تمام بدنم درد م ینیب. بود

برسد و او را به  بیاز غ یجان  برگشته و منتظر است کس مهیرا داشتم که از تصادف ن یو حس آدم دیکش یم

 .دردناك تر یلیخ. بدنم بود يرو يتر از زخم ها ردناكد یلیانتظار خ. برساند مارستانیب نیاول

*** 

به جهنم که تحت نظر بودم مگر . رمیبگ دهیدنبال سرم بود ناد مارستانیرا که از ب یرنگ اهیکردم سمند س یسع

آمد پا  یم نمدرست کنم؟ اما بد یمشکل شیفندق خبر داشتم که حاال به خاطر تحت نظر بودن برا يمن از جا

. گاز گذاشته جلو بزند و آچمز شود يراحت دنبال سرم افتاده و پا رو الیطور که با خ نیترمز بزنم تا ا يرو

وسط چهارراه درست . فاصله اش را کوتاه کند یکردم و او هم ناچار شد کم ادیبه چهارراه سرعتم را ز دهینرس

تا بخواهد به . دست راستم ابانیخ يبروم راهم را کج کردم و انداختم تو میخواهم مستق یکرد م الیکه خ ییجا

حال خودم  یبه صورت ب. بوق زنان راهش را سد کردند ییروبه رو يها نیو ماش دچراغ قرمز ش دیایخودش ب

. ساعدم جا خوش کرده بود يکبود رو یماه گرفتگ کیکه مثل  وکتیآنژ يبعد به جا. نگاه کردم نهییآ يتو

 .شد یم وانهیزده ام د رونیب مارستانیمقدمه از ب یب دیفهم یاگر م ونیهما

. فندق من هنوز زنده بود. چه بر سرم آمده است دمیفهم یم دیبا. شوم وانهیبود که خودم د نیبهتر از ا یول

 یاداره آگاه يکه تو يهمان روز یحت. قدر بهش فکر کرده بودم که انگار کنارش باشم نیا. مطمئن بودم

معلوم شد که همان موقع  شرفت و خب بعد یلحظه صورتش از ذهنم کنار نم کیمشغول سوال و جواب بودم 

 لمیهمان ف یگفتند خودش فرار کرده است ول یرفتند و م ینم رباریز یاگرچه ماموران آگاه. بودنش دهیدزد

 يبرا يدلوار نیکه نازن يزرو. داد قصد جانش را کرده بودند یپخش شده بود نشان م نترنتیا يکه رو ییها

کردم  یوقت فکر نم چیکرد ه يرژ لب قرمز عالمتگذار با نمیماش شهیش ياش رو یسبوکیخنداندن دوستان ف

 يها لمیف نیتر نندهیاز پرب یکیبه  لیتهران تبد يها ابانیخ يکه دوستش دارم تو یکس يصحنه کتک کار

برخورد  گرید ،یسرگرم کیشد به  یم لیمملکت تبد نیا يگرفتن جان آدم ها تو يباز یوقت. شود ینترنتیا

 .دیرس یبه نظر م یمعن یب یلیخ يساده ا یشوخ نیبه خاطر چن يردلوا نیخشن من با نازن

داد  صیبردند، امروز دکتر تشخ مارستانیشدم و من را به ب نیساخته پهن زم میآن برج ن یکنار ستون بتن روزید

 هیاز توص قهیدق کیمراقب حالم باشم و درست  شتریب یکم دیاست و با یتادگاز پا اف نیعلت ا ادیز یفشار عصب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٤٤٩ 

: گفت یبود و به دوستش م ستادهیکنارم ا الیخ یب. دمیرا د لمیاز دکترها ف یکیدست  ياش نگذشته بود که تو

 شده؟ یچ روزیپر يدیفهم يوا

چشم من  يدرآورد و جلو دشیروپوش سف بیرا از ج لشیموبا یگوش ،یچ دیهمکارش بخواهد بگو ایدوست  تا

تا . پناه افتاده بود یب وانهید کیمشت و لگد  ریبا لذت فندق را به دوستش نشان داد که ز دیآن صفحه وا يتو

راست  کی. خودم مرخص شدم درخواستو بعد هم آنا بخواهند سر برسند از جا بلند شدم و به  دیو ناه ونیهما

کم کردن شر  يکارها انگار برا نیهمه ا یبود راه افتادم ول نگیپارک يکه تو گرمید نیرفتم شرکت و با ماش

گم  اهینگاه کردم و خوشبختانه سمند س نیماش نهییدوباره به آ. بود دهیفا یکه من را تحت نظر داشت ب یکس

 .مهم نبود. منتظرم نباشد يماجد ردفت يمعلوم نبود جلو یشده بود ول

 یچون حاال همه م ینشده ول يزنگ زده بودم و او هم گفته بود که خبر تازه ا يبه دفتر ماجد مارستانیب از

حساب به دفترش  هیتسو يتوانم برا یدهد پرونده را واگذار کند و م یم حیاستخدام کرده ترج یدانند که او را ک

. اخته بودمرا خوب شن يمن ماجد. دهد یکارها را م بیترت یو منش ستمیدفتر ن يگفته بود خودم تو. بروم

 .خودت را به دفتر من برسان یتوان یکه هرطور م یعنیحرف  نیا. گرفته باشد یمیتصم نیمحال بود چن

سمند،  يبه جا یرنگ نبود ول اهیاز سمند س يخبر. دور و برم را نگاه کردم. بودم ستادهیدفترش ا يجلو حاال

آمد  یمشت شده داشت م ییسپر کرده و دست ها يا نهیبا س ،یعصب يبا قدم ها. راهم سبز شد يجلو دیسع

همانجا راست  نیهم يبراآمد  یرفتم تندتر جلو م یاگر عقب م. داد یهجوم م کیژستش خبر از . طرفم

و  یتازه متوجه مندل. چانه ام کند مچ دستش را سفت گرفتم يحواله  یو تا دستش را بلند کرد مشت ستادمیا

تازه از  نکهیبا ا. آوردم نییرا پا دیمچ دست سع. اند دهیساعت هم نخواب کید ز یشان داد م افهیاعظم شدم که ق

. من شود فیباره حر کیتوانست  یو قد کوتاهش نم یخاطر فربگ بهبلند شده بودم اما  مارستانیتخت ب يرو

 برو کنار: دیکش ادیسرش فر یکه مندل دیایخواست جلو ب. هلش دادم عقب

 کرده یچه غلط نمیبذار بب میچشم به راه نجایدو روزه ا: نفس نفس زنان گفت دیسع

 د؟یکن یچه کار م نجایا: و بعد اعظم نگاه کردم یخسته مندل يچشم ها به

چقدر دروغ؟ چقدر؟ دختر ...  گنیگفتن دخترت خودش فرار کرده، دروغ م یتو آگاه: کنان گفت نیف نیف اعظم

 نیهست مارستانیپدرتون گفت ب... در خونه تون  میرفت روزید. مینیبلکه شما رو بب نجایا میکاره بود؟ اومد نیمن ا

 یشکیدنبال بچه ام بگردم؟ چرا ه يشده ا بکدوم خرا يتو... بگه  يزیچ کی لشیبلکه وک نجایا میاومد... 

 ده؟ یجواب ما رو نم
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 ...نگران : فرستادم رونیآمد به زحمت ب یو نفسم را که باال نم دمیخشکم را مک يها لب

 ؟يبته چه بر سرش آورد یب: برداشت طرفم زیدوباره خ دیام کامل نشده سع جمله

 ....که  ارمیسرت م ییبال یدهن وا کن گهیبار د کی: طرفش و انگشت اشاره ام را گرفتم سمتش دمیچرخ

که درد تا  چاندیپ يتم را جورتا به خودم بجنبم دس. واریطرفم و کوباندم به د دینداد حرفم تمام شود پر امان

طرفش و با زانو به  دمیچرخ. نبود یکار مندل نیا یداشت او را جدا کند ول یسع یمندل. گردنم منتشر شد يتو

صورتش . اش را محکم گرفتم قهیو  فشرفتم طر. دستش شل شد و مچ دستم آزاد شد. وسط پاهاش ضربه زدم

است هنوز از رو  ادیدانستم چقدر ز یکه خوب م يبا وجود درد. شیچشم ها يزل زدم تو. از درد جمع شده بود

 .نرفته بود

که  ییفرستمت جا یم یمن شاخ و شونه بکش يبرا يبخوا گهیبار د کی... حرفم تموم بشه  ینگذاشت: گفتم

 هم در خدمتم يدارم آدمش رو، زندان بخوا يخوا یکتک م... همه جوره اش رو هم بلدم ... انداخت  یعرب ن

 ؟يدیشن: دمیاش را محکم تر کش قهی

دنبال  دیندازیسر خرمن رو چرا هر دفعه راه م يلولو نیا: گفتم یرو به مندل. دیداد و عقب کش یلب فحش ریز

 خودتون؟

 ینم یچیبودم، گفت ه لشیوک شیاالن پ نیهم: گفت یمندل. تند رفته بودم يادیز. و دلخور بود یعصب لحنم

 کجا مونده دخترم؟ م؟یچه کار کن... دونه 

دانم فندق کجاست؟ هنوز باور نکرده بودند که من هم طرف خودشان هستم نه  یکردند من م یفکر م چرا

 مقابلشان؟

منم به اندازه شما نگران  دیدونم کجاست و مطمئن باش یواقعاً نم. حرف بزنم يماجد يبا آقا نیاجازه بد: گفتم

 حالش هستم

 ینم يزیمن که گفتم چ...  يدید: رو به اعظم گفت یمندل. ندادم یتیهش اهماما ب دیغر يزیلب چ ریز دیسع

 دونه

خونه تا  نیخواهش کنم برگرد شهیم ن،یکنم چقدر نگران هست یمن درك م یخانم بهشت: اعظم نگاه کردم به

 چه کار کنم؟ دیبا نمیبب

جا تا از بچه ام خبر  نیبمونم هم سال هم کیاگر شده . ...جا نیمونم هم ینه م: فندق سر باال انداخت مامان

 رمیبگ
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 .زدینداشت که بر یاشک گرید ینگاه کرد ول یبه مندل دانهیناام

گرفتم  يدم هر خبر یبهتون قول م... کنه  یرو حل نم يزیموندن شما چ یول دیدون یهرطور صالح م: گفتم

 اول از همه به شما زنگ بزنم

 باشه؟: نگاه کردم یمندل به

شما رو تحت  یکس: گفتم ینبود به مندل اهیسمند س. دوباره به دور و برم نگاه کردم. به افسوس تکان داد يسر

 نظر نداشته؟

 یمندل. کند دایباشد که به گم شدن فندق ربط پ يجمله خبر تازه ا کی نیانگار ا. نفرشان برگشتند طرفم هرسه

 ده؟یبچه ام رو دزد یک: جلوتر آمد

 شیبرگرده پ دیشا... بشه  دایپ یسرنخ يهمه رو تحت نظر دارن بلکه رد یگفتن از آگاه یول... دونم  ینم -

 دونم ینم... شما 

 فعالً با اجازه: گفتم. نگاهم کردند دواریو ام ساکت

 یول. کردن آنها دیچشم انتظار بود و بدتر از آن ناام يرو به رو شدن ها با خانواده ا نیهم ایکار دن نیتر سخت

 هم داشتم؟ يچاره ا

را سر داد  ينگاهم کرد و کاغذ یمنش. مشکوك است یبیشدم و حس کردم اوضاع به طرز غر يدفتر ماجد وارد

 دیجلسه دارن لطفاً منتظر بمون يماجد يآقا: داخل اتاق و بلند گفت نینوشته بود بر شیرو. میرو يجلو

 کشه؟یباشه چقدر جلسه شون طول م: گفتم

 دونم ینم: مکث کرد و بعد گفت یمنش

 يآمد، خودش هم انگار تو یبحث و حرف م يصدا ياتاق ماجد ياز تو. که اشاره زده بود يرفتم طرف در آرام

 یکه منش یاتاق يرفتم تو. است ستادهیکه کنار پنجره ا دمید یباز بود و به وضوح م مهیدر اتاق ن. اتاقش بود

 .اش و اشاره کرد در را ببندم ینیب يانگشت گذاشت رو. دمیرا د يبهش اشاره کرده بود و انور

...  ارم؟یم ییاالن براتون چا دیبلند بگو یالیخ یرو به آدم یشده بود؟ که منش دهیچیحد اوضاع پ نیتا ا یعنی

 افتاده بود؟ یک ریگ يهم شنود گذاشته بودند؟ مگر شاد يدفتر ماجد يتو یحت

 حالت بد بوده انگار؟: گفت شدیم دهیکه به زحمت شن ییبا صدا يانور

 رفتن؟: تکان دادم و او ادامه داد دییبه تا يسر

 میهست... نگران هستن ... دونم  ینم: یدادم به صندل هیتک. به خانواده فندق بود منظورش
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فرهمند  ایزو یقتل نداره ول نیبه ا یربط چیفرهمند و روزبه سرمد ه ایاختالس زو هیقض: مقابلم و گفت نشست

 قتل ربط داره نیبه ا یلیخ

 اسر؟یشرکت : گفتم. ندیصورتم بب يحرفش را تو ریماند تا تاث ساکت

البته  هیربطش چ دیبشه فهم ایزو قیفکر کنم از طر...  یدونم چه ربط ینم یاونم ربط داره، ول: تکان داد يسر

 هیاگر بدونم االن کدوم گور

 ؟یچ یعنی: جا بلند شدم از

 و آروم تر حرف بزن نیبش -

 دمیو کجا شن یدونم اسمش رو از ک ینم یجا ثبت نشده، من حت چیه یشرکت لعنت نیا: گفتم آرام

 هیفرهمند  ایکه زو نهیا دمیکه فهم ییزهایبه هرحال چ. است هیقض يشرکت کجا نیمنم برام سواله که ا -

 بوده ينفوذ

 اسر؟یاز طرف شرکت  -

 کنه یاون شرکت کار م يکه نامزدش تو میفرض رو قبول کن نیاگر ا...  دیشا -

 نامزد داشته اینامزدش؟ مگر زو -

 آره؟: کالفه نگاهش کردم. دیبا دست پشت گردنش را مال. شد ساکت

رفعت  ادتهی... شرکت  ياصالً انگار به خاطر نامزدش اومده بوده تو... آره داشته : و گفت میرو به رو نشست

زدن روزبه سرمد و با  کیت هیکرده؟ نامزدش بوده که قض یشرکت باهاش جر و بحث م ينفر جلو هیگفت 

 بوده دهیفهم ایزو

 داره؟ ارشیبه قتل ک یچه ربط نیخب ا -

افتاده که  یاتفاق هیوسط  نیکه ا نهیو حدسم ا هیصنعت یطراح ينامزدش دانشجو: میچشم ها يزد تو زل

کمک به نامزدش با  يداده به جا حیوسط ترج نیا ایو از قضا زو رو بفرسته داخل شرکت شما ایمجبور شده زو

 تو رو بچاپه يبابا يروزبه پول ها

 ؟یمطمئن ای اتهیحدس نایا -

 یدارن دنبالش م. شده و تا االن برنگشته دیصبح ناپد روزیگفتن د. با دو نفر همخونه بود ا،یرفتم دنبال زو -

اسکن  ریشده قوز باالقوز و همه مون االن ز گهیبا همد ایو گم شدن زو يکه گم شدن شاد نهیگردن واسه هم

 میهست یآگاه
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 دنبال نامزدش یرفت یخب م -

با هم  ایزو يها يهم خونه ا يبشن بازم جلو دیهردوتاشون ناپد نکهیقبل از ا یرفتم، اونم گم و گور شده ول -

 کیهردوتاشون رو  ایآب کرده  ریرو ز یکین سر او شونیکی ای. نرفتن گهیپس به نظرم با همد. بحث کردن

 نفر گرفته و گم و گور کرده

 شده؟ یچ: نشست کنارم. نفسم نامنظم شده بود. داد یام را فشار م نهیقفسه س شتریلحظه به لحظه ب اضطراب

 ...که  دمینکش يهمه در به در نیمن ا: گفتم. خونسرد بود یلیاو خ یام راه افتاد ول قهیاز شق عرق

زندان  يخواسته وگرنه کشتنش تو یرو گرفته زنده اش رو م يشاد ینگران نباش هرک: به شانه ام زد یدست

 راحت تر بود

 ؟یقدر مطمئن نیاز کجا ا: شیچشم ها يزدم تو زل

 تجربه: باال انداخت شانه

 نکهیا...  زدهیحرف م زایجور چ نیدرباره کارخونه زدن و پولدار شدن و ا یفرشاد متق: بلند شد و گفت شیجا از

 ...خودش رو به  ایزو

 ؟یفرشاد متق نمیصبر کن بب: را باال آوردم دستم

کثافت  يهم گفته به خاطر تو االن تا خرخره تو ایو زو یو پوچ فروخت چیگفته خودت رو به ه...  اینامزد زو -

 فرو رفتم

 کنن؟ یم یچه غلط یآگاه يمزخرف تو تو يهمکارا نیپس ا -

هست به اون شرکت ربط  یهستن، به نظرشون ماجرا هرچ اسریشرکت  يدنبال ردپا یکنن ول یغلط که نم -

 شده دایکافور پ يزیمقدار ناچ هیبرادرت  یگزارش کالبدشکاف يداره و البته تو

تو رو کرده  يقصد خانواده  یهرک: که زل زده بود به صورتم نگاه کردم يمنگ به انور.... کافور ! کافور کافور؟

بوده که دائم بهش دادن  يکافور نیبرادرت واسه هم یمشکل جنس ده،ینقشه اش رو کش شیوقت پ یلیاز خ

 حدس منه نیخودش بفهمه، البته ا نکهیبخوره بدون ا

 دن؟یفهم نویاالن ا: تکان دادم يسر

رو  یباعث شد برم گزارش کالبد شکاف یمشکل جنس هیو اون قض یاون نامه جعل یول. دنیاالن که نفهم  -

 رو به هم بفهمم نایدوباره از نو بخونم و ربط ا

 تونسته بهش کافور بده آخه؟ یم یک ؟یک -
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 ستیازش ن ییردپا چیکه من در به در دنبالش هستم و ه يدوست دختر دیدونم شا ینم -

. خوان ما رو نابود کنن یزد که م یعده آدم حرف م هیاز  ونیهما: گفتم. افتاد ونیهما يبه حرف ها ادمی

 ایزو قیکه از طر يکار داده؟یانجام م ونیکه هما يباشن؟ به خاطر کار دهیرو کش ایممکنه اونا نقشه قتل ک

 ازش باخبر شدن؟

فعالً که بچه ... نه  ایباشه  یشرکت واقع نیدونم ا ینم یحت... دونم  ینم: فرستاد رونیبه سقف نفسش را ب رو

مدل  نیا یبودن ول يحرفه ا یلیخ دیشا. کرد ینکردن وگرنه رابط من خبرم م دایازش پ یچیه یآگاه يها

 ونیقدرت داره که سر هما ياون قدر میزن یکه ازش حرف م یشرکت... مسخره است ... دونم  ینم... قتل 

 دور و دراز نداره يبرنامه ها نیبه ا یاجیاحت چیه.. ساده تر به طاق بکوبونه  يدولتشاه رو از راهها

 ؟یپس چ -

قطعه هاش رو کنار هم  دیکه با میبزرگ طرف يتابلو هیکردم با  یدونم، فکر م ینم: کرد به قدم زدن شروع

راههاش به هم ربط  یراههاش بن بسته و بعض یکه بعض میماز طرف هیظاهراً با  یول میو به جواب برس مینیبچ

 ینداره ول یو برهم حتماً به هم ربط درهماطالعات  نیو ا ایقتل ک... شه  یلزوماً به جواب ما ختم نم یداره ول

 هیربط سرنخ اصل یاطالعات ب نیاز هم یکیقطعاً 

...  یسرنخ هی...  يرد هی م؟یکن دایرو پ يچطور شاد م؟یمشکل رو حل کن دیاالن چطور با...  یکن یم جمیگ -

 دونم ینم...  هی

 هستن دکتر منتظرتون دییدولتشاه بفرما يآقا: بلند گفت یمنش

و نامزدش  ایبگردم دنبال زو دیفعالً با. سراغت امیکردم خودم م دایپ ياگه خبر تازه ا: به در اشاره زد يانور

به شرکت  ياشاره ا چیباشه ه ادتی ده،یسوال هامون رو جواب م يسر هیحداقل ...  هیسرنخ خوب نیمطمئنم ا

بعد کار من با ...  رونیب دهیرو درز م رهاداخل اداره خب یکیممکنه بو ببرن که  یآگاه يبچه ها. ینکن اسری

 شهیرابطم سخت م

 یرا ورق م يو متفکر پرونده ا زیخودش نشسته بود پشت م. يرا آرام باز کرد و من رفتم به سمت اتاق ماجد در

 دییبفرما: گفت. زد

 یلیخ: گفت. گاهش کردممنتظر ن. آمد ینم رونیاز ب ییصدا چیه. به در کینزد یصندل نیآخر يرو نشستم

باشه  یکه به نفع خانم بهشت یاتفاق پرونده رو ببرم به سمت نیکنم با هم یم یشده، دارم سع دهیچیاوضاع پ

 آخرش توجه کردن بخشفقط به  یآگاه يپخش شده و دوستان ما تو نترنتیا يرو لمشیمتاسفانه ف یول
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 بال رو سرش آوردن نیزندان ا يکه تو ییاونا: گفتم. ها بود نیماش انیم يشاد دنیدانستم منظورش به دو یم

 ...بوده که دختره  نیکه گفتن ا يزیشده، تنها چ ییازشون بازجو -

بعد هم . شده و کتکش زده یعصبان شیکرده و کنار دست سیاز ترس خودش رو خ: بعد آرام گفت. کرد مکث

 یگفته م... رو حاشا کرده  یکالً همه چ... دور بره  ادیتونه ز یدونسته نم یکرده فرار کنه چون م کشیتحر

جلسه  يکه شاد يروز نهمو یدونست یم. دهیخواستم براش دردسر درست کنم چون همه جا رو به گند کش

 کشته شده؟ یزندان هیدادگاه داشته 

: از سواالت به ذهنم هجوم آورد یبعد موج. رفت ادمیپلک زدن از . يماجد يلب ها يشدم رو خیم هیثان چند

 داشته؟ يبه شاد یچه ربط

بوده و  يشاد یدستور گرفته که هم اتاق یرو ساخته ظاهراً از کس چارهیکه کار اون ب یکس یول... دونم  ینم -

 یکمک کرده تا اون هم اتاق نیداد شونیکه شما به اشتباه به قصد کمک به ا ییزنن پول ها یالبته حدس م

ماه هم  يکه پر يدرست روز. هم فرار کرده يخب بالفاصله شاد... ماه به نظرم  يبه اسم پر یخانم .فرار کنه

 هستن ادیشده انگار ز دیناپد يآمار آدم ها... شده  دیانگار ناپد

نزد؟ قطعاً  یموضوع حرف نیراجع به ا يچرا انور. شدم یم جیکم کم داشتم گ. و نامزدش بود ایبه زو منظورش

کرده بود جزو  دشیکه تهد یهمان کس دیشا. به پرونده فندق ربط داشت دیبود که شا گرینشانه د کیهم  نیا

 شمیم وونهیدارم د: دمیبه صورتم کش یدست. آدم ها بوده باشند نیهم

 یاز لحاظ اخالق دیبه نظرم رس یداشتم پرونده رو واگذار کنم ول میاول تصم: کاغذ زد يرا رو سشینو روان

 ستیدرست ن

دفترش شنود  يتو میزدیکه حدس م یکسان يالبد برا. کرد یم هیرا که پشت تلفن زده بود توج یحرف داشت

 .گذاشته اند

 بله متوجهم: تکان دادم دییبه تا يسر

 ...شد خودمون  يهرخبر دییبفرما یبه پدر و مادر خانم بهشت شهیم: جا بلند شد از

 خب نگرانند یول... گفتم  -

 رسه یکنه با زور چماق راحت تر به جواب م یم الیلوون پنبه هم همراهشونه که خپه هی: زد پوزخند

از  یحساب نییکنه اون پا جادیا یمزاحمت گهیفکر نکنم د یبله متاسفانه ول: گفتم. بود دیبه سع منظورش

 خجالتش دراومدم
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بشه و  دایپ زیعز يشاد يبه زود دوارمیام: آرام گفت یلیو خ ستادیلبش نشست و کنارم ا يرو تیرضا لبخند

 نیزبون نفهم دار بیرق هیبه نظرم  یبرگرده کنار پدر و مادرش ول

 نیدردسر من با خودش و خانواده اش بزرگتر از ا...  دینگران نباش ستین ياون عدد: سر تکان دادم نیغمگ

 حل بشه زیکه همه چ دوارمیام...  زهاستیچ

 دوارمیام: دیبه شانه ام کش یدست

 دیموفق باش: دست دراز کرد طرفم. نگاه کردساعتش  به

 ممنون: را فشردم دستش

قدر احمق بودند که  نیچرا ا. دورتر پارك کرده بود ییکه جا دمیرا د اهیزدم سمند س رونیکه ب يدفتر ماجد از

البد . آمد یگفتم حتماً خونش به جوش م یم يرا به انور نیگرفتند؟ اگر ا یآدم را تحت نظر م ییتابلو نیبه ا

. کردند یتر انتخاب م جیتر و را یمعمول نیماش کیحداقل . کمبود امکانات. داشت شیساده هم برا هیتوج کی

را قرض بدهد تا راحت تر بتوانم از دستشان  نشیماش يگفتم چند روز یبه رفعت م دیبا. دیسف دیپرا کیمثالً 

 .شد یساده تر م يحداقل مالقات انور يطور نیا. فرار کنم

روزها دوتا  نیا. کنند بمیو تعق میایب رونیگوشه منتظر بودند تا ب کیهم  دیشا. فندق رفته بودند يو بابا مامان

 کیکاش . دور و برم ناممکن شده بود ياعتماد کردن به آدم ها. آدم که بشود بهش اعتماد کرد اطرافم نبود

بپرسم،  يزیتوانستم چ یکه نم ونیخب از خود هما. گفت که نگرانم شده است دیناه. زدم یم رضایبه عل يسر

طرف فندق  یاگر نگران حالم باشد، وقت یبزند تازه از کجا بدانم که او طرف من است حت یچون محال بود حرف

 یم دیکه داشت شا یبه خاطر شغل گذشته پدرش و ارتباطات رضایعل یول. ستیطرف من هم ن یعنی ستین

 دیهست با یشرکت چ نیکه بدانم ا نیقبل از ا یول. هست یشرکت جورچه  یلعنت اسریشرکت  دینست بگوتوا

 يشرکت هم رو يحاال که من تحت نظر بودم و کارها. نه ایهست  يشدم خودش آدم قابل اعتماد یمطمئن م

 .رضایگرفتن عل رنظریآمد جز ز یاز دستم برنم يکار چیشده بود ه دیهوا بود و فندق هم ناپد

*** 

 یم داینور را پ کیبلند شوم و آن رشته بار میتوانستم از جا یم دیفقط با. نه نگذشته. از کار گذشته است کار

توانستم رشته  یبود و من نم کیهوا تار. دمیکش یم رونیرفتم و خودم را از درز پنجره ب یکردم و ازش باال م

 يچاقو کی. ساختم یچاقو هم م کیازش . استدانستم کج یاگر م. مکرد یم شیدایاگر پ. کنم داینورم را پ ي

 یم. شد یآخ چقدر خوب م. دمیکش یم رونیچرك و کثافت بود را ب یو هرچ میزخم پهلو يداغ که فرو کنم تو
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شدم و  یتخت بلند م ياز رو دیفقط با. دادم تا زخم کف دستم را بچزاند یدستم و فشارش م يگرفتمش تو

. ساختم یطناب م کیکردم و ازش  یطرف و آن طرف پخش شده بود جمع م نینور را که ا يتکه تکه ها

آره؟ ازش  ایآره؟ ک. اهیس يها هیبه جنگ سا میرفت یم. مانیها یمثل بچگ گریبا همد ییدوتا. هم بود ارشیک

 یرز پنجره باد مانگار از د. شود یلرزان شده که کوتاه و بلند م يبه شعله ا لیتبد ارشیک ؟یساخت یم ریشمش

و  نییموکت سر بخورم پا يتوانستم از رو یاگر م. بلرزد یرو به خاموش یکند مثل شمع یمجبورش م ووزد 

حاال که در  یحت ای. رمیوزش باد را بگ يتوانستم جلو یم دیکه سر و ته شده شا يخودم را برسانم به پنجره ا

سقف چرا سر و ته شده است؟ . رونیبخورم ب زیو از سقف ل نییشد خودم را پرت کنم پا یاتاق باز شده کاش م

 شیموها یسر و ته است ول یموشراب. ازش داخل شده یکه حاال موشراب يبتوانم خودم را برسانم به آن در دیبا

 داریب دیبا. است نیحتماً هم نم؟یب یمن خواب م. ماه او را فرستاده  يحتماً پر. طرفم دیآ یدارد م. ستندین زانیآو

 میرو ينور جلو يزن سر و ته نشده است؟ رشته  نیا یشراب يچرا موها گرنهخواب هستم و يمن تو. شوم

. از هم باز شده اند میدست ها. سوزد یکف دستم م. رمشیگ یکنم و م یدست دراز م. خورد یتکان تکان م

من آنقدر . رود یم رونیخورد و از پنجره ب یلغزان سر م یماه کینور مثل . شده است بیدستبند دور دستم غ

نور  يرشته . کشد یم رونینور را از درز پنجره ب یموشراب. رشته نور را نگه دارم کیتوانم  یعرضه ام که نم یب

 یتخته نئوپان. سوزاند یرا م میآورد به طرفم و چشم ها یبزرگ هجوم م ییطال يکالف کاموا کیمثل 

 یتند تند کنار گوشم ورد م یشرابحاال تمام اتاق غرق نور است و مو. اومت کندحمله مق نیا ينتوانسته جلو

سقف . کند یبسته ام را نرم م خیدردناك و  يشود و استخوان ها یتنم پهن م يرو ينور مثل پماد. خواند

 يزیچ. شود یتنم پهن م ينرم و دلچسب رو يزیچ. افتاده ام نیتخت کف زم يو من رو شیبرگشته سرجا

آشنا  يبو نیانگار ا. کنارم نشسته است یاندازد که زمان یم ییآدم آشنا ادیپتو من را  يبو. گرم يپتو کی مثل

 يتو یموشراب يصدا. شوم یحل م ظیگرم و غل يدر خاطره ا. شده است دهیدنبال سرم کش شیوقت پ یلیاز خ

منتظر  یتیکرده است رو به جمع لیآن آشنا را به من تحم يکه بو ییبا پتو. شود یمنعکس م یخال ییفضا

. ستیلرزان ن يشعله  گریهم د ارشیک یحت. بخوانم يزیلبخند به لب منتظر است که چ تیجمع. ام ستادهیا

شانه ام را  يرو یدست. منتظر من است نهیدست به س تیجمع انیم ییپررنگ که جا یشده به آدم لیتبد

 نیا یتح. تلخ اضافه شده است يآشنا به آن بو ییاما صدا نمیب یرا نم یکس یگردم ول یبرم. کند ینوازش م

 ه؟یک تیعشق زندگ نیپرسد اول یکه م ییصدا. شناسم یصدا را هم م
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رنگ که شب  یحاال با لباس سرخاب. کند پتو را رها کنم یمجبورم م زیم يرو یشدن چکش دهیکوب يصدا

رنگ  دیسف یو از دهنش کف دهیدراز کش یقاض زیم يرو ارشیک. ام ستادهیا یقاض يبودم جلو دهیپوش یهمانیم

 تیجمع يبه جا. افتم یاستخر است فرو م هیکه شب یاهیس يروم و در گود یعقب عقب م. است ختهیر رونیب

قرار بود  اورمیب ادیکنم به  یم یسع. کند یکنار گوشم پچ پچه م یکس. بلعد یخودش م يمن را تو یاهیس ریق

. گرمم است. خورد یمشامم م ریآشنا دوباره ز يبو. شود یمثل دوده از اطرافم پراکنده م اهیس ریق. بخوانم یچ

روند و پوستم  یتنم فرو م يتو یفیظر يها زهیباال آمده مثل ن میگلوکه تا  ییپتو زیر ينور از درزها يرشته ها

 یدارد بدنم را سرخ م یسانگار ک. را حس کنم يزیسرخ شدن چ يتوانم بو یم یحت. به جلز و ولز افتاده است

 یدست. نمپتو را کنار بز دیبا. کنم یتقال م. چدیپ یبلند شده به هم م میکه از زخم ها یتعفن يمعده ام از بو. کند

آزاد هستند و  میدست ها. زدیر یتنم فرو م يداغ رو یعیبعد ما. دارد یخودم نگه م يجا يمحکم من را تو

درست . لرزان و کمرنگ شده است يبه موجود لیدوباره تبد ارشیک. کنم یتقال م. ستیتنم ن يزیانگار که چ

 میپلک ها انیدرخت ها را از م دهیخشک يتوانم ساقه ها یم. باشد به درز پنجره دهیکه چسب یمثل بادبادک

لرزان درست مثل درخت  يدرخت ها. برد یرا با خودش م ارشیپنجره را ببندد وگرنه باد ک دیبا یکس. نمیبب

را  ارشیبه ک زانیکه نخ آو يدختر يخنده  يافتاده و صدا ریشاخه ها گ انیم ارشیک. ما هستند يخانه  يها

 يرو میپاها. روم یپنجره م کیشوم و تا نزد یتخت بلند م ياز رو. وردخ یدهد به گوشم م یم يباز يباز

. هست یآن دخترك ک نمیکنم بب یم یپشت پنجره و سع يها لهیم يکنم تو یخودم را چفت م. ستندین نیزم

 يزیدفترخاطراتم چ يخواستم درباره اش تو یاست که م ادمیخوب . ام دهیمنظره را د نیبار ا کیانگار قبالً 

 .چرا ننوشتم ستین ادمیاما . سمیبنو

 .يمن با اون دختر ناراحت شد دنیچون از د دیگو یشاخه ها م ياز ال ارشیک

 ا؟یبود ک یاسمش چ: کنم یباز م لب

 یوزد و من را هل م یم يباد سرد. دیگو یم یدر جوابم چ ارشیتوانم بفهمم ک یخندد و نم یبلندتر م دخترك

 ادمی يزیچ چیدانم چرا ه ینم. گنگ است زیدانم چرا همه چ ینم. شوم یپتو م ریدوباره اس. تخت يدهد تو

 .دیآ ینم

. صورتش همان طور کدر است. کنم یگاهش مباز ن مهین يپلک ها ياز ال. مالد یرا م میمچ دست ها یموشراب

را  يزیکنم چ یم یزندان هستم؟ سع يزندان هستم؟ من تو ينکند من تو. خورد یمشامم م ریز يگاریس يبو

. شود یاتاق بزرگ م. اندکلمه زندان قفل شده  يرو میلب ها یول میبگو یکنم به موشراب یکه بهش فکر م
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 ستیب يمن شاد.... ساله  ستیب يمن شاد. کنم ینگاه م وارید يتختم نشسته ام و به دستخط خودم رو يرو

مشغول قل دادن  یکیتار يتو یانگار کس. کند یذهنم را چند پاره م نیزم يرو يزیچ ختنیر يصدا.... ساله 

است و صورتش نامعلوم  ستادهیا ارشیقاب پنجره کنار ک يتو دیمروار. است نیزم يرو دیگرد مروار يدانه ها

 یتنم م. شده است بینور غ يرشته . زند یکه رنگش به خون م ستیآسمان دیو مروار ارشیک نهیپس زم. است

 يبو. رود یکنم و پتو کنار م یتقال م. بردارد کلمیه يرا از رو نیسنگ يپتو نیا یکیخواهد  یسوزد و دلم م

 یکه م یشود به آدم یم لیتبد. پنجره کیخورد تا نزد یشود و هل م یدماغم رد م ریز یمیآن مثل نس

 ه؟یک تیعشق زندگ نیاول: پرسد یزند و م یدارد لبخند م. شناسم

دستم را . کمرنگ است ارشیو مثل ک ستادهیپنجره ا يها لهیکه کنار م يمرد نیهم. شناسم یمرد را م نیا من

لب . تخت کنده شوم نیبه من کمک کند تا از ا دیبا یکی. خواهم که کمکم کند یکنم طرفش و م یدراز م

 مهرداد: میگو یکنم و م یرا به زحمت از هم باز م میها

توانم از خودم بپرسم مهرداد تنها؟  یلحظه ها فقط م نیشود در آخر یم دیشود و همه جا سف یشل م بدنم

که من را  یرنگ يریش يدیدر سف قبل از آن که.... نه فقط مهرداد دیگو یگوشم م يتو یکی... مهرداد دولتشاه 

 .شوم یم دهیاما بلع.... عشق  نیاولمهرداد ...فکر کن....مهرداد دیگو یبلعد فرو بروم باز همان صدا م یم

*** 

چرا؟ او که  یول دهیکش یخواب یمعلوم است که ب. میزند به چشم ها یخسته زل م ییبا چشم ها رضایعل

 یرود و ب یدر کنار م ياز جلو. شدنش باشد دهیرا هم دوست ندارد که بخواهد نگران دزد یبرادرش نمرده، کس

به  لیواقعاً تبد. نمیببتوانم رنگ ترحم را هم  یم یته نگاهش حت. خواهد که بروم داخل یم یحرف چیه

و قطعاً . ندمتورم شده ا یخواب یکه از شدت ب ییو چشم ها فیکث ییبا سر و رو. قابل ترحم شده ام يموجود

طور  نیهم. که دارم یتیجور اتمام حجت است نسبت به وضع کیخانه اش  يوقت غروب جلو نیظاهر شدنم ا

 یاز ب. کس و کار یبدبخت ب دیگو یدلش م يو تو ندک یکنم از پشت به من نگاه م یم یکه طول سالن را ط

 نجا؟یا يآمده ا یکس

 وانهید کیتواند باور کند که من از  یم یحاال هرکس. کند یفکر م نطوریچرخم طرفش تا مطمئن شوم ا یم

 نگیجر يآشپزخانه و صدا يرود تو یم یحرف چیه یب. نمیکند بنش یدست به کمر اشاره م. کم ندارم یچیه

 یخانه اش م يو رو ربه س ینگاه. است ییرایکه مشغول آماده کردن بساط پذ دیگو یفنجان ها م نگیجر

تند پهن شده و سه کاناپه تپل و قرمز  يبه رنگ ها یمیگل نیکف زم. دارد بیو عج خانه شلوغ کی. اندازم
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قطور و  يکتابخانه است پر از کتابها کیمجاور مبل ها  وارید. است دهیچ یرنگ پشت به پنجره و رو به در اصل

 يکرده و داخل آن پر است از قاب ها دایادامه پ وارید يترم کیباکس بلند که تا  کینازك و کنار کتابخانه 

پشت سرم را  يشده و اگر پرده ها نیکوچک و درهم و برهم تزئ يمقابل کتابخانه با چند تابلو وارید. يد یس

جور اعتراض باشد به  کیخانه اش انگار . شود یتند پرده کامل م يشلوغ با رنگ ها يفضا نیهم بکشد ا

وقت و  یآمدن ب نیا. ستین رضایگذشته عل یابیاما حاال وقت ارز. اصول پدرش يو رو دهش یخط کش ستمیس

 .مهم تر بوده است يزیچ يدعوت برا یب

ماگ که به خاطر حرارت . طرفم ردیگ یرا م شیکیو  دیآ یم ریشده با ش ظیو حتماً غل نویدو ماگ پر از کاپوچ با

 يمبل کنار يرو ندینش یم. رمیگ یشود را از دسته م یم لیقرمز متما يبه سو يداخلش از رنگ سورمه ا عیما

 چه عجب: کند ینگاهم م. کرد یتر را انتخاب م کیبود حتماً مبل نزد میاگر اوضاع مثل قد. ام

 ختهیشرکت به هم ر... سرم شلوغه . کنم یذهنم مرور م يسوال آماده کرده بودم تو نیا يرا که برا یجواب

بودم که  يبستر مارستانیب يتو يروز کیخودم هم ... اند  دهیفندق را هم دزد. ..کند  یم تمیآنا اذ.... است 

کند  یطور که نگاهم م نیا یول شوم؟ب بیبه نظرت حق نداشتم غ...  يو کجا دار یدانم از ک یخبرش را نم

 ؟يشد بیتو چرا غ: دهم یسر تکان م. ستین شتریبچه گانه ب یهیجواب ها توج نیانگار که ا

 چرا بهش دقت نکرده بودم؟. عادت را داشت نیهم هم يانور. مبل هیگذارد کنار پا یرا م وانشیل

عادت . انداخته گرشید يپا يرا رو شیداده به مبل و پا هیتک. دیگو یم یچ نمیکنم تا بب یرا جمع م حواسم

پس  دمیوقت نفهم چیرود و ه یبرهنه راه م يبا پا نیراحت کف زم یلیخ. بپوشد ییدمپا. ندارد جوراب بپوشد

 .شوند ینم اهیس شیچرا کف پاها

 منم سرم شلوغ بود -

راحته  المیحداقل خ: زنم یرا بهانه کنم؟ پوزخند م یخواهم سر شلوغ یدانست که م یم. خورم یجوابش جا م از

 نبوده بتیتو به اندازه من توش مص يها یسر شلوغ

 ؟يدار يگاریرسیز: کشم یم رونیب يگاریکنار دستم و س یعسل يگذارم رو یماگ را م. کند ینگاهم م ساکت

من . نکش نجایگفت ا یحداقل م ایبچه؟  يشد يدود یاز ک ؟یاز ک دیپرس یبود حتماً م يگریهروقت د اگر

. یدهد لعنت ینم تیچهارده ساله اش اهم قیاما به رف. دهد یم تیاش اهم یبس که به سالمت. حساسم

 .دهد یتکان م میرو يرا جلو يگاریرسیز

 ؟يدار يشب کار ،يدیکم خواب: خسته اش يچشم ها يزنم تو یآنکه سرم را باال ببرم زل م یب
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 ینم. کنم یرا روشن م گارمیس یعصب. ندینش یم شیگردد سرجا یبغلم و برم ياندازد تو یرا م يگاریرسیز

 یپک م قیعم. برعکس باشد مانیجا دیکه با یاز دست من دلخور است در حال شتریکنم او ب یدانم چرا حس م

 .افتد یبه خارش م میزنم و گلو

 شده؟ یچ: کشد یم ازهیخم

را  گاریخاکه کوتاه س م؟یاز هم دور افتاد يزود نیزودتر حرفت را بزن و شرت را کم کن؟ به هم یعنی نیا

 .کند یتندتر دود م گاریشود و س یهم همراهش کنده م گاریسر سرخ س. تکانم یمحکم م

 شده؟ یچ یدون ینم -

 بدونم؟ دیاز کجا با -

 حالم خرابه؟ یپس چطور خبر داشت -

 زنت زنگ زد گفت -

لبش  يخواهد بلند شوم و آن را از رو یدلم م. صورتش نشسته است يرو يپوزخند. شود یمنقبض م صورتم

 .پاك کنم

 زنه؟ یبه من زنگ م یشیناراحت م هیچ -

 نه: شکنم یم يگاریرسیز يخاموش را تو مهین گاریس

 عجب: خورد یاش م یدنیقلپ از نوش کیدارد و  یرا برم وانشیل

 دایپ میبرا رضایرا عل يو هم ماجد يرسد هم انور یاندازد و به ذهنم م یم يماجد ادیعجب گفتنش من را  نیا

 .کنم به خودم بقبوالنم که بهشان اعتماد دارم یم یسع. کرد

 ....از انور -

راجع به  دیداند نبا یاو از کجا م. اسمش را نبرم یعنی. گذارد یاش م ینیب يدست رو عیجهد و سر یجا م از

 شده وانهیزنت د: دیگو یزنم و او م یآتش م يگرید گاریحرف بزنم؟ س يانور

حرف بزنم؟ مگر او هم تحت نظر است؟ نگاهش  ياز انور یعل يجلو دیچرا نبا یول. ستین يتازه ا زیکه چ نیا

 ده؟یپرس يزیتو چ از یکس: کنم یم

 ش؟یکنه بره دنبال زندگ یچرا ول نم: دیگو یتوجه به سوالم م یب

دهم که  یآنکه حرف بزنم لب تکان م یخواهد موضوع بحث را عوض کند؟ ب یم ایکرده  ریآنا گ يرو سوزنش

 شده؟ یچ
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 ره؟یخواد ازت طالق بگ یکه م گه؟یراس م: دیگو یگذارد و م یهم م يرو پلک

 ؟یگیم یزنم که چ یدوباره بهش اشاره م. کند یام م وانهیربطش د یب يها سوال

 کنه یبا تو کار م يکه انور دنیفهم: دیگو یگوشم م يو تو ندینش یو کنار دستم م دیآ یم باالخره

 ؟یک: شیچشم ها يزنم تو یو زل م رمیگ یفاصله م ازش

 هستن ایهمونا که دنبال پرونده قتل ک: دیگو یکنار گوشم م دوباره

 یاز کجا راجع به آنها م رضایترسد؟ عل یهم ازشان م ونیکه هما ییهمان ها ای سیهست؟ پل یبه ک منظورش

 امیاالن م: اندازد یبه من م ینگاه میکند و بعد هم ن یبه ساعتش نگاه م. خورد یداند؟ تلفنش زنگ م

 يرود تو یم. با کلوئه آشنا شده بود یوقت یحت. وقت نشده بود که بخواهد تلفنش را دور از من جواب بدهد چیه

 نجایآن قدر ا. ستمیا یکتابخانه اش م يشوم و رو به رو یبلند م. گذارد یاتاق و من را کالفه و نگران جا م

کنار  ستمیا یم. فکرم شلوغ شده است. استشده  دهیچ یبیچه ترت يهم رو شیبوده ام که بدانم دکور کتابها

شبح، مات و کج و  کی ي هیها مثل سا يد یقاب س يتو رمیتصو. زنم یها و بهشان زل م يد یباکس س

بکشد  رونیجا همه شان را با هم ب کیخواسته  یها به هم خورده انگار که کس يد ینظم س. معوج افتاده است

آن و  يگذارم رو یانگشت م. خم شده است رونیبه ب هیتر از بق کج يد یس کیقاب . و دوباره سرجا بگذارد

کاغذ را ... نوشته شده  يزیآن چ يرو.  شود یم انینما يها کاغذ يد یقاب س ریز.دهم داخل صف یهلش م

 نیا... است  دهیآن رنگ پر يرو سیروان نو يرنگ کاغذ و جوهر. کشم یم رونیها ب يد یقاب س ریاز درز ز

 ينگفته بود با چند واسطه انور رضایمگر عل. پرند است يتو يانور یمخف يآدرس خانه ...  نیا... ن یا... آدرس 

دهم  یکاغذ را هل م. ردیگ یتمام تنم را م یفیداند؟ لرز خف یکرده؟ پس چطور آدرس خانه اش را م دایرا پ

توانم  ینم گریدهم و د یتکان م انکند تا االن سرکار بوده ام؟ کالفه پ. میسرجا نمینش یگردم م یداخل و برم

درخت  کیبه  لیجوانه زده بود حاال تبد یاز همان لحظه ورودم به خانه علکه  ياعتماد یحس ب. نمیسرجا بنش

 نیکه دنبال سرم ا یتوانم بروم پرند چون آن فضول ینم. کند یم ینیام سنگ نهیس يشده است که رو شهیپر ر

از اتاق  یعل. منتظر برگشتنم است نییکند آن پا یم بمیتعق حسوسچرخد و مثالً نام یطرف و آن طرف م

کاله کَپ و  کی. بودمش دهیلباس ها ند نیا يوقت تو چیاست که ه بیو عج دهیلباس پوش. دیآ یم رونیب

 .بلوز و شلوار اسپرت کی

 ؟ير یم ییجا -

 مهم یمهمون هیدعوتم به  -
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 ستنیظاهراً از سنخ خودت هم ن -

 دیشا: کشد یبه لباسش م یدست

 تا برگردم؟ یمون یم -

روزا  نیا: پرسم یم. حتماً بمان تا برگردم دیانگار که بگو. انگار که سوال نباشد. کند یمطمئن سوال م یلیخ

 ؟یراحت

 .دهد یبه عالمت سوال تکان م يسر

 گرفتن رنظرمیمدام ز دمیرو دزد یکنن من خانم بهشت یخوبه آخه فکر م -

 ؟يجد: کشد یم رونیکفش اسپرت ب کیو  یکنار جاکفش ندینش یم

 .خواهد بپوشد یاست که م یفشک يبه بندها چشمش

 يآره جد -

 ينکرد ينداره تو که کار بد بیع -

 ؟يکرد: مقابلم ستدیا یپوشد و م یرا م کفشش

 نه -

 باهات حرف بزنم دیبا: پوشم یهم کفش م من

 هات تموم شد بتیمص یباشه وقت: زند یپوزخند م دوباره

 دست از سر من برداره؟ یخواهش کنم به آنا بگ شهیم: دیگو یم يجد یلیو خ مییآ یم رونیهم از خانه ب با

 یب نیکرده و حاال من مسئول ا تشیکه اذ یمزاحم يبچه . من باشد يانگار آنا بچه . است زیرآمیتحق لحنش

 خودت جوابش رو نده به من چه که بهش بگم: اندازم یشانه باال م یعصب. باشم یتیترب

 هیحرف نمیا: دهد یم رونیرا ب نفسش

طور  نیزند و هم یدکمه همکف را م ؟یک. را بفرستم برود دنبالش یکی دیبا. میشو یرد آسانسور مهم وا با

 مینیرو نب گهیمدت همد هیمهرداد بهتره : کند ینگاهم م. دو یمنف نگیدکمه پارک

 چرا؟ -

 خطر بندازم يخانواده ام رو تو تیتونم به خاطر مشکل تو موقع ینم -

شود  یآسانسور نم يحق ندارد؟ حتماً مطمئن است که تو. را بخواهد نیحق دارد ا. کنم ینگاهش م رانیح

 .شنود گذاشت که سر صحبت را باز کرده است
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 ؟یدر ارتباط يبا انور -

واسه تو دردسر  دوارمیام...  رهیبد گ هیقض هی ياون پاش تو... نه : کند یبسته نگاهم م يبا لب ها هیثان چند

 نشه

از اتاقک آسانسور  یخداحافظ یکنم و ب یفقط نگاهش م. شود یبپرسم در آسانسور باز م يزیبخواهم چ تا

خودم . را بفرستم پرند یکی دیبا. کنم یماهواره است نگاه م دنیمشغول د الیخیبه نگهبان که ب. میآ یم رونیب

 يانور یکرده ام که خانه مخف بررا خ سیآن وقت پل. اشتباه باشد میتمام حدس ها دیشا. توانم بروم ینم

: میگو یروم و م یجلو م. شود یرسند به خودش و کار خراب م یزنند و م یکجاست و بعد هم رد خانه را م

 نجا؟یاز ا رمیتماس بگ هی شهیم

 ؟یبا ک: کند یمقابلش جمع م زیم يرا از رو شیپاها

 لیموبا هیبا : شخوانیپ يدهم رو یسر م یاسکناس

برود ممکن است فضول  رونیزودتر از من ب رضایاگر عل. اندازم یم یبه درب چوب ینگاه. مردد است هنوز

 اعتبارش تموم شده لمیموبا: وقت ندارم. داخل دیایشک کند و ب رمیمعرکه به خاطر تاخ

 دایشماره رفعت را پ عیسر یلیخ. میرو يگذارد جلو یو باالخره تلفن را م یقبل يگذارم رو یم يگرید اسکناس

 یوسط آدم مطمئن نیاشتباه نکرده باشم و رفعت ا دوارمیام. کمکم کند دوارمیام. زنم یکنم و بهش زنگ م یم

 .دارد یکه بر م... اش را بردارد  یلعنت یگوش دوارمیام. باشد

 الو؟ -

 دولتشاه؟ يآقا -

 د؟یکن یبه من م یلطف هیخودم هستم،  -

 ن؟ید یجواب نمرو چرا  تونیشرکت؟ گوش دییآ یچرا نم د؟ییکجا -

 د؟یکن یبه من م یلطف هی: کنم یتکرار م 

 .ایب کتای دیگو یبلند م یکی. کند یم مکث

 ؟یچه لطف: پرسد یم

 شهیباز م میکنم گره زندگ دایدارم که اگه جوبش رو پ یسوال هی -

 »همه منتظرن کتای« دیگو یهمان صدا باز م. دیایکند تا به کمکم ب کشیجمله دو پهلو تحر نیکه ا دوارمیام

 ؟یچه لطف: دیگو یدوباره م. است یهمانیم حتماً
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 ...زنم  یخودم بهتون زنگ م....  دیمطمئن بش يزیچ هیو از  ییجا کی دیبر دیبا -

 وقت شب؟ نیا -

 ستین يچاره ا -

 کجا؟ -

که با هم راجع به فلسفه حرف  ياون روز: میگو یاگر او هم تحت نظر باشد؟ م. نه ایدلم که آدرس را بدهم  دو

 م؟یکجا رفت ادتونهی میزد

 ... میبله رفت -

با  یگوش. اونجا دیخودتون رو برسون دیکن یخب سع یلیخ: میگو یم عیسر. دیرا بگو مارستانیگذارم اسم ب ینم

 دیخودتون نبر

 یباالخره م. کند در را باز ایمن گوش کند  ينگهبان دودل است که به حرف ها. زنگ برج را زده است یکس

 دیتحت نظر باش دیشا: میگو یتر م عیسر. رود طرف در

 بله متوجهم -

 دیآ یکه دارد م نمیب یرا م شویر يمرد. شوند یدوان دوان با مادرش وارد م یدر را باز کرده و دخترک نگهبان

 پس منتظرم: میگو یزود م. طرف برج

بخواهد برسد به  شویکشم تا حافظه اش پاك شود و تا مرد ر یتلفن را م زیو پر ینگهبان شنیاست يروم تو یم

و با  ستادهیا ابانیکه همانجا وسط خ نمیب یم نهییآ ياز تو. رمیگ یو گازش را م نمیدوم سمت ماش یمن م

کنند؟  ینامحسوس م بیقدر محسوس تعق نیچرا ا. آورم یسر در نم شانیکارها نیاز ا. زند یحرف م لشیموبا

 یکنم بروم آگاه یچون از دستشان فرار م ندیخواهند بگو یدانم و بعدش م یم يزیتند من چالبد مطمئن هس

 واقعاً؟. و اعتراف کنم

 خوام یم کیروب: میگو یو به دکه دار م ستمیا یم یدکه مطبوعات کیکنار . ستیمهم ن زهایچ نیا حاال

کردم  یسع میآورد تا با هم در تماس باش مینام و نشان برا یب يکارت اعتبار میس کی يکه انور يروز آن

 يزهایبزرگ از نقل و انتقاالت چ يتوانند شبکه ا یم یمطبوعات يدکه ها.  کنم دایرا پ شیکیبدانم چطور 

 چندتا: کند یدکه دار نگاهم م. باشند رمجازیغ

 دوتا -
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شده  ادداشتی يکاغذ يکارت را که شماره شان رو میگردد و دو س یبعد برم قهیدق کیرود پشت دکه و  یم

 .امام مارستانیدهم به سمت ب یگردم و گاز م یدهم و برم یپولش را م. دستم يگذارد جلو یم

بدانم که واقعاً رفته  دیقبلش با یول. ییبدانم چه خبرها دیبا. ستییحتماً آنجا خبرها... رفته باشد پرند  رضایعل اگر

نگه  مارستانیب يجلو. دنبالم نباشد گرید یکس اهیجز آن سمند س ستیمعلوم ن. خودم بروم دینبا. نه ایاست پرند 

آنکه نگاهش کنم راه  یب. است ستادهیا نشیجفت ماش یکیتار يرفعت تو. کنم یدارم و دور و برم را نگاه م یم

گوشه  کی. شوم یروم طرف در اورژانس و وارد م یم. کنم یپشت سرم را نگاه نم. مارستانیافتم طرف ب یم

که  یاهیتلفن س یکارت را با گوش میطرفم و س دیآ یم. ندیب یمن را م. تا رفعت هم برسد داخل ستمیا یم

 ومد؟یدنبالتون ن یکس. زنم یخودم زنگ م. مال شما نیا: دهم دستش یحاال بالاستفاده است م

 شده یچ نیبه من بگ یدونم نه ول یکه م ییتا اونجا -

قدر خونسرد است؟  نیزن را نگران کند؟ اصالً چرا ا نیست که اهم ه يزیچ. مطمئن و خونسرد است نگاهش

 فرهمند نامزد داره ایزو یدونست یشما م: پرسم یم اریاخت یب. شرکت است ينفوذ ينکند او هم جزو آدم ها

 بله -

 ن؟یخب چرا به من نگفت: پرسم یم. همان قدر مطمئن و محکم یبله ول دیگو ینه م يبار به جا نیا

 يدیشما نپرس -

 مرد در حال جر و بحث بوده هیبا  نیاون روز که گفت -

 نفر باشه کینبود که فقط با  یآدم ایزو دیدون یم... مطمئن نبودم  یزدم نامزدش باشه ول یحدس م -

 دیاونجا افتاد به من بگ یو هر اتفاق دیمنتظر بمون دیبا...  ییجا دیخوام بر یم: دهم یتکان م دییبه تا يسر

 کجا؟ -

 ندپر -

 ن؟یقدر مطمئن هست نیچرا به من ا: کند یزند و بعد به من نگاه م یزل م شیبه رو به رو متفکر

زن ها  یلیمن به خ. شیچشم ها يزنم تو یزل م. کند یرا دور قلبم محکم م شیها شهیر ياعتماد یب درخت

ته نگاه . زد یموج م یآنا جاه طلب يته چشم ها. ام دهید زهایچ یلیته نگاهشان خ. طور زل زده ام نیو دخترها ا

چون : میگو یم...  تیشتر از آن معصومیته نگاه فندق اعتماد به نفس و ب. زد یدو دو م شهیحسادت هم دیناه

 دیکن یکه دوستش دارم نگاه م ییمثل همون دختر کوچولو

 مینش مونیتوافق دو طرفه پش نیبه خاطر ا دوارمیام: ندینش یلبش م يرو تیرضا لبخند
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 یمن آدم دو دل یول. جمله را گفته بود نیجا ا نیهم هم یبار قبل. دیگو یجمله را م نیبار است که ا نیدوم نیا

بار درست  نیاست که ا نیام ا يدواریمانم و تنها ام یم رمیگیکه م یمیتصم يرو شهیمن هم. ستمیها ن

زنم و  یهمان اطراف پرسه م قهیدقچند . کنم که برود یدهم و صبر م یآدرس را بهش م. گرفته باشم میتصم

زنم و شماره  یکارت را جا م میخرم و س یساده م یگوش کیو  یفروش لیموبا کیافتم به طرف  یبعد راه م

 یم يانور. کشم یم رونیکارتش را ب میکنم و س یخودم را خاموش م لیموبا. کنم یم رهیرفعت را داخلش ذخ

 .اورمیب ریگ نیماش کی دیحاال با. درا بزنن ینند رد کستوا ینم يطور نیگفت ا

حاال البد دارند . ستیدنبالم ن یکس چیه گرید. کنم یکه منتظرند نگاه م ییها یبه تاکس مارستانیب يجلو

 یسمند زرد اشاره م یتاکس کیروم جلو و به  یم. زنند یخانه خودم پرسه م ای ونیخانه هما ایهتل،  يجلو

 دربست: کنم

 پرسد کجا؟ یعقب و م یصندل يرو نمینش یم

 جاده ساوه یاتوبان آزادگان خروج -

طرف  يباز نیا يکه او تو دوارمیام. که رفعت کارش را خوب انجام بدهد دوارمیام. افتد یراه م یحرف چیه یب

همراه با آرامش اضطرابم را کم  یرانندگ نیدلهره دارم اما ا نکهیبا ا. کند ینرم نرمک حرکت م نیماش. من باشد

زد  یخب او هم حدس م یگرفته باشند ول ظراست رفعت را تحت ن دیبع. اورمیب ریگ نیماش کی دیبا. کند یم

داند  یچطور نم. نامزد دارد ایدانسته زو یپس م. خوب است که مراقب اطرافش باشد نیکه امکانش هست و ا

درباره رابطه من و فندق  یوقت. میخور یمن و آنا به هم نمداند  یم یبوده؟ وقت یک ارشیدوست دختر ک

چرا؟  د؟یبگو يزیممکن است بداند و نخواهد چ... شناسد  یکه انگار او را خوب م يکند جور یاظهارنظر م

به شرکت  یربط ایشرکت بوده؟  يتو ارشیک ارشیدوست دختر ک. آورم یذهن م يرا تو نیدوباره مظنون

با او در  ارشیکه ک یآن کس دیشا. اشتباه باشد يانور هیفرض دیبوده؟ شا یپس ک ستیفرهمند ن ایداشته؟ اگر زو

 يتو ينفوذ کی ینداشته ول یهمانیبه م یکه اصالً ربط یبوده، کس اسریشرکت  يتو یآدم کی ودهتماس ب

 .سوال فکر کنم نیبه ا ستیوقتش ن. داشته یهمانیم

. کند دایآژانس پ کیخواهم  یازش م. تابلو بروم پرند نیماش نیشود با ا ینم. جاده ساوه یبه خروج میا دهیرس

 .یفرع يجاده ها ياندازد تو یکند و م یرا رد م نیپمپ بنز

 یرازش را م ارشیکه ک یبوده که بهش سم خورانده، کس یافتاده بوده، کس نیزم يبدون لباس رو ارشیک

شد و  یسرم کوفته م يمدام تو یخیمثل م اسریکشتنش استفاده کرده، شرکت  يبرا یهمانیدانسته و از م
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مثلث سه گوش را به  نیا دیبا يچطور اسر؟یشرکت  يقاتل بوده؟ مهره نفوذ ایزو. گم شده ایزو. کرد یم چمیگ

بوده باشد و هم به  یهمانیم يبوده باشد، همه تو ارشیکه هم دوست دختر ک یکردم؟ کس یهم وصل م

 ربط داشته باشد؟ اسریشرکت 

به  یتلفن یبروم داخل دفتر تاکس نکهیکنم و قبل از ا یپول را حساب م. دارد یآژانس نگه م کی يجلو باالخره

 ؟يدیرس: زنم یرفعت زنگ م

 رفت داخل همون خونه یکی دمیبله همون موقع هم که رس -

 ؟یک -

 شناسم که ینم -

 ...لباس هاش  -

 یدر واقع رفت ته کوچه و از خروج... دنبالش نباشه  یهم حواسش بود کس یلیکاله، خ کیبا  دهیاسپرت پوش -

برگشت و  ادهیهمون راننده پ دمینشسته بودم که د نیماش يدر تو کینزد ییجا هیمن . رفت رونیدور زد و ب

 رفت داخل خونه عیسر یلیخ

داشتند  يمن سرکار رفته ام؟ چه نقشه ا. ستاز اول هم در ارتباط بوده ا. در ارتباط است يبا انور رضایعل پس

 نقشه به فندق هم ربط داشت؟ نیخواستند من را ازش دور کنند؟ ا یکه م

 دولتشاه؟ يالو آقا -

 ...شما رو  یکس دیفقط مراقب باش دیهمونجا منتظر بمون... بله  -

 زنه یحرف م یکیداره با تلفنش با ... دوئه  یداره م باًیتقر... هم عجله داره انگار  یلیخ... الو االن برگشت  -

 باشه اومدم: میگو یم. هزار يقلبم رفته رو ضربان

 پرند يدربست برا نیماش هی: دوم داخل آژانس یم

 الو؟: زنم یو دوباره به رفعت زنگ م میشو یم نیماش سوار

 من االن چکار کنم؟. اون آقا رفت... بله  -

 امیرم مدا دیبمون: را الزم دارم نشیماش

افتاده که  يدردسر بد يتو يانور. حرف نزم اسریدر ارتباط است و خواسته اند درباره شرکت  يبا انور رضایعل

 يها هیفرض نیماجرا هستم؟ ا يکنارم؟ من کجا ایمقابلم است  يانور. تمام شود نیمن سنگ يممکن است برا

 .شوم یم وانهیدانم و دارم د یکدامش راست بوده؟ نم يانور
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*** 

 یم یبابا محمدعل ادیرود و من را  یمغزم فرو م يتو یاره برق غهیزند مثل ت یم ادیکه دارد فر يمرد يصدا

 بیبه س حالیب. ندارم یحس چیه گرید. دیبر یعمارت دولتشاه را م يخشک درخت ها ياندازد که شاخه ها

بعد به . کنم یاند نگاه م هش شدطرف و آن طرف پخ نیخورده که ا مین یآب معدن يها يو بطر دهیپالس يها

نان را  دهیخشک يشوند؟ خواب ندارند؟ دارند تکه ها یوقت خسته نم چیکنم که مورچه ها چرا ه یفکر م نیا

حس  یتنم ب. دانم یآب خوردم؟ نم یغذا خوردم؟ ک یبار ک نیآخر. برند یم رونیدر اتاق ب ریبه زحمت از ز

به  ادمی. گندم یدارم م. احساس کنم یتعفن را به خوب يبو متوان یسوزند فقط م ینم میزخم ها یاست و حت

آنقدر ماند که از  شیبا طالها يدخمه ا يتو الیل. خواندم* دیداستان جاو يافتد که تو یم یصحنه مرگ

لحظه  نیکرد؟ در ا یم دایجنازه ام را پ یک. هم دور و برم نبود ییو طال مردمیمن هم داشتم م. مرد یگرسنگ

بد  يچشم انتظار. بود که جنازه ام را برسانند دست خانواده ام نیا دمیکردم و تنها ام یفکر م نیمبه ه ها فقط

 ریاس نجایچند روز بود که ا یراست... به پنج ماه و  کیمن که نزد. دانستم یرا من بهتر از همه م نیا. است

باز  میدانستم که دستبندها یم فقط. نور هم از دستم در رفته يآمار رشته ها یبودم؟ سه روز؟ چهار روز؟ حت

از کجا معلوم که خواب نبوده باشد؟  یول نجایاست که آمده بود ا ادمی ؟یبازشان کرده بود؟ موشراب یک. شده اند

. دیبود؟ مروار یاسمش چ. کرده بود هم آمده بود یزندان خودکش يهم که تو يآن دختر. هم آمده بود ارشیک

که ازش  یزن. زن کشته بود کیرا  ارشیک. کشته است یرا ک ارشیک گفتم یماندم بهشان م یر زنده ماگ

 .تکه خاطره گم شده کیمثل . بودم کشف کردم دهیکه د یو خم چیپرپ يخواب ها يرا تو نهایا. شده بود دیناام

 یئیش نیشدن ا دهیسگ به کش کیدرست مثل . از پشت در به گوشم خورد نیسنگ یئیعقب رفتن ش يصدا

 نم؟یب یخواب م. نفر آمد داخل کیحاال . شد یحاال در باز م. دیچرخ یم رهیحاال دستگ.شده ام یشرط نیسنگ

عشق  نیبود اول دهیسبار از من پر نیدارد که آخر یبا کس یکیمرد نسبت نزد نیا. شناسم یمرد را م نیا

ماجراها  نیا يتو یمهرداد هم دست. ه نکرده بودمآمد؟ پس اشتبا ینم ادمیبود؟ چرا  یاسمش چ. هیک تیزندگ

 .طور بود نیاز اول هم هم. داشت

 ؟يشاد -

...  یتو احمق: دیگو یتلفنش م یگوش ياش را گرفته تو ینیب يهمان طور که جلو. داند یاسمم را م. ینیب یم

 احمق
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من ... بهش بگو  ؟یخوابون یشرش رو چرا نم: دیگو یم یگوش يو دوباره تو. ندینش یو کنارم م دیآ یم

 کنه بهش بگو یم چارهیاگر بفهمه همه مون رو ب شناسمشیم

 رهیمیداره م: در يجلو رودیشود و م یبلند م ند؟یبگو یرا به ک یبود چ قرار

 ینیبب يایب یتونست ینم تیخود لعنت: چرخد یفشارد و دور خودش م یدستش م يکالفه کالهش را تو بعد

 ره؟یمیداره م دیفهم یم دیسواد از کجا با یب کهیحالش چطوره؟ اون زن

 احمق رهیمیداره م گمیسواله؟ م نیاالن؟ االن وقت ا: کشد یداد م یکنارم و عصب ندینش یم دوباره

 یول... خب  یلیخ: فرستد یم رونیب قینفسش را عم. ردیگ یگذارد و لبش را محکم دندان م یهم م يرو چشم

 ته؟یسراغش حال ياومد یزودتر م دیبا

 ؟یشناسیم نویا: ردیگ یکشد و رو به من م یم رونیب بشیج ياز تو یعکس دییسا یهمان طور که دندان م 

 ینم...  رهیمیداره م گمیم: دیگو یم یگوش يو تو ردیگ یعکس را جلوتر م. دانم از کجا ینم یول. شناسم یم

 تونه حرف بزنه

به  یکن يدختر اگه همکار نیبب: دهد یتخت و عکس را نشانم م کینزد ییجا ندینش یم. به من است حواسش

 ؟یشناسیمنو م... ... نفعته 

سرم را به . و بترسد که بشناسمش نجایا دیایانگار مجبورش کرده باشند ب. نمیب یترس را م شیچشم ها يتو

 ؟یشناسیعکس رو م نیا: ردیگینگاهش آرام م. شناسم یراحت شود که نم الشیدهم تا خ یزحمت تکان م

 یدهم و کالفه از جا بلند م یسر تکان م. دانم از کجا ینم یشناسم ول یم. زنم به صورت داخل عکس یم زل

 بهرام؟ یکنیم یچه غلط یدون یم...  يکردیم يکار نیهمچ دینبا...  ياشتباه کرد...  شناسهینم: شود

توانستم  یآن وقت م. کاش مورچه بودم. کنند یزند و مورچه ها فرار م ینان خشک م کینوك پا به پالست با

 .خواهد بروم یهرجا دلم م

 ها؟ ؟یچ رهیاگر بم: دیگو یم

 .رمیمیم دارم

 خودت هم تمومش کن يخودت گند زد... نداره  یبه من ربط: دیگو یم

 دیحاال با. بندد یو در را م رونیب رودیبعد م. زند یدارد قدم م. بندم یچشم م. کند یگردد نگاهم م یبرم دوباره

. رونیبتوانم بروم ب دیرفت در را قفل کند؟ شا ادشی یعنی. گذارد ینم یرا بگذارد پشت در ول نیسنگ یئیآن ش

 .رمیهنوز وقت باشد که نم دیشا
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. دنیکند به کوب یشود به لبه تخت و تمام تنم شروع م یم دهیکش میپهلو. کشم یم نییرا از تخت پا خودم

 یدستم را م. رونیبروم ب دیبا. کنم یاز من دور است نگاه م یلیبه در اتاق که خ. شده باشم هکپارچی یانگار قلب

صف مورچه ها کشان کشان به  يو از رو واریکشم کنار د یخودم را م. شوم یم زیخ میبه لبه تخت و ن رمیگ

 یبه تشت. مثل مورچه ها باشم و خسته نشوم دیمن هم با. روند یتنم راه م يچند مورچه رو. روم یسمت در م

تنم عرق نشسته . یباشد که برگردم به زندگ یراه دیبا. کنم یخودش نگه داشته نگاه م يکه ادار متعفنم را تو

. ردیگ یکشم جلو و باز تمام تنم ضربان م یدوباره خودم را م. مانده تا به در اتاق برسم یلیهنوز خ یاست ول

 يرو یانگار کس. کنم ینگاه م میدست ها يرو يقهوه ا يبه لکه ها. هنوز خشک نشدهاست که اشکم  بیعج

رسم به  یم. کاش غذا خورده بودم. رود یروم و دلم ضعف م یجلو م گریدو قدم د. ختهیر یدوا گل میزخم ها

باالست و من انگار  یلیخ رهیدستگ. بکشم نییرا پا رهیدستم را دراز کنم و دستگ دیبا. نمیبنش دیحاال با. در اتاق

کتفم . سوزد یم میکنم و پهلو یدستم را دراز م. گرفته است ادیدست و پا باشم که تازه راه رفتن را  یب يبچه ا

 یب. دارد یمن را از تقال بازم يباز شدن در يصدا. وردخ یدر م رهیبه دستگ مینوك انگشت ها. کشد یم ریت

را  نیسنگ یئیو آن ش ندیآ یاالن م. است دهیفا یب رونیبه ب دنیرس يهمه دست و پا زدن برا نیا. است دهیفا

 .رمیمیم نجایگذارند پشت در و من ا یم

. کشتند یکاش من را م. دیآ یم رونیب دهیبر دهیو بر یگونه ام و نفسم به سخت يخورد رو یگرم قل م اشک

 ؟يشاد ؟يشاد: دیگو یآشنا م ییصدا. کند یدر را باز م یکس. من را بکشند میبگو دیبا. دیآ یم نییپا رهیدستگ

 ؟ییتو يشاد

 يطور نیهستم؟ ا نجایدانست من ا ینم. مهرداد دولتشاه است. نگران یصورت. داخل دیآ یدر م ياز ال يسر

با دست گونه ام را . ندینش یزند و کنارم م یتند پلک م. داخل دیآ یباز م مهیدر ن. نه یعنیکند  یکه نگاهم م

 منم...  نیبب... چشمت رو باز کن  يشاد: کند ینوازش م

 ینیب يتر تو ظیبودم حاال غل دهیکه از پتو به مشام کش ییآشنا يبو. دهم یبازم را به زحمت تکان م مهین پلک

و  رمیگ یبا انگشت شلوارش را م. توانم صبر کنم ینم گریمن د. برود دینه نبا. شود یاز جا بلند م. چدیپ یام م

 نه: نالم یم

 رم نترس ینم: کنارم ندینش یم

 کشمت کثافت یم... کشمت  یم: غرد یلب م ریرود طرف تخت و ز یم
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کند کنارم و  یداد پهن م یخودش را م يرا که بو ییگردد و همان پتو یبرم. هست یدانم منظورش به ک ینم

 ؟یبلند ش یتونیم: گردنم ریاندازد ز یآرام دست م

 تکان کوچک کیشود  یاش م جهینت یول رمیگیتوان دارم به کار م هرچه

 نهیقفسه س. کند یو بلندم م چدیپ یپتو م يمن را تو. پتو يگذارد رو یو  من را م میپاها ریاندازد ز یم دست

 یک. چسبانده اند يموکت قهوه ا کی وارید يرو. نمیتوانم محوطه سالن را بب یتازه م. شود یم نییاش باال و پا

رود و  یگذارد و دستپاچه به سمت در م یم يکاناپه ا يکند؟ من را رو یم نیوکت تزئخانه اش را با م وارید

 یچشم م. شود یتمام شده و من باالخره حالم خوب م زیکه همه چ دیگو یبه من م یحس یشود ول یم دیناپد

 .فهمم ینم یچیه گریبندم و د

*** 

 تا برگردم دیجا باش نیهم: دارم ینگه م ابانیآژانس را سر خ نیماش

 سر کوچه دییایالو ب: زنم یروم و به رفعت زنگ م یکوچه م کینزد تا

با  ییالیمنطقه و کی. دهیخر نیزم ییخوب جا يانور. همه جا سوت و کور است. کنم یدور و برم نگاه م به

 .از حاال هستند شتریتابستان ها ساکنانش ب يکه البد تو ییخانه باغ ها

 دولتشاه؟ يآقا -

 ممنون: کنم خونسرد لبخند بزنم یم یطرف رفعت و سع چرخم یم

 ن؟یبود یدنبال چ نجایبدونم ا شهیم: زند یهم لبخند م او

 برم داخل تا بدونم دیدونم، با ینم: فرستم یم رونیرا آرام آرام ب نفسم

دم  یو قول م رمیرو قرض بگ نتونیخوام ماش یم: کنم یاشاره م ستادهیمتر جلوتر ا ستیکه ب یتلفن یتاکس به

 جبران کنم

برام  نیا...  نیهست یبدونم دنبال چ دیبا:  پرسد یو م میچشم ها يزل زده تو. ردیبگ میکنم تا تصم یم صبر

 مهم تر از جبران کردن شماست

و  نیرو به من بد نتونیبد به هم گره خورده، اگر ماش یلیخ یهمه چ. دونم ینم: کشم یبه صورتم م یدست

 شم یممنون م رونیتا من برگردم ب دیمنتظر بمون نیاون ماش يتو

 باشه: طرفم ردیگیرا م یکند و بعد گوش یدور و برش نگاه م به

 سیبه پل دیاما اگه برنگشتم زنگ بزن دیبرگشتم خاموشش کن یوقت. شتونیبمونه پ -
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 نیکن ینگرانم م نیدار -

 دیریرو بگ متونیتصم دیاالن وقت ندارم شما رو قانع کنم، با یدونم ول یم: کنم یکوچه نگاه م به

 ندارم نیجز ا ياومدم ظاهراً چاره ا نجایتا ا: اندازد یباال م شانه

 شک کنه یخوام کس ینم. دینمون نجایممنونم، ا: کنم یاشاره م یتاکس به

باز . که قفل در عوض نشده باشد دوارمیام. يافتم  طرف خانه انور یو من هم راه م یافتد طرف تاکس یم راه

 ریاست که از ز دیسف يلو نیش کیپوزه  نمیب یکه م يزیکنم و تنها چ یدور و برم را نگاه م نانیمحض اطم

زاپاس محض  يرا که بار قبل از رو يدیکل دها،یدسته کل انیاز م. کشد یرا بو م رونیاز خانه ها ب یکیدر 

 دیبه فکرش نرس یعنیقفل عوض نشده، . خوب است. اندازم یقفل م يوکنم و ت یم دایساخته بودم پ نانیاطم

که  یهمان رگ. تنش باشد يکننده اش تو بیرگ از همکاران تعق کیممکن است بهش شک کنم؟ انگار 

اندازم  یدوم را م دیکنم و کل یم یرا ط اطیطول ح رامآ. کارشان درست است یلیدهد خ یم نانیبهشان اطم

 یبزند، ب رونیسرعت از خانه ب نیرا مجبور کرده به ا رضایبوده که عل یچ. درب سالن باز است یقفل ول يتو

. شده اند بیموکت پونز شده بود غ يبار رو نیکه آخر ییکاغذها... سالن  يروم تو یآنکه قفل در را ببندد؟ م

. راهرو مانده است يتو يور کیافتد که  یم یچشمم به مبل. ستیسالن ن يتو يگرید زیچ چیه پهکانا کیجز 

 یکس...  دمیو خواب فندق را د دمیبار داخلش خواب کیکه  یاتاق يکنم تو یروم طرفش و حس م یم

 فندق است؟. ردب ینفسم م.... برم و  یسرم را داخل م. کنم یکشم و در را باز م یرا آرام م رهیدستگ. آنجاست

روم  یم. ستیحالش خوب ن. تواند حرف بزند ینم یکنم ول یم شیکنم بروم داخل و همان طور صدا یم یسع

و کف  دهیخشک يقهوه ا يزیچ شیدست ها يرو. صورتش زرد است. نا ندارد. نمینش یداخل و کنارش م

کنم  یم یسع. میعفونت بدخ کی هیشب ییبو. کل اتاق را گرفته است يبد يبو. دستش هم زرد رنگ است

فندق جفت من . چکار کنم دیدانم با یحس است و نم یتنم ب. ردیم یم دارد. جان ندارد یکنم ول ارشیهوش

 یجان گوشه شلوارم را م یدستش ب یبکنم ول يشوم تا فکر یبلند م. ردیمیمن است و دارد م کینزد. است

 نه: نالد یو م ردیگ

کنارش و  نمینش یم. ترسد که بروم یم. شود یتنم م يتند تو یبه ضربان لیاحساسات متناقضم تبد تمام

 رم ینترس نم: کنم یمطمئنش م

 یتون یم: کنم یآغوش گرفتم کنارش پهن م يخودش تو يبه جا یرا که زمان ییروم طرف تخت و پتو یم

 ؟یبلند ش
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و  فیکنم و تن نح یگردنش رد م ریرا از ز گرمیزانوها و دست د ریدستم را از ز کی. تواند ینم یخواهد ول یم

خاطر اسمش را گذاشته بودم  نیکه به هم یدخترك گرد و بانمک. کنم یبلند م نیمز يجانش را آرام از رو یب

. رسم وسط سالن یکنم و م یم بلندشپتو و دوباره  يگذارمش رو یآرام م. پر کاه کیشده به  لیفندق تبد

. اطیدوم به طرف ح یمبل و م يگذارمش رو یم. ستیمنتظر ما ن رونیآن ب یاول مطمئن شوم که کس دیبا

بار به خاطر  نیخواهم ا ینم. باشم عیکنم سر یم یسع. پارك شده است گرید نیرفعت پشت دو ماش نیماش

 یبرم. کنم یدر پارکش م يکنم و جلو یرا روشن م نیماش. ندازمیدست دست کردن دوباره جانش را به خطر ب

 ینیب يدستم را جلو. است چشم بسته ضیمر يجوجه ا نیپتو کز کرده، ع يکه تو نمیب یسالن و م يگردم تو

 ینم. جلو یصندل يگذارمش رو یکه هست م یکنم و به هر بدبخت یبلندش م. زنده است. رمیگ یاش م

 یگردم درها را م یخوابانم و برم یشود م یکه م ییرا تا جا یصندل. باشدوجب هم از من دور  کیخواهم 

 .گذارم دستشان بهش برسد یبوده است، نم نجایا یبفهمند که ک ستیمهم ن. بندم

. شوم یکه رفعت داخلش منتظر نشسته است رد م ینیماش يافتم و از جلو یپشت فرمان و راه م نمینش یم

 .خورد یزنگ م لمیافتد و موبا یراه م نیماش

 بله؟ -

 دولتشاه؟ يهمراهتونه آقا یکس -

 دیفقط بر. دیندون یچیبهتره ه: کنم یافتاده نگاه م یصندل يرو جانیفندق که ب به

 يجاده ا يحاال تو. چمیپ یرفعت م نیکنم و در جهت مخالف ماش یرا قطع م یبزند گوش یبخواهد حرف تا

شب  یکیتار يکه تو ییتپه ماهورها گرشیبزرگ پرند است و طرف د يالهایو واریطرفش د کیافتاده ام که 

دارم، شهرك  ینگه م يا شهدهم و در گو یرا آرام آرام حرکت م نیماش. به ما زل زده اند اهیس يمثل غول ها

روشن  يگرد بزرگ پر از شمع ها ینیس کیام مثل  ستادهیکه کنارش ا يجاده ا بیش نییپا ییپرند مقابلم جا

. دهد یرا آرامبخش تر نشان م یکیتار نیشمع آج ینیس انیکه با نور سبز روشن شده م يگنبد. درخشد یم

 یم شیکشم و آرام صدا یگونه اش م يبا پشت دست رو. کنم ینگاه م کیاول به فندق و بعد به آسمان تار

جا ندارم که بتوانم مطمئن  چیکجا بروم؟ خانه خودشان؟ خانه خودم؟ ه دیحاال با. دهد ینم یجواب چیکنم اما ه

 میبرا ییدانم که بتواند جا یم دیساعت نه شب است و بع. متوسل شوم يدلوار نیبه نازن دیباز با. شوم امن است

 .است یامتحانش مجان یکند ول فیرد
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اگر . ناشناس را جواب بدهد يشماره ها دوارمیام. زنم یدارم و زنگ م یکارت برم يرا از رو لشیموبا شماره

: رمیگ یدستش را م. نالد یخورد و م یتکان م شیجا يفندق تو. کند یکار را م نیباشد حتماً ا یمعامله گر خوب

 نجامیمن ا

 .دهد یباالخره جواب م. جان هستند یو ب خی شیها انگشت

 سالم خانم -

 شما؟.... سالم  -

 .یطوالن يآن هم با فاصله ها میحرف زده ا یفقط دوبار تلفن. شناسد یکه نم ستین بیعج

 دولتشاه هستم -

 بله؟ گهید لیستاره سه نیشد نیشد رفت فیتا کارهاتون رد... جناب دولتشاه ... چه عجب  -

 نیشلوغ بوده ا یلیسرم خ: زنم یلبخند م. نرم باشم یمجبورم کم. کنم یبداخالق دیاما نبا ستیخوب ن حالم

 میبخور یبستن هیو با هم  مینیرو بب گهیهمد دیبا گهیبار د نیروزا، ا

آدم  یدهند؟ گاه یقول م يطور نیکنند ا یاستفاده م تشانیاز جذاب شانیراه انداخت کارها يکه برا ییها زن

 .تند نروم يادیحواسم باشد که ز دیفقط با. مرد ایکند زن باشد  ینم یفرق. مجبور است

 دیحساب کن دیالبته شما با امیحاضرم ب...  کارمیب کاریمن االن ب -

 شهیدارم که فقط به دست شما حل م یمشکل هیکه من دوباره  نهیمساله ا یول. هم خوب یلیخ -

 افته یبه ما م ادتونیفقط واسه راه انداختن کارهاتون  ؟یعرفتم ینگفتم شما ب...  نیدید -

 .دیایبگذار خودش کوتاه ب. شود یم دهیمزخرف کش يرشته دراز به جاها نیبزنم ا یاگر هر حرف. مانم یم ساکت

 الو؟ -

 فکر کنم بدموقع مزاحم شدم... هستم  -

 ؟یخب چه مشکل.... نه نه  -

 هیبار  نیراستش ا. که خلوت و دنج باشه ییجا هی. خوام یم گهیخونه مبله د هی: بندم یچشم م. است خوب

 به سکوت مطلق داره اجیدارم که احت ضیمر

 ن؟یکشور هست يضایشما مسئول حمل و نقل مر: خندد یم زیزریر

 باشه احتماالً بله رانیا يتو یپست نیاگه همچ -

 سازن یشه مموجوده اگه هم نبا دیفکر کن یهرجور پست رانیتو ا -
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زنم و با  یکنار م شیپتورا آرام از رو. گرمش است دیشا. صورتش گل انداخته. کنم یبه فندق نگاه م دوباره

 د؟یتونیم: کنم یپشت دست گونه اش را نوازش م

 ...فردا  -

 امشب نینه هم -

 یاگر امشب باشه زحمتتون رو جبران م: فرستم یم رونینفسم را آرام ب. تند رفته ام يادیز دیشا. کند یم مکث

 کنم

 میما هنوز شرمنده لطف دفعه قبل شما هست دیینفرما -

 چکار کنم؟ منتظر بمونم؟. کنم یخواهش م -

 ست؟یجاش مهم ن. به چند نفر زنگ بزنم دیبا. کنم یام رو م یسع -

 نه فقط دنج باشه لطفاً -

 چند نفر؟ يبرا -

 دو نفر: میشو یکه من و فندق با هم واردش م ستیخانه ا نیاول نیا یلکنم مسخره است و یم فکر

کنم و  یرا روشن م نیاندازم و ماش یداشبرد م يرا رو یگوش. خواهد که منتظر بمانم یو م دیگو یم یاوهوم

 ینم. عوارض اول اتوبان نخورم افتیدر ستگاهیبروم که به ا يریاز مس دیبا. شوم یآرام آرام روانه تهران م

 .کنم سکیعنوان ر چیخواهم به ه

کجا ببرم که  ؟يچه دکتر یول. فندیپاره و کث شیلباس ها. بد است یلیحالش خ. دکتر کی شیببرمش پ دیبا

 نیآخر م؟یبگو یبهش چ. اگر نرفته باشد مسافرت. شناسم سهراب است یکه م يگزارش رد نکنند؟ تنها دکتر

آنقدر کنار . دیکنار کش خودشبعد هم . حرفش شد رضایاش با عل یرانیرو به و یبه خاطر زندگ دمشیکه د يبار

شوند؟ با رها کردن گذشته  یغرق م يطور نیآدم ها ا. دیبگو تیهم زنگ نزد تسل ارشیمرگ ک يبرا یکه حت

 .مجبورم. شان؟ جهنم

 يشماره رند .را روشن کنم لمیخواستم موبا ینم. اورمیکردم شماره اش را به خاطر ب یرا برداشتم و سع تلفن

از همان اول فکرش ... تا جلو  شیعقب ش یکیدو دوتا دو  یس. خواند یشعر م کیباهاش  شهیهم. داشت

 .رضایداغان تر از من و عل. داغان بود

خانه  کی يخدا کند دلوار. به رفعت ندازمینکنم ناچارم رو ب شیدایاگر پ. دارد یبرنم یخورد ول یزنگ م یگوش

وقت شب آنجا را  نیا یدانم کس یم دیبع. میبمان نگیپارک يبروم شرکت و تا صبح تو دیوگرنه با. کند فیرد
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 یکس. خونسرد باش. دنبال سرم فتادهچراغ گردان را روشن کرده و ا سیپل نیماش کی. تحت نظر داشته باشد

 ؟يداریب: کنم یآرام فندق را صدا م. یهست یداند تو ک ینم

 زمیعز...  يشاد... بلند شو : کنم یو آرام نوازش م رمیگ یم دوباره دستش را. دهد یرا نم جوابم

خواد  ینترس باشه؟ نم دنیپرس يزیاگر چ... پشت سرمونه  سیپل نیبب: میگو یآرام م. کند یزحمت ناله م به

 يجواب بد

 .دهد یکند دور انگشت اشاره ام و آرام فشار م یرا حلقه م انگشتانش

 .شماره سهراب است. خورد یزنگ م لمیموبا. کشم یم یاز سر آسودگ ینفس. شود یاز کنارم رد م سیپل نیماش

 الو سهراب؟ -

 ؟یمهرداد خودت: دیگو یکند و بعد م یمکث م یکم

 ؟ییخودمم، کجا -

 یمرد حساب ییتو کجا -

 ...دارم  یمشکل هیحرف بزنم  یلیتونم خ یمن تهرانم، االن نم -

 افته نامرد؟ یم قتیبه رف ادتیفقط واسه مشکالتت  ؟يجد -

 مرده ارشیسهراب ک: کشم یدستم را به صورتم م کالفه

برود در چه  ادمیکه  ینه آنقدر طوالن یول رمیگ یخودم کرده ام عذاب وجدان م يرا سپر بال ارشیک نکهیا از

 .هستم یتیموقع

 ؟يچطور ؟یک: دیگو یم

 تونم ببرمش دکتر یبدحال همراهمه که نم ضیمر هیزنم، االن  یبعد باهات مفصل حرف م -

 خانومه؟ -

 .جهنم. کند یفکر م یسرش به چ يدانم تو یم

 آره خانومه -

 ؟يکرد شیمارستانیب يناکس زد -

اصالح  نیا. یزده به در هرزگ الیخ یمرده و ب ارشیگفته ام ک ستین قهیدق کی. جوشد یسرم م يتو خون

 سکویرا که تازه بعد از طالق خام کرده بود بروند سانفرانس ییاز لعبت ها یکی یوقت. مخصوص خودش است
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 مانیخنده ماجرا را برا با یوقت مارستانیخوردن برود ب هیبخ يچنان چپ و راستش کرد که طرف مجبور شد برا

 .کردم شیمارستانیکرد گفت بدجور ب فیتعر

 ...زنه که  یم يجور ادیبهش فشار م ینداره آدم وقت بیآره مهرداد؟ ع -

 ببند -

 بمون زهیناکس بگرد پاستور یبا اون عل یه... خب  یلیخ -

 سهراب؟ ییکجا -

 شیک -

 کن کمکم کنه یمعرف یکی: نیدهم دور فرمان ماش یرا فشار م میانگشت ها کالفه

کردم کارت رو راه  تیبگو من معرف. با دکتر اشجع کار دارم یگیم ير یدم، م یآدرس داروخونه بهت م هی -

 سیبنو ندازه،یم

 بگو پشت فرمونم -

از اتوبان . کنم دایاشجع را پ دیبگردد دنبال خانه با يتا دلوار. کنم یرا قطع م یدهد و بعد گوش یرا م آدرس

فروشگاه بزرگ آنجا بود که  کیاست  ادمی. ریو هفت ت یگمنام و بعد هم به سمت فاطم ياندازم تو یجالل م

 .حال و روز نیسرش با ا يباال اورمیبتوانم اشجع را  ینم. رمیلباس بگ شیبرا دیبا. تا آخر شب باز بود

 ؟يشاد: کنم یها پارك م یاز فرع یکی يرا تو نیماش

 گردم االن باشه؟ یمن برم: فشارم یدستش را نرم م. خورد یم تکان

ها باال  یکنم طرف فروشگاه و از پله برق یقدم تند م. بسته است شیچشم ها یخورد ول یتکان م یکم سرش

 شیکه من برا ستییلباس ها نیاول نیا یخنده دار است ول. روم سر رگال لباس ها یراست م کیروم و  یم

مردد  رم؟یهم بگ ریز لباس دیبا. دارم یبرم یو شلوار راحت رهنیدو سه دست پ يطور نیهم. کنم یانتخاب م

جزو . دیآ یکنم و جلو م یاشاره م بهش. کنم یو حواسش به من است نگاه م ستادهیگوشه ا کیکه  یبه زن

 .پرسنل فروشگاه است

 ... دیببخش -

 .ولش کن. است سخت

 ن؟یگرد یم یخاص زیدنبال چ -

 ...آره حوله و : کنم یدستم نگاه م يتو يلباس ها به
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 اون طرف: کند یاشاره م عیسالن وس يانتها به

 .است يدلوار. خورد یتلفنم زنگ م. زود برگردم دیبا

 شد؟ دایپ: دهم یدارم و تلفن را جواب م یبرم یالله صورت يبا گل ها دیحوله سف کیقفسه حوله ها  وسط

 دیهم عجله دار یلیسالم انگار خ کیعل -

 دیبله ببخش -

 .دارم یرا هم برم یرنگ یبسته شورت زنانه رنگ کی

 د؟ییاالن کجا. شد دایبله پ. شود یخواهش م -

 امیم زود نیهرجا بگ یمرکز شهر ول -

 .بسته شورت يرو زیافتد به کلمه سا یم چشمم

 .کنم یشماره اس م نیآدرس رو به هم -

 باشه منتظرم -

سه . یبتیچه مص ایالرج؟ خدا کسیالرج؟ دو ا کسیبردارم؟ الرج؟ ا دیبا يزیاز کجا بدانم چه سا. است مسخره

 .جهنم. ردیگیحتماً مسئول صندوق خنده اش م. دارم یرا برم زیتا سا

آخرش نتوانست . شد یباز م یکم ششیگرفت ن یکه م يهربسته ا يبارکد خوان را رو. درست بود حدسم

پاکت لباس ها را برداشتم و . بسته شد ششیاخم کردم و ن. و نگاهم کرد دیو خند ردیخودش را بگ يجلو

 باشه؟ یخواب یراحت م يجا هی میریاالن م: دست فندق را گرفتم. نیماش يبرگشتم تو

را روشن کردم و راه افتادم به  نیماش. تب داشت. عرق بود سیگردنش که خ يرو دمیدست کش. را نداد بمجوا

داروخانه سراغ  یشلوغ يشدم و تو ادهیدوباره پ. خانه بود ریمس يتو یکه از خوش شانس يطرف داروخانه ا

گفتم از طرف سهراب  یوقت. دهم بداخالق بو یلیبود که خ یبرخالف تصورم مرد مسن. دکتر اشجع را گرفتم

 کنه یمورد من فرق م: گفتم. هم رفت يتو شتریب شیآمده ام اخم ها

 .زد پوزخند

 دییایب شهیم نهیماش ياالن تو -

 اش کنم؟ نهیمعا ابونیوسط خ ؟یکش یخجالت نم: گفت یحرفم را تمام کنم، حرص نگذاشت

 ایکنه شما ب یگفتم که فرق م -

 ...بشه  ریترسم د یم یخونه ول دییایخواستم بگم همراهم ب یم د،ینیبب: گفتم نیماش يجلو. سرم راه افتاد دنبال
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 یبه فندق نگاه م جیهنوز گ. خودم هم نشستم پشت سرش. نشست نیطرف راننده را باز کردم و داخل ماش در

 چشه؟: طرفم دیچرخ. کرد

 دینیخودتون بب. بدنش زخم شده به نظرم -

من؟ مرده  يکجا بوده؟ دردسر نشه برا: طرف من دیدوباره چرخ. را کنار زد و شروع کرد به نچ نچ و آخ آخ پتو

 شور سهراب رو ببره که منو منتر خودش کرده

 االن حالش چطوره؟. کنه یرو معرف یکیفقط گفتم ... دونه  یسهراب نم -

 بهش سرم بزنم دیبا. بدم کیوتیب یم آنتتون ینم. پهلوش هم عفونت کرده يزخم رو. تب داره به نظرم -

 دییایبا من ب دیالزمه بردار یخب هرچ -

 گه؟یامر د: نشست راست

 يکنم آقا یخواهش م...  گهیرو بندازم د یدونم به ک ینم. شمیمن بدبخت م رهیاگر بم دینیبب: کردم التماس

 اشجع

 بمون تا برگردم: داد رونیرا محکم ب نفسش

. زد چرا یخودش هم حدس م. دنبال سرش راه افتادم. زنگ بزند سیممکن بود به پل. کنم سکیتوانستم ر ینم

. پر از سوزن و سرم و دارو بود سهیک کیدستش  يتو. دارو و زود برگشت يرفت پشت قفسه ها یحرف چیه یب

 یتر از پالك برج نییرا پا نیماش. کلمه هم حرف نزد کی میو تا برس میعقب و راه افتاد یصندل ينشست رو

: گفتم. و منتظرم بود نشیداده بود به ماش هیتک. برج يرفتم جلو ادهیآدرس داده بود پارك کردم و پ يکه دلوار

 سالم

 سالم: به سر و وضعم انداخت و متعجب گفت ینگاه

 نجاست؟یا -

قولنامه اجاره موقت مدارك  میواسه تنظ دیبا یعنی د؟یخواه یم یبپرسم واسه ک شهیم. هیبله، برج خلوت -

 ... ییشناسا

نداشته باشه فردا  یها هم اگه اشکال نهیبه اسم خودم باشه واسه پرداخت هز: ام را گرفتم جلوش ییشناسا کارت

 بنگاهتون خوبه؟ امیم

 ...باش : را باال برد شیابرو

 ستنیظاهراً مثل دفعه قبل مهمونا همراهتون ن: به دور و برم انداخت و گفت ینگاه
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 گه؟یهم داره د نگیپارک ،يبه زود رسنیم ینه ول: زدم لبخند

تا . میرا گرفت طرفم و شماره واحد را گفت و از هم جدا شد دیمتوجه شد عجله دارم، کل. تکان داد دییبه تا يسر

دارم با  یعنیام را کنار گوشم گرفتم که  یگوش یدر معطل کردم و الک يبشود و برود جلو نشیسوار ماش

: رو به دکتر اشجع گفتم. کردم پارکششدم و  نگیوارد پارک نیرفت، با ماش یوقت. کنم یراهانم هماهنگ مهم

 د؟یدکمه آسانسور رو بزن شهیم

صورتش از . رفتم طرف فندق و آرام بلندش کردم. پراند يزیلب چ ریشد و ز ادهیپ نیطور غضبناك از ماش همان

اشجع در واحد را باز . امن و مطمئن يجا کیبه  میدیو باالخره رس میسوار آسانسور شد. هم جمع شد يدرد تو

اتاق خواب و آرام  يبردم تو رافندق . و مرتب فول امکانات بود کیآپارتمان ش کی. میکرد و داخل شد

 .آباژور را زدم و اشجع را صدا کردم دیکل. بودند يپنبه ا دیسف شیکه مالفه ها يتخت دونفره ا يگذاشتمش رو

بدنش شد و باز نچ نچ گفتنش  یمشغول وارس یحرف چیه یب. اش تمام شود نهیتا کار معا ستادمیعقب ا خودم

 حالش بده؟ یلیخ: گلو صاف کردم. بلند شد

 میاریدرب دیلباس هاش رو با: گفت. دیبار یم تیعصبان شیاز چشم ها. نگاهم کرد رهیچرخاند طرفم و خ گردن

 .ام را محکم دندان گرفتم ینییپا لب

 چرا؟ يواستاد -

مالفه را زود . میشد از بدنش جدا کرد یراحت پاره م یرا که از شدت کهنگ یجلو و کمک کردم لباس رفتم

 دیسف يپوست شانه اش مثل پارچه ا. ستادمیو عقب ا دمیکش رونیو همان طور شلوار را هم ب شیرو دمیکش

وسط  یعفون دیرد سف کیقرمز و متورم بود و  شیپوست پهلو. افتاده باشد شیزرد رو يشده بود که لکه ا

..  یشیاالن خوب م: را ناز کردم شینشستم لبه تخت و آرام موها. کرد یداشت ناله م. التهاب کامالً معلوم بود

 نجامیمن ا... نترس 

 افتاد به جان زخم نیو با گاز و بتاد دیپوش یبار مصرف کیدستکش . بشقاب برگشت کیو با  رونیرفت ب اشجع

که  يکردم به گندکار یدستم و سع يدستش را گرفتم تو. کم جان يها غیشد به ج لیفندق تبد يها و ناله ها

عرق نشسته فندق و  یشانیپ يشدم رو مخ. حالت تهوع گرفته بودم. راه انداخته بود نگاه نکنم نیاشجع با بتاد

 شهیاالن تموم م: شیموها يلبم را چسباندم رو
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 کشدیطول م شتریب قهیاگر دو دق. خشک و پوسته پوسته اش خون افتاده بود يلب ها. اشکش راه افتاده بود اما

و دوباره افتاد به جان زخم پهلو و دور  کیپالست کیداخل  ختیرا ر فیکث ياشجع گازها. آوردم یحتماً باال م

 .کرد و بعد مشغول پانسمانش شد یتا دورش را با الکل ضدعفون

اشجع گلو و . بود دهیفایانگار ب یفندق را ناز کنم تا کمتر درد بکشد ول يکردم فقط با دست موها یسع من

 ينشده شانس آورد یهنوز خونش عفون: کرد و گفت نهیرا معا گرشید يو چندجا ربغلیز

 ه؟یک: دیدر همان حال پرس. مشغول آماده کردن داروها شد بعد

 رگ نداره... لعنت : گرفتن رگ امتحان کرد يرا برا شیت هادس. را ندادم او هم اصرار نکرد جوابش

 رو روشن کن یکوفت نیا: سرش اشاره کرد يلوستر باال به

را که الزم بود تمام کرد و  ییکارها. کرد تا توانست سرم را بهش وصل کند یچراغ را زدم و چندبار سع دیکل

 يریگیاندازه م گهیاون خرت و پرتا هست تبش رو سه چهار ساعت د يتب سنج تو هی: مقابلم ستادیراست ا

اگه حالش . طور نیهم هم کنهیتشنج م هدار يدیاگه د. مارستانیب شیبریم ومدیاگه ن ادیم نییاحتماالً کم کم پا

 یصبح تا بِت بگم چکار کن یزنیبهتر شد زنگ م

 ... نویا: دستش کردم يبه سرم تو ینگاه

 ؟يدیفهم... تموم شد یوقت: بکشم رونیسوزن را ب يم داد چطورکنارم و نشان نشست

بهش بدم  يزیالزمه چ: دمیرفتم و پرس رونیهمراهش از اتاق ب. مهم نبود یول. بود زیرآمیو تحق یعصب لحنش

 بخوره؟

 گفتم یتونه؟ اگه الزم بود خر نبودم خودم بهت م یبه نظرت م: نگاهم کرد هیاندر سف عاقل

رمق  یخسته و ب. را که گفته بود دادم و باالخره رفت و من ماندم و فندق یو مبلغ دمیکش رونیپولم را ب فیک

را درآوردم و  میکفش ها. توانستم پنجره را باز کنم ینم یالکل گرفته بود ول ياتاق بو يهوا. اتاق يبرگشتم تو

دست گرفتم و  يتش را تودس. تاج تخت بهدادم  هیو تک دمیگردنش کش يتخت و مالفه را تا رو يرفتم رو

 گهید یشیخوب م: دمیبوس

نفس  یول دیرس یو خسته تر به نظر م دهیتک تیوضع نیهم افتاده بود و صورتش در ا ينرم رو شیها پلک

را که به هم  شیبه همان حال نگاهش کردم و با انگشت موها قهیچند دق. شد یو منظم م قیکم کم عم شیها

 يحس بد یحال یب نیا يدوست نداشتم تو یول دمشیبوس یخواست م یدلم م. بود رشته رشته کردم دهیچسب

 .سوزاندم یفرصت را م نیا دیآمده بود تا به من اعتماد کند نبا شیپ یحداقل حاال که فرصت. بهش دست بدهد
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به . دوباره بهش سر زدم. بودم آوردم باال دهیخر شیرا که برا ییزهایو چ نییکنارش بلند شدم و برگشتم پا از

  دمیدوباره مالفه را کش. کردم بهش نگاه نکنم یسع. افتاده بود نییشانه اش پا يبود و مالفه از رو دهیپهلو چرخ

اشجع . شدن بود دیدر حال ناپد شیها گونه یسرخ. دمیقوس کمرش باال کش يگردنش و پتو را تا رو يرو

 .درجه تب دارد کیگفته بود 

تر  نییپا یکم. مالفه خوشخواب کش آمده بود يصورتش تا رو هیسا. شیردم و نشستم رو به روآو یصندل کی

 .کردم یعوضش م دیحالش بهتر شد با یوقت. به خورد مالفه رفته بود نیکوچک بتاد يقطره ها

سه  کی. خانه زدم يتو یبلند شدم و چرخ. میشد یم کیشب نزد مهیکم کم به ن. به ساعتم انداختم ینگاه

اش را راه  يکرد کار مشتر یباعرضه بود که هروقت اراده م یلیبه نظرم خ يدلوار. بود یخوابه درست و حساب

 .شد ندبل لمیموبا بیب بیب يصدا. طور بود نیهم فقط با من ا دیشا ایانداخت  یم

 ن؟یبود یراض: زده بود امکیپ. هم بود يحالل زاده ا چه

دست لباس  کیخودم هم  يکاش برا. گرفتم یدوش م دیبا. را خاموش کردم یو گوش یلینوشتم خ شیبرا

در خانه را از داخل قفل کردم . خودم بود یراحت دیکه به فکرم نرس يزیدر آن لحظه تنها چ. برداشته بودم یراحت

 دارشید بآم یدلم نم. تکان دادم اتب سنج را برداشتم و نشستم کنارش و آرام شانه اش ر. اتاق يو برگشتم تو

 زم؟یعز ؟يشاد: دوباره تکانش دادم. نبود يچاره ا یکنم ول

 رم؟یتبت رو اندازه بگ یکن یدهنت رو باز م: گفتم. دیلرز پلکش

آشپزخانه و  يدهنش و برگشتم تو يتب سنج را گذاشتم تو. باز شدند یکم شیخودش جمع شد و لب ها يتو

تب سنج را . بود امدهین نییهنوز تبش پا. آوردم و نگاه کردم رونیتب سنج را آرام از دهنش ب. آوردم وانیل کی

کردم؟ کاش مامانش کنارش  یچه کار م دیشد با یاگر بهتر نم. دمیصورتم کش يرو یو دست وانیل يانداختم تو

قدر  نیکنارش ا یتوان ینم گریبعد د... بهش زنگ بزنم؟ نه . چه کار کند دیبا دیفهم یاو حتماً بهتر از من م. بود

فهمند حال بچه شان چطور است  یآنها بهتر م یول... خودم هستم ...  ستیحالش خوب ن یلعنت...  یراحت باش

 !عجب... خطرناك است ....  یگیراست م وآره ت... خطرناك است ... 

 مامان و بابات رو خبر کنم باشه؟ دمیقول م یاگه زودتر خوب بش: لبه تخت و کنار گوشش آرام گفتم نشستم

کردم بر اعصابم مسلط  یحمام اتاق و سع ياز جا بلند شدم و رفتم تو. دمیکنار گوشش را بوس. دیلرز پلکش

گند زده به  اسریکه شرکت . یعوض يآشغال ها. گشتند یداشتند در به در دنبالش م رضایو عل يحاال انور. شوم

ماجرا شده  الیخیب میبگو ي؟ اگر به انورکردم یچه کار م دیبا. حتماً دیمن؟ شما هم همدستشان هست يخانواده 
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کردم بهشان  یوانمود م. کردم یمثل خودشان رفتار م دیبا. خودم است شیفهمد فندق پ یبرو برگرد م یام ب

 لمیحتماً به موبا. شدنم الزم داشتم بیغ يهم برا يبهانه ا کی. کنم یقبول م  ندیگو یم یاعتماد دارم و هرچ

 .کرد؟ جهنم یباور نم. نامحسوس فرار کرده ام بیتعق يشویآن مردك ر دستگفتم از  یم. زنگ زده اند

کشو حمام سرم را خشک کردم و برگشتم  يبا حوله تو. دمیتنم بود پوش روزیرا که از د ییهمان لباس ها دوباره

 .دادیمآخرش امشب کار دستم . خودش و پتو را عقب زده بود يفندق دوباره قوز کرده بود تو. رونیب

کوچک و  يبه ناخن ها. دستم يو دستش را گرفتم تو یصندل يمالفه نازك و نشستم رو يرو دمیرا کش پتو

خم شدم و ناخن . دست دختربچه ها بود هیمن شب يکنار انگشت ها شیدست ها. شکلش نگاه کردم یمربع

نگاه کردم و با انگشت پوستش را نوازش  شیبه رد کبود دور مچ ها. دستش گرم شده بود. دمیرا بوس شیها

از پشت پلک تند تند  شیمردمک چشم ها. خواب بد کی. دید یانگار خواب م. تکان خورد شیجا يتو. کردم

 بابا: دینال. رشته اشک از گوشه پلکش راه افتاده بود کی. هم جمع شده بود يخورد و صورتش تو یتکان م

 ؟يشاد: گونه اش را نوازش کردمتخت و آرام کنارش نشستم و  يرو رفتم

سرش را بلند . دادم به تخت و پاهام را دراز کردم هیشدم و تک کیبهش نزد یکم. کرد یخواب هق هق م يتو

 .تب آلود منگ نگاهم کرد يو با چشم ها دیاز خواب پر. کردم

 زمیبخواب عز: پاهام يرا گذاشتم رو سرش

مالفه جمع شده بود دستش  يوار تو نیو همان طور که جن دیمالشلوارم  يپناه گونه اش را رو یب يبچه ا مثل

پناه  یو ب دهیداد که چقدر ترس یپناه آوردن نشان م نیا. قفل کرد میتر از صورتش دور زانوها نییپا ییرا جا

پدرش  يکه برا يطور مثل بچه ا نیکه ا دگرفته بو یباباش اشتباه يالبد حاال من را به جا. حق داشت. است

 .بود دهیچسب میماند به زانوها یبچه م شهیهم

 .خوب بود یلیشد خ یاگر امشب تمام م. دمیو دوباره مالفه را باال کش دمیشدم و پشت گردنش را بوس خم

*** 

 يگنگ و تار يرهایتصو. افتاده است میبرا یکه چه اتفاق اورمیکردم به خاطر ب یاز آنکه چشم باز کنم سع قبل

که  يزیچ نیچشم باز کردم و اول اطیبا احت. همه شان مهرداد دولتشاه هم بود يه توچشمم ظاهر شدند ک يجلو

بلند تخت  وارهیداده به د هیمهرداد دولتشاه بود که دستش را حلقه کرده بود دور شانه ام و همان طور تک دمید

 يگذاشته بودم روسرم را ... من . گذاشته بود شیچشم ها يرا هم از ساعد رو گرشیدست د. خوابش رفته بود

 !او؟ يپا
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حاال . افتاده بود نییپا میشانه ها يمالفه که از رو کیجز . ستیتنم ن یچیه دمیو تازه فهم دیپشتم لرز رهیت

زخمم  یک. بود دهیچسب شیباند گنده رو کی. کردم یزخمم را آرام وارس يکردم؟ با دست جا یم یچه غلط دیبا

که به مخزن  یرنگ یلوله ب يبود تو دهیپوستم ورم کرده بود و خون دو يرا پانسمان کرده بود؟ سوزن سرُم تو

قلبم که . نبود بیرفتم عج یفرو م نیزم يشدم و تو یاگر آب م. جرات نداشتم تکان بخورم. سُرم وصل بود

 ام گرفته هیگر یحت. که گرمم شده بود دیتپ یافتد آنقدر تند م یاز کار م يزود نیمطمئن بودم به هم روزید

 یمهرداد و سع يسرم را آرام گذاشتم کنار پاها. آمد یباال م دهیبر دهیبر میخشک بود و نفس ها میگلو. بود

 .را محکم به هم فشردم میچشم ها. شد داریتکان خورد و ب. بود دهیفایب یبخزم ول رونیدستش ب ریکردم از ز

 ؟يشاد... داد خوابم برد  يا: کرد و گفت یپوستم را وارس يبعد سوزن تو. را جمع کرد شیپاها

شانه ام و  يرو دیدست کش. دارمیکه ب دیفهم یدادم م یاگر آب دهانم را فرو م یشده بود ول ادیدهانم ز بزاق

 رونیب نیبر شهیم: دمیلرز. قلبم از جا کنده شد

 از دستت رونیسوزن رو بکشم ب نیباشه بذار ا: از جا بلند شد. ام گرفته بود هیگر

 نه -

تنم بود  يمالفه رو نکهیبا ا. کلمیکردم زل زده به ه یآنکه نگاهش کنم حس م یب. رفت نییخت پات يرو از

آب دهانم را چندبار . بود نیسرَم سنگ. رفت و راست نشستم رونیباالخره از اتاق ب. از خجالت داغ داغ بودم یول

اتاق  کی يبود که صبح زود است و من تو ماز درز پرده معلو. دمیچیفرو دادم و مالفه را محکم دور خودم پ

: کردم؟ چند ضربه به در زد یچکار م دیحاال با. شده بودم داریمهرداد دولتشاه از خواب ب يزانوها يخواب رو

 ارم؟یبرات لباس ب

 بود؟ یخانه ک نجایا لباس؟

 پشت در؟ دیبذار شهیم:  زحمت لب جنباندم به

 کجا بود؟ میلباس هابودم؟ پس  دهیخواب يطور نیخدا من ا يوا

 دستته اومدم يسوزن تو -

کرد خنده  یسع. اتاق و متعجب نگاهم کرد يآمد تو. گردنم يتا رو دمیخودم و پتو را هم کش يشدم تو جمع

 ایب: گفت نییپا يبدون آنکه نگاهم کند با سر. اش را بخورد

 يزیچ نیاول. اش کردم یو خال دمیرا جلو کش کیپالست. رفت رونیتخت و دوباره ب يگذاشت رو کیپالست کی

چرا سه . باشد دهیبود؟ خب خر دهیها را خودش خر نیا. باز داغ شدم. که به چشمم خورد سه بسته شورت بود
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فکرهاست  نیکرده؟ حاال وقت ا رمن هم فک زِیبه سا یعنی ز؟یبسته؟ فکر کرده هنوز دو سالم است؟ چرا سه سا

 .خل و چل؟ زودباش

 نیآست رهنیپ کی. را عوض کردم رمیو لباس ز دمیکش رونیرا ب شیکیرا باز کردم و الرج  کسیبسته ا تند

بلند  رهنیپ کی... نه .... تاپ و شلوارك قرمز  کی. لخت است یلیخ نیا... نه ... رنگ  یحلقه و شلوار سرخاب

 .استخوب  نیهم. ستیمهم ن. واقعاً فکر کرده دو سالم است.... رنگ  یصورت

 ام؟یب: دوباره به در زد. گشاد هم بود. قوزك پاهام بود کیاش تا نزد يبلند. دمیکوتاه را پوش نیآست رهنیپ

خودش فکر کرده؟  شیپ یچ. دمیکش رونیپوستم ب يو سوزن را از تو کیپالست يلباس ها را چپاندم تو هیبق

هم  یلیسوزن از پوست خ نیا دنیکه کش دیفهم یکرد م یزندان سر م يتو یمشت عمل کیاگر مثل من با 

 »يخون باز« شمشچ يها جلو یزندان دید یاگر مثل من م. بکشد ریاگر استخوان دستم ت یحت ستیسخت ن

 وانه؟یفکرهاست د نیحاال وقت ا.... کنند  یم

 دییبفرما: دمیحال نال یب

 ش؟یدیخودت کش: تخت افتاده بود نگاه کرد يکه رو یباال رفته به سوزن يبا ابرو امدهین داخل

 نبود يزیچ: دهنم را فرو دادم و سرتکان دادم آب

 دهیچسب رخورهیبچه ش نیع تیآمد با آن وضع یم ادمیکه  نیهم. نگاه کنم شیچشم ها يخواست تو ینم دلم

 ... نیحاال وقت ا. ایخدا يوا. بودم به پاهاش

 کجاست؟ نجایا: عقب تر رفتم یلبه تخت و من کم نشست

کرد؟ اخم هم  یزد؟ داشت نگاهم م یچرا حرف نم. مالفه نگاه کردم يرو يهوه اق يبه لکه ها. بود ساکت

 يخواستگار امدهین. شناختم؟ خب نگاه کن خنگ خدا یبود که م یدوباره همان مهرداد دولتشاه یعنیداشت؟ 

 ... يرو يشد خیم يطور نیکه ا

البد فکر کرده مثل . هوا ماند يدستش تو. دمیسرم را عقب کش. چانه ام نشست ریآمد طرف صورتم و ز دستش

 کجاست؟ نجایا: سرم را بلند کردم...  رینه خ. ردیگ یچانه ام و سرم را باال م ریگذارد ز یرمان ها دست م يتو

مچ دستم را گرفت و خون فش . بند کردم به بانداژ تازه کف دستم. کرد یالل شده بود و فقط نگاهم م واقعاً

 ؟يدرد ندار: باند و گفت يرو دیشت کشبا انگ. ختیسرم فرو ر يفش تو

انگار متورم بود و آب به  میگلو. را فرو دادم میآب گلو. نه اخم نداشت. نگاهش کردم یرچشمیز. باال انداختم سر

 .رفت یم نییزحمت از آن پا
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 ؟یستیگرسنه ن -

 .سر باال انداختم دوباره

 یبپرس يخوا ینم: گفت. بهش زل بزنم یلیاش نگذاشت خ رهینگاه خ یسرم را بلند کردم ول. جا بلند شد از

 ؟یکنیچه کار م نجایا

 چرا: دمیپلک به هم فشردم و نال. میچشم ها ياشک نشست تو. سرم را باال گرفتم و منگ نگاهش کردم دوباره

 ...عده  هی: و آرام گفت دیبه صورتش کش یبود، دست ستادهیطور که ا همان

صبر  دیاالن با یدادن ول تیدونم چطور فرار یزندان، نم يتو رو کشوند تو یدونم ک ینم: لبه تخت نشست

 یتو هم دختر خوب. یینجایدونه تو ا یجز من نم یشکیه. اومد شیپ یهمه بدبخت نیچرا ا میتا بفهم یکن

 ؟يشاد... باشه ... تموم بشه  هیقض نیتا زودتر ا یکن یو کمکم م یشیم

من هم . خب نباشد. شناختم ینبود که م یمهرداد دولتشاه نیا. اسمم را نرم تلفظ کرد یول. بود يجد لحنش

 .خوشحال بودم یلیخ. کردم؟ خوشحال بودم یازش تشکر م دیبا. گذشته نبودم يهمان شاد گرید

 باشه: را بلند کردم سرم

 شده شیساعت تازه ش ؟یبخواب يخوا یم: لبش نشست يرو لبخند

 رم؟یدوش بگ شهیم: م حمامرفت یخواست م یم دلم

 .دمیآه کش. بود اریاخت یحرکت ب کیگرفتم؟  یازش اجازه م چرا

 زخمات تازه پانسمان شده، نه -

 خوابم یپس م: پاهام يرو دمیپتو را کش رون؟یرفت ب ینم چرا

 باشه: کنار تخت را برداشت یصندل. ماندم تا برود منتظر

 یو تخت را دور زد و قوط نیرا گذاشت زم یصندل. طرفم و من راست نشستم دیدراز بکشم که چرخ خواستم

 پوستت ریخون نرفته باشه ز نمیبذار بب: ستادیا کمیسرُم را از قالب در کمد جدا کرد و نزد یخال

 نرفته -

ساعدم را نوازش  يطرف خودش و با انگشت رو دیتخت و مچ دستم را آرام گرفت و کش يرا انداخت رو یقوط

 ؟یکن یم يچرا لجباز: آنکه نگاهم کند گفت یب. کرد

 هی: آرام گفت. زد یحرف نم یول. دیتپ یدستش بود و قلبم گاپ گاپ م يکردم؟ مچ دستم هنوز تو یم يلجباز

 شه؟ یکم پنجره رو باز کنم سردت نم
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 شهینه سردم نم:  بود یذغال اهیس شیرنگ چشم ها. شدم نگاهش کنم مجبور

از جا بلند شد و رفت طرف پنجره و . بغلم گذاشتم ریو ز رونیب دمیآرام دستم را کش. مانده بود به صورتم رهیخ

 خودت يپتو رو بکش رو: پشت به من گفت

اگر . زده ام کرد جانیاتاق و ه يتو دیخز یخنک و ملس يهوا. کش کرد میو پنجره را ن دمیرا تا گردن کش پتو

پنجره، سرما  يجلو ينر: طرفم و گفت دیچرخ. دمیکش ینفس م یکنار پنجره و کل دمیدو یم رون،یرفت ب یم

 يخور یم

پنجره و  يجلو دمیو پر دمیاز جا جه. و در را بست رونیرا برداشت و رفت ب یسرُم و صندل. تکان دادم يسر

آزاد را نفس  يهوا داشتم. مهم نبود یبدنم کوفته و خسته بود ول. دیکش ریام ت نهیقفسه س. دمینفس کش قیعم

درختان برگ . ذهنم ثبت کردم يدماوند را تو. دمیرا بلع میبا ولع منظره رو به رو. آزاد. آزاد شده بودم. دمیکش یم

.... را  یزندگ.... را  یزندگ... را، يابر يباران خورده را، هوا نیرا، زم زیسحرخ يکاج را، گنجشک ها یسوزن

دلچسب را به  يسرما. دمیباز نفس کش. دهد یم یاشک شوق چه معن دمیفهم یحاال تازه م. اشکم راه افتاد

 .مامان و بابام دنید. حسرت داشتم کیفقط  مردمینجا میاگر ا. دمیجان خر

من . مهم نبود. بود رونیمهم نبود که مهرداد دولتشاه ب. وقفه یبلند و ب یهق هق. شد به هق هق لیام تبد هیگر

 .یچیه. خواستم ینم یچیه گرید دمید یمامان و بابام را ماگر . آزاد بودم و نبودم

 يصدا. ختمیر یاشک م اریاخت یو ب رونیداد خم شده بودم ب یکه زخمم اجازه م ییتا جا. اتاق باز شد در

معلوم نبود فردا کجا . خواستم از پنجره دل بکنم یاما نم. گوشم بود يآمد طرفم تو یکه محکم م شیپاها

 .کند میکرد از پنجره جدا یدست حلقه کرد دور شانه ام و سع...معلوم نبود. باشم

 بذار... بذار ... نه : دمینال

 ؟یکن یم هیچرا گر ه؟یچ...  يخور یسرما م: گوشم گفت کنار

 يمامانم، برا يبابام تنگ شده، برا يبرادلم : و هق هق کنان گفتم یاشک يطرفش و با چشم ها دمیچرخ

 يدلم برا... شده ... برگرده عقب  میخواد زندگ یدلم م...دلم تنگ شده .... دانشگاه ... دوستام ... گذشته ام 

 ...هم تنگ ارشیک يدلم برا... تنگ شده  يزادیآدم یزندگ

مهم نبود . هستم یلباس گشاد چه شکل نیا يمهم نبود تو گرید. هق زدم دهیبر دهیبر. آمد یباال نم نفسم

... باشه باشه : را با دست ناز کرد میسرم را چسباند به خودش و موها. ندیب یمهرداد دولتشاه من را چه طور م

 نکن هیشه گر یدرست م یهمه چ... دونم  یم
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 یمهرداد وحشآن  گریانگار د. آمد یلحظه ها بهش م نیا يکردن تو یچقدر مهربان. دیشد و سرم را بوس خم

به  ریدل س کی ییخواستم تنها یم. خواست کنارم باشد یها دلم نم نیشناختم مرده بود، اما با همه ا یکه م

. انگار توان جدا شدن از او را هم نداشتم یول. بودم بلند بلند زار بزنم دهیکش ییکه تنها ییها یخاطر سخت

که  يمشامم بود و کنار سوز سرد يتو شهیر از همت ظیعطرش غل يمحکم من را به خودش چسبانده بود و بو

 .شد یحس م شتریتنش ب يخورد، گرما یم میبه پوست بازوها

 ایب... باشه : گفت یوقت دیلرز یم شیصدا

خاموشش کند بند  یناگهان يباره زبانه بکشد و باد کیکه  يکرد؟ هق هقم مثل شعله ا یم هیهم داشت گر او

داشت محکم  یسع. دیلرز یچانه اش م. باال گرفت یقاب شدند دو طرف صورتم و سرم را کم شیدست ها. آمد

 .صورتم يم سر خوردند رویو اشک ها دمیآب دماغم را باال کش. ردیاش را بگ هیگر يفشارش بدهد تا جلو

 ایب: داد و گفت رونیرا محکم ب نفسش

رفت طرف  عیسر. شل شدند شیدست ها .دمیچشم ازش دزد. دیکش یگرم زبانه م ینگاهش احساس يتو

 يخور یسرما م: گفت يجد یلیکرد و خ پشیپنجره و ک

 بخواب: کرد به طرف تخت تمیدست گذاشت پشت شانه ام و هدا آرام

 بخواب: چانه ام و دوباره گفت ریتا ز دیپتو را کش. تخت يرو رفتم

. دیصورتش دست کش يو رو دیرا مال شینشست لبه تخت و با انگشت اشاره و شست پلک ها. دمیکش دراز

 ؟يحاال بهتر: طرفم  دیچرخ. بود یعصب

 بله -

 خوبه: زد و سر تکان داد و از جا بلند شد لبخند

آمد . هم جمع شد يصورتم تو. زخمم سوخت. نگرانم باشد. کنار من. باشد نجایشد مهرداد دولتشاه ا ینم باورم

 شد؟ یچ: و سر خم کرد کمینزد

 یچیه -

و زل زد به زخم  دینشست لبه تخت و پتو را کنار زد و تا بخواهم به خودم بجنبم لباسم را باال کش. شدم زیخ مین

رو بانداژ و پوست لبش را با دندان کند و  دیانگشت کش. بودم دهیکاش شلوار پوش. پاهام را جمع کردم. میپهلو

 دیببخش: وجودم، گفتم يتو ختیصورتش پهن شد و ترس ر ياخم کم کم رو

 تا کمر زخمت دوباره باز شده يخم شد: نگاهم کرد یعصب
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 دراز بکش: همان طور اخم کرده گفت. دمیترس

 د؟یکن یلباسم رو ول م: گفتم آرام

 نییخواستم لباس را پا. را شل کرد شیدستش مچاله شده بود نگاه کرد و انگشت ها يکه تو رهنمیپ نییپا به

 نمیبب سایوا: بکشم که گفت

 یسع. دیبه صورتش کش یدست. هم يبانداژ را آرام جدا کرد و صورتش جمع شد تو ياجازه من چسب رو یب

 خوبم: گفتم. کرد یذخمم زق زق م يجا. کم شود تشیکه از عصبان میبگو يزیکردم چ

 يخودم و با پشت دست مژه ها يرو دمیپتو را زود کش. زنگ زد یکیدرآورد و به  بشیاز ج یکوچک یگوش

 الو؟ دولتشاه هستم: و گفت ستادیپشت به من ا. را پاك کردم مسیخ

 تب؟... نه حالش خوبه : طرفم و گفت برگشت

 ....بهش فشار آورد ... دکتر زخمش باز شده  نیبب... نه نداره : ام یشانیپ يو دست گذاشت رو کمینزد آمد

 کی. شد یتر م ظیو غل ظیصورتش غل يگفت چون اخم رو ینم یجالب زیچ یبود ول یدانم آن دکتر ک ینم

 شده بعد حرف مفت بزن یبذار بگم چ: داد زد یدفعه عصب

که به فشار  یحرف مفت. بودم دهیحرف مفت شن یلیزندان خ يزده بود بهش؟ تو یچه حرف مفت. دمیجا پر از

 ....منحرف احمق .. دکتر خاك بر سر ... ربط داشته باشد 

 یتکه گوشت اضاف کی نیپتو را کنار زد و باند را که ع. ه انگار من هم آدممنشست لب تخت و انگار ن دوباره

خب  ست؟ین يزیپس چ... نداره  يزیخونر یول نییخم شده بود پا... نداره  يزینه خونر: شده بود کَند زانیآو

 االن چکار کنم؟

رفت  یطرف اتاق م نیاز ا چشمم همراهش. شیدوباره پتو را برگرداندم سرجا. قدم زدن گذاشت يشد و بنا بلند

دفعه محکم  نیا یباالخره صحبتش تمام شد و برگشت سمت من و خواست پتو را کنار بزند ول. به آن طرف

 ...لطفاً  شهیم: گرفتمش

 ؟یلطفاً چ: نگاهم کرد یعصب

 کنار؟ دیپتو رو نزن نیا یه شهیم -

چندبار . کند یرا وارس میتعارف سر تا پا یقدر ب نیا دیو نبا میبا هم ندار یبود من و او صنم دهیتازه فهم انگار

 پانسمانش رو عوض کنم دیبا: بعد نگاهم کرد. پلک زد و سر تکان داد

 تونم یخودم م -
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 ؟يبلد -

 مگه؟ هیچ... آره  -

... کن  زیتم نیدور و برش رو با بتاد یکم هیاول : برگشت و باندها را نشانم داد سهیک کیو با  رونیب رفت

 فشارش هم نده... بعد هم گاز بگذار روش و کامل چسب بزن ....  يزیزخم نر يشه روحواست با

 یتون ینم: کرد و گفت ینچ

 تونم یم: گفتم يجد

داغ کرده  خیانگار که س. را که گفته بود انجام دادم يزود کار. رونیحرف رفت ب ینگاهم کرد و ب هیثان چند

دلم . حال شدم یب. بال سرم آمده بود نیهم هم شبیآمد د ادمیسوخت و تازه  یواقعاً م. شکمم يباشند تو

و  نیزم يو پرتش کردم رو کیستهمان پال يخرت و پرت ها را چپاندم تو هیو بق یباند خون. رفت یضعف م

کاش . خودم جمع شدم يو تو دیچرخ رهیدستگ. آرام شوم یچشم بستم تا کم. دیکش یم ریکله ام ت. دمیدراز کش

 .خواست یم ییحال و کالفه بودم و دلم تنها یب. تنها بمانم یذاشت کمگ یرفت و م یم

 ؟يشاد -

 ...بخواب ... نه : بلند شوم که گفت خواستم

 باشه: طور چشم بسته گفتم همان

ماند حتماً بهش  یم گریکم د کیاگر . شده بودم یعصب. به جاش آمد نشست لبه تخت. رود یکردم حاال م فکر

 .فتدیاز سرم ب یزندان کیانگار هنوز زود بود عادت . دادم یفحش م

 لطفاً خوبم رونیب دیبر: چشم باز کردم. ام یشانیپ يرا گذاشت رو دستش

 خب یلیخ: است که زود دستش را برداشت یبود لحنم عصب معلوم

توانستم  یکه م چقدر خوب بود. نگاه کردم يابر يطرف پنجره و به هوا دمیچرخ. در را نبست یول رونیب رفت

 .تشنه بودم یلیخ. دهنم خشک بود. نمیآسمان را بب

 رو بخور بعد بخواب نیا ایب: برگشته بود باز

را داد  وهیآبم. دیقرص سف کیبود و  وهیآب م وانیل کی. دستش نگاه کردم يشدم و به بشقاب تو زیخ مین

 ... هیرو بخور معده ات خال نیاول ا: دستم و گفت

مثل من  یک. بود ایطعم دن نیقلپ آب پرتقال خوردم و طعم آب پرتقال انگار خوشمزه تر کیاش  رهینگاه خ ریز

 اسارت دردناك چقدر خوشمزه است؟ کیبعد از  یتوانست بفهمد زندگ یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٤٩٢ 

 ممنون: بستم و لبخند زدم چشم

. دمیخجالت دراز کش یبو  یپاتخت يرا گذاشتم رو وانیل. بود نیباز زل زده بود به صورتم و غمگ. را نداد جوابم

 امیم: گفت. کرده بود نمیدلچسب سنگ يغذا کیمثل  وهیآبم ینیریتشک و ش ینرم. گردنم يرو دمیپتو را کش

 دمیبعد قرصت رو م

 .مطمئن بودم شدیعمرم م يخوابها نیتر نیریاز ش یکی نیا. دمیتکان دادم و خواب سر

*** 

رفتم از جزء به جزء حرکاتش، نگاه  یاتاق م يکه تو نیهم. به بودن من دور و بر خودش عادت نکرده بود هنوز

دانست که برعکس  یکاش م. شود یم یتوانستم بفهمم که چقدر عصب یلحن حرف زدنش م یو حت شیها

به بودنم عادت . رمیبگ رتوانم فکرم را بهتر به کا یشوم و م یباشم چقدر آرام م کشیکه نزد نیخودش من هم

در آن آرامش را  یکه کم یداشت به خلوت اجیاحت. کنم لیخواستم خودم را به قلمرو اش تحم یکرد؟ نم یم

 یخودش رنگ االتیرا با خ یواقع يایدن یکه حت یکند و بشود همان دخترک دایتجربه کند و خودش را دوباره پ

خم شده بود نگرانم  رونیه تا کمر از قاب پنجره به بک ورو آن ط ياز سر دردمند يآن اشک ها یول. کرد یم

االن در نقطه . فکر کنم زهایچ نیحاال به ا دینبا.... من را پس زد؟  ...  دیکه از من دزد یآن نگاه یحت. کرد یم

 یک دمیفهم یم دیبا. خودش يگشت سرجا یبرم زیهمه چ دیاول با. بودم که به شدت متزلزل بود  ستادهیا يا

خواست تا گل و  یبرکه گل آلود بود که وقت م کیام مثل  یحاال زندگ. نابود کردن خانواده ام بوده است الدنب

که حاال درست ... توانستم به او  یشود آن وقت بهتر م لیتبد  کدستیزالل و  یشود و  به آب نیآن ته نش يال

باالخره به من  نمیرا بهش بشناسانم و بب مودکنم خ یشوم و سع کینزد... به اندازه پنج متر از من فاصله داشت 

ماز پر از راه  کیانگار که در . ممکن است من را نخواهد دردناك است نکهیفکر کردن به ا یحت... ولش کن ... 

 .باشد یدوست داشتن یمن به زندگ یتنها خروج نیکرده باشم و ا ریگ) Fake( کیف يها

به ساعتم  ینگاه. توانستم بروم شرکت یلباس ها نم نیبا ا. به سر و وضعم انداختم یجا بلند شدم و نگاه از

شده بودم، آن هم  داریساعت زودتر ب کیبار  نیا. شدم یم داریب شهیکه هم یهمان ساعت. هفت صبح. انداختم

 یاتیام جزئو به تم دمیکش یکاناپه نرم و راحت دراز م نیهم يجا رو نیخواست هم یدلم م. در حالت نشسته

را خودم  یو دوندگ یشد که آن همه هماهنگ یباورم نم. کردم یتا امروز از سر گذرانده بودم فکر م روزیکه از د

که از اضطراب به حال ضعف افتاده بودم  یشود تمام مدت یاز آن باورم نم شتریو ب. انجام داده باشم ییبه تنها

 دیبا یکرد ول یام م یمساله عصب نیا يادآوری. است بوده ریتاسف بار اس وضعبه آن  يانور شیفندق پ
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 نیا یمتیق چیگذاشتم به ه ینه نم. کردم مبادا بفهمند حاال فندق کنار خودم است یخودم را حفظ م يخونسرد

 .رون نرودیکنم که از خانه ب هشیتوج دیقبل از آن با یسراغش ول میایشدم کمتر ب یمجبور م دیشا. را بفهمند

 ياشجع احمق با آن فکرها. دادم یرا م شیداروها دیبا. بود دهیخواب. امدین ییاما صدا دمیدرب اتاق را آرام کوب

به  یلیخ نکهیحتماً به فندق برسم تا زودتر خوب شود و ا نکهیا. خوب هم به من داده بود هیخرابش چندتا توص

 .فتدیممکن است دوباره از پا ب. نباشم نیزودهنگامش خوشب یسرحال

 دهیمالفه خواب يمظلوم تو يخودش گلوله شده بود و مثل بچه گربه ا يدوباره تو. را باز کردم و داخل شدم در

. رسد یآرام تر به نظر م یلیخ شبینسبت به د. خواب نگاه کردم يو به صورتش تو ستادمیکنارش ا. بود

 دیبا. وقت ندارم یکنم ول دارشیبخواهد از خواب  یدلم نم. کند یناله هم نم یو حت ستین دهیصورتش رنگ پر

 .دور و برم سر و کله بزنم يهزار رو يو دوباره با آدم ها رونیبرگردم آن ب

جا  يبچه ها تو نیع. صورتش پخش شده بود با انگشت کنار زدم يرا که رو شیکنار تختش و موها نشستم

آنکه نگاهم کند  یب. داشت فیخف یبدنش لرزش .هراسان سرجا نشست. باال رفتند شیتکان خورد و پلک ها

 گم شو: محکم هلم داد عقب

 !؟يشاد: ستادمیراست ا. خوردم جا

همان طور  ایکنارش  نمیدانستم بنش ینم. هیگر ریقلبش و بعد زد ز يدست گذاشت رو. تند شده بود نفسش

 کجا؟ ؟یکرده؟ ک تشیخواب اذ يقبالً تو یهست؟ کس یمشکلش چ دمیفهم ینم. ازش دور بمانم

 ؟يشاد: زدم شیصدا دوباره

 ؟یخوب: نشستم کنارش و آرام گفتم اطیبا احت. مالفه صورتش را خشک کرد و آب دهانش را فرو داد با

 د؟یچه کارم دار: میچشم ها يزل زد تو یعصب

 ... رونیب رمیمن دارم م: کنم دایجواب خوب پ کیمکث کردم تا  یکم. ختندیسرم به هم ر يها تو کلمه

 .شد رهیداد به تاج تخت و در سکوت به رو به رو خ هیتک

 ؟يشاد -

 بله: که نشسته بود آرام گفت یهمان حال در

 ؟يدیترس -

 ....زندانم  يفکر کردم تو...  دمیترس... آره : دوباره حلقه زد شیچشم ها ينگاهم کرد و اشک تو دهیرنج
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 تتیزندان اذ يتو یکس: را لمس کردم شیجلوتر رفتم و محتاط با سر انگشت بازو یکم. اشکش راه افتاد دوباره

 کرده؟

 .کرد سر تکان داد یم هیزانو گذاشته بود و گر يطور که سرش را رو همان

 به من نگا کن: تر رفتم و آرام گفتم کینزد

 .کرد یم هیگر هنوز

 منو نگا کن ؟يشاد -

 یکردم دور شانه اش و سرش را م یخواست دستم را حلقه م یمدلم . برداشت شیزانوها يرا از رو سرش

 .بشود یعصب ایبترسد  شتریب يطور نینگران بودم ا یکردم ول یبغل و آرامش م يگرفتم تو

 يبرگرد ستیقرار ن... تموم شده  یهمه چ...  یینجایاالن ا: اشک آلودش نگاه کردم و لبخند زدم يچشم ها به

 باشه؟... ست من حواسم بهت ه... زندان 

 یاما نم. مال او بود نجایخواست ا یاگر م. بهتر بود يطور نیا. را باز کردم و به آغوشم اشاره کردم دستم

 اون کار رو از عمد نکردم....  دیببخش: خودش را جمع کرد و زل زد به مالفه. خواست

توانستند بفهمند  یحتماً آنها بهتر م. یروانشناس درست و حساب کی شیبردمش پ یم دیبا. ماندم ساکت

بروم  دیچرا؟ با. هنوز زود بود یمامان و باباش چطور؟ آنها هم خوب بودند ول. يعاد یبرگردد به زندگ يچطور

توانم کنارش باشم  یخواهم حاال که م ینم.... چرا؟ خفه شو ...دهم  یچرا؟ االن قرصش را م... کار دارم  یلیخ

 .قدر چرا چرا نکن نیاحمق؟ ا یفهم یبرود من هم هستم م ادشیو  ندیایمامان و باش ب

 دولتشاه؟ يآقا -

اسم ... مهرداد  دیگو یاگر بخواهد خودش م... کند؟ نه  میمهرداد صدا میبهش بگو! دولتشاه؟ يگفت آقا ؟يآقا

 .متوانم هرجور خواستم جوابش را بده یم یول.... بهش اجازه بدهم  ستیکه ن سیانگل ریکب ریسف

 جان؟ -

 .شود یخودش جمع م يو تو ستیجان گفتن هم انگار راحت ن کیچون با . هم نتوانم دیشا البته

 ؟يخوا یم يزیبگو چ -

 نم؟یتونم بابا و مامانم رو بب یم یبه نظرتون ک -

 یهم خود من را م یکم کیکاش . مامان و باباش. خواهد یمامان و باباش را م. روانشناس الزم ندارد ؟يدید

 .خواست
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 ای...  یینجایبفهمه تو ا سیاونا باعث بشه پل دنیممکنه د....  میصبر کن یکم هی دیبا... دونم  ینم: دمیکش آه

 ...که  ییاونا

 ...ممنون که ... فهمم  یم -

 دختر؟ یزن یحرف م اطیقدر با احت نیچرا ا... بگو  ؟یکه چ ممنون

 همه حواستون به من هست نیممنون که ا -

 .چرا حواسم بهت هست یدان یکه م ییبگو کاش

 ؟يخور یقرصت رو م -

 نشه ریبخورم که د یخودم حواسم هست ک...  دیشما زحمت نکش... بله  -

 بهت سر بزنم امینتونم زود به زود ب دیمن شا... خوبه  -

 حواسم به خودم هست...  نینگران نباش -

 .روم ناراحتم یدارم م نکهیز احاال ا نیمثل من که هم. يخورد یاز نبودنم غصه م کاش

 دینبا یول ارمیم یگوش هیگردم برات  یدوباره برم. شمیمنم کمتر نگران م يطور نیا... خوبه : جا بلند شدم از

 از تلفنِ خونه هم استفاده نکن. کنن دایچون ممکنه جات رو پ يریتماس بگ یباهاش با کس

 باشه حتماً -

 ؟يبخور لقمه هی يایبرات صبحونه گذاشتم م -

 خورم یاالن؟ خودم م -

 حتماً؟ -

 سالمه ها ستیمن ب: زد لبخند

به  دیدکتر گفت با. دونم فقط نگرانم یم: را خاراندم میابرو يباال. فندق من ستین ادیهم ز یلیسال خ ستیب

 تیخوره دوباره اذ یوقت به زخمات آب م هی. لطفاً ریامروز هم دوش نگ. یکه زودتر خوب ش یخودت برس

 یشیم

 فمیکث یلیخ... حالم بده  يطور نیا... آخه . زخم هام يرو زهیحواسم هست آب نر -

باشه فقط مراقب :  شیمعلوم نبود نگاه کردم و بعد به چشم ها شیچیه گریپتو د ریلحظه به بدنش که ز چند

زنگ در رو  امیب نکهیقبل از ا. برم یرو با خودم م دیکل. کنم آخر شب برگردم یم یسع... تکرار نکنم  گهیباش د

 ياومد رونیکه از زندان با اون وضع ب يزچون اون رو ير ینم رونیاز خونه اصالً ب. ینترس گهیزنم که د یم
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 یچه اتفاق ستیتو رو بشناسه اون وقت معلوم ن یدرصد هم احتمالش باشه کس کیپخش شده  نترنتیا يتو

 فتهیب

 مونم یجا م نیهم. رم ینه نم: ستادیا میجا بلند شد و رو به رو از

: را ناز کردم شیبا دو انگشت موها. ثابت ماند میانگشت ها يرو شیرفت طرف شانه اش و چشم ها دستم

 که؟ یترس یاز من نم گهید

. گذشته مشترکمان حالش بد شده بود يادآوریانگار از . گرفت یرنگ م واشی واشیگونه اش . ماند ساکت

 یم: آرام چانه اش را باال دادم. چانه اش جا خوش کردند ریگردنش و ز يگود يشدند رو دهیکش میانگشت ها

 ؟یترس

 نه: لب باز کرد ن،یبه زم چشم

 واسه قدم اول خوبه: هم مشت کردم يرا تو میفرو کردم و انگشت ها بمیج يرا تو دستم

 نره ادتیکه گفتم  رو ییزایمن رفتم، چ: طرف در دمیچرخ. خواستم تند بروم ینم. توانستم صبر کنم ینم گرید

 دیمراقب خودتون باش: گفت آرام

 نکهیبه خاطر ا. پس نگران حالم بود. آمدم رونیآنکه نگاهش کنم سر تکان دادم و لبخند زدم و از خانه ب یب

 نیبه نازن دیاول با. ساعت هشت شده بود. کردم یفکر م اتیجزئ نیبه ا دیحاال نبا. نجاتش داده بودم البد

 یرفتم هتل و دوش م یبعد م. کردم یم سیخانه را راست و ر نیا يزدم و حساب و کتاب ها یزنگ م يدلوار

چهار تماس . را روشن کردم لیموبا یگوش. ها نگرانم شده بودند یلیحتماً خ. رفتم شرکت یگرفتم و بعد هم م

. بهشان زنگ زده بودم یگوش نیکه با ا یتنها کسان. رفعت و سهراب ،يدلوار نیاز نازن غامیاز دست رفته و دو پ

 »؟یچرا خاموش«نوشته بود  يدلوار. بود يدلوار نینها هم از سهراب و ناز غامیپ

بگو  غمبریبه پسر پ... ناجنس  یکردن باش یمارستانیاومد اهل ب یبهت نم«سهراب هم نوشته بود . تو چه به

. بار بهش زده بود دلخور بود نیآخر که ییبود، هنوز از حرف ها رضایمنظورش به عل» ... مراقبت باشه  شتریب

... چرا؟ ... پنج ... دلخور است؟ ... خورد  نگچهار ز. را گرفتم يدلوار نیرا پاك کردم و شماره نازن غامیهردو پ

 .تماس را قطع کردم. کند یم میدایولش کن خودش پ... هفت ... هستم؟  شتریب يمشتر کیمگر من ... شش 

. را برداشت یگوش ونیرفعت هما يبه جا. شن کردم و به شرکت زنگ زدمخودم را رو یهتل گوش کینزد

 .با نه دهیسالم رس نمیرفته بود بهش زنگ بزنم بب ادمیشرکت بود؟ رفعت کجا بود؟ اصالً 

 مهرداد؟ -
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 .نگران بود شیصدا

 ؟یشما شرکت... بله  -

 ؟ییتو کجا... شبیمن شرکتم از د -

 .معلوم است بدجور نگرانم شده. دهد یم »یهست يتو کدام گور« یمعن شتریلحن ب نیاش با ا جمله

 اونجام تشینها گهیساعت د کی. دمیخسته بودم گرفتم خواب -

کم کم . رد تماس کرد یرفعت ول لیدادم و زنگ زدم به موبا رونیکالفه نفسم را ب. شیسر جا دیرا کوب یگوش

 کجا بود؟. شدم ینگرانش م

نوشته بود . آمد امکشیپ بیب بیب. راه افتادم طرف هتل ادهیتر از هتل پارك کردم و پ نییپا ابانیرا دو خ نیماش

رو هم که  ییهمون آقا. هم زنگ زدن سیبه پل یحت. سر ياز صبح پدرتون شرکت رو گذاشتن رو. من شرکتم«

 یکجاست ول یدون یپرسن شما م یدوستتون هستن؟ خانمتون هم همش از من م. نجایاومدن ا میدیبا هم د

  »لطفا نیاصالً با من صحبت نکن نیاومد. نگفتم يزیچ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. دیبمون ستین ياجبار چیه. خونه دیبرگرد دیاگه خسته ا. ممنون«زدم  امیپ شیبرا. بودم ونیدختر مد نیبه ا من

 »شما چند روز دستم بمونه یفقط امانت

وقت  هیفقط حواستون بهش باشه  ستین یبمونم بهتره، باشه مشکل تیوضع نینه با ا«: زود جواب داد یلیخ

 »بر سرش ادین یآسمون يبال

دفعه دلم  کیو  دمیبرگشتم و لباس پوش عیسر. حمام و دوش گرفتم يو رفتم تو» باشه«زدم و نوشتم  لبخند

 یتلفن را بهش م یگوش فتادهیهنوز دنبال سرم ن یحاال تا کس نیگشتم و هم یکاش برم. فندق تنگ شد يبرا

 .ولش کن. هتل ردم را نزده باشند ينامحسوس جلو بیبرادران تعق ستینه معلوم ن. دادم

 یاز خود هتل تاکس. کرده بودند نیگزیجا دیسمند سف کی اهیسمند س يحدس زده بودم فقط به جا درست

 .فرستادم دنبالش یرا م یکی دیبا. امام بود مارستانیب کینزد نمیماش. گرفتم و روانه شرکت شدم

 يخبر چیه. تازه ام یرا جاساز کردم داخل گوش يکارت انور میرا خاموش کردم و س یبرسم شرکت گوش تا

 کرد؟ یشرکت چکار م يتو یهم بداند وگرنه عل دیشا. فندق رفته است دهیالبد هنوز نفهم. ازش نبود
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 ؟ییکجا: زود جواب داد یلیخ. را گرفتم یرا خاموش کردم و شماره عل یگوش دوباره

 دور و برا چطور؟ نیهم: خونسرد گفتم. طلبکار بود لحنش

 يسر کیبهشون گفتم . بابات و آنا اومده بودن در خونه من. زد همه نگرانت شدن بتیدفعه غ کی شبید -

 ؟يکجا بود. ییکجا دمینفهم گهیو بعد هم د ياومد

 یلیخ. دمیگرفتم خواب ییاج هیدماغ بودن قالشون گذاشتم رفتم  يمو یلینامحسوس خ بیتعق يرفقا نیا -

 ساعت کنارش آروم بشم کیهم که ندارم  یدوست. خسته بودم

 کل شهر رو به خاطر من خبر کرده ونیاحتماالً تا االن هما. شرکت رمیاالن دارم م: گفتم. ماند ساکت

 خوبه یلیانگار خواب بهت ساخته، حالت خ -

گرفتم  میبهم کرد که تصم یحتینص هی یکی شبید گهید: گفتم. دادم شک کند یاجازه م دیکرده بود؟ نبا شک

 واسه همه بهتره ينجوریا. بهش گوش کنم

 ه؟یواسه چ هیهمه کنا نیا قاً؟یمهرداد تو چه مرگته دق -

 نیماش نهییآ يلبخند زدم و تو. من حاال حاال باهاش کار داشتم یول. خوب بود. بشود ینوبت او بود عصب حاال

محشرت  ياز اون آهنگا یکیبرو . جان یآروم عل: آمد نگاه کردم یآژانس م نیماشکه سپر به سپر  يبه سمند

 سیخوب ن تیبشه واسه سالمت میفشارت تنظ یکم هیکن  یرو پل

و قبل از  ستادیسمند هم پشت سرم ا. شرکت يجلو میبود دهیرس. را قطع کردم یگوش. جواب بدهد نگذاشتم

 دولتشاه چند لحظه يآقا: بلند گفت نانشیاز سرنش یکیآنکه بخواهم بروم داخل ساختمان 

 بله؟: و نگاهش کردم ستادمیا

 یآگاه دیاریب فیتشر دیبا: جلو و کارتش را نشانم داد و گفت آمد

 ؟یچ يبرا: کردم اخم

 حاتیتوض يسر هیواسه  -

 درمورد؟ -

 دیاریب فیتشر -

برم  نیاجازه بد... االن پدرم نگرانم هستن : گفتم. کمرم و آرام هلم داد جلو يزمان دستش را گذاشت تو هم

 باال

 دیاریب فیتشر میدیبهشون اطالع م -
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گفتم؟ اصالً چرا سوال داشتند؟ مگر قرار نبود  یبهشان م یچ دیبا. سوال داشتند شبمید بتیدرباره غ حتماً

 یچیامن بود ه شیحاال که فندق جا. آنکه نگران باشم خنده ام گرفته بود يکنند؟ به جا بمیتعق یرپوستیز

 .کرد یناراحتم نم

 دییبفرما: را باز کرد نیدر عقب ماش. سرش راه افتادم دنبال

 اول رمیتماس بگ لمیبا وک دیبا: ستادمیباشد؟ محکم سر جا ا یلحظه شک کردم نکند کارتش جعل کی

 یوقتتون رو نم یلیخ: طرفم و گفت دیچرخ نیماش يمرد تو. ه بود نگاه کردکه جلو نشست گرید یکیبه  کالفه

 میریگ

 ندارم بزنم یحرف ادین لمیتا وک: کردم يپافشار

و شروع کرد به  ونیبود رفت طرف هما ستادهیکه کنارم ا يمرد. آمد طرفمان یهم عصب ونیوقت هما همان

پنجره  يخم شدم تو. داد به مرد یکرد و بعد دوباره حواسش را م یبه من نگاه م یه ونیهما. حرف زدن

 نشد؟ یاز خانم بهشت يخبر: و گفتم نیماش

چندبار : همراه مامور آمد جلو و به من گفت ونیهما. ستادمیراست ا. نگاهم کرد اما جوابم را نداد یعصبان مرد

همه مون رو با هم  يریگیرد و مرض مآخرش هزار د. خونه حلش کن يتو يبهت بگم با زنت مشکل دار دیبا

 ؟يبود یبا ک شبید...  یکن یم چارهیب

 ...خوب راه در رفتن رو بلدن نایا...  ایب... آقا  ایب: گفت ونیپوزخند زد و به مامور کنار هما نیماش يتو مرد

 يخودش جار شبیرو د غهیشهادت بده خطبه ص خوادیالبد م ادیهم ب لتونیوک گم؟یدرست م: طرفم دیچرخ بعد

 کرده

خودتون مراقب جون خودتون  یول میستیما دنبال شما ن گهیبه هرحال از حاال د: سوار سمند شد و گفت مامور

 دیباش

کدوم ... مادرت تا االن سکته نکرده باشه خوبه : را فشار داد میبازو یعصب ونیهما. صبر کردم تا رفتند یکم

 ؟يبود یجهنم

 نیکه به اون بنده خداها گفت ییهمون جا: دمیکش رونیبانگشتانش  انیرا از م میبازو

بذار ... رو  ایبچه باز نیمهرداد بس کن ا: دنبال سرم آمد و کنارم راه افتاد. افتادم طرف ساختمان شرکت راه

 يباز نیبکش کنار از ا... کنن  داشیخودشون بگردن اون دختره رو پ
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خوبه اون  یلیخ هیچ ياز باز قاًیاگر بدونم منظور شما دق من ؟يکدوم باز: شیچشم ها يو زل زدم تو ستادمیا

 میبا هم حرف بزن میبتون دیوقت شا

من مهم : پوشانده بودش نگاه کرد يخاکستر يو به آسمان که از صبح ابر دیاش کش یشانیبه پ یدست کالفه

 حداقل به مادرت فکر کن ستمین

 ن؟یفکر کرد زایچ نیهم به هم ایاون دن نیرو فرستاد ارشیک یوقت: زدم پوزخند

 چیه یانداخت و ب نییسرش را پا. از تعجب باز مانده بود شیلب ها. شروع کردند به دو دو زدن شیها مردمک

چه  نیآخر ا یفهمم نگرانم است ول یم. زدم یباهاش حرف م يطور نیا دینبا. راه افتاد طرف ساختمان یحرف

هست  یزند چ یکه ازش حرف م يباز نیا دیکند و بگو یتماد نمبه من اع یحت یطرز نگران بودن است؟ وقت

نگران جان خودتان . به جان ما ندازدیدرکش کنم؟ آن مامور مسخره هم مثالً خواست ترس ب دیبا يچطور

 نیا گریدزدند د یمردم را ازتان م یروز روشن امانت يتو یوقت دیبهشان بگو ستین یکی! عجب. دیباش

 د؟یکن یمزخرفات را چرا بلغور م

با اعصاب  ونیو هما رضایآنقدر که بتوانم با عل. حالم را خوب کند يطور نیکردن فندق ا دایشد پ ینم باورم

 .دیایجوك خنده دار ب کیبه نظرم  یهشدار ماموران آگاه یآرام بحث کنم و حت

 يتو. کجا بوده ام شبیدانست من د یخوب مرفعت که  یحت. را که باز کردم همه برگشتند و نگاهم کردند در

افتاده  بیاتفاق عج کیدانستند که  یشرکت م يحاال همه تو. عالمت سوال بزرگ بود کینگاه همه شان 

کفش آنا  يپاشنه ها يصدا. تهس یچ زیانگ جانیو حتماً ه بیاست و حتماً کنجکاو بودند بدانند آن اتفاق عج

مراقب «. خطر بود تیجور اعالن وضع کیپاشنه ها  نیا يانگار صدا. پارکت همه را فرستاد دنبال کارشان يرو

هود بودم البد او  نیمن راب یخب وقت. از تصور آنا در نقش داروغه خنده ام گرفت» .شود یداروغه وارد م دیباش

 يآن مرغ کپل و مپل تو هیهم اگرچه شب زمیفندق عز. پرنس جان باشد مدآ یهم م ونیبه هما. هم داروغه بود

هود دوستش  نیخب فعالً که الغر شده در نقش همان روباه خوش چشم و ابروست که راب یکارتون است ول

 .داشت

 ؟يکجا بود: دینگاهم کرد و پرس یعصبان آنا

 يزن ها نیکند من ع یهم فکر م دیشا. خلوت يجا کی میکند برو یصبر نم یکه حت دهیرس ییبه جا کارش

 يجلو ستین الشیخ نیاست که ع نیهم يبرا. کرده ام فیرفعت تعر يام را برا یزندگ يهمه  یخاله خان باج

 .سوال را بپرسد نیرفعت ا
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 لطفاً؟ دیاریقهوه ب هی شهیم: طرف اتاقم و به رفعت گفتم رفتم

 یساده باشد ول یمنش کیکنم که فقط  یفکرش را هم نم یحت گریدر حقم کرد د شبیکه د یاز آن لطف بعد

 .دور و برم يدرست مثل آدم ها. کنم ينقش باز دیبا. ستین يفعالً چاره ا

: نگاهش کردم. آنا آمد داخل و در را قفل کرد. ام امدهیچهار روز است سراغش ن باًیکه تقر يزیپشت م نشستم

 ؟يدر رو چرا قفل کرد

 گه؟یم یچ ونیهما -

 یزن یحرف م یدونم درباره چ ینم: بود ورق زدم یاضیر ارایرا که ظاهراً مربوط به گزارش کار  يا پوشه

 ه؟یچ اسریشرکت  هیقض: زیم يرا ستون کرد رو شیجلو و دست ها آمد

 ؟یشرکت چ: شیچشم ها يشدم تو خیم

 ؟یدون یتو نم: و پوزخند زد ستادیا راست

 شمیممنونت م يبد حیاگه برام توض ینه ول: خودم را سرگرم پوشه کردم دوباره

 تونم ادامه بدم ینم تیوضع نیبا ا گهیم. سرکار ادینم گهیفروتن د: قدم زدن گذاشت يو کالفه بنا دیکش آه

 قاً؟یداره دق یبه اون چه ربط تیوضع نیا: یدادم به صندل هیو تک زیم يرو دمیرا کوب پوشه

خونسرد دو  یلیرفعت خ. بلند شدم و در را باز کردم. ستادیو از حرکت ا دیدر چرخ رهیدستگ. مبل يرو نشست

 ست؟ین يا گهیامر د: ستادیآنا و رو به من ا يرو يجلو زیم يفنجان قهوه را گذاشت رو

 لطفاً اریکن برام ب ستیزنگ زده و با من کار داشته رو ل یچند روز هرک نینه فقط ا: را خاراندم سرم

من تا نفهمم : آنا ينشستم مقابل رو. رونیرفعت رفت ب. ندادم یتیبهش اهم. ..لب به مسخره گفت لطفاً  ریز آنا

 یمزلف هم بگو واسه من گربه رقصون يبه اون پسره . کنم ینم يکار چیربط داشته ه یو چ یبه ک ایمرگ ک

 چونمینکنه که اگه الزم بشه خوب بلدم گوشش رو بپ

 فرهمند گم و گور شده ایزو: نگاهم کرد دیناام

 صدیس یوقت:  مکث کردم و گفتم یکم. تازه اش را نداشتم هیحوصله گر. دیلرز یبه وضوح م شیها لب

 که باهاش خوش بگذرونه شهیم بیگوش ما البد بعدش هم غ ریاونم ز کنهیاز شرکت بلند م ونیلیچهارصد م

 نیاز مظنون یکیم روزبه سرمد ه شبیآمد که د ادمی. دمیآن را با لذت به مشام کش يرا برداشتم و بو فنجانم

 سرمد کجاست؟: گفتم. آمد یبه نظر م کیدرجه 

 بازداشت شده: مبل يرو نشست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٥٠٢ 

هردوتا با . کردم یفندق هم درست م يبعد برا. کند یقهوه ها را دم م نیگرفتم چطور ا یم ادیاز رفعت  کاش

او را هم . فکر نکنم ایکردم که به گم و گور شدن زو یقهوه دوست دارد؟ داشتم حواس خودم را پرت م. هم

 گم و گور کرده بود؟ يانور

 بوده که ما رو از دور خارج کنن نیهمش واسه ا نایا گهیم. نگرانه ونیهما: آرام گفت آنا

 خوب بود یلیخ يو چطور یک نیگفت یاگه به من هم م ؟یک: نیرا گذاشتم زم فنجان

 اسریشرکت . مدون ینم: دندان گرفت و آب دهانش را فرو داد ریلبش را ز گوشه

اسمش رو  یکه من حت هیچه کوفت اسریشرکت  نیهم شد حرف؟ ا اسریشرکت : دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 دم؟یبار نشن هیهم 

 ...حاال  یمربوطه ول فیو شر یبه فرح ارشیکردم مرگ ک یفکر م -

 ه؟یشرکت چ نیا نمیبگو بب -

 ؟يکجا بود شبید: دیپلکش کش يکف دستش را رو یعصب

 یم...  ابونیاونم پاسم داد به خ... رضایعل شیخسته بودم رفتم پ: نگاهش کردم يجد. میچشم ها يزد تو زل

 خواستم تنها باشم

 هیبهش . بد بود یلیهم حالش خ دیناه. ینصفه شب نجایاومده بود ا ونیهما. میهمه نگرانت بود شبید: دیکش آه

 زنگ بزن

 ه؟یچه شرکت اسریشرکت : گفتم. جا بلند شد از

 بپرس ونیاز هما... دونم  ینم: دیدر را کش رهیدستگ

کرد و  نیف نیف یجمله اش کل کیهر  نیب. را گرفتم دیقهوه را تا ته خوردم و شماره ناه. رفت رونیدر ب از

 .را راحت کردم که مراقب خودم هستم الشیباالخره خ

 نیا دمیفهم یم دیاد نداشتم چطور باهم اعتم يحاال که به انور. و زل زدم به دماوند یصندل يرو نشستم

هم از  ینشده باشد؟ مردك عوض ریشرکت اج نیهست؟ اصالً از کجا معلوم خودش هم از طرف ا یشرکت چ

 خورد و هم از آخور؟ یتوبره م

آمار . گذاشته بود نگاه کردم زمیم ياز دو سه روز قبل رو یاضیرا که ر يو دوباره پرونده ا زیطرف م دمیچرخ

 ایزو يآنا برا. کاشته اند يفرهمند و روزبه سرمد چه گند ایدانستند که زو یحاال همه م. بود دیفروش جد

 نیبه هم ایهم زو دیشده؟ شا بیغ همدانست او  یوگرنه از کجا م. فرهمند هم حکم جلب گرفته بود؟ حتماً
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 کی نیحداقل جواب ا دیبا يانور. شدنش را به آنا داده است بیخبر غ ونیو هما شدیمربوط م اسریشرکت 

مشت دروغ  کیالبته اگر . به شرکت ما دارند یفرهمند و نامزدش چه ربط ایداد که زو یسوال را به من م

 .داد ینم لمیتحو

 بیعج. باال رفته بود یدفعه به شکل قابل قبول کیآمار فروش . نگاه کنم میرو يکردم به گزارش جلو یسع

 شهیم: رفعت را گرفتم یداخل. خواند یگزارش با هم نم يتو ییزهایچ کیبه نظرم . نبود؟ گزارش را ورق زدم

 ادیب نیرو بگ یاضیخانم ر

 .قاب در ظاهر شد يتو یاضیر ارای. را گذاشتم و دوباره صفحات گزارش را ورق زدم یگوش

 دییبفرما -

لبخند از سر  نیا. باال رفته است بیدانست آمار فروش عج یخودش هم م. و لبخند بر لب نشست مطمئن

 ه؟یچ نیا: گفتم. بود نیهم يبرا تیرضا

 نش؟یخوند -

 از آمار فروش بود شتریب یآمار مرجوع.... که بازار کساد بود  روزیتا د کدفعه؟یشده  یچ... بله  -

 بزنم »نزویک«با شرکت  یکانکت هیتونستم : شیپا انداخت و شروع کرد به ور رفتن با ناخن ها يرو پا

روزا نه شما نه  نیا یول دیناراحت نشده باش دوارمیام... البته با اجازه شما : میزل زد به چشم ها بلند کرد و سر

 يبا آقا. که بخوام باهاتون هماهنگ کنم نیکدوم در دسترس نبود چیدولتشاه بزرگ ه يخانم دادخواه و نه آقا

 يبعد يکارها يبرا دیتا شما برگرد میقرارداد موقت کار کن هیمشورت کردم قرار شد فعالً باهاشون با  یتراب

توانسته بود با آنها وارد  ییخودش تنها یاضیر یعنی.....  يساختمان ساز ياز غولها گرید یکی....نزویک شرکت

 معامله شود؟

 معامله يپا انیب یمیطور د نیبوده که حاضر شدن هم يقو یلیکانکت شما خ نیا... جالبه  -

 کرد جبران کرده باشم یکه قبالً شما رو عصبان یخواستم اون گزارش... ع نامزدمه در واق... هست  يقو... بله  -

 د؟یبه فکرتون نرس نیچرا قبالً ا: باال دادم ابرو

 بسوزونه لیدل یمهره هاش رو ب دیآدم که نبا: هم يرا قفل کرد تو شیلبخند زد و دست ها خونسرد

اشتباه  سشیاو در مذاکره با رئ يانگار راجع به نابلد. شیچشم ها يآنکه پلک بزنم زل زدم تو یب هیثان چند

 .کرده بودم

 به خانم رفعت بگم قرار مالقات رو هماهنگ کنه؟: نگاهم کرد مطمئن
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 !فعالً نه: به آمار نگاه کردم و سر تکان دادم دوباره

 دیریبگ میکنم زودتر تصم یم شنهادیپ ه،یبه هرحال فرصت خوب  -

که  یشرکت. دیرقص یچشمم م يخود به خود جلو...  اسریشرکت . ه پوشه نگاه کردمتکان دادم و دوباره ب سر

سر آنهاست و حاال  ریز ارشیکرد قتل ک یفکر م ونیهما. حرف بزنم یراجع بهش با کس دیگفته بود نبا يانور

نگاه  یاضیبه ر. آن هم همراه نامزدش. شده آنها باشد ریشده بود هم ممکن بود اج دیکه ناپد يفرهمند ایزو

 ...نامزدتون : کردم

 .ماند یپا انداخت و منتظر حرفم باق يرو پا

 بوده؟ نزویرابط شما و شرکت ک نینامزدتون گفت: ام یدادم به صندل هیتک

 بله: تکان داد سر

 داره؟ یاون شرکت پست و سمت يتو -

 چطور؟: باال داد ابرو

 گمیم نیاگر جوابم رو بد: دادم یام چرخ یصندل به

 هیسر و کارش با فروش محصوالت ساختمان ییجورها کیهم  شونیا: زد لبخند

 دالله پس: آرام سر تکان دادم آرام

 نباشه یکنم عنوان مناسب یدالل؟ فکر م: کرد و ابرو به هم گره زد اخم

 به گوشت خورده؟ اسریتا حاال اسم شرکت : زدم ایشدم جلوتر و دل به در خم

چشم  يزل زد تو. کند یکرد فکر م یهم وانمود م دیشا ایکرد  یداشت فکر م. کرد کیرا به هم نزد شیابروها

 .نگفت يزیچ یول میها

 ...پس حتماً آمار  دیسر و کار دار سونیو کا نزویمثل ک یبزرگ ياگر با شرکتا: ام یدادم به صندل هیتک دوباره

بله : بود را لمس کرد و گفت دهیپوست سبزه اش کش يکه رو یجوراب نازك مشک. شیبه ساق پا دیکش دست

 بشه يقدر بیرق يو ممکنه به زود هیشرکت تازه وارد

 تر بپرسم قیتونم از نامزدم راجع بهش دق یم دیاگر بخواه: جا بلند شد از

 مونم یخوبه منتظر م: را چرخ دادم و گفتم یصندل

 اجازه هست؟.  دینگران نباش... حتماً : چشمش ریز دیکش انگشت
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خواست برود . ستین یدانست که کاف یم دیکند با تیرا تثب گاهشیره بزرگ را خرج کرده بود تا جامه نیا اگر

 دیباهاش خوب تا کن دیکن یبخش شما، سع يتو ادیهمکار تازه م هیاز اول ماه : که گفتم رونیب

 به اندازه من قابل باشه دوارمیام: بعد کامل برگشت طرفم. شد رهیدر خ رهیزد طرفم و متفکر به دستگ یچرخ مین

 ادهیهاش ز تیقابل یول ستیاون قدرها جاه طلب ن: لبخند زدم 

 دوارمیام: رفعت بود نگاه کرد زیکه م یبرگشت و به سمت اریاخت یب

 .رفت رونیگفت و ب يلب با اجازه ا ریز

. کردم یم دایرا پ يرانو يجور کیو بعد هم  دمیخواب یم یکم دیبا. خسته بودم. را انداختم داخل کشو پرونده

 واسه هتل الله دیریبگ یتاکس هی: رفعت را گرفتم یداخل

 یرفتم هتل و کم یم دیدادم حال فندق خوب است؟ اول با یبهش خبر م دیبا يچطور. افتاد یبه مندل ادمی تازه

 .کردم یم هیقض نیبه حال ا يفکر کیبعد  دمیخواب یم

با  ایبا شما  ایبوده که  ییکسا ستیل نیا: میرو يپوشه را گذاشت جلو کی. آمد داخل و در را بست رفعت

 .پدرتون کار داشتن

. اند دهیبود فندق را دزد دهیاو چکارم داشت؟ البد تازه فهم. اسم ترنم هم وسطشان بود. اسم ها نگاه کردم به

خواست استعالم  یم دیشا. ودهم ب نزویک رانیاز مد یکیاسم . مساله من بود نیتر تیاو کم اهم یفعالً نگران

 .کالهبردار نباشد یاضیتا بداند ر ردیبگ

 من برم؟: رفعت آرام گفت. دمیبه پشت گردنم کش یدست

 گهیخواهش د هیممنون فقط : کردم و لبخند زدم نگاهش

 دییبفرما: مانتواش یپاکت بیج يکرد تو دست

 نباشه یمدرک چیشما ه شیبهتره پ: بمیج يبرش داشتم و گذاشتمش تو عیسر. زیم يرا گذاشت رو یگوش

 من اندازه صدتا مدرك گنده هست یفعالً که امانت: باال انداخت ابرو

 حواسم هست. دینگران نباش  -

 ن؟یگفت يزیراجع به من چ ارایبه  -

 چطور؟ مینه مستق -

 ستیاصالً خوشحال ن هیقض نیاز ا. بخش من هستم دیدونه همکار جد یمطمئنم م...  یچیه -

 من هستم رهیگیم میکه تصم یاون نجایا. ستیمهم ن: جا بلند شدم از
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 دم همکار اون نباشم یم حیترج گمیهنوز م یول: تکان داد و آرام گفت سر

 نیبود گهیجور د هیحداقل اون شب که . دیقدر ترسو باش نیا ادی یبهتون نم: مقابلش ستادمیا

 بشم هودهیب يباز هیخواد وارد  یفقط دلم نم ستمینه ترسو ن: از من فاصله گرفت یکم

اگر هم نبود . نبود؟ بود گر؟یاو طرف من بود د. شیزل زدم به چشم ها. گوشم زنگ خورد يتو يباز کلمه

 .مهم بود نیدانستم فندق کجاست و هم یفقط خودم م. نداشت یتیاهم

 دیمطمئن باش ستین هودهیب: زدم لبخند

 يسر کیو قول داده بودم  نمشیخواسته بود حتماً بب دیناه. نزد و من هم راه افتادم طرف هتل یحرف گرید

 .خورد یدلش مانده بود که به دردم م يرو یاو هم حرف دیشا. بهش بزنم

. به من انداخت و دستپاچه پشت کرد به من ینگاه مین رشیپذ يرا گرفتم متصد دمیکل یوقت یالب يتو

 یکوچک و جزئ يحرکت ها نیدانستم ا یکه پشت سر گذاشته بودم م یعد از تمام اتفاقاتب یچرا ول دمینفهم

 .نشسته بود نیاتاقم در کم يتو یکس دیشا. خبر مهم است کیپشتش 

حاال وقتش . »منتظرم... لطفاً  دیزنگ بزن«: داده بود امکیپ يدلوار. ام را نگاه کردم یمخف يها لیموبا

آرام در اتاقم را باز کردم  یلیکتم و خ یمخف بیج يسکوت و جاساز کردم تو يرا گذاشتم رو یهردوتا گوش.نبود

در  اطیدر را با پشت پا بستم و با احت. بود کیتار مهیاتاق ن يابر يچراغ خاموش بود به خاطر هوا. و وارد شدم

. مبل لم داده بود يشدم که رو یاهیس هیوارد اتاق شدم و متوجه سا. نبود يرا باز کردم خبر ییحمام و دستشو

 ؟یکن یچه کار م نجایا: مقابلش ستادمیراست ا. بود يانور. چراغ را زدم

 ست؟یچرا در دسترس ن لتیموبا. دمتید یم دیبا -

بودم  یعصب: شانه باال انداختم. افتاده بود نمیماش يبود که خودش داده بود و حاال تو یکارت میبه س منظورش

 نیماش يانداختمش تو يرو ندادبهت زنگ زدم جوابم 

 ؟يکرد دایپ يزیچ -

 ؟يچرا واستاد نیبش: موکت آرام ضرب گرفته بود يراستش رو يپا با

 خب: شیرو به رو یصندل يرو نشستم

 شدن آره؟ چتیپاپ یآگاه يامروز صبح بچه ها -

 مراقب خودت باش یول میکن یبه بعد دنبالت نم نیآره بعد هم گفتن از ا -

 .نگاهم کرد متفکر
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 ؟یبگ یخواست یم یچ -

 دهیرو دزد یخانم بهشت یک دمیفهم -

رفتم . واکنش نشان بدهم یعیکرده بودم که اگر خواست رو دست بزند چطور طب نیبا خودم تمر. جا بلند شدم از

 االن کجاست؟ حالش خوبه؟ ؟یک: جلوتر

 .هم نگران بود انگار یکم. نگاهم کرد متعجب

 ؟یزن یها؟ چرا حرف نم -

. من نگرانش هستم. فندق خبر ندارم يخودم تکرار کردم من از جا شیمدام پ. میشد و زل زد به چشم ها بلند

 ؟یزن یچرا حرف نم: دمیبه صورتم دست کش اریاخت یب. من االن نگران هستم و منتظر و کالفه

 کجاست واقعاً؟ یدون ینم -

 !؟یچ: را فرو دادم میگلو آب

 یچیه: طرف پنجره و گفت دیچرخ

 شده؟ یچ: دلم گفتم آشغال يو تو ستادمیکنارش ا رفتم

 ینش یعصبان دوارمیبهت بگم ام دیرو با يزیچ کیمن  نیبب: طرفم و گفت دیچرخ

 نجا؟یا: اتاق اشاره کردم به

 نیبش. ستین يزیهمه جا رو گشتم چ: تکان داد سر

 شمیم وونهیبگو دارم د: مقابلش نشستم

 دادم يرو من فرار يشاد: و گفت میرو به رو ستادیا

 ؟يتو چکار کرد ؟یچ: داد زدم اریاخت یب

 صبر کن تا بگم: شانه ام يگذاشت رو دست

 بگو: گفتم یعصبان

پرونده بشم  نیوارد ا يبخوا  نکهیقبل از ا  نیبب. کردم یطور فکر م نیمن ا یعنی. زندان جاش امن نبود يتو -

رو  یو عجله من، اون کس يگر یبه خاطر ناش. کردم یبدن کار م يپرونده بزرگ قاچاق دارو و اعضا کی يرو

 یعنی. میبانده از دست داد یاصل يااز مهره ه یکی میکرد یو فکر م میسال بود دنبالش بود کی کیکه نزد

 خوردم یقیتعل نیبه خاطر هم. فرار کرد

 ؟ياخراج نشد یعنی! ؟یقیتعل -
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 .سکوت نگاهم کرد در

 !؟يکه اخراج شد یآره؟ دروغ گفت -

 شده بودم قیتعل. بله دروغ گفتم -

 یگیم يبوده و حاال هم اومد قیتعل یگیاون از اخراجت که م ه؟یهمه دروغ به خاطر چ نیفهمم ا یمن نم -

 که االن به حرفت اعتماد کنم؟ يتوقع ندار. يداد يرو تو فرار يشاد

فکر  یاعتماد نداره راست هم بگ یشکیکه به ه یبه آدم: قفل کرد نهیس يرا رو شیست هاداد به مبل و د هیتک

 ؟يکرد یهستم به من اعتماد م سیگفتم پل یخودت بگو اگه اول کار م. دروغه کنهیم

 .کردم یاکتفا م يفقط به استخدام ماجد دیشا. نه واقعاً ممکن بود بکشم کنار. ماندم ساکت

 حاال کجاست؟: گفتم آرام

 دونم ینم: را به هم فشرد شیچشم ها کالفه

 به خاطر خودش، تو و خودم بود يدادن شاد يفرار یول: ادامه داد میبگو يزیتا بخواهم چ و

با هم منافع مشترك داشته  يتونه باعث بشه من و تو و شاد یم یچ. هیجالب هیواقعاً توج: مقابلش ستادمیا

 االن کجاست؟ م؟یباش

 دایمن بود که منافع مشترك پ ریتقص یعنی. میکرد دایبه خاطر کار من منافع مشترك پ یمن و خانم بهشت -

 میکرد

 ؟یام کن وونهید يخوا یم ای یزن یدرست حرف م: پا و آن پا کردن نیشروع کردم به ا کالفه

 هیکردن  دایپ يو اطالعات رو یآگاه ياز بچه ها میت هیمن سه ساله با : آتش زد يگاریو س نمیکرد بنش اشاره

رسه به اون ور  یم شیشبکه گسترده است که سر رشته اصل هیباند  نیا. میکن یبدن کار م يباند قاچاق اعضا

هم  جیخل هیتو حاش. عمر کنن شتریکنن که ب مهیتونن خودشون رو ب یکه پول دارن م ییاونا شهیآب چون هم

 کنن یطرف داغ م نیبدن رو ا ير قاچاق اعضاکه بازا میدار ییآدما نیاز همچ یکلون هی

ستون پرونده باشه که  هیچشمت  يجلو یفکر کن وقت: رونیستون فوت کرد ب کیرا مثل  گارشیس دود

 یراه م نیزم نیا يکه رو ییآدما. ما قیتحق يها سیشدن به ک لیآدم بودن و حاال تبد يروز هیهمشون 

 يشده و چند ورق کاغذ ال یشدن به چندتا عکس سالخ لیحاال تبد یکردن، آرزو داشتن ول یم یرفتن، زندگ

 پوشه هی
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 ندیکرد که خوشا یفکر م يزیانگار داشت به چ. پک زد گارشیدوباره به س. آوردم یسردرنم شیحرف ها از

 .غمناك بود. دردناك هم نبود. نبود

 خب؟: گفتم

 باهزارتا شماره تلفن؟ یفروش هینوشتن کل شوارهاید يرو مارستانایب يجلو يدید: به من نگاه کرد دوباره

هم بهش توجه  یلینشان داده بودند که البته خ یگزارش ونیزیتلو يبار تو کیراجع بهش  یبودم ول دهیند 

 .نکرده بودم

 قیاز طر. بود نیاون باند هم ظاهراً کارش هم. ادهیز یکه ماه یپهن کن ییجا دیرو با يریگیتور ماه شهیهم -

رو که به  يزیکردن، هرچ یطرف اکتفا نم هیفقط به کل یول. دنیرس یخواستن م یکه م يزیآدما به چ نیهم

 دنیخر یم يخورد مشتر یدردشون م

 دن؟یخر یم -

 بگم بهتره يجور نیا. دنیدزد ینه م: زد پوزخند

 برو سر اصل مطلب -

 نیبراشون کم. میبهشون رخنه کن میتونست ینم يجور چیه: یپاتخت يرو ختیرا ر گاریشد و خاکه س خم

 میطعمه شد یول میگذاشت

 !ن؟یشد یچ: نگاهش کردم مبهوت

 طعمه -

 .یراحت نیبه هم. همکارانش را از دست داده بود. دیگو یچه م دمیفهم یم

 دایسرنخ پ هیاطالعات که  ياز بچه ها میت هیبه  میپرونده رو واگذار کن میخواست یکم کم م گهید: دیکش آه

. یالبته واسه کار اصل. دارو دارن يهم تو یدست هی. ستیبدن ن يکارشون فقط قاچاق اعضا نایا میدیفهم. شد

رده متوسط باند قاچاق دارو رو کشته  ياز آدما یکیرو گرفتن که زده بود  یزن هیبود که  شیسال پ کی نیهم

اسمش .... که کشته  یآدم نیا میدیاعتراف هاش فهم يتو. گفت واسه انتقام خون خواهرم یخودش م. بود

 یکیبه  میدیاون پرونده رس قیاز طر. بدن دارن يقاچاق اعضا یبه اون پرونده اصل یربط هی نایا.... عسگر بود 

از  میبه خودمون بجنب میمنتها تا بخواه. ماه يبدن به اسم پر ياعضا قباند قاچا یاصل ياز سرشاخه ها

 میسه سال رشته بود نیا يتو یخوردم، چون هرچ قیتعل نیواسه هم. نبه خاطر عجله م یعنی. دیدستمون پر

به هرحال . هیلقبش موشراب. زنه که عسگر رو کشته بود رو زدن ناکار کردن نیاز اون طرف ا. پنبه شده بود
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زندان کرج چاقو زده بودن بهش که  يتو نیو واسه هم میسرنخ مهم برس هیکمک کرده بود که به  خواستهنا

 ارنیدخلش رو ب

 یکنینگرانم م يداره؟ دار يبه شاد یچه ربط یگیکه م یینایا -

آدم  هیبه من زنگ زد گفت که تو دنبال  رضایفاصله عل نیا يتو. زنه رو هم فرستادن تهران. کردن قیمنو تعل -

 ...که  يگردیمطمئن م

 ؟يدیدروغ بود که با واسطه به من رس نمیابه تو زنگ زد؟  یعل نمیصبر کن بب -

 آره: داد به مبل هیرا تک سرش

ساله ات با هم  نیچند قیزنت و رف یکن یبه من گفت ظاهراً تو فکر م یکه عل يجور نیا: نشست راست

 دارن یصنم

مرده به همه شک  ارشیک یمن از وقت. توهمات خودشه نایا. نکردم يفکر نیمن همچ: میزد به چشم ها زل

حق داشتم بهش شک کنم . کردیکالفه ام م نیزد واسه هم یحرف از فرصت دادن به آنا م يادیدارم اونم ز

 نداشتم؟

شد جزو  یاگه م. هست که خراب شدن ییزایکردن چ سیعاشق راست و ر. یبشناس دیرو با یعل: دیکش آه

 شد یم یزباله حتماً آدم موفق افتیباز رهیدا

دروغ و دونگ بوده،  نیکه به من گفت ییزایظاهراً همه چ: را به هم گره کردم میتخت و دست هالبه  نشستم

 چه کار؟ حرف دلت رو بزن نجایا ياومد

 ؟یکشیم: و تعارف کرد دیکش رونیب گارینخ س کیبعد . میشد طرفم و زل زد به چشم ها خم

 .را پس زدم دستش

 .میکرد یبهت کمک م دیبا يجور کیباالخره . به خاطر خودت بود: راست نشست دوباره

 ن؟یکه به من کمک کن نیو بعد هم گم و گورش کرد نیداد يدختر مردم رو فرار ؟ينجوریا: پوزخند زدم 

.  بود یبه خاطر خواهش عل يپرونده شاد ياگه اومدم تو: را لب پنجره خاموش کرد گارشیجا بلند شد و ته س از

مدت که  نیا يشه تو یگفت واسه خودمم بد نم. يداغون بود یلیاز من خواست بهت کمک کنم چون خ

 بود یاون موقع فقط به خاطر خواهش عل. کشم ینم یعالف قمیتعل

کرج ناکار شده  يکه تو یگفتن همون زن. روز از اداره خواستن برم اونجا هیفاصله،  نیهم يتو: طرفم دیچرخ

کمکش کردم،  یلیپرونده بودم خ يکه رو یاون مدت يراستش تو. حرف بزنم يخوام با انور یگفته فقط م
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 دایماه رو پ يکنم پر یفکر م تگف دنشیرفتم د. خودم بود يها یبه زندان تهران هم به خاطر دوندگ شیانتقال

 امیگذاشتن خودم ب یمچون ن. نداره يا دهیفا چیهام گزارش بدم ه یرو به باالدست هیدونستم اگه قض یم. کردم

رو توش از دست  قامیبود، رف دهیاز هم پاش میرو که به خاطرش خونه و زندگ يحقم نبود پرونده ا. پرونده يتو

 رنیاز من بگ دادمیخاطرش از دست م بهداده بودم و کارم رو هم داشتم 

 به صورتم دمیدست کش کالفه

 نگه هیبه بق یچیازش خواستم ه -

که  یهمه دروغ نیرو باور کنم؟ اونم بعد از ا نایا يگفته؟ بهرام توقع دار یاون به تو چ دیهم نفهم یشکیه -

 ؟يمنو هالو فرض کرد ؟يداد لمیتحو

 افتاد یکه بعدش افتاد نم ییاتفاقا نیبودن همه ا دهیچون اگه فهم. دنینفهم:  و گفت دیکش یقیعم نفس

 بگو نویا ؟یداره لعنت يبه شاد یچه ربط نایا -

 ... گمیرو م نیدارم هم: تر و گفت کینزد آمد

 یم. زندان هست به اسم محبوبه يتو يپرستار هیگفت  یموشراب: مکث کرد و زمزمه وار ادامه داد یکم

بند هست که  يتو یزن هی گهیگفت محبوبه م. همون باند قاچاق دارو بود نییرده پا ياز اعضا یکی. شناختمش

 دهینخش و فهم يبود تو رفته یموشراب. کنه یکه فکر م هیخطرناك تر از اون یلیخ یول رزنهیپ هیجرمش قتل 

دور  يبود که انگار افتاده بودم رو يطور نیا. ماه هست يزنه همون پر یکه محبوبه ازش حرف م یبود اون

 .کرده بودم دایماه رو پ يراست پر کی یزحمت چیشانس و بدون ه

رو  یقبل يوسط کار من سررشته گندها... دور شانس هم بوده واقعاً  دور شانس؟ آره خب: پوزخند زدم یتلخ به

 ...شانس لجنت ....  يکرد دایپ

 نشو یعصب: دیرا بر حرفم

 دیشا يچه جور یو بگ یاگر جون بکن: دمیاز جا بلند شدم و غر. کردم ینم يواقعاً کالفه بودم و نقش باز 

 نشم یعصب

مجبور . سیماه رو لو بده به پل يخواد پر یگفت محبوبه م یموشراب. خب یلیخ:  را باال گرفت شیدست ها-

 زندان يکرد و بهش به جرم کشتن عسگر افتاده تو سکیر. معامله کنه هیشد باهاش 

 سک؟یر -
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بفهمه  نویماه ا يدونست اگه پر یم یموشراب... خواستن بکشنش  یم نیگفتم که تو کرج به خاطر هم.. آره  -

 نیا یبه هرحال موشراب. هیماه چ يپر یاصل تیآب چون ممکن بود بفهمه هو ریز کنهیش رو مزود سر ای رید

لو  سیماه رو به پل يکه پر نیا يجابه محبوبه گفت به . بشه و موفق هم شد کیکار رو کرد تا به محبوبه نزد

بود  نیخبرچ هیمحبوبه  به هرحال. باند لو بده و جون خودش رو نجات بده يها یتونه اونو به باالدست یبده م

 .کنن شیافق سیواسه پل يبه خاطر مزدور ادیزندان منتظرش بودن ب رونیآدم ب یکه کل

وسط چه کاره  نیا يشاد. معامله کرده برو سر اصل مطلب یبا ک یاون خراب شده ک يتو ستیبرام مهم ن -

 بود؟

اگه .. کنه یماه رو لو بده چون مطمئن بودم اون از زندان فرار م يمحبوبه پر میخواست ینم نیاصالً واسه ا -

به . زندان بود يسال بود که تو کیماه  يپر. ییبردنش بازجو یکه م شدیم نیا تشیرفت نها یقبل از فرار لو م

 بخوره؟ مونتونست به ما بده که به درد یم یکل از باند دور افتاده بود چ

 د؟یفهم ینم نویاون اداره مسخره شما ا يهم جز تو تو یشکیه ؟يدیهمف نویکه ا يفقط تو بود یعنی -

که  شنیمتوجه نم ایبعض ستن،یکه همه با هم هم نظر ن نهیا میکه ما دار یمشکل هی یدون یم: دیآه کش کالفه

کنم  سکیمجبور بودم ر. خوره ینم يدرد چیبه ه شیاطالعات فعل باندیماه اگه برنگرده تو يسال پر کیبعد از 

 خونه ردهو برگ رونینگه دارم تا از زندان بزنه ب یمخف ينجوریرو ا تشیو هو

 کجا؟ -

گرده سراغ  یمطمئن بودم برم. شونهیخونه و زندگ نایواسه ا التیتشک. منظورمه التیهمون تشک.... خونه  -

دونستم  یم. کنارش بگذارن یراحت نیگذاشت به ا یبه هرحال نم. دونن یمهره سوخته م هیکه اونو  ییآدما

 هیاز عمد رفته زندان تا بق هما يزدم که پر یحدس م. کنهیباند جا م يگرده و خودش رو دوباره تو یبرم

 یمنتها جرم. دهیجواب م نایوقتا واسه ا یلیشگرده که خ هی نمیا. فتهیب ابینکنن و آبا از آس داشیباند پ ياعضا

کرده  يکار نیکنه همچ ینم داشیپ یشکیراحت بشه ه الشیخ نکهیا يزن برا نیگمونم ا. که داشت قتل بود

داشت  یسر نترس یلیماه خ يپر یول. کنه میکه بعد خودش رو قا هکش یرو نم یکی یاحمق چیبود وگرنه ه

بودم که دوباره  یدورادور مراقبش م دیبا. يچطور دمیفهم یم دیبا یکنه ول یمطمئن بودم حتماً فرار م. گهید

 غیپلکه ازش پول ت یماه دور و برش م يزندان که پر يهست تو يدختر هیگفت  یموشراب.ردش رو گم نکنم

 بزنه

 !؟يشاد: دیسرم جوش يتو خون
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 .زل زد به من و فقط سر تکان داد هیثان چند

 ؟يبود يپول دادن به شاد هیتو پشت قض: جا بلند شدم از

 نیبش: عقب رفت یکم

 کشمت یم: برداشتم طرفش زیرا مشت کردم و خ میها دست

 نیبش: خونسرد و محکم گفت یلیهوا گرفت و خ يرا تو دستم

 دیمخم سوت کش. بره يبد یکردم پول رو به اون راحت یفکر نم. مجبور شدم: و گفت میرا نشاند سرجا من

 يپر يکه خودم اون پول رو برا دمیکش یداشتم نقشه م. یکن یم يپول خرج شاد ینگیجر يجور نیا دمید

تا  گهیعده د هیدست  دیبعدش هم اون پول رس. يتو مشکلم رو سه سوته حل کرد دمیکنم که د فیماه رد

و  مارستانایباند با ب نیبه هرحال کار ا. درست کنن و اونم بتونه فرار کنه دزیا يماریماه پرونده ب يواسه پر

منتها قبل از فرار سر محبوبه رو . کنه واسش پرونده جعل کنن دایو پر یکیتونست  یبود راحت م شگاههایآزما

تونست  ینم گهید سیداد به پل یو اگه محبوب لو اش م اختهبود محبوبه اونو شن دهیآب چون فهم ریکرد ز

 يرو فرار يشاد نیواسه هم. داده بود که خدمتش برسه ونیلیم شیپنج ش ایاز زندان یکیبه . راحت برگرده خونه

 دادم

 یفهمم وقت یاالن م ؟یکشت چ یرو م ياگه شاد غ؟یدم ت يرو داد چارهیاون پرستار ب یراحت نیبه هم -

و جون اون پرستار رو  یرو به خطر انداخت يجون شاد یعنی. یچ یعنی یمتیمجازات گناهکار به هرق یگیم

 ... یگرفت

 .م و ولو شدم لبه تختبه صورت دمیدست کش. توانستم حرف بزنم ینم. تند شده بود نفسم

که پاش رو  نیبه محض ا. اون پرستار خودش جون خودش رو از قبل باخته بود: نگاهم کرد نیو غمگ دیکش آه

 یاون پرستار م. زنم یحرف نم گاریمن از باند قاچاق لباس و س. کشتنش یگذاشت م یم رونیاز زندان ب

که خودش  یچرا نداد؟ آدم احمق یول. بده سیگوش نده و گزارش خودش رو به پل یتونست به حرف موشراب

 دهیزود سرش رو به باد م ای ریخودش د ر،یدهن ش يفهمه پا گذاشته تو ینم

زد فقط  یکه حرفش را م يزیچ نیگفت و همه ا یاگر راست م. مهم نبود یول. اش کرده بودم یعصبان انگار

 قاتل یمشت جان کیدست  يجلو ندازدینبوده بازهم حق نداشت فندق من را ب یالیقصه خ کی

پرستاره رو کشتن خبرم کرد که هم جون خودش و هم جون اون  دیفهم یوقت یموشراب: تر و گفت کینزد آمد

 بمونه یمخف تشیکنه که هو یآب م ریماه سرشون رو ز يزود پر ای ریدختر در خطره و د
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 در خطر باشه يبعدها هم ممکنه جون شاد یحت یکه گفت يطور نیا -

 ایدانستم فندق حاال کجاست و آ یمن مثالً نم. گفتم یرا م نیا دینبا. میچشم ها يطرفم و زل زد تو دیچرخ

 آره؟... همونا باشه  شیاالن پ دیشا: کردم حیحرفم را تصح عیسر. مرده ایزنده است 

 ستینه ن: فشرد واریاش را به د یشانیپ

 ؟یدون یاز کجا م -

البته . میداد يرو فرار يبدونه شاد دیشا. ستیاالن اصالً تهران ن. زدم ماه رو متر به متر يچون من رد پر -

 یاتفاق نیبوده ممکنه فکر کنه به خاطر مشکل خودش همچ دهیچیپ ییجورا هیخودش  يچون پرونده شاد

رو  يممکنه فکر کنه شاد. زندانواقعاً برگشته  يو شاد هیباز اهیهمش س نایممکنه فکر کنه ا. براش افتاده

 ستیاون ن شیمطمئنم پ یممکنه ول يزیهرچ. میاریطعمه تا دخل خودش رو ب میکرد

 ها؟ ؟يکرد یچه غلط یچرا به من نگفت ؟ياصالً کجا نگهش داشته بود ؟یاز کجا مطمئن -

 یم یآگاه يکه بچه ها يزدیم يگند هیگفتم  یچون اگه بهت م: انداخت نییلبه تخت و سرش را پا نشست

کردن  دایکه واسه پ ییبه من و بعدش هم همه زحمتا دنیرس یتو م قیبعد از طر يتو خبرش رو دار دنیفهم

 يچه جور يدیفهم الکار رو کردم حا نیواسه خاطر خودت ا. رفت هوا یم شدیبودم دود م دهیماه کش يپر

 ...کار نبود  نیموافق ا یبگم عل یول گه؟یبا همد میمنافع مشترك دار

 .داد رونیبه سقف نفسش را ب رو

و  یآگاه رمیکم بشه خودم م يمو از سر شاد هیاگه . دیوجدان یصفت و ب یدوتا آدم ب رضایهم تو و هم عل -

 گمیرو م یهمه چ

 زده رونیکنم خودش از خونه ب یفکر م. کنم یم داشیمن پ -

 کدوم خونه؟ -

 است هیقض نیپشت ا یکه ک میبهش نگفته بود. پرند نگهش داشته بودم يتو. آره -

 چرا؟ -

کار رو  نیگفت من ا یکردن و اگه م یم ییشد، حتماً ازش بازجو یو آزاد م شدیحل م یچون بعداً که همه چ -

 شاخم بود يکردم اخراج رو

 ام یمدع هیاالن من خودم . یاخراج نش ستیمعلوم ن نیحاال هم همچ -

 یکن ینم يکار نیتو همچ -
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 چرا؟ -

 شناسمیچون من تو رو م -

 یشناس ینم...  ياشتباه کرد ؟يجد -

 .جا بلند شدم و رفتم طرف در اتاق از

 ادیکردم ممکنه ب یفکر م. شهیم یکجا داره بره؟ باالخره هرجا باشه آفتاب. اریخب جوش ن یلیخ: سرم آمد دنبال

 سراغ تو

 چرا؟: زدم پوزخند

 هیکه فکر کنه موشراب ششیرو فرستادم پ یکیبشه  بیغ نکهیروز قبل از ا هیچون  -

 بشه؟ یکه چ: اهش کردمنگ منگ

کنه  شیزن که بتونه وارس هی. کرد یاون دستبند رو باز م دیبا یکی. میداد يرو با دستبند فرار يچون شاد  -

هاش که کمکش کردن  يهم بند هیرو بفرستم شب یکیفکر کردم اگه . باشه ومدهین شیبراش پ یمشکل نهیبب

 فرار کنه بهتره

 بود؟ نیفقط واسه ا یمطمئن -

. ماه بوده ياون باند قاچاق و پر يسر آدما ریفکر کنه فرارش ز يخواستم شاد یم... خب نه : را خاراند سرش

 ....کرده  دشیتهد یگه ک یبنده و نم یقدر محکم و سفت دهنش رو م نیا یوقت

دختربچه احمق  هیبا  يهاش؟ فکر کرد ییبازجو ينگه تو يزیچ یکن دشیبا اون زنک تهد یخواست یم -

 فهمه؟ یهست و اون نم شیهم بند هیکه فقط شب ششیپ یفرست یرو م یکی يفکر کرد يچطور ؟یطرف

 فهمه کجاست ینم یحالش اونقدر بده که حت دیالبته بعد که رفت اونجا فهم... صورتش رو پوشونده بود  -

 ییآشغال به تمام معنا هیتو : شیچشم ها يبه تاسف تکان دادم و زل زدم تو يسر

. کردم یخودم رو از فرارش پاك م يردپا دیبا يجور کیبه هرحال : گفت یو عصب دیکش شیبه موها یدست

ماه و  يراجع به فرارت و پر یچیبه خاطر خودت و خانواده ات ه گهیکه فرستادم بهش م یاون زن تشیگفتم نها

 و تمام یگ یمن نم

 کنه؟ تمام؟ یعمر با ترس و لرز زندگ هیتمام؟  -

 .چانه اش يتا بخواهد به خودش بجنبد مشت زدم توشدم و  بلند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٥١٦ 

 یاحتمال يها ییبازجو يخواستم تو یفقط م. میگفت یبعدش بهش م: دیرا هل داد عقب و فکش را مال من

 یلعنت... نزنه  یحرف

 بده یلیگفت اوضاعش خ یکه رفته بود سراغش دستبندش رو باز کرد ول یاون زن: و تند ادامه داد آرام

 ؟یچ یعنیبد  -

 ... رفتم سراغش  یدونستم حالش بده خودم م یگفته، من واقعاً اگه م یم ونیهذ. تب داشت...گهیبد د -

 .نگاهش کردم یعصب

 گفتن هاش هم تو رو صدا کرده ونیوسط هذ: زمزمه کرد ییدلجو يبرا

 .لبخند زدم اریاخت یمن را صدا کرده بود؟ ب. دیلرز قلبم

 .توئه شیزد مطمئن بودم پ بتیکه غ شبید نیواسه هم. تو شیپ ادیفکر کردم م نیواسه هم -

درك  نهیبیرو دودوتا چهارتا م زیهمه چ یلیخ رضایعل یبدم ول شیموافق نبود فرار یعل: جلوتر و ادامه داد آمد

کنم و  سکیتونستم ر یمن نم. چقدر مهمه هیقض رهیممکنه اون دختر به خاطر کار من بم گمیم یکنه وقت ینم

اون زن گفت  یوقت. جلسه دادگاه داشت يبود که شاد يتنها فرصت هم همون روز. زندان ينگهش دارم تو

 يبچه ها میت يکرد چون اون تو یشک نم یبه عل یکس. دنشیخودش خواست بره د یحالش بده عل

 اطالعات بود

 ؟... يتو یعل: گرد شد میها چشم

هم  یکیتو  یکی. است؟ البته االن من سرم رو از دو طرف به باد دادم ساده لیوک هی يفکر کرد هیچ: زد پوزخند

کل ماجرا رو گزارش  یماه که راحت شد عل يپر یاز جانب رد زن المیخ. رو برات روشن کردم تشیکه هو یعل

 کرد به مافوق هاش

 دونن آره؟ یرو م یسوپرباهوشت همه چ يپس االن رفقا -

رو نشونش بده  یعکس هی رهیخواستم حاال که م یاز عل. سر منه ریدونن ز یرو نم يدادن شاد يفرار هیقض -

 .سرش يدکتر ببره باال دیگفت حالش بده و با یعل. نه ای شناسهیم نهیبب

 ؟یعکس ک -

 شده بیفرهمند باشه چون غ ایکرده زو دشیکه تهد یزدم اون یحدس م -

 خب؟ -
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 یخود عل یبده حت صیتونسته درست تشخ یوده و نمبد ب یلیگفت حالش خ یم یعل یول. شناسه یگفت نم -

 رو هم نشناخته بود

 االن کجاست؟: دادم به کف دستم هیرا تک سرم

احتماالً . درها رو نبسته بود. کرد بتونه از جاش بلند بشه یفکر نم ستش،ین دنیبا  دکتر برگشته بودن د یوقت -

 نگران بوده، حالش اون قدر بد نبوده که از جاش تکون نخوره يادیز یعل

االن  یعنی: کردم خودم را نگران نشان بدهم یسع. دیاشتباه نکرده، من را دست کم گرفت یدلم گفتم عل يتو

 د؟یازش ندار يخبر چیه

دارم . هیبستر ییجا یمارستانیب هی ياگر حالش بد بوده باشه االن تو یول یچیشده ه بیکه غ شبینه از د -

 گردمیدنبالش م

 کشم مطمئن باش یمن تو رو م رهیاگر بم -

 تو شیگردونم پ یمن زنده برش م یول یگفت ممکنه من رو بکش یآره عل: دیآه کش درمانده

. میمحال بود بهش بگو یول. خودم بود شیفندق االن پ. اش پوزخند زدم يدواریدلم به ام يکردم و تو نگاهش

حق نداشت فندق . رمیبگ یخواستم حالش را اساس یداستان راست باشد و تازه م نیمن هنوز مطمئن نبودم ا

 .خودش بکند چهیمن را باز

 کردم دایاطالعات تازه هم پ يسر هی: گفت

 یمن االن فقط سالمت: یصندل ينشستم رو. فندق باخبرم يکرد که من از جا یذره هم شک م کی دینبا

 دور زیاطالعاتت رو بر ؟یفهمیهمه مبرام م يشاد

 ...دست داشتن  ایپرونده قتل ک يکه تو ییکه اون کسا نهیحدسم ا هینکنم  داشیاگه پ -

 یتمومه لعنت یهمه چ گهیاگه دست اونا افتاده باشه که د -

 یحت. ضاریو من و عل يخواستن بفهمن آخه؟ اون خونه رو فقط تو بلد بود یاز کجا م. ستیاونا ن شینه نه پ -

 .ستیخونه به اسم خودم ن... اطالعن  یاداره هم ازش ب يهمکارهام تو

 ؟یمطمئن نقدریبهش ا ؟یچ یعل -

 به نظرت؟ یچ یعنی نیاز فرار به مافوق هاش  لو نداده ا یچیبه خاطر من و تو ه گمیدارم م: را باال برد شیابرو

 وقت؟ چیبه من راجع به تو نزده ه یحرف چیه ایمن؟  دمیوقت تو رو ند چیچرا ه -
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در ضمن تو منو . کارمون مطلع نباشه تیاز ماه یکرد کس یم جابیا میکه ما دار يشغل من و نوع کار -

به  هیبق ینیبیرو که برات مهم هستن م ییکه فقط اونا یهست یاصوالً تو آدم  یول یهمراه عل يدید يچندبار

پرونده برادرت رو قبول  توق چینخواسته بود ه یاومد اگه عل یمنم ازت خوشم نم. ستنیجات حساب ن چیه

 کردم ینم

پول  هیخودم هم که . يپول فرار اون زنک رو جور کرد. واسه تو که بد نشد: ام کرد یحرفش عصبان نیا

 فیکث يباز هی يتو يرو بنداز يهنگفت دادم بهت که شاد

ازش حرف  یکه موشراب يدونستم اون دختر ینم قبول کردم، اون موقع یبه هرحال از اول به خواهش عل -

 هی قمیو به رف ایگفت حاال که هشتت گرو نه ات مونده ب یعل. یکه تو دنبال کارهاش هست هیزنه همون یم

اون پول هنگفت رو هم همش خرج . نیکن داینجات پ دیکه دار يمخمصه ا نیکن بلکه هردوتاتون از ا یکمک

 یسال قهر نم کیاگه رفته بود مطمئن باش زنم . من نرفته بیج يونش توقر کیپرونده شده جناب دولتشاه 

 کرد بره خونه باباش و درخواست طالق بده

از نوك  شتریب یکم هیتپه  یمثل شما که قلبش واسه مملکتش م یکردم زن آدم یفکر م. جالبه: زدم پوزخند

 ...انگار  یول نهیدماغش رو بب

 یطور صحبت کن نیراجع به خونواده من ا يحق ندار: حرفم تمام شود نگذاشت

 پرخطر پس حرف نزن يباز هیوسط  یرو انداخت يدرضمن تو شاد يخودت شروع کرد -

 حق با توئه: طرف پنجره دیزل زد و بعد چرخ میبه چشم ها هیثان چند

 ه؟یچ یگفت یکه م یاون اطالعات:  میسرجا نشستم

کنم طراح  یفکر م. حرف ها نیفرهمند زده بود راجع به کارگاه و پول و ا ایبه زو یکه فرشاد متق ییاون حرفا -

و  چیپ دیواسه زدن کارگاه تول دهیخر ونیهست که هما یو مهره بوده که از قضا همون چیپ دیدستگاه تول کی

 ...شرکت  يتو دیهست يارنامزدش بوده که بدونه شما در حال انجام چه ک ينفوذ ایزو. مهره

 چرا؟: از جا بلند شدم.... دستگاه  طراح

 دهیدزد...  دهیاون طرح رو نخر ونیچون هما -

 ؟ياز کجا؟ چطور ده؟یدانشجو را دزد کیطرح  ونیهما. بستم و سرجا نشستم چشم

رو  ایرو کشته و احتماالً زو ارشیبه خاطر انتقام از شما ک یفکر کنم فرشاد متق: شانه ام يگذاشت رو دست

 هم مرده ایاالن احتماالً زو. کرده که به قتل اعتراف کنه دیرو تهد يه زندان و شادمجبور کرده بر
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قبل از اومدنش به  ایکه زو هیبوده؟ اون فرض ایزو ارشیدوست دختر ک یبگ يخوا یم یعنی: بلند کردم سر

 ؟یچ اسریاالن؟  پس شرکت  يکرد دییدوست بوده رو تا ایشرکت با ک

وارد معامله شده و  اسریبا شرکت  یفرشاد متق دیشا. بزرگه هیفرض هیاز  یبخش کیکه گفتم  يزیچ نیا -

مطلب حرف زده که تو  نیکرده راجع به ا یجر و بحث م ایکه با زو يبار نیچون آخر. دهیکش ينقشه ا نیهمچ

هستن اصالً  اسریشرکت  يتوکه  ییاونا دیشا. شهیروزا خوب م نیو  من وضعم هم یفروخت چیخودت رو به ه

 داشته ينقشه ا نیهمچ یندونن که فرشاد متق

زده که  يدونه چه گند یاحتماالً خودش هم م. ترسه که جون من در خطر باشه یم ونیهما. هم بدونن دیشا -

 قدر نگرانه نیا

به  میاالن دار. شده تیتثب یآگاه يمن تو تیفعالً موقع. همش اثبات بشه دیبا. است هیهمش فرض نایا -

حل  يخوام برا یکه م یراحت تر به اطالعات يطور نیا دیو شا میرسیپرونده باند قاچاق م يتو یخوب يجاها

به . شهیاوضاعم قمر در عقرب م ارهداشتم چون دوب يبدونن که من با تو همکار دیاونا نبا یپرونده تو برسم ول

. هیجرم بزرگ یلیخ سیپل ياپرونده ه يو البته که دخالت تو رنیعده هستن که از آدم آتو بگ هیهرحال همه جا 

بابت  تیبه خاطر نگران دوارمیام... کردم  يبا تو همکار یبدونه من به عنوان کاراگاه خصوص دینبا یشکیه

 یرو بگ زیبهشون همه چ يبر یبلند نش يشاد

 مطمئن نباش گهید ادیسرش ب ییاگر بال: کردم اخم

 تو خبرم کن شیاگر اومد پ. خب یلیخ: جا بلند شد از

 یبرم دیبا. جیگ یلیخ. بودم جیگ.  رفت دیبگو يزیآنکه چ یپا و آن پا کرد و بعد ب نیا یکم. را ندادم جوابش

شدم که  یمطمئن م دیبا. کردم یزده بود سوال م يکه انور ییفندق و ازش راجع به حرف ها شیگشتم پ

. ربط نبود یهم ب یلیزده بود خ هک ییهرچند حرف ها. دهیکش رونیاو را از زندان ب يبه خاطر خود شاد يانور

 کار را کرده بود چرا او را نکشته بود؟ نیا يگرید لیاگر به دل

 ضیمر يهمه : هم زده بود امکیپ کی! يده تماس از دست رفته از طرف دلوار. دمیکش رونیرا ب اهمیس تلفن

 د؟یریگ یم لیتحو مارستانیهاتون رو از ت

 .احمق يدختره  ؟يشاد شیرفته بود پ. دیسرم جوش يتو خون

*** 
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چند روز چشم باز  نیبار در تمام ا نیچندم يبرا. بهتر از دو سه روز قبل شده است یلیکردم حالم خ یم حس

شده  داریرخت خواب نرم ب کی يتو. تب نداشتم گریبار د نیا یشدم ول داریدرهم و برهم ب یکردم و از خواب

اگر خانه خودمان بودم بابا حتماً . بودبدنم عرق نشسته . میخود را بشو زیحمام تم کی يتوانستم تو یبودم و م

مطمئن . رفت یداد و مامان مدام قربان صدقه ام م ینشست کنار تختم و با دست خودش به من غذا م یم

اش  یزندگ يآدم ها نیهم هست که کنار بهتر یکس. شد یبودم اگر آنها حاال کنارم بودند حالم زودتر خوب م

  میپهلو یول. کف دستم اصالً درد نداشت. شدم و زخمم را نگاه کردم بلندشود و حالش خوب نشود؟ از جا  اردیب

 ییاشتها چیه نکهیبا ا. وقت بود میداروها يساعت تا نوبت بعد کیهنوز . به ساعت نگاه کردم. سوخت یم

مهرداد  یخواستنم وقت ینم. حمامرفتم  یخوردم و بعد هم م یچند لقمه م دیبا. بدنم ضعف داشت ینداشتم ول

 یم یدهم و سع یگوش م شیکه به حرف ها دیفهم یم دیبا. ندیحال بب یو ب یهپل يطور نیمن را ا برگشت

بعد  ند،یمحتاج کمک بب یعرضه و دست پاچلفت یموجود ب کیخواست من را  یدلم نم. کنم زودتر سرپا بشوم

 نکهیبا ا. خرج من کند دهدلش قلنبه ش يهم تو یلیبهانه بچسبد به من و محبتش را که انگار خ نیهم به هم

. بود نیخودش هم نگران هم دم؟یترس یازش م. شد یباز هم ته دلم باهاش صاف نم یلطفش بودم ول ونیمد

 یکه انگار نم بود هیدرخت بزرگ پرسا کیمثل  ییجورها کی. دمیکش یازش خجالت م شتریب. دمیترس ینه نم

 چیه هیام سا یبابا محمدعل هیمن تا حاال جز سا. داد یمعذابم  نیو هم میایب رونیاش ب هیسا ریتوانستم از ز

خواستم  یفقط م. خواستم ینم یچیمن باشد؟ نه من ه يمهرداد رو هیسا دیچرا با. را تجربه نکرده بودم يمرد

و فراموش کنم چه بر  میکتابها يو بعد هم مثل خر سرم را بکنم تو یعیام برگردد به حالت طب یزودتر زندگ

من در  یرا راحت کنند که زندگ المیبغل مامان و بابام تا آنها خ يبروم تو دمیهروقت هم ترس. تسرم آمده اس

ذهنم داشتم ادامه  يرا که تو ینواخت کی یزندگ نیهم يجور نیحاضر بودم تا آخر عمر هم. کامل است تیامن

تپه گنده بود که رد شدن ازش  کی. مهرداد که دست انداز نبود. دست انداز بد نشوم کیوارد  گرید یدهم ولب

 .عمراً. نبود یکیکار من 

خل و چل هستم که به قول  يکوچولو يبگذار فکر کند من همان شاد. خودش خوش باشد االتیخ يتو بگذار

 يها يشدن به فانتز لیمن حوصله تبد. باشم يجور نیا ستیمن که قرار ن. فندق گرد و بانمکم نیخودش ع

بعد از  یکرده و کدام آدم هزند گریبار د کیاتفاقات من را کشته و  نیا. توانش را ندارم. او را ندارم یذهن

 یهم نم ییآلبالو دیدلم پرا گرید یهست که من باشم؟ حت ییها يجنگولک باز نیبرگشتن از مرگ دنبال همچ

 یکار ب کیفقط دنبال . را بکشم و دوباره برگردم زندان یکیبشوم و بزنم  دیسوار همان پراممکن است . خواهد
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. چرت و پرت ها ربط نداشته باشد نیو ا يکه تا هفت پشتش هم به ساختمان ساز يکار کی. دردسر هستم

کشد و من را  یرا م ششیزند و نقشه قتل قوم و خو یبه سرش م یکیدفعه  کیچون من که شانس ندارم 

صندوق  يباشم و صبح تا شب پا ییفروشگاه موادغذا کیدهم حسابدار ساده  یم حیترج. اندازد یهچل م يتو

راحت باشد که هنوز  المیبرگشتم خانه خ یدر عوض وقت یمردم را حساب کنم ول يو پفک ها پسیو چ ستمیبا

فکر  دیبا. کنم یکه قبالً داشتم خداحافظ يره امسخ يآرزوها يبا همه  دیبا. کنم یم یزنده ام و آزادم و زندگ

نخواهد من را به  وسر راهم سبز نشود  وانهیآدم د کیاز کجا معلوم . ندازمیب رونیازدواج کردن را هم از سرم ب

 یکه معتاد است و به خاطر دو گرم مواد من را به ساق یکی ای ندازد؟یزندان ب ياش تو یبرگشت يخاطر چک ها

نباشد؟ نه عمراً که بخواهم  یمعمول يبا ظاهر وانهید کی نیمیها مثل شوهر س نیبدتر از همه ا ایها نفروشد؟ 

 يکردند برا فیچشم من تعر ياز رابطه شان با مردها جلو هارا که آن زن  یفیتمام خاطرات کث. کنم یعروس

. میرو یشهر م نیزود با بابا و مامانم از ا یلیخ. آزاد شدم یوقت. حالم خوب شد یوقت. هفت پشتم بس است

 یو ب رمیگ یم یمن هم انتقال. کوچک تر يجا کی میرو یم. کار را به خاطر من بکنند؟ آره حتماً نیحاضرند ا

بر  یبودم و چ یکنم قبالً ک یشغل ساده و فراموش م کیگردم دنبال  یکنم و م یسر و صدا درسم را تمام م

برود که من هم وجود  ادشیزود  یلیهم خ دیشا. مسخره خودش خوش بگذراند االتیخ مهرداد هم با. سرم آمد

 یبرگشت م یو وقت ایدن رسفر دو کیرود  یرود، م یاو که پولش هم از پارو باال م. رود یم ادشیآره . داشتم

 يکه در حقم کرده کار یبه خاطر جبران لطف دیآره با. کند یهم با آنا آشت دیشا. که قبالً بود یشود همان آدم

که شوهرش را از راه به  ستمیقدر خاك بر سر ن نیفهمد که من ا یزنش هم م يجور نیکند ا یکنم با آنا آشت

 .یخودت ییهرجا. ییبه من گفت هرجا. یکثافت عوض. در کنم

که  ینیرنگ زیمآشپزخانه و به  يرفتم تو. شوم یم وانهیفکر کنم وگرنه د زهایچ نیبه ا دینبا. جا بلند شدم از

. ریش. تخم مرغ. و گردو ریپن. آب پرتقال. رمالینان ش. کره و عسل. کیچقدر رمانت. بود نگاه کردم دهیمهرداد چ

 نکهیاز ا. خنده ام گرفت. شکمو هستم یلیمطمئن است من خ یعنیخرد  یالرج م کسیشورت دو ا میبرا یوقت

. کارها نیاز ا دیآ ینه واقعاً؟ بهش نم. بود دهیشورت خر زینکرده بود و سه سا »کسیر« میها يبه قول هم بند

. دیآ یناز و نوازش کردن بهش نم. و آن دستور بدهد نیو اخم کند و به ا زیپشت م ندیبنش دیآ یفقط بهش م

 نیهم. مرض.... دیرا بوس میپنجره بغل کرد و موها يکه من را جلو يوگرنه آن جور. دیایهم ب دیشا. دانم ینم

خامه و  یو کم زیخانم؟ نشستم پشت م يرفت شاد ادتی. ها یبکن یقرار است چه غلط یگفت شیپ هقیدو دق

باشد  حواسم دیبا نیمن واقعاً دوباره زنده شده ام و به خاطر هم. یعال یلیخ. بود یطعمش عال. عسل خوردم
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بروم  دیآره با. بروم حمام دیبا... مثالً با فکر کردن به مهرداد و . را مفت و مسلم از دست ندهم یزندگ نیدوباره ا

 حمام

 نیآست یرکاب کیکوتاه و  یلیشلوارك خ کی. مانده بود نگاه کردم یکه باق یاتاق و به دو دست لباس يتو رفتم

برشان داشتم و تازه متوجه حوله .. است میازانوه کیبهتر است، حداقل شورتش تا نزد یکی نیا... نه . يحلقه ا

. چقدر نرم بود. دمیدست کش شیآرام رو و رونیاز جعبه آوردمش ب. داشت یصورت يشدم که گل ها یرنگ دیسف

خب . دولتشاه يهم دارد آقا یتوپ قهیچه سل. نداشتم؟ چقدر هم خوشگل بود ینرم نیبه ا يچند وقت بود حوله ا

درباره رابطه  میها يرا که هم بند ییآن کارها ستین دیکند بع یکارها را م نیمهرداد دولتشاه ا نمیب یم یوقت

 .و برو حمام ریبم... نه فکر نکن ... فکر کن ... اخ . گفتند هم بکند یزن و مرد م کی

 يپزخانه و توآش يبرگشتم تو. دوش ریافتاد قرار است بروم ز ادمیتازه . را درآوردم رهنمیحمام و پ يتو رفتم

 يسفره را برداشتم و برگشتم تو. نبود یچیبار مصرف ه کیسفره  کیجز . گشتم زریفر سهیکشوها دنبال ک

را  کیمقدار از پالست کی. بد نبودند اآنقدره میزخم ها هیبق. کردم چیپ کیحمام و با دقت دور کمرم را پالست

به  یهم داشت ول يجکوز. یچه حمام باحال يوا. دمیحمام را کش ییدور بانداژ دستم و در کشو دمیچیهم پ

. داشت ونیتلوز کیاش  وارهید يتو دجونیاتاق ناه يحوض جکوز. عمارت دولتشاه باحال نبود ياندازه جکوز

 یکه پخش م ییها لمیمنظره ف نمیآب بب ریرفتم ز یکردم و م یم شنرا رو ونشیخواست تلوز یدلم م شهیهم

 نیا ینیبب يتهوع آور زیکه کف آن ممکن بود هر چ ییتجربه کردن حمام ها خب بعد از. است یکند چه شکل

و از . آب ولرم ریدوش را باز کردم و آرام رفتم ز. حمام در نوع خودش مثل تجربه بهشت بعد از جهنم بود

 فیبه همان حال ماندم و بعد آرام آرام با ل قهیچند دق. شدم زیگرفت لبر یم انیپوستم جر يرو هک یآرامش

و خنک شامپو بدن حالم را جا  نیدلنش يبو. کرده بود شستم نمیکه سنگ ییها یفیپوستم را از همه گند و کث

 نیا دیشامپو با نیفعالً با هم یبار کامل خودم را بسابم ول کیخوب شدند الزم بود  میزخم ها یآورد هرچند وقت

 دهیو کش نیماش يتو يده بودم، بعد از آن گندکارز رونیکه از زندان ب يتنم بعد از روز. شستم یها را م یفیکث

کدر و بدبو و زشت شده  یلیپشت سر هم به خاطر تب و لرز خ يآسفالت و بعد هم عرق کردن ها يشدن رو

 .بود

 کیسرم را به زحمت با . عفونت کنند میزخم ها دمیترس یم یماندم ول یآب م ریخواست ساعت ها ز یم دلم

زخمم رخنه  يها یکیآب تا نزد. دور کمرم را باز کردم کیپالست اطیآب ماندم و با احت ریز یدست شستم و کم

 .رونیو برگشتم ب دمیچیحوله را زود دور خودم پ. کرده بود
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زخمم  يرو فتدیخواست کش شلوارك ب یخانه بچرخم چون دلم نم يبا حوله نرم و راحت تو یخواستم کم یم

تازه عصر شده بود و مهرداد گفته . خب هنوز وقت داشتم یکردم ول یعوض م پانسمانم را هم دیبا. کند تمیو اذ

. چرخاند یدر را م رهیداشت دستگ یکس. سالن و تمام آرامشم دود شد رفت هوا يرفتم تو. میآ یبود آخر شب م

 يسبز يچاقو کیآشپزخانه و  يتو دمیدو. یزنم که نترس یمهرداد بود؟ نه گفته بود زنگ م. لرز به جانم افتاد

آرام و . کردم یاتاق و در را قفل م يرفتم تو یکاش م. در آرام باز شد. ستادمیبرداشتم و پشت کانتر ا یخرد کن

 ارشیبا ک میها يبه باز ادمی. اتاق را هم دارد دیدر را داشته حتماً کل دیکل ینه هرک... رفتم طرف اتاق  نیپاورچ

 میگلو يتو قاًیقلبم دق. ستادمیسالن و پشت کانتر ا يبرگشتم تو. انداختم یم ریاتاق گ يخودم را تو دینبا. افتاد

. دختر از پشتش ظاهر شد کیکه کامل باز شد و  يچاقو را محکم گرفتم و زل زدم به در. دیلرز یدستم م. بود

 .در و مات و مبهوت به من نگاه کرد يجلو ستادیا

 ؟یهست یتو ک: گفتم آرام

 کشمت یوگرنه م ایجلوتر ن: زدم که داد دیایجلو ب خواست

 دولتشاه کجاست؟ يآقا... من ... من : در ماند کیجا نزد همان

 یگرده شما ک یدولتشاه برم ياالن آقا: گفتم. جلو دیایاشاره کرد ب یکیبرد و به  رونیبود؟ سرش را از در ب یک

 ن؟یهست

...  ينگفتم خانم دلوار: هم وارد خانه شد و زل زد به من و بعد رو کرد به دختر القیپسر د کیسرش  پشت

 حاال خودت جمعش کن

 زنم یاالن بهش زنگ م: دوباره به من نگاه کرد دختر

 سیهنوز خ میموها. کرده بود خیتنم . پسرك زل زده بود به من. زنگ زد یرا برداشت و به کس لشیموبا یگوش

 لشیجلوتر رفتم و پسر به دختر که فام یکم. بگذارم و بند حوله را محکم کنم نیاقو را زمبود و جرات نداشتم چ

 طرف نیا ادیداره م: بود گفت يدلوار

 سیزنم به پل یچاقوت رو بنداز وگرنه زنگ م: و گفت بشیج يرا انداخت تو یگوش

 س؟یپل: زد خیدوباره  قلبم

 نجا؟یا دییایگفته ب یک. ندارم به شما يکار... من : کانتر يرا گذاشتم رو چاقو

 دییایجلو ن: زدم غیآمدند طرفم و من چاقو را دوباره برداشتم و ج. شد ادیز جراتشان
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داد؟ به  یم امکیداشت پ. يزیرا برداشت و شروع کرد به نوشتن چ لشیدوباره موبا يدلوار. ستادندیسالن ا وسط

گذاشتم من  ینم. رفتم زندان ینم گریکرده بودند؟ نه من د میدایبودند باز پ دهیکه من را دزد ییآنها یعنی ؟یک

 االی رونیب نیبر: آمدم رونیاز پشت کانتر ب.را ببرند به آن اتاقک ترسناك

 گهید ایب. جلو ایب يجرات دار: گفت يدلوار. عقب رفتند عقب

 تونه بکنه ینم یغلط چیه ریبرو چاقو رو ازش بگ: رو کرد به پسر و گفت. نیزم يشدند رو خیم میپاها

 من چرا برم؟ من جونم رو دوست دارم خودت برو: تکان نخورد شیاز جا پسر

 ینیبیچاقو رو بنداز وگرنه بد م: با چند قدم محکم آمد طرفم يدلوار

هردوتاشان . و عقب رفت دیکش یغیج. برداشتم طرفش زیچاقو به دست خ. دمیترس یم دینبا. ام گرفته بود هیگر

 یوقت: گفت یپسر م. کردند یداشتند پشت در جر و بحث م. را بستم و محکم پشتش نشستم در رونیب دندیدو

 نهیمشکوك اعتماد نکن واسه هم يبه موردا گمیم

 سیچکار کنم زنگ بزن به پل یالزم نکرده تو به من بگ: گفت دختر

 نیکرد تمیداخل اذ نیاومد گمیم سیبه پل یاگر زنگ بزن: دهنم را خوردم و گفتم آب

 لشیاگر به موبا. به مهرداد خبر بدهم يدانستم چطور ینم. شوند الیخ یبودم ب دواریام. ساکت شدند ردوشانه

. بود یعصبان. مهرداد آمد يتا خواستم عقب بروم صدا. شد؟ آرام از پشت در بلند شدم یزدم بد م یزنگ م

 چه خبره؟ نجایا: گفت

 ه؟یخانم ک نیسوال رو دارم ا نیمنم هم: کنان گفت غیج غیج يدلوار

 حالت خوبه؟ ؟يشاد: و مهرداد گفت دیدر چرخ رهیدستگ

 خوبم: گفتم آرام

 یمن همان طور نشسته بودم پشت در و سردم شده بود ول. گفت که برگشته طرف آن دو نفر یپاهاش م يصدا

 .خدا را شکر کردم که مهرداد برگشته بود

 يخونه رو به من اجاره نداد نیمگر ا نجا؟یا ياجازه اومد یب یحقخانم محترم شما به چه : گفت یم داشت

 نیشد بیدفعه غ کی یقرارداد ول میواسه تنظ دیاریب فیبله قرار شد تشر: طلبکار گفت دخترك

 ن؟یچرا جواب نداد. که کردم زنگ زدن به شما بود يکار نیشدم؟ صبح اول بیمن غ -

 چه خبره که خانوم با چاقو افتادن دنبال ما نجایا نمیاومدم بب نیزنگ زدم خاموش بود یبعدش هرچ. دمیند -

 خالف کاره؟... ترسه انگار  یهم م سیاز پل: گفت پسرك
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 يتو دیمدت با هیدکتر گفته ...  ستیحالش خوب ن... خانوم زن منه  نیا... حرف دهنت رو بفهم : گفت مهرداد

 تازه تنها بمونه طیمح هی

 اومده مارستانیت حدس زدم از تپس درس: پوزخند زد يدلوار

 هیبدم خانم من مشکلش چ حیکنم الزم باشه به شما توض یمن فکر نم يخانم دلوار نیبب: آرام تر گفت مهرداد

کارت ... کنم  یپرداخت م لیباشه با کمال م یحق االجاره اش هم هرچ. يملک رو به من اجاره داد نیشما ا... 

 شبیهم که دادم د ییشناسا

برد که  یهم انگار ازش حساب م يدلوار. بود يلحنش هنوز جد یخواهد سر به سرش بگذارد ول یود نمب معلوم

 خب آخه: گفت

 ؟یآخه چ -

 شه یوسط راهرو که نم م؟یداخل حرف بزن میبر شهیم -

 نترس نجامیکنار؟ من ا يبر شهیم يشاد: مهرداد گفت. ساکت شدند دوباره

حوله را دور خودم سفت . از جا بلند شدم و رفتم عقب. راحت شد المیخ. از بنگاه امالك آمده بودند نهایا پس

به من  ینگاه میمهرداد ن. در باز شد و هر سه نفرشان آمدند داخل. سرم يکردم و کالهش را انداختم رو

 يخور یسرما م... برو تو اتاق لباس بپوش : انداخت

زدنندو جز زمزمه  یآرام حرف م. دمیچیتخت و پتو را دور خودم پ ينشستم رو. ماتاق و در را بست يتو رفتم

بلند شدم و تاپ و شلوارك را . شد یحرف زدنشان تمام نم یگذشت ول قهیده دق. دمیشن ینم یچیه شانیها

کردم خسته شده  یحس م یهم تقال نکرده بودم ول یلیخ نکهیبا ا. لحاف ریز دمیچپ. کرده بود خیتنم . دمیپوش

سرما  یعنی. سوخت یم میگلو یحت. بود خیسرم . دمیدماغم باال کش يتخت و لحاف را تا رو يرو دمیخز. ام

 .نه ایخورده بودم؟ خدا

دو . دمیباال کش میگلو ينشستم و پتو را تا رو میشدم و سر جا زیخ میدوباره ن. بسته شدن در آمد يصدا باالخره

 داخل؟ امیب شهیم: ضربه به در خورد

 بله: گفتم آرام

 ؟یخوب: و به من نگاه کرد ستادیقاب در ا يتو

 نه: بار نوبت من بود اخم کنم نیا

 آن ینم گهید. نترس. ستین يزیچ: تخت ينشست رو يور کیو  آمد
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 باشه -

 ؟یباشه چ: تر نشست و زل زد به صورتم کینزد یکم

 هوم؟ -

 ؟یباشه چ: که دستم بود ییجا. پتو يرو دیکش دست

 ترسم ینم -

 ؟يشد میپتو قا ریپس چرا  ز -

 سردمه. نشدم میقا: خودم جمع شدم يتو

 سردته؟: اخم کرد دوباره

 يسرما نخور: گونه ام يگذاشت رو دست

 ؟يداروهات رو خورد: جا بلند شد از

 بله -

 بخور نویا: برگشت ریش وانیل کیو با  رونیحرف رفت ب یکرد و ب ادیکنار شوفاژ و درجه اش را ز رفت

 ندارم االن لیم -

بودم  دهیکه پوش يو چند لحظه هم به حوله ا دیکش نییگردنم آرام پا يپتو را از رو دیبگو يزیآنکه چ بدون

 يبخور دیبا: نگاه کرد و بعد گفت

 .دمیبشقاب برداشتم و دوباره پتو را باال کش يرا از تو وانیآوردم و ل رونیلحاف ب ریرا از ز دستم

 لباس بپوش: ستادیا

. پتو ریو رفتم ز میرا پوش میدراور و هراسان و لرزان لباس ها يرا گذاشتم رو وانیل. رونیرفت ب یحرف چیه یب

 ؟يدیپوش: به در زد يتقه ا. کرده بود خیتنم بدجور 

 بله -

 که ينخورد: انداخت ریش وانیبه ل ینگاه میو ن دیکش رونیب زیسشوار از م کیداخل و  آمد

کنار  زیسشوار را زد به پر. انداخت به جانم یهم بدتر لرز م ریش يسرما. دمیرا برداشتم و سر کش وانیل دوباره

 کنم یخودم موهام رو خشک م: گفتم. تخت

 نیجلوتر بش یکم هی: ستادیآمد و کنارم ا. را نداد جوابم
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تم و سشوار را پشت بهش نشس اورد؟یحرفش حرف ن يحرف بزند که آدم رو يجور نیتوانست ا یم يچطور

 انیرا م شیکه انگشت ها یبود به شرط یباد گرم سشوار دوست داشتن. گرفت میموها يروشن کرد و آرام رو

 ه؟یچ: سشوار را خاموش کرد. دمیسرم را عقب کش. معذب شده بودم. کرد یفرو نم میموها

 ...خودم   -

 لج نکن نیبش ؟یخودت چ: داد رونینفسش را ب یعصب

 میشانه ها اریاخت یشد و ب یتنم مور مور م. دیکش میموها انیا روشن کرد و آرام با انگشت مسشوار ر دوباره

 دیانگشتش را پشت گوشم کش. همان طور خونسرد مشغول کار خودش بود. نبود الشیخ نیع یشد ول یجمع م

 دمیآمد؟ چرخ یخوشش م. کرد یو رو م ریرا ز میموها شیدستش پشت گردنم بود و انگشت ها. و تنم داغ شد

 ه؟یچ: همان طور طلبکار و لبخند به لب نگاهم کرد. لبش پهن شده يکه لبخند رو دمیطرفش و د

 من دوست ندارم: کردم اخم

 نداره بیع: تکان داد سر

 ینفسم باال نم. و با نوك انگشت گونه ام را نوازش کرد ستادیتر ا کینزد یرا چرخاند طرف خودش و کم من

باد سشوار خشک  رینم دار مو ز يرشته ها. ختیرا به هم ر میبا دست موها. بهش نگاه کنمجرات نداشتم . آمد

 هیشده بودم شب. نگاه کردم نهییآ يبه خودم تو یرچشمیز. ختیر یشد و حلقه حلقه و پف کرده دور سرم م یم

صورتم در  يکه مطمئن  رو شیچشم ها يسر بلند کردم و زل زدم تو. نبود ییطال میفقط رنگ موها. ریش کی

 حموم یخوب شد رفت: باالخره کارش را تمام کرد و لبخندش پررنگ شد. واقعاً مرض داشت. حرکت بود

 شما هستم؟ يمن اسباب باز ه؟یکارا چ نیا: اخم کردم و درمانده گفتم. نرم؟ خاك برسرت. نرم بود لحنش

 ما؟ش یبه من نگ شهیم: صورتش و خواهشمند گفت يرو دیکش دست

دستم را گرفت و . شروع کردم به کندن پوست لبم اریاخت یب. کم بود یلیفاصله مان خ. دعوت نشست کنارم یب

 نکن: میزل زد به چشم ها

 .نگاهش کردم هیثان چند

 ؟يشد یعصب...  دهیرنگت پر: دستم را ول کرد و آرام گفت مچ

 نهیس يو  سرم را خم کرد و رو میانه هاگذاشت پشت ش... دستش را . دستش آمد طرفم. سر تکان دادم فقط

 .خاك بر سرت. بود شتریدوست داشتنم ب یول. هم دوست داشتم هم نداشتم. جیگ یلیخ. بودم جیگ. اش گذاشت
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نفسم بند آمده بود و قلبم مثل . دمیفرو خوردن آب دهانم را شن يو من به وضوح صدا دیرا بوس میموها دوباره

کردم  یبدنش را حس م يگرما. نتوانستم یکند ول یکار را م نیچشم بستم تا درك کنم چرا ا. دیکوب یطبل م

کدامش را  چیمن ه یول... دوستت دارم  ودگفته ب... بود  ادمیزندان گفته بود  يرا که تو يآن تک جمله ا... 

همان مهرداد دولتشاه . ترساند یبد جور آدم را م شیمن او مهرداد دولتشاه بود که اخم ها يبرا. کردم یدرك نم

 یکرده ول یدانستم چرا اخم م یحاال م نکهیکند و با ا تمیکه بخواهد اذ نیمگر ا دید یوقت من را نم چیکه ه

 یخواستم ازش جدا شوم ول. طور نیهم هم شینفس ها. ضربان قلبش  منظم بود. ردمک یمحبتش را درك نم

 کجا؟: حلقه دستش را محکم کرد. نگذاشت

 ترسم یم...  دیکار رو نکن نیا: کردم ماسالت

 نکردم که يکار...  یام که آروم بش نهیس ينکنم؟ فقط سرت رو گذاشتم رو کاریچ: گوشم گفت کنار

 یمن م یول: دوباره گفتم.لرزان بود یکم شیصدا. ترساندم یبود که م يجور کیلحنش . دهنم را فرو دادم آب

 ترسم

 نیغمگ. بود نینگاهش غمگ. با ترس سر بلند کردم و به صورتش زل زدم. آرام ازش جدا شدم. شل شد دستش

 دهید دینگاه ناام یآمده بودم و کل رونیزندان ب يمن که از تو. شناختم یرا خوب م دیمن نگاه ناام. دیو ناام

دنبال دردسر . خواست یکه او م يزیچخواستم بشوم آن  یشده بود؟ نم دیبود که ناام یگناه من چ یول. بودم

خنده دار هم ... مهرداد دولتشاه  يبرا. سوخت یم شیبود که دلم برا بیگفتم؟ عج یبهش م دیبا. نبودم یاضاف

 .سوخت یم شیکرد دلم برا یکه ناراحت نگاهم م يجور نیا. داشت تیواقع یول. بود

 ....خوام ناراحتتون کنم  ینم دیببخش: انداختم نییرا پا سرم

 اد؟یاز من بدت م: گفت يجد

 .آمد یبدم نم... نه ... حاال  یول. آمد یازش بدم م یلیآمد؟ قبالً خ یبدم م ازش

 شمیبگو ناراحت نم: گفت آرام

 نه -

 ینشوم؟ سع مانیگفتم که بعدش پش یم یچ یول. میبگو يزیهنوز منتظر بود چ. صورتش يرو دیکش دست

 نیهم يبرا. کننده جیگ تیوضع نیدر ا. بود یکار سخت یلیخ تیوضع نیکه در ا. م صادق باشمکردم با خود

 ؟يخوا یم یشما از من چ: دمیپرس
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. دستش را گرفتم. پوزخند زد و خواست بلند شود. دیرا محکم مک شییبعد اخم کرد و لب باال. باال رفت شیابرو

سرم را .سر بلند کرد و نگاهم کرد. دستم مانده بود يزل زد به دست خودش که تو. چرا دمیخودم هم نفهم

با مامان و بابات؟  ؟یگشت یدردسر م یب یزندگ کیکه دنبال  يتو نبود. وانهیدستش را ول کن د. انداختم نییپا

را  میانگشت ها. گشتم انگار یدنبال دردسر م. نه من خل شده بودم. فکر کن. فکر کن ک؟یشهر کوچ کی يتو

: بود با دست بانداژ شده ام پاك کردم دهیگونه ام لغز يرو یرا که از درماندگ یردم و اشکدور دستش سفت ک

 ... یول گمیم یفهمم چ ینم سیمن االن حالم خوب ن

 ؟یکن یم هیچرا گر... باشه : دست گرفت يرا تو میو انگشت ها دیکش رونیدستم ب يرا از تو دستش

 بپرسم؟...  یسوال هی:  همان طور بغض کرده گفتم. زد به سرم دوباره

 ؟یچه سوال: با انگشت اشاره اشکم را پاك کرد. دیرس یتر از قبل به نظر م نیپرده اشک صورتش غمگ پشت

 یچیه: را محکم به هم فشردم لبم

 ؟یکم آروم بش هی يخوا یم: را باز کرد آغوشش

حس . دیرا نرم بوس میطرف خودش و بغلم کرد و موها دیدعوت من را کش یب.دهنم را تند تند فرو دادم آب

دستش را حلقه کرد دور شانه ام . بکند که ازش متنفر بشوم يکار کینگران بودم  یدانستم ول یبود؟ نم یخوب

ازش  یبودم که زمان یکس شآغو يمن تو. شد یباورم نم. آغوشش بودم يحاال تو. تخت يرو دیو دراز کش

 یازش خوشم م. دندیسرم پر کش يکوچک و بزرگم مثل گنجشک از تو يممکن بود؟ همه آرزوها. آمد یبدم م

 چقدر دوستت دارم یدون ینم: و آرام کنار گوشم گفت دیچرخ یم میموها يدستش تو ؟يآمد؟ آره شاد

 .دیلرز یقلبم مثل ژله م. من را سفت به خودش چسباند. کردم میاش قا نهیس يسرم را تو. بند آمد نفسم

 ؟یتو مال من: گفت

 یرا بپرسد؟ انگار م نیزد؟ چرا اصرار داشت ا یحرف م يطور نیچرا ا. نداشتم شیبرا یجواب چیه. بودم جیگ

دانستم دوستش  ینم یبودم که حت یآغوش کس يبود؟ من تو یاسمش چ نیا. بشوم بیغ. فرار کنم دیترس

 ییکه زنش به من گفته بود هرجا یآغوش کس يتو... نه  ایدارم 

 ...من : گفتم

 .... ستیمن حالم خوب ن... دونم  یمن نم: شدم زیخ میرا ازش کندم و ن خودم

و ساکت  شیچشم ها يبود ساعدش را گذاشت رو دهیهمان طور که دراز کش. مبهوت نگاهم کرد هیثان چند

 کیشرم مثل  د؟یفهم یاگر بابا م يکار را کردم؟ وا نیچرا ا.  شده بودم انگار وانهید. ازش فاصله گرفتم. ماند
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. رفتم رونیشدم و از اتاق ب لنداز جا ب. عرق شد سیتنم خ. تمام احساسات خوب و بدم يابر بزرگ نشست رو

... چون . چون تنها بودم. من خر شدم. نبودم یشکیمن مال ه. کرد یفراموش م... نه . کردم یکار را م نیا دینبا

 ؟یسواله عوض نیحاال وقت ا... دانم  یندارم؟  نم. نه نه من دوستش ندارم ؟يدوستش ندار

 کردم تتیاذ... خوام  یمعذرت م -

 من بود ریتقص: انداختم نییسرم را پا. کرد یاحساس نگاهم م یو ب يجد. ستادمیا سرجا

 يخونه بر نیکه زودتر از ا نهیاالن مهم ا.... فراموشش کن : آنکه نگاهم کند گفت یمبل و ب ينشست رو رفت

 گرفت؟ یکجا؟ داشت انتقام م بروم؟

 کنم فردا برم سراغشون یم یسع. دونم یدلت واسه مامان و بابات تنگ شده م: طرفم دیچرخ

 ممکنه فردا بهت زنگ بزنن... مال توئه  نیا: درآورد بشیرنگ از ج اهیس یگوش کی

 ؟يالزم ندار يزیچ: جا بلند شد از

 ...ببخ...نه بازم  -

 یبگ يزیخواد چ ینم -

خواستم  ینم... مجبور شدم به اون خانوم بگم که نسبت ما زن و شوهره : طرفم دیطرف در و دوباره چرخ رفت

 شک کنه

الزم  يزیزنم و اگه چ یخودم بهت زنگ م. شتیپ امین گهیاحتماالً د. رمیمن م: صورتش يرو دیکش دست

 .... ادیرو بفرستم ب یکیکنم  یم یسع....بگو یداشت

 دیتو رو خدا ناراحت نش: چرا غصه ام گرفته بود؟ رفتم جلوتر و درمانده گفتم. گشت یبرنم گرید. رفتیم داشت

 ناراحت بشم؟ دیچرا با: زد لبخند

 ...من ... دونم  ینم: ستادمیا شیرو يجلو. قفل کرده بود مغزم

 يدار اجیاحت....  يدیترس....  ستیتو حالت خوب ن...  یبگ يزیخواد چ ینم...  سیه: لبش يگذاشت رو انگشت

...  فتادهین یاتفاق چیه... فراموش کن ....... برات افتاده  یچه اتفاق یو فراموش کن يعاد یبه زندگ يکه برگرد

 ... یشناختیم شهیکه هم یهمون... دولتشاه هستم  يمن همون آقا

 نه: اش متوقف شدم يمتر میجلوتر و در فاصله ن رفتم

 ؟ینه چ: صورتش يرو دیکش دست
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خواستم او را هم  ینم یبودم ول جیمن گ. گفت یراست م. کردم یخودم را معلوم م فیتکل دیبا. قدم آمد جلو دو

. کنم لطف شما رو یوقت فراموش نم چیمن ه. نیبه من لطف کرد یلیشما خ: نگاهش کردم يجد. کنم جیگ

 یمن نم یول... طور  نیهم منم...  شهیشما م ونیمد نیکرد یشما چقدر به من خوبمطمئنم بابام اگه بفهمه 

 ...تونم بفهمم که شما چرا 

خوام هم  ینم....  زایچ نیا يوقت تجربه نداشتم تو چیمن ه...  دیمن رو دوست دار... چرا : میکندم تا بگو جان

 گهیتجربه داشته باشم د

 یم تیشد اذ یکالفه م یچقدر وقت. صورتش يرو دیدست کش. کرد یزده بود به من و منگ نگاهم م زل

. دیکش یم نییچانه پا ياش تا رو ینیب غهیصورتش و از ت يگذاشت رو یکه کف دستش را م يجور نیا. شدم

احساسم دست خودمه  رلمن معموالً کنت... خود شدم  یمتاسفم که  از خود ب. کنم یباشه درك م: سر تکان داد

 از دستم در رفت بار نیا... 

 تجربه بودم یفرض کن ب: لبخند زد نیغمگ

بود که مهرداد دولتشاه  یمن چ ریتقص. راه افتادند میو در را بست و اشک ها رونیبزنم رفت ب یخواستم حرف تا

نبود؟ اصالً آدم قحط بود  زادیبود که عاشق شدنش هم مثل آدم یمن چ ریدفعه عاشق من شده بود؟ تقص کی

. رندیبم شیهمه دختر باحال و خوب دور و برش بودند که مطمئنم حاضر بودند برا نیکه عاشق من شده بود؟ ا

 يکدوم دختر... داشت نه؟ مرض خفه شو  فیک یلیخ یول...  یتو مال من دیگو یبه من و م دهیبعد آمده چسب

من که از زندان برگشتم و ...  دیآ یمن بدم م... باشه؟ من  مرد مثل مهرداد دوستش داشته کی دیآ یبدش م

دانم  ینم... دانم  ینم ؟یکن یم هیپس چرا گر...  یفهم یآره؟ نه نم ؟یهمف یم....  یچ یعنی یدانم بدبخت یم

 .خواهم یمن فقط بابا و مامانم را م... به من گفته  یبرود چ ادمیخواهم بخوابم و  یم... 

آغوش مهرداد فرو رفته بودم  يآن تو يرو شیپ قهیچند دق نیکه هم یچشمم افتاد به تختطرف اتاق و  رفتم

 .دمیمبل خواب يطرف سالن و رو دمیچرخ.... بود ختهیمالفه تخت به هم ر.... 

*** 

 ؟يجور نیا. طرفم دیایبگذارم خودش ب دیبا ؟یو خبر نداشت يبود تیظرف یقدر ب نیا ينه جد ؟يشد راحت

 یم يفکر کرد«است که گفت  ادتیاست مهرداد؟  ادتی. گفت یبغلت؟ آنا راست م يتو شیخواباند یرفت

شوهر  ندیکه بب یخالآنا  ياالن جا» کنه؟ یو اونم راحت قبول م یگیبغلت و براش از عشق م يتو شیخوابون

 .روشن بود شیکه مثل روز برا یبه حرف دهیاش رس وانهید
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داند؟ که من را  یرا نم یچ» دونم؟ یمن نم« ن؟یهم. فشار دادم میانگشت ها ریرا محکم ز نیماش فرمان

خب حاال که . ترساندمش یم يطور نیا دینبا. تند رفتم یلیخ. تند رفتم. جیگ. است جینه؟ گ ایدوست دارد 

 ؟یترساندم، بعدش چ

ل را حل سخت است آدم هم زمان بخواهد چندتا مشک. رفعت نگاه کردم نیماش شهیکدر ش نهییآ يخودم تو به

حوله با دماغ قرمز و  يآن جور که تو. دست خودم نبود. نداشته باشد يتجربه ا چیهم ه شیکی يکه تو. کند

 یلیفقط بهش گفتم خ. منکرد يمن که کار بد. کرد یمن بود بدتر م يجا یبود هرک دهیترس سیخ يموها

داشته  یدلخوش کیاست  شمیخواهد حداقل حاال که پ یدلم م. قرارم یب. ستمیخودخواهم؟ ن. دوستش دارم

 گریخراب که شده، د. را باهاش وا بکنم؟ نه خراب ترش نکن میو سنگ ها ششیبرگردم پ. برمیباشم وگرنه م

 يآدما يادا یوقت: به خودم پوزخند زدم نهییآ يتو نمش؟یبرگردم بب يحاال به چه بهانه ا.  را خراب نکنم یچ

 یگیم یکن یجا م یتو ب... زر اضافه نزن خواهشاً  گهید يداریغرور برم پیو تر ياریرو درمباشعور و جنتلمن 

 يزیریبه هم م يجور نیا یوقت امی ینم گهید

. ... ماه يپر...  يپر... بود؟ ماه  یاسمش چ...  کهیاون زن يماجرا دنیحداقل به بهانه پرس. گردم یبرم. ریخ نه

. سرش آمده ییچه بال ینیب ینم. نکن تشیاذ. ولش کن. ولش کن احمق ؟يشد يطور نیا یمهرداد؟ تو ک

اگر . گردد یولش کن اگر بخواهد برم. آرام باشد یکرده؟ بگذار کم تشیاذ يزندان چطور يتو يانور يدیند

همه جان  نیاصالً ا. روم دنبال کارم یو م نییاندازم پا یخر خوب سرم را م کی نیبرنگشت؟ اگر برنگشت ع

کنم و از  یتو را نخواهد؟ جل و پالسم را جمع م يرا که دوست دار یکس یخورد وقت یم يه چه دردکندن ب

احساس  یقدر راحت و ب نیا يچطور رضایعل. سهراب؟ نه عمراً. هم رفتم سراغ سهراب دیشا.روم  یم رانیا

 نیا ياصالً خودم چطور. شود یقرار م یکند حتماً مثل من ب دایاش را پ یکند؟ اگر او هم آدم زندگ یم یزندگ

آن شرکت  يتو تیام عوض شده اند؟ چرا موفق یزندگ يها تیاولو يکردم؟ چرا جا یم یقدر راحت زندگ

 تمام شد؟ ن؟یکند؟ هم ینم ممآرا گرید یلعنت

از  يالف بچه چطور کی ینیب یهه م. دوستت نداره. ونیرا روشن کردم و راه افتادم به طرف خانه هما نیماش

با خانه و  اطیح کیفقط به اندازه  شهیکه هم يدختر يکرد یوقت فکرش را م چیه. کرده زارتیب یگزند

من باال بودم و . معلوم بود میاج شهیکردم چون هم یداغانت کند؟ نه فکر نم يجور نیات فاصله داشته ا یزندگ

کردن  یبودند که عرضه درست زندگ چارهیمشت آدم ب کیاز نظر من آنها . نییو آنها پا میما باال بود. نییآنها پا

آنها اگرچه از هم  ده،یمان از هم پاش یکه زندگ میما هست نیا. عوض شده است مانیحاال جا ؟یحاال چ. نداشتند
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جور معرفت که  کی. کند یدلشان هست که به هم وصلشان م يجور خلوص و صداقت تو کی یدورند ول

. است يبهار يما مثل گل ها يبرا تیمیصداقت و صم. میندا ینم یچیمخصوص خودشان است و ما ازش ه

مال آنها مثل درخت  یشود، ول یکند و بعد تمام م یدور هم جمع شدن عمر م کیو  یهمانیم کیبه اندازه 

من شاخ و  يمعرفت مخصوص به خودش است که جلو يقلدر هم از رو دیهمان سع یحت. دارد شهیر. است

 .کشد یشانه م

 دیمثالً قرار بود االن به من بگو. ابانیخ يهدف راه افتادم تو یشدم و ب ادهیکالفه پ. را نگه داشتم نیماش

 ؟يکرد یچه غلط نیبب. دروغ ایگفت راست هستند  یم يکه انور ییزهایچ

 .سرزنش کردن نبود يبود که زده بودم و حاال جا يگند. کردم فکرم را جمع کنم یرا گرفتم و سع ابانیخ کناره

 یو البد کل ندیب یرود دانشگاه و آن پسره را م یم. اش یرود دنبال زندگ یم. ستیزور که ن. خب دوستم ندارد

 ؟یبال زدم چ شیبرا يطور نیا همن ک ؟یپس من چ. سقف کی ریروند با هم ز یشود و م یهم عاشقش م

 کیاگر برنگشت؟ اگر . گردد یاگر بخواهد خودش بر م. باش یمهرداد منطق نیوسط؟ بب نیا ستمیمن آدم ن

من  ریو خوشحال است؟ نه خ گریمرد د کیدست  يکه دست انداخته تو دمشید ابانیخ يتو یتصادف يروز

ها  نیا. یکنار بکش دیو او نخواست با یرا دوست داشت یگفته اگر کس یغلط کرده هرک. شود یمنطق سرم نم

تجربه و هول  ینوجوان ب کیجور رابطه ها  نیا يومن ت. خاص است يحداقل مال آدم ها ای. مال قصه هاست

 .سالم باشد یکه س رمیحاال گ ستمین شتریب

 ستین یکی یعنی. ستادیجلوتر ا یسنگ قل خورد و کم. لگد کردم تیبود با عصبان میپا يرا که جلو یسنگ تکه

. نگاه کردم ابانیبه آن طرف خ. ستادمیا... خواهمش؟ مثالً مامانش  یکمک کند تا فندق بفهمد من چقدر م

تو را به فندق وصل  يگرد یم یکیدر به در دنبال  یگنده گ نیکه وسط پرونده به ا يشد یچه بدبخت نیبب

خواهد  یندارد من دلم م بیاست ع نیا یاگر بدبخت. حرف نزن. مهرداد؟خفه شو يشد يجور نیا یک. کند

 .یتاکس يردم براو دست بلند ک ابانیرفتم آن طرف خ. بدبخت باشم

بغلم و  يحاال هم گرفتمش تو نیکردم و هم دایاالن دختر خانمتان را پ میبگو م؟یبگو یبهشان چ خب

 .نه خفه شو ؟ینیباباش بنش يجلو يبرو یخواه یم یکش یتو خجالت نم دمش؟یبوس

به  یکم کیبودم  دهیرا که د یخواستم آن خواب یفقط چون م. را ناز کردم شیمن موها. دمشینبوس من

. ... شود یم یواقع زیفکر کردم االن همه چ.... سرم  يشد باال زیخ مین يآن طور یوقت. کنم کینزد تیواقع
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چشمم؟ آن حرف  يرو شتمدست گذا یاز ناراحت دیفهم. دمیاو خجالت کش يجا.... فهمم  یگفت من نم یوقت

 .ول کن. یزن یدور م یدور باطل و ه کی يتو يول کن االن افتاد ؟يبود بعدش زد یها چ

. امن است شیجا میگو یفقط بهشان م. دمینفس کش قیو عم ستادمیراست ا. آپارتمانشان به خودم آمدم يجلو

 ینم. دفعه واقعاً به خاطر خودش نیا. صبر کنم یکم کی دیبا. میگو یراجع به آدرسش نم یچیه. نیهم

 .بفهمد کجاست و بعد دردسر بشود یخواهم کس

تو مهرداد . خجالت بکش. به خودت مسلط باش. دیرا برداشت قلب من هم لرز فونیمامانش که آ. را زدم زنگ

را حل  ایپرونده قتل ک یکن یم یسع يدار. چرخد یانگشت تو م يرو یشرکت به آن بزرگ کی. یدولتشاه هست

 یاز اضطرابم کم نم یچیه کنمها را با خودم تکرار  نیهم ا یهرچ. يتو دخترشان را از مرگ نجات داد. یکن

 .شود

. ها یطفلک. به خون نشسته يبا چشم ها. در بودند يجلو یاعظم و مندل. باز بود مهیکه ن يدر يجلو ستادمیا

 .من را هم پس زده بود. دخترشان حالش خوب بود.باالخره خوش به حالشان شده بود یول

 شده؟ يسالم خبر -

 نجایا دیچرا حاال با. آن دخترخاله فضول هم بود. مل باز کردندعقب رفتند و در را کا.سکوت نگاهشان کردم در

حالم گرفته شود؟ البد برادر  شتریو ب نمیمثل خودش را بب یکیباشد؟ حاال که من از دست فندق ناراحتم؟ که 

 .اش هم هست یلعنت

 اجازه هست - 

 دییبفرما - 

 زیخ مین دنمیبه د. هم گوشه سالن نشسته بودخواهر اعظم . کفشم را درآوردم. را گفت و وارد شدم نیا یمندل

 .شد

 سالم - 

 دیشا. گرفتم ینم ادیزن ها را  نیبود؟ آخر هم اسم ا یاسمش چ. او و هم دخترش با هم جوابم را دادند هم

 .شدم اسم فندق را هم از ذهنم پاك کنم یمجبور م

 خبر اومدم یب دیببخش دیمهمون دار -

 هیحرفا چ نینه خونه خودتونه ا: زل زد به صورتم اعظم
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از  يزیداده بود که من چ یانگار دلش گواه. زد که منتظر است یم ادینگاهش فر. نگاهش کردم برگشتم

 .دانم یدخترکش م

 دییبفرما: تعارفم کرد یمندل

 يبهناز درس ندار: به دخترش انداخت و گفت ینگاه مین. خواهر اعظم نشستم يرو به رو یمبل يو رو رفتم

 مگه؟

 نه: شانه باال انداخت نهیدختر دست به س. اسمش بهناز بود آهان

 دهیجوابم رو نم گهید لشیوک: گفت یمندل. آشپزخانه مشغول بود يدر سکوت تو اعظم

 .اعظم بلند شد هیگر يصدا

 و برگشتن یآگاهکارم شده رفتن اداره : داشت خودش را کنترل کند یسع یمندل

 نگفتن؟ يزیچ: دمیپرس

 بگن یکردن چ ستیدختره رو سر به ن. دارن بگن ینه چ: اعظم گفت خواهر

آدم  نیاز مرگ مهم تر یراحت نیآمد به ا یچطور دلش م. به خواهرش نگاه کردم يجد. کرد هیبلندتر گر اعظم

 .بود زنک یزن و شوهر مظلوم حرف بزند؟ روان نیا یزندگ

 چیکه ه نهیده به خاطر ا یاگر جواب نم. پرونده است ریگیپ شونیا. در تماسم يماجد يمن با آقا: دمیکش آه

 نداره يخبر

 ن؟یشده اومد يخبر ؟یشما چ: گفت یمندل

دستگاه  نجایتازه معلوم نبود ا. میتوانستم بگو یمادر و دختر نم نیا يجلو یخبر داشتم ول یلیخ. که بود خبر

 چیساله که خودش ه ستیب یآن هم دخترک...  یزندان کیکردن  یمخف...  یزندان هیدن دا يشنود نباشد، فرار

که اعظم هم برگشت  دمیوضوح د هگلو صاف کردم و ب. میشک نداشتم همه مان تحت نظر... ندارد یپناه

گفت داره  يدکتر ماجد: کنم یدارم گلو صاف م یحرف مهم یدانستند من وقت یها هم م نیا یحت. طرفم

 ....فرار  هیببره که اون قض یکنه پرونده رو به سمت یم یسع

 کنن بعد پرونده اش رو ببندن داشیاول پ: اعظم حرفم را قطع کرد خواهر

 نیکرد چارهیب يدختر ترگل و ورگلمون رو چطور نیبب: دیدست کوب يرو دست

 خورم یممنون نم: دستش را پس زدم. گرفت مقابلم ییچا زانیآمد و اشک ر اعظم

 نگران هستن؟ دینیب یچه طرز صحبته؟ نم نیا: برگشتم طرف خواهرش یصبع
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سزاتون با ... خدا ازتون نگذره : داد اخم کرد یطور که ننو وار خودش را چپ و راست تکان تکان م همان

 نیابوالفضل و امام حس

با کف دست  یمندل. بود یاعظم کاف اندنیگر يبرا نیهم یشده بود ول يدوزار ينوحه خوان ها هیشب شیصدا

 .چشم به بهناز که زل زده بود به من نگاه کردم ریز. دیمالیرا م شیپاها

 د؟یندار یاالن مشکل: گفتم ینشستم و رو به مندل راست

. از رو نرفت. برگشتم و با اخم نگاهش کردم یحرف مفت زده ام ول دمیخودم هم فهم نکهیپوزخند زد و با ا بهناز

 هیچرا مشکلشون گم شدن شاد: گفت زیبه لب و تمسخرآمهمان طور پوزخند 

 ؟یگفت تو حرف بزن یک: اعظم گفت خواهر

بعد من دلم  نیدوخت به زم یو چشمش را م دیچ یکردم لب بر م ینگاهش م يطور نیا یفندق بود وقت اگر

 یکمش خوب است حت يزیداشتم؟ خب هرچ سمیساد. کردم یچسباندمش به خودم و نازش م یخواست م یم

 .شمخورم چه اخم کنم چه مهربان با یشوم به بن بست م یوارد م يفعالً که از هر در. سمیساد

 مه لقا خانم ولش کن: گفت یجمع شد به اعظم که م حواسم

البد چون چند . آورد یاحترام به جا م  یها را ندارند ول همانیم نیقشنگ معلوم بود حوصله ا. حوصله بود یب

 .شناختم یکه من نم یبود آن معرفت نیا. کرده بودند یخانه شان زندگ یماه

 دارم؟ یدارم؟ چه مشکل یچه غم گهیبشه د دایبچه ام پ: گفت یمندل

 دهیداداش سع: فونیطرف آ دیزنگ خانه خورد و دخترك جلف پر. از غم بود زیلبر شیها چشم

من سرم . نداشت بیع. شدیاالن باز دعوا م. پا يرو پا انداختم. به من یمندل. نگاه کرد ینگران به مندل اعظم

 .دعوا يکرد برا یدرد م

مه لقا . در يرفتند جلو یدر باز شد و اعظم و مندل. راهرو بلند شد يحرف زدن چند نفر با هم از تو يصدا

شما پسر بزرگ : خودش را جمع و جور کرد و گفت. شدم رهیبرگشتم و بهش خ. زل زده بود به من انهیموذ

 ؟یصاحب کارشون

 یجاش هم حساب نم چیکه فعالً من را به ه. من عاشق دخترشان هستم ریصاحب کار؟ نه خ ؟یبزرگ ک پسر

زن و دو بچه  کیوارد شد و بعد  دیسع لیمرد به شکل و شما کیاول . طرف در دمیسر تکان دادم و چرخ. آورد

 .دیتش هم سعپش. کوچک

 آقا سبحان پسر بزرگ مه لقا خانم: گفت یمندل
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از جا . را از بدنش جدا نگه داشته بود شیبود و بازوها يکفتر نهیمثل برادرش س یبود ول يجاافتاده و جد مرد

 دولتشاه يآقا: گفت یدستم را فشرد و مندل. بلند شدم و دست دراز کردم

لب  ریزن دست دو بچه اش را گرفت و ز. توجه به من از کنارم رد شد یب دیسع. سبحان درهم رفت يها اخم

به طرف مبل ها و  دمیگوش هم و من چرخ يسر کردند تو. کرد و او هم رفت و جفت بهناز نشست یسالم

 یم نهایدارد بعدش ا تمگفت دوس یم يدر هزار شاد کیها؟ اگر  نیا الهیقرار بود بشوم هم پ. مینشستم سرجا

 من؟ شیشدند قوم و خو

 یمجبورم م ؟یچ يشاد. هم که گفتن نداشت ونیهما. خانه راهشان بدهد يشد تو یکه عمراً حاضر م دیناه

 نیبا ا یتوان یم يتو چطور. یحاال هم حرف عل. اول حرف آنا درست در آمد يدیکرد باهاشان دم خور بشوم؟ د

مهم  جهینت نیبه ا حظهل نیحاال درست هم. کند یراست است که عشق آدم را کور م ؟يها دم خور بشو

 .مهرداد؟ خفه شو يدیرس

 نگیجر نگیدو بچه پنج شش ساله و جر يپچ پچه ها يگرداند و جز صدا ییبار بهناز چا نیاعظم ا يجا به

 بشود؟ یجمع که چ نیدرخت عرعر نشسته بودم وسط ا نیع. نبود ییحرف و صدا چیفنجان ها ه

 شده خاله؟ يخبر: گفت سبحان

 ینه اومدن احوال پرس: دیآه کش اعظم

 درست: لب گفت ریز سبحان

دست گرفت و قند را  يتو الهیپ نیرا ع ییفنجان چا. مبل گذاشت يرا از زانو خم کرد و رو شیپا کی بعد

 .دیرا هورت کش ییو چا دیانداخت هوا و با دهن قاپ

طرز رفتار دو قشر متفاوت را هضم  يچطور يشاد. اح بودخونم مب دید یصحنه را م نیبود و ا نجایا دیناه اگر

 یکه عل ییزهایچ نیهم. بود زهایچ نیپس زدن من هم يبرا لشیدل دیشا. کرد یهم هضم نم دیکرد؟ شا یم

 .بهتر از من بهشان واقف بود

 .شیفنجان را گذاشتم سرجا. دمیجرعه نوش کیرا برداشتم و  مییچا

را هورت  ییانداختند؟ البد چون چا یداشتند من را دست م. جمع چشم و ابرو آمدن بهناز با برادرش شد حواسم

قدر  نیبگذار ا. نداشت یبیخب ع. نبودم شتریب دهیسوسول اتوکش کیاالن از نظر آنها من . بودم دهینکش

 .رندیبخندند تا بم یرکیرزیز

 وم نشده؟معل یچیچه خبر؟ ه ارشیاز پرونده ک: گفت یمندل
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 رونیمظنون ها ب رهیکه دختر خانم شما رو از دا نهیدنبال ا ينه هنوز گفتم که دکتر ماجد: طرفش دمیچرخ

 بکشه

 ن؟یخونه رو گرفت نیشما ا: به من نگاه کرد يسبحان برگشت طرف صدا و بعد جد. پوزخند زد یکی

 رو هم گرفته لیوک: گفت بهناز

که من را شما  يآن طور. داد یم ادیهم به همزادش ادب  یکم کیادب؟ کاش فندق  یقدر ب نیآدم ا گرفته؟

 .ادب بود با من یب یکاش فندق هم کم. کرد یکه کاش صدا نم کردیصدا م

 دم؟یاز تو پرس: گفت يجد سبحان

 .رفت یدهنش از رو نم يزدند تو یهم م یهرچ. یکالً به کرگدن گفته بود زک دختره

 بله چطور؟ :به سبحان گفتم رو

 .... نیزد یاگر سندش رو زودتر به نام م یالبت لطفتون بوده ول: دیکش شیبه پشت موها یدست

 بدهکارن به عمو نایاز ا شتریب.... رو به نام بزنن  یچ یچ: حرف برادرش يتو دیپر دیسع

 اگر هم خونه گرفتن...  نجایا ستیدنبال سند زدن خونه ن یکس: گفت یمندل

 نیاجازه بد: من بود حرفش را قطع کنم نوبت

 من خودم حواسم هست چکار کنم. دیشما نگران نباش: کردم به سبحان رو

 رو که خوب حواستون بود يشاد... اون که بعله : گفت دیسع

 نگو یچیخاله جان ه دیسع: گفت اعظم

دونه خونه  یم اروی نیا ا؟یحجب و ح یتا ک شهیش يخون شما رو کردن تو ناینگم؟ ا یچیچرا ه: براق شد دیسع

 رو از شما دارن؟ شونیزندگ

: گفت دیرو به سع یمندل. من هم منتظر بودم جواب بدهد. دیزل زده بود به سع يکه جد یطرف مندل دمیچرخ

 حرف نزن يکه خبر ندار يزیاز چ

 بدونم دینه بگ: گفتم

 یدانشجو را م کیطرح  ونیهما یوقت. نبود بیعج یچیه گریبود؟ د یما از مندل یخانه و زندگ. بودم یعصب

من و فندق هم  يدفعه جا کیبدانم  نکهیانداخت خب ا یهچل م يرا آن طور تو يشاد يانور یوقت د،یدزد

آب  نیع ارشیک یوقت. نبود بیاصالً عج میقرار است عوض بشود و ما از صدقه سر آنها خوشبخت شده باش

 .یچیهنبود  بیعج یچیه گریخوردن مرده بود د
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 ؟یچندبار گفتم حرف نزن: رو به اعظم گفت یمندل

 گهید میمزاحم شد نیپاش...  نیپاش: لقا از جا بلند شد مه

چه : سبحان داد زد. ام را گرفت قهیمقدمه  یآمد طرفم و ب دیسع. تعارف نکرد بمانند یاز جا بلند شد ول یمندل

 ؟یکن یم یغلط

 يخوا یم یچ نجایتو ا: بلندم کرد یصندل ياز رو دیسع. گفتنشان بلند شد يوا يآمد طرفش و زن ها وا یمندل

 ز؟یهمه چ یب

شده پوست گردنم  یچ میتا بفهم. رندیو سبحان آمدند دو طرفش را بگ یمندل. دمیترس ینم یزد ول یم داد

 يرو دمیدست کش. دستش بود يکه تو يموکت بر غیت يچشمم سر خورد رو. زن ها بلند شد غیج. سوخت

 .رهنمیپ قهی يرد نازك خون راه افتاده بود رو. پوست گردنم

 رونیب رنیب: داد زد یمندل

داد  دیسع. کند یداشت زخمم را وارس یو سع دیلرز یدستش م یمندل. لگد گرفت ریرا ز دیآمد جلو و سع سبحان

 تونه با پول ناموس ما رو بخره؟ یمردك حروم لقمه فکر کرده م: زد یم

 دیولش کن:  دمیخودم را عقب کش. ول کن زخم گردنم نبود یزدند و ومندل یم غیها ج زن

 دهیو نفسش بر نیزم يافتاد رو. کبود شده بود باًیتقر یمندل. گم شد هیبق ياهویو ه هیو گر غیوسط ج میصدا

 ...مرد ...  دیبس کن نیتو رو به امام حس: سرش و التماس کرد يسر زنان نشست باال ياعظم تو. شد دهیبر

 يپسره آشغال خوب بلد بود آدم را کارد. سوخت یگردنم م. جمع شدند دور ما هیو بق یکنار دست مندل نشستم

 عقب نیبر: داد زدم. کند

 نداره؟ يزیچ ییدارو: رو به اعظم که رنگ به صورت نداشت گفتم. از ما فاصله گرفتند یچند قدم پاها

خبر نکردم شرتون رو  سیتا پل: سر بلند کردم و به سبحان گفتم. طرف اتاق دیسر زنان دو يلرزان و تو يپاها با

 دیکم کن

 گم شو برو: را گرفت و محکم هلش داد طرف در دیسع يبازو ریخون نشسته ز يبا چشم ها سبحان

 همه تون: گفتم يطور جد همان

 دیپنجره رو باز کن: گفتم. رنگ برگشت یآب ياسپر کیاعظم با . رفتند عقب

 نفس بکش یبهشت يآقا: دهنش و آرام گفتم يرا چپاندم تو ياسپر. طرف پنجره دیدو

 دیاورژانس خبر کن: رو به اعظم گفتم. بودند ستادهیهنوز عقب ا. کرد نفس بکشد یسع یپاف زدم و مندل کی
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 يخنده  يصدا. کرد نفس بکشد یرا خودش فشار داد و سع يبعد اسپر. دستم را گرفت و سر تکان داد یمندل

 یتا مندل میهمان طور ساکت ماند قهیچند دق. دیرس یکردند بلند به گوش م یم يکوچه باز يچند بچه که تو

 د؟ینداره، بهتر بیع: گفتم. شد و به گردنم اشاره کرد زیخ مین

 برداره نیخدا من رو از زم: کنان گفت هیاعظم گر. تکان داد سر

 روش دیبگذار: داد دستم يجلو و دستمال کاغذ آمد

 کیبهناز که تا قبلش مشغول تحر یحت. بودند دهیهمه شان ترس. ها را گرفتم و بهشان نگاه کردم دستمال

 دیاستراحت کن نیبر: را هم گرفتم یاز جا بلند شدم و دست مندل. برادرش بود

پسرخاله  ریتقص. من نبود که ریبه من چه؟ تقص. کشت یافتاده من را م نجایا یچه اتفاق دیفهم یفندق م اگر

 غیبود؟ او ت یچ دیفرق من با سع ينه جد. خواست من را بکشد بلکه زودتر به فندق برسد یاحمقش بود که م

در . مطمئن شوم مال من است هکردم ک یگردنم که از فندق دور بشوم و من به زور بغلش م يرو دیکش یم

جمله  کی نیا داًیمهرداد؟ جد يدیمهم رس جهینت نیاالن به ا قاًیدق... در باطن  یول میفرق داشت یلیظاهر خ

قدر هم خودم را سرزنش  نیا. زدم یقدر با خودم حرف نم نیقبالً ا. کند یام م وانهیکله ام و دارد د يافتاده تو

 .کردم ینم

 دولتشاه؟ يآقا -

خب با . ندکرد یبر و بر نگاهم م هیبودم وسط سالن و بق ستادهیا. به خودم آمدم. اعظم بود. طرف صدا دمیچرخ

 .نداشتم یراه یلیخ یوانگید

 بله؟ -

 نادونه...  دیببخش -

 کجاست؟ ییدستشو: گردنم برداشتم يها را از رو يکاغذ دستمال

 درمونگاه؟ میبر نیخوا یم: را باز کرد و ملتمسانه گفت ییدر دستشو. دنبال سرش رفتم. افتاد طرف راهرو راه

 یاگر کم. گردنم افتاده بود نگاه کردم يکه رو يبه رد نازك قرمز. ییباال انداختم و رفتم داخل دستشو سر

 يرو دنیکش غیت يآنقدر تو. شناسم یها را خوب م نیمن ا یزد ول یحتماً رگم را م دیکش یرا م غیمحکم تر ت

....  اندازه دلخواه. يدلخواه ناکار شو ازهبزنند که به اند يدانند چطور یو آن ماهر شده اند که خوب م نیتن ا

شه و  یم تیکرد حال تیشکا یگفت وقت یسبحان که داشت م يصدا. دور و بر زخم را با آب پاك کردم یکم
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رفتم . دیرا باز کردم و صداها خواب ییدر دستشو. گوشم بود يکردند تو یزمزمه م يزیکه چ هیبق يبعد صدا

 .نشست شیبه در زدم و او سرجا يتقه ا. داخلش بود یکه مندل یطرف اتاق

 دیبخواب -

 خوبم: کرد سرفه

 سین يزیچ دینگران نباش: گفتم. بود رهنمیپ قهی يخون رو يچشمش به قطره ها. جا بلند شد و آمد طرفم از

 .... نیمهربون تر از مادر بش هیخواد دا ینم....  نیبر: و بهشان گفت رونیب رفت

سر به  دیسبحان شرمنده بود و سع. ناراحت نگاهم کردندمه لقا و بهناز . دمیو رفتنشان را د ستادمیراهرو ا انهیم

 شان؟یداشت برا دهیچه فا یمانیاگر مرده بودم پش. ریز

 دیبخور: شربت آورد و درمانده گفت وانیل کی اعظم

 گفت؟ یم یبزن بهادر چ نیا: یرا گرفتم و نشستم کنار مندل وانیل

 که چه کرد نیدید... عقل نداره ... حرف مفت : اش را گرفت یشانیعرق پ یمندل

 بود؟ یمنظورش چ... زنه  یقدر مطمئن نم نیآدم حرف مفت رو ا: دادم رونیرا محکم ب نفسم

 ....نادونه ...  یچیبه خدا ه...  یچیه: خودش را جلو انداخت اعظم

 هبود يخواستگار شاد: انداخت و آرام تر گفت یبه مندل ینگاه مین

 همش نزن: اخم کرد یمندل

 خب؟: کردم به اعظم رو

خدا منو مرگ ... کنه شما  یم الیخ: گفت یغضب آلود مندل يتوجه به نگاه ها یو ب مینشست رو به رو اعظم

 نمیروزا رو نب نیبده ا

 ؟یمن چ: گردنم يرو دمیدست کش یعصب

 ازش؟ دیکن یم تیشکا: دیجواب پرس يجا به

 نکنم؟ -

 باد کرده رتشیرگ غ دینظر دار يکنه شما به شاد یفکر م... عقل نداره ... به خدا نادونه  -

 .کوچه پررنگ شد يتو يبچه ها يباز يباز صدا. انداختم نییو سرم را پا دمیرا مال میانگشت شست ابرو با

 کنه یفکر خام م... نادونه : گفت یمندل
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مهرداد خان زن داره  یگفت یبهش م یختیر رونیب نایا يرو يجلو ما رو یزندگ یتو که نشست: کرد به اعظم رو

 ؟یچرا نگفت

 بتونم جبرانش کنم دیشا ه؟یکه پدرم به شما داره چ ینیاون د: نگاه کردم یکه خفه شوم؟ به مندل یعنی نیا

 بگو: دینال اعظم

اش  ياعظم اسپر. به سرفه افتاد. اش معلوم بود نهیفاصله هم خس خس س نیاز هم. دیکش یقینفس عم یمندل

 نفست باز شه.. بزن : را آورد

و  یسرخ مندل ياعظم زل زده بود به چشم ها. هم افتاد يرو یمندل نهیو خس خس س يپاف پاف اسپر يصدا

به  توجه یب. اش نگاه کردم یو البته عصبان نیو به صورت خسته، غمگ یطرف مندل دمیچرخ. بود انگار دهیترس

 .کرد یم خیمن با نگاه داشت اعظم را توب

از  دیندار يخبر چیارواح خاك برادرتون ه: اعظم دوباره به من نگاه کرد. دیایکردم تا نفسش سر جا ب صبر

 ؟يشاد

سر چرخاندم طرفش . هم چشم دوخته بود به من که ساکت بودم یمندل. ماندم رهیخ شیچشم ها يتو هیثان چند

 بوده؟ یچ نیگ یکه م ینیاون د: دمیو پرس

نگران : و از جا بلند شدم دمیآه کش. لب بسته و خسته. نشسته بود میسرد رو به رو يمثل مجسمه ا یمندل

 دینباش

 بهتره دیاگر با من صادق باش: دمیدوباره پرس. دواریمنتظر و ام. من يزل زده به چشم ها. بلند شدند هردوشان

 یبا معطل کردنشان مجبور م ،يطور نیا دیشا. خواست من بدانم یبود که نم يزیطور که لب بسته بود، چ نیا

 ن؟یخبر دار ياز شاد: لب گشود یدر و باالخره مندل يهمراهم آمدند تا جلو. شد لب وا کند

: دمیخراش گردنم کش يبه جا یسر تکان دادم و دست. شیشدم به چشم ها رهیدوباره خ میبگو يزیآنکه چ یب

 سم؟بپر ونیاز هما

 بگو: و اعظم گفت شیموها يتو دیکالفه دست کش یمندل

 کشیپدرت و شر: دستش را پس زد و رو به من کرد یمندل. را آورد يو اسپر دیاعظم دو. به سرفه افتاد یمندل

 ...من اون موقع تازه اومده بودم تهران .... معامله بزرگ کرده بودن  هی

 ینیدهنش و از ب يرا از اعظم گرفت و چندبار فشارش داد تو يدست دراز کرد و اسپر. به سرفه افتاد دوباره

 .دینفس کش
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 گمیخودم م...  یتون یتو نم: گفت اعظم

تهران  میاومد میرو فروخت مونیهمه زندگ. هاش ناقص بودن هیکل میداشت کیپسر کوچ هیما : کرد به من رو

اونجا مشغول بود، . خان ونیهما یگذرش افتاد به بنگاه ملک. گشت یدنبال کار مهم  یمندل. دوا درمون يبرا

 .... وسفیبود به خاطر  مارستانیپامون ب هی

 ... دیتون یاگر نم: یرو کردم به مندل. دادم یداشتم زجرشان م. دیترک بغضش

ساك  هیرو که بهش دادن اندازه  یپول. نبود زایچ نیمعامله بزرگ کرده بود، اون موقع چک و ا هیپدرت : گفت

کار تموم شد  یوقت. باغ لواسون معامله کردن نیهم يتو. که معامله انجام شد بعدازظهر بود یموقع. شدیم یدست

پول الزم  وسفیدونستن به خاطر  یم. یحشمت اهللا به من انگ زد که تو برش داشت. دفعه گم شد هیپول 

 ...بوده  نیهمش همشد،  دایخدا خواست فرداش پول پ. هستم

 شد؟ دایپ يخدا خواست؟ چطور: نگاهش کردم جیگ

 .نزد یحرف یول میزد به چشم ها زل

 خود حشمت برداشته بود پول رو: گفت اعظم

 !حشمت؟: باال انداختم ابرو

سرش . نگفتم یچیه یول. کرد مشیباغ قا يتو ییجا هیساك رو برداشت  دمیدم رفتن خودم د: دیآه کش یمندل

پدرت بعد هم از باغ  نیماش یصندل ریرفتم برش داشتم، گذاشتمش ز... خوردن  یداشتن عرق م... شد  که گرم

حشمت و پدرت  گهیبعدش هم د. اوردنیخودشون ن يرو یبوده ول یچ هیقض دنیهردوتاشون فهم. رونیاومدم ب

 راهشون جدا شد واشی واشی

 ن؟یشما چرا به پدرم نگفت -

بود پول اونجا  ادشیخان  ونیخود هما نیماش يناتوئه؟ پول رو که برگردوندم تو کشیگفتم؟ که شر یم یچ -

 .نبوده

 پول رو؟ نیفکر نکرد خود شما برداشت -

بعد هم که  یصندل ریبرداشتم گذاشتمش ز. رفتم پسر یکردم م یاگر برداشته بودم که ول م: دیآه کش دوباره

 لیرو گشتم آوردم بهش تحو نیرفتم ماش نیدینفهم نیاشتگذ ییجا دیسر زنان گفتم شا ياومدن هراسون و تو

 .چه خبر شده دیفهم ونیهمونجا هما. دادم

 برادر داشته؟ کیپس . و منگ زل زدم به عکس فندق جیگ
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 پسرتون؟: نگاه کردم بهشان

 .هق هق کرد اعظم

 ونیهما.  دونه ینم یچیاون ه. رو داد به ما يچند سال بعدش خدا شاد. عمرش رو داد به شما: گفت یمندل

گفت من اندازه چشمام به تو اعتماد  یهم م شهیهم. اونجا میبه ما هم گفت بر دیخان که اون عمارت رو خر

 دارم

 یدست یاعتماد داشته دست یبه مندل شیخان که اندازه چشم ها ونیهما. کرد یشماتت بار نگاهم م حاال

 یم یرا انداخته بود زندان وقت یتنها دختر مندل ونیهما.انداختم نییسرم را پا. دخترش را فرستاده بود زندان

 یداشت و فرار م یها را برم ولپ یچشم نداشته؟ اگر مندل شیبه خاطر جان پسرش به پول ها یدانست مندل

برادر به  کی يشاد ای. شدیمن و فندق عوض م يهم واقعاً جا دیکنند؟  شا شیدایخواستند پ یم يکرد چطور

 کار را نکرده بود؟ نیچرا ا. ماند یم شیبرا وسفیاسم 

 د؟یفهم یم یک نیداشت یپول رو برم دیبا یول: گفتم

 خدا: لبخند زد نیغمگ

 .دم کنارمان نشسته باشد نیانگار که هم. آدم ها نیا دندید یچقدر خدا را پررنگ م....  خدا

رو گرفت  وسفیاگر . ادمنون حروم هم به زن و بچه ام ند. من سر سفره حالل پدرم بزرگ شدم: گفت یمندل

. خوام بچه ام رو هرجا هست سالمت نگه داره یحاال هم از خودش م. رو داد نعمت بود يقسمت بود اگر شاد

 ته دلم قرصه حالش خوبه

مرد  نیچقدرا....  یکن یکه فقط حسش م یاعتماد به کس....  دهیمنبع ناد کیبه  مانیبود؟ ا نیا....  مانیا

 يگفتم که خدا بچه شان را به سالمت برگردانده، آن هم به دست پسر یبهشان م دیبا.... بود یدوست داشتن

زخمم و راه افتادم به سمت  يرو دمیشد؟ دست کش یم نید يادا يجور نیا. است ونیکه پدرش بهشان مد

. ندیایدنبال سرم ب یحرف چیه یام و خواستم ب ینیب يدست گذاشتم رو. در آمدند يدنبال سرم تا جلو.در

راهرو  يامکان نداشت تو گرید. رفتم نییاز پله ها پا. میآمد رونیهردوشان به هم نگاه کردند و آرام از خانه ب

 بودند؟ ققدر احم نیا یعنی. شنود گذاشته باشند

 کردم دایرو پ يشاد: پاگرد پله ها گفتم يتو

 شکر یاله: دست برد باال و هردوشان گفتند یمندل. دیکش شیگونه ها يبا دو دست محکم رو اعظم

 ....گرده زندان  یبفهمه برم سیاگر پل.... از جاش خبر نداره  یشکیه یول: گفتم آرام
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 .از سواالت بر زبانشان راه افتاد یلیکه س میاش را بگو هیباز کردم بق دهان

 یم یک م؟یبهش زنگ بزن شهیم ش؟یدیشما خودت د شش؟یپ میاالن بر مش؟ینیبب یخوبه؟ کجاست؟ ک حالش

خود شما از کجا  ن؟یکرد داشیپ دیمطمئن د؟یبهش زنگ بزن شهیم م؟یاالن بر نیهم شش؟یپ میشه بر

 ؟يدیفهم

 نیاجازه بد گمیم: را بلند کردم دستم

 میبهشان بگو. انداختم نییسرم را پا. مرد کی هیگر دنیسخت است د یلیخ. هردوتاشان راه افتاده بود اشک

.... خوب  یلیحالش خوبه خ. دمشیبار د کیمن فقط : سر بلند کردم. شد ینم یخودم است؟ دلم راض شیپ

 دلش هم تنگ شده براتون

 .صورتش يرو دیدست کش یمندل. دورش بگردم یاله دینال اعظم

 اگر بفهمه سیپل.... سراغش  دیبر دیتون ینم یول: دادم ادامه

 امتیتا ق میکن یما صبر م... خوب باشه ... ب باشه خو: گفت یمندل. تند سر تکان دادند تند

 نمشیمن تا نب...  نمیبچه ام رو بب دیبذار...  نیحواسمون هست به امام حس شه؟یچرا نم: کرد هیگر یول اعظم

 شه یراحت نم المیخ

تونم االن زنگ بزنم بهش با  یم یول....  دمشیبار د کیدونم کجاست فقط  یمن نم.... تونم  ینم: دمیکش آه

اسمش رو هم . دونه کجاست یخودش هم نم. دیکه هست نپرس ییپشت تلفن ازش درباره جا. دیهم حرف بزن

 شرط عقله اطیاحت. دیصدا نزن

آوردم و  رونیرا ب اهمیتلفن س. دندیلرز یبه وضوح م. حرف گوش کن سر تکان دادند يبچه ها نیع دوباره

 الو؟: فندق آمد نیغمگ يصدا. پله ها ينشستند رو. نندیبهشان اشاره کردم آرام بنش .شماره فندق را گرفتم

 ن؟یخوب. سالم: ستادمیو اعظم ا یبه مندل پشت

 که ناراحتتون کردم دیببخش: گفت نیطور غمگ همان

 ....پدر و مادرتون هستم ...  شیمن االن پ دینیبب. ستیمهم ن: چشم بستم. بود شیصدا يناز تو چقدر

 حرف بزنم؟ شهیم.... خدا  يکجا؟ وا: را قطع کرد حرفم

 که دیمتوجه دیحرف بزن اطیبله فقط با احت: گفتم آرام

 چشم چشم ممنون ممنون -

 یگوش -
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را  یگوش. پا کاراگاه کیخودم شده بودم . لحظه خنده ام گرفت کی. و اعظم چشم دوخته بودند به من یمندل

 ...الو ... شا... الو  :دیگرفتم طرفشان و اعظم آن را قاپ

چشم دوخته بود به دهن زنش که مدام قربان صدقه  یشدند؟ مندل یتمام نم شیچرا اشک ها. هیگر ریزد ز بعد

گفتند فقط  یهم نم يادیز زیچ. رفتم کنار پنجره و منتظر ماندم تا حرف زدنشان تمام شود. رفت یم يشاد

گرفته؟ حالت خوبه؟  صداتجات راحته؟ چرا  ؟یخوب ددنیپرس یم انیخط درم کیقربان صدقه بود و وسطش 

 ییمامان و بابا نیخب آدم همچ. مرگت بشم شیپ یاله. سرم يدرد و بالت بخوره تو یاله. دورت بگردم یاله

به ساعتم نگاه کردم و . با فندق حرف زدند ینوبت قهیدق ستیب. دمیخواهد چکار؟ آه کش یداشته باشد من را م

 ن؟ید یاجازه م: برگشتم طرفشان

 قهیدق هی: ملتمسانه نگاهم کرد و انگشت اشاره اش را باال برد اعظم

 پسر يخودت کرد ونیمن رو مد: دست گرفت به نرده ها و از جا بلند شد یمندل. پله باال رفت چند

 .نگفتم يزیچ یزدم ول لبخند

 دورت بگردم؟ يپس چرا غصه دار ؟یشکینکرده؟ ه تتیاذ یکس: دیپرس یه ماعظم ک يصدا

اگر . فهمند حالش چطور است یبچه شان م يهمه مادرها از صدا. مطمئن نبود حال فندق خوب است هنوز

 .ستیواقعاً حالش خوب ن یعنیشد که فندق خوب است  ینم یراض

تو خوب . میچرا بد باش. مینه ما خوب. رمیمن برات بم .قربونت برم مادر: طرفم دیصاف کردم و اعظم چرخ گلو

 میما خوب یباش

 اعظم: گفت یمندل

 خداحافظ: اشکش را پاك کرد و گفت اعظم

 الو: را گرفتم یگوش

 باشه؟. کنم یبه خدا حواسم رو جمع م. نمشونیبب دیممنون تو رو خدا بذار یلیخ: گفت. کرد یهق م هق

 دیدون یتونم خودتون بهتر م ینم -

 نجا؟یا دییایب شهیم -

 داد؟ یداشت رشوه م. ماندم ساکت

 تو رو خدا: گفت

 فعالً خداحافظ: دمیکش آه
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 کنم یم نیبگ يهرکار نمش؟یبب شهیم: اعظم گفت. ستادمیا یرا خاموش کردم و رو به اعظم و مندل یگوش

 ستیخودش خوب ن يبرا... نکن  دهیفایاصرار ب شهینم گنیم یوقت: گفت یمندل

 دیکن یممنون که درك م: تکان دادم سر

 حداقل بهش زنگ بزنم: التماس کرد اعظم

 ینم یچیداخل خونه ه نیرفت. دیدرك کن دیبا یول امیکنم بازم ب یم یسع: گفتم. هم ساکت ماند یبار مندل نیا

شما که ....  شهیهمه مون بد م يبرا دیدخترتون باخبر هست ياز جا... فَن يدرصد شک کنند از جا کی. دیگ

 ؟يخوا یبرگرده زندان م يخوا ینم

بچه من نازك ... حواسشون بهش باشه  نیفقط بگ...  نیشما بگ یهرچ... نه باشه : تند سر باال انداخت اعظم

 هینارنج

دوباره . گرفتم یچند روزه اش فاکتور م نیا بیو غر بیالبته اگر از حرکات عج. دانستم یرا که نگفته هم م نیا

 االن حالتون بهتره؟: بهشان لبخند زدم

 اجرت با امام زمان: گفت یمندل. دندیخند اریاخت یب

من بود و دلشان  بیج يانگار فندق تو. تا دم در دنبالم آمدند و باالخره دل کندند. کرد دییحرفش را تا اعظم

ته  یداشتم ول یاحساس خوب نکهیرا بستم با ا در یکردم مراقب باشند و وقت دیباز هم تاک. آمد ولش کنند ینم

 .بفهمد یو کس ندیبگو يزیدلم نگران بود که مبادا چ

مهمند  میکه برا یگفت من فقط به کسان یم يانور. کرده بودم دایپ یکه تازگ یعادت. و برم را نگاه کردم دور

از  ریبودم که اگر غ يجور نیم اشوند، من ه یهمه که مثل هم نم. را گفته بود نیرفعت هم هم. کنم یتوجه م

. کرده باشد ریگ گریقماش د کیاز  چهدخترب کی شیدلم پ دینبا یاسم و رسم و زندگ نیبود االن با ا نیا

 بود؟ نیاز ا ریغ. میدیجنگ یشدنشان م دیبا يکه برا ییدهایبا نبا. شد یم یزندگ زهایچ نیبا هم یزندگ

ساعت دور  کیو بعد از  دمیچرخ یدور شهر م. کردم یعوض م یچند روز چندبار تاکس نیمثل هم دیبا حاال

تهش برسم به فندق خوب  یرا هم بگردم ول ایاگر الزم بود دور دن یحت. فندق شیگشتم پ یدور خوردن برم

 یم یفقط جان هرک. دولتشاه ادمهرد یچند مرده حالج نمیحاال برو بب. ایخودش گفت ب. هم بهانه نیا ایب. بود

رو به آن رو کرده حداقل به خاطر او خودت را جمع  نیتان را از ا یکه باباش زندگ يدید. نچسب بهش یپرست

 .زر نزن یباشه باشه ه. کن
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 نیاز صبح ا. را عوض کردم رهنمیپ. گردنم انداختم يبه خراش رو ینگاه. برگشتم هتل و دوش گرفتم اول

نامحسوس خفتم  بیاول برادران تعق. اتفاق افتاده بود کیاز صبح هزار و . گشتم هتل یبود که برم يبار نیدوم

نبرد بزرگ  نیخراش کوچک از ا کیخب . فندق يبه بابا ونیهما نیو حاال قصه د يکردند، بعد اعترافات انور

 یفاکتور م يرا که به خاطر حواله کردن مشت به انور میانگشت ها یکوفتگ يهم مهم نبود البته اگر جا یلیخ

 .آمدم رونیپوزخند زدم و از اتاق ب. به من معتاد بشود يجور نیا دیشا. دکلن زدما یکم. گرفتم

هم که از اول  یکیبودم و  دهیآن که خودم خر یکی. داده بود يآن که انور یکی. داشتم یسه تا گوش حاال

که خودم  یبه گوش. هتل يبود را خاموش کردم و گذاشتم تو يکه مال انور یکیو آن  یاصل یگوش. داشتم

 دیشا. آمار گرفت چه کرده ام بزنگ زد نه سهرا ينه دلوار. امن و امان بود زیهمه چ.  بودم نگاه کردم دهیخر

. تمام شده باشد زیهمه چ ردیو از اشجع آمار بگ دیایتا به خودش ب دوارمیام. بهش زنگ زدم مست بود یهم وقت

 یاگر مطمئن م. توانند ردم را بزنند یها م یگوش نیبا هم رضایراست گفته باشد چه خودش چه عل ياگر انور

 یزود م ای رید. کردم یها را تمام م يموش و گربه باز نیا گرید تراست است آن وق شانیشدم که حرف ها

تمام  یشک و دول نیخودم را با ا فیپس بهتر بود زودتر تکل یگوش یچه ب یچه با گوش. توانستند ردم را بزنند

 .کردم یم

آسمان بتوانند دنبالم کنند که  يمگر از رو. شدم ادهیکه حاال خانه امن فندق بود پ یتر از برج نییکوچه پا چند

دم  يتو یشغل کیگفتم  یم یبعداً به عل دیشا. خوب بود. که خلوت خلوت است نجایبفهمند کجا هستم وگرنه ا

از خودش کم داشتم؟  یچ. یسوس مخفجا کیاش را داشتم بشوم  هیما. کند فیمن رد يو دستگاه باباش برا

را  يانور. نکرده يهمه وقت مامور بود و به من نگفت؟ خب اگر راست گفته باشد در حقم نامرد نینامرد ا

 دیبع. است یجان کهیباشد فندق هم بند آن زن دهیفهم یراست گفته باشد و تصادف يالبته اگر انور. میفرستاده برا

 سیزنک است بعد با خودشان گفته اند چه ک نیاند که فندق هم بند ا دهیم فهمه لحتماً از همان او. دانم یم

 یوجدان م یقدر ب نیجور دم و دستگاه ها ا نیا يرفت تو یهرک یعنی. میزن یدو نشان م ریت کیبا . یتپل

 نیچرا ا یعل یمهم نبود ول يدرصد احتمالش هست که فندق را بکشند؟ حاال انور کیفکر نکرد  یشود؟ عل

 .کاره باشند بهتر است نیا يو انور یهمان عل. شدم ینم یمن جاسوس خوب ریکار را کرد؟ نه خ

آرتروز  دیدست با يانگشت ها یبه خراش گردن و کوفتگ. شدم یراه يو از راه پله اضطرار نگیپارک يتو رفتم

. بهانه خوب دارد کیو  فندق اگر بخواهد من را پس بزند هزار. شدم ریپ. کردم یمفاصل زانو را هم اضافه م

 .ده سال ازش بزرگ ترم نکهیا شیکی
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چاقو به دست وسط سالن . قفل انداختم و در را باز کردم يرا تو دیکل. امدین ییصدا. در آرام زنگ را زدم پشت

رفتار کنم؟ لبخند بزنم؟ اخم  يخب حاال چه طور. داد رونیچشم بست و نفسش را ب دیمن را که د. بود ستادهیا

 .مثل آدم رفتار کن. مهرداد یچیکنم؟ ه

 سالم: داخل و گفتم رفتم

 ....خفه .... مدل مو  نیتاپ و شلوارك با ا نیا يتو. سرش يکش بسته بود باال کیرا با  شیموها

 ؟یچاقو چرا برداشت -

 نیآخه پشت تلفن جوابم رو نداد نیکردم برگرد یفکر نم -

 نیبش: مبل و بهش اشاره کردم يرو نشستم

او منتظر  ینگفتم ول یچیه. بود یجالب يباز. گلو صاف کردم و سر بلند کرد. زد یحرف نم. مقابلم نشست آمد

 .خنده ام گرفت. بود یحرف مهم

 ممنونم یلیخ یلیدونم چقدر سخته خ یم... زنم  یفکر کردم فردا باهاشون حرف م: طاقتش تمام شد باالخره

 ستیگردن تو ن ینید چیکارا رو کردم ه نیواسه خودم ا: فرستادم رونیب ینیرا از ب نفسم

 مادرت نگرانت بود ؟يزخمات خوبن؟ بهتر: دمیپرس. اش جا به جا شد یصندل يتو. نگاهم کرد منگ

 ممنون یلیخ. خوب یلیخ. خوبم: لبخند زد نیغمگ

 ست؟یگرم ن نجایا یکم هی: گفتم. شدم یم يگفت کفر یکلمه را م نیا گریبار د کی اگر

 پنجره ها رو باز کنم؟: جا بلند شد از

 يخور یسرما م... نه  -

 .باز گذاشت مهیرا ن ییکنار زد و پنجره کشو یطرف پنجره و پرده را کم رفت

 ...ممنو یلیخ... مامان و بابام خوشحال شدن  -

 قدر تشکر نکن نیکردم ا يخوب کار یلیخ دمیباشه فهم -

 ...خواستم بگم چقدر : کرد به بانداژ کف دستش بند

 ایب: میبا کف دست زدم کنار پا. تمام گذاشت مهیرا ن حرفش

بگذار . بار کی ونیبار ش کیمرگ . شوم یجفتش هستم خر م یمهرداد؟ باز؟ چکار کنم؟ وقت. نگاهم کرد مردد

 .خودم را خالص کنم میبهش بگو
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گردنتون : هم رفت ينامرتبش تو يابروها. گردنم شد يوجه خراش روانگار مت. را بلند کرد و جلو آمد سرش

 کرده؟ تتونیاذ یشده؟ کس یچ

 يخواست که بفهمد و پشت بندش دست گذاشت جلو یوقت م هیچند ثان. نگفتم يزیچ یکردم ول نگاهش

 خدا، به خاطر من؟ يوا: دهنش

 ایب: شدم و مچ دستش را گرفتم خم

گردنم . را جفت کرد کنار هم شینشست کنارم و زانوها يبچه مدرسه ا کی نیع خیرا فرو داد و س شیگلو آب

 ه؟یچ: را خم کردم و بهش زل زدم

 روزیمثل د گرید. سرحال بود یول ادیز هیاز گر. قرمز بودند شیچشم ها. میچشم ها يبلند کرد و زل زد تو سر

 .امروز صبح افسرده نبود یحت ای

 حالت خوبه؟ -

 بله -

 ... نیبب: طرفش دمیچرخ

 ...کنم که تو  يخوام کار یبه زور هم نم. کنم تتیخوام اذ یمن نم: دستم يرا گرفتم تو دستش

 يگلو صاف کردم و آرام اما جد. برو سر اصل مطلب یستیکاره ن نیمهرداد ا الیخیب. شروع کردم يبد يجا از

 وقته که دوستت دارم یلیمن خ: گفتم

فکر کنم از دست خودتون : شد و آرام گفت رهیدستم مانده بود خ يکه تو شیبه انگشت ها. زدم بهش زل

 ادیخوشتون م... از من ... که  نیبود یعصبان

 .بوده اند یدانست آن اخم کردن ها مال چ یخوب بود که م.  را نوازش کردم دستش

 درکش برام سخت بود  -

 هست؟ یوقت ک یلیبدونم منظورتون از خ شهیم -

 امیلیو یباال و گفت يپله ها اومد يکه تو ياز همون روز -

 دمیترس یم. اریاخت یباز هم ب. دستش را محکم گرفتم. مبل جا به جا شد يرو یکم. خنده ام گرفت اریاخت یب

 .برود

 قاً؟یبود دق یک امیلیو: دمیپرس

 ن؟یمسخره ام کن نیخوا یاالن م: کرد اخم
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 بود یک امیلینه فقط دوس دارم بدونم و: شدم يجد

 بود یدارس امیلیتوش بود اسمش و یکی... غرور و تعصب ... هست  یرمان هی -

اون  هیشب شتریب ایک یول: تر نشستم کینزد یکم. بودم دهیرا د لمشیف. زند یدانستم از کدام رمان حرف م یم

 رو برداشت فرار کرد زابتیسربازه بود که خواهر ال

 .داغ شده بود. گل انداخت صورتش

 نبود؟: سر خم کردم دوباره

 شهیوقت پ یلیمال خ نایا... بله : تکان داد دییبه تا يسر

 باف هستن؟ الیقدر خ نیهمه دخترا هم -

 ... دیشا یسن هی يتو: کرد نگاهم

 ...بهناز ... مثالً اون دختر خاله ات  -

 !د؟یشناسیبهناز رو م -

 بله -

 به منم بگو بخندم: انگشتش را ناز کردم. باشدافتاده  يخنده دار زیچ ادیانگار . دیرا محکم مک لبش

 ها؟ -

 داره؟ يخنده دار زیبهناز چ -

خودم را گرفتم دوباره  یلیخ. بود یخواستن یلیخنده اش خ يصدا. از هم باز شدند شیخنده و لب ها ریزد ز یپق

 .بغلش نکنم

 ...که  شیاومده خواستگار یکیزندان که بودم گفت  يآخه مامانم تو د،یببخش: زور خنده اش را خورد به

 زیالبد چ! کرده؟ فیخواستگار بهناز را تعر هیمامانش رفته زندان قض. زن ها نیامان از دست ا. دیهم خند باز

 کیاحساسش را تحر یکم تیوضع نیا يمن هم بتوانم تو دیخب شا. بخندد یخواسته کم یبوده و م یجالب

 زنند؟ یمخ م يطور نیهمه هم. کنم

 .ستین یرادرش کالً آدم جالبب یول: گفتم

 خدا چرا؟ کجا؟ يوا د؟یسع: دیبلند کش ینیگرد شدند و ه شیچشم ها. خراش گردنم را لمس کردم همزمان

 نبودم نجایزد االن ا یمحکم تر م یکم هیاگه . اونجا بودن. رفتم خونه تون: خراش برداشتم ياز رو دست

 نگفت؟ یچیبابا ه: لبش را به دندان گرفت. بازش مهیلب ن يبعد نگاهم سر خورد رو. شیچشم ها يزدم تو زل
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 .شد یخراب م زیگفتم باباش حالش بد شده همه چ یم اگر

 خواستگارت بوده؟. رونیاز خونه کردش ب -

 .از من و آرام سر تکان داد ریغ ییرا جمع کرد و زل زد به جا خودش

بود؟  ینامزدت بوده؟ اسمش چ یگفت...  تیگاهاون هم دانش....  نداره بیتحمل رق یشکیه... حق داره   -

 ... مانیا

 دروغ گفتم -

 دوستت که داره یول. دمیرو که فهم نیا -

 دونم ینم -

 نداشتم یقصد فضول: پشت دستش دمیانگشت کش. انگار باز تند رفته بودم. جوابم را داد یو عصب يجد یلیخ

 شمیم یعصب دیزن یکه حرف م يطور نیا د؟یکن یم ییازم بازجو دیدار -

 دیچهار سال طول کش. یکم هیالبته فقط . عجولم یکم هینه فقط : دمیآه کش. بود نیشدنش ا یعلت عصب پس

 ؟یفهم یم. میکه االن هست یینجایبه ا دمیتا رس

 يشما زن دار -

 حله؟ یاگه نداشته باشم همه چ -

 .به صورتم دمیمحکم دست کش. ماند ساکت

 یبیجور عج هیاصالً شما . دیرو هم بکنم که شما من رو دوست داشته باش تونم فکرش یمن نم... آخه  -

 تونه بهش احترام بگذاره یکه آدم فقط م نیهست

 هستم؟ ریقدر پ نیا -

 ...بگم  يچه جور. نبود نینه نه منظورم ا -

 دونم ینم: میزل زد به چشم ها درمانده

. خم شد. کنم یبعدش چه غلط دیبکن که بفهمم با يکار کیاالن باز بغلش کنم؟ نکنم؟ . ماندم رهیخ بهش

 .رهنمیگونه اش را چسباند به پ. ام نهیس يسرش را گذاشت رو. بچه کیمثل . آرام

و الله گوشش  شیوسط موها دمیانگشت کش. و کش دور موها را باز کردم شیموها يدستم را گذاشتم رو آرام

 .را نوازش کردم

 داد یبو رو م نیهم...  رونیب نیکه من رو باهاش آورد ییبد بود، اون پتوکه حالم  یاون شب: دینفس کش قیعم
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 .ادکلنم معتاد شد يباالخره به بو. زدم لبخند

 خب؟: گفتم آرام

 يشما زن دار: راست نشست دوباره

و باز  دیچشمش را از من دزد. دندیرس یروشن تر به نظر م هیچشمش که به خاطر گر يزدم به مردمک ها زل

 ...شما ... دونم شما آدم  یمن م: آرام تر گفت. بند کرد به بانداژ کف دستش

خجالت زده  نیهم يزدم و برا یبهش لبخند م. و درمانده نگاهم کرد دیکش شیانگشت ها انیباند را م کالفه

 .انداخت ریسر به ز

 نیبب: را گرفتم دستش

 نگاه کن به من: گفتم. زل زده بود میبه انگشت ها یرچشمیز

 ستمین یمن مرد چشم چرون یدون یتو م...  یبگ يخوا یم یدونم چ یم: دوباره بهش لبخند زدم. بلند کرد سر

زن داشتن . یمن باش یتو سرگرم ستیکه قرار ن یخوام بدون یفقط م: آرام تر ادامه دادم. تند سر تکان داد تند

 مساله نباش نیپس نگران ا م،یمن و آنا قراره از هم جدا بش. ستیمن هم مشکل تو ن

 .دیچرخ یم نمیسرآست يدکمه ها يدستم و بعد رو يچشمش رو. ماند ساکت

 ؟يدیشن -

 .باز هم ساکت بود یسر تکان داد ول دوباره

که برام مهم  ییبه آدما یلیکه خ ستمین یآدم یدون یخودت م. که دوستت دارم نهیبه خاطر ا نجامیمن اگر ا -

 توجه کنم سنین

 ...ترسم  یمن م: لب جنباند. چرا نگران شده است دمیفهم ینم. سر بلند کرد نگران

 ؟یاز چ -

 یقرارم م یب...  شیزل زدن ها...  شینگاه ها. راهنمیپ قهیبار به  نیا. میجز چشم ها ییزل زد به جا دوباره

 نگران نباش فته،یب يگذارم  اتفاق بد یمن نم: دمیرا بوس شیام و موها نهیسرش را چسباندم به س. کرد

 مث بابام: آرام گفت. لبش نشسته است يچشم بسته و لبخند رو دمیشدم و د خم

 جیبار گ نیا. آرامش را خراب کند نیا یچیخواست ه یدلم نم. در سکوت. شیحلقه کردم دور شانه ها دست

بغلم آرام گرفته بود و من خوشحال  يتو... دانم  ینم... ساعت  کی...  قهیدق کی. دیترس یم یفقط کم. نبود

 .بودم
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 ؟يشاد: گفتم آرام

 .ندیراست بنش خواست

 نه -

 ؟يشک دار: دمیپرس. آرام گرفت دوباره

دکترا هم . يدیخونواده ام رو هم د.  ده سال ازت بزرگ ترم. یشناسیمن رو که م:ادامه دادم . نگفت یچیه

هست که  ییفقط هم حواسم به اونا. بهش ندارم ينکنه کار تمیاذ یاگه کس یوقتا هم بداخالقم ول یلیخ. ندارم

 ؟يشنو یم. ستمیفعالً که ن.... دونم  ینم.... فکر کنن مغرورم  هیبق دیبرام مهم هستن شا

 بله -

 بله؟: را بلند کردم سرش

 نیترسناک یلیخ نیبداخالق یوقت یول: ام نهیبه س دیدوباره چسب. زدم لبخند

 شم؟یم یوخش: دمیرا بوس شیموها

 .دیخند نرم

بابات که راحت ... خونه شما  امیبعدش من م شهیهم مشخص م هیقض نیا فیتکل. میشیمن و آنا از هم جدا م -

طرف من  دیشما با یول.... خواد  یها رو م نیبهتر... براش .... نداره شتریدختر که ب هیکنه، به هرحال  یقبول نم

 قبول؟ یباش

صورتش را گرفتم . مبل جا به جا شدم يتو.  فکرش انگار مشغول بود. کردمخم شدم و نگاهش . ماند ساکت

 ؟یناراحت: مقابلم

 چرا؟. لب به هم فشردم. شود ینم یکیدختر قلبش با تو  نیا. مهرداد يدید. دیاز من دزد چشم

 من... من : گفت

 ؟یتو چ -

حرف پشت سرم زده  یاالن هم کل نیهم. هستم یفیفکر کنن آدم کث هیخوام بق یمن نم: من فاصله گرفت از

 ...و من  ارشیکه ک. شده

من . گه ینم یچیه یشکیه: بار خودم بغلش کردم نیا. دیقطره اشک از چشمش فرو چک کی. دیلرز شیصدا

 ستنیهم مهم ن هیبق ،یهست یدونم تو ک یکه م

 بابام مهمه... هستن  -
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 نترس نهیا تیاگه نگران کنم یحلش م... فقط اون مهمه : به خودم فشارش دادم محکم

 بهتر از من بوده یلیمث آنا؟ اون که خ ؟یاز من چ نیاگه خسته شد -

 نبوده؟: دیکرد و درمانده پرس نگاهم

 واسه من نبوده -

 ؟یاگه نتونستم خوب باشم چ -

 ؟یچرا خوب نباش -

 هیسخت میتصم نیا. دونم ینم یچیمن ه. دونم ینم: باال انداخت شانه

 نه؟ ای يتو من رو دوست دار -

 دونم ینم -

 شما هستم ونیدونم مد یم د؟یکن یم تمیچرا اذ: اش گرفت هیگر. شل شد میبازو حلقه

 نکن هیخب گر یلیخ: گفتم یاز جا بلند شدم و عصب. دیکش ریسرم ت ون؟یمد

با احساس  فشیتکل یتا وقت. ستیرابطه درست بشو ن نیا. سالن يشروع کردم به قدم زدن تو. کرد یهق م هق

من چه مرگم شده که حاال اصرار دارم ازش اعتراف . است دهیفا یبکنم ب يخودش معلوم نشود من هرکار

 نکن هیگر... باشه : گفتم انهیمقابلش و دلجو ستادمیا رم؟یبگ

 به من نگا کن: نشستم کنارش. زل زد به صورتم یاشک يچشم ها با

 .گوش کن نگاهم کرد حرف

 ...شم  یمن ناراحت نم...  یستین يکار چیهمجبور به  -

به  یکم. کرد یترش م یخواستن. بود زیبرانگ نیاش هم تحس یهمه سرسخت نیا یناراحت بودم ول. ماند ساکت

 نگرانت کنم امیب یاالن ه دینبا... ولش کن : گفتم. همان حال ماندم

 ؟یستیگرسنه ن: دمیکش آه

 ارمیبراتون م يزیچ هی نیه هستاگه شما گرسن ینه ول: را پاك کرد اشکش

 میرو با هم مرور کن زایچ يسر کی دیبا. شمیممنون م -

 نیبهتر هست یدارس امیلیشما از و: طرفم و گفت دیچرخ. طرف آشپزخانه رفت

 باشه ممنون: ام بود؟ که از دستش دلخور نباشم؟ کالفه سر تکان دادم زهیجا نیا االن
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فکر  نیمالل آور نشسته بودم و به ا یدر سکوت. شد زیم دنیزده برگشت طرف آشپزخانه و مشغول چ خجالت

 یکردم از من خوشش آمده، دوست دارد کنارم باشد ول یحس م. شود یم یرابطه آخرش چ نیکردم که ا یم

 .ولش کن. دانم یحق داشت؟ نم. کند یاعتماد نم. ستیمطمئن ن

 يواستاد يجور نیا یستیکُلفَتَم که ن نیبش: گفتم. زیکنار م ستادیا. آشپزخانه يجا بلند شدم و رفتم تو از

کشت هم حق  یمن را م دیاگر سع. بودم یاز دستش عصبان. گذرا بود تیعصبان کی. را گفتم نیچرا ا دمینفهم

 .انگار میهم بود نیهردوتامان ع. داشت

 .زیو نشست پشت م دیاش را عقب کش یصندل. رود یکند و م یکردم االن قهر م فکر

 نداشتم يخوام منظور یمعذرت م -

 دولتشاه يمنم به خودم شک ندارم آقا: نگاهم کرد يجد یلیخ

خب . ردیبه وقتش خوب بلد است حالت را بگ یشناخت یکه م ییآن فندق پر ناز و ادا. مهرداد جان نهیا...  بعله

ها  یسمیساد نیهربار ع. ردیگ یکنم حالم را خوب م یاش م ینعصبا یوقت شهیهم. نبود يتازه ا زیکه چ نیا

 .اوردهیآزارش داده ام کم ن

 دیبه هرحال ببخش. پا درهوام يجور نیکه من ا نهیواسه هم. يدونم شک ندار یم -

 کنم یخواهش م -

 يجد یلیو خ زیراست نشسته بود پشت م. نگاهش کردم یرچشمیز. شده بود يجد يادیز گرید. ام گرفت خنده

 .يدربار یسیانگل يزن ها نیع. کرد یم نیریاش را ش ییچا

 ؟یخانم بهشت دیزیریواسه منم م -

منتظر ماندم . آورد یمن را هم که خوب در م يبه به ادا. گلو صاف کرد. کم نشد تشیذره هم از جد کی یحت

 .هست یحرف مهمش چ نمیبب

که نه پول داره نه درست و  هیمرد هیمن  يبابا. ستیو سن و سال مهم ن التیمن واسم پول و تحص: گفت

 د؟یفهم یآدم بزرگ م هی... آدمه  یول. درس خونده از مامانم ده سال بزرگ تره یحساب

 به من داشت االن؟ یچه ربط نایخب ا: سر به سرش بگذارم خواستم

 یچیه: پلک زد تند

 هستن؟ یچ میمرور کن دیکه با ییزایاون چ: میرو يرا گذاشت جلو ییچا

 ستم؟یمن آدم ن یعنیاالن  -
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 .بامزه بود اوردیآدم بزرگ ها را درب يخواست ادا یم نکهیا. شدنش بامزه بود دستپاچه

 ...نه : گفت

 .دمیخند بلند

 ... يذار یسر به سرم م...  یکن یشما منو بچه حساب م: کرد اخم

 ؟یستین... خب  یبچه هست: نگاهش کردم يجد

 ستمین گهید یبودم ول: انداخت نییرا پا سرش

دوستت . داد زهیبهت جا. یهست یدارس امیلیکه گفت بهتر از و يدید. نکن تشیاذ. گناه داره. کن مهرداد ولش

 .بذار آروم بشه بعد. رو بگه نیا ستیحاال وقتش ن یداره ول

 االن بگم؟... خب  یلیخ: گفتم

 دییبفرما -

و تمام  يو بعد هم انور ياز استخدام ماجد. گفتم شیکم و کاست برا یرا که اتفاق افتاده بود ب ییماجرا کل

 يسواالتم را راجع به حرف ها. گوش داد میدر سکوت و با دقت به حرف ها. کرده بود فیتعر يکه انور یاتفاقات

پس اون : آخرش گفت. میچشم شو يانداخت مبادا چشم تو نییسرش را پا یوسطش هم ه. جواب داد يانور

 است؟یکرد اسمش زو دمیکه تهد یزن

 ش؟یشناخت: باال انداختم ابرو

 هم بود آره؟ یمهمون يتو. دوستتون عکسش رو نشونم داد -

 شد یزودتر مشکلت حل م يجور نیکنه؟ ا دتیاومده زندان تهد یچرا نگفت -

 گفتم؟ یم یتازه به ک ؟یگفت یم يکشه شما بود یچون گفت مامان و بابام رو م -

 یاوک: ام یدادم به صندل هیتک و دمیکش آه

 رو کشته؟ ارشیاون ک یعنیاالن  -

 دیشا -

 دوست دختر داشت هی ایک -

 ؟یک: نشستم راست

وقت  یلیمال خ. کرد من خونه باشم یفکر نم. نبود یشکیه. بار آورده بودش خونه کی ادمهی یول. دونم ینم -

 دوست داشتن یلیرو خ گهیکنم همد یدونم چرا فکر م ینم. بایبا د شیقبل از نامزد. شهیپ
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 نویا يدفتر خاطراتت ننوشته بود يتو -

 نه -

 چرا؟ -

 ...چون : انداخت نییرا پا سرش

 ش؟یشناسیم شینیاالن بب. خب یلیخ: چرا گفتم گرفتم

اون . دمشیند یلیکه خ یمهمون يالبته تو. کنه نشناختم دمیرو که اومد تهد یاون زن یمن حت. دونم ینم -

 ؟يدادن رو شما استخدام کرده بود يکه منو فرار ییاونا یعنیبعد . هم که اومد زندان حجاب داشت یموقع

 مردمیداشتم م: دیمنگ نگاهم کرد و آه کش. تکان دادم سر

 ه؟یچ: بهش لبخند زدم. میزل زد به چشم ها دوباره

 ن؟یشیم یعصبان نیممنون که کمکم کرد یلیاگه بگم خ -

 یبگ يداره چه جور یدونم بستگ ینم -

 .ستادیرا دور زد و مقابلم ا زیاز جا بلند شد و م. پا و آن پا کرد نیا. دیرا مک لبش

 یم یعصبان یلیخ گریازش سر نزند که د یبودم کار مزخرف دواریام. دانست یفکرش بود فقط خدا م يتو یچ

دستش و  انیت اشاره ام را گرفت مدستش را آورد جلو و انگش. ستادیا میرو يهمان طور جلو هیچند ثان. شدم

 یقدر خوب باش نیکردم که شما ا یوقت فکر نم چیه: محکم فشار داد

 شما؟: صورتش را باال آوردم. دیلنگ یجاش م کی یول یلیخ. خوب بود نیا. گفت باالخره

جلوتر و دستش را باال آوردم و کف  دمشیدست انداختم دور کمرش و کش. نگفت یچیه یباال انداخت ول شانه

 .دمیآن را بوس

 ... نجایاز ا میبر یوقت: زمزمه کرد آرام

کار را دوست داشته  نیمحال بود ا یکردم ول یرا ناز م شیپاهام و موها ينشاندمش رو یخواست م یم دلم

 نیبش: دمیجفت خودم را کنار کش یصندل. حداقل االن آماده نبود. باشد

 خب؟: را فرستادم پشت گوشش شیموها. ام يمتریبار در فاصله چند سانت نیا. نشست دوباره

گذرا به  یفرستاد و نگاه رونینفسش را ممتد ب. دست بکشم شیعقب رفت و مجبور شدم از نوازش موها یکم

 رفتم؟ رونیجا ب نیاز ا یوقت م؟یباش... با هم  يخوا یشما م یعنی: صورتم انداخت

 .نگاهم کرد دوباره
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اگه هم . بدون نویا یستین ونینه، تو مد یقبول کن يکه کردم بخوا ییاگه به خاطر کارا: سر تکان دادم آرام

 کنم یدرك م یسخته ول. کنم یدرك م یرابطه بش نیوارد ا يخوا ینم یبگ

 ... یول. که هستم حداقل به خاطر مامان و بابام ونیمد: را باال گرفت سرش

 ؟یبعداً روش فکر کن میربذا يخوا یم ؟یدو دل ؟یچ یول -

 یجیهنوز گ شیچشم ها يتو. باشد دهیموزه د يرا تو یخیمجسمه تار کیانگار . یحرف چیه یب. نگاهم کرد 

 شه؟یم یبعدش چ: دیپرس. دمید یرا م

 باشه؟ یتو مال من. شهینم یچیبعدش ه -

 هستم یدنیخر زیچ هی يجور نیکنم ا یهمش حس م ؟ینگ نویقدر ا نیا شهیم -

 چرا یخوردن یول یستیکه ن یدنیخر: دمیخند آرام

 .دیاش را عقب کش یصندل اریاخت یب

 ستمین تیظرف یقدرهام ب نینترس ا: گفتم

 برو بخواب: رفتم طرفش و آرام بلندش کردم. حال بود یب. صورتش يرو دیکش دست

کنار تخت . اتاق يدست گذاشتم پشت شانه اش و آرام بردمش تو. تکان داد و از جا بلند شد دییبه تا يسر

 .و لبخند زدم شیرو دمیپتو را کش. دیتا خواب ستادمیا

 یب: سرش و گفت يرو دیاش را ببوسم، مالفه را کش یشانیخم شدم پ. نشستم لبه تخت. را جواب داد لبخندم

 ادب نباش لطفاً

 دهیننشسته بودم، کنارت دراز کش نجایا گهیادب بودم که د یاگه ب: فه کنار گوشش گفتمطور پشت مال همان

 بودم

 نیهست تیترب یب یلیشما مردا خ: خودش يمالفه جمع شد تو ریز

 ما مردا؟: دستش يگذاشتم رو دست

 دمیشن زیچ یزندان کل يمن تو: نگاهم کرد نیرا کنار زد و غمگ مالفه

کرده  فیتعر شیکل بشر را برا يها تیزد انگار راز جنا یحرف م يجور. ردیرا به هم فشردم که خنده ام نگ لبم

 .رختخواب اتفاق افتاده بود يکه همش تو ییها تیجنا. بودند

 خنده دار نبود: کرد نگاهم

 بعدش؟ ایواسه مامان بابات؟ قبل از زندان  اوردنیتو رو لک لک ها ن يدیفهم یک قاًیدق -
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 تجربه ام ها یب یگفت یصبح نیهم: صورتش يرو دیو دوباره مالفه را کش دیکش ینیه

 رو خوب بلدم یامتحان عمل. نامه بود نییمنظورم تو بخش آ: از جا بلند شدم. نتوانستم خنده ام را بخورم گرید

 رونیبرو ب: زد غیج

 مهرداد؟: طرف در که آرام گفت رفتم

 زم؟یجانم عز: گفتم. شد یزد دل کندن سخت م یبا ناز حرف م جور که نیا. طرفش دمیچرخ

اسمت رو صدا کنم چه  نمیخواستم بب یفقط م. یچیه: دیلبش را مک. گردنش باال آمده بود يحاال تا رو مالفه

 هیجور

 رمیکنم م یفکر نکن ول م یول یاسمم رو صدا کن یکل يبعداً مجبور: گفتم. سرش يرو دیمالفه را کش دوباره

 ادب نشو یباشه ب: مالفه گفت ریز از

 حاال خوب بود؟: دمیخند

 ؟یچ: دیپرس دیایب رونیمالفه ب ریآنکه از ز یب

 ياسمم رو صدا زد -

 اوهوم -

 یم. کردم یرا پر م نمانیدو وجب فاصله ب نیخواست ا یدلم م. مالفه بود ریهنوز ز. انمانینشست م سکوت

 نیا یول. آغوشم يگرفتم تو یخودش را م ای. دستم يگرفتم تو یو دستش را م دمیکش یرفتم کنارش دراز م

سالن و  يبرگشتم تو. بود هاحرف  نیاز ا شتریکردم ب یفکرش را که م. دو وجب فاصله در ظاهر دو وجب بود

کردم فرمان رابطه دست من  یحس م. بود یسر به سر گذاشتن ها دوست داشتن نیا. مبل يرو دمیدراز کش

 يهم جد یشد و وقت یم طانیبه موقعش ش. شد یدخترك که به وقتش ناز م نیا. آدمم کردم یحس م. است

 نیزودتر سر و ته ا دیبا. کردم یبودم متمرکز م دهیشن که ییزهایچ يذهنم را رو دیحاال با. بود یبود باز خواستن

 .یگشتم به زندگ یآوردم و برم یپرونده را هم م

*** 

 کیهمه جا تار. برد یبعد از خواب را از سرم م یتنم نشسته بود که منگ يتو یفیلرز خف. عرق بود سیخ بدنم

من . نور کم رمق آباژور نگاه کردم ریو به خودم ز دمیتخت کش يدستم را رو. آمد کجا هستم ینم ادمی. بود

سرم و  يالآمد که مهرداد آمد با ادمی ودم؟واقعاً تنها ب. خانه درندشت تنها بودم کی يمن تو. زندان نبودم يتو

که  یاهیساده و س یگوش. تلفن گفت یهم درباره گوش يزیچ کی. رود یآرام گفت دارد م. دیام را بوس یشانیپ
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. فقط اگر حالت بد شد اس بده. جواب نده یزنم ول یگفت؟ آهان گفت بهت اس م یچ. آباژور بود زیم يرو

چراغ . ترسناك بود زیهمه چ ییتنها نیا يوچقدر ت. شدم و رفتم طرف در بلندحال از جا  یب. خشک بود میگلو

. ستین نجایجز خودم ا یشکیراحت شود ه المیتا خ دمیاول به همه سوراخ سنبه ها سرك کش. را روشن کردم

 .کرد یآب آرامم م یخنک. را برداشتم و بغل کردم یآب معدن يو بطر خچالیرفتم طرف 

 يرو. خانه چه خبر بود؟ به ساعت نگاه کردم نیا رونیاالن ب. را چسباندم به صورتم يکاناپه و بطر يرو نشستم

ترس و  یمامان و بابا؟ حتماً مثل من بعد از کل یحت. ها االن خواب بودند یلیخ. جا خوش کرده بود میسه و ن

چقدر زمزمه کردن .. ..مهرداد .... مهرداد  ؟بود دهیاو هم خواب ؟یمهرداد چ. بودند دهیغصه امشب راحت خواب

چرت و پرتها  نیا. دانم یآمد؟ چه م یاسممان به هم م.... و مهرداد  يشاد.... من و مهرداد . بود بیاسمش عج

 ؟يبچه ا ه؟یچ

آرامم  يفهمد چه جور یم. ام دهیفهمد ترس یم. خواند یراحت فکرم را م. از من بزرگ تر است یلیخ مهرداد

 شیو ببرمش پ رمیقرار بود دستش را بگ یعنی. مامان را آرام کند يداند چه جور یدرست مثل بابا که م. کند

 نامزد من است؟ شوهر من؟ نیا میدوست هام و بگو

از آن  یکیخواست  یدلم م شهیهم. را بغل کردم میو به جاش زانوها نیآب را گذاشتم زم يو بطر دمیکش آه

اتفاق  میبرا قاًیدق شیکیخب حاال . بشود بمیبودم نصداستان ها خوانده  يکه تو یبیو غر بیعج يعشق ها

حاضر شده . کند چهار سال است که من را دوست دارد یرا آدم حساب نم یشکیکه ه یمهرداد دولتشاه. افتاده

از . من دوستش داشته باشم ستیتازه هنوز هم مطمئن ن. پول خرج کند. همه مکافات بکشد نیبه خاطر من ا

ترسناك  یکن ینگاه م اتشیو به جزئ يشو یم کیبهش نزد یوقت یو خوشگل است ول کیرمانت یلیخ رونیب

 زیهمه چ میفرض کن ایاصالً ب. است دهیخواب نگقش يقصه  نیوسط خط به خط ا یبدبخت کیهزار و . است

. چقدر بد. ندیب یآنا همش را از چشم من م. فرض کن مهرداد از آنا جدا شده. رونیتمام شده و من برگشته ام ب

. را کشتند که خوب زنش را بغل کرده بود ارشیکه ک یآن شب یول ستند،یدانستم با هم خوب ن یمن هم م یحت

 ینجات من به خاطر چ يبرا دهیهمه دو نیاست؟ ا ضیبوده اند؟ مر یالک شیحرف ها ينکند همه . خدا يوا

هستم که خودم  ياالن من آدم بد. وست داردکه من را د دهیحتماً فهم. آنا خودش را چسبانده بهش دیآخه؟ شا

. ندارد یمشکل آنها به من ربط. وسط دیمهرداد من را کش. نداختمیدوتا؟ من که ن نیا یرا انداختم وسط زندگ

 .دانم یچرا من خوبم و آنا بد است؟ نم. من خوب نبوده يخودش گفت آنا برا
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. خواهد یکرده که من را م یرا هم راض دیو ناه ونیهما یفرض کن از آنا جدا شده، حت. نکن یفکر الک حاال

از . و آن پز بدهد نیهستند تا باهاشان به ا لهیوس زیجون همه چ دیناه يشود؟ برا یم یراض يچه جور دیناه

هم به  نیکند؟ فرض کن ا یراض اخواهد مامانش ر یم يخب مهرداد چه جور. ننگ هستم هیمن ما دینظر ناه

 نیبب ؟یبعدش چ...  دیایکنند و او هم جلوشان درن یاحترام یاگر به من ب میبهش بگو دیبا یول. ندارد یمن ربط

به خاطر من  یوقت. ها را هم حل کند نیکه ا رمیگ. ترسناك هست که تنم را بلرزاند زیچ یجا هم کل نیتا هم

که فقط به او ربط دارد  نجایفرض کن تا ا. هم فکر کرده زهایچ نیبه ا البدچهار سال با خودش کلنجار رفته 

خب مامان اعظم بابا را هم . کند یکند؟ مطمئنم که نم یبابا قبول م ؟یبعدش چ. حل شده باشد زیهمه چ

دستش را  دیآن وقت با. میشو یبعد من و مهرداد نامزد م. ندارد یبه من ربط یلیهم خ نیکند ا یم یراض

 یهم دانشگاه يهم تو ینامزد من است؟ کس نیا میاش کنم؟ بگو یو معرف میدوست ها شیو ببرمش پ رمیبگ

و ترنم آشنا  یبا نامزد مل دیقدر با خودش فرق داشته باشد؟ بعد مثالً مهرداد با نیهست که نامزدش ا میها

 ست؟یخنده دار است، ن. مهرداد و آرسام با هم. بشود؟ فکر کن

گنده که همه فکرم را دور  رهیدا کیشده به  لیمهرداد تبد نهایپس چرا با همه ا. دمیمبل دراز کش يرو کالفه

 واشی واشیبعد . بخورم يخامه ا کیتوانستم ک یداشتم و نم میبود که رژ یزند؟ حسم بهش االن مثل وقت یم

به  کیگرفتم که خوردن ک یم انکردم و آخر سر آنقدر عذاب وجد یم فیزدم و ک یاز گوشه اش ناخونک م

که طرفش  رمیخودم را بگ يتوانم جلو ینه م. است يخامه ا کیداد همان کاالن مهر قاًیدق. شد یدلم زهر م

 .نروم نه از بودن باهاش کامالً خوشحالم

شوم؟ نکند همه  یقدر کنارش آرام م نیهم هم رونیبرگردم ب یوقت. هم نباشد يخامه ا کیهمان ک یحت دیشا

 کیبه جز دوست داشتن باشد؟ من از وسط  يگرید زیچ کی دهیدلم جوش يدفعه تو کیکه  یاحساس نیا

 میایب رونیاه چاله بیس نیکرد از ا یهم بود که کمک م گرید یهرک. چاله اهیس کیقشنگ افتادم وسط  یزندگ

 يآزاد بشو يحاضر یزندان گفت يکه تو يتو نبود.... عمراً ... مثالً؟ اخ  دیسع. باشد یممکن بود دوست داشتن

فکرها  نیکنم دوستش دارم؟ پس چرا از ا یم الیخ یعنی. دانم یباشد؟ نم دیسع ازدواج با متشیاگر ق یحت

 .احساساتم سالم باشد؟ نه نیکه ا مهست یاصالً من االن آدم سالم رد؟یگیغصه ام م

 یقدر شک داشتم؟ من چرا مثل مل نیبازهم هم ؟یپناه بود چ رانیا مانیاگر ا. بغلم فشردم يمبل را تو کوسن

شد؟  یپس االن چ. عشق باحال داشته باشم کیخواست  یدلم م یلیدل بدهم؟ من که خ يکه زود ستمین

 .کالفه ام يرجو نیلنگد که من به خاطرش ا یرابطه م نیا يجا کی. شوم یم وانهیدارم د ایخدا
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کم کم . دارم یحس نیآمد جلو همچ يجور نیچون ا دیشا. نیزم ينشستم و کوسن را پرت کردم رو راست

وقت  چیه...  يفکر کن شاد. يناز یآخ. اش راست گفته یتجربگ یشوم که مهرداد راجع به ب ین مدارم مطمئ

تجربه  یقدر ب نیا باشد؟داشته  یدل مهربان نیافتاده همچ لیاز دماغ ف يکه آن آدم اخمو يکرد یفکرش را م

خاك بر سرت ... دستش و برسد به مرحله عمل  فتدیفرمان که ب. فمیضع يتئور يباشد؟ هرچند گفت فقط تو

دانم قرار است بِهم  ینم یچیه نکهیبعد او هم به خاطر ا. ينه جد. ینفهم زندان يهمان زن ها نیع يشد.... 

و بگذارد بفهمم با خودم  دیاین يکاش چند روز. شکشیاش پ هیبقباال  ایب یقبل يبخندد؟ تو فعالً از مرحله ها

آن موقع . نبود؟ به من چه ادتی يدستت و فشار داد يتو ین موقع که انگشتش را گرفتحاال؟ آ. چند چندم

دوستت دارم فرداش  ندیگو یدانشگاه فرت فرت به هم م يهمه دختر و پسر تو نیا. حس کردم دوستش دارم

خواهد  یاصالً دلم نم. دانم یچرا؟ چه م. دوستش ندارم میتوانم بهش بگو ینه نم. رود یم ادشانی زیهمه چ

 .کند یرا ناز م میموها یمخصوصاً وقت. چون ته ته دلم دوستش دارم. دوستت ندارم میبهش بگو

االن . چهار و ربع نشسته بودند يعقربه ها رو. آب را برداشتم و دو قلپ خوردم يو بطر مینشستم سرجا دوباره

قدر مطمئن است که من  نیشود؟ اب یکه بعدش قرار است چ ستیاصالً نگران ن ده؟یراحت گرفته خواب الیبا خ

شد بهش زنگ بزنم و دو ساعت  یکاش م. زد بودم یکه به آرسام زنگ م یمال او هستم؟ کاش حداقل مثل مل

دل و  دیبا ؟يدار يخودآزار. دوستت دارم دیبچسبد به من و بگو دهیکه از راه نرس نینه ا. میکله هم را بخور

 یکیشد حاال که  ینم ایخدا د؟یچسب یگفتن ها بهت م» دوستت دارم« نیکه بعد ا دیکش یم رونیروده ات را ب

 ؟يفرستاد یدردسرترش را م یب کیقدر دوستم بدارد  نیا يفرستاد

مهرداد  یعنیاالن . یکن یم يباز ناشکر یفتیکوزه عسل هم ب ياگر تو ؟ینیب یم. يشاد یمعرفت یب یلیخ

است و من هم  يخامه ا کیاالن مثل ک. شودیم یندارد که بعدش چ یبه من ربط. کوزه عسل است؟ اوهوم

 .بر سر خپلت بکنند كخا. خوشمزه باشد دیبا بشیترک. يخامه ا کیمن فندقم او هم ک. فکر کن. دوستش دارم

 کیبعد . کردم بدبختم یفکر م. ها بودم نییپا نییاول آن پا. حرکت کرده ینوسیس یموج يمن رو یزندگ

سر  يتو دیآدم با. ستین ندیگو یکه همه م ییو باالها نییآدم ها به پا یو خوشبخت یبدبخت دمیفهم ییجا

 یبود که فکر کردم وقت يرطو نیا. یباال هست یهم باش داریسرا کیاگر دختر  یخودش باال باشد آن وقت حت

حسش . دمیباالها د رسم چون خودم را واقعاً آن یهستم م قشیکنم ال یکه فکر م ییدانشگاهم تمام شد به جا

به رابطه  يجور نیگفت دوستت دارم هم یبودم زندان و مهرداد بازهم م فتادهیاگر ن. بهش مطمئن بودم. کردم

. گرفتم یاصالً حالش را م. آوردم یآن اخم کردن ها را سرش در م یتالف یحساب. کردم؟ نه یخودمان نگاه م
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خودش داوطلبانه آن اخم ها و حرف ها . رداد هم فرق کردهمه. من فرق کرده ام. فرق کرده زیحاال همه چ یول

خوشمزه  يخامه ا کیک نیبرود و ا شیخوب پ زیبعدش اگر همه چ...  يزیچ کی یول. جبران کرده میرا برا

 بیکنم عج یکه بهش فکر م یه... است  بیعج یلیخ يوا... بماند و من هم بشوم زنش  نیریقدر ش نیهم

زن قرار است  نیآنا؟ بعد ا يآنا؟ من جا يجا.... زن مهرداد .... زنش .... زنش .... شود یمعلوم م شتریبودنش ب

نبوده  يطور نیالبد چون آنا ا ؟ینیو شب نش یهمانیجون راه به راه برود مسافرت و م دیچکار کند؟ مثل ناه

 یقر م شیم و براکن یم تانیپ تانیکنم و چ یرنگ مو عوض م یکند من ه یالبد فکر م. امدهیازش خوشش ن

 بود؟ یدوست داشت چ یآهنگه که مل نیا....  زمیر

 همون ورا ییجا هیتو اون شهر  گنیم

 داشت قصر و برو و حرمسرا یسلطان

 اون کم نداشت یچیه ایمال دن از

 داشت غهیو چل ص يزن عقد چارتا

 گذاشت؟ یخواند و سر به سرم م یم یبود؟ که ه یچ بعدش

 بود یواسش سوگل یاون همه گل تپل ونیم اما

 جونش بود یسوگل دونستنیم همه

 تو قندونش بود نمک نمکدونش بود قند

. از جا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن. و رو شد ریخواهد؟ دلم ز یم يجور نیمهرداد واقعاً من را ا یعنی

بوده؟  يباز یدنبال سوگل یمهرداد ک يشاد یه یه ؟يشاد. فکر کرده يطور نیکرده که ا جایب یلیخ یلیخ

 يطور نیخب اگر ا ؟یبچسبان ودترا به خ یمل يچرند و پرندها نیا دیبا یحواست هست؟ حاال چون تپل هست

مهرداد از . خب درست. يخواستگار دیایخواهد ب یکارها را بکند؟ خودش که گفت م نیچه الزم بود ا گریبود د

. حرمسرا يتو یخواهد؟ تپل یخواهد، نم یم يجور نیته فکرش من را ا ته یول. قبول. ستین زیه يآن مردها

کم  یچ. موفق است یلیخ یلیخ ریمد کیهم . تر است کلیوگرنه آنا که هم خوشگل تر است، هم خوش ه

 یدفعه که آمد از خودش م نیا. ولش کن. شده ام وانهید يجد يجد ایدارد که مهرداد دوستش ندارد؟ خدا

 یهمه چ. گهید یچیه ؟یاگر قانع نکرد چ. قانعم کند دیبا. من خوشش آمده یاز چ دیبه من بگو دیبا. پرسم

 .شود یتمام م
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 ریاو خودش هم هنوز گ. یچیمامان که ه. حرف ها را باهاش بزنم و کمکم کند نیبود که من ا یکی یکاشک

و خانه  نیماش يروز کی دیشا. همان ها باشم ریکند من هم گ یاست که فکر م یزندگ يتو ییزهایچ کی

 تیاهم یآنقدر ب زهایچ نیا نمیب یمثل مهرداد به من گفته دوستم دارد م یکیحاال که  یبود ول میجزو آرزوها

او بزرگ تر از من . کند یمامان فرق م یخواهد دستم را دراز کنم و برشان دارم ول یدلم نم یهستند که حت

را پشت سر  یزندگ کیاو . هم که هست بدتر بشود ینیباشد که از ا يا ندهیاو ممکن است نگران آ. است

 نیا يکنم مامان تو یفکر نم نیهم يبرا. را داشته باشم یدلش نخواهد من هم همان زندگ دیگذاشته که شا

قابلمه  سیسرو. قابلمه نگاه کنم سیسرو کیکند تا به مهرداد مثل  یم بمیاو فقط ترغ. بتواند کمکم کند هیقض

 یهست که م یبروبرگرد مهرداد همان کس یپس ب. است ینیچ یتقلب يحتماً بهتر از مارك ها ینیك دسمار

بابا . اسم من باشد يباال گریزن د کیصفحه دوم شناسنامه اش اسم  يکه تو رمیحاال گ. تواند خوشبختم کند

که  يمرد. اسم من باشد يکه قرار است باال یبه خاطر همان اسم. نه دیگو یبابا حرفش را نزده م ؟یچ

 هیساکه هزارتا  يخانه ا يگذارد من بروم تو یم يکند چطور ینیسرش سنگ يباال ونیهما هینگذاشته سا

 .و آن نیخودم را بچسبانم به ا یمتیکه به هرق اوردهیبار ن يسرم است؟ او من را جور يرو نیسنگ

 کیاو . کند یبابا فرق م یاست ول يم و قوحس کردم مثل بابا محک. دانم یبه مهرداد؟ نم يدیچرا چسب پس

. کند یکند خودم با چنگ و دندان بروم باال و از دور فقط نگاهم م یصبر م ییجا کی. رود یکنارم راه م ییجا

خودش حرف بزنم بعد اگر قانع نشدم  با دیاول با. کرد یهست؟ اگر بود که آنا را ول نم يجور نیمهرداد هم ا

مطمئن . یشیم مانیبعدش پش. یخودت هم دنبال قانع شدن. يدیآهان د. کنم که قانعم کند دایرا پ یکیبگردم 

 .باش

چاله درآمده  اهیاز س قاًیدق نکهیاز ا. اشکم خود به خود راه افتاد یو کالفگ یهمه درماندگ نیاز ا. راه افتاد اشکم

 کی يام باشم دارم تو یساختن زندگ تلخ به فکر دوباره يبازمانده از حادثه ا کیکه مثل  نیا يام و به جا

آنقدر  یرود تا غرق نشود ول یآب باال م يجو کیکه از کناره  يمثل مورچه ا. زنم یگرداب دست و پا م

فکر کن مهرداد مورچه . موچه خوار است کیرود خرطوم  یکه باال م يزیاز آن چ ندیب یکوچک است که نم

....  ینیقابلمه دس...  يخامه ا کیک. دمیند هیها که شب یرا به چ یطفلک. خنده ام گرفت هیوسط گر. خوار باشد

فقط  یترسناك وقت يزهایبدون فکر کردن به آن چ کیقبول کن از نزد یول....  یدارس امیلیو.... مورچه خوار 

او اگر بود به . بود ایکاش ک. است یدوست داشتن یلیخ یمن را بغل کرده فکر کن یبه خود خودش آن هم وقت

 .شناسد یاز خودش هم بهتر م یاو مهرداد را حت. میبگو یگفت که به برادرش چ یمن م
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را دوباره  ایکردم ک یسع. بود نگاه کردم دهیخواب شهیصدا پشت ش یکنار پنجره و به شهر که ساکت و ب رفتم

بار دو  نیاول یزندان وقت يتو. دمیو را واقعاً دفقط توهم بود؟ نه من ا نهایا ایبودم  دهیرا د ارشیواقعاً ک. نمیبب

 .خواهم به برادرش زنگ بزنم یخوشحال بود که م ارانگ. دل بودم به مهرداد زنگ بزنم با لبخند آمد سراغم

 یم ارشیک دیشا. درخت ها انیبادبادك م کیشده بود به  لیتبد ایسوختم و ک یتب م يآن دفعه که تو ای

اگر . يفکر کن شاد ؟يچه طور یول. کنم دایکنم قاتلش را پ یخواهد سع یم دیشا. خواهد من کمکش کنم

 واقعاً؟. يخالص شو یدگدرمان نیهم کمک کند از ا ایک دیشا یمعما را باز کن نیگره کوچک از ا کی یبتوان

به نظر  یقدر معمول نیا بیو غر بیعج يفکرها نیبه سرم زده و ا یخواب یتنها هستم و ب نجایحاال که ا خب

با فکر کردن به آن شب  یکن یفکر م يجد. فکر کنم ارشیبه قتل ک شتریب یکم کیبتوانم  دیرسند شا یم

به باغ آفت  یوقت« یمحمدعل ابه قول باب ستیمهم ن... نکردند  دایپ یچیه سیهمه پل نیا د؟یآ یم رتیگ یچ

سالم  يخوب حواسش رو جمع درختا باغبون هی یکنن ول یکه آفت زدن نگا م ییزنه همه به اون درختا یم

حواسم را جمع آن  دیمن با یکرده ول جشانیاطالعات دارند که گ یها کل سیپل. االن هم همان است» کنه یم

 .بکنم که به درد بخور و سالمند ییزهایچ

خانه  يتو یهمانیقبل از م. شد ینه قبلش چ. آمدم رونیب یهمانیمن از م. از اول به ماجرا نگاه کنم بگذار

 باید نکهیجز ا ؟يدیند یمشکوک زیچ چیه. يخوب فکر کن شاد. نرم ایزدم که بروم  ینشسته بودم و استخاره م

تلق و تلوق و  يها که بودم صدا رختآهان موقع رفتن وسط د. یچینه ه. دندیچرخ یدور وبر خانه م ارشیو ک

آمده داخل؟ محال  يممکن است؟ چطور...ودکرده ب نیپشت خانه کم یکیآمد و فرار کردم، حتماً  يزیچ ختنیر

آمده و پشت خانه ما منتظر فرصت  یواشکیخانه بوده،  يبوده همان جا تو یآمده باشد، هرک یاست از در اصل

 .مرده بود.... کتابخانه ام  يکه جلو...  ایجز ک دمیند یچیآمدم هم ه یهمانیخب بعد که از م. مانده

آنجا مرده بود؟ قاتل  ایچرا ک. نشستم خی يها کیسرام يو سر خوردم و رو دمیکش واریحال پشتم را به د یب

قدر مطمئن بوده؟ مامان که از صبح آنجا بوده، بابا هم که دم در  نیاز کجا ا. است یمطمئن بوده خانه ما خال

بابا  یمانکه از من خواست بروم مه یکس هادانسته؟ تن یاز کجا م ؟یروم مهمان یدانسته من حتماً م یبوده، م

قاتل . ساعت قبل از رفتنم کی قاًیرا خواست؟ دق نیاز من ا یخب ک. آن هم به خواهش مهرداد بوده. بود

درست باشد و قاتل  نیبر فرض که ا. بوده نیهم يتلق و تلوق هم برا يآن صدا دیخانه؟ شا يهمانجا بوده؟ تو

او را کشانده تا خانه  يآنجا؟ چطور دیآ یاً مهم حتم ارشیمطمئن شده که ک يورچط یخانه منتظر بوده ول يتو

قاتل . اول درست است هیها همان فرض سیبه قول پل میفرض کن ایپس ب ستیدست من ن يزیما؟ فعالً که چ
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نقشه جمع و جور  کیبه ضررش انجام بدهد و چون وقت نداشته  يقرار بوده کار ارشیاو را کشته چون ک ایک

بوده که  یفرصت خوب. است یخانه مهمان يدانسته که آن شب تو یقتل فکر کرده، پس م ياول به جا. دهیچ

بعد . افتند یها م یشلوغ يتو دهیچیاتفاقات پ شهیهم. فرار من هیدرست مثل قض. کارش را بکند یشلوغ يتو

جا  نیتردانسته امن  یم. هشناخت یپس آن خانه را خوب م. آن خانه از همه جا بهتر است يفکر کرده کجا

آن را  يچطور یدم دست ول. همان سم است نشیدردسرتر یب. بعد به آلت قتاله فکر کرده. همان خانه ماست

با همان  ؟يچطور. کرده یرد خودش را پاك م دیبعد هم با. فکر نکنم بهتر است نیخورانده؟ فعالً به ا ایبه ک

احساس  ایدانسته من به ک یهست خوب م یقاتل هرک نیا. هاتاق من جا گذاشت يتو ایکه از ک ییعکس ها

که  ییجا نیدانسته مطمئن بوده بهتر یرا م نیچون ا نمیب یکنم م ینگاه م هیکه به قض يطور نیاصالً ا. دارم

 .را بکشد خانه ماست ارشیتواند ک یم

ناخته، ش یرا خوب م ارشیقاتل که هم ک کی م؟یدار یخب حاال چ. جا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن از

شده  ایکه باعث مرگ ک يزیآن چ یول. خبر داشته ایشناخته و هم از احساس من به ک یهم خانه ما را خوب م

 یرا از مهمان ارشیتواند ک یم بودهاطالعات آن قدر حساب باز کرده که مطمئن  نیا يبوده؟ حتماً قاتل رو یچ

 کیقاتل  نیا. واقعاً مهم بوده یقاتلش مهم است ول يکرده برا یفکر نم ارشیکه ک يزیچ کی. رونیبکشد ب

قدر  نیاش ا یزندگ يرا تو یچه کس ایاست؟ ک کینزد ارشیقدر به ک نیا یک. بوده ارشیبه ک کیآدم نزد

 یآدم احساسات ارشیکه باعث مرگش شده؟ ک يزیآن چ یحت. گفته یرا بهش م زشیدوست داشته که همه چ

 یرفتار م ایکه با ک يآن جور دمیوقت ند چیه. کردند خب آره یلوسش م دیو ناه ونیکه هما يبود؟ آن طور

 .مهرداد یطفلک. کنند با مهرداد رفتار کنند

خراب  يمهرداد پا. نه ارشیک یول ردیبگ میمهرداد بلد است تصم. مثل مهرداد نبود يجور چیه ایک اصالً

را  نیا. کرد یجمعش م دینفر با کی شهیهم. وابسته بود یلیخ ارشیک. نه ارشیک یول ستدیا یم شیهایکار

اخالقش بود که باعث  نیمهم ه دیشا. بودم دهیبهش نگاه کردم فهم یآدم معمول کیکه به چشم  یهمان وقت

 يبهش وابسته بوده به حد یلیخ ایاش بوده که ک یزندگ ينفر تو کی یول. کنم رونشیشد راحت تر از فکرم ب

تواند  یزن م کی. تسلط داشته ارشیفکر و احساس ک يآدم روآن . کرده یگفته گوش م یم یکه هرچ

مثل  یآدم يالبته برا. کند ينقش را باز نیا تواند یزن راحت تر م کیاتفاقاً . داشته باشد؟ آره ینقش نیهمچ

دنبال  دیپس با. مثل مامانش بوده ارشیک يآن زن برا. هستند یلوس مامان يبچه ها. که هنوز بچه بود ارشیک

از در  ایسنش باال باشد تا بتواند با ک یلیخ دینبا یاست ول شتریب ارشیبگردند که سن و سالش از ک یزن کی
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جذاب بوده؟ االن که فکرش  ارشیک يساله برا یزن س کی....  نمیسال؟ بگذار بب یمثالً س. داحساس وارد بشو

 یشود باحال تر م یم شتریسنشان ب یبار به من گفت زن ها هرچ کیخودش  ایک. آره نمیب یکنم م یرا م

 هرا کشته که ب ارشیزن ک کیدرست است؟  دمیبهش رس يداریخواب و ب يکه تو يزیپس آن چ. شوند

. بود ارشیمهرداد هم دنبال دوست دختر ک. باخبر باشد هیقض نیاز ا ایزده بدون آن که خود ک یمنافعش ضرر م

 ا؟یهست؟ زو یزن ک نیا. هیر سازن د کی. را کشته ارشیزن ک کیپس آنها هم مطمئنند که 

. که همه جا را فرا گرفته بود گوش دادم یو به سکوت مطلق ستادمیسرجا ا. بلند شد يزیتاالپ افتادن چ يصدا

ضربان قلبم . افتاده باشد ياز بلند نینرم و سنگ یئیش کیانگار . آرام به طرف منبع صدا رفتم دم؟یدرست شن

تنم منجمد  يخون تو. پشت در آمد یآهسته کس يقدم ها يصدا. پشت درآرام خودم را رساندم . باال گرفت

اتاق و به  يآرام برگرد تو. يداریدانند تو ب یآنها نم. فکر کن. ستیاالن وقت ترس ن. نترس. ينه شاد. شد

 نیا. ها باشند هیهمسا دیشا. نبود ییصدا چیه یول. قبل از آنکه بروم گوشم را به در چسباندم. مهرداد زنگ بزن

 .نکن سکیوقت شب؟ ر

االن ساعت چند . گفته بود زنگ نزن. لرزان شماره مهرداد را گرفتم ياتاق و با دست ها يبرگشتم تو نیپاورچ

 امکیپ کیهمان طور ترسان . را گفته نیداند که ا یم يزیچ کیزنگ بزنم حتماً  دینبا. است؟ پنج صبح

. سالن يبرداشتم و برگشتم تو مبالشتم گذاشته بود ریرا که ز يکارد» .پشت در خانه است یکی«فرستادم که 

برو . آم یدارم م«نوشته . دیرس امکمیشده ام؟ جواب پ یاالتیخ دیشا. نبود ییصدا چیه. باشد داریمهرداد ب ایخدا

 ».تو اتاق در رو قفل کن

 ریرا درست ز یصندل یپشت. را گذاشتم پشت در یاتاق و در را قفل کردم و صندل يبرگشتم تو. بود داریب

خب . نییرا هل بدهند پا رهیتوانند راحت دستگ یاگر قفل را باز کنند نم یحت يطور نیا. جاساز کردم رهیدستگ

نه . برسد؟ گوش چسباندم به در اتاق ریداگر . انداختم ینم ریگ نجایاگر آمدند داخل؟ کاش خودم را ا ؟یبعدش چ

 یوقت ؟یاحمق. ستمین نجایکنند من ا یفکر م يجور نیا. کمد يتو ای. تخت ریکاش بروم ز. نبود ییصدا چیه

چرا . جواب نداد »؟ییکجا«زدم  امکیدوباره پ.... بهش زنگ بزنم؟ نه ...  ایخدا يوا... همه جا را دنبالت بگردند 

گوش به . »دونم ینم«نوشتم ... » اونجاس؟ یکس. کمینترس نزد«نوشته . آمد وابشزند؟ ج یخودش زنگ نم

 .زنگ نشستم پشت در و دعا کردم مهرداد زودتر برسد

*** 
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 یاز خستگ. دادم برگردم هتل و تخت بخوابم یم حیاگر دست خودم بود ترج. ده شب بود. ساعتم نگاه کردم به

خب امروز نسبتاً خوب . کرد یحتماً باز غش و ضعف م دید یگردنم را م يخراش رو نیا دیاگر ناه. نا نداشتم

بود  ارشیاگر ک. دمیآه کش. شدم لندهم سرب یمندل شیپ ییجورها کی. گرفت لیباالخره فندق من را تحو. بود

 کینزد یکردم وقت یحس م. بود دهیفهم ییزهایچ کی ایکرد؟ ک یم يدرباره احساسم راجع به فندق چه فکر

. زد ینم یحرف یول. زدن فندق گرفته بود دیرا موقع د فندق هستم حواسش به من است و چندبار هم مچم

 .میحرف بزن زهایچ نیراجع به ا مینبود که مستق يرابطه ما جور

اتفاق ها  نیحاال که ا ؟یزد به در شوخ یم شهیمثل هم گفت؟یم یچ ایک میاگر قرار بود با هم حرف بزن یول

 یم دیبودم شا کینزد ایاگر با ک. بوده دهیغم خواب ایدن کی یاز سر دلخوش يپشت آن خنده ها نمیب یافتاده م

 يبرا نندیگذاشته بود تا همه بب دستکه دم  ییآن قرص ها دیشا. خورد یکرده و دارو م دایگفت که مشکل پ

و  مایهمه با ا. هست ینشست بپرسد مشکل شما چ ینم میآن خانه مستق يتو یکس چیه نکهیا. بود نیهم

که  دیمثالً ناه. گشتند یدنبال حل مشکل م هیرفتند پشت سر بق یم ایفهماندند  یاشاره مشکلشان را به هم م

که با دم دست گذاشتن قرص ها داد زده که بابا  ایخود ک ای. یرحرفته سراغ ف ارشیحل مشکل با ک يبه جا

. رممن هم در مردنش مقص یدانسته که به ضرر قاتل بوده حت یم يزیچ ارشیاگر ک. من مشکل دارم دینیبب

و آن  دیناه یحت ای ونیهما ایسراغ من  دیاینتوانسته ب ارشیبوده اند و ک یخانه ما رابطه ها مصنوع يتو نکهیا

 .کند یناراحتم م دیدانسته به ما بگو یرا که م يزیچ

وقت آرزو نکردم کاش  چیه. داشته باشم حالم بد شد یقتل برادرم سهم يخودم هم تو یحت نکهیتصور ا از

 کیکنم و فردا حتماً  یبا خودم گفتم مشکل امروز را حل م شهیهم. زمان به عقب برگردد تا بتوانم جبران کنم

چطور . خسارتش ناممکن است جبراناگر حل بشود  یمشکل امروزم حت نمیب یاما حاال م. روز بهتر خواهد بود

 .شهیهم يبرا. رفته شهیهم يبرا ایک. يطور چیردانم؟ هاو را برگ ارشیکردن قاتل ک دایتوانم با پ یم

حرف  دیبا ناه دیاول با. شدم و زنگ را زدم ادهیپ نیرمق از ماش یخسته و ب. عمارت نگه داشت يجلو یتاکس

رود پشت سر  یم یوقت. او هستم دیظاهراً حاال من تنها ام. را راحت کنم که حالم خوب است الشیبزنم و خ

کنم  يداشتن فندق پافشار يرو راگ. ستین دشیام گریهم د ونیهما یعنیکند  یدرد و دل م یبا فرح ونیهما

توانم به  ینم. به انتخاب من احترام بگذارد دیبا دیناه. ستیخواهم بود؟ مهم ن زیعز شیقدر برا نیباز هم هم

که خوشحال هستند قبول  يرا همان جور شیبفهمد که بچه ها دیبا. باشم زشیبکنم تا عز يخواسته او کار

 ....بچه اش ... که نه  شیبچه ها. کند و بهشان احترام بگذارد
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خونه؟ چرا ما رو ول  ییایمهرداد؟ چرا نم یخوب: و نگران بغلم کرد میرو يجلو دیپر دیوارد عمارت شدم ناه تا

 ها؟ يکرد

من شما رو ول نکردم، شما به : گفتمآرام . اش راه افتاده بود هیگر. صبر کردم هیفشارش دادم و چند ثان محکم

 دیکن یمن اعتماد نم

 خواد باهات حرف بزنه یم... بابات منتظرته : میچشم ها يرا از من جدا کرد و زل زد تو خودش

 یم جهیزودتر به نت. خوب بود نیگرفته بود حرف بزند و ا میباالخره تصم ونیهما. جالب بود. باال انداختم ابرو

 کجاست؟: گفتم. میدیرس

 استخر يتو نهییپا: اشاره کرد شیپا ریز به

 يبا چهره ا یواشکیبار  نیکه اول ییهمان جا. رفته بود استخر یاتاقش منتظرم باشد ول يکردم تو یم فکر

 یم شهیکه هم يبا مرد ونیهما نیحس کردم ا ینداشتم ول یسن. دست يبرگ تو گاریس کی. دمشید گرید

گفته بود  ونیبود هما فتههم نگ دیحاال بازهم آنجا بود و ناه. ترسناك تر است يجور کی. شناختم فرق دارد

 .بابات

 باشه: و لبخند زدم دمیکش دیبه شانه ناه یدست

در  کیبدهند و  رییدوباره تغ دیرس یرا که از طبقه دوم به استخر م يخواستند آسانسور یوقت بود که م یلیخ

 یعنی. دیاین شیفرصت پ نیوقت هم ا چیه دیکار را نکردند و شا نیا یاضافه هم از طبقه اول بهش باز کنند ول

حاال که خودش نبود . نقش بسته بود نهخا نیهم يتو ارشیتمام خاطرات ک. فروختند؟ فکر نکنم یخانه را م

 .بست دیبه خاطراتش ام شدیحداقل م

 یکه پشت به من و رو به استخر خال ونیآمدم و به هما رونیآرام ازش ب. شدنگه داشت و درش باز  آسانسور

رفتم جلو و از . چهره پدرم بترسم دنیساله بودم که قرار نبود از د یس يحاال مرد. کرد نگاه کردم یدود م گاریس

بود تا بداند  نیهنوز هم دنبال ا. نگاه کردم دبو ختهیهم ر يرا که درهم و برهم رو يسرش چند روزنامه ا يباال

روزنامه به کار ما  نیا. صنعت بود يایدن شیکی. زرد نبودند يها روزنامه ها نینه ا ند؟یگو یم یپشت سرش چ

. مصاحبه کرده بود يدر رکود ساختمان ساز میباهاشان راجع به نقش تحر ونیبار هم هما کی. ربط داشت یلیخ

از  یکی ونیخبر نداشتند خود هما. خواندند یکارشناس م کیرا به عنوان  ونیهما يها فرکه ح ییآنها چارهیب

 .میآن هم به خاطر تحر. است نیواردات مصالح از چ يدالل ها
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و غم  يدیناام شیته چشم ها. صدا زل زد به صورتم یسرش را برگرداند و ب. شانه اش يدست گذاشتم رو آرام

درهم شکسته و  يآن مرد يبه جا. بودم نبود دهیجا د نیهم یکه زمان یاز آن چهره مخوف يخبر. نشسته بود

 .خسته نشسته بود

 سالم -

 بود؟ یچ نجایقبالً ا ادتهی: تکان داد و به استخر اشاره کرد يسر

التون ح: شیو نشستم رو به رو دمیجلو کش يگرید یصندل. میبود دهیرا خر نجایبود که تازه ا یبه زمان منظورش

 خوبه؟

 کرده بودم واسه وقت مبادا؟ میقا یپشت اطیح ينردبون تو هی ادتهی: زد پوزخند

قرار  یکه معلوم نبود ک یآن هم از دست دشمنان. فرار بدهد نجایکه قرار بود ما را از ا یهمان نردبان. بود ادمی

 .است به ما حمله کنند

 شده؟ يزیچ -

 بخونش: حال خم شد و روزنامه را برداشت و مقابلم گرفت یو ب سست

 يگام به سو کی«: زده بودند تریآن ت يکارگاه بود و باال کیاز  یعکس بزرگ. را از دستش گرفتم روزنامه

که توانسته بودند نمونه  یرانینوشته شده بود راجع به طراحان ا یحیتوض زتریر یآن با خط يباال. »استقالل

 یم ونیکه هما يزیهمان چ. بسازندروند را  یبه کار م يفلز يکه در سازه ها ییو مهره ها چیاز پ یموفق

 يتکه ها. شدن طرح کارگاه دهیراجع به دزد. یراجع به فرشاد متق. راست گفته بود يپس انور. خواست بسازد

اما . میا دهیش را دزدطرح کارگاه دهیفهم یفرشاد متق. شدند دهیسرم کنار هم چ يپازل به دلخواه خودشان تو

مطمئن شده  یو وقت میکن یطرحش را عمل يتا بداند ما قرار است چطور ادهرا فرست ایاول زو. کار ننشسته یب

را آورده تا ما را معطل نگه دارد و  ارشیداده و بعد سر فرصت دخل ک گرید یکیاست اول طرح را به  يکار جد

 میدارکه  ییچون آن نقشه ها میبکن میتوان ینم يحتماً مطمئن بوده ما کار. برسد جهیطرح خودش زودتر به نت

در  یبود ول يزیو تم کیخب نقشه ش. میا دهیها را خر نیا میثابت کن میتوان ینم يجور چیهستند و ه يدزد

 .هم ساده بود یلیحال خ نیع

 خب؟: گفتم ونیگذاشتم و به هما نیرا زم روزنامه

 کارگاه از کجا شروع شد؟ نیا هیقض یبدون يخوا یم: اش و گفت یلداد به صند هیتک

 شهیگره ها باز م یلیخ نیاگر بگ -
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 یخوان نبض بازار مصالح ساختمون یعده تازه وارد م هی دمیمردونه فهم یمهمون کی يتو. مال پارساله هیقض -

 رنیرو دست بگ

 همون خرچرون ها؟: زدم پوزخند

 .نگاهم کرد ساکت

 خب؟: پا انداختم يرو  پا

 میدن ما از جامون جم بخور یمطمئن بودم اجازه نم -

خبر شده که قرار  یتصادف. بوده یعیترسش طب. کرد یرا با خودش مرور م يزیانگار داشت چ. ساکت ماند دوباره

بهش  دهیداشتنش دو يکه سالها برا ياز بازار یآنکه سهم یب. حذف کنند. کنند رونیاست او را از بازار مصالح ب

 .بدهند

انتخابات که تموم بشه اگه دولت  نیآنا هشدار داده بود که ا یمهمون نیماه قبل از ا شیش: نگاهم کرد دوباره

دار  هیعده سرما هیگفته بود خبر داره قراره . میبازار مانور بد يمثل قبل تو میتون ینم گهیسرکار بمونه د یقبل

گفت اگر  یمهندس م هیآورده بود مال  یطرح هی. کنن رونمونیب دونیسراغ ماها و از م انیگردن کلفت ب

. کنن ینم رونیما رو ب یراحت نیراحته که به ا المونیخ گهیو جواب بده د میکن يگذار هیروش سرما میبتون

 .میباهاشون معامله کن میتون یحداقل م

 داده بود؟ ونیآنا؟ آنا طرح را به هما. پلک زدم چندبار

 ؟يلش کردشما قبو: دمیکش آه

بزرگ شده که همش توهم توطئه  يجور هیدختر  نیگفتم ا....  ینه تا قبل از اون مهمون.... نه : طرفم دیچرخ

ازش خواستم .... راه هم نگفته  یب نیهمچ دمیفهم یاون شب مهمون یول. ستشیکمون يداره با اون ننه بابا

 میبکن دیچکار با مینیتا بب ارهیطرح رو ب

 ن؟یرو پشت سر من انجام داد نایهمه ا: زدم پوزخند

 یرفت یبار نم ریتو ز: نگاهم کرد دیناام

 يکه برات آورده بود دزد یاون طرح یدون یدرسته؟ م یاز من اعتماد داشت شتریبه آنا ب. خوبه: شدم جلو خم

 بوده؟

عقب رفتم و . شک داشتم نفس بکشد یحت. پلکش يها چهیماه. شیمردمک ها. صورتش ثابت شدند ياجزا

 بشه؟ یکه چ نیگیرو به من م نایاالن ا: یدادم به صندل هیمحکم تک
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 یاما خودم هم عصبان. را که گفته بودم هضم کند يزیدادم تا چ یبهش مهلت م دیبا. خورد یتکان نم یول

 ن؟یچرا ساکت: طرفش دمیچرخ. برداشتم و آتش زدم شیگارهاینخ از س کیاز جا بلند شدم و . بودم

 يکردم طرح کارگاه برا یمدت فکر م نیتمام ا. زدم گاریبه س یو پک محکم ستادمیبهش رو به استخر ا پشت

 نیا يرو یکیو با  میگدار به آب نزن یکردم که ب يمدت پافشار نیتمام ا. به دست آوردن سهم کل بازار است

بوده که رو دست  نیکه از اول نقشه ا دیگو یم ونی هماحاال. مینخور نیداد زم انیکه اگر ز میشو کیطرح شر

خواهد بهشان  یکه م ییآنها دهیکرده بود؟ چطور نفهم یحماقت نیچطور همچ ونیهما. گریعده د کیبه  میبزن

 م؟یبهشان رو دست بزن ییرو دست بزند گنده تر از آن هستند که تنها

 آره؟ اسره؟یهمون شرکت  نیگیکه م یینایا: و برگشتم طرفش میموها يتو دمیدست کش یعصب

 کارگاه رو اونا راه انداختن؟ نیا: دمیکوب زیم يرا برداشتم و محکم رو روزنامه

رشته اشک راه افتاده  کی شیو از چشم ها دیلرز یم شیراست نشسته بود و شانه ها. دیلرز یم شیها شانه

 ؟یک يبرا ؟یچ يکرد؟ برا یم هیگر ونیهما. بود

 دیحرف بزن: گفتم

 دونم ینم. ستین اسریاز شرکت  یاسم. دونم ینم: گفت

 يدود. ماندم رهیپک زدم و به دودش خ گارمیدوباره به س. کردم کنترلم را از دست ندهم یکنارش و سع نشستم

 میکه قرار بود بزن یاون کارگاه: طرفش دمیچرخ. شد یدورتر از من محو م ییخورد جلو و جا یکه هل م

و  چیپ دیمشت قطعات تول هیاالن  ره؟آ دیکار که کارخونه بزن يتو نیختیرو ر هی؟ تمام سرماکارگاه نبوده درسته

 خوره درسته؟ چقدر؟ یهم نم يدرد چیکه به ه میمهره دار

 ؟یچقدر چ: کرد نگاهم

 م؟یکن یچقدر ضرر م -

 یلیخ یلیخ. دونم ینم: دیو کالفه آه کش دردمند

رو کشتن که  ارشیدونم ک یمن م. ستیمهم ن نایا. ستیمهم ن نایا: دفعه به خودش آمد و دستم را گرفت کی

 ؟یفهم یم. خوام تو رو هم از دست بدم ینم. رنیما رو بگ يجلو

 يبعد از دستش باال رفت تا رو. چروك خورده اش که دستم را محکم گرفته بود يدست ها يرو دیلغز نگاهم

خواستم  یبود که م یونیهمان هما نیا. بود اسیو  ینگاهش که پر از درماندگ.  خودش که خم شده بود طرفم

 بگذارم؟ شیپا يپا جا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٥٧٤ 

هم مرده  یباشد، پس االن فرشاد متق ییشرکت کذا نیسر ا ریها ز نیراست گفته باشد و همه ا ونیهما اگر

و البته . کند یسوخته را حذف م يراحت مهره ها یکله گنده گ نیگفت شرکت به ا یراست م يانور. است

 يجا کی. نداشته يبه آن همه صحنه ساز يازین. راحت بوده شانیهم برا ارشیگفته بود حذف کردن ک يانور

 .دیلنگ یکار م

 آدما بوده؟ نیسر ا ریز نایهمه ا یمطمئن: دمیکش رونیب ونیدست هما ریرا از ز دستم

 بوده؟ یپس کار ک: نگاهم کرد منگ

به خاطر  یکن یکه فکر م یدون یخودت رو بزرگ م یلیخ: مقابلش ستادمیزدم و ا گارمیبه س یمحکم پک

 کشن یسرجا نشوندنت پسرت رو م

 ؟يدیشرکت رو از کجا شن نیاسم ا: قدم زدن گذاشتم يبه تاسف تکان دادم و بنا يسر

 ...زنن  یهمه حرفش رو م... شرکت شده بختک  نیخبر ا: يو از سر دردمند قیعم یآه. دیکش آه

 يظاهراً نامزدش  سرش تو اره،یگفتم آمارش رو درب یاضیبه ر: ستادمیو لبه استخر ا دمیقدم زدن دست کش از

  نزویقرارداد هم جور کرده با ک هیشرکتا بنده،  نیتوبره ا

 !جور کرده؟ یاضیر: به هم گره زد ابرو

 نکهیجز ا میندار يبه نظرم چاره ا. جبران کرد واشی واشیهمه ضرر رو  نیبشه ا دیشا... آره : مقابلش نشستم

 میآسه آسه جلو بر

 ن؟یدیشن: دستش يرو دمیدست کش. يدانم چه فکر ینم. فکر بود يتو

 یتو نم. ریرو دست کم نگ نایا: دیدوباره آه کش. نامعلوم زل زده بود آرام آرام سر تکان داد ییطور که جا همان

 ادیازشون برم ییآدما واسه منافعشون چه کارا نیا یدون

از سر جا نشوندن من بوده  شتریب ایکشتن ک دیشا. پشت پرده چه خبره یدون یتو که نم: را محکم گرفت دستم

 باشه، نگرانم مهرداد

 هیاون ضرر هنگفت ینگرانش باش دیکه شما با يزیاالن چ:  استخر و از جا بلند شدم يرا انداختم تو گاریس ته

 .من یندگنه مرگ و ز. شده بمونیکه به خاطر دور زدن من نص

ام را گذاشته  یتمام جوان. نداشتم يچاره ا یول. رحم شده بودم یب. یجا بلند شدم و راه افتادم به سمت خروج از

ام دود شده بود  یتمام جوان. احمقانه بسازد يامپراطور کیشرکت و پدرم من را دور زده بود تا  نیا يبودم به پا

 .بودم یپوچ و توخال. و برادرم.... ام  یجوان امتم. دیآ یبرسرمان م یو رفته بود و معلوم نبود بعدش چ
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بوده و به خاطر  يکه طرح کارگاه دزد دهیفهم ارشیک دیشا. داشته باشد یدست کی هیقض نیا يآنا هم تو دیشا

قالب کرده تا  ونیبه هما ينقشه دزد کیزنم . شد یجفت و جور م زیاالن انگار همه چ. کشته شده است نیهم

 يقدر احمق بوده؟ مگر دزد نیواقعاً؟ آنا ا. شدو آنا مجبور شده او را بک دهیرا فهم نیا ارشیاز رقبا جلو بزنند و ک

 .دارد اسریبه شرکت  یربط کیحتماً  هیقض يجا نیبودن طرح کارگاه چقدر مهم بوده؟ ا

 یلیکردن ما از بازار از خ رونینبوده، حتماً نقشه ب یبه در شود تصادف دانیدانسته قرار است از م ونیهما نکهیا

اش و به  یصندل يحرکت نشسته بود رو یهمان طور ب. ونیهما شیبرگشتم پ یشده، عصب دهیقبل تر کش

 نرو مهرداد ؟ياومد: زد ندمن مثل بچه ها لبخ دنیسرچرخاند و با د. مانده بود رهینامعلوم خ ییجا

 .رمیاگر خودم هم بم یرو کشته، حت ارشیک یک بفهمم دیمن با: مقابلش ستادمیا

اونجا  ایک...  نیکه گفت یاون مهمون: گفتم.شود یم وانهیدارد د. حالت یسنگ و ب. صورتش سنگ شد دوباره

 در کاره؟ ينقشه ا نیکه همچ يدیشن یبودن؟ شما از ک

 بابا؟: شانه اش يدست گذاشتم رو. ماند رهیبه رو به رو خ دوباره

 شینشستم و شانه ها. شد سیخ شیبه دستم و پشت دستم از اشک ها دیصورتش را مال. بلند بلند. هیگر ریز زد

 ...به تو گفت  یک یبه من بگ دیفقط با. میکن یحلش م. ستیمهم ن: را نوازش کردم

 یفرح: دینال

 یم یفرح ازش بپرسم؟ ؟یرفته بود مالقات فرح نیا يبرا ونیپس هما! یفرح. شانه اش برداشتم ياز رو دست

خواسته مطمئن  یاو فقط م. بزند کیت دیبا ناه ارشیبه بهانه ک نکهیقبل از ا یحت. میکن یدانسته ما چه کار م

سرش را نوازش . کله گنده ها بود میت يهم تو یفرح. خواهد یکه او م میکن یرا اجرا م يشود ما همان نقشه ا

 يبرا: گفتم. پناه مانده و به بزرگترش محتاج باشد خودش را چسباند به من یکه حاال ب يبچه ا نیع. کردم

 ؟یمالقات فرح یرفت نیهم

 بوده؟ يطرح کارگاه دزد یدون یاصالً از کجا م ؟یدون یتو از کجا م: بلند کرد سر

 آره؟. ستیمهم ن: دمیکش آه

 دمیترس یم. به تو نداشته باشه يبشم که کار کیبهش بگم حاضرم باهاش شر میرمستقیرفتم غ: تکان داد سر

 کنن ستیتو رو هم سر به ن

 گفت؟ یچ: فاصله گرفتم ازش

 دیخند: و راست نشست دیکش شیپلک ها يکف دست رو با
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که  نیا. کلمه نهفته بود کی نیهم يتو ایاتفاق دن نیتلخ تر ونیهما يبرا. زد یکلمه موج م کی نیا يتو درد

سواالت بود  یلیهنوز خ. رونیزباله پرت کند ب کیرا مثل  ونیامروزش بهش بخندد و هما بیو رق روزید کیشر

 يآن نامه ا ای. شدنش دیعلت ناپد. جرابه عنوان صاحب طرح به کل ما یمثالً ربط فرشاد متق. که جواب نداشت

 زهایچ یلیهنوز خ...  هیقض نیا ينقش آنا تو ای. کنند ستیرا سر به ن يشاد یمتیکه جعل کرده بودند تا به هر ق

 .نامعلوم بود

. دمید یرا م يانور دیبا. مهم نبود یول. شب بود مهیبه دو ن کینزد. از جا بلند شدم و به ساعتم نگاه کردم دوباره

 اعتماد کن. رو بسپار به من ینگران نباش همه چ: نگاه کردم ونیبه هما

 ندارم جز تو یچیمن االن ه: سر تکان داد و گفت درمانده

 یلیخ. میجمله داده بود کی نیبه خاطر ا ینیسنگ يبها. غصه ام گرفت یشدم ول یخوشحال م دیبا قاعدتاً

 .نیسنگ

گفت هرجا هستم خودم را . کرد یدست شیزنگ بزنم اما او پ يخواستم صبح به انور یزدم، م رونیخانه ب از

 بمون مهرداد ؟يریکجا م: در دنبالم آمدتا دم  دیناه. خواستم یرا م نیمن هم هم. برسانم هتل

 مراقب بابا باش حالش بده. نگران نباش. گردم یبرم: طرفش دمیچرخ

رفتم . حق داشت که دلخور باشد. هم گفته بود دیرا به ناه نهایحتماً تمام ا. نگفت یچینگاهم کرد اما ه دلخور

رو دست خورده و هم پول  ونیهما نکهیا. ماجرا سخت بود نیدرك تمام ا. ماندم اطیح يتو قهیو چند دق رونیب

 میبرس نجایک خر جان کنده بودم تا به ایکه مثل  یو هم بچه اش را از دست داده و حاال من به عنوان کس

ناخودآگاه چشمم . نگاه کردم نجایا اورندشیکه گفته بودم ب نمیپوزخند زدم و به ماش. دشیشده بودم تنها ام

را از دست  زمیمن همه چ. بود؟ حداقل خوب بود که او حالش خوب است دهیاالن خواب. نه فندقطرف خا دیچرخ

 نینه ا. آنا را زودتر طالق بده دیبگو دیشا. دوباره دو دل شود دیشا. ام االن فندق بود ییداده بودم و تنها دارا

حل شود تا  زیصبر کند تا همه چ دیداند با یم. هستم يمهم تر يکارها ریداند االن درگ یم. ستیقدرها بچه ن

قتل  يماجرا يپا کی کهطالق داد مخصوصاً حاال  یراحت نیشود به ا یآنا را نم. ام يبعد يبعد برسم به کارها

. اش من هستم ییرا از دست داده و البد تنها دارا زشیآنا هم همه چ. کند یفکرها را م نیاو هم االن هم. است

 .باز هم پوزخند زدم. کار یلیو تازه مهم تر از آن فعالً باهاش کار داشتم خ

آن را گذاشتم . من با فندق بود نگاه کردم یرا که تنها راه ارتباط یتلفن. شدم و راه افتادم طرف هتل نیماش سوار

چطور؟ از  یدر کار است ول يا نقشه نیچن دهیاحتماالً فهم ارشیک. پالتوم بیو انداختمش ته ج برهیو يرو
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او سهم  قیتا بعد از طر يباز يتو اوردیرا ب باید تخواس یم ونیما بوده اند؟ هما هیآنها هم عل یعنی با؟ید قیطر

چون تمام . کند یحتماً سکته م ونیماجرا باشد آن وقت هما نیا يپا کیهم  بایاگر د. بازار حشمت را باال بکشد

دانستم پشت  یمن واقعاً نم ونیبه قول هما... و هم حشمت  یهم فرح. خودش درآمده اند هیعل شینقشه ها

 اسریخاطر که جزو شرکت  نیباشند به ا ختهینقشه را ر نیبا هم ا یحشمت و فرح دیشا. تپرده چه خبر اس

 کاریورده اند بسرش آ ییبال نیچن دیفهم یم ونیاگر هما. میپا باش يخواسته اند ما سنگ جلو یبوده اند و نم

و آنها  شیها يزرا کرده بود طعمه بلندپروا باید ونیهما. شدم یلحظه پوچ و توخال کی يبرا. نشست ینم

 .کار را کرده بودند نیهم ارشیبرعکس با ک

من را به فندق وصل کرده بود و  ینامرئ يانگار رشته ا. ام را درآوردم و نگاه کردم یهتل ناخودآگاه گوش جلو

به خاطر . يشد یاالتیافتاده؟ نه خ شیبرا ینکند اتفاق. دیدلم لرز. دچار نوسان شده بود یرشته نامرئ نیحاال ا

ممکن است هست و . ستندین يزیها کم چ نیا. ياست که دلشوره گرفته ا ونیحرف ها از زبان هما نیدانستن ا

 .نه ایاست که نگرانم کرده فندق حالش خوب است  نیهم. را بر باد داده باشد ستمانین

. هم من را بشناسند دیشا. هتل هستم نیمسافر ا نیتر یمیاالن من قد. اتاقم را گرفتم دیداخل هتل و کل رفتم

 .برو. دانند برادرم را کشته اند؟ ول کن یم یعنی. اسم و رسمم ياز رو

ساعت سه شده . اتاقم بود يبعد تو قهیرسد و چند دق یگفت که االن م. زنگ زدم ياتاق و به انور يتو رفتم

مطمئن شوم حالش  دیبا. روم سراغش یرفت م يانور یوقت. دانستم چرا یهنوز نگران فندق بودم و نم. بود

 دایو نامزدش را پس پ فرهمند ایکند، هم زو ستیرا سر به ن ارشیتوانسته هم ک اسریاگر شرکت . خوب است

 .داشته باشد يکار شیبرا دیکردن فندق هم نبا

آمد جلو و دست . مشت خودم بود يجا. ابرو گره کرده به ورم صورتش نگاه کردم. آمد داخل و نگاهم کرد يانور

 به شما قالب کرده یرو ک يطرح دزد دمیفهم: گفت. میدستش را فشردم و نشست. دراز کرد

 گفته؟ نه یچ ونیهما میبگو بهش

 نشد؟ يخبر ياز شاد: تکان دادم سر

 نه: میزد به چشم ها زل

 ؟یرو بگ نیهم ياومد ینصفه شب: گفتم

 با من یتو هم کار داشت نکهیمث ا  -

 ؟یهست هیاصالً دنبال قض ؟یچ یینشد؟ اون شرکت کذا یاز فرشاد متق يخبر -
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 آره: آورد رونیب یآب معدن شهیش کیکوچک اتاق و  خچالیسراغ  رفت

 يرا گذاشت رو يدهانه بطر الیخ یهمان طور ب. دستش را پس زدم. را باز کرد و گرفت طرفم شهیو ش نشست

 ه؟یک يمرتضو: بعد نگاهم کرد. دیدهنش و سر کش

 چطور؟: راست نشستم. طور است نیحتماً هم ده؟ینقشه فروختن طرح را کش يمرتضو یعنی ؟يمرتضو

 جوابم رو بده تا بگم -

 شغل خوب داره هیاداره ثبت اختراعات  يالبته تو.... دالله  هینه بهتره بگم ... اره د هیخرده سرما هی يمرتضو -

 ه؟یدونم نسبتش با شما چ یکه م نویا -

 قیاونم از طر شناسمشیم شهیم یسال کیحدوداً . که آورد واسه کارگاه ینسبتش با ما؟ فقط همون طرح -

 .همون طرح کارگاه

 شناسدش؟یوقته م یلیزنت خ یدونست یم -

 ینه نم: و کالفه نگاهش کردم جیگ. است اسریبوده؟ آنا هم جزو شرکت  يآنا همدست مرتضو. باال رفت میابرو

 دونستم

. هم بابتش داده یگرفته و پول خوب ياون طرح رو آنا از مرتضو: و به جلو خم شد شیرا گذاشت کنار پا يبطر

 کردهیکار م یواسه ک يمرتضو میبفهم دیبا

 است؟ هیپشت قض يمرتضو نیدیکجا فهمشما از  -

به  يمرتضو قیطرح از طر نیا دمیفهم یوقت. گهیگرفته بوده د ییجا کیاز  ونیباالخره اون طرح رو هما -

. قاتیتحق هاشیبعد رفتم از هم دانشکده ا ،یبه فرشاد متق دمیپرس و جو کردم و رس ده،یدست شما رس

 با خودش هم حرف بزنم دیحتماً با. بوده یطرح هیگفتن دنبال ثبت . دکتراست پسره يدانشجو

 ؟یبا ک -

 يمرتضو -

 .به من گفته؟ نه صبر کن یچ ونیاالن هما میبگو بهش

 .سراغش میریفردا م. خوبه. خب یلیخ: جا بلند شدم از

 ؟يرینم: گفتم. سفت نشسته بود شیاما سرجا. زدم یکردم برود و بعد به فندق زنگ م یردش م دیبا

 جا بخوابم نیهم ياگه اجازه بد. شهیکم کم صبح م: به ساعتش انداخت نگاه

 نجا؟یا: باال رفت میابرو
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 آره جا که هست: به اتاق انداخت ینگاه

سر  یباشه بمون ول: نگاهش کردم. اخبار را صبح هم بدهد نیتوانست ا یم. بود بیوقت خواسته شدنم عج نیا

 ارمی یاز کارهات درنم

 ارمیمنم از کار تو سر درنم: دیدراز کشتخت  يطور رو همان

 دندونم رو مسواك بزنم: ییرفتم طرف دستشو. را لرزاند بمیج فیخف یلرزش. پنج بود. به ساعتم انداختم ینگاه

. نبود خودیدلشوره ب نیا. پشت در است یکیزده  امکیکه فندق پ دمیو د ییدستشو يرفتم تو. را نداد جوابم

ساعت سه صبح  يکرده باشند، انور یکیبا هم دست به  نهایممکن بود همه ا. دیلغز نییاز پشتم پا يعرق سرد

. نگاه کردم نهییآ يو به خودم تو ندفندق نوشتم چه کار ک يبوده، دستپاچه برا یک يکه بپرسد مرتضو امدهین

 .باختم یخودم را م دینبا

 ییجا هیبرم  دیبا: نگاه کردم يو به انور رونیب رفتم

 يریجا نم چیتو ه :نشست راست

 یدونیتو م -

 ؟یچونیپیبا دور دور کردن تو شهر ما رو م يفکر کرد: زد پوزخند

 شما رو؟ -

سرت  زهیریمور و ملخ م نیع سیاونجا پل ياالن اگه بر: واریبرداشت طرفم و کوباندم به د زیطرف در و خ رفتم

 برن بازداشتگاه یو هردوتاتون رو م

 ناکس خوب زده ها: زخم گردنم يچشمش سر خورد رو. کردم هلش بدهم عقب یسع

 نینداشته باش يکرده؟ به اون دختر کار ریتو رو اج یک ن؟یهست یشما ک. برو عقب -

 ینم. يهم ندار يخب چاره ا یول یشده البته شک دارم باور کن یتا بگم برات چ نیبش: داد به طرف اتاق هلم

 يتکون بخورقدم از جات  کیگذارم 

 دینداشته باش شیکار: نگاهش کردم درمانده

 هستم من؟ یطرف ک يفکر کرد: کرد نگاهم

مث سهراب پشت سرت  يمدرك گنده ا دینبا یکن یم میرو قا یکی یوقت نیبب: نشست مقابلم. را ندادم جوابش

 يجا بذار
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البته بعد . سراغش یتو رفته باش میزد یحدس م. بود ضیاون دختر مر: مطمئن نگاهم کرد. از نهادم بلند شد آه

 یدکتر که با شناخت شیببر يمجبور شیگفت اگه تو برده باش یعل. شهر يمارستانایو زبر کردن ب ریز یاز کل

 هیبه  زدیحدس م یعل. یعموم يجا هی شیسرت هست نبر يقدر عقل تو نیکه ازت داشتم مطمئن بودم ا

 و درست هم حدس زده بود یآشنا زنگ بزن

 ن؟یسهراب زنگ زدبه  -

 که کمتر از ابد بهش نخوره يباال جور ارمیهاش رو م يآره، بهش گفتم اگه نگه پرونده تمام گندکار -

 .داد یگفت من را لو م یرا هم نم نیاگر ا یحت. ترسو بود سهراب

خبرش کن  یکه باهاش در تماس یقیاز همون طر. اونجاست یاالن عل. کردم داتیاشجع پ قیاز طر: گفت آرام

 ببردش ینترسه و در رو باز کنه تا عل

 بهت اعتماد کنم؟ دیکجا؟ کجا ببردش؟ اصالً چرا من با: صورتم يرو دمیکش دست

اصالً من گفتم خودت در رو باز کن منتها گفت اول تو رو خبر . بلده اون در رو باز کنه یعل. ینکن یتون یم -

 دختره مقاومت کنه و کار خراب بشه میدز یچون حدس م. ینکن يکه کار احمقانه ا میکن

 ن؟یچکارش دار -

االن . ردت رو زده سیپل. وانهیکمکت کنم د خوامیم: ام یشانیانگشتش را فشار داد به پ یجا جست و عصب از

 بدن لیاونجا تا دوتاتون رو کت بسته تحو يمنتظرن تو بر

 رممکنهیردم رو زدن؟ غ ياونا چطور -

 میکن یدنبالت نم گهیشرکت گفتن د يکه اومدن جلو ياون روز: ستادیمقابلم ا و دوباره دیخودش چرخ دور

 خب -

کردن؟ که رد  یم بتیقدر تابلو تعق نیچرا ا يفکر کرد. ستنیدنبالت ن گهیخواستن مطمئنت کنن که د یم -

 .گم کنن

 حواسم بود. گفتن خودیمن مطمئن بودم ب یول -

کدومش؟ واسه  رون؟یب یرو بکش يشاد يخوا یم ایبرات شگرد اونا رو رو کنم برات  نمیبش يخوا یاالن م -

 لیدل یکنم که کارم ب یمجابشون م ایشم  یم قیتعل ای. دادم شیفهمن من فرار یفوقش م. نداره یمن فرق

 نداره گفته باشم یبه من ربط گهیبرگشت زندان د ياگه شاد ینبوده ول

 رون؟یمنتظرن اون ب یگیمگه نم رون؟یببردش ب خوادیم يچطور: گفتم. فیلو بالتک یعصب. بودم درمانده
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 تو فقط بهش زنگ بزن. کارش رو بلده یعل -

 يخوب وارد شد کالیبار: پوزخند زد يانور. را درآوردم اهیس تلفن

 الو؟: آرام گفت. يتوجه به او زنگ زدم به شاد یب

 در رو باز کن و همراهش برو....اومده کمک....نترس...نفر اونجاست خب کیاالن  يشاد: گفتم

 خرت و پرت هم داره با خودش ببره یبهش بگو هرچ: گفت يانور

 ه؟یک: دینال دهیترس يشاد

 مال خودته بردار لهیوس یهرچ ؟يدیشن. یشکیه: بستم چشم

حواست که . کنه یاالن بازش م: گفت بود که يگوشم به انور. را گرفت یکیرفت آن طرف تر و شماره  يانور

 .نجاستیآره ا. بشه يهست قشنگ پاکساز

 الو؟: گفت يشاد. طرف من دیچرخ

 زمیجانم عز: گفتم

 اومدن منو بکشن آره؟: کرده گفت بغض

 نشه تیطور چیه دمیگفته؟ من قول م نویا یک... نه : نگاه کردم يبه انور نیغمگ

 رو بگم يزیچ کیفقط . در رو باز کنم رمیمن دارم م: لرزان گفت يطور با صدا همان

 زمیبگو عز -

 بوده شتریسنش ب ایکه از ک یزن هی. زن بوده هیرو کشته  ارشیکه ک یاون کس -

 ؟يدر رو باز کرد. زمیباشه عز: دادم رونیرا ممتد ب نفسم

 يحالم رو به هم زد گهیبسه د: کرد و قطع دیرا از دستم قاپ یگوش يانور. در آمد رهیدستگ دنیچرخ يصدا

 بردش؟ یکجا م: از جا بلند شدم. دینگاهش کردم و هرهر خند منگ

 گهیم زنهیخودش زنگ م -

 بخور: آورد رونیب وهیآبم کیو  خچالیسمت  رفت

کنن همه  ییاالن اگه ازشون بازجو. يچرا به پدر و مادرش خبر داد گهید: اما اصرار کرد. را پس زدم دستش

 دنیرو لو م یچ

فقط اون . نگن يزیشدن چ هینترس توج: دیرا سر کش وهیآبم. دمیکرد؟ آه کش یواقعاً داشت کمکم م یعنی

 اونجا بوده یدونه ک یکه نم یکه خونه رو ازش گرفت یبنگاه
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 باشه ادتی یشینم یخوب یوقت مامور مخف چیدونه؟ ه یم: به تاسف تکان داد يسر. سکوت نگاهش کردم در

 میکن هیفردا اول وقت اونم توج دیبا: تخت و دور دهنش را پاك کرد يرو نشست

 آره؟ یآرسن لوپن یلیخ يفکر کرد: شماتت بار نگاهم کرد بعد

 خفه شو: تخت يرا ولو کردم رو خودم

 يرو من فرار يتونستم بهت بگم شاد یچرا نم يدیمن بود حاال فهم ریباشه همش تقص: ستادیسرم ا يباال آمد

 دنیفهم یسراغش همه م یرفت یدوبار م يدادم؟چون مث االن روز

 رد من رو زدن؟ يدیتو از کجا فهم: گفتم

 يشانس آورد. دمیزدن شن یحرف م میسیمکالمه دوتا از بچه ها رو که با ب یتصادف -

 شیدیمن شانس آوردم؟ تو دزد: نشستم

 ردشیدوباره نگ سیدم که پلکمک کر. میحساب شد یبه هرحال االن ب. يکرد مشیتو هم قا -

 یزنگ بزن به عل -

 نترس اون کارش رو خوب بلده -

 هتل نباشه؟ ياالن تو سیاز کجا معلوم پل -

 هستن -

 باال؟ ياومد يپس تو چه جور -

 سیبکن پل یتالش هی یرو بدون یهمه چ ياگه دوس دار. ومدمین یاز در اصل: نگاهم کرد و پوزخند زد ساکت

 سراغش ينر یه یکنیم میرو قا یکی یوقت نکهیمثالً ا. ادیدستت م زایچ یلیبعد خ یبش

 ببند: نگاهش کردم نیخشمگ

 .کار را کردم نیمن هم هم. به ساعتش نگاه کرد. دیخند بلند

 ازش؟ يدار يزیچ يشماره ا ؟یزنگ بزن هیبه بنگاه یتون یم: گفت

 االن؟: گفتم. تازه شش صبح بود ساعت

 ستیخب چون جا تره و بچه ن. کنن یکه خونه رو بازرس شنیاونجا خودشون وارد عمل م يومدین ننیاگه بب -

هتل  يو اومد رونیب يزد ونیکنن تو از خونه هما یبه هرحال االن همه فکر م. سراغ صاحب ملک رنیحتماً م

 احتماالً يشاد شیپ يکه بعد بر

 کرده باشم؟ میرو قا يمن ممکنه شاد دنیهمف یهمکارهات ک: گرفتم گفتم یرا م يطور که شماره دلوار همان
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برج  کیاالن نزد یول دنیدونم چطور فهم ینم گهیبعدش رو د. خونه زدن امروز عصر کیردت رو تا نزد -

 .يریکدوم واحد م يتو قاًیتو دق ننیمنتظرن که بب

 يالو خانم دلوار: گفتم. خواب آلود جواب داد ییسه بوق خورد تا با صدا تلفن

 شده؟ ضیدوباره مر یک ن؟یچه کار دار.... وقت صبح  نیا ...بله  -

 یچند لحظه گوش: گفتم. را بدم بهش یاشاره کرد گوش يانور

 ه؟یچ: نگاه کردم يانور به

 ؟يخانم دلوار: حرف رفت طرف پنجره یرا گرفت و ب یگوش

 یببرن آگاه حاتیتوض يسر کیممکنه فردا شما رو واسه : طرف من و گفت دیچرخ بعد

زن  کیرا کشته  ارشیکه ک یبود؟ فندق گفت کس دهیخر يآنا طرح را از مرتضو. کردم دوباره تمرکز کنم یسع

کم  زیهمه چ. انگار پازل در جهت مخالف در حال حل شدن بود یبود ول ارشیدنبال دوست دختر ک يانور. است

کله  يباز یخودشان را قاط پسبزنند،  نیاند ما را زم دهیبا هم نقشه کش یحشمت و فرح. شد یکم روشن م

جوجه دانشجو را قالب کرده اند  کیو دارو دسته آنها، بعد نقشه  اسریرفته اند طرف شرکت . گنده ها کرده اند

 . يو مرتضو تایآناه قیآن هم از طر  به ما،

 يبه آقا نیکه اجاره داد یبه خاطر ملک. خانم ساکت باش بذار حرفم رو بزنم:  گفت یبلند و عصب يانور

 یاونجا هرچ نیباشه فردا که رفت د؟یکن ادیداد و فر نیخوا یخب م یلیخ....حرفم رو بزنم دیگفتم بذار. دولتشاه

دولتشاه اجاره  ياون ملک رو به آقا اشم....دیو وسط حرفم نپر دیپس ساکت باش....دیبزن غیدلتون خواست ج

 ستینه الزم ن...دیدونست یواقعاً هم نم...وبهخ....نیآفر. خواستن اونجا رو یم یواسه چ دیدون یو نم نیداد

 هیازتون خواستن  نیخونه مبله جور کرده بود هیدولتشاه اومدن بنگاه و چون قبالً هم براشون  يآقا.....دیبدون

 قرارداد بستن؟ خوبه....دیجور کن گهیخونه د

 یم یشرکت چه غلط يتو ایطور بود زو نیاگر ا. شود یخود آن جوجه دانشجو هم همدستشان بوده، نه نم دیشا

 باند بوده؟ نیاو هم جزو ا ؟یکرد؟ سرمد چ

 !چقدررر؟ ون؟یسیحق کم.....  نیدیقرارداد رو نشون م: باال رفت شیدوباره صدا يانور

..... به شما بدن  یحال هیخواستن  نیره واسه هم یپولشون از پارو باال م شونیخب ا: به من نگاه کرد يانور

.... هستن  یخوب يمشتر نیبوده بگ ادیقدر ز نیا ونیسیچرا حق کم دنیاگه پرس.... نداشته  يا گهید لیدل چیه

....  یگیم يجور نیگفتم شما ا....  هینجوریا اقعاًنگفتم که و....  نیاجازه بد...خانم .... به شما هم لطف دارن 
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 رینه خ.... بوده  يهمه قراردادها حضور.....  دیزن ینم یکه هم که باهاش زنگ زدن حرف يشماره ا نیراجع به ا

 سمیخانم من خودم پل.... زندان  نیافت یآدم ربا م هیبا  يبه جرم همکار دیبگ نیاگه جز ا....  نینگران نباش.... 

کار شما فقط ان.... فهمه  ینم یکس....  هیاالن اونجا خال رینه خ....  دیخود دان..... نداره  یاسمم به شما ربط.... 

خوام  یم یه..... نزن پرده گوشم پاره شد  غیخانم ج....  ستیهم ن نیاز ا ریغ....  یدون ینم یچیبگو ه.... کن 

 ....نکن  حرف بزن  هیگر ن؟یگیم یسراغتون چ دناگه اوم نیخب االن بگ یلیخ. صدام رو باال نبرم

شروع کرد به  يانور. گرفت یاش م هیموقع ترس گر یشد ول یاگرچه مثل مردها قلدر م. هم زن بود يدلوار

 یمعلومه دختر باهوش...  نیآفر: ستادیوسط اتاق ا. اتاق و همان طور آرام آرام سر تکان داد يقدم زدن تو

هم نداره شما  یلزوم... است  دهیچیپ یکم هی هیمنتها قض....  سمیبله من پل....گفتم ینره چ ادتیپس . یهست

 يکار نیاگه ا. دینگران نباش. تموم شده نجایا یهمه چ. گهید یزن یهم زنگ نمدولتشاه  يبه آقا. یبدون يزیچ

 خداحافظ...حله  یهمه چ دیرو که گفتم بکن

 يا طهیعجب سل: را قطع کرد یگوش

 فرار خبر داره هیهم از قض میمنش: نگاهش کردم ساکت

 کمکش کرده باورش نشد هیمنش نیگفتم ا یبه عل: دیرا محکم به هم کوب شیدست ها کف

 ؟يدیاز کجا فهم -

فکرم رفت سمت . کمکش کرده یکیگفتم حتماً . يگفت مطمئنه که تو دنبالش نکرد یعل: کنارم نشست

داده بوده به  چیسه پ ریکه اومده بود شرکت سراغ تو گفت آنا گ یعل. حرفاست نیاون عاقل تر از ا یول. يماجد

 کرده بود؟ بیرو تعق یاون عل يجد. ا مطمئن شدم اونم کمکت کردههمونج. کجاست یدون یکه تو م تیمنش

 آره -

 شمیناراحت م يجد يخدا کنه خودش قاتل نباشه که جد. کالیبار -

 رفعت؟: باال انداختم ابرو

دوست  ایرفعت گفته بود زو. زن است که از او بزرگتر است کی ارشیگفته بود قاتل ک. افتاد يبه حرف شاد ادمی

را  يکند شاد یخونسرد کمک م یلیمن شده است و خ یفلسفه که منش لیفارغ التحص کی. ستین ایدختر ک

 .نجات بدهم

 ؟یکن یفکر م یبه چ: گفت يانور

 نه ایتونه قاتل باشه  یرفعت م نکهیبه ا: باال انداختم شانه
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 بخواب. یفهم یم. نگران نباش میشیم کیبه حل معما نزد میدار: تخت يرو دیکش دراز

 بخوابم؟ میخوابم؟ من االن نگران شادب -

 نگران بمون. خب نخواب -

. خواهشاً نرو طرف اون برج یرفت رونیفقط اگه  از هتل ب: خودش يرو دیطرف پنجره و مالفه را کش دیچرخ

 برو شرکت به کارهات برس

 اتاقت رفته باشم شیکن قبل از تفت داریمنو هم ب: دیکش ازهیخم

 حتماً شنود هم کار گذاشته نجاستیا سیاگه پل -

 يایب نکهیقبل از ا. دور گشتم کامل هیرو  نجایمن ا رینه خ -

 رون؟یب يریم يچطور -

 تو هم بخواب. ادیاالن خستمه خوابم م -

 داخل؟ انینم -

 بندازن رتیسراغ طعمه که گ يمنتظرن بر. اون خونه است يتو يکنن شاد یاالن فکر م. انیب ینه واسه چ -

 ؟يمن نرم و خودشون برن سراغ شادممکنه  -

شرکت به  يچطور يجد. گردن یاالن رفتن طبقه به طبقه برج رو م دیشا. آره ممکنه. بابا يا: طرفم دیچرخ

 ؟يچرخوند یرو م یاون گنده گ

 یبه بدبخت: دیترک یداشت م سرم

به  يبه آسمان که کم کم از سورمه ا شد؟یم یبعدش چ. نبود یمشکل یعنی دیراحت خواب يکه انور يطور نیا

که  يکار نیفردا اول. شدیروشن م یمن هم زودتر آب یکاش زندگ. داد نگاه کردم یرنگ م رییکمرنگ تغ یآب

 .باشد ردهرا درآو یشرکت لعنت نیآمار ا دوارمیام. بود یاضیر ارایکردم صحبت با  یم

*** 

. دوست مهرداد بود نیا. بود میرو يپوش و اخمو جلو اهیدست س کی يمرد. چرخاندم اطیرا به احت رهیدستگ

: انداخت و گفت نییسرش را پا دیمن را که د. کرد یمهرداد او اخم م يبه جا. عوض شده بود شانیحاال جا

 دیهاتون رو جمع کن لهیوس نیبر

 کیگذاشت و  نیآن را زم. هم دستش بود فیک کی. رفتم داخل و برگشتم نگاهش کردم یحرف چیه یب

 یدانستم دارد اثر انگشت ها را پاك م یم. درها شد رهیو تند تند مشغول پاك کردن دستگ دیکش رونیدستمال ب
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را که لباس ها و  یو آن پاکت اقات يرفتم تو. افتاده بودند ریزندان چندتا مجرم به خاطر اثر انگشت گ يتو. کند

 ندارم يزیچ: رونیداخلش بود برداشتم و برگشتم ب میداروها

 نجا؟یا یحمام هم رفت: کرد نگاهم

 آره -

موهات رو هم قشنگ جمع کن . سهیک هی يتو زیآت و آشغال مونده بر یبرو اونجا هرچ. میبدو وقت ندار -

 زود فقط زود. بمونه دینبا یچیه

 نکیع کیاتاق و  يآمد تو. را که گفته بود انجام دادم ییکارها. حمام و دور و برم را نگاه کردم يتو دمیدو

تخت و  يکرد رو يآن را اسپر. رنگ دستش بود یآب یعیبا ما شهیش کی. زد و دور و برش را نگاه کرد بیعج

 جمعش کن: تخت اشاره زد هب. شدند یمرئ ینامرئ ییبود رنگ گرفت و لکه ها دیکه کامالً سف ییجا

که  ییبه پاك کردن لکه ها شروع کرد. مالفه را جمع کردم. ها کرد کیحمام و همان کار را با سرام يتو رفت

و  دیکش رونیب فشیک يبزرگ از تو اهیس سهیک کی. کرد یمدام به ساعتش نگاه م. شده بودند یکف حمام مرئ

چرا : به من نگاه کرد. شد یو دوباره مشغول وارس رونیبرگشت ب. ختیرا که جمع کرده بودم داخلش ر يزیهرچ

 ؟یپوش ینم

 بپوشم؟ یچ -

 نه؟ يمانتو ندار: اش زد یشانینگاهم کرد و به پ متعجب

 بمون: سرش را چندبار تکان داد و گفت. انداختم سرباال

 مالفه بردار هیکمد  ياز تو: برگشت طرفم و گفت. و دوباره همان کارها را تکرار کرد دیچرخ دوباره

 بپوشش: زد و گفت یچرخ میراه افتاد طرف در و ن. را که گفته بود انجام دادم يکار

 ن؟یا: گفتم. رنگ بود یصورت مالفه

 بدو: تکان داد سر

 امیدر تا ب يبمون جلو: زباله را برداشت سهیک. سرم انداختم يرا رو مالفه

آبچکان بود برداشت و  يرا که تو ییها وانیل یکرد و حت یرا وارس زیدور همه چ کی. ستادمیو منتظرش ا رفتم

 کی يتو ختیباز شده بود را جمع کرد و ر خچالی يتو یکرد و هرچ را باز خچالیدر . سهیک يانداخت تو

 گفتم خوب بگرد: در يو آمد جلو گریزباله د سهیک

 ه؟یچ نیا: رشته مو را نشانم داد کی
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 گمیم یچ نیخب گوش کن بب یلیخ: گفت. اخم داشت یلیخ. نگفتم یچیه

 .امیتا من ب یمون یمنتظر م نگیپارک یدر خروج يجلو. نییپا ير یاز پله ها م: کردم نگاهش

 تنها برم؟ -

 آره زودباش -

 نگیبه طبقه پارک دمیرس یکردم و وقت یکیتند تند پله ها را دوتا . دمیلرز یم. سرد بود یلیخانه خ رونیب يهوا

 ایب: و گفت نگیآرام رفت داخل پارک. تا خودش هم آمد ستادمیا قهیچند دق. بود دهینفسم بر. سردم نبود گرید

 نییپا نیبرو اون عقب و بش: و گفت ستادیبلند ا یشاس نیماش کیجلو . سرش راه افتادم دنبال

 د؟یبر یمن رو کجا م: درمانده نگاهش کردم. دندیدزد ابانیخ يافتاد که من را از تو يبه همان روز ادمی

 میزود باش وقت ندار -

 دونه؟ یمهرداد م -

 ؟يمگر باهاش حرف نزد -

 ... یچرا ول -

آدم  یول یدونم سخته اعتماد کن یم. کنم یمن دارم کمکت م نیبب: دیکش قینفس عم کیطرفم و  دآم

 نه؟ ایبا من  يایاالن م. رهیرو بگ مشیکه موقع بحران زود تصم هیباهوش اون

را  اهیس سهیک. تا سوار شد دیطول کش قهیچند دق. نیماش يرفتم تو یحرف چیه یدهنم را فرو دادم و ب آب

را گرفتم  یصندل یلبه چرم. رو بکش باال یصندل: گفت. به من انداخت ینگاه میعقب و ن یصندل يانداخت رو

 نخور مبرو داخلش و تکون ه: گفت. بود یتابوت توخال کیمثل  رشیز. دمیو باال کش

 .بغلم يرا هم انداخت تو اهیس سهیک

 شمیخفه م: کردم بغض

 و تکون هم نخور نییگفتم درش رو بکش پا یط وقتبرو داخل فق. کشه یطول نم یلیخ -

. ستین یتحرک چیه: گفت یکی. نشسته بود نیماش يدر سکوت تو. به گوشم خورد یمیسیخش خش ب يصدا

 تمام ه؟یدستور چ

 تمام. دیباش تیدر موقع: گفت گرید یکی

جرات نداشتم  م؟یرفت یچرا نم. شده بود هیتعب یصندل ریکه ز یحفره تنگ يرفتم تو. فرمان ضرب گرفت يرو

 از هتل خارج شد تمام کیمورد : بلند شد میسیب يدوباره صدا. بپرسم
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 .هفت شده بود. نگاه کردم نیماش يساعت جلو به

 تمام. دیباش تیدر موقع: آمد صدا

 تمام ه؟یدستور چ. ردامادیم ابانیخ ریدر مس کیمورد : گفت گرید يصدا کیباز . گذشت گرید قهیدق چند

 به سمت شرکت در حرکت است تمام کیمورد : گفت گرید يصدا کی

 م؟یریچرا نم: دمینال. زدند یدرباره مهرداد حرف م داشتند

 تمام دیجوانب وارد ساختمان بش تیبا رعا... مرصاد : بلند شد میسیب يدوباره صدا. را نداد جوابم

 تمام میوارد شد یاز در اصل: دوباره صدا بلند شد. حرکت نکرد یرا روشن کرد ول نیماش

 نییبرو پا: حرکت کرد و گفت نیماش

االن از  اهیس ییدستگاه قشقا کی: بلند شد میسیب يباز صدا. برد رونیرا ب نیماش. مچاله شدم شدیکه م ییجا تا

 تمام ه؟یاومد دستور چ رونیب نگیپارک

 تمام هیک دیکن یبررس: گفت میسیب يتو یکس. ختیفرو ر قلبم

آمدن  نییپا يصدا. ستادیاز حرکت ا نیماش. آمد یخش خش آن هم نم يصدا یحت. خاموش شد میسیب يصدا

 نیساختمون هست نیسالم اهل ا: گفت یکی. پنجره آمد

 بله چطور؟ -

 چند لحظه -

 .شد دهیدر محکم به هم کوب. عرق شده بود سیتنم خ. ضربان قلبم باال گرفت. عقب باز شد در

 ومده؟ا شیپ یمشکل: گفت  رضایعل

 ن؟یرفت یکجا م -

 اومده؟ شیپ یچطور مشکل. سرکار -

 دیینه بفرما -

. نبود یشد مشکل یمورد بررس: گفت یکی. بلند شد میسیجلوتر دوباره خش خش ب یکم. دوباره راه افتاد نیماش

 تمام

 تمام هیدستور چ ستین یکس. میطبقه آخر: گفت یکی. آمد میسیب يصدا دوباره

 تمام. دیباش تیدر موقع -

 رونیب ایب: گفت رضایعل
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االن : گفتم. نگاهم کرد نهییآ ياز تو. آمدم رونیبه زحمت از آن دخمه تنگ ب نیماش يتکان تکان ها يتو

 داخل؟ رنیم

 میستیبرن ما که اونجا ن -

 داخل؟ رنیم -

 اگه مهرداد اومده بود کارشون راحت تر بود. رنیحکم ورود بگ دیبا -

 کنن دایپ يزیاگه چ -

 کنن ینم -

 ؟یهست یشما ک -

 افتاده گهیدوتا احمق د ریاحمق که گ هی: داد رونیب یرا عصب نفسش

 مهرداد؟ شیپ میریاالن م: نگران گفتم. بود یمنظورش از دوتا ک دمینفهم

. نشه نیتهش هم ستیالبته معلوم هم ن. بفرستن زندان رنیآره که قشنگ همه مون رو با هم بگ: زد پوزخند

 فتنیب ریممکنه پدر و مادرت هم گ

 ن؟یهست یبه اونا چه؟ شما ک: دمینال. کرد خی تنم

 منو؟ یشناس ینم -

 ییرضایشما عل. نیرو نشونم داد یکیاون خونه عکس  يتو نیبار هم اومده بود کی. شناسم یم -

 یشناسینم یاون روز که گفت. کالیبار ؟يجد -

 شهیم یدونستم اگه راستش رو بگم چ ینم -

 خوشم اومد. خوبه -

 اونجا؟ نیچرا اومد نیبگ شهیم -

 اومدم گند آقا مهرداد رو جمع کنم: ابانیخ کی يتو دیچیپ

 بود من اونجام؟ دهیفهم سیپل -

 نینوشت یاز زندان واسه هم نامه م دیوگرنه االن هردوتاتون با میدیما هم فهم نیشانس آورد -

 .ساکت ماندم. بود زیرآمیتحق لحنش

 شهیم بتیدوباره مص نیماش يتو نهیوضع بب نیگشت تو رو به ا. نییپا نیبش: فتگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٥٩٠ 

گذشته بودم  ياگر همان شاد. واقعاً الغر شده بودم. را باال فرستادم یصندل هیدادم به در و رو هیو تک نییپا رفتم

فکر کردم . افتاد که مهرداد من را رساند دانشگاه يبه آن روز ادمی. شدم یجا م یوجب قوط کی نیا يعمراً تو

بچه  يچقدر فکرها. شدم نیغمگ. ام نگرفت خندهاما . صندوق عقب ایعقب  یصندل. جلو یصندل. نمیکجا بنش

 .کردم یگانه م

را  نیکه ماش یالبد کس. ردم کرد سیخونسرد از جلو چشم پل یلیخ. رونیمن را آورد ب. را خوب بلد بود کارش

دانستم مهرداد  یداخل و بعد راه افتاد؟ نم ندیایصبر کرد تا آنها ب نیهم يبرا. سرباز ساده بود کیکرد  یبررس

 .داشت میسیآره ب گر؟یبود د سیپل. دارد سیدم و دستگاه پل يدوست تو کی

 دوستت داره؟ یلیمهرداد خ: دیپرس

 .نگفتم یچیه

 واسه خودت يخوب بساز یزندگ هی یتون یم. يوقت دار یلیتو هنوز خ. یکن عاقل باش یسع: داد ادامه

 ندارم حتیبه نص يازیدونم ن یممنون خودم م: آمد؟ گفتم یپشت سر دوستش سوسه م داشت

االن کجا : گفتم. جمع شده بودم نیدرست پشت سر خودش کف ماش. نمشیتوانستم بب ینم. نگفت یچیه

 م؟یریم

 .ماند ساکت

 ؟یسیشما هم پل -

جلو . نبود ینه مشکل. برمش یدارم م. میسیب ياز تو دمیرفت شرکت شن.... بله؟ : داد جواب. زنگ خورد تلفنش

ها  یشیم چارهیبزنه ب یبهرام؟ اگه حرف یمطمئن...  ن؟یحرف زد هیبا بنگاه. نبود یمهم زیچ یدر نگهم داشتن ول

ات رو نکرده بود عمراً  هیاگه بابام توص....کن عگم حواست رو جم یمن فقط م...  شهیحاال معلوم م... گفته باشم

خوام  یهنوزم شک داره به من؟ نه نم ایحاال باور کرد ...رهینه اون که بم....نداختمیهچل م نیخودم رو تو ا

 .خب یلیخ....شتیپ امیم نیتحفه اش رو بذارم زم....باهاش حرف بزنم فعالً

 ه؟یشما اسمتون چ: ممنظورش از تحفه من بودم؟ گفت. را قطع کرد یگوش

دولتشاه  ياگه آقا. مردمیمن داشتم م. یبکن خودیراجع به من فکر ب يشما حق ندار: گفتم. ساکت ماند باز

 نیافتاده بود یچه هچل يبود االن معلوم نبود تو دهینرس

 ياز مال و اموالش رفته رو هوا؟ اگه فکر کرد یکل یدون یم ؟یکن یدفاع م وانهیاز اون د ياالن دار: زد پوزخند

 یکن یبگم که اشتباه م هیتوپ دیص
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 نییبرو پا: نگاهم کرد نهییآ يتو. یصندل ينشستم رو یعصب

برم زندان  ستیبرام مهم ن.نییرم پا ینم خوامیمعذرت م یتا نگ. حرف دهنت رو بفهم: نگاهش کردم نیخشمگ

 ؟یفهم یم

 نییحاال برو پا. دیخب ببخش یلیخ: گفت. متعجب بود. صورتش برگشت حالت

خودش . ندارم شونیبه ا يکار... من : آرام گفتم. به رد کمرنگ زخم کف دستم نگاه کردم. میسرجا برگشتم

 محترم يآقا ستنیکردن ن دیهمه هم مثل شما فقط دنبال ص... اومد سراغم 

 نجایا: دمیپرس. میبلند شد يمحوطه پر از آپارتمان ها کیکه وارد  دمیاز پنجره د. بود واریانگار د. ساکت ماند باز

 کجاست؟

: پنجره گفت ياز تو. شد ادهیرا نگه داشت و پ نیو باالخره ماش میآپارتمان ها رد شد انیاز م. نگفت یچیه

 جا بمون تا برگردم نیهم

 ینم ینگران یآمد ول یخسته بودم و خوابم هم م. ده بودباز هم سردم ش. بازهم معطل ماندم. دور شد نیماش از

فکر را  نیاش است و ا یمیدوست صم نیا ایب. بد بود یلیکه زد خ یحرف. خودم جمع شدم يتو. گذاشت بخوابم

را فراموش کن برو  زیهمه چ میگو یکه تمام شد بهش م زیهمه چ. ولش کن. برسد هیکند خدا به داد بق یم

 .ناراحت است حتماً یحاال کل. یطفل ده؟یگفت مال و اموالش پر کش .خودت یدنبال زندگ

 رو بپوش نایا: دوباره برگشت و از پنجره دو تکه شال و مانتو انداخت داخل رضایعل

انداخت و راه  میبه سر تا پا ینگاه. شدم ادهیسرم و پ يو شال را هم انداختم رو دمشیزود پوش. گشاد بود مانتو

 ایب: افتاد

به  ییمایبلند شدن هواپ يصدا. مثل اکباتان. بزرگ بود یلیخ یمجتمع آپارتمان کی. دور و برم نگاه کردم به

 .خود اکباتان بود. نه مثل اکباتان نبود. گوشم خورد

 دییبفرما: و گفت ستادیاز برج ها ا یکی جلو

برگشتم . کرد ینگاهم م رهیخ هنوز داشت. دکمه را زد. طرف آسانسور میپشت سرم در را بست و رفت. رفتم جلو

 ه؟یچ: نگاهش کردم

خب مهم . طرز نگاه و حرف زدن را از من نداشت نیالبد توقع ا. دانم لحنم طلبکار و خشن بود یم. خورد جا

 .من هم توقع آن حرف مفت را نداشتم. ستین

 ....مهرداد : گفت. میآسانسور شد سوار
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 شونیبه خودم و ا. هیمساله خصوص نیا. بزنم یموضوع حرف نیخوام راجع به ا ینم: حرفش را بزند نگذاشتم

 مربوطه

 ستیخوب ن یول: طرفش دمیچرخ. صورتش شکل عالمت تعجب شده است دمید یآسانسور م ينقره ا وارهید از

 دیراجع بهش قضاوت کن دیرو نشناخت یتا کس

. آمد رونیشوم و دنبالم ب ادهیصبر کرد من پ. در باز شد. آسانسور طبقه آخر نگه داشت. انداخت نییرا پا سرش

 ...امنه  يخونه  هی نجایا: انداخت دیاز درها و کل یکیرفت طرف 

 ه؟یامن چ يخونه  دیدون یم: و ادامه داد میشد وارد

 نه -

بهش  رونیاز ب  یخونه هاست ول هیبق هیشب ظاهرش. بشن یمخف دیکه با ییکردن اونا یواسه مخف ییجا هی -

از شبکه مخابرات گم  یشیواردش م یکالً وقت. دهیآنتن نم لیساخته شده که موبا يجور وارهاشید. ندارند دید

 کردم ورتدلخ یلیانگار خ یول یاخمات رو باز کن یکم هیرو گفتم که  نایا. یشیم

از  یکیرابط دارم که  يسر هیعده خاصه منتها من  هیواسه  نجایا: لبخند زد. نگفتم يزیچ یکردم ول نگاهش

 آوردم ریرو گ نایا

 یدلم م. بود يخانه جمع و جور و ساده ا. سالن کوچک بود يکه تو يمبل ساده ا يتکان دادم و نشستم رو سر

 .دمینپرس یول نجایا دیآ یخواست بپرسم مهرداد هم م

با آشناهات ازش  دیشما نبا یول ستین يریخط تلفن امن هم داره که قابل ردگ هی. آماده شده یهمه چ: گفت

 ستیناممکن ن شیابیهستن رد یکه توآگاه ییچون واسه اونا. يریتماس بگ

 ممنون: گفتم آرام

 رفع شد؟ تیاالن دلخور: مقابلم و لبخند زد نشست

 بله: تکان دادم سر

 خوبه؟. رهیتماس بگبه مهرداد که باهات  دمیشماره رو م یول: گفت

که چند . خواستم یرا م نیغصه ام گرفت چرا؟ خودم هم هم. دیآ یکه مهرداد نم یعنی نیا. کردم نگاهش

 خواد ینم ستینه اگه الزم ن: گفتم. ازش دور باشم يروز

 ؟يدوست دار یقیموس: دیخند آرام

 آره چطور؟: نگاهش کردم متعجب
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اگه . اونجا چندتا کالکشن خوب هست: شده بودند اشاره زد فیکه کنار دستگاه ضبط صوت رد ییها يد یس به

 واسه آرامشت هم خوبه. حوصله ات سر رفت بذار گوش کن

 ممنون -

 .بود نجایمدت ا هیبوده که  یخانوم هیمال . کمد چند دست لباس هست يتو: جا بلند شد از

 یتونیم ياگر مجبور شد یاندازه نباشه ول دیشا. به اسم کلوئه یکی: دیرا رو به سقف گرفت و آه کش سرش

 زهیتم. یاستفاده کن

 درسته؟ یستین سیشما فقط پل: بود؟ گفتم یک قاًیدق رضایعل نیا کلوئه؟

 فرض کن آره: طرف در رفت

آفتاب . لمب يمانتو را در آوردم و افتادم رو. در را بست و رفت. میحرف بزن شتریصبر نکرد دو کلمه ب یحت یول

 .دمینور خواب کیبار يرشته  ریو ز نییرفتم پا. میرو يموکت جلو يپرده افتاده بود رو ياز ال

. شدم یها خسته م يدر به در نیکم کم از ا. کرد یم رونیپوستم و سرما را ذره ذره از تنم ب يرو دیتاب یم نور

 يحرف ها یول. چشم انتظار برگشتن مهرداد بودم اریاخت یتوانم ادامه بدهم و ب ینم گریکردم د یحس م

طور که به خاطر من  نیا... داشتم  دوستفرض کردم اگر من هم به اندازه مهرداد او را . داد یدوستش  آزارم م

قدر به خاطرش دست و پا زده بودم آن وقت ممکن بود چه  نیاگر من هم هم.... تالش کرده بود ... بود  دهیدو

 شتریحتماً اگر ب. ام کرده بود یحاال هم عصبان نیهم ینشان بدهم؟ حت رضایعل يحرف ها نسبت به یواکنش

من و مهرداد برعکس بود و من بودم که  ياگر جا. گرفتم یبه دل م نهیکازش  تیدوستش داشتم جز عصبان

آن  یوقت. تایآناه يکردم خودم را بگذارم جا یسع. شد حتماً یزدم اوضاع بدتر هم م یطور به آب و آتش م نیا

 نهیک دینبانه او . دیقلبم لرز. دارد نهیاو هم از من ک یعنیمتهمم کرد،  یو به هرزگ دیطور پشت تلفن به من توپ

 بشود؟ یکه چ. زدم یباهاش حرف م دیحتماً با. گرفت یمن را به دل م

شود؟ حاال  یمگر م. ط داردمهرداد گفت مشکل ما به خودمان رب. شکمم بود يحاال رو. باالتر دیخز یم آفتاب

 يهم که تو يآنا هرکار بد. بزند یحرف نیتواند همچ ینم گریداند شوهرش من را دوست دارد د یکه آنا م

. اش یو قانون یزن شرع. است دمهردا یمشترکش کرده باشد حق دارد از من متنفر باشد، چون زن رسم یزندگ

کار من را بکشد  نیممنوعه آنا وارد شده، اگر به خاطر ا يها میکردم که به حر یحس م يخودم را مثل متجاوز

نشستم و . کار را بکنم نیجز من را دوست دارد ممکن است هم یکیمن هم اگر بفهمم شوهرم . حق دارد

قلبم . داشته باشد نهیبه من ک دیمن را انتخاب کرده، آنا نبا مهرداد ه؟یمن چ ریتقص یول. را بغل گرفتم میزانوها
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قدرها  نیآورد؟ ممکن است او را بکشد؟ نه آنا ا یسرش م ییکند چه بال دایپ نهیاگر به مهرداد ک. ختیفرو ر

 مثلرا  شیزانوها. چشمم ظاهر شد يجلو ارشیآنکه خودم بخواهم دوباره ک یب...  اریاخت یب. ستین وانهیهم د

خاطر  نیا دوست داشته به همر ارشیکردم ک یکه فکر م یآن زن. کرد ینگاهم م نیمن بغل گرفته بود و غمگ

 یرا هضم کنم ول هیقض نیکردم ا یرا انتخاب کرد؟ سع بایکرد؟ چون د یعروس بایبا د ارشیاو را کشته؟ چون ک

اگر هم  یعشق ناتمام بکشد؟ حت کی رجرات کرده او را به خاط یک. بود ونیپسر هما ارشیک. بود رممکنیغ

 ونیچون هما. ردیانتقام بگ ونیخواسته از هما یکرا را کرده م نیا ینبوده، هرک ارشیکار را کرده به خاطر ک نیا

 .باشد يگریجور د زیکاش اشتباه کرده باشم و همه چ. دیرا کش ارشیو ک بایبود که نقشه ازدواج د

*** 

 یداً به رفعت مبع دیبا. گفت اصالً دور و برم را نگاه نکنم يانور. و راه افتادم نمیماش يخونسرد نشستم تو یلیخ

 یول رمیگیفکر کردم حالشان را م. بود دهیفا یب يهمه موش و گربه باز نیا. را بردارد نشیگفتم برگردد و ماش

اگر هم . گفت که دور و بر آن خانه هم نگردم يانورحاال فندق رفته بود و . برعکس حال خودم گرفته شده بود

که از هتل  یالبته وقت. داشتم آنجا مستقر شوم میبا زنم مشکل دارم و تصم میشد بگو چمیپاپ یاز آگاه یکس

گفت  یم يجور که انور نیا. را هم نداشتم شتریب يحال دروغ ساختن ها یبود ول يبهانه مسخره ا. خسته شدم

 رندیبگ دهند تحت نظرم یم حینه چون ترج ایخبر دارم  يشاد يسراغم که بدانند از جا ندیایاحتمالش کم بود ب

 .بد ایاو را برده خوب است  یکه عل ییجا. دانستم کجاست یخب حاال واقعاً نم. بپرسند میمستق نکهیا يبه جا

 نیتوانم بزنم و ا یتلفن هم نم یحت. شود سیراست و ر زیهمه چ یتا وقت نمشیتوانم بب یگفت نم يانور

 یب. کند یم ضتیمر ياعتماد یهمه ب نیا. آنها طرف تو هستند. شک را تمام کن. یلعنت. کند ینگرانم م

دهم  یم حیترج تیموقع نیدر ا یام ول دهیرا به تجربه فهم نیا. احمق و ترسوست يمال آدم ها ادیز ياعتماد

آنها . کرد دییرا تا يهم داستان انور يهرچند شاد. راحت باشد که اشتباه نکرده ام المیخ یاحمق و ترسو باشم ول

گره  نیکن زودتر ا یسع. ولش کن. به هم بود هیداستانشان کامالً شب اتیودند و جرئنزده ب یحرف چیبا هم ه

 .یو خودت را خالص کن یرا باز کن یلعنت

 یعده دارند پشت سرش بازار را قبضه م کیفکر کرده  یهمانیم کیبعد از  ونیهما دمیکه فهم نجایتا ا خب

طرح  کی. داده بوده شنهادیبهش پ یهمانیکه آنا شش ماه قبل از م یمتوسل شده به طرح نیهم يکنند و برا

گفت . از شرکت بگذارد رونیقرار مالقات ب کیو بخواهم که  رمیتماس بگ يگفت که با مرتضو يانور. يدزد

سوءتفاهم ها  میبتوان دیشا. میزنیو با هم حرف م نمشیب یباالخره م. خوب است نیا. دیآ یهم همراهم م یعل
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 یاگر م دیشا. دیرا بگو قتیحق يدانم مرتضو یم دیبع یول. رمیهم خبر بگ يو از حال شاد میرف کنرا برط

 يانور. هچل انداخته نیا يداده و او را تو ونیرا به هما یجعل براو بوده که خ. بهتر بود یمالقات فرح میرفت

 .دانم ینم. میدار يبه مدارك محکم تر ازین یمالقات فرح ياست و از نظر او برا رندهیگ میفعالً تصم

 یخواب آرام و ب کی. به خواب داشتم اجیواقعاً احت. رفت یم جیسرم گ. شدم ادهیپ نیشرکت از ماش يجلو

 يگردنم بدجور تو يرد خراش رو. نگاه کردم نهییآ يسوار آسانسور شدم و به صورت خسته خودم تو. دغدغه

 .مرتب کردم یرا کم میو موها دمیلبه پالتو را باالتر کش. چشم بود

 گرید یکی. منتظر ماندم ؟یاضیر... رفعت بود با . بحث دو نفر وادارم کرد صبر کنم ياز باز شدن در صدا قبل

 نداره یربط چیبه من ه. دیبا خودش صحبت کن: گفت یرفعت داشت م. سه تا زن بودند. هم بود

بخش  ارنیم رنیگیم میرو تصم یهرک... که  شهیخانم دادخواه نم شیپ میبر دیبا: گفت یسوم م نفر

 ها یزحمتش واسه ماست پورسانتش واسه نورچشم....ما

 زنم یباهاش حرف م ادیخودش ب رینه خ: گفت یعصب یاضیر

به ساعتم  یبود شرکت؟ نگاه امدهین یشکیه. داشتم و خبر نداشتم یفروش مودب ریمن؟ چه مد یعنی خودش

 آنا کجا بود؟. دیایب بود دیکه بع ونیهما. انداختم

 کتا؟یگم  یدروغ م....  شنهادیپ نیاز ا ومدهیتو هم بدت ن: گفت یاضیر

 رونیداوطلبانه از اون بخش اومدم ب ادیم ادمیکه  ییتا اونجا: پوزخند زد رفعت

تا  ینشست رونیب يبود و سگ دو زدن بود اومد یچیبه ه یچیآره خب اون موقع که ه: گفت یعصب یاضیر

 يبرگرد يایسوسه ب يبعد بر نجایبه ا میبرس

سال  تشینها. مونم یم نجایا یلیفکر نکن خ. قدر گدا گشنه نشدم که نون تو رو بدزدم نیهنوز ا: گفت رفعت

دولتشاه اوضاعش به هم  يکه خود آقا نهینگفتم واسه ا یچیاالن هم اگه ه. جوش نزن یلیآلمانم، خ گهید

 چرخ يخوام بشم چوب ال ینم ختهیر

 م؟یاحمق یکن یچرخ؟ فکر م يچوب ال: سوم گفت نفر

 د؟یستین: خونسرد گفت رفعت

 دونم یمن م یبا هردوتاشون داشت. شهیکه باورم نم يندار ينگو باهاش سر و سر: بلند گفت یاضیر

 م؟یبود ایهردوتا؟ منظورش من و ک. دیپشتم لرز رهیت

 دونم یهم م گهید يزایچ یلیخ: آرام تر ادامه داد یاضیر
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 انیبه کار نم گهید یدون یکه م ییزایاون چ: گفت رفعت

 ؟يا گهید يزایچه چ: سوم گفت نفر

 کتا؟یبخارتر از باباشه نه  یمهرداد ب: با تمسخر گفت یاضیر

 هیقض نیهمه درباره ا يداشتند جلو. به گوشم خورد ینیه يصدا ون؟یرفعت با هما. از تعجب باز ماند دهنم

 رهیدستگ يبافتند؟ دست گذاشتم رو یچرت و پرت م

 گنیاز خودشون بپرس بهت م: گفت رفعت

 شیو دانش رو به رو یاضیو ر زشیرفعت خونسرد نشسته بود پشت م. دیرا چرخاندم و صداها خواب رهیدستگ

خانم دادخواه : دمیبهشان انداختم و پرس ینگاه مین. رفتم داخل و هرسه نفرشان بلند شدند. بودند ستادهیا

 ومده؟ین

پدرتون هم . ستیبهشون حالشون خوب ن دیگفتن زنگ بزن. نه ای نینه زنگ زدن بدونن شما هست: گفت رفعت

 هنوز ومدنین

سر تکان دادم و به . کردم یم یحرکت اشتباه دیاما نبا. کرد رییدفعه احساسم به رفعت تغ کیدانم چرا  ینم

 ن؟یزود اومد: و دانش نگاه کردم یاضیر

کنه؟ منتظرن  میتنظ دیبا یرو ک نزویقرارداد شرکت ک...  ریصبح به خ: گفت یاضیر. شدم رهیصورتشان خ يتو

 دولتشاه يآقا

 انیزودتر ب نیفروتن بگ يبه آقا دیزنگ بزن: کردم به رفعت رو

 دیاریمن ب يقهوه هم برا هی: طرف اتاقم رفتم

کرد چشم از  یسع یاضیبست و ر عیرا سر ششیدانش ن. نمیطرفشان تا عکس العملشان را بب دمیچرخ عیسر

 ایشما ب: به دانش اشاره کردم. رفعت بدزدد

 ؟ینیمن گفتم بش: که گفتم ندیرفت بنش. دانش در زد و داخل شد. اتاق و در را بستم يتو رفتم

بود که اگر  ییاز آن زن ها یکی نیا ارش؟یآن شب دعوت کرده بود؟ ک یمهمان ياو را برا یک. ستادیا دوباره

. چاپلوس. دادم نسل بشر منقرض شود و طرفش نروم یم حیبود ترج نیزم يتنها بازمانده از جنس مونث رو

 .و البته آدم فروش یخرک ياهل عشوه ها. زن رآبیز. يموذ

 نجا؟یا شهیم دیقرادادت سال به سال تمد: و گفتم یصندل يرو نشستم

 بله چطور؟ -
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 حسابت رو آماده کنه هیزش بگو فرم تسوسا يبه آقا. يحسابدار يریم -

 آخه یواسه چ ه؟یتسو ؟یچ -

 ستین یاجیدادم بهت احت صیکه به عنوان کارفرما تشخ نیواسه ا: یدادم به صندل هیتک

 فهمم ینم یچ یعنی. نجامیهفت ساله ا.... دولتشاه من  يآقا: جلوتر آمد

 یواسه چ یبفهم یخوب فکر کن ینیبش یکنیم دایوقت پ يشد کاریب یوقت: شدم جلو خم

 نداشتم از اون حرفا يمن منظور... به خدا : جلوتر آمد

 کدوم حرفا؟ -

 که االن گفتم یینایهم -

 دمینشن يزیمن که چ -

 بخش فروشه ریمد یاضیخب خانم ر....  دینیبب.... دولتشاه  يآقا -

  خواستم؟ حیمن توض: را باال بردم دستم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

چرا سر من . بخش فروش ادیخانم ب نیناراحته که ا یاضیخانم ر. من نبود ریتقص: چاندیرا به هم پ شیها دست

 آخه؟ دیکنیم یخال

. تونم اخراج کنم یاونو که نم. بخش فروشه ریمد یاضیخانم ر. گهید یخودت االن گفت: یدادم به صندل هیتک

و  يریشما م. کنمیم حلش ممنم دار. یکه مشکل رو حل کن ندازهیمن مشکل داره تو رو جلو م میاون با تصم

 یاضیهم خانم ر ینکن یونخودت رو گوشت قرب يریگیم ادیهم تو  يجور نیا. شما يجا ادیخانم رفعت م

 نشه یدهنش رو ببنده تا خودش هم رفتن فهمهیم

 یشما نم. هستم مهیمن ب. کنم یم تیاداره کار شکا رمیم: گفت. دیلرز یچانه اش م. صورتش برگشت رنگ

 رونیب يبنداز يجور نیمنو ا یتون

. کنم یم هیکرد که باهاش تسو یحاال هم ورشکسته است خدا را هم شکر م نیشرکت هم نیدانست ا یم اگر

 دییبفرما. ستین یمشکل ؟يخوایخسارت م. دیکن تیشکا دیهرجا دوست دار: دمینفس کش قیعم
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. حرفش را بزند يو زار هیگر یشد که ب دایزن پ کیباالخره . کرد ینم هیخوب بود که گر. نگاهم کرد منگ

 نیشیم مونیپش: و بعد گفت ستادیا هیچندثان

 ؟یکن یم دیتهد: باال رفت میابرو

 کنم؟ دینه چرا تهد. آپشن دارم، تجربه دارم یبه هرحال من کل: باال انداخت شانه

. قدر باهوش باشد نیا دیآ یواقعاً؟ بهش نم. بوده ارشیاو دوست دختر ک دیرا درآورده؟ شا یکی نیآمار ا يانور

هم او دوست  دیشا. وقت ها راجع به زن ها اشتباه فکر کرده ام یلیچند ماهه نشانم داده بود که خ نیتجربه ا

خب حرفات رو  یلیخ: گفتم. شد یپررو م نروگفتم  یاگر م یفرستادمش برود ول یم دیبوده، نبا ارشیدختر ک

 دییبفرما يزد

همه سال  نیا: طرف من و گفت دیچرخ. دانش نگاهش کرد. رفعت آمد داخل. قدم برداشت به سمت در کممح

 ستین نجایمن ا يدونستم جا یم دیاز همون اول با یول دم،یزحمت کش نجایا

: گفتم. رفعت قهوه را گذاشت و خواست برود. رفت رونیاز کنار رفعت رد شد و از اتاق ب م،یبگو يزینکرد چ صبر

 دیصبر کن

 زنگ نزده با من کار داشته باشه؟ یکس: گفتم. طرفم دینچرخ یول ستادیا

 رو خدمتتون ستشیل ارمیم: طرف در رفت

 سازش؟ يالو آقا: سازش را گرفتم یداخل. رونیب رفت

 دییبله بفرما -

 یکنیمعطلش م ينفهمه دار یول. خوام اخراجش کنم ینم. کنمعطلش . هیواسه تسو ادیاالن خانم دانش م -

 يزیچ کیفقط . چشم -

 بله؟ -

به . ستین یشکیه یعنی. ستیخانم دادخواه هم ن. ختهیبه هم ر یهمه چ نجایسرمد رفته ا يآقا یاز وقت -

 ...پدرتون هم گفتم 

چه  نمیباش تا بعد بب يفعالً سرپرست بخش حسابدار. میکن یقراردادت رو عوض م. ادیفروتن ب. خب یلیخ -

 کار کنم

 يزیچ کیممنون و  -

 ؟یچ -
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 ...اختالس  هیراجع به قض -

 ؟یچ: دستم جا به جا کردم يرا تو یگوش

 د؟یاالن وقت دار -

 ایآره ب -

ترنم  اسم ها باز هم اسم يتو. میرو يرا گذاشت جلو ستیاتاق و ل يرفعت برگشت تو. را قطع کردم یگوش

 نجا؟یخانم چندبار زنگ زده ا نیا: گفتم. دختر نیکرد ا یول نم. بود

 با شما حرف بزنه دینگران دوستش بود و گفت با.  یلیخ: آنکه نگاهم کند گفت یب

 ....شما : خواست برود که گفتم یم. تکان دادم يسر

ممکن است او و . نکرده دایازش پ یچیگفت ه یکه م يازش بپرسم؟ انور. طرفم و ساکت نگاهم کرد دیچرخ

 دمیمن اون حرف ها رو شن: با هم سر و سر داشته اند؟ گفتم ایک

 خواستم برم اون بخش ینم نیواسه هم: دیکش یقیعم نفس

 راست بود؟ -

 د؟یکن یفکر م یخودتون چ: زد پوزخند

 بوده یچ هیضخوام بدونم ق یفقط م. کنم ینم يفکر چیمن االن ه: رفتم مقابلش نشستم. ندیبنش خواستم

کردن که من و پدر شما  عهیشا. بخش فروش بودم يکه تو شیوقت پ یلیخ. ستیمال االن ن: تند پلک زد تند

. یخود شما نگذاشت یول رونیب امیخواستم از شرکت ب یم یحت. رونیبود که از فروش اومدم ب نیواسه هم.... 

 ست؟ین ادتونی

 راست بود؟: گفتم. است و خواستم که بماند یبه نظرم آمد آدم خوب. بود ادمی

 هست؟ يزیما چ نیاالن ب: به تاسف تکان داد يسر

 نه -

 یاالن هم اگه موندم چون شما گفت. بود عهیشا. طور بود نیخب اونم هم -

 نیبوده بگ يزیاگه چ: گفتم. توانستم حرفش را باور کنم ینم نه

 ییکار کردن تو جا دمید یکردم ول یه بودم که داشتم کارم رو مکارمند ساد هیمن . نبوده یچیه: جا بلند شد از

. نکنم شرفتیدادم پ حیحرف مفت و دروغ و دونگ ترج کیبرابره با هزار و  ادیز یکه فرصت ها کمه و متقاض

 قبالً هم بهتون گفته بودم
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 ممنون. دیبردار دیتون یم گهیرو د نوتونیماش: تکان دادم و فنجان قهوه ام را برداشتم يسر

بودم  دواریو ام اورد،یتر آمارش را درب قیدور دق کیگفتم  یم يبه انور دیبا. رفت رونیاز اتاق ب یحرف چیه یب

را گرفتم و  يشماره مرتضو. نداشتم نانیاطم يزیچ چیاالن واقعاً به ه. نکند دایداخل پرونده اش پ یبیعج زیچ

دانم چه  یگفتم که م. نگران است یلیخ کهگفت  یم شیتن صدا. نگران بود. قرار هماهنگ کردم کیباهاش 

 .آورم یسرش م ییبد بال دیایزده و اگر ن يگند

 یبه نظر م يریپسر آرام و سر به ز. نگاهش کردم قیدق. شد دایرا که گذاشتم سر و کله سازش هم پ یگوش

 دمید یحاال م یرا داشتم که بار اول موقع نگه داشتن رفعت در شرکت داشتم ول ینسبت به او همان حس. دیرس

 داخل ایب: گفتم. ارزد یام به لعنت خدا هم نم یحس يها صیکه تشخ

بلند شد و آن را گذاشت  د،یپوشه د يام را که رو رهینگاه خ. پوشه هم دستش بود کی. مبل يو نشست رو آمد

 ...سرمد کرد  يقاکه آ يبعد از اون کار: مقابلم

. باهاشان سر و کار داشت ارشیکه ک ییتمام قراردادها. گزارش داخل پوشه آشنا بودند. را باز کردم پوشه

 خب؟: نگاهش کردم

تمام  گهیبار د کیمجبور شدم : چشمم به گزارش ها بود و او ادامه داد. مبل يبرگشت و نشست رو دوباره

 کنم یحساب ها رو بررس

 مجبورت کرد؟ یک: ردمنگاهش ک دوباره

 امروز صبح منظورمه نیهم -

 ؟يامروز صبح مجبور شد: به هم گره زدم ابرو

 ...واسه گزارش  انیکردم خودشون م یفکر م... بله  -

 ؟یک -

 پدرتون -

کردم  یسع. کرد یم يکار انهیاز سازش خواسته بود گزارش ها را نگاه کند؟ چرا؟ باز هم داشت مخف ونیهما

 خب؟: هم و گفتم يرا قفل کردم تو میآرام دست ها. را کنترل کنم تمیعصبان

هم بهتر باشه با  دیدونم شا ینم: نفس گرفت. شده بود رید گرید یگفته ول یم يزیبه من چ دینبا دیفهم انگار

 خودشون حرف بزنم

 دییبفرما...  انیخودشون نم: ام یدادم به صندل هیتک
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 ...کرده  ییمرحوم برادرتون باهاشون معامله ها که ییشرکت ها نیا: من کنان گفت من

 رو بگو نیا ،يدیفهم یچ... خب  یلیخ: فنجان قهوه ام را برداشتم یعصب. زد یکند و حرف نم یم جان

 کنند یبا ما کار نم گهیوقته د یلیخ نایا: مبل جا به جا شد يتو

 ... یعنیکنن؟  یکار نم: به هم گره زدم و فنجان را سرجا گذاشتم ابرو

 ...ورشکسته ان : گفت آرام

 دینیبب: را نشان داد ییشد و پوشه را ورق زد و با انگشت جا بلند

ورشکسته بود که آن حسابرس  يبا شرکت ها یقالب يمعامله ها نیبه خاطر هم. انگشتش را گرفتم رد

 زیخرده ر يرکت هاش نیکه جا به جا شده راحت رد و بدل شده اند، تعداد ا ییبود پول ها دهیمحرمانه فهم

به سازش نگاه . نبود يا زهتا زیچ. امکان نداشت یفروشش به راحت يتمام قراردادها یبود که بررس ادیآنقدر ز

 دونستم یرو که خودم م نیخب ا: کردم

 منظورم به اسم شرکتا بود... بله : کرد نگاهم

را  نیها را چک کرده بود، او ا يزیآن حسابرس فقط قراردادها و وار. گره زدم و دوباره به اسم ها نگاه کردم ابرو

 يکردم جلو یسع. کردم خودم را کنترل کنم یچشم بستم و سع...کرد  یکار نم نجایچون ا... بود  دهینفهم

 بوده؟ یگزارش ها دنبال چ يتو رمپد:بودم؟ آرام گفتم دهیرا نفهم نیچطور ا. سازش خونسرد بمانم

 شرکتا نیاسم هم: هم يرا جفت کرد تو شیمقابلم و دست ها ستادیا راست

 ممنون. باشه: تکان دادم سر

 مونه یخودمون م نیب نیا: بلند شدم یصندل يرو از

 ....با خانم دانش : تکان داد يسر دییعالمت تا به

 که گفتم رو انجام بده يهمون کار -

 بله چشم -

الزم بود به . توانستم بخوابم ینم یآمد ول یخوابم م. مبل ولو شدم يخسته و درمانده رو. رفت رونیاتاق ب زا

 نیبگ یاضیبه خانم ر: رفعت را گرفتم یداخل. هست یبه چ یچ دمیفهم یخودم م دیاول با م؟یهم بگو يانور

 ادیب

خنک  يپنجره را باز کردم بلکه با هوا. برد یکردم دارد خوابم م یحس م. و چشم بستم یدادم به صندل هیتک

 .خواب از سرم بپرد
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 نیداشت يبا من کار: آمد داخل یاضیر

 نیبش: مبل اشاره کردم به

او . هستند یشرکت ها جعل نیتوانست بفهمد که ا ینقطه؟ فقط او م نیاز کجا شروع کنم که برسم به ا. نشست

 یاضیر یبازار فروش نبود ول يسرمد تو. د پول جا به جا کندتوان یم قیطر نیاز ا دیتوانست به سرمد بگو یم

 خب: و گفتم دمیرا سر کش امنگفت؟ قهوه  يزیاختالس بود، پس چرا سرمد چ يپا کیاگر او هم . بود

 منتظرم -

 ن؟یرو در آورد اسریآمار اون شرکت : یدادم به صندل هیتک. پا انداخت و خونسرد نگاهم کرد يپا رو دوباره

 بله -

 عیچه سر -

 خودم رو دارم يمنم رابط ها... بازار فروش  يهمه کار کردن تو نیبعد از ا -

آدم مهره  نکهیا. زده بود شیچند روز پ نیافتاد که هم یبه حرف ادمی. کرده باشد یحماقت نیبود همچ محال

 يزیآنکه سرمد چ یب. توانست از ما بدزدد یراحت تر م یلیخواست خ یاگر م. کند یخرج نم یرا الک شیها

 کرد؟ یم یوسط چه کاره بود؟ داشت چه غلط نیپس او ا. بفهمد

 بگم؟: گفت دوباره

 بله گوشم با شماست -

 یبراتون ول ارمیکنم م یم) Document( ومنتیالبته گزارش کاملش رو داک: نشست شیشق و رق سر جا 

 ...خاصه  یشرکت سهام هی یبه طور اجمال

 اوهوم -

 شتریکارشون هم وارداته ب. کردن سشیم تازه وارد با هم تاسکه چند نفر آد -

 از؟ -

 کنم یفکر م نیچ -

 گه؟ید -

 میبش يکنم خوب باشه باهاشون وارد همکار یفکر م -

 چرا؟ -

 ادیدارن که ممکنه بعداً به کارمون ب یخاص يازهایچون امت -
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 کارمون؟ -

 منظورم به کار شرکته... بله  -

چطور  د،ینگران نجایا ندهیآ يقدر برا نیشما ا: و خم شدم جلو زیم يرا ستون کردم رو میدست ها. بود وقتش

 ؟یستیبخش فروش ن ریکنه؟ مگر شما مد یداره با چندتا شرکت ورشکسته معامله م ارشیک نیدینفهم

 یهیبد يزیچ ...را بدانم  يزیکه زده بودم، انگار قرار باشد چ ینه از حرف. ریمنگ و متح. نگاهم کرد هیثان چند

 هوم؟: خودم را نباختم. خبرم یکه ازش ب

 داده بودن شنهادیبه مرحوم برادرتون پ فیشرکت ها رو خانم شر نیا: داد به مبل و گفت هیتک

شما چرا : ام یدادم به صندل هیبرد؟ دوباره تک یم یچه نفع ارشیاو از خراب شدن ک...  یلعنت يباید! ... باید

 ندارن؟ يا ندهیقبالً امتحانشون رو پس دادن و آ نایا نیبهش نگفت

 به خانم شما... نه به خودشون ... من گفتم  -

 ریدارد ز بایقالب کرده بود و نگفته بود د ونیبه هما يکاسه بوده؟ طرح دزد کی يدستش تو بایاو با د تا؟یآناه

با  بایبوده، او و د تایسر آناه ریز ارشیشدم که مرگ ک یکند؟ کم کم داشتم مطمئن م یم يخراب کار یرکیز

 کردند؟ یم دایدوتا با هم منافع مشترك پ نیا يچطور یول. هم

 گفتن؟ یچ: دمیپرس

به فاصله دو هفته قبل از مرگ  هیقض نیبگم که کل ا نمیالبته ا... کنم  یم یدگیگفتن رس: باال انداخت شانه

 برادرتون اتفاق افتاد

 شهیوقت پ یلیمعامله ها مال خ یول: دمیبه صورتم کش یدست

من  یبه بررس يازیکار برادرتون نظارت دارن و ن يرو میخانم دادخواه به من گفتن مستق یبله، ول: تکان داد سر

 ستین

 !عجب -

هرچند سرم اونقدر شلوغ ... رو  یکنم همه چ یدادن خودم بررس یاجازه م دیبخش فروش بودم، با ریمن مد -

 با من نبود تشیاستقبال کردم، به هرحال مسئول نشنهادشویبود که از پ

 رو؟ هیقض نیا دیکن یبه نظرتون اومد الزمه بررس يچطور ارشیدو هفته قبل از مرگ ک -

به کل ماجرا  ینگاه هی دیوقتم آزاد شد به نظرم رس: داد رونیب یو از سر کالفگ قیعم یرا مثل آه نفسش

 بندازم
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 دییبفرما... خب  یلیخ: تکان دادم سر

در را بستم و . رفعت را گرفتم و گفتم تلفن ها را وصل نکند یداخل. رفت رونیب یحرف چیه یجا بلند شد و ب از

. کرد یام م وانهیداشت د یخواب یسه شب پشت هم ب. بمانم داریتوانستم ب ینم گرید. دمیکاناپه دراز کش يرو

 .چه شد دمیهم گذاشتم و نفهم يپلک رو

 کیخواب و  قهیدق کی. بودم يداریدر مرز خواب و ب. خواست یگرم و نرم م يجا کیشده بود و دلم  سردم

حس  نیبغلم بود و ا يبودم و فندق هم تو دهینرم دراز کش یتخت يرو. نبودم نجایخواب، ا يتو. يداریب قهیدق

ام و آفتاب داشت کم  دهیوابشرکت خ يتو يکاناپه ا يدانستم که رو یم يداریب يتو یرا دوست داشتم ول

رفتم  یم دیبه ساعتم نگاه کردم کم کم با. خسته و کوفته از جا بلند شدم. بعدازظهر بود. شودیحال م یرنگ و ب

 .جدا جدا. نطوریهم هم يمرتضو. آمد یخودش م رضایعل. قرار را آنجا گذاشته بودم. يدفتر دکتر ماجد

کردم  یلباس داشتم جمع م یرفتم خانه و هرچ یم دیب باش. چروکم را مرتب کردم رهنیجا بلند شدم و پ از

 د؟یاریقهوه م هی: رفعت را گرفتم یداخل. شد خوب بود یتمام م یخانه به دوش نیاگر ا. بردم هتل یم

بهش زنگ . ترنم هم زنگ زده بود. آنا چندبار زنگ زده بود. نگاه کردم لمیو قفل در را بازکردم و به موبا برگشتم

 .فهمد چه خبر بوده است یتمام شد خودش م زیهمه چ یوقت. نبزنم؟ ولش ک

. عوض شده بود نمانیبودم جو ب دهیکه شن يبعد از آن مکالمه ا. گذاشت زیم يآمد داخل و قهوه را رو رفعت

 يکه تو دمیقهوه را برداشتم و د. کردم یطور حس م نیشده حداقل من ا يزیچ کی میدانست یهردومان م

 بله؟: گفتم. رفتن مردد است

 ازتون بکنم؟ یدرخواست هی شهیم: طرفم و گفت دیچرخ

 ؟یچ -

 اجازه هست؟: طرف مبل رفت

 دییبفرما: تکان دادم سر

 شهیسرد م: و به قهوه اشاره کرد نشست

 دارم ییحدس ها کی ارشیمن راجع به قتل ک: مقدمه گفت یب. دمیچش یرا برداشتم و کم قهوه

 .صورتم يشده بود تو خیم. میگلو يتو دیپر قهوه

 خب؟: گفتم

 .زل زده بود به صورتم یخیمجسمه  کی نیخودش خونسرد ع یول. جا خورده ام دیفهم
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 نیمنتظرم درخواستتون رو بگ -

 باشم انیجر يکنم حقم باشه بعد از اون کمک ها تو یکنم؟ فکر م يمنم با شما همکار شهیم -

درخواست هم اندازه  نیبا ا نید نیا یکنم ول دایکه کمک کرد فندق را پ یبه خاطر آن شب. بود ینیگردنم د به

 .هم بود دیشا. نبود

 ادیم رتونیگ یاز کمک کردن به من چ یعنی د؟یدار یدرخواست نیچرا همچ -

 به هوش و استعدادم نداشته یباشم ربط یکه ثابت کنم اگر خواستم منش -

 نیفتیزحمت ب يخواسته و ناخواسته باعث شدم تو يا گهید يهرجا ای نجایتاسفم اگه امن م: دمیرا بر حرفش

 به هوش و استعداد شما داره؟ یکمک کردن به حل پرونده برادرم چه ربط یول

 یکم. داد یاول خوب گوش م نکهیا. آمد یرفتارش خوشم م نیاز ا. ماند رهیخ شیمکث کرد و به روبه رو یکم

 .داد یکرد و بعد جواب م یفکر م

 تونم کمکتون کنم؟ یم. خودم بمونه شیجوابش پ نیاجازه بد: به من نگاه کرد دوباره

 نیا...  نیگفتنش الزمه بگ دیکن یکه فکر م دیدون یم يزیاگر چ: از جا بلند شدم. داشت یبیعج درخواست

 کمکه نیبهتر

را سبک  يزیحواسم بهش بود که دارد چ یول بودم لمیمشغول جمع کردن وسا. چرخاند به طرف پنجره سر

 خب؟: ستادمیرا دور زدم مقابلش ا زیرا برداشتم و م فمیک. ردیرا بگ مشیساکت ماندم تا تصم. کند یم نیسنگ

 میزن یحرف م نیبه من اعتماد کن نیتون یم نیهروقت مطمئن شد: ستادیهم ا او

فعالً ... خب  یلیخ: دمیبه صورتم کش یدست. خسته بودم که حوصله کل کل با رفعت از عهده ام خارج بود آنقدر

شما  یدونم هرک یم. دیرو انتخاب کن یکیخوام خودتون  یم. دیبزن یاستخدام منش یآگه هیشروع  يبرا

 نهیبهتر یانتخاب کن

 .دمیقهوه را تا ته سر کش ستادهیهمان طور ا. زد لبخند

. ارنشینتونستن ب نیکردن منتها شما خواب بود میرو تنظ نزویفروتن قرارداد شرکت ک يآقا: سرم آمد بالدن

 .... نیشد داریگفتن هروقت ب

 ییبرم جا دیاالن با. امیبمونه تا ب نیبهش بگ. گردم یبرم... باشه  -

 .آمدم رونیکردم و از شرکت ب یخداحافظ ازش

*** 
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 یبودم ول دهیتا حاال نخواب شبیاز د. آمد یبدجور خوابم م. شدند ینور حاال کم رنگ و کم رنگ تر م يها رشته

به  یاز وقت. بود یسردرگم شتریب. یکه نه اضطراب بود نه دلواپس یحس. داد بخوابم یاجازه نم بیعج یحس

با هم دلم را  ختهیآم یو نگران مثل غم يزیفکر کرده بودم چ تایخودم و مهرداد و بعد ربط آن به آناه يماجرا

شدم به  یم لیهم تبد دیو شا رونیگشتم ب یشد و من برم یتمام م زیزود همه چ ای رید. کرد یو رو م ریز

دانست مهرداد دولتشاه  یبودم که م یکس. دختر تنها نبودم کی گریبعد از آن د یکه قبالً بودم ول يهمان دختر

را  تایکردم رابطه او و آناه یسع. دانستم مهرداد دوستم دارد یم. خب نه....  ؟ییرا هم بگو لشیفام دیحتماً با... 

برگردم عقب و مهرداد را قبل از ازدواج تصور  شتریب یدادم کم یم حیترج... نه  یول. چشمم مجسم کنم يجلو

که باهاش  يآور خجالت هجز آن سه تا خاطر. مشکل دارد تایچرا با آناه دمیفهم یبهتر م دیشا يطور نیا. کنم

. بود یخاطره داشتم، صندوقچه ذهنم از حضور مهرداد خال ارشیاز ک یهرچ. در خاطرم نبود یخاص زیداشتم چ

اصالً هم . کرد یبحث م. زد یدرباره کار حرف م ادیز ونیبا هما. سرش به کار خودش بود شهیکه هم نیجز ا

آره درست ... بعدش  یول. ارشیمسابقه دادن من و ک زشت يحداقل تا قبل از آن ماجرا. حواسش به من نبود

 .حضورش را حس کردم شتریحداقل من ب ای. پررنگ شدند شیبعد از آن اتفاقات بود که اخم ها

 میبرو میخواست یم یچندبار وقت. بود... هم بوده؟ آره  يگرید زیها چ نیجز ا دیایب ادمیهم فشردم تا  يرو چشم

کند و آدم را آزار  ریگلو گ يباشد که تو يانگار خار. شدم یآمد من ناراحت م یم یقتو. باغ لواسوون، او هم بود

. کار ناموفق بودم نیا يتو یگم و گور کنم ول مشچش يدادم خودم را از جلو یم حیآمد ترج یهروقت م. بدهد

 یکه م يدفعه امثالً آن . کرد یم کیخودش را به من نزد یبیچون او بود که به هر ترت. فهمم چرا یحاال م

 ارشیچقدر خوشحال بودم که با ک. میگلخانه باغ سر بزن يجون تو دیناه يها یبه توت فرنگ میبرو میخواست

شد باهاش وقت  یبود که م يا هیپا قیهمان رف. به او نداشتم یخاص یعاطف حس گرید. میرو یم میدار

عجب « میبگو ارشیخواست به ک یمهرداد هم آمده دلم م دمید یوقت یول یو خوشحال باش يو بخند یبگذران

 یآنقدر نسبت به جذبه اش هراس داشتم که حت. گفتم یرا م نیهم ارشیبه ک. فکر کن. »يدار يداداش سرخر

 نیهم يبرا دیشا. آن روز خوب بود. کنم یکه اهل بگو بخند بود شوخ ارشیکردم راجع بهش با ک ینم اتجر

 يآب باز یآنجا و کل میرفت. چون آن روز خوب بود. است که خاطره اش به اندازه آن سه تا خاطره پررنگ نمانده

خسته و هالك از  یوقت. ندارد ناو مهرداد جرات حرف مفت زد يدانستم جلو یچون بابا هم بود و م. میکرد

آمدند برگشتم  یهم معصومانه م دیاکه به چشم بابا بچه گانه و ش ییها يدور استخر و مسخره باز دنیدو

رفته بود  ارشیرفتم آنجا، ک نیهم ياصالً برا. گلخانه باشد يکردم تو یفکر نم. که آنجا تنهاست دمیگلخانه، د
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شده  یصورتم گل گل. او، با مهرداد مواجه شدم يبه جا یاست ول گلخانه يبابا تو دیبه نظرم رس. الیداخل و

 نیا. يشرت خاکستر یو ت یکاربن نیج کی. بود دهیلباس اسپورت پوش کی. نو نفس زد دنیسرخ از دو. بود

. زد یو کراوات م دیپوش یکه کت و شلوار م ییحداقل نسبت به وقت ها. دیرس یتر به نظر م یخودمان يجور

حرکت  یمجسمه ب کیمثل . صورتش نبود يبود که رو یمهم بود، اخم شیاز لباس ها شتریکه ب يزیچ یول

بابا، جمع  يرا که آماده کرده بودم برا يخنده ا. کرد یبود و من را برانداز م ستادهیا یتوت فرنگ يکنار بوته ها

منتظر . آب دهنم را فرو خوردم ورا انداختم پشت گوشم  میموها. غضب مهرداد گرفتار شوم ریکردم مبادا به ت

در  يجلو. زده باشند یتاکسودرم يانگار بهش اسپر .بود ستادهیحرکت ا یساکت و ب یول دیبگو يزیبودم چ

 بابام رفته داخل؟: پا و آن پا کردم و گفتم نیگلخانه ا

 البد آره ستیکه ن نجایا: و دور و برش را نگاه کرد دیپاشنه پا چرخ يرو

 دیببخش: تکان دادم و گفتم سر

 صبر کن: که گفت رونیبروم ب دمیچرخ

 بله؟: دهنم را فرو خوردم و برگشتم طرفش آب

 میببر نیبچ یمقدار توت فرنگ هی: که کنار بوته ها رها شده بود اشاره کرد يسبد به

خواست باهاش دهن به دهن  یدلم نم. مینگو یچیدادم ه حیترج یاز دستورش حرصم گرفته بود ول نکهیا با

 یحرص م یکردم کل یم فیبهناز تعر يبرا یراحترا با نا شیهربار که طرز حرف زدنش و متلک ها. بشوم

 دیشا. خونم نبود يتو يازو زبان در یحاضر جواب. من مثل بهناز نبودم یول. دهم یخورد که چرا جوابش را نم

دهن  یبا هرکس. است یآدم نیبابا خودش همچ. داده بود که با متانت جواب حرف  مفت را بدهم ادمیهم بابا 

خودت رو هم  دیشعور و معرفت داره، نبا ياندازه ا هی یهرکس«است که  نیتداللش هم ااس. گذارد یبه دهن نم

 ».یتر از خودت بکن نییاندازه پا

آنکه  یب. نشست کنارم و من جا خوردم. دامنم يدوپا و سبد را گذاشتم تو يکنار پاهاش و نشستم رو رفتم

 ایب: از ساقه جدا کرد و گرفت طرفم دهیرس یتوت فرنگ کیبوته ها و  انیدست برد م دیبگو يزیچ

گوشه برگش را . خوشرنگ و روشن جا خوش کرده بود اقوتیتکه  کیدو انگشتش مثل  انیم یفرنگ توت

با فاصله  یکم. ادکلنش را حس کنم يتوانستم بو یبود که م کیآنقدر نزد. گرفتم و آن را انداختم داخل سبد

 یبود که جرات نم نیگجو آنقدر سن. خودش هم مشغول شد. دمیچ یدو سه توت فرنگ ينشستم و از بوته کنار
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و انداختم  دمیچ گرید يدو سه تا. ها یدادم حواسم را بدهم به توت فرنگ حیترج. کردم برگردم نگاهش کنم

 ایب: دوباره گفت. داخل سبد

داخل  ختیو آنها را ر دیکش یقینفس عم. سبد را دراز کردم طرفش. کف دستش بود یتپل یتوت فرنگ چند

مانده بود پر شود نگاه  یلیکه هنوز خ يبه سبد. نگفت یچیه یول دیگو یم يزیکردم االن چ یحس م. سبد

تندتر کار کنم به خاطر  کردم یسع م؟یجفتم و آن سبد را پر کن ندیقرار بود بنش. کردم و آه از نهادم بلند شد

 یطرفم و نچ دیچرخ. نگاهش کردم یرچشمیز. ها جدا شد دهیهم وسط رس دهینرس یچندتا توت فرنگ نیهم

 گرگ که دنبالت نگذاشته... آروم تر : گفت و سر تکان داد

 دیببخش: لب گفتم ریز نیهم يشماتت بار نبود برا لحنش

زود تمام  ینیچ یبابا که من را به خود آورد باعث شد مراسم توت فرنگ يصدا یهم در جوابم سر تکان داد ول او

 يجلو يفلز زیم يسبد را گذاشتم رو. نیبچ یخودم نگذاشتم که گفته توت فرنگ يم و رواز جا بلند شد. شود

 دمیو لبخند به لب چرخ دمیکش ینفس راحت نیهم يآمد آنجا برا یبابا داشت م. گلخانه و بلند به بابا گفتم بله

و دو قدم  رمیمجبور شدم سرم را باال بگ. شدم نهیبه س نهینه و باهاش س ایاست  یطرف مهرداد که بپرسم کاف

حواستو : آرام گفت. اتفاق نداشتم نیهم نسبت به ا یشکمش خورده بودم و حس خوب يدرست تو. عقب برم

 جمع کن

 دیببخش: تند پلک زدم تند

 ینم. دیو تنم لرز میموها يکه دستش رفت تو دمید. طرف گلخانه امدیبود چون ن دهیمن را نشن يانگار صدا بابا

هم داخل دستش  يزیچ کی. هوا ماند يو دستش تو دمیخودم را عقب کش. کند یکار را م نیدانستم چرا ا

کرده  ریگ: طرف و گفت کی کردملخ را پرت . گرد شد میچشم ها... مثل ملخ  يزیچ کی. کرد یورجه ورجه م

 موهات يبود تو

 ییییوا: دهنم يدست گرفتم جلو اریاخت یب

 سبد رو ببر داخل...  هیکاف: و گفت بشیج يرا کرد تو دستش

کنم در کنار آن حرف ها و اخم کردن  یحاال که فکرش را م. الیتکان دادم و دوان دوان برگشتم داخل و سر

حرف  یبا دکتر طهماسب... که من را رساند دانشکده  يمثالً آن دفعه ا. را داشته میهوا یرپوستیهم ز یها، گاه

پر از رمز و راز  میتازه برا يآنا مثل عضو.  بود ردهتازه ازدواج ک... قبل تر  یلیخ ای.... را حذف نکند  زد تا درسم

نه، چون مامان  ایکند و مهرداد اخالقش بهتر شده  یمهرداد را تحمل م يخواست بدانم او چه طور یدلم م. بود
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 ینیشبیجالب بود بدانم پ میبرا یچرا ولدانستم  یو من نم» شه یحالش خوب م رهیاگر زن بگ نیا«گفت  یم

که  شهیبرعکس هم ونیماه از ازدواجشان آمدند خانه هما کیبعد از  یوقت نیهم ينه برا ای دهمامان درست بو

 يکردم که ا یو داوطلبانه خودم را به عضو تازه وارد معرف اطیح يشدم، رفتم تو یاش هم رد نم یاز دو فرسخ

 .کردم یکاش نم

 يکردند برا یمهربانانه رفتار م یداشت که حداقل در ظاهر با آدم محترمانه و گاه يادیز يدوست ها دجونیناه

آن خانواده  دیشد عضو جد یکردم آنا که م یفرض فکر نم شیآمد و به طور پ یبدم نم شیاز دوست ها نیهم

 دجونینشسته بودند و ناهگل  اغچهکنار ب اطیح يتو. کردم یاشتباه م یسرد باشد ول ایرفتارش با من تلخ 

مشت کاغذ بود که  کیو رو کردن  ریمهرداد هم سرگرم ز. کرد یداشت از آنا راجع به سفر ماه عسلش سوال م

 یوقت یاوقات حت شتریشرکتشان باشد چون ب يکارها یزدم مشغول وارس یحدس م. پخش شده بود زیم يرو

آنا پا  یجوابم را داد ول دیناه. جلو و لبخند به لب سالم کردم تمرف. کارها بود نیازدواج نکرده بود مشغول هم

بودم متوجه شدم مهرداد  ستادهیکه ا يا هیدر آن زاو. کنم یمعرف شتریپا انداخته بود و منتظر بود خودم را ب يرو

مامانت : گفت دیناه. درست مثل آنا. او هم جواب سالمم را نداد یبه من انداخت ول ینگاه میسر بلند کرد و ن

 يداخله اگر کارش دار

 خوشوقتم تونییاز آشنا: را بردم پشت دامنم و سر تکان دادم و رو به آنا گفتم میها دست

 کمک؟ امیب: تکان داد و رو به مهرداد گفت يسر آنا

لب  ریمجبور شدم ز نیهم يبرا. داند در آن لحظه چه کار کند یکرده بودم که نم دایرا پ یآدم معطل حس

اتاقم  يکه تا آخر شب تو يذوقم زده بود جور يرفتار آنا بدجور تو. و برگردم سمت خانه مان میبگو يدیببخش

 یکردم که ممکن است مهرداد راجع به من حرف ب یفکر م نیذهنم به ا يتو یماندم و مدام فکر کردم چرا؟ ه

مهرداد اصالً . کردم یباور نم یطور رفتار کند؟ ول نیکه باعث شود زنش نسبت به من ا یزده باشد؟ حرف یربط

کردم آنقدر مهم باشم که بخواهد راجع به من با زنش حرف  یکم حرف بود و فکر نم یلیخ. خاله زنک نبود

 .بزند

قفس  يعضو تازه وارد تو نیکردم با ا یچون حس م. زدم رونیاز خانه ب دندیمامان و بابا خواب یشب وقت آخر

شب  ازدهیساعت . خانه بروم قدم بزنم يچند ساعت حبس کردن خودم توخواست بعد از  یافتاده ام و دلم م

 نیمتوجه شدم مهرداد پشت ماش زهبه آنجا تا دمیرس یرو و وقت نیطور راه افتادم طرف جاده ماش نیهم. بود

. دیایالبد منتظر بود که ب. زنش آنجا نبود یروشن بود ول نیماش. بلندش مشغول حرف زدن با تلفن است یشاس
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و منتظر  نیبا اکراه رفتم سمت ماش. متوجه من شد و با دست اشاره کرد بروم طرفش یاستم برگردم ولخو

. متعجب نگاهش کردم. پشت فرمان نمیزد گفت بنش یبا تلفن حرف م ههمان طور ک. بدانم چه کار دارد ستادمیا

 خونه يببرش جلو: و گفت یگوش يدست گذاشت رو

و  ردینامه بگ یخواست گواه یچون بهناز دلش م. هم به من و هم به بهناز. کنم یداده بود رانندگ ادمی بابا

 یداد ول ادی یسبحان به هردوتامان رانندگ نیبابا وقت گذاشت و با ماش نیهم يبرا. گرفت ینم لشیتحو یکس

 گهید برو: و گفت یگوش يدوباره دست گذاشت رو. واریزدمش به در و د یمهرداد؟ اگر م نیبا ماش یرانندگ

 ...خودتون . ستمیبلد ن: گفتم

 نیتوانست سوار ماش یخودش هم م نمیب یکنم م یحاال که فکرش را م. مشغولم یعنیتلفن اشاره کرد که  به

از آنکه دختر  شتریخواست به آنا بفهماند من ب یم يطور نیا یخانه شان ول يبشود و آن را ببرد جلو

چرخاندم تا  گریدور د کیرا  چییبا ترس و لرز سوار شدم و سو. از آن خانواده هستم يباشم، عضو دارشانیسرا

و مدام به  دیکوب یتمام تنم از ترس مثل طبل م. راه افتادم کیلرزان و دنده  يو با همان پاها فتدیراه ب نیماش

راس و فرمان را کج ت يجلو دمیرفتم تا رس میرا مستق ریهمان مس. فرستادم چرا قبول کردم یخودم لعنت م

 یاحمق ها گوش نیخودش هم ع دمیشدم د ادهیکه پ نیاز ماش. دمیکش یگاز سر آسود یو نفس ستادمیکردم و ا

به  یما متعجب نگاه دنیو با د دیآنا هم سر رس نیماش يتا برسد جلو. دیآ یم ادهیگوش دارد پ يتلفن رو

بد : به آنا رو به من گفت یحیتوض چیه یمهرداد، باالخره تلفنش را تمام کرد و ب. مهرداد و بعد به من انداخت

 يپارك کرد

 نایماش...  نیبا ا یسخته رانندگ: من کنان گفتم من

 باال ایب: آورد و گفت رونیمهرداد سرش را از پنجره ب. سوار شد یحرف چیه یآنا هم ب. تکان داد و سوار شد سر

 گردم ینه خودم برم: گفتم

 ...گم  یم ایب -

 دیببخش: گفتم اریاخت یشدم و نشستم پشت سر آنا و ب سوار

 ؟يباهاش حرف زد: آنا گفت. نزدند یکدامشان حرف چیه یول

شب به ... ممنون : زود در را باز کردم و گفتم. نگه داشت میدیکه رس یدر اصل يجلو. فقط سر تکان داد مهرداد

 ریخ
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 ادمیحداقل آنقدر نبوده که من . کرد ینم ادیکارها ز نیاز ا. آنکه جوابم را بدهند راهشان را گرفتند و رفتند یب

حاال  یول اورمیرا نسبت به خودم به خاطر ب شیو دوباره رفتارها نمیبار بنش کیالزم است  دیشا. مانده باشد

تر  مانیدرباره آنها پر و پ میخواهد به رفتار او و آنا فکر کنم و انگار خاطره ها یدلم م شتریحاال ب. ستیوقتش ن

 ندازندیدست ب دمیوقت ند چیمثالً ه. هم سرد و خشک بود یاز اول زندگ یرفتارشان با هم حت نکهیمثالً ا. است

مهرداد است که آنا  ریقصکردم ت یفکر م شهیهم. زدیآنا خودش را بهش بچسباند و ناز و ادا بر ایدور گردن هم، 

شود؟  یم. آنا بوده باشد ریشود که همش تقص ینم. هم درست فکر کنم دیدانم شا یکند، نم یکارها نم نیا زا

دانم مثالً  یچه م ؟يمثالً چه جور. شود یمیتوانسته باهاش صم یکرده که آنا نم یرفتار م يمهرداد جور دیشا

از  ستندیهمه که مثل من ن. است یکاف اشدآنا داده ب لیرا که خرج من کرده  تحو ییاخم ها نیدوتا از هم یکی

چه  یول. دهد یم یهم مثل آنا مغرور است و جوابش را با کم محل یکی. خودشان جمع شوند ينگاه ها تو نیا

ته که مهرداد داش يکند؟ رفتار یکرده که مهرداد را عصبان یم ياو کار یعنی. داشته که به آنا اخم کند یلیدل

توانسته احساسش را  یخاطر بوده که نم نیبه من به ا شیدانم علت اخم ها یمنتواند هضمش کند؟ حداقل 

. خانواده شان بود يبا تک تک اعضا تایبود جنس رابطه آناه بیعج میکه برا يزیچ. نسبت به من درك کند

 هانگار ک. دیآ یکردم ازش خوشش نم یحس م یکرد ول ینم یاحترام یب دجونیوقت به ناه چیه نکهیمثالً با ا

با . کرد یم شیانگار او را ستا. کرد یاز احترام خرج م شتریب يزیچ ونیهما يبرا یکرد ول یاو را آدم حساب نم

. باشند بهینه آنقدر دور که با هم غر کندیکه بتوانم حس کنم به هم نزد یمینه آنقدر صم. هم خوب بود ارشیک

 یهرچ... با مهرداد  یول. زد یکار با او حرف نم زج تایآناه یعنی. زدند یکار با هم حرف مهم راجع به  شهیهم

آمدند خانه  یاواخر که اصالً با هم نم نیا. کردم یحس م شتریگذشت فاصله شان را ب یکه از عمر ازدواجشان م

 یدلشان نم یعنی. دیخواب یشب ها همان جا م یلیخ یآمد حت یوقت ها مهرداد خودش تنها م شتریب. ونیهما

بغل گرفته  يمهرداد او را تو دمید یوقت ارشیبود که شب مردن ک نیهم يبرا دیشا وابند؟خواست کنار هم بخ

چند  نیهم يکه تو يمهرداد. به هم بچسبند يطور نیبودم ا دهیوقت ند چیخاطرم ماند چون ه يخوب تو

 نیحاال که ا یعنی. ردیبغل نگ يتو... زنش را ... را  تایآناه توانسته یبغلش گرفته نم يروزه دو سه بار من را تو

. هست شیبخواهد محبت کند در آغوش گرفتن هم حتماً جزو رفتارها یدانم وقت یام م دهیمهرداد را هم د يرو

مغرور است، اگر حس  يادیز. فقط مغرور است. ستین يزده؟ خب چرا؟ مهرداد که مرد بد یآنا او را پس م یعنی

داند با خاله مه لقا و بهناز زبان دراز چه  یخدا م. نگاهش کند یمحال است حت ستیهم اندازه اش ن یکند کس

 نیکه با ا ست،ین یمثالً اهل چشم چران. دارد ادیخوب هم ز يزهایچ یول...  یمثالً با مل ایداشته،  يبرخورد
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اش چند نفر هوس کرده اند  یداند به خاطر وضع مال یا مخد. مثبت است ازیامت کیخودش  يماد تیموقع

قدر به خاطر من تالش کرده چه قبالً که  نیاست، چه حاال که ا ریپذ تیکه مسئول نیا گرید. بچسبند بهش

. اصالً ستیکردن ن یاشیکردن و ع یکردم که اهل شانه خال یگذشت حس م یکار م ياش تو یهمه زندگ

آل  دهیشوهر ا کیبه  لیکه او را تبد يزیدانم هرچ یدارد؟ چه م یچ گرید. شود یم یخوب يکنم بابا یفکر م

زشت است  یلیخ. حرف بزنم تایبار هم با آناه کیمجبور شوم  دیشا. دانم یپس چرا آنا او را پس زده؟ نم. کند

که آن زن  یوقت. یآن هم چ. ام شده با زن سابقش حرف بزنم یکه وارد زندگ يبروم درباره مرد نکهینه؟ ا

در هزار هم کار من و  کیاگر  یحت...  نه. داشته یسابق بداند شوهرش قبل از طالق نسبت به من احساس

 .کشم یکنم خجالت م یاصالً فکرش را هم که م. کار از عهده من خارج است کی نیمهرداد درست باشد، ا

مثلث سه  نیبه ا گریکردم د یو سع چشم بستم. دادم بخوابم یم حیکه ترج ادیآنقدر ز. درد گرفته بود سرم

 .تهش بن بست بود میفکر نکنم چون همه فکرها یگوش لعنت

*** 

 شیفندق، پ شیسرحال بشوم، همزمان فکرم چندجا بود، پ یآتش زدم تا کم گارینخ س کی يراه دفتر ماجد در

 یکم م. بود دهیام کامالً از هم پاش یجسمان يقوا. ونیبا هما شبمید يصحبت ها شیو پ یاضیر يحرف ها

آنا خواسته بود . افتاده بود یبیتند سراش بیش يام رو ییزناشو یکردم و زندگ یو مدام استرس تحمل م دمیخواب

 یخونسرد م دیبا  است، امدهیچرا شرکت ن نمیشماره آنا را گرفتم تا بب. طور نیترنم هم هم. بهش زنگ بزنم

درباره  يزیهم چ یاضیبودم ر دواریام. دانم ینم يزیزده چ یاضیکه ر یاجع به حرفکردم ر یماندم و وانمود م

طور خودش  نیحرف هاست که بخواهد ا نیتر از ا ركیدانستم ز یهرچند حاال م د،یصحبتش با من به آنا نگو

 ؟یضیمر: حالش جا خوردم یخش دار و ب ياز صدا. بعد از دو سه بوق باالخره برداشت. ندازدیرا به دردسر ب

 مگه مهمه؟: تفاوت گفت یو ب سرد

 ؟یدکتر رفت: دمیپرس. حوصله بود یو ب وسیلحنش ما. نگفتم يزیجوابش چ در

 گه؟یم یچ ونیهما. ستمین ضیمر: گفت. و فرمان را گرفتم يگاریجاس يرا تکاندم تو گاریس خاکه

 میورشکست بش دیشا: فرستادم رونیمحکم ب ینیرا از ب دود

 و پوچ چیبه خاطر ه. یهمه چ... هوا  يرفت رو یهمه چ: خروس نازك شد هیشب شیصدا

بوده پس چرا حاال  يانداخت که اگر او پشت سر ما مشغول خراب کار یلحن حرف زدنش من را به شک م نیا

پوزخند  نیهم يبرا. دادم فرض کنم واقعاً ناراحت است حیکرد؟ ترج یم يداشت نقش باز یعنیوامانده است؟ 
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خر گوش  نیا نیجان؟ نگفت ناآره آ. گهید نیکرد یرو هم م نجاشیفکر ا گهیبا همد دیکشینقشه م یوقت: زدم

 یلیخ نیفکر کرد. میازش بکن یسوال هی شهیحساب و کتاب سرش م. هم باالخره دانشگاه رفته یمخمل

 ... يبازار خبر دار نیا نییفکرش تار عنکبوت بسته تو که خوب از باال و پا ونیحاال هما ن؟یزرنگ

بوده حاضر شده برادرت رو  هیقض نیکه پشت ا یاون. یدون یخودت هم خوب م. نبود نیبه خاطر ا: گفت یعصب

 بکشه پس ننداز گردن من

از کجا معلوم به خاطر :  فرستادم رونیب قینفسم را عم. کرد یاشاره م اسریبه شرکت  میرمستقیغ داشت

چون هم  دیریبم نیزم دیسر بگذار دیبا گهیباشه که د نیرو نکشته باشن؟ اگه ا ارشیشما ک يایگندکار

 نیرو به کشتن داد ایهم ک میورشکست شد

خوام  یمن نم. گذشته ام ینکبت یخوام برگردم به زندگ یمن نم.... کشم  یمهرداد من خودم رو م: هق کرد هق

 ....برم زندان 

طور زار  نیهم یرا بپرسم ول نیخواستم ا یم. قرار است برود زندان کرد یزندان؟ چرا فکر م. زنگ خورد گوشم

 جور باشه؟ چرا نیا دیبا یچرا زندگ....   کشمیمن خودم رو م....رم زندان یمن نم: زدیم

را پرت  گاریداشبرد و س يرا انداختم رو یگوش. شود یدارد پاره م شیها غیکردم پرده گوشم به خاطر ج حس

او . کرد که اشتباه حدس نزده ام یترس دوباره مطمئنم م نیا. آمد یم شیها غیج يهنوز صدا. رونیکردم ب

 ؟يچه کار یکرده که به ضرر ما تمام شده، ول يواقعاً کار

 ؟يزندان؟ مگر چه کار کرد یافت یم یکن یچرا فکر م: گفتم

 خونه ایب: هق کرد هق

 امیشب م. االن کار دارم: پلک به هم فشردم کالفه

 مهرداد؟ آره؟ من زنتم هنوز يتو هوام رو دار: دهنش را فرو داد آب

 کمکت کنم دمیقول م. شده تا کمکت کنم یقشنگ بگو چ: گوشه پارك کردم و گفتم کیرا  نیماش

 دنبال کلفتتون يافتاد يتو منو ول کرد. یگیدروغ م: داد زد انهیوحش دوباره

 .هم يگره خورد تو میچشم بستم و ابروها. منقبض شد فکم

باهاش؟  گذرهیآره؟ خوش م شش؟یپ يریشبا م. چاق يبه اون دختره  يدیچسب يمنو ول کرد: داد ادامه

 کنه؟یم يبخوا يهرکار
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را  نیرا قطع کردم و گاز ماش یگوش. گوشش بزنم ينبود تو دیچشمم بود بع ياگر جلو. تند شده بود نفسم

 ریو گ دهیطور ترس نیکاشته که ا يچه گند دمیپرس یو م ششیرفتم پ یم دیبا ،يگرفتم تا برسم به دفتر ماجد

 ینم. شدم ادهیماندم و بعد پ نیماش يتو یدفتر کم يجلو. االن مجبور بودم آرام بمانم یول. دهد به فندق یم

 .ربع ساعت هم از موعد قرار گذشته بود. به ساعت انداختم ینگاه. يمرتضو شیخواستم با اعصاب خراب بروم پ

 امده؟یو ن دهینکند اشتباه شن. آمد ینم ییصدا چیاز داخل دفتر ه. شدم و رفتم داخل ساختمان ادهیپ نیماش از

بلند . نبود یشکیه. در را باز کردم و داخل شدم.ذهنم کشش نداشت. آمد ینم ادمی یچیگفتم امروز؟ آره؟ ه

 ؟يدکتر ماجد: گفتم

 ياتاق و هرکدام تو ينشسته بودند تو يو مرتضو رضایعل یود ولنب يماجد. جلوتر و در اتاقش را باز کردم رفتم

 یچک و چک عرق م ياخم داشت و مرتضو رضایعل. سرچرخاندند طرفم میپاها ياز صدا. فکر خودش بود

 .زده است جانینگران و ه یلیمعلوم بود خ. ختیر

 دکتر کجاست؟: دمیپرس

 دییهستم بفرما: از پشت سرم آمد ییصدا

. خودش زیخشک کرد و نشست پشت م يرا با دستمال کاغذ شیدست ها. دمیرا د يطرف در و ماجد دمیچرخ

 منم باشم؟: گفت

 بله: گفتم

 دییخب بفرما: گفت رضایعل

چرا شروع : گفت يماجد. اتاق ساکت بود. يمرتضو يدرست رو به رو. نشستم کنارش. شده بود يجد یلیخ

 د؟یکن ینم

 اومده؟ ياز کجا و چطور قاًیبه ما دق يکه قالب کرد یبدونم اون طرح خوامیم: و گفتم يکردم به مرتضو رو

 يرا به حالت التماس جلو شیدست ها. خواستند التماس کنند یشد که م یینکرده حالتش مثل آدم ها شروع

 ...به جون بچه هام : شدند نیغمگ شیگرفت و چشم ها شیرو

شرکت دارم با  هی. جور التماسا پره نیمن گوشم از ا. يمرتضو يآقا اریمن ن يبرا هیقسم و آ: دمیرا بر حرفش

 راست برو سر اصل مطلب. کرور کارمند که هر روز کارشون التماس کردنه هی
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 نیواهللا ا: خشک کرد نییاش شره کرده بود پا قهیرا که از شق یبا دستمال عرق. حس و حال شد یب صورتش

دونست اگه  یم. گفت نه شیفروشیبه صاحبش گفتم م. ثبت ياطرح رو آورده بودن اداره ثبت اختراعات بر

 دونم ینم هکارگاه بزن هیخودش  خواستیم دمیشا. ادیب رشیبهتر گ يمشتر هیثبتش کنه ممکنه 

 بدزدمش آره؟ یتو هم گفت -

 .ماند ساکت

 ؟يدیدزد یشکیکه طرح رو خودت بدون دخالت ه یگیاالن شما م: گفت يماجد

به خانم دادخواه گفتم . نبود نیمن قصدم ا.... نه : دوباره زل زد به من. نگاه کرد يدو درمانده به ماج منگ

 ادیبفروشه به کار شما م دیکن یصاحبش رو راض دیهست اگه بتون یطرح نیهمچ

 .داده بود شنهادیاو فقط پ. طرح نشده بود ينقشه از جانب مرتضو پس

 خب؟ -

 يریگیچقدر م يخانمتون گفتن اگه طرح رو بدون ثبت کردن بد -

 د؟یبالفاصله پرس -

 شنهادیهفته بعد از پ کینه : فکر کرد و بعد گفت یکم

 يطور نیاند ا دهیرس جهینت نیحرف زده و به ا شیهم اول با شرکا دیشا. آنا فرصت داشته نقشه بکشد پس

 شون؟یبه ا دشیو بفروش دیگفت ثبتش نکن میرمستقیغ یعنی:  دمیپرس نانیمحض اطم. آب کنند ریسرمان را ز

 .زیرا تکان داد و چشم دوخت به م سرش

 ؟یخب؟ چقدر گرفت: گفتم

 من رو بکشن دیفقط نگذار دمیهمش رو پس م: بدبخت يجلد آدم ها يرفت تو دوباره

فرهمند و نامزدش و حاال  ایاول زو. شد یم دهیچیداشت پ هیقض. میسر بلند کرد رضایمن و هم عل هم

 قراره شما رو بکشند؟ یکن یچرا فکر م: گفتم ؟يمرتضو

 خود صاحب طرح گم و گور شده: لرزان گفت يبا صدا. گرفت یاش م هیداشت گر باًیتقر

 ؟یدون یتو از کجا م ؟يجد: شدم جلو خم

رفتم دنبالش : گفت. کنند یم هیگر جانیکردم فقط زن ها موقع ترس و ه یفکر م. اش راه افتاد هیگر باالخره

ماجراها بو برده بود نقشه  نیقبل از ا یلیخ. از سود اون کارگاه قراره به من برسه همش مال خودت یبگم هرچ

 هاش رو گم و گور کردم
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- ؟یک 

 یمدت ه هی. دهیبه دست ما نرس يزیچ نیثبت گفتم همچ يریگیپ ياومد برا. قبل از کشته شدن برادرتون -

 یم اهیکرد به خاك س دیبوده، بعد از مرگ برادرتون منو تهد یچ هیاومد بعد ملتفت شد قض یرفت و م یم

 نشونمت

 کجاش به مردن ربط داره؟ نیخب ا -

از من  گهیبا همد تیچند مورد شکا. رونیکنه از اداره بندازنم ب يکار دمیترس یم. کرده بود تمیحرفاش اذ -

 شده بود

 ؟يزدیم يگند نیپس بار اولت هم نبوده که همچ -

فرستاده بودم واسه  شیوقت پ یلیبود که خ ییمال طرحا تایاون شکا: اش را خشک کرد یشانیعرق پ دوباره

حدس زدم  نیهم ينبوده، برا یاتفاق تصادف نیدفعه همش با هم رو شده بود، مطمئن بودم ا کی. آشناهام

 یگفتم کس. مدت رفته سفر هی. ستیرفقاش گفتن ن. که داشتم یکرده، رفتم دنبالش به آدرس یرو عمل دشیتهد

تلفنش که خاموش . فرهمند ایبه اسم زو یشماره تلفن و آدرس دادن از خانوم هیرو ببره؟  غاممیهست که بتونه پ

فرهمند  ایشرکت خودتون گفتن زو يجور شدم از بچه ها یبعدش هم پ. رفتم دنبالش گفتن گم شده. بود

 نه نگفتن گم شده گفتن کشته شده. شدهده و اختالس کرده و حاال هم گم کارمند شما بو

 گفت؟ یک: گفت رضایعل

 ایکه حدس زده بود ممکن است زو يمرده؟ جز انور ایفکر کرده بود زو یک. خواستم بدانم یرا م نیهم هم من

 تا؟یکرده بود؟ آناه يفکر نیهمچ یمرده باشد ک یفرشاد متق يبه خاطر نقشه ها

 یآقا م نیاالن ا. يمرتضو يآقا نیبب: گفت رضایعل. کرد یم یرا مخف يزیانگار داشت چ. ساکت ماند يومرتض

 کنه تیشکا يطرح دزد هیتونه از شما به خاطر فروختن 

 دونست یخانم دادخواه م: یوسط حرف عل دیپر

 کرده؟ يکار نیآگاهانه همچ شونیکه ا يهم دار یمدرک: گفت یعل

 .حرف ها بود نیتر از ا يحرفه ا. دهد ینم یمطمئن بودم آنا مدرك دست کس. ماند ساکت

خودمون با  يجور هی میکن یم یما هم سع یرو بگ یدون یو نم یدون یم یپس به نفعته هرچ: ادامه داد یعل

 میو حلش کن مییایکنار ب هیقض نیا
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شد  یکالفه م یوقت. شناختم یعادتش را م نیا. و پشت گوشش را خاراند دیبه سرش کش یدست. بود مردد

 .خاراند یپشت گوشش را م

 امیکنار ب هیکه عاقالنه با قض دمیقول م لمیوک يجلو: کردم بشیترغ

 ایاون گفت زو. خانوم هی. شماره ناشناس هیبه من زنگ زد با  یکی: و نگاهم کرد دیاز پشت گوشش کش دست

 رو قطع کرد یبعد هم گوش. کشته شده

 ؟يشماره رو دار: گفتم. اشاره کرد که ردش کنم برود یعل. نگاه کردم يو بعد به ماجد یعل به

 ممنون. خب یلیخ: گفتم. بود يشماره اعتبار کی. درآورد میشماره تلفن را برا زود

 گردونم یگرفتم رو بهتون برم یمن هرچ: جا بلند شد از

 میزن یموضوع بعد حرف م نیراجع به ا: تکان دادم سر

از خانم : گفت يماجد. باالخره دل کند و رفت. که دستش رو شده باشد يدرست مثل دزد. نگاهم کرد دیناام

 شده دهیچیپ یلیاست؟ پرونده خ هیقض نیپشت ا یک. ستین يخبر چیه یبهشت

 مزاحم شما شدم دیببخش: از جا بلند شدم. نگفتم یچیمن هم ه. در سکوت به شماره نگاه کرد یعل

 يگاریدر ساختمان س يجلو. میآمد رونیو در سکوت از دفتر ب میدست داد يهم بلند شد و هردو با ماجد یعل

 حالش خوبه؟: گفتم. زد یحرف نم. رونیآتش زدم و دودش را دادم ب

 ؟یک: کرد گفت یطور که به رو به رو نگاه م همان

 يردهمون که جا به جاش ک: ستادمیپک زدم و مقابلش ا گاریبه س دوباره

 ؟یزنیحرف م یرو جا به جا نکردم از چ یمن کس: و محکم گفت يجد

 ...مگه  يانور ؟یگیم یچ: شیچشم دوختم به چشم ها نگران

 ه؟یک يانور ؟يانور -

 .را گرفتم يپا لکه کردم و شماره انور ریز یرا عصب گاریس. شدم یداشتم نگران م واقعاً

 زنگ نزن جاش امنه: و رو به من گفت ابانیبه خ پشت

 .سکوت نگاهش کردم در

 یبه من شک نکن گهیکه د رمیازت بگ یحال هیخواستم : زد پوزخند

از پنجره دوم ساختمون رو به  یکیاالن . نگاه هم نکن. خونسرد باش: آرام گفت. بمیج يرا انداختم تو یگوش

 از آب و هوا حرف بزن یکم هی. بلد باشه یخونکه لب  ستیهم ن دیکنه بع یداره ما رو نگاه م ییرو
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هوا : گفتم. خورد یپرده آرام تکان تکان م. که گفته بود انداختم ییبه جا ینگاه مین. ابانیرو به خ دیچرخ بعد

 یلیسرد شده خ

 ییجا چیه. شماره رو به ذهن بسپر نیا: گرفت و گفت نییپا یلیسرش را خ نم،یبه سمت ماش میافتاد راه

که  ییبا اون شماره ها. زنگ بزن بهش یداده بهت اگه خواست يکه انور یبا همون تلفن. یکن ینم ادداشتشی

 شهیزنگ نزن چون کنترل م يزنگ زد هیبه سهراب و بق

 خوش گذشت: طرفم دیچرخ. آرام و شمرده شماره را گفت بعد

 سالم برسون تیاطالعات يممنون به رفقا: گفتم. سرد بود لحنش

 ؟يدلخور نیاالن واسه هم: زد پوزخند

 ؟يدلخور یتو واسه چ -

 يو بهم شک دار یهنوز منو نشناخت نکهیفرض کن واسه خاطر ا -

 من فقط به خودم شک نداشتم طیاون شرا يتو -

 رونیخدا رو شکر که سربلند اومدم ب: سر بلند کرد يبه آسمان ابر رو

 يومدین -

 چرا؟: نگاهم کرد خونسرد

 نیراز به ا هیحداقل من فقط شک کردم مثل تو : حال گفتم نیبا ا. زنم یحرف م یداند از چ یبودم م مطمئن

 یلیوک هیمن احمق رو بگو فکر کردم . نکردم میرو قا یگندگ

 هستم -

 یلیوک هیکنم فکر کردم فقط  یم حیحرفم رو تصح -

ضرر  شتریفکر کن گفتنش ب: افتاده بود له کرد شیپا يرا که جلو يو با پا برگ زرد بشیج يکرد تو دست

 تا سود رسوندیم

 کردم یکه فکر م يزیبهتر از اون چ. هیدختر خوب: میچشم ها يبلند کرد و زل زد تو سر

 .و من را تنها جا گذاشت ابانیآن طرف خ دیو دو دیچرخ بعد

سازش و  قیکه امروز عصر از طر يزیبا چ. فکر کنم يمرتضو يکردم به حرف ها یو سع نیماش يتو برگشتم

 یدرباره آن مهمان ونیهما شبید يزد و با حرف ها يکه االن مرتضو ییبودم، با حرف ها دهیفهم یاضیر

کرد که  یم يکار اشتد. شرکت بود نیجزو حلقه ا  تایکه آناه نیا. چشمم نقش بست يجلو ریتصو کیشبانه 
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دانست کم کم ماه از پشت ابر  یم دانست دنبالش هستم؟ یبود؟ م دهیطور ترس نیاما چرا ا میبخور نیما زم

 يها هیرا داشته باشم؟ گر شیاو بوده؟ چطور توقع داشت هوا ارشیشد قاتل ک یامشب معلوم م د؟یآ یم رونیب

 ارشیجز کشتن ک يزیانگار از چ. است ارشیقاتل ک ونبود که باور کنم ا يجور شیپشت تلفن و التماس ها

 یکیاش پشت آن  هیبود که هر ال هیچند ال يازیپ هیپازل شب نیا يبه قول انور. یدانستم چ یبود، نم دهیترس

 يطور نیا. بوده است یاتفاق چ نیا يروشنم کند نقش او تو تایبودم امشب آناه دواریپنهان شده بود و ام

 ینسخت است که فکر کنم چهار سال کنار ز یلیخ. خوردم یبا او افسوس نم یزندگ الحداقل بابت چهار س

 .پنهان و ترسناك يرو کی. پنهان داشته است يرو کیکرده ام که  یزندگ

*** 

 يفکرها يخواستم دوباره بروم تو ینم. بلند شدم و به دور و برم نگاه کردم نیزم ياز رو. کرده بود خی تنم

و جمع و جور  یآپارتمان نقل کی يحاال تو. که ساکنش بودم فکر کنم يدیجد يدادم به جا حیترج. دلهره آور

خانه امن؟ . کنم یم یخانه امن زندگ کی رراحت بود که د المیبار خ نیا یزندان بود ول کیبودم که بازهم مثل 

توش  یخانه که وقت کیخب ... اتفاقات مثالً  نیاز ا رونیهست؟ خانه امن حاال ب يخانه امن چه جور خانه ا

. آن خانه باشند خوب است يکه مامان و بابا هم تو نیهم. کوچک ایبزرگ باشد  ستیمهم ن. هستم خوشحالم

حاال . است یکند کاف دایپ انیآن خانه جر يتو ینییو سرپا ییسرباال یب وخط صاف  کی يرو یکه زندگ نیهم

. ندارم ییهم توقعات باال یلیخانه امن خ کیدره از  کی يقله رفته و بعد سقوط کرده تو يام رو یکه زندگ

. باشد ياجاره ا ستیمهم ن یحت. پنت هاوس باشد ستیمهم ن. هم داشته باشد يحمامش جکوز ستیمهم ن

آجر به آجرش  يساکن خانه تو يکه آدم ها يا زهیو انگ يانرژ. آن خانه را بکند خانه امن مهم است که یروح

زرگ باشد آن خانه دل ها ب نیا. کنند مهم است یم یکه توش زندگ ییاصالً دل آدم ها. کنند مهم است قیتزر

آن همه  يتو تایو آناه مهردادطور نبود پس چرا  نیاگر ا. شود یکوچک باشد آن خانه کوچک م. شود یبزرگ م

 خودشان نداشتند؟ يخانه امن برا کیامکانات باز هم 

پا افتاده  شیلکه پ کیو آن با  نیمن بسازد؟ دلش آنقدر بزرگ بود که ا يخانه امن برا کیتوانست  یم مهرداد

 يخانه ا نیو کوچکش نکنند؟ خودم چطور؟ من که ده سال ازش کوچک تر بودم آنقدر بلد بودم همچ اهیس

خانه زن  کیستون  دیگو یم شهیهممامان ... مثل او و آنا  م؟یخورد یبسازم؟ اگر من و مهرداد به بن بست م

حرف مامان درست است؟  یعنی. احبشسر ص يکند رو یعرضه باشد آن خانه کُپ م یاگر زن سست و ب. است

حرف  نیا. دانم یم دیسر مهرداد؟ بع يرو ختهیر شیآنا بوده که نتوانسته خانه اش را سرپا نگه دارد و آوارها نیا
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به روزتر از مامان  یکم کیمن . مثل مهرداد و زنش یکیخورد تا  یم شتریب یسنت يبه درد زن و شوهرها

 دیبا یکیخسته شد آن  شانیکیاگر . هردوتاشان با هم هستند. است نه مرد به نظرم ستون خانه نه زن. هستم

 یکیکه قرار است » هردوتا باهم« نیا یول. هردوتاشان با هم. تحمل کند که خانه به قول مامان کُپ نکند

فشار  شتریب شانیکی يخانه رو ینیهم قد و هم قواره هم باشند وگرنه سنگ دیخانه را سرپا نگه دارند با وبشوند 

 .افتند یبا هم م ییآورد و هردوتا یم

دلم  يتو يزیچ کی. دانم چرا دلم گرفته بود ینم. آفتاب نگاه کردم زیکنار پنجره و به غروب غم انگ نشستم

 .بود یخال يزیچ کی يجا. نبود

بودن که هم قد و هم قواره  دمیفهم یم واشی واشیکردم  یطور که داشتم به خانه امن فکر م نیهم دیشا

را  ییزهایچ کیخودش  يکه برا ستیخانواده ا کیمهرداد مال . میمن و مهرداد هم قد هم نبود. مهم است

 نیا. آنها مسخره است يمن مهمند که برا يهم برا ییزهایچ کی. ستندیمن ارزش ن يداند که برا یارزش م

 یحس نیا. است که نگرانم نیهم يبرا. میو ستون خانه مان را محکم نگه دار میبشو یکی میتوان یما نم يجور

فردا که من آزاد بشوم و . ستین ياگر هم باشد عشق آخر عاقبت دار ای. ستیکرده ام عشق ن دایکه بهش پ

اگر چشم ببندم . شوند یکرده باعث ترسم هم م نمیگکه االن غم ییزهایچ نیا یواقع یزندگ يبرگردم تو

روم  یراه م کیبار يمو کی يدارم رو نمیب یکنم و م یچشم باز م یوقت کی رمیو دست مهرداد را بگ شانیرو

ممکن . نگه دارد کیبار يمو نیا يتواند من را رو یمهرداد هم نم یدره باز شده و آن وقت حت کیپاهام  ریو ز

 .نییپا فتدیاست خودش هم ب

 نیخواستم تمر یم. ر کنمبهش فک نیاز ا شتریخواستم ب ینم. آمدم و رفتم سمت اتاق نییطاقچه پنجره پا از

 يکه تو یاتاق را باز کردم و به چند دست لباس يتو کیبار يواریدر کمد د. فکر نکنم زهایچ نیکنم که به ا

اسم  هیاسمش شب.... نه  ر؟یکل ستند؟ه یگفت مال ک. همه اش بلوز و شلوار بود. بود نگاه کردم زانیکمد آو

 بود؟ یبود؟ خارج یچه جور اسم گرید نیا. آهان کلوئه.... کلوئوپاترا . ملکه مصر بود

 کیداخلش . ستندین یرانیمعلوم بود ا. درز لباس ها را هم نگاه کردم يتو. آوردم و نگاه کردم رونیها را ب لباس

 .دمیبودم که د دهیند لندیوزیمارك نتا حاال لباس ! لند؟یوزین. لندیوزیزده بود ساخت ن رشیمارك خورده بود و ز

هم  نجایجالب بود که ا. بود نشیتر تیکه کم اهم يلندیوزیحاال لباس ن. دمیکه ند زهایچه  چ یزندگ نیا يتو

زندان پنج  ای یبشود اسمش را گذاشت زندان خصوص دیشا. کرده بودند یقبل از من زندگ یمثل زندان کسان

 .ستاره
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. شانه تخم مرغ کی. وهیآب م يسه بطر ر،یش يدر سه بطر يتو. را باز کردم خچالیآشپزخانه و در  يتو رفتم

در را قفل کرده بود؟ رفتم  یعنی نیا. بود زیهم همه چ زریفر يتو. بود گریخرت و پرت د یو کل ریقالب پن کی

 معلوم شود؟ فمیتکل ابخورم و بخوابم ت نجایقرار بود ا یعنی. سراغ در و حدسم درست بود

 شدیفقط م. را برداشتم و شماره صفر را گرفتم، قفل بود یگوش.بود ونیتلوز زیم يرو. گرداندم دنبال تلفن چشم

 .يریباهاش داخل شهر تماس بگ

 نکند چون صفر را گرفتم زنگ خورد؟ بردارم؟. دمیازجا پر. دفعه زنگ خورد کیرا گذاشتم که  یگوش

همه قصه بافتم که تا زنگ زد ذوق  نیا. ختیتنم ر يتو یمهرداد موج گرم يصدا. را برداشتم یگوش مردد

 کنم؟

 ؟يشاد: گفت

 ؟يالو شاد: حرف بزنم؟ دوباره گفت باهاش

 سالم: گفتم. شد ینگران م. داشت گناه

 ؟یزن ینگران شدم چرا حرف نم: و گفت دیکش یقیعم نفس

 دیخوبم نگران نباش: گفتم. است ابانیخ يمعلوم بود تو. نگفتم یچیه

 ساعت چنده االن؟ دیببخش: دمیپرس

 ؟یپنج عصر واسه چ: گفت

 .ستیهم ساعت ن نجایا. بودم دهیاومدم خواب یاز وقت -

 یساعت رو بدون یهروقت خواست 119زنگ بزن  -

شده دنبال  يعاد میدفعه حس کردم دوباره زندگ کیدونم چرا  ینم. وقته زمان رو گم کردم یلیآخه خ... نه  -

 .ساعت بودم

 يزایبه چ. بشه، تو خوب استراحت کن يکنم که زودتر عاد یمن همه کار م. نگران نباش . شهیم يعاد -

 ؟یاالن اونجا راحت. شهیهم م يات رو نباز عاد هیروح. خوب فکر کن

خونه  هی. آره: لبخند زدم اریاخت یب. شدم یم یبه حال یحال. شد یم يجور کیشد، دلم  یکه م مهربان

 کنم یتوش احساس آرامش م. من دوستش دارم یه ولجمع و جور یلیخ. کهیکوچ

 ؟يدوست دار کیخونه کوچ. خوبه یلیخ -

 ستیو بزرگش مهم ن کیخونه امن باشه کوچ هی....  ینم یعنینه  -
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 امن؟ -

رو دوس دارن و به هم  گهیهمه همد. همه حالشون خوبه یبدون. ینگران نباش. یکن تیتوش احساس امن. آره -

 تفاهم دارن... هم .... با ... همه . وابسته ان

 ؟ینیبیم یتفاهم رو چ: دیکرد، چون پرس یفکر م میانگار داشت به حرفها. کرد مکث

مبل جمع و جور سه کنج خانه، االن  ينشستم رو. جمله نبود کیجوابم  یبود ول یسوال خوب. شلوغ شد سرم

رو که  یاون کس نکهیا. زایچ یلیتو خ: و تصوراتش راجع به خودم بدانم، آرام گفتموقتش بود درباره توقعات 

و باهاش  خوادیم ییزایخودش چ اسهداره و و ییآرزوها هیاونم  یبدون. ینیمث عروسک نب کنهیم یکنارت زندگ

 نیباش گهیهمد يهمپا. نینباش گهیهمد يدست و پا يتو. یهماهنگ باش

 .خواهد یم يم من را چه جورخواست بدان یدلم م واقعاً

 ؟یزن یقشنگ حرف م یلیبهت گفته خ یتا حاال کس: نرم شد لحنش

 وقتا هم مامانم یگاه... بابام ... آره : زدم لبخند

از اون . که فقط لوست کردن یهست يزنازیدختر عز هیکنن  یهمه فکر م رونیاز ب: و آرام تر گفت دیکش آه

 سالت باشه ستیکنم ب یوقتا شک م یگاه یو سر به سرشون گذاشت ول دیلپشون رو کش شهیکپال که م

اصطالحات  نیکردم مهرداد بتواند از ا یو بد اخالق بود؟ فکر نم يمهرداد دولتشاه جد نیا» !اون کپال؟ از«

 ؟ینیبیم یشما تفاهم رو تو چ: گفتم... کپل . استفاده کند

 م هاروزه ازت دور شد هیباز شدم شما؟ خوبه : کرد نچ

 .نگفتم یچیه

پاهام و باهات  يتو رو بخوام که خوشگلت کنم بشونمت رو یترس یم. یکن یفکر م یدونم به چ یم: گفت

 کنم؟ يباز

 .نگفتم یچیباز ه یول. مورمور شد تنم

رو  زایچ نیمرد ا هیاون خونه امن من به عنوان  يفرض کن تو. خوامیرو م نیوقتا هم هم یخب گاه: داد ادامه

 یکن شرفتیتا پ امیپا به پات م. قتیرف شمیم یول رونشیب. خوامیم

با هم  میرفت یم یحت. خوب بود یلیخ نیتنها ا يتنها میبود رهیجز هیاگه تو : آب دهنم را فرو دادم. داغ شد تنم

آدم دور و برمون هستن که  یکل. میستین رهیکه تو جز یدون یم یول میکرد یم يو توپ باز میدیچیم لینارگ

.... 
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که باهاشون معاشرت  ییآدما. من و تو با هم فرق داره یطرز زندگ. یگیم یدونم چ یم. زمیدونم عز یم -

به من  یچ یدون یم یامروز عل. يبد حیتو خودت رو واسه همه توض ستیقرار ن یول. با هم فرق دارن میکرد

 گفت؟

 نه -

 ینم دییتو رو هم تا. کرد ینم دییآنا رو هم تا یحت. کنه ینم دییو راحت تار یهرکس یعل. هیگفت دختر خوب -

 ؟یچ یعنی یدون یم نیا. دو کلمه باهات حرف زده نظرش عوض شده یکرد ول

 کرده؟ دییافتخار کنم دوستت منو تا یکل دیمن با یعنی: دادم به مبل هیرا تک سرم

 ...نه  -

 .شکمم و زخمم درد گرفت يپاهام را جمع کردم تو. ماند ساکت

طبقه  هیتو مال  یعنی: گفت. آمد یم یقیموس يپاساژ چون صدا کی يتو دیشا. آرام تر يجا کیبود  رفته

 یکینه . مث خودته ییمعاشرت با آدما اقتتیکه ل یدختر باهوش هیتو . منظورم از نظر فکر و شعوره. يباالتر

 يآدما یو تونست يکنار اومد اهاشراحت ب یوقت یرق داره ولف یلیبا ما خ تیدرسته که مدل زندگ. مثل بهناز

گفتم حاال هم  شهیمن هم. يواقعاً مال اون طبقه ا یعنی یکه ازشون متنفر باش نیبدون ا یمتفاوت رو درك کن

زود از  یلیخ نهیب یکه خودش رو در حد تاج طال نم یکیسر  يرو يتاج طال بگذار هیاگه  گمیبه خودت م

چون ارزشش رو  نیزم ندازتشیخودش م ایازش مراقبت کنه  ستیندزدنش چون بلد  یازش م ای. دهیدستش م

 کیمشهور شده و همون جور که  ایپولدار شده  یزحمت چیدفعه بدون ه کیکه  یدرست مثل کس. دهینفهم

در حد که خودش رو  یسر کس يرو يبذار دیتاج طال رو با. کنه یهم سقوط م عیدفعه رفته باال همون قدر سر

خب تو هم واسه من االن . رو داره اقتشیل. محافظت کنه. ازش استفاده کنه يدونه چطور یم. دونه یاون تاج م

 .یهمون تاج طال هست

نرود آن  میدهنم را گرفتم که صدا يجلو. خنده ام گرفت. گردن مهرداد يرا تصور کردم که نشسته ام رو خودم

 جانیه شینجوریا یزندگ. گهیبا همد میتون یدوتامون م. ییایتفاوتا برب یلیاز پس خ یتون یتو م: گفت. طرف

 ؟يباشه شاد....  زترهیانگ

که . کرد یخرم م. کرد یدلم آب م يبود که قند تو یبیجور عج کی. را دوست داشتم »يباشه شاد نیا«

 یبهش فکر هم نم یها حت یلیخ یحرف قشنگ هستند ول يتو زهایچ نیدانستم که ا یم. باهاش موافقت کنم
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 نیهم يبرا. جدا جدا ییتاهردو. من هم فکر کرده بودم. او فکر کرده بود یول. حرف ها برسند نیکردند تا به ا

 باشه: گفتم. دیرس یبود که موافقت باهاش راحت به نظر م

 تنگ شده؟.. من  يدلت برا: درآمد ياز آن حالت جد لحنش

 نه: زدم پلک

 ... يبود نجایاگه ا: آرام گفتم. ماند ساکت

 آره تنگ شده: دادم رونیب یرا به سخت نفسم

شجاعت . بروم و تفاوت ها را حل کنم شیپ شیکردم پا به پا یم دایزد شجاعت پ یکه حرف م يجور نیا

شده باعث  یچ. ستندین یشجاع يکنند آدم ها یبه تفاوت ها فکر م يادیکه ز ییآدم ها. ستیخوب زیداشتن چ

 .... قهاسمش عش يشاد یه.... فکر نکنم؟ که شجاع بشوم؟ عشق؟  یلیبود که به تفاوت ها خ

درست مثل برگ . عشق کم رنگ و نازك که هنوز درست جوانه نزده بود کی یول. اسمش عشق بود؟ البد نیا

 يهمان برگها. سخت استخوان سوزش را پشت سرگذاشته باشد يکه تازه زمستان و سرما ینازك درخت يها

و تمام شاخه  شدند یو بزرگ و بزرگ تر م شکفتندیکه در عرض چند روز م يمغزپسته ا يکوچولو ياتورینیم

که  نیهم. شدم یذوق زده م شیکه از صدا نیعشق من کم رنگ بود و ترد و نازك، هم. گرفتند یها را م

داشت من  انیآن جر يکه تو یآرامش. خانه امن بود نیهم اثر ا دیشا...  یعنی. اشتمرا دوست د شیصدا دنیشن

 .داد یرا به سمت روشن رابطه هل م

 دوستت دارم... چقدر ...  یدون ینم: گفت

چشمم پررنگ  يآنا جلو ریچشم بستم و تصو. بلند شدم و گونه ام را چسباندم به پنجره. صورتم داغ شد پوست

 تونم بپرسم؟ یم يزیچ هی: باز کردم و گفتمپلک از هم . شد

 .گوشم يتو ختیر یسرخوش چند پسر از پشت گوش يخنده ها يصدا. کرد مکث

 بپرسم؟: گفتم مردد

 بپرس: دینفس کش قیعم

 ... یکن یدونم درك م یم -

 تاست؟یدرباره آناه -

 آره: نفس گفتم کیهم گذاشتم و  يپلک رو دوباره

 کنم، بپرس یدرك م -
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که زنگ  ياون بار... دونم که خبر داره  یکنه؟ م یم يچه فکر...  يکه به من دار...  یاحساس نیدرباره ا -

 بد بودن یلیگفت که خ ییزایچ هیزدم از زندان، 

خودم  يتو اریاخت یگلو صاف کرد و من ب. سکوتش شده بود نهیپس زم ابانیخ يحاال صدا. ساکت ماند دوباره

 .جمع شدم

ممکنه تو با دونستنش راحت  یعنی... گفتنش االن درست نباشه  دیهست که شا ییزهایچ کی...  نیبب: گفت

 ینباش

 نه بگو: کردم بشیترغ

 ؟یبدون يخوا یم یمطمئن: شد قیدوباره عم نفسش

 ندارم؟. حق دارم بدونم  آره،: گفتم د؟یبگو یمگر قرار بود چ. دلم شور افتاد. پلک زدم تند

به عنوان دوتا  دیشا. مینبود یمابه عنوان زن و شوهر زوج موفق... دونم چه طور بگم  ینم...  نیبب. باشه -

 گم؟ یم یچ يریگیم... به عنوان زن و شوهر نه  یول میهمکار خوب بود

 نه: گفتم صادقانه

داشت از روابط زن . دیگو یم یکردم چ یتازه درك م. دمیخجالت کش نیهم يبود خنده اش گرفته و برا معلوم

 .لبم را دندان گرفتم. زد یحرف م يشوهر و

 میاز روابط کار... منظورمه  یروابط خصوص... دم روابط  یم حیکه ترج دمیرس يمن االن به مرحله ا: داد ادامه

 االن روشنه؟. دو نفره براش مهم نبود یقسمت از زندگ نیا. نبود يطور نیآنا ا... جدا باشه 

 اوهوم: دمینال

 ؟ینداشت یمشکل گهیقسمتش خوب بود د نیاگر ا یعنی: ادامه دادم دانهیناام و

وگرنه . زمیعز هیقسمت زندگ نیقسمتش مهم تر نیا: گفت ینرم يبعد با صدا. بلند. دیپرده خند یبار ب نیا

 شه یم يا گهید زیاسمش چ نیبدون ا يروابط زن و شوهر

 یسع یعنی...  یکن ینم یچرا سع: ه و گفتمتاقچ نیینشستم پا. سوزاند یرا م میپشت پنجره پهلو يسرما

 ؟یدرستش کن ينکرد

 نکردم؟ یسع یدون یاز کجا م: دیکش آه

 شد؟ یدرست نم -

 نه -
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که . دیکه دروغ بگو. کرد ینگرانم م نیاحساس داشته، هم شیوقت پ یلیافتاد که گفته بود به من از خ ادمی

 ؟يکرد یوقته به من فکر م یلیخ یگیمگر نم ؟یکن یم یسع يفکر کرد دیشا: گفتم. نکرده باشد یواقعاً سع

 ... نیهم دیشا

 ... نایا  نکن، یرو با هم قاط نایا: دیرا بر حرفم

 شه؟ینکنم؟ مگه م یچرا قاط: وسط حرفش دمیپر نیهم يبرا. گرفته بود گارد

اگر رابطه من و آنا خوب بود به . قدر نبود نیاز همون اول که ا. کم کم رشد کرد... احساس من به تو ...  نیبب -

 یزن سع هیآنا به عنوان  یخودم رو کردم ول یمرد سع هیمن به عنوان . رفت یم نیرشد کنه از ب نکهیا يجا

 نکرد

 حرفت نیترسم از ا یمن م -

 آهش به يبعد صدا. نیماش ينشسته بود تو. فضا ساکت ساکت شد. به گوشم خورد يبه هم خوردن در يصدا

 یخوام مجبورت کنم با من باش ینم... نگران نباش ... خب  یلیخ: گوشم خورد و آرام گفت

دانستم که اوضاعش  یم. حرف ها خسته تر بشود نیخواست با ا یدلم نم. زد انگار خسته بود یحال حرف م یب

: گفتم نیهم يراب. بار اضافه بشوم کیخواست من هم  یدوشش افتاده و دلم نم يهمه بارها رو. است دهیچیپ

 مهرداد.... من بهت اعتماد دارم 

 خوام یرو م نیمنم هم. زمیخوبه عز: مهربان شد لحنش

 فردا. زنم یباز بهت زنگ م: و گفت دیکش یقینفس عم بعد

 فکر کنم يخسته ا یلیخ: زدم لبخند

 یکه فکرش رو بکن یاز اون شتریب: حال گفت یطور ب همان

 مباظب خودش باش -

 جانم يا: گفت یلحنش پر از لبخند بود وقت. که لبخند زده باشد انگار

 بوسمت یم: آرام تر گفت. من داغ شدم و

 .بند آمد زبانم

 الو؟: گفت

 باشه خدافظ: گفتم

 .يادب نباش شاد یب. بود نیبود نه؟ آره هم یشانیبوسد؟ من را؟ منظورش پ یم. را زود گذاشتم یگوش
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*** 

نشده  چوقتیه. فرستادم برود یکاش جان ممد را م. داشتم یدست لباس تازه برم گشتم خانه و چند یبرم دیبا

به گارسون . کردم یکار را نم نیام و حاال هم بهتر بود ا یشخص يشرکت را بفرستم دنبال کارها یبود آبدارچ

دست . زدم یمفردا بهش زنگ  دیبا. بود هترنم باز زنگ زد. را چک کردم لمیو موبا اوردیگفتم صورت حساب را ب

حرف  یوقت. نجایا مییایب يبا شاد دیبار با کی. زدم رونیصورت حساب را پرداختم و از رستوران ب. بردار نبود

ها هروقت  یتازگ.... شود بودن با خودش  یباز م میکند و اشتها یقدر حالم را خوب م نیزدن از پشت تلفن ا

زن  کیحتماً از نبود  یتجربگ یب. بندد یچشمم نقش م يخواب بزرگ جلو اتاق کیکنم اول  یبهش فکر م

 يکه تو یاتاق خواب ریتصو. یتجربه بمان یو باز ب یرا هم لمس کن یشود تن زن یم. ردیگ یکنارت شکل نم

. فتدیب یداند قرار است آنجا چه اتفاق یتجربه که نم یب یدرست مثل آدم. کند یمضطربم م یکم دیآ یذهنم م

 .را روشن کردم نیو ماش سرم را تکان دادم

.... و بزرگ  دیسف يبالشت ها انیم.... لباس خواب  يفندق تو. شد یمدام پررنگ و پررنگ تر م ریآن تصو اما

قدر خوب حرف  نیا یوقت. مطمئنم که باهوش است.... کند  یبار نگاهم م طنتیش..... دندان گرفته  ریلبش را ز

رابطه  کی يحتماً تو....  دیایها کنار ب تیواقع امرحله به مرحله بعد برود و ب کیداند چطور از  یم یوقت. زند یم

 یحت... هست  یکه پشت تلفن مجبور شدم ازش حرف بزنم و او هم نگرفت منظورم چ يهمان رابطه ا..... هم 

مثل مزه ....  میخواسته ها....  میعادت ها. بهش مهلت بدهم که من را بشناسد دیبا... دانست چه جور است  ینم

 زهایچ یبدهم که خواستن بعض ادیبهش  دیبا.... و  یزبانت حس کن يتا طعمش را رو یدنیشنو کیمزه کردن 

از  یکن یکه فکر م ییزهایچ نیبکر بودن ذهنش را آرام آرام پس بزنم و نشانش بدهم ا نیا.....  ستین یادب یب

 ....واردمخوب  یکی نیا يتو..... رابطه خوب هستند کیاز  یشوند جزئ یانجام م یتیترب یب يرو

نفر  کیخب اگرچه قبل از او اسم . کند یکنم حتماً کله ام را م یفکر م یاگر بداند به چ. لبخند زدم اریاخت یب

 کیتواند خوشحال باشد که با  یاست اما در عوض م یمنف ازیامت کی نیشناسنامه من نشسته و ا يتو گرید

ساله بوده اند  ستیب یوقت میسال ها واز هم سن  یلیدانم که خ یم. و نابلد سروکار ندارد زده جانیمرد ه

کنند  یبهش فکر م یکه وقت ییها يگر یناش. خجالتشان است هیرا تجربه کرده اند که حاال ما ییزهایچ

معموالً اول  میکن یتجربه اش م یسن کی يکه همه ما مردها تو يانباشته ا جانیآن همه ه. شوند یم یعصب

 یکند و بهش م یباشد حتماً طرف را مسخره م يزرنگ و قو بلاگر دختر مقا. است يکار باعث خراب کار

 وانهید ایکند که مردش خشن  یشود و فکر م یم وسیو ما زدیر یخودش م ياگر خوددار و آرام باشد تو. خندد
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 یشود ول هیمنتظرم به وقتش آرام آرام تخل دارم که يادیانباشته شده ز جاناتیخب من حاال هنوز هم ه. است

مضطربم  نینباشد و ا یکه بلدم کاف ییزهایآن چ يفقط نگرانم  همه . که بترسانمش ستمیآن قدر هم نابلد ن

زدم تا حداقل ازش بپرسم بعد از  یدهد وگرنه بهش زنگ م یجواب تلفنم را نم گریمطمئنم سهراب د. کند یم

سهراب اگر بلد بود  اد؟واقعاً مهرد. هست یرابطه مطمئن و آرام چ کی یتجربه کردن آن همه زن، فرمول اصل

 یکشفش کن. یفندق را بشناس يعادت ها یکن یسع دیتو هم با. یتقلب کن دینبا. نبود نیاش ا یکه وضع زندگ

 ای. تند نروم يادیخواهم مطمئن باشم که ز یفقط م. دانم یم. را بکندکار  نیاو هم يهمان طور که توقع دار

 یو بم ریز چیکه ه میو ثابت داشت يرابطه تکرار کیمن و آنا . دبشو ندیتجربه اش ناخوشا نینکنم که اول يکار

 .ستیحاال وقتش ن. ولش کن.... هم ندارد که  يندیخاطره خوشا چینداشت و ه

 زهایچ یلیبا آنا از خ دیو فکر کردم با ستادمیآسانسور ا يچند لحظه جلو. برج نگه داشتم و وارد شدم يجلو

را که تا  يزیخواستم چ ینم. دچار عذاب وجدانم کرده بود یآنکه بخواهم کم یفندق ب يحرف ها. حرف بزنم

ن من به کل مخدوش شده بود و ذه رآنا د ریمن و آنا خراب شده بود دوباره درست کنم چون تصو نیحد ب نیا

 کیخواستم مطمئن شوم که من در حد خودم تالش کرده ام و حاال اگر با  یشد فقط م یدرست نم يجور چیه

که بعد از چند ماه دوباره  يتوانست خودش را با مهرداد یشدم، او هم م یاو ظاهر م يجلو زیمسالمت آم يرو

دفعه خوب نشود و من  کیبودم آنا  دواریام ییجورها کیدلم  ته اه نیبا همه ا. خوش اخالق شده محک بزند

به بهبود رابطه ام با آنا  دیگفت که نبا یم شیپ شیپ یاضیر يهرچند آن حرف ها. قرار ندهد یدوراه کیرا در 

سوار آسانسور . که شک کند ينه جور یزدم ول یموضوع هم باهاش حرف م نیراجع به ا دیبا. باشم نیخوشب

 .طبقه آخر را زدم دکمهشدم و 

خواست  یدلم م شتریشدم ب یم کیهرچه به طبقه آخر نزد. شدند نگاه کردم یم ادیز میرو شیکه پ ياعداد به

 نیکجا را داشت برود؟ آن هم با ا. لحظه آرزو کردم آنا خانه نباشد کی يبرا یحت ؟یاز چ دم؟یترس یم. برگردم

. شود یکنند؟ رفتارش دارد از مرحله نرمال خارج م یش نمبه حال يفکر کیمامان و باباش چرا . حال و روز

دوست  کیطردش کنند؟ چرا  شانیها يدئولوژیارزش است که به خاطر پشت پا زدن به ا یبچه آنقدر ب کی

که  دیبه من فحش بدهد و بگو یحت. اش بدهد يکنارش و دلدار ندیجور موقع ها بنش نیکه ا یکیخوب ندارد؟ 

عوضش دست  یبداند ول ایمرد دن نیکار تر انتیو من را خ هدبه من فحش بد میراض. هستم یخائن عوض کی

 .ها بردارد يباز وانهید نیاز ا
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 یشب نیاول. که مقابلم بود چشم دوختم يبه در. راهرو روشن شدند يچراغ ها. و درش باز شد ستادیا آسانسور

 يرا تو دیکل. تکان دادم و رفتم به طرف در يسر. نما یشب عروس. است ادمیرا خوب  میبود نجایکه با آنا ا

. امدین ییصدا. را کرده؟ زنگ در را زدم ارک نیا یقفل عوض شده؟ ک. باال رفت میابرو. دیقفل انداختم اما نچرخ

 يچه باز گرید نیا. را جواب نداد یگوش. خانه بلند شد ياز تو لشیزنگ موبا يکالفه شماره آنا را گرفتم و صدا

 بود؟ یمزخرف

شرت  یت. شوکه شدم تیآنا در آن وضع دنیبار در با شتاب باز شد و از د نیا. کردم شیزنگ زدم و صدا دوباره

باز و  ییبرهنه و موها ییبا پاها.... بدون شلوار ... آمده بود  نییپا رشیلباس ز يکه تا رو يگشاد مردانه ا

نبوده  یکه کس یپرورشگاه يها بچهت مثل درس. پف داشتند شیصورتش الغر شده بود و چشم ها. آشفته

 .دیبار یم يدلخور شیاز چشم ها. کند یدگیبهشان رس

 ه؟یچه وضع نیا -

داخلش  یگل فروش کیبه اندازه  دجونیکه ناه يهمان خانه ا... خانه مان . در عقب رفت تا وارد شوم يجلو از

مغرور . چشمم جان گرفت يجلو یعروس دیلباس سف آنا با.... زنم؟ .... تا پسر بزرگش و زنش ... گل گذاشته بود 

کوتاه و بلند پخش  يگلدان ها يتو خانه يرز را که همه جا فیظر يداشت و با انگشت گلبرگ ها یقدم برم

 .که وارد قصر سلطنتش شده باشد يدرست مثل ملکه ا. کرد یشده بود لمس م

 ؟ياومد ریچرا د -

به  دینبا. همان طور خسته و دلمرده. چشمم بود يجلو یواقع يحاال آنا. آمدم رونیب الیطرفش و از خ دمیچرخ

به اندازه فندق هم بلد نبود راجع به  یاو حت.... طلبکار است؟  شهیمثل هم یدادم؟ وقت یگوش م شیحرف ها

در وحشتناك، تنها بودن چق طیشرا نیکردم در ا یدرك م. دوست کیفقط مثل . حرف بزند یرابطه انسان کی

 .خودم تمام و کمال تجربه اش کرده بودم. سخت است

به در  کیدور از من نزد يهنوز در فاصله ا. طرف مبل ته سالن و کوه لباس ها را کنار زدم و نشستم رفتم

 .کرد یبود و نگاهم م ستادهیا

 ایب -

 .نگاهم کرد مردد

 شنوم حرفات رو یم... قشنگ بگو چته  ایب -
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 نییپا طانیاز خر ش یداند ک یانگار نم. کند یم یوقتش آدم را عصب یب يها یو سخت یسفت نیهم. امدین اما

تو . بدهد ادشی ییزهایچ نیبوده که همچ یک. هم حق داشته باشد دیخب شا. بپرد و مثل آدم رفتار کند

 .خر در گل مانده ام کیمثل  زهایچ نیا يمن؟ من خودم تو....مهرداد

 ؟يایآنا؟ نم -

 نیبش: به مبل رو به رو اشاره کردم. را گرفت و آمد شمیتصم باالخره

 .را حلقه کرد دورشان شیشکمش و دست ها يرا خم کرد تو شیو زانوها نشست

اتاق  کیسرش  يکه تو....  جانیمرد انباشته از ه کی. نگاه نکنم شیکردم به پاها یدادم به مبل و سع هیتک

 یرا خوب م نیکه شوهر کرده اند ا ییزن ها.... مرد است  کیباز .... اگر عاشق باشد  یحت.... چرخد  یخواب م

هستند مبادا دشمن بهشان حمله  مشانیسرباز آماده دفاع از حر کیمثل  شهیاست که هم نیهم يبرا. دانند

 .کند

 ؟یترس یم یخب بگو از چ -

به من  جاناتیتحمل ه. نبودم يمن مرد بد ؟يدید. شناختم یکه م يباال انداخت و شد همان زن لجباز شانه

که آماده نفوذ به  ییخواستن باشم و چشم ببندم به همه زن ها لیانباشته از م نکهیا. شهیحس اصالت داده هم

. يشو یم دیناام دهیکه از درون پوس يکرد یدفاع م یمیاز حر ینیب یم یاما وقت. مان بوده اند ییزناشو میحر

 نینجات از ا يبرا يزیدست آو چیه گریبعد درست همان دم آخر که د. يشو یبه کار و غرق م یچسب یم

ربات  کی یده یم حیو ترج یکن یکه آدم بودن را فراموش م يدرست در همان لحظه ا.... نمانده  یپوچ

واست را خورد و ح یپروانه دور و برت چرخ م کیمثل  ستدر البافیدخترك ساده و خ کی....  یمتحرك باش

 .کند یم داریب

 ؟یحرف بزن يخوا ینم: پا انداختم يرو پا

 دونم ینم: اش را فشار داد یشانیکرد و سرش را عقب برد و با کف دست پ زانیرا از مبل آو شیپاها

 يها ییبایز دنیشد د یفرصت طلب م يها دستخوش تاراج زن ها یپوچ نیما به خاطر ا ییزناشو میحر اگر

 پیچ يداد پشت سرش با همان زن ها یم حیشده؟ ترج یاست که آنا عصبان نیهم يبرا. آن پروانه محال بود

 يطور نیا. نشود؟ بگذار از خودمان شروع کنم داریحواسم ب یدانند بچرخم ول یرا م زشیکه از رابطه فقط دو چ

 .برود و حرف بزند نیاش از ب یجیگ دیشا

 مین حرف بزنراجع به رابطه مو يخوا یم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٦٣١ 

 نمانیب یچیه نکهیبا ا. ردیگیخنده ام م. شیران ها يکشد رو یرا م رهنیو پ ندینش یراست م. شود یم اریهوش

ذهنش را از  يتو يتکرار يناخودآگاه همان رفتارها یمرد آماده انفجارم انگار به شکل کیمن  نکهینمانده و با ا

از من تا به مرز انفجار  يریکناره گ. از او دور کرده اند شهیکه من را هم ییهمان رفتارها. کند یم نینو تمر

 .یلذت دوجانبه و سرشارشدن چیبدون ه. نشوم یکه فقط روان مهیرابطه نصفه ن کیبرسم و بعد صدقه دادن 

 ...ممکنه حرف زدن از رابطه ختم بشه به  یکن یچرا فکر م -

 حرف بزنم تییاالن اومدم فقط راجع به تنها: کنم یلباسش اشاره م به

سال ها  نیدرست مثل تمام ا. بار من در موضع قدرت باشم و تنها بودنش را به رخ بکشم کیاست که  خوب

را  ییتنها نیا گریجور د کیخلوت  يبار آورد و توقع داشتم آنا حداقل تو ایاعتماد به دن یمن را ب ونیکه هما

 .جواب داده شد زیرآمیتحق یکه به شکل یتوقع. کمرنگ کند

 ؟يفکر افتاد نیشده االن به ا یچ: زد پوزخند

 یکیبا  يدار ازیحس کردم ن يبود ختهیبد به هم ر یلیخ يچون بعد از ظهر: فرستادم رونیرا محکم ب نفسم

تونم بدون  یکنم و م یتر به تو نگاه م یمنطق یکم هیو من  میکه از هم دور بود هیو خب االن مدت یحرف بزن

 ات حرف بزنمخشم باه

 ؟يخشم؟ تو از من خشم دار: لبش بود يهنوز رو پوزخند

اما حاال همه . شدم یم نیزد باز هم خشمگ یحرف م زیرآمیلحن تحق نیطور با ا نیبود که ا يگرید هروقت

خوب است که بودن فندق باعث . هم صحبت دارد کیبه  اجیزن است که احت کیآنا االن فقط . فرق کرده زیچ

 .دور و برم نگاه کنم يتر به آدم ها یانسان یشده کم

 شنوم اگر نه لباسام رو بردارم و برم یم يخودته اگه بخوا لیم. االن خوبم. خشم داشتم -

پرتاب کردن به من اطرافش  يبرا يزینه چ. به دور و برش انداختم ینگاه. اش تند تکان خوردند ینیب يها پره

 برم؟: هم يرا حلقه کردم تو میدست ها. نبود

شده بود رد شدم و راه افتادم به  ختهیر نیزم يکه رو ییخرت و پرت ها انیاز م. از جا بلند شدم. نگفت یچیه

بار باشم نگران  انتیاتفاق خ کینگران  نکهیا يکردم دنبال سرم است و به جا یحس م. سمت اتاق خوابمان

را که فقط لباس  يواریلنگه کمد د وو درب دام را حفظ کردم  يخونسرد. نبود من را بکشد دیبع. جانم بودم

را که دست نخورده مانده بود  یتوانستم تخت خواب یدر م يرو نهییآ ياز تو. من داخلش بود باز کردم يها

 .نمیبب
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 یمن نم. داد یرا تکان تکان م شیپاها طانیدختربچه ش کی نیلبه تخت نشسته بود و ع یبا لباس عروس آنا

 ندهیآ کیفقط بحث بر سر ساختن  يدوره نامزد يتو. میبگو یچ ایچه طور حرف بزنم  دیبا قاًیدانستم دق

که  ییها طنتیدخترانه و ش يخندهالب. نتواند قله اش را فتح کند یبیرق چیباشکوه که ه ندهیآ کی. باشکوه بود

تخت  يذوق زده رواش را گرفته  زهیکه جا يآنا مثل بچه ا. فتادیما اتفاق ن يدوره اند برا نیالبد جزو هم

 .که من حوصله اش را نداشتم يزیچ. زد یها حرف م همانینشسته بود و با شور درباره م

 میحرف بزن ایب -

 شنوم یبگو م: چند کت و شلوار برداشتم یعقب فیها را عقب جلو کردم و از رد رگال

 میحرف بزن مینیبش -

از . داد یسرخوشانه پا تکان م یعروس دیبا لباس سف ینشسته بود که زمان ییدرست همان جا. طرفش دمیچرخ

 بگو: که کنار تخت بود یکاناپه راحت يتخت و نشستم رو يداشت؟ کاورها را گذاشتم رو یکار منظور خاص نیا

 ...خودم بگم  یخوام از زندگ یم -

 یوقت شهیهم .ستندین ندیخوشا شیکرد که حرف ها یحس را در من القا م نیا. يجد یلیخ. بود يجد صورتش

 .شد یم يطور جد نیتوش کم بود ا تمانیکه شانس موفق میسخت داشت يجلسه کار کی

 شنوم یگفتم که م -

از آن کله خراب . بوده اند کیتکن یپل يدانستم که پدر و مادرش دانشجوها یبود؟ فقط م یخودش چ یزندگ

آنجا باشند  يدانشگاه ها همانیم یمدت یفن يبه بهانه کسب مهارت ها کایکه شاه فرستاده بودشان امر ییها

شده تا پدر  یفرصت خوب نیکه ا مدانست یم. در آن زمان بود رانیدور کردنشان از جو ملتهب ا یهدف اصل یول

را  رانیخارج از ا یرانیا يشان بپردازند و دانشجوها یستیافکار حزب کمون غیبه تبل يشتریب زهیو مادرش با انگ

بوده  ییروزها. رانیبعد انقالب شده و پدر و مادرش برگشته اند ا. کنند بیحزب ترغ نیبه ا وستنیپ يهم برا

که در آن هرج و مرج پا گرفته بودند آنقدر  یرنگارنگ يحزب ها. دان جنگ نداشتهیشلوغ که دانشگاهها کم از م

بوده، که هر  نیهم يجنگ داخل دانشگاهها هم برا دانیم. شده اند یم شتریب انیبودند که از تعداد دانشجو ادیز

گذشته  یوقت ها م شتریکند و کار از گفت و گو ب دایدانشجوها پ انیطرفدار از م يشتریکرده تعداد ب یسع یحزب

آنا اسمش را  يالبته بابا... شود  یم یبعدش هم که انقالب فرهنگ. دهیکش یهم م یکیزیو به زد و خورد ف

 ستیزیچ نیا. مخالف بوده يخفه کردن صداها يدانشگاهها برا یلیبه نظر او تعط....  یهنگفر يگذاشته کودتا
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 یبعد هم هردوشان م. بدنم باشد يخواهد سرم رو یمخواهم بهش فکر کنم چون هنوز دلم  ینم یلیکه من خ

 ....افتند زندان و 

که بچه  یزندان برات گفتم؟ وقت يوتا حاال از خاطره هام ت: داد به تاج تخت و سرش را چرخاند طرفم هیتک

 بودم؟

 شنوم یم یبگ ياگه بخوا یکنه ول تتیکردم اذ یفکر م: گفتم. و حسرت آلود است نیغمگ لحنش

من بودم و دوتا پسر بچه . شدن دونه دونه زنا بینبود که ما رو بترسونه به جز غ یچیاون بند ه ياونجا تو -

زندان به خاطر  يرو تو شیپنج سال بود که من اومده بودم و مامانم نه ماه اول زندگ. پنج ساله. هم سن خودم

. عضو ساده بود هیبابا فقط . گروه بود تهسردس. تر بود نیمامان جرمش سنگ. حامله بودن من نجات داده بود

حاضر بودن منو  یتا آزاد بشن ول انیب نییحاضر نبودن از حرف و اعتقادشون پا. بود شترین باحتمال اعدام ماما

 اعتقاداتشون کردن يچون منو هم فدا. که از اعتقاداتشون متنفرم نهیواسه هم. زندان بزرگ کنن يتو

دان اون دوتا زن ياونجا تو: شکمش يرا جمع کرد تو شیباز زانوها. و چشم بست واریداد به د هیرا تک سرش

 نایبردن ا یهروقت مامان هاشون رو م. هیبه گر کردنیشروع م رونیبردن ب یرو م یکیپسر پنج ساله هروقت 

رن  یمامان هاشون م وقتکردن هر یچون فکر م. گرفت یخروس صداشون م نیکردن که ع یم هیاونقدر گر

داده  ادمیمامانم . شمردم یگوشه و م هینشستم  یساکت م. نبودم ينجوریمن ا یول. گردن یبر نم گهید یعنی

 یبدون یشیم صیحر گهید يتا هزار بشمار يریبگ ادی یتو بچگ یوقت یدون یم... سه ... دو ...  کی. بود بشمرم

اومد چون  یاز اون دوتا پسر بدم م. يبخوا شتریب یشیم صیحر. يبشمار شتریب یشیم صیحر. هیبعدش چ

 بدبخت بودن یلیخ

بود؟  دهیطور د نیمردها را ا یمن بود؟ چون از بچگ يدنبال سلطه رو شهیبود که هم نیهم يبرا. ماند ساکت

 .سلطه مادرش بوده ریپدرش هم ز. خب حق داشت

رو  دیمامان سع میدیرفت و خودش رو هم بردن هم من و هم بهزاد فهم دیکه مامان سع يروز: باز کرد چشم

 یفهمرو ب زایچ نیا یبده تو پنج سالگ یلیخ. کشتن

 هیخواستن من و مامان رو ببرن بهزاد بازم گر یم یوقت: لرزان گفت يحلقه زد و با صدا شیچشم ها يتو اشک

و من لباس  میرفت یم شیپ يزن چادر هیپشت  کیبلند تار يرو که از اون راهرو يوقت اون لحظه ا چیه. کرد

 ره ینم ادمیبودم  دهیمامانم رو سفت چسب
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دونستم که من  یم. شهیم یمعلوم نبود بعدش چ. لحظه ها بچسبم بهش نیخواستم تا آخر یم: راه افتاد اشکش

خوبتر  يجا» .خوبتر يجا هی يریخوب و تو هم م يجا هیرم  یمن م«گفت  یمامان مدام م. کشن یرو نم

تا . بودم جیگ رونیب ادیم منمامان عفو خورده و همراه  دمیفهم یوقت. ایاون دن یعنیخوب  يو جا يآزاد یعنی

 .زدم یدو ماه حرف نم

 خوام اون خاطره ها زنده بشن یمن نم: صورتش و زار زد يگرفت رو دست

گفته  یک.... باشه : را نوازش کردم شیبغلم و آرام شانه ها ينشستم لبه تخت و گرفتمش تو. دیکش ریت سرم

 ؟يمگه چه کار کرد... زندان  يریم

 یمن آدم سالم: به من دیام و محکم چسب نهیس يسرش را کرد تو. اش بند آمده بود هیگر. گفت ینم یچیه

زندان باشه؟  يهام تو یمن خواستم بچگ ام؟یب ایزندان به دن يبود؟ من خواستم تو یمن چ ریتقص ینبودم ول

به خاطر و باز  رنینبود ممکنه فردا بم شونیزده که هنوز حال يدئولوژیا ي وونهیمشت زن د هی شیاونم پ

 دادن؟ یبه هم چنگ و دندون نشون م دشونیعقا

 زر زرو؟  يبا دوتا پسربچه : زل زد به صورتم یاشک يرا بلند کرد و با چشم ها سرش

فرصت  نیوقت ا چیچرا ه. یرو عوض کن تیکه زندگ يفرصت دار هیفکر کن االن : چشماش نگاه کردم يتو

 ؟يرو به خودت نداد

وقت  چیه زهایچ یکه بعض دمید یبه وضوح م. دییدندان به هم سا یشد و عصب نینگاهش دوباره خشمگ رنگ

 پنج ساله که در زندان تکه تکه شده يدختربچه  کیمثالً روح . ستندین میقابل ترم

خواستم اون قدر  یرو زدم و زن تو شدم؟ م وانهیاون دوتا د دیق یواسه چ. سازمش یکردم دارم م یفکر م -

که  خلق  يبچه ا ننیخواستم بب یم. خواستم پوالم قابل شمارش باشه ینم. شیبشمارپولدار بشم که نشه 

 هیخواستم بشم  یم..... مستضعف  رقش.... هه .... طبقه کارگر . آرمان هاشون يبه همه  ندازهیکردن داره تف م

 مامان و بابام يگلو يکنه تو ریاستخون گنده گ هیدار گردن کلفت که مث  هیسرما

 چته؟... خب  یلیخ... آنا : را تکان دادم شینشستم و شانه ها راست

چشمش هستند و  يرا مشت کرده بود و انگار که مامان و باباش واقعاً جلو شیدست ها. دیلرز یاش م چانه

 .جود یدارد خرخره شان را م

 چرا؟: نگاهم کرد. شل شدند شیخودش آمد و مشت ها به

 ؟یچرا چ: گفتم. هست یمنظورش چ دمیفهم ینم. چشمش پر از اشک شده بود باز
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 ؟يچرا همه کارامون رو خراب کرد -

که او کنارشان  ییزر زرو يهمان پسربچه ها. و بهزاد باشم دیتوقع داشت من سع. زند یحرف م یاز چ دمیفهم

 ؟یآدم نگاه کن هیمث  اتیبه اون همباز يزندان بخوا يوقت شد تو چیه: دمیپرس. کرد یاحساس قدرت م

 يجا برا نیزندان بهتر. یطعمه نگاه کن هیکه به همه به چشم  يریگیم ادیزندان  يتو: دینفس کش قیمع

 برقرار کردن قانون جنگله

من بهت اعتماد  دیگو یم یدانم که وقت یدختر بالغ بود اما م کیبود؟ خب او  دهیقدر آزار د نیهم هم فندق

 .بوده است ياعتماد یدارم چقدر آنجا جو پر از ترس و دلهره و ب

 یتا زنده بمون....  یکن یکش فیضع....  یدروغ بگ...  ینقشه بکش يریگیم ادی -

 چرا؟: دیزد به چشمام و دوباره پرس زل

مث به . افته یمقدمه اتفاق م یکارا ب یبعض. ستیدست خود آدم ن زایچ یبعض. دونم ینم: دمینفس کش قیعم

 یچراها رو بفهم نیخوب ا دیباتو . مث عاشق شدن من. اومدن تو ایدن

: دوباره چشم باز کرد. صورتش يو اشک راه افتاد رو دیباز چانه اش لرز. دهنش يبست و لبش را برد تو چشم

 ستم؟یمن آدم ن شه؟یم یپس حق من چ

 تیزندگ يهمون فرمول زندان بهتر تو يمطمئن بود یتو ول. نگو نکردم. من تالشم رو کردم آنا: زدم پلک

 ...که  یبرام بگ یچرا نخواست ؟یحرف بزن تیبا من راجع به زندگ دیچرا حاال با....  نیاالن بب نیهم. دهیجواب م

 خب بعدش؟... االن گفتم : لبم يگذاشت رو انگشت

گوشم  ياش تو یتاك ساعت مچ کیت يصدا. در سکوت. نگاهش کردم هیمچ دستش را گرفتم و چند ثان آرام

 .بود

 وقتش گذشته.... ذشته آنا وقتش گ...  رهید: گفتم

 دونستم؟ یو نم يقدر لجباز بود نیا یلعنت ره؟یچرا د: داد زد یعصب

 یوقت هم اونقدر مهم نبودم که بشناس چیه...  یشناسیتو منو نم: بستم چشم

اگه اون  یحت: میقفل شدند دور بازو شیخواستم بلند شوم انگشت ها. کرد یدر سکوت نگاهم م. باز کردم چشم

 برباد رفته رو جبران کنم؟ هیسرما

دستش را از . معامله باشد زیکه سر م یمثل کس. کرد یمطمئن نگاهم م. شیچشم ها يو زل زدم تو برگشتم

کند معامله اش را قبول کرده ام تا  الیقبول؟ بگذارم خ میگفتم؟ بهش بگو یم یچ دیاالن با. جدا کردم میبازو
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 یدون یم یچ یاگر بگ: برداشتم میبازو يگفتم؟ دستش را آرام از رو دروغ میداند لو بدهد و بعد بگو یم یهرچ

 به نفع هردومونه

. حرکت مانده باشد یب) Pause(دکمه پوز  يکه رو لمیف کیمثل صحنه . بود ستادهیا میثابت رو به رو هنوز

 که باالخره حرف بزند؟ کردیداشت فکر م. زد یپلک هم نم

 گمیرو م یصبح همه چ یکه شب کنارم بخواب یبه شرط -

 ...هوشش  نیاز ا. خوشم آمد. نیآفر

 ؟یقولت نزن ریهست که صبح ز ینیچه تضم: زدم لبخند

 هیبزند و من دنبال تخل نیخواهد من را زم یاو م. ستیمعامله حساس. راه تازه است هیخب حاال دنبال . زد پلک

 .هستم شیاطالعت

 خورهیم نیدونستم کارگاه زم یمن م -

 اسر؟یبا شرکت  یاعتراف به همدست یعنی نیا. کنم ینگاهش م جیگ. شود یغ مشلو سرم

 يبد حیقشنگ توض دیبا -

 صبح -

 یچ هیآورم قض یزود سر در م ای ریبزند؟ من که د نیخواهد من را زم یکند؟ چرا م یم يهمه پافشار نیا چرا

 ست؟ینگه داشتن من کنار خودش چ يهمه اصرار برا نیپس ا. بوده

 رو کشته ارشیک یبگو همه مون رو خالص کن، ک -

 ...من  یکن یتو فکر م... تو: گشاد شده نگاهم کرد يبا چشم ها. دهیرنگش پر. ردیگ یتنش را م فیخف يلرز

 یبگو لعنت یدون یم یبگو چ  -

 صبح: ستدیا یم میجلو يصاف و جد دوباره

 رو اخراج کنم یاضیخوام ر یم: میگو یم. هم حرف بزنم ارشیک يوقتش است راجع به معامله ها حاال

که  ییهمه ضررها: ستمیا یشوم و مقابلش م یتخت بلند م ياز رو. حت نگران هم نشد. اندازد یباال م شانه

 ...بار آورده بود به خاطر  ارشیک

 ؟یپرس ینم میچرا مستق: زندیم پوزخند

 ؟یگ یاگر بپرسم م -

 داده بود شنهادیپ زشینداده بودم، نامزد عز شنهادیاون شرکتا رو من پ -
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 یکه تو گفت گهیم یچ یاضیپس ر: رمیگ یشانه اش را م. گذارم ینم یمن رد شود ول يخواهد از جلو یم

 با خودت باشه مینظارتش مستق

 کار نیاز ا هیدنبال چ بایخواستم بدونم د یم: زند یشانه اش پس م يرا از رو دستم

 تونم نجاتش بدم یمن م یشرکت ورشکست شده، ول: میچشم ها يزند تو یم زل

 چطور؟ -

 گمیصبح م: کند ینگاهم م زیتمسخرآم

. میایبمانم و با شرطش کنار ب ایرا جمع کنم و بروم  میحاال لباس ها نیتوانم هم یم. انداخت ریمن را گ باالخره

همه نقش بر آب  شیبمانم و ثابت کنم که نقشه ها نکهیا. جذاب تر بوده است شهیمن هم يخب چالش برا

 .هستند

 ستین يا گهید زیچ چیه. خوابم یفقط م: زنمیم لبخند

 میسفارش بده بخور يزیچ هی. باشه: زد یمطمئن لبخند

فردا  يتا لباسهام رو جمع کنم برا. شام خوردم رونیمن ب: و رفتم طرف رگال لباس ها دمیکش یقیعم نفس

 وربخ يزیچ هیخودت 

. شود یمشکل فقط به کمک من حل م نیدارد و ا یحاال مطمئن بودم که مشکل. آنا شام بخورد رفتم حمام تا

تخت نگه دارد؟ مطمئنم دنبال  يتا من را تو دهیهست که کارش به معامله کش یچه مشکل ؟یچه مشکل یول

اول آن شب . است ینیشبیپ رقابلیروزها بدجور غ نیا شیهست؟ رفتارها یپس دنبال چ. ستیرابطه ن يبرقرار

 ندیباور بود که مثالً بگو رقابلیحرفش همان قدر غ. و گفت دوستم دارد دیمقدمه به من چسب یکه ب یهمانیم

....  دهیکردم احساسم را به فندق فهم یخب آن شب فکر م. رانیرا آورده ا یجام جهان یکاپ قهرمان یمل میت

 یول. زد خیتنم . دوش ریهوا رفتم ز يسرد را باز کردم و با وجود سرد ریش.... حمام  يتو نجایحاال ا.... آخ فندق 

 .ماندم یم اریهوش دیبا

 یمقدمه؟ م یقدر ب نیچرا ا. هم داشت تا ما را از هم جدا کند يگرید يبود راهها يزیچ نیاگر همچ یحت

معتبر  شیشاهدها. کتابخانه بوده يتمام مدت تو. سرم را فشار دادم یعصب ؟یخواست حواسم را پرت کند؟ از چ

 ينشستم رو. دمیو حوله را پوش ختکنآب را بستم و رفتم داخل ر ریش.... فندق .... مامان فندق  شیکی. بودند

مقابلش و  ستادمیا. بود وارید يکه رو یبزرگ نهییآ يخودم تو ریداخل رختکن و زل زدم به تصو یچرم یصندل

 یگفت م. داد شنهادیرا پ يخودش ماجد ؟یاز چ یت حواسم را پرت کند ولخواس یآنا م. به خودم نگاه کردم
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درخواست ازدواجم را قبول کرده و با هم ... نه  ای... دست من را پس زده  و رونیکه فندق برگشته ب ندیخواهد بب

دادن  شنهادیخواسته حواسم را پرت کند پس پ یاگر م.... من بخندد  شیکه به ر....  میبه مشکل خورده ا

 ینطقم نیا... کند  یمعرف یرخواهیخواسته خودش را آدم خ یم دیشا..... نبوده  یرخواهیخ يهم از رو يماجد

 دهیخب بعدش د. هستم يبشود؟ که من بهش اعتماد کنم و بعد بفهمد در حال انجام چه کار یکه چ. تر است

به  دیها چسب وانهیشرکت که مثل د يز تومثالً همان رو... به سنگ خورده و از در احساسات وارد شده  رشیت

تواند  یاالن هم مطمئن است که نم.... به سنگ خورد  رشیخب باز هم ت....  میمن تا با هم رابطه برقرار کن

کنم با  یکه فکر م نیدارد؟ اصالً ا شیاز طرف شرکا یتیهست؟ مامور یپس دنبال چ.... اعتمادم را جلب کند 

کارگاه را  هیقض یممکن است فرح دیکه فهم یآن شب يدارد درست است؟ فردا يزد و بند اسریشرکت  ياعضا

نکند .... شد؟ هم مال و منال  زیهمه چ الیخ یدفعه ب کیچرا ... است  يدطالق ج يباشد گفت که برا دهیفهم

 یشرکت کوفت نیام اشتباه باشد پس او هم مثل من از ا هیخورده؟ اگر فرض نیکه کارگاه زم دهیهمان وقت فهم

پس  د؟ان دهیرا فهم نیخودشان ا قیآنها هم از طر.....  دیلو یم یرو دست خورده، فروتن دور و بر شرکت فرح

خودش هم . خوردن کارگاه مطلعم نیداند که من از زم یآنا م. اطالعات سوخته بود کیکه االن زد  یحرف نیا

خواهد شب من را  یم. خبر است یز اطالعات من بکند که ا یوانمود م یول دهیرا فهم نیفروتن ا قیاز طر

 ؟یچ يخرد؟ برا یدارد وقت م ؟يا هبه چه بهان. بدهد لمیخودش نگه دارد و صبح اطالعات سوخته تحو شیپ

 ؟یک يبرا

. بنفش یشمیلباس خواب ابر کیبا . تخت خواب جا خوردم يتو دنشیاز د. رونیو آمدم ب دمیلباس پوش تند

با همه  یحت. صورتش هم رنگ و لعاب دارد. ستندیآشفته ن گرید شیموها. بزرگ و کوچک يوسط بالشت ها

خوشگل : زنم یمبهش لبخند . خوب است. کنم تشیشود اذ یته دلم قلقلک م. لبخندش مغرور است نهایا

 ؟يکرد

 درب و داغون بخوابم کنارت؟ افهیبا همون ق يداد یم حیترج -

 ادی یاداها بهت نم نیا. یباش یشگیهم يدم همون آنا یم جینه ترح: شیپامچ  کینزد ییجا. لبه تخت نشستم

 يبا سه توپ کوچولو یفیظر يمچ بند نقره ا. کند یرا خم م شیپشتم و زانو يکشد رو یرا آرام م شیپا مچ

. شود حتماً یخوشگل م. فندق بخرم يرا هم برا شیکی دیبا. زند یبرنزه اش بدجور برق م يمچ پا يکارشده رو

من هم . چشم بست و لبخند زد. دمدست گرفتم و نوازش کر يرا آرام تو شیمچ پا. دارم يگریحاال کار د یول

 .به حماقتش یلبخند زدم ول
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 حیتوض واشی واشیچطوره تا صبح : متوقف شدم شیزانو کیو نزد دمیکش شیساق پا يرا نرم رو میها انگشت

 خوره یم نیکارگاه زم يدیفهم يکه چطور يبد

که قبول  يواسه معامله ا يریامشب رو از من بگ ستیقرار ن: خارج شد و چشم باز کرد شیاز گلو ینرم يصدا

 يکرد

 ایب: را کنار زد دیگوشه تخت و مالفه سف دیخودش را کش. تخت يرا گذاشتم رو شیپا

 يخاطره کهنه تو کیثل راحت خواب م یو راحت ینرم. دادم به تاج تخت هیتخت و تک يرا گذاشتم رو پاهام

 هستن تیفیک یب یلیهتل خ يتختا نیآخ ا: سرم زنده شد

 زیهرچ: لباس خوابش هیرا بند کرد به حاش شیو نوك انگشت ها دیگردنش کش يزد و دستش را رو لبخند

 .... ایکنه راحتخواب باشه  ینم یداره فرق ییبها یتیفیباک

کرد؟ به بدن  یم سهیاالن داشت خودش را با فندق مقا. خنده ام را به زحمت خوردم. را نصفه گذاشت حرفش

 کیاش تا نزد یشمیابر رهنیکنار رفته بود و پ شیپاها يمالفه از رو. و خوش فرمش نگاه کردم دهیکش

 .خاطره افتاد کیبه  ادمیناخوداگاه . استخوان لگنش باال رفته بود

آهان گلخانه باغ لواسان و . یتوت فرنگ يوسط بوته ها. میباغ بود يتو م؟یکجا بود. یبودم و مندل من

سر  یکه مندل دمیچ یها را م یداشتم توت فرنگ. میاوریعمل ب یبود حتماً آنجا توت فرنگ ردادهیگ دجونیناه

 خوبه مزه اش؟: و گفت دیرس

 میقرار شد فقط بخواب: ستش را گرفتمد. هم انداخت يرا رو شیو پاها میبازو يرو دیآنا نرم خز دست

. معلوم شد یدندان صدف فیرد کیو براقش از هم باز شدند و  یصورت يلب ها. بود نانیپر از اطم لبخندش

 شهیهم. کنند یناز م شیمغرورند ولب ها شیچشمها. گریاز غرور و ناز با همد یبیترک. است رینظ یلبخندش ب

 .دبوده ان ابیکم  شیهم لبخندها شهیاگرچه هم. لبخندش لذت برده ام دنیاز د

 .....شوم به آن خاطره  یپرت م....  ابیکم

 یسرخ و آبدار بود که آدم را وسوسه م یتوت فرنگ کی. و کف دستم گذاشت دیرا چ شیکیآمد کنارم و  یمندل

 .دندان مزه مزه اش کند ریکرد ز

 داره نداره یوحش یرو که توت فرنگ ییداره، اون عطر وبون یطعم چینه ه: گفتم یمندل به

بخواب : طرفم و نگاهم کرد دیچرخ. داد هیرا به بالشت بزرگ پشت سرش تک شیتخت و شانه ها يرو دیخز آنا

 گهید
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....  شیرفته بود و حاال جز سرشانه ها نییپا یکم رهنشیپ. دمیدراز کش شیتر و رو به رو نییرفتم پا یکم

دستش را دراز کرد . زد یچشم بسته بود و مطمئن لبخند م. صورتش يچاك لباس سر دادم رو يچشمم را از تو

 .ختیرا به هم ر میو موها

را  شیلب ها. شدم و نفسم به صورتش خورد کیبهش نزد یکم. هنوز چشم بسته بود. حاال وقتش است خب

دستم گرفتم و انگشت  يدستش را نرم تو. بودم به صورتشزل زده . دیکش ینیاز ب یقیو نفس عم دیآرام مک

 .پشت دستش را نوازش کردم گرمینبضش گذاشتم و با چهار انگشت د يشستم را رو

 شتریتوانستم ب ینم گرید. دیتر به من خواب کینزد یپررنگ شد و به خودش کش و قوس داد و کم لبخندش

چشم باز کرد و . میدستش رفت وسط موها. شیموها يرو دمیآرام دست کش. به خودم مطمئن نبودم. صبر کنم

گردنش را . گرفتم میبهش لبخند زدم و چانه اش را با انگشت ها. عطرش گرم بود يبو. صورتم يخم شد رو

صورتش را آورد جلوتر و به فاصله چند سانت از من متوقف . خارج شد شینرم از گلو يخم کرد عقب و باز ناله ا

: گفتم. لبخند زدم و جواب لبخندم را داد. را ببوسم شیبلند کنم و لب ها یت سرم را کمحاال توقع داش. شد

 نه؟ ياطالعات سوخته به من داد

 يدار یواسه چ: کنار تخت ستادمیبلند شدم و ا. رفت عقب و نشست وسط رختخواب. حرکت ماند یب صورتش

 ؟يخر یوقت م

 ها؟: رفتم طرفش. دیلرز یم تیاز عصبان تنم

 يبا گام ها. تیاز عصبان ایبود  جانیدانم از ه ینم. خورد یاش تکان تکان م ینیب يپره ها. قب رفتع یکم

آرام . دمیدر را باز کردم و محکم به هم کوب. دیبه ذهنم رس يدر خانه را باز کردم و فکر. رفتم رونیبلند از اتاق ب

همه خانه در سکوت فرو رفت، اگر حدسم  هیچند ثان. کردم و پشت مبل ها نشستم یسالن را ط نیو پاورچ

 انیسالن و از م يدوان دوان آمد تو. و انگار که درست بود. زد یزنگ م یبود احتماالً االن به کس یدرست م

 د؟ییکجا: گفت. یکه دستپاچه تلفن را برداشت و زنگ زد به کس دمیمبل ها د

 دییاین. دیولش کن. مونه شب یمنه ن: سالن و گفت يشروع کرد به قدم زدن تو یطور عصب همان

 رونیاز حدقه ب شیچشم ها. سرجا خشکش زد. از جا بلند شدم. مبل نشست يرا قطع کرد و کالفه رو یگوش

 دیدو. برداشتم طرفش زیخ. دستش بود يچشمم به تلفن تو. مبل بلند شد و عقب عقب رفت ياز رو. زده بود

: مچ دستش را گرفتم و فشار دادم. محکم گرفته بود شیها انگشت انیتلفن را م. از پشت گرفتمش. سمت اتاق

 ولش کن
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. دمیکش رونیهمراهش نشستم و تلفن را از دستش ب. نشست نیزم يخم شدند و رو شیزانوها. دیلرز یم تنش

 سیزنم به پل یاالن زنگ م نیبودن هم یک یاگه نگ: زدم و گفتم الیرد يرو

 باشه...  گمیباشه م: التماس کرد. اش گرفت هیگر

. یخواست یم یکه چ یگیو م یکن یدوباره هماهنگ م یرو که داشت ينقشه ا: و گفتم کریاسپ يرو گذاشتمش

 یشک نکن فردا زندان يایادا م ياگر طرفت شک کنه دار

 گمیخودم م: بلند گفت. بوق خورد تلفن

تا من  یزن یحرف م....ماد کنم؟ بهت اعت دیبا....  یلعنت شتیبخوابم پ يکرد یمنو اغوا م یاالن داشت نیهم -

 بوده یبشنوم نقشه چ

 الو بهزاد: درمانده گفت. آرام گفتم اسمش رو بگو. شناختمش به گوشم خورد یکه انگار م يمرد يصدا

 .یهمکار مندل. کارگر باغ لواسان... بهزاد ...  بهزاد

 بله خانم -

 کنه؟ یوارس یبه ک نیرو بد نیقرار بود ماش -

 کجا؟. ببرند ای. را ببرد نیخواست بخوابم تا ماش یم. دمیدست کش بمیج يتو نیماش چیبه سوئ اریاخت یب

 کرد یم دایرو از توش پ نیخواست یم یهرچ گشتیم نیداد یپول خوب م. هیخانوم گفتم که آدم مطمئن -

 زنگ نزن فعالً یبه کس. خب ممنون یلیخ -

قالبش از وسط نصف شد و دکمه . واریبه د دیتلفن را محکم کوب. در سکوت نگاهش کردم. را قطع کرد یگوش

 ؟يبود یدنبال چ نمیتو ماش: شیرو يرفتم جلو. زدند رونیب شیها

که اون  یاون شب دمتید. يهم دار گهیتلفن د هیدونم  یم. توئه شیپ يدونم شاد یمن م: را باال گرفت سرش

 يرو فرار يکمکت کرده شاد یکی. يزنگ زد یکیباغ باهاش به  يتو یرفت یوقت. نامه رو فرستاده بودن برام

 يبد

 نم؟یکردم تو ماش مشیقا يفکر کرد: زدم پوزخند

بر فرض که بدونم : به صورتم دمیدست کش. نییپا یلیخ. افتاده بود نییبند لباس خوابش پا. پلک زد یعصب

 ؟یکارش داشتچ.... کجاست 

 .زل زد به صورتم ساکت
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 ینقشه م يدار یکجاست؟ با ک ایکه پرونده بسته بشه؟ زو ش؟یبکش یخواست یها؟ م: شدم کینزد بهش

 ؟یکش

 .ماند به صورتم رهیمجسمه خ کی مثل

که به بهونه همون پرونده  ؟يپرونده اختالس رو رو نکرد نیکنه؟ واسه هم دشیزندان تهد ياونم تو فرستاد -

فهمم  یوقت نم چیه ياز اختالس؟ فکر کرد يبرد یم يخودت چه سود ؟يبره زندان سراغ شاد شیبترسون

من  یکن دایاونو پ يتا بخوا. مجلو هست یلیمن خ ینیبیم ؟يرو تو نظارت کرد یقالب يبا اون شرکتا ایمعامله ک

 نک رونیفکر فرار رو هم از سرت ب. انداختم رتیگ

 يموند نیواسه هم.... خودت  یدونست یآهان م... ممنوع الخروجت کردم همون اول : به طرف در دمیچرخ

 یرو بکش يکه شاد.... از پرونده  یحواسم رو پرت کن

 یقالب یتوت فرنگ.... زندان  یفرست یخودت رو م يبدون که خودت دار یوقت: نگاهش کردم دوباره

طور پشت سرم  نیا یسقف بمانم وقت کی ریزن ز نیتوانستم با ا یم یمن ک. آمدم رونیزدم و از خانه ب پوزخند

 .دیچ یتوطئه م

توت : گفت یمندل. سرم جان گرفت يگلخانه باغ لواسان تو ينشستم و باز خاطره آن روز تو نیماش داخل

توت . رنگ و رونداره جز  یچیفقط قشنگه ه ه،یقالب یرنگ و لعابش قشنگه ول ادیبار ب یکه مصنوع یفرنگ

طعمش، . خوبه اشمزه  یشکل و ظاهرش کج و کوله باشه ول دیشا. است دهیرنگ پر زه،یر یوحش یفرنگ

 .هیعیعطرش بکره طب

 دیپاش یداشت آب م ارشیک. آنها هم آمده بودند. گوشم يتو دیچیشادمانه فندق پ يخنده ها يوقت صدا همان

به بهانه سر زدن به گلخانه و مطمئن بودم که . خودم آورده بودمشان باغ. کرد یم سشیو خ کلشیسر و ه يرو

 .خوشگله و من دوستش دارم. ستیکج و کوله؟ نه ن. من يکوچولو یتوت فرنگ. آورد یرا هم م يشاد ارشیک

کند؟  یم یدانست دارد چه غلط یوسط چکاره بود؟ اصالً م نیا گرید یبهزاد لعنت. فرمان گذاشتم يرا رو سرم

 الیخانه بمانم تا آنها با خ يدانسته من قرار است امشب را تو یم یحت. شناسد یرا م نمیماش. دانست یحتماً م

به  یدست. دمیکش رونیرا ب لیو موبا یلصند ریدست کردم ز اریاخت یب. کنند یرا ببرند وارس نیراحت ماش

 .آمدم رونیب نگیو از پارک دمیصورتم کش

 یحت. خسته و درمانده و کالفه خودم را رساندم هتل. نمشیهتل بب يزنگ زدم و خواستم که تو يانور به

سپردم به  یرا م زیخواست همه چ یدلم م. هم آنجا بود يبعد انور قهیدو دق. نتوانستم چند دست لباس بردارم
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مام شده و تنها ت زیچ مهکه ه دمید یکردم و م یخواست چشم باز م یدلم م. دمیخواب یخودش و تخت م

 .به خودم است يو مطمئن کردن شاد یگرفتن از مندل تیمشکلم رضا

 ؟یشده داغون یچ: گفت دیصورت خسته ام را که د يانور

 منفجرم ستم،یداغون ن: دمیبه صورتم کش یدست دلخور

 لطفاً دیاریقهوه ب سیسرو هی: را گرفتم رشیپذ یداخل. ندیدادم به مبل تا او هم بنش هیرا تک سرم

 منتظرم... خب : من يرو به رو نشست

 میدیرو د يامروز عصر مرتضو: نشستم راست

 گفت یعل -

 ش؟یشناسیم... سازش ... اومدم  یاز شرکت که م -

 هیحسابدار يآره، از بچه ها -

ه که ب ییهمونا... پرونده ها رو چک کنه  يسر هیازش خواسته  ونیامروز گفت هما: تکان دادم دییبه تا يسر

 شدیاختالس مربوط م

 ؟یواسه چ -

 روزنامه يکارگاه رو زده بودن تو هیخبر راه افتادن ... رفتم خونه  شبید. دونم ینم -

 دیکن دیکه شما قرار بود تول هیمحصوالتش همون. دمید -

 هستن اسریشرکت  نیکه کارگاه رو راه انداختن از هم یینایکنه ا یفکر م: تکان دادم دییبه تا يسر

 .زل زده بود به من و منتظر بود. کردم نگاهش

 نه؟ ایبهت بگم درسته  دیمن با نمیا: گفتم کالفه

 ...نه : باال انداخت يسر

 نه؟ یچ -

 ... یبه بررس یچه ربط نینه خب بعد؟ ا ایدرسته  نمیکنم بب یم یدارم بررس -

که صبح اول وقت به  دهیفهم يزیچ هی ایدونه  یم يزیچ هی یول. هم ربط نداشته باشه دیشا. دونم ینم -

 نه؟یاز ا ریکنه غ یبررس رونیسازش گفته پرونده رو بکشه ب

 بوده؟ یحاال دنبال چ: و گفت یپاتخت يآن را گذاشت رو. قهوه برگشت ینیبلند شد رفت و باس. اتاق را زدند در

 پرونده اختالس بودن نیا يکه تو ییدنبال اسم شرکتا -
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 ورشکسته درسته؟ يشرکتا -

 آره: قهوه را برداشتم فنجان

 حیخواستم توض یاضیاز ر: گفتم. رفعت هم نبود يقهوه ها یبه خوب یمزه اش بد نبود ول. از قهوه خوردم یکم

 معامله ها نشده نیبده چرا متوجه ا

 گفت؟ یچ: به هم گره زد ابرو

 باشه داشته مینظارت مستق ارشیک يکارا يگفت آنا خواسته خودش رو -

 گه؟ید: و گفت دیچش یکم. شد و فنجان قهوه را برداشت خم

جور کرده بوده،  بایمعامله ها رو د نیگفت ا...  بایاونم منو حواله داد به د دم،یازش پرس. امیآنا م شیاالن از پ -

 یدون یم ...کنم دروغ بگه  یبازم فکر نم...  هیدنبال چ باید نمیخواستم بب یگفت م. کنم دروغ بگه یفکر نم

 چرا؟

 بزنه نیزم يجور نیرو ا بایچون دنبال آتو بوده، که د -

 ششیپ... خواست بمونم  یاالن هم م: شیتکان دادم و فنجان را گذاشتم سرجا دییبه تا يسر

 ؟یواسه چ ؟يجد: شیگلو يتو دیپر قهوه

حدس ... منه  شیپ يدونه شاد یم.... کنن  یوارس یکیرو بده به  نمیکه ماش: دادم به مبل هیسرم را تک خسته

 مطمئنه...  گهید ستین

 داره؟ يبه شاد یچه ربط نتیماش -

 باهاش در تماسم گهید لیموبا هیدونه با  یم -

 هشیزل زد به صورتم، آنقدر خسته بودم که حال نداشتم توج نهیفنجان را گذاشت سرجا و دست به س یحرص

 بوده ایرو هم که فرستاده زندان زو یفکر کنم اون: حال گفتم یب. کنم

 خب؟: کرد نگاهم

 رو فرستاده زندان ایآنا زو گمیخب که خب؟ من م -

 ؟یکن یافتخار م يزنت زنگ زد يجلو یو با اون تلفن کوفت يحواست رو جمع نکرد نکهیبعد به ا -

 یاز چ یدون یخودت م. یزن یگند م ییوقتا هیتو هم : تخت يمبل بلند شدم و خودم را ول کردم رو يرو از

 زنم یحرف م

 کردم دایرد حساب پ هی: هم حلقه کرد يرا تو شیها دست
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 ؟یچ: نشستم راست

 شرکتتون لیحسابه مال وک هی -

 فروتن؟ -

 رقم گنده توش هست هی. آره -

 خب؟ -

 یرسه به دکتر فرح یکردم تهش م يریگیپ -

 یو حت یو فرح تایگفت آناه یکه م یپازل. شد یحساب پازلم داشت کامل م نیبا ا. دادم رونینفسم را ب کالفه

 نیا یبه ما ول ینقشه تقلب کیقالب کردن  قیآن هم از طر. بزنند نیاند تا ما را زم دهیحشمت با هم نقشه کش

همه  که نینداشتند، مگر ا یمشترک منافعآدم ها با هم  نیکدام از ا چیچون ه. پازل به شدت ناهماهنگ بود

در  شیبا دشمنان و رقبا تایقبول بود که آناه رقابلیباز هم غ یول. اسریشرکت ....آخور کیشان وصل شوند به 

را به  بایده تا سر د انیز يمعامله ها يرا فرستاده پا ارشیدانستم ک یم یآن هم وقت. ردیجبهه قرار بگ کی

. و حشمت در دو جبهه مخالف باشند باید نکهیا. را باور کنم هیقض نیشد ا یم ورتص کیفقط در . طاق بکوبد

کالف سردرگم رو  نیچه طور ا دیحاال با: کالفه گفتم... امکان داشت؟ حشمت ترسو . نباشد اسریدر شرکت  باید

 م؟یباز کن

 یسراغ فرح میبر دیمدرك تازه اول با نیبا ا: تکان داد و از جا بلند شد سر

 است گفته؟ر يمرتضو یکن یفکر م -

 گفت بدجور زرد کرده بود یم یآره عل: دیبه صورتش کش یدست

 کشته شده؟ ایبهش گفته زو یبه نظرت ک -

 تموم شدن ماجراست کیکنم نزد یحس م یول... دونم  ینم: جا بلند شد از

 ه؟یدوست خانم بهشت يترنم سهرورد. رو که به شرکتت زنگ زدن رو چک کردم ییشماره ها: در گفت کینزد

 آره چطور؟ -

 چرا صد دفعه زنگ زده نیبهش زنگ بزن بب -

 چند دفعه؟: باال رفت میابرو

 نگفته بهت؟ تیمگه منش. یلیدونم خ ینم -

 نگفت صد دفعه یگفت ول -
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 بوده تعداد تماس هاش یلیگه خ یمکالمات که م نتیخب پر -

 .در رهیدستگ يگذاشت رو دست

 کنه يخواست باهامون همکار یامروز م: گفتم

 ؟یک: طرفم دیچرخ

 شرکت یمنش. رفعت کتای -

 ؟یبرا عل هیبه نظرت دختر خوب. خوبه: باال رفت شیابرو

 گفتم؟ یچ يدیشن -

 ؟یبرا عل هیدختر خوب یول. کن يهمکار. بهش بگو باشه. آره خب -

 ریبرو بم: را تکان دادم سرم

 .و در بسته شد دمیتخت دراز کش يرو

*** 

من بودم پشت سر . اورمیب ادیبودم دوباره به  دهیرا که د یکردم خواب یسع. نشستم جا يباز کردم و تو چشم

سه تا . خواستم بدوم و کوله ام را از پشت خودم بردارم یم. رفتم یخودم راه م يرو يخودم داشتم جلو. خودم

 کیدرست سر . دمیرس یبه خودم نم مرفت یم یهرچ یول رمیجدا کنم و بغل بگ پشیرا از ز یکله گرد و رنگ

صورت گرداندم به سمت . مچم را گرفت یخورد دست یهل م یکیتار کیبه سمت  ییکه با پله ها بیعج چیپ

 شیکورهایمان یطرح هندس. شده کوریمان يدست بود با ناخن ها کیفقط . نبود میرو يجلو یکس یدست ول

. آمد ینم ادمیبودم؟  دهیرا کجا ددست  نیا... دست ... دست  نیا. شناختم یدست را م نیمن ا. بود بیعج

 .دانستم ینم یچه سوال. سوال بود کیدست جواب  نیانگار که ا

 يناخن ها طرح ها. چشمم ظاهر شدند شیبودم باز پ دهیخواب د يکه تو ییناخن ها ریبستم و تصو چشم

طرح  نیمن ا. و تاب دار وصل شده بودند چیپ يکوچک و بزرگ که به حلقه ها يمثلث ها. داشتند یهندس

مربوط  ارشیقتل ک هخواب که از ناخودآگاه من درآمده بود ب نیگفت ا یم یحس کیشناختم و  یناخن ها را م

که  یتلفن. شماره اش را هم نداشتم یحت. نکنم يگفته بود کار رضایاما عل. زدم یبه مهرداد زنگ م دیبا. است

خورد  یداخلش و صفحه گرد قرقر دور م يچرخاند یاز آنها که انگشت م. بود یمیتلفن ساده قد کیبود  نجایا

 .شد یمتوقف م ییجا کیو 
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ساعت نه ... ربات پشت سر هم تکرار کرد ساعت نه بامداد  کی نیع يمرد. را گرفتم 119شدم و شماره  بلند

 .بامداد

. ها باز شده بود کیوتیب یحاال بعد از تمام شدن آنت میاشتها. خچالیو رفتم سراغ  شیسر جا دمیرا کوب یگوش

اگر با . نگاه کردم هیبه اسباب و اثاث. داخل آشپزخانه برگالسیفا زیو نشستم پشت م ختمیر ریش وانیل کی

وجودم  يتو يکرده بود؟ حس بد یکه با آنا زندگ ییخانه خودش؟ همان جا میرفت یکردم م یمهرداد ازدواج م

را سر  ریش وانیل. خواستم بهش فکر کنم ینم یول. دانستم یبود؟ م یحس چ نیا. به قلبم دیدواند و رس شهیر

خانه بر عهده خودم بود  يشدم کارها یاگر زن مهرداد م. شستم شان یم دیبا. نگاه کردم میو به لباسها دمیکش

 یکیمن را کرده بود که حاال  يکارها یمگر تا االن ک. خانه ام را بکند يکارها یخواست کس ینه دلم نم...  ای

بلکه آرام  رمیکردم دوش بگ یحمام و سع يرفتم تو. ختیباز اعصابم به هم ر.... مثل مامان  یکی اورم؟یب گرید

 یمتر هم نم شش دیشا. کوچک بود یلیحمام خ. زدیصورتم بر يسرم را باال گرفتم و اجازه دادم آب رو. شوم

 .شد

و  دجونیکه ناه ییوقت ها. برد حمام یمامان من و بهناز را با هم م.... نج ساله مثالً چهار پ...  میکه بود بچه

آنقدر . داد داخل آن یهل م یدوتا جوجه مرغاب نیکرد و ما دوتا را ع یوان آب را پر م. رفتند مسافرت یم هیبق

در . برد یخوابمان م یاز خستگ میآمد یم رونیب یکه وقت میدیپاش یسر و کله هم م يو آب رو میزد یم غیج

 یشدم و بچه دار م یحاال اگر زن مهرداد م. دستم گرفته بودم يتکه شکالت گنده هم تو کیکه من  یحال

گفته بود ممکن است  رضایالبته عل....داشت زیهمه چ. کردند یفرق م یلیاش خ یزندگ يشدم بچه ام لذت ها

تجربه  کیو بعد از گذراندن  رونیرفتم ب یم. شد یام بهتر م یکه زندگ نخب م. پول و ورشکسته شود یب

هم  یرفته بود، حتماً کل ارشیک. بود شیها یاو تازه اول سخت یول دمیدیرا م یخوش زندگ يترسناك دوباره رو

را  سمحوا دیبا. شد ینور م یهم بودند که نور عل یماند و اگر مشکالت مال یبه خاطر انتخاب من تحت فشار م

 يشوند چه جور یدچار مشکل م یخب مردها معموالً وقت. کنم یکردم تا احساس نکند من درکش نم یجمع م

 .ترسم یمن ازش م. بداخالق نه. نه يوا. شوند یکه ساکت و بداخالق م ستییاند؟ مهرداد حتماً از آن مردها

مدل  یمیقد ییلباس شو يلباس ها را چپاندم تو. آمدم رونیرا خشک کردم و با همان حوله از حمام ب خودم

کردم  ینشستم و سع نیزم يبه زحمت رو. کرد و خاموش شد یتلق و تلوق ییلباسشو. آبسال و روشنش کردم

شد در قفل  یکارش تمام نم یقتتا و یکردم درش را باز کنم ول یسع. فتادین یاتفاق یول ندازمیدوباره راهش ب

 يتو يو شلوارها رهنیبه پ. نداشتم بپوشم یچیحاال ه. اتاق يبهش زدم و برگشتم تو يلگد یعصب. ماند یم
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 رهنیپ کی. الغر و قد بلند بوده یلیبوده خ یکلوئه هرک نیا. اندازه من باشند دیرس یبه نظر نم. کمد نگاه کردم

شدم  یهم الغر م یها که هرچ نهیس نیلعنت به ا. آمد یهم نم يرو ییاالب يدکمه ها یول دمیبرداشتم و پوش

لوله شان . قشنگ دو وجب بلندتر بود شیپاچه ها. دمیرا برداشتم و پوش يشلوار. باز جا داشت الغرتر بشود

مهرداد هم بعد از  دیشا. واقعاً سخت بود هیبدون امکانات اول یزندگ. را به زحمت صاف کردم میکردم باال و موها

 ياو برا هیهرچند امکانات اول. ت داده و سختش بشوداش را از دس هیفکر کند امکانات اول شیازدست دادن پولها

 .آمد یمن تجمالت حساب م

هم نبود  یروفرش ییدمپا کی یحت. نگاه کردم میپاها ریز يسالن جمع و جور و به موکت خاکستر يتو برگشتم

 ازدهی بامداد ساعت ازدهیدوباره شماره مرد ساعت گو را گرفتم و مرد گفت ساعت . نشوند اهیکه کف پاهام س

 .بامداد

کردم؟ دوباره افتادم به جان  یچه کار م دیحاال با. بودم و فقط دو ساعت گذشته بود دهیهمه دور خودم چرخ نیا

 يجلو. دیخند یبه من م یلباس حتماً حساب نیبا ا نجایآمد ا یاگر مهرداد م. فتادین یاتفاق چیه یول ییلباسشو

پرانتز از هم باز مانده و  نیع شیکه دکمه ها دزنانه بو یسیانگل قهی رهنیپ کی. به خودم نگاه کردم نهییآ

خب . مانکن ها هیشب. دختر درشت اما الغر کی... بوده  یکلوئه درشت و استخوان. هم افتاده بود شیسرشانه ها

 .به قول مهرداد فندق ایبودم  یکوفته درست و حساب کیمن در مقابلش 

. و گرد، او قد بلند و چهارشانه یمن تپل. مییآ یچطور به نظر م ستمیا یکنارش م یکردم تجسم کنم وقت یسع

اتاق من را به  يآن روز که تو یول. تفاوت قدمان کمتر به چشم بخورد یکم دیاگر کفش پاشنه بلند بپوشم شا

خودم  یحت. بود دهیدرخت چسب تنه کیچاق بودم که دور  يگربه  کی نیع. بود یجور خوب کیخودش چسباند 

 .دیخند یاو هم حق داشت اگر م. خنده ام گرفت ریتصو نیهم از ا

. درد گرفت نیزم يشدن رو دهیبه خاطر محکم کوب میطرفش که کف پاها دمیزنگ خورد و آنقدر تند دو تلفن

 سالم: گفت. آرامبخش بود شیصدا. را برداشتم یگوش

 سالم: گفتم

 ؟یخوب -

 ؟یممنون شما خوب -

 يدیخوابخوب . منم خوبم -

 ...ما ...بله خوب بود، ش: و لبخند زدم نشستم
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 یجات خال -

 .... نجایخرابه ا هییلباسشو نیا: را دندان گرفتم و بحث را زود عوض کردم لبم

 خرابه؟ -

 و آب مونده داخلش ییاالن لباسام با پودر لباسشو. داخلش بشوره خاموش شد ختمیآره لباسام رو ر -

 ؟یختیهمش رو ر -

 يوا. انگار خنده اش گرفته باشد. است بیعج یکم کیلحنش  دیآره که به نظرم رس میباز کردم بگو دهن

 نمیحاال بازم نگاش کنم بب. ختمینه نه همش رو نر: گفتم...  ایخدا

 شمیم چارهیبعد من ب ردتیگیبرق م... ها  ینه نه دست نزن -

 شمیم یتاکسودرم رهیبرق منو بگ... خوبه که : دمیخند. بار طنتیجور ش کی. شده بود يجور کیلحنش  دوباره

 حالت نیتو هم

دم تو رو  یم حیمن ترج یول یشیبانمک م... لبات هم از هم باز بمونه ... فنر بپره باال  نیآره موهات ع: دیخند

 خشک نشده داشته باشم يطور نیهم

از ... من خوبم نگران نباش : گفتم. شد که من سختم بود درباره اش حرف بزنم یم ییزهایچ کیوارد  داشت

 ست؟ین يمامان و بابام خبر

: گفتم. ماند یازش بپرسم حتماً ساکت م ستیکه دلخواهش ن يزیچ یناراحت شد؟ خب پس وقت. ماند ساکت

 ؟ییکجا...  ستیباشه مهم ن...  ششونیپ يشه بر یآهان نم

 ...گفتم حالت رو بپرسم ... هتل  نگیپارک يتو: آرام گفت یخوب شد که با لحندوباره حالش  انگار

 گه؟یاالن د نیستیبا هم ن یعنی ؟ینیب یهتل؟ آنا رو نم: مقدمه گفتم یب

 چطور؟... نه  -

 یچیه -

عذاب . کرد یوقت مضطربم م یخورد و وقت و ب یذهنم وول م يخوره تو نیع تایآناه. نبود یچیواقعاً ه یول

 کیو  دیایسرم ب يبد يکه دلش بشکند و بعد بال دمیترس یم. زنم یوجدان داشتم که با شوهرش حرف م

 .کردم یذهنم هم بهش حسادت م يگوشه کوچولو

 دمشیرفتم د شبید: گفت

 ...هم منصرف شده باشه  دیاصالً شا... هنوز زن و شوهر هستن ... خب حق داره ...  یعنی نیا. ختیر قلبم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٦٥٠ 

 اوهوم -

 ؟يشاد. رفته بودم لباسام رو بردارم -

 بله؟ -

 هست که من ازش خبر ندارم؟ يا گهید زیچ ایمن  یزندگ يزن تو هیبه خاطر بودن  یهنوز نگران -

حس  ییجورا هی. دونم ینم: را باز کردم شییدکمه باال. لباس نفسم تنگ شد یو به خاطر تنگ دمیکش نفس

 نیهنوز جدا نشد یندارم که وقت یخوب

 .من حرفم تمام شده بود یماند ول ساکت

پرونده ... شرکت به مشکل برخورده  اده،یدردسرهام ز. کنم یرو تجربه م یسخت یلیخ تیمن االن وضع: گفت

 ینم....  ادیکنار نم ییجدا هیبا قض یراحت نیآنا هم به ا...  ستیمعلوم ن تتیتو هم وضع... هم هست  ارشیک

مونده که  شیقانون يفقط کارها مییامشکل به مشکالتم اضافه بشه وگرنه من و آنا عمالً از هم جد هیخوام 

 همه مون و بعد برم دنبالش مییایدرب ییپادرهوا نیمنتظرم از ا

 کنهیمنو نگران م نیا...  ادیطالق راحت کنار نم هیبا قض.... یگیکه م نیهم.... خب  -

 بذار خودم نگرانش باشم. ستیمشکل تو ن نیا: شدمهربان  لحنش

 که نهیمنظورم ا... نه  -

 ؟يعذاب وجدان دار -

 آره: دمیکش یراحت نفس

 یداشتم چه نداشتم ما از هم جدا م ینسبت به تو احساس... چه من  ،يچه نبود يچه تو بود. نداشته باش -

 تو نگران نباش. میکن یمن و زنم و خودمون حلش م نیب هیمشکل هی نیا. میشد

 نیغمگ. مهرداد و زنش یکه نشسته وسط زندگ یحس آدم. کردم دایپ يو حس بد.... من و زنم  گفت

 .دانست یبه هرحال انگار هنوز او را زن خودش م یحرف را ناخودآگاه زده بود ول نیاگرچه ا...شدم

 کار؟ نیواسه ا یمطمئن: گفتم

 شت؟یاومده پ ینکنه عل: دیخند

 ها؟ -

 ؟يندار یمشکل گهید یلباس یخب جز مشکل ب... تو هم نگران نباش . مطمئن زمیآره مطمئنم عز...  یچیه -

 .نگفتم یچیه. داغ شد صورتم
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 ست؟ین ای یهست بپوش يزیاونجا چ: گفت آرام

 ...من که گفتم همه لباسام رو ... هست  -

 ...البته . نیداخل ماش یختیفکر کنم همه لباسات رو ر يکه دستپاچه شد ياونجور -

 شد؟ یچ: گفتم. کرد خنده اش را بخورد یسع

 يدار یکه به اندازه کاف ریلباس ز...  یچیه -

 خدافظ -

تا  جدهیمانده ه ادشیچه خوب هم ... ادب  یب. دادم یزد جواب نم یاگر زنگ م. سر جا دمیرا کوب یگوش

. نبودند غیج. بودند میمال شیها رنگ. اش هم خوب بود قهیسل. تا جدهیه. فک کن. دهیمن خر يشورت برا

... برندارم ... دوتا ... بردارم ...  یکی. دوباره زنگ خورد... خدا  يبرداشته؟ وا يجور نیهم اینشسته انتخاب کرده 

 بله: برداشتم... سه تا 

 وقت هی يفقط نگرانتم سرما بخور. دیببخش -

 ه؟یکلوئه ک. نجایلباس بود ا. خورم ینم -

 !کلوئه؟: گفت متعجب

 بله -

 چطور؟ -

 اونه يالبته دوستت گفت لباسا. دمیاون رو پوش يلباسا -

 .دیخند باز

 ه؟یچ: گفتم یحرص

 اندازه شد؟ -

 را دندان گرفتم و محکم فشار دادم لبم

 نمتیبب امیواجب شد ب یخوام ول یمعذرت م: با خنده گفت دوباره

 سمحسا زایچ نیا يمن رو...  يبد یلیخ: کردم اخم

 من که دوس دارم...حساس نباش...  یاله: شد میمال لحنش

 .تند پلک زدم و آب دهنم را خوردم تند

 باشه؟... هم دست نزن  نیبه اون ماش. مراقب خودت باش... نگو  یچیخب باشه ه: گفت
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 .ماندم ساکت

 بهت بگم فندق؟ شهیفندق؟ م: گفت آرام

 ررررینه خ -

 کپل چطور؟ -

- .... 

 ؟یتپل چ -

 ...نکن  تمیاذ: دمینال

 ؟يندار يکار... من برم ... اوخ چه ملوس : دیخند

 نه -

 ؟یچیه -

 نه -

 ؟یمطمئن -

 بوسمت یم: نرم و مطمئن و آرام گفت یلیخ. شدم جیگ

 مواظب خودت باش: فرستادم رونیرا تند ب نفسم

 خداحافظ. باشه تو هم. شد نیآهان ا -

 .بودم؟ البد زهیپاستور یلیخ. ندم به پنجرهرا گذاشتم و گونه ام را باز چسبا یگوش

گفت  یم یمل. به اندازه بود شیسر به سر گذاشتن ها. آمد یمن خوشم م یکرد سر به سرم بگذارد ول یم فیک

خوب بود . هست ییها یدانستم منظورش چه جور شوخ یم. کند یم یخرک يها یوقت ها شوخ یآرسام بعض

رفته بود درباره خوابم بهش  ادمی. دفعه از خودم وا رفتم کیو  دمیخند. سر به سرم بگذارد يکه بلد بود چه طور

 .میبگو

*** 

. شود ینم شیدایآمد مطمئن بودم آنا پ شیپ شبیکه د یبا وضع. را قطع کردم و راه افتادم طرف شرکت یگوش

بود که به خودش  يضرر ریکه درگ ونیهما. دمیکش یبه دوش م کجایحاال فقط من بودم که تمام مشکالت را 

 یاو هم به اندازه من مدارک. اوردیاو چرا خواسته اسم شرکت ها را درب دمیفهم یم دیو ما زده بود، اگرچه با

شده بود  یکه تا االن داشتنشان قطع ییزهایراجع به چ يبار با انور کی دیکند؟ با دایداشت که بتواند قاتل را پ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٦٥٣ 

 یشلوغ نیا يو خوب بود که تو. میمطمئن از قتل بساز هیفرض کیکرد  یمک مکه ک یمدارک. زدم یحرف م

 .دمیبر یبد هم م. دمیبر یمن هم م گرنهزدم و یتنش زا با فندق حرف م يها

 بله؟: گوشه نگه داشتم کی. ام افتاد یگوش يبه شرکت شماره ترنم رو دهینرس

 دولتشاه؟ يآقا نیدیچرا جوابم رو نم... خدا رو شکر  يوا -

 شده؟ یگرفتار بودم چ یلیخ: گفتم. نگران و دستپاچه بود. دلخور نبود لحنش

 سرش اومده؟ ییبال یعنیکجاست؟  يشاد -

 ن؟یزنگ زد نیواسه ا. منم مث شما. دونم ینم: نیماش یدادم به صندل هیو سرم را تک دمیآه کش کالفه

 .یسراغ فرح میکردم برو یهم هماهنگ م يبا انور دیبا. ظهر بود کینزد. به ساعتم نگاه کردم. ماند ساکت

 ؟يخانم سهرورد: گفتم

 نمیشما رو بب دیمن با -

 ؟یواسه چ -

 نمتونیبب خوامیم -

 ؟یچ يبرا: گفتم. بود يدستور لحنش

 باشه کجا؟: میماند و مجبور شدم بگو ساکت

 دانشکده؟ دییایب دیتون یم -

 ؟یک -

 ...خوبه  دییایحاال اگه ب نیهم -

 فهمم ینم: گفتم

 نمتونیبب دیبا -

 امیباشه دارم م: صورتم يرو دمیدست کش کالفه

لحن ترنم  نیا. دادم خودش را برساند امکیپ يبه انور. را که آمده بودم برگشتم یرا روشن کردم و راه نیماش

بودم  مدواریا. دهیچیپ يماجرا نیا انیتازه م يمعما کیمانده بود که او هم بشود  نیفقط هم. کرد ینگرانم م

 ادهیقبل از پ نیهم يرا نداد برا امکمیپ ابجو يانور. را پارك کردم نمیدانشکده ماش کینزد. طور نباشد نیا

 ؟یرفت. هستم یدفتر عل: گفت. زنگ زدم يشدن به انور

 رمیدارم م: گفتم. بود کیبه دانشکده نزد یلیخ رضایعل دفتر
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 شد خبرم بده یهستم هرچ یعل شیاالن پ. ستین یتکالً مالقات تو کار درس. امیتونم ب ینم -

 باشه -

. يورود يدانشکده به ترنم زنگ زدم و زود خودش را رساند جلو يجلو. شدم و راه افتادم نیسوار ماش دوباره

گفتم، من چند روزه دنبالتون هستم  ينجوریا دیببخش: آرام گفت. کرد ینگران بود و مدام دور و برش را نگاه م

 دینیرو بب یکی دیبا

 ؟یک: زدم بهش زل

 امیاالن م: دور و برش را نگاه کرد و صبر کرد دو نفر از دانشجوها از ما دور شوند دوباره

پسر ...  نایبود؟ مل یاسم دوستش چ. برگشتند گریپسر د کیدوستش و  یکیرفت و با آن . پا و آن پا کردم نیا

 ؟یشاهشما دولت: جلو آمد و اخم کرده و طلبکار نگاهم کرد

 شما؟: گفتم. ادب بود یهم مثل دخترك ب یکی نیا

 حهیآرسام دوست مل: گفت ترنم

 یقدر از دستم عصبان نیبه من داشت و چرا ا یچه ربط حهیخب حاال دوست پسر مل. بود حهیاسمش مل آهان

 خب؟: بود؟ گفتم

 خلوت يجا هی میبر دیبا: گفت ترنم

 خواد ینم: است گفت حهیبزرگتر از مل یکه معلوم بود پنج شش سال آرسام

 آرسام تو رو خدا: گفت حهیمل. رو ادهیراه افتاد به سمت پ بعد

: رفت دنبال دوستش و ترنم گفت حهیمل. حهیبه من انداخت و بعد به مل یترنم نگاه. ستادمیخودم ا يسر جا من

 ... هیاز دست شما عصبان یکم هیآرسام 

 چرا؟ -

 يچون شما دزد: برگشتند و آرسام گفت خودشان

 مایحرف زد یکنم کل یآرسام خواهش م: دوباره دستپاچه شد و گفت حهیمل

شما اون  یداشتن که انگار بردن ثبتش کنن ول یطرح هیاونا ...  یفرشاد متق... آرسام دوست فرشاده : گفت ترنم

 نیاجازه برداشت یرو ب

دوست ....  حهیدوست مل يآوردم چطور یسر در نم. کرد یگاهم مصورت پسرك که طلبکارانه ن يزدم تو زل

 .ماجرا بودند نیوسط ا....  يشاد
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 ...آرسام  نیواسه هم... شما باخبر باشه  يهم از کارها يکه ممکنه شاد کردهیفرشاد فکر م: گفت حهیمل

 شونیمنم انداخته وسط باز: را ناتمام گذاشت و دلخور به آرسام نگاه کرد حرفش

 آره؟ هیچ هیقض یبفهم یدوست بش يبا شاد یخواست یم: آرسام نگاه کردم به

. قناعت کرده حهیدهد پس به مل یمحل نم يشاد دهیبوده و د نیهم تیواقع یول. دلخور نگاهم کرد حهیمل

 هیا گهید زیاالن مساله چ: ترنم گفت

 گهیبگو د: و ترنم به آرسام نگاه کرد. میمان به ترنم نگاه کرد همه

 نهیخواد شما رو بب یفرشاد م: بشیج يدست کرد تو سامآر

رفتم . گذاشته بود شیمشکوك پرونده پا پ ياز آدم ها یکیشد و خوب بود که باالخره  دایپ یفرشاد متق باالخره

 ه؟یکارا چ نیا نه،یبب ادیخب ب: جلوتر

 ترسه یم. ادیب يجور نیتونه ا ینم: گفت حهیمل

 دهیم حیخودش توض: نگاهشان کردم و آرسام گفت منگ

 ترسه؟ یم یاالن کجاست؟ از چ -

آره : بعد به من نگاه کرد. نفر زنگ زد و با هم حرف زدند کیاش را درآورد و به  یو گوش دیکالفه آه کش آرسام

 نجاستیا

 یرا فرستاده جاسوس ایزواو بوده که . کارگاه است هیقض يپا کیهم خودش  یکردم فرشاد متق یفکر م نجایا تا

 اسریشرکت  هیقض ياو کجا دمیفهم یم دیبا. طرف فرستاده اند نیرا هم از ا حهیطور که معلوم است مل نیو ا

 ایکند؟ االن زو دیرا تهد يرا فرستاده زندان شاد ایزو تایچطور آناه یرا او فرستاده جاسوس ایاگر زو. نشسته است

 ترسد؟ یم یچ ای یکجاست؟ فرشاد از ک

 ادیفرشاد هم ب نیبگ ییجا هی گهیساعت د کی: و گفت کمیآمد نزد آرسام

 بهتون گهیخودش م: گفت یبدهد ول حیتوض شتریرا دادم و خواستم ب یدفتر عل آدرس

 ن؟یرو بگ نیا نیخواست یم: گفتم. ترنم هاج و واج نگاهمان کرد. را گرفت و رفتند حهیدست مل بعد

حاال  نیهم. فتهیبراشون ب يشرکت ممکنه اتفاق بد انیکنن اگه خودشون ب یفکر م نایا... بله : نگاهم کرد منگ

واقعاً طرحشون رو شما .... میهست يمالقات شما، ما نگران شاد ادیآرسام رو پخت که ب یکل حهیهم مل

 ن؟یدیدزد
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طرح بزرگ هنر  کی دنیکنند دزد یها فکر م یبعض. که شاخ و دم نداشت يگفتم؟  دزد یم یچ دیبا االن

. کشند یکوچک از دزد بودنشان خجالت م يفقط دزدها نجایا. پول قلنبه افتخار است کی دنیدزد. است

 بله یول ودمنب انشیمن در جر: سر تکان دادم. بالند یگردن کلفت به هوش و نبوغ خودشان م يدزدها

 االن کجاست؟....  يطفلک شاد: دیکش آه

 .... گهیپدرتون د -

 دیمن دار شیهم پ یامانت هی... االن خوبه  یول میمدت کانتکت داشت هی... نه  -

 ؟یچ -

 ....مقدارش هنوز مونده  هی.... من بود  شیکه پ یاون پول -

 .انداخت ریسرش را ز. شیچشم ها يزدم تو زل

 گهیهم نخوادش د دیشا. هیمال شاد. گهید ستیاون مال من ن. یاوک: گفتم

 حاال برم به قرار برسم. بتونم جبران کنم دوارمیام.... ممنون : به ساعتم انداختم ینگاه. نگاهم کرد متعجب

 کجاست؟ يشاد دیدون یواقعاً نم: تکان داد و گفت يسر

 نه: کنم سکیتوانستم ر ینم یزد ول یموج م ینگران شیچشم ها يتو. کردم مکث

داشتند با  یو عل يانور. شدم ادهیباالتر پ نابایشدم و دو خ نیسوار ماش. کرد و رفت یتکان داد و خداحافظ يسر

 یرا خوب م يو انور یعل تیمیجنس صم. هم خنده دار بود یلیزدند که انگار خ یحرف م يزیهم درباره چ

. وارد دفتر که شدم هردوشان نگاهم کردند. اتفاقات نیالبته قبل از همه ا. بود یمثل رابطه خودم با عل. شناختم

کار  یچ: خندان آمد جلو و دست داد یول يانور. خنده اش کمرنگ شد. هنوز انگار از دستم دلخور بود یعل

 داشت؟ نگران دوستش بود؟

کلوئه هم اونجا  يخونه خراب شده، نگفته بود ییلباسشو نیماش: ستادمیا یو مقابل عل بمیج يکردم تو دست

 بوده

. دیکش شیپشت موها یانداخت و دست يبه انور ینگاه مین یعل. نگاه کرد یاول به من و بعد به عل يانور

 .کرد یکار را م نینبود هم ندیکه خوشا يزیموقع حرف زدن درباره چ شهیهم

 ارمیب ییمن برم چا: طرف در اتاق و گفت دیچرخ

 .يمقابل انور نشستم

 ه؟یکلوئه ک: دیپرس
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. هیاش طوالن هیقض: گفتم. یشناختم؟ گند زده بودم اساس یفقط من کلوئه را م یعنی. نگاهش کردم متعجب

 دمیترنم رو د

 خب؟: اوردیخودش ن يشد بحث را عوض کرده ام اما رو متوجه

 نجایا ادیفرشاد م گهید قهیدق ستیب هی: ساعتم نگاه کردم به

 کجا بوده؟ ؟یمتق: به هم گره کرد ابرو

...  حهیمل قیرف شهیظاهراً دوستش م. دهیم حیتوض دایدوستش گفت خودش م. دونم ینم: دادم به مبل هیتک

 يدوست شاد

 پسر همه جوره شما رو تحت نظر داشته نیپس ا. جالب شد: دیبه چانه اش کش یدست

 آره: به تاسف تکان دادم يزدم و سر پوزخند

 شد دایپ یمتق: گفت يانور. را گذاشت مقابلمان ییچا ياتاق و فنجان ها يبرگشت تو یعل

 واقعاً؟: هم تعجب کرد او

 و به من نگاه کرد نشست

 حاال ادشیم -

بود که من زده  یحرف شیحتماً فکرش پ یعل. میفکر بود کی يهرکداممان تو. میرا خورد ییسکوت چا در

 يبفهمم اون کجا دیبا....  یسراغ فرح میامروز بر: گفت يانور. آوردم یاز دلش در م دیبا. دمغ شده بود. بودم

 است هیقض

 داشته؟ یماجرا چه نقش نیا يبهتون بگه تو یکن یفکر م: گفت یعل

 مهره سوخته است هی یکنم فرح یحس م یول... ممکنه  يزیهرچ. دونم ینم: گفت يانور

 چرا؟: دمیپرس

مال قبل از ... به فروتن  دهیرسیکه تهش م... مختلف داشته  يبه حساب ها یکه فرح يزیاون وار: گفت يانور

 هی...  ییردپا هیبود باالخره  یدونم اگر مهره اصل ینم.... انجام نداده  یکار خاص چیبعدش هم ه...  ارشهیقتل ک

 ... یحرکت

 کرده اطیدونه ممکنه تحت نظر باشه و احت یم دیشا: گفتم

 کردم دایاون دوتا مستخدمه رو هم پ یآهان راست...  دیشا -

 خب -
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خونه منتظر بوده و اصالً  رونیکنم که قاتل ب یکم کم دارم شک م...  ومدیازشون در ن یخاص زیچ...  یچیه -

 مهمونا نبوده يتو

زدن ما نقشه  نیعده به خاطر زم هی گهیم ونیطرف هما کیاز . جمیگ یلیمن خ: دمیصورتم دست کش به

طور باشه ممکنه  نیاگه ا. رنیرو کشتن که زهر چشم بگ ارشیو طرح کارگاه رو انداختن به ما و بعد ک دنیکش

 تایکنم آناه یحس م فطر نیاز ا. دنیکش ينقشه ا نیباشن که همچ ییهم جزو همونا ایو زو یفرشاد متق

تونه مقابل ما و  یو قاعدتاً نم هیکیبا ما  تایخب منافع آناه یکنه ول دیرو تهد يرو فرستاده زندان که شاد ایزو

رو  ایزو میکرد یم الیکه خ یحاال هم فرشاد متق. نیزمخواستن ما رو بکوبن  یباشه که م ییجزو اون کسا

 ...ترسه  یچون م...  نجایا ادیم ارهخودش د يداده خودش با پا يفرار ایکشته 

 به هم ربط داشته باشه نهاینداره همه ا یلزوم: گفت یعل

عده با هم منافع مشترك دارن و  هی ییوقتا هی: را برداشت و خورد شییخونسرد فنجان چا. کردم نگاهش

 باخبر باشن گهیاز هدف همد نکهیبدون ا کننیم يناخواسته دارن به نفع هم کار

 ؟یگیم یتو چ: نگاه کردم يتکان دادم و به انور سر

باخبر بوده و از  زایچ یلیوسط از خ نیا یکیاحتمالش هم هست . کنمیفکر رو م نیمنم هم: داد به مبل هیتک

 ع خودش استفاده کردههمه اش به نف

 ارش؟یدوست دختر ک -

مهره ما بود که  يشاد ییجاها هیکه  یفهم یم یاگه بهش دقت کن. بود نیزندان هم هم هیقض... آره  -

 نیکه از همه ا یبه اسم موشراب میداشت زوریکاتال هیوسط  نیا. ماه فرار کنه يکرد پر یندونسته داشت کمک م

دونست  یکنه و م یفرار م هماه دار يدونست پر یم. مهره ماست يدونست که شاد یم. اطالعات خبر داشت

. میکرد یو عمل میدیداشت اون نقشه رو کش یکه موشراب یماست و با اطالعات يهمکارا نیکه محبوبه خبرچ

 بره یخبر داره و راحت داره نقشه هاش رو جلو م یاز همه چ یکیوسط  نیا

 از خانم رفعت چه خبر؟: هوا گفت یب يو انور میساکت ماند دوباره

راست  کی. نرفتم شرکت: بود نگاه کردم يگرید يکه حواسش به جا یبه عل یرچشمیز. باز شده بود ششین

 نجایاومدم ا

 يانور يجلو یکند ول یم شانشیقدر پر نیخواست ازش بپرسم چرا اسم کلوئه ا یدلم م. پکر بود یلیخ یعل

 .شد ینم
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خواست که اول خودم مالقاتش کنم  يانور. آمده است یگفت که متق یتمام ماند چون منش مهین مانیها بحث

 .بود یکار سخت نیو ا ستین یو مطمئن شوم که قصدش جاسوس

گفته  يمرتضو. از من دو سه سال کوچکتر بود. که تنها آمده بود نگاه کردم یبه فرشاد متق رونیاتاق رفتم ب از

باهاش دست دادم و برخالف دوستش آرسام که . يجد یلیو خ زهیم زهیسر رپ کی. دکتراست يبود دانشجو

 خلوت؟ يجا هی میرب شهیم: کرد و گفت یبه منش ینگاه مین. طلبکار بود، دستم را محکم فشرد

 دییبفرما: و گفتم گریاتاق د کی يکردم تو تشیهدا

 من نگرانم: طرفم و گفت دیبعد چرخ. و به دور و برش نگاه کرد ستادیاتاق ا وسط

خودش  ریها را درگ یلیپرونده خ نیا. میهمه مان نگران بود. من هم نگران بودم. نبود يتازه ا زیچ نیا البته

 ییمن واقعاً متاسفم به خاطر اون طرح ها و نقشه ها...  دینیبب: نشستم شیو رو به رو ندیخواستم بنش. کرده بود

 ...که 

 هستم ایمن نگران زو...  ستنیمهم ن گهید اونا: را باال آورد دستش

 ایگفت  یراست م. شناختم ینگران را م يمن چشم ها. شیچشم ها يشدم تو رهیو خ یدادم به صندل هیتک

 .کرد یم يآنقدر باهوش بود که خوب نقش باز

 افتاده؟ ییچه اتفاقا دیبگ قاًیدق شهیم: گفتم

 يرو دیبزند انگشت کش یبعد بدون آن که حرف زیم يو نازك رو فیظر يارهایزل زد به ش هیچند ثان يبرا

. گذرد یم یسرش چ يتو نمیبه صورتش منتظر بودم بب رهیهنوز خ. در هم گره خوردند شیو ابروها ارهایش

 درسته؟ نوشتهروزنامه ها  يکه تو ییزایچ نیا: متوقف کرد و گفت زیم يباالخره انگشتش را رو

 سنینو یم زایچ یلیه ها خروزنام يتو زا؟یکدوم چ -

 نیکن یکمکش م نیدار.... شما  نکهیا.... خانوم که متهم به قتله  نیدرباره ا -

شد شک کنم  یحرفش باعث م نیا. من و او ربط دارد هیقض يبه کجا يکمک کردن من به شاد دمیفهم ینم

 .ردیبگ ياز شاد يرا گفته تا من را خام کند و خبر نهایبرعکس به دروغ ا ای دهیترس یم يزیکه واقعاً از چ

 ؟یهست یحاال دنبال چ ؟يشد بیغ یشما واسه چ: فرستادم رونیرا محکم ب نفسم

هم  يرا قفل کردم تو میو دست ها یدادم به صندل هیتک. شدم یم یکم کم عصب. کرد و باز ساکت ماند نگاهم

 دیهست یشما آدم مطمئن: میشد به دست ها خینگاهش م. گذاشتم زیم يو رو

 مطمئن هستم یاز چ ؟یاز چ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٦٦٠ 

 نیدستا هم نیا. که حتماً برد با شماست یمطمئن ینیشیمذاکره م زیپشت م یشما وقت: اشاره کرد میدست ها به

 گهیرو م

داده به  هیهمان طور تک. دمیفهم یقفل شده مقابلم نم يربطش را به دست ها یدرست حدس زده بود ول 

 يبه نظرت من آدم قابل اعتماد ؟یشما دنبال اعتماد کردن: اضافه بکنم گفتم یکه حرکت نیابدون  یصندل

 ام؟ینم

اون  قیخواستم از طر یم. رابطه داره ارشیبا ک يکردم شاد یفکر م: نگاه کرد و گفت میبه چشم ها دوباره

 دیکنیکردم چه کار م یکه من طراح ییدستگاهها يبفهمم که شما با نقشه ها

 جلو که با دوستش آشنا بشه يآرسام رو فرستاد نیواسه هم -

 .حرفم تکان داد دییسرش را به تا یماند ول ساکت

 خب؟ -

طرح ها ....  میمنتظر بودم کارهام درست بشه و بعد ازدواج کن. میدو سال بود که نامزد بود ایمن و زو: دیکش آه

بود که قرارداد ببندم  کیکنم و نزد دایگذار پ هیم سرماطرحا يخواستم رو یم.... رو چند جا نشون داده بودم 

 یچیه.... دونست  ینم یچیه ایزو... افتاد  تفاقابردم ثبتشون کنم که بعدش اون ا يقبلش واسه محکم کار یول

 بخشم یمن خودم رو نم رهیاگه بم... 

 هیبه چ یدرست حرف بزن بدونم چ: دمیآه کش کالفه

 ایزو... رو فرستادم جلو  ایزو هیبه چ یتونم بفهمم چ ینم یبهشت يشاد قیاز طر دمید یوقت: نگاهم کرد درمانده

بهش بگم و  دمیترس یم... سر طرحام اومده ییدونست چه بال یاصالً نم... شرکت شما  يتو ادیخواست ب ینم

 دمید وکه روزبه سرمد ر.... رو به هم بزنه  مونینامزد... ول کنه بره 

بود که نان  ییروزبه سرمد از آن مردها. تا ته ماجرا را خواندم. خجول و شرمنده. انداخت نییرا پا سرش

. آنها داشت يجاذبه پنهان برا کیچون  دندیپلک یدور و برش م يادیزن ها ز. خوردند یظاهرشان را خوب م

که  ییبا حرف ها.. .نکته سنج . پسندند یاز زن ها م یلیکه معموالً خ يو رفتار یظاهر متناسب، درآمد عال

 شینگاه ها... نه آنقدر رو و واضح که طرف دلزده بشود  یول.... دلبرکش  يهمراه با لبخندها.... دوپهلو هستند 

که فکر کند من ... اندازد  یرا به اشتباه م يهر دختر.... اندازد  یطرف را به اشتباه م....  ستین زیزن ها ه يرو

 نیرا فرستاده دم دست گرگ به ا ایفرشاد زو. مرد فقط حواسش به من است نیاو ... هستم  ژهیو.... تک هستم 

 .اوردیما درب يکه سر از کارها دیام
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 نقشه؟ هیبه  ینامزدت رو فروخت: زدم پوزخند

 ....باهاش  ایکردم زو یمن فکر نم: لب به هم فشرد مانیپش

 ؟يبا سرمد آشنا شد يچطور: فرستادم رونیرا ممتد ب نفسم

رو گرفته  ایحس کردم چشمش زو. میبا هم بود ایمن و زو...  یمهمون هی يتو: گفت ریطور سر به ز همان

 یرو جلو بفرستم، م ایخواستم زو ینم. میرفت هیاون مهمون يدونستم حسابدار شرکت شما تو یاصالً چون م...

رو  ایخودم زو.... اومده .. . لببه نظرش جا...  ایزو دمید یخب وقت یخواستم با خودش وارد معامله بشم ول

 ایزو یوقت. شرکت شما ادیدو روز بعد سرمد بهش زنگ زد و خواست ب. گردم یکردم بگه دنبال کار م بیترغ

. شد یخب عصبان. دست شماست گفتم دمیفهم نکهیطرح هام و ا هیماه موند بهش راجع به قض کیرفت و 

 ...بد نبود  تمین من یاستفاده کنم ول يجور نیتوقع نداشت من ازش ا

 دیباور کن: کرد و ملتمسانه گفت نگاهم

 خب: پوزخند زدم باز

 .با نامزد خودش بکند یفیکار کث نینتوانسته قانعم کند که همچ شیکلمه از حرف ها کیکه  دیفهم

 ...در عوض .... افته  یاونجا م ییقبول کرد به من بگه چه اتفاقا یول: گفت

 هم و از شرکت من اختالس کردن يرو ختنیشدن با سرمد ر چهیانتقام باز در عوض به: ادامه دهد نگذاشتم

 .انداخت و ساکت ماند ریسر به ز باز

 يکرد يقمار بد: و خم شدم جلو زیم يرا گذاشتم رو دستم

 ...من  یول: دهنش را فرو خورد آب

 ؟یتو چ -

مفت فروختم  متیق هیو طرح رو به  دمیبه خودم جنب...  نیگفت شما در حال ساخت و ساز کارگاه هست ایزو -

 دار هیسرما هیبه 

روزنامه زده  يکه خبرش رو تو یهمون:  دمیرا بفهمم؟ پرس نیندارد؟ چطور ا اسریبه شرکت  یربط چیاو ه پس

 بودن؟

 . تکان داد سر

 ؟ییباهاشون آشنا یاز ک ه؟یشرکت مال ک نیا: گفتم
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طرحا رو شخصاً  نیکه ا نهیمنظورم ا: گفتم نیهم يبرا. ستیمنظورم چ دیفهم ینم. ماند رهیخ میچشم ها يتو

 آدم؟ نیکرد به ا یشما رو معرف یکس ای یبفروش يکرد یم یابیبازار

فروختن طرحام به  شنهادیپ. که ثبتشون کنم نیقبل از ا. بودم دهیرو د ينه من خودم چند نفر: باال انداخت شانه

 هیگشتم دنبال  یداشتم م. چون مبلغشون مفت بود قبول نکردم یشرکت هم قبل از ثبت طرح ها بود ول نیهم

 اون بال رو سرم آورد يمنصف که مرتضو يمشتر

بود که  یداده طرحش را بفروشد به نظر منطق شنهادیکه گفته بود بهش پ نیو ا يمرتضو يتوجه به حرف ها با

محض . ندشت اسریبه شرکت  یربط چیفرشاد ه. گره معما باز شده بود کیانگار . دیگو یباور کنم دروغ نم

 ه؟یاسمش چ یگیکه م يگذار هیسرما: دمیپرس نانیاطم

 عطا بهرنگ... بهرنگ  -

وقت نبود وارد کار و حرفه ما شده  یلیحداقل خ. دار تازه وارد بود هیسرما کیحتماً . شناختم ینم... بهرنگ  عطا

 .کرد ینم بیع يبه هرحال کار از محکم کار. ندارد اسریبه شرکت  یربط چیشدم او ه یمطمئن م دیبا. بود

 شد؟ یخب بعدش چ: گفتم

 ادیازش خواستم از شرکت ب. کرده ییکارا نیهمچ ایدونستم زو یساخت اون دستگاهها بودم و نم ریمن درگ -

و  گفت که با سرمد اختالس کردن. شده بود رید یول... اومدم سراغش . قبول نکرد شک کردم یوقت یول رونیب

 ...هم  يرو ان ختهیبودم که با سرمد ر دهیفهم... لو رفته و با هم دعوامون شد  هیقض

 .کرد یم فیبود که فرشاد داشت تعر یبود همان دهیکه رفعت د يهمان مشاجره ا احتماالً

.. .که چند ساله دنبالش هستم به ثمر نشسته  یچند وقت بعد رفتم سراغش که بهش بگم اون کارگاه: داد ادامه

شده  رید یبه گذشته ول میو برگرد میهمش رو فراموش کن... کردم  يهرکار... کرده  يبهش بگم که هرکار

 کنه دیرو تهد یکیگفت به خاطر اختالس مجبور شده بره زندان . بود

 .يرا بترسانند و او را بفرستند سراغ شاد ایاز اختالس استفاده کرده بودند تا زو. درست بود حدسم

 بکنه؟ يکار نیخواسته بود همچ یک -

 ....مرد  هیگفت . دونم ینم: از جا بلند شد کالفه

 ...که ازش خواسته برود زندان فروتن بوده  یپس کس. تایدانسته و آناه یاختالس را فقط فروتن م هیقض

 خب بعدش: گفتم
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که ازش خواستن بره  ییامن فکر کنم اون: را گرفته و رو به جلو خم شده بود گفت یطور که لبه صندل همان

 زندان گرفتنش

 لطفاً نیبش: دمینفس کش قیعم

 ...کنم  داشیپ دیبا. تونم خواب و خوراك ندارم ینم: کرد نگاهم

 منه ریهمش تقص نایا... منه  ریتقص: کرد به راه رفتن شروع

 نیبش -

 یم.... از زندان  رونیب ادیب يکرد یکمک م یداشت نیواسه هم يشما اون دختر رو دوست دار: طرفم آمد

 دارم یمن االن چه وضع یفهم

 فندق خبر دارم؟ چ يکه بفهمد من از جا نجایممکن است آمده باشد ا. به کار افتاد میها شاخک

 برد؟ یکار م نیا يتو ینفع ه

 به شما بکنم یتونم کمک ینم یرو نگ یبه هرحال تا کامل همه چ: گفتم خونسرد

به حرفات اعتماد  يبخوا نکهیا...  یمتق يآقا نیبب: شیخم شدم رو به رو. اهم کردنگ دوارانهینشست و ام دوباره

خودش  ایزو یدون یاز کجا م... راسته  یکه گفت ییزهایکنم همه چ یفرض م یول...  هیرمنطقیمقدار غ هیکنم  

 نشده؟ بیغ

که  يزیچ..... رفتم مالقاتش ... دونم روزبه سرمد االن زندانه  یمن م: زیساکت ماند و زل زد به م دوباره

خود سرمد  شیاون پوال پ.... کرده تا اون پول ها رو جمع کنه  چهیرو باز ایبود که روزبه سرمد زو نیا دمیفهم

 کنه بیغ روخودش  دیبا یواسه چ...  ومدهین رشیوسط گ نیا یچیه ایزو. هست

 دونه؟ یرو م ایزو دیتهد هیسرمد قض -

 ...نه  -

 ؟یاز کجا مطمئن -

اختالس پاپوش بوده تا بعد  نیا گفتیکرد؟ م ینم...  رونیب ادیکرد که ب یبود ازش استفاده م يزیاگه چ -

 ... دیرو بفرستن واسه تهد ایکه زو ییجا نیبرسن به همچ

تونه  ینم جهیدر نت میاتفاق ازش خبردار شد نیما بعد از ا یول... خب اختالس قبل از قتل برادرم بوده  -

زندان واسه  يکردن به آدم تو دایپ يکه به جا ستیبه نظر خودت احمقانه ن... در ضمن . بکنه ییادعا نیهمچ

 ؟و بعد بره زندان فتهیب ریگ ایهمه نقشه بکشن تا زو نیا يشاد دیتهد
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 اختالس رو فقط من خبر نداشتم هیسرمد گفت قض -

 دونسته؟ یم یک گهید: دمینفس کش قیو عم نشستم راست

 يسر هیکرده بوده، ظاهراً  فیکه معامله ها رو رد یبه من گفت برم دنبال کس. دونم ینم: سر تکان داد کالفه

 يمعامله با شرکتا.... که به خاطر همونا سرمد تونسته راحت اختالس کنه ... وسط بوده  نیا یمعامله جعل

 دونم ینم یممکنه کمک کنه، چه کمک.... پشت ماجراست  یرو بفهمم که ک نیگفت اگه ا... ورشکسته 

خودش  شیزندان نشسته و پ يروزبه سرمد تو. داشتم تمرکز کنم یسع. ماندم رهیخ یحرکت به صورت متق یب

. دارد ارشیبه قتل ک یربط کیاختالس  هیقض نیا نکهیا. میکه ما هست یینجایا دهیرا مرور کرده و رس زیهمه چ

توانسته  یراحت م یلیاند، پس خ یلدانسته همه شان جع یداده خودش م بیمعامله ها را ترت نیا یهرکس نکهیا

برده که  یم یدادن معامله ها نفع بیهست از ترت یهرک هیسا يآدم تو نیا نکهیا. اختالس را هم بفهمد هیقض

بوده که  ارشیچون ک. دارد ارشیبه قتل ک یمیاختالس ربط مستق نیا نکهیا. اوردهیاختالس او را درن يصدا

آنا هم . داده بود بیترت فیشر بایمعامله ها را د نیا. که االن کشته شده ودهب ارشیمعامله ها نشسته، ک نیا يپا

را فرستاده بود زندان پس او قاتل  ایبردند؟ اگر آنا زو ینفع م هیقض نیکدامشان داشتند از ا. ازشان خبر داشت

 .است

 ؟يهمه مدت کجا بود نیشما ا  :دمیپرس

به زندان  ایدرباره رفتن زو یبوده ول يا هیقض نیگفتم که همچ...  ییشد من رو بردن بازجو بیکه غ ایزو -

 نگفتم یچیه

 چرا؟ -

 ...نه  ایداشته باشه  دیتهد نیبه ا یگم شدنش ربط هیدونستم واقعاً قض ینم... چون ... چون  -

 اختالس به قتل مربوطه نیچون سرمد بهت گفته بود ا -

 نیمن نگرانشم هم: انداخت و گفت ریبعد شرمنده سر به ز. ماند ساکت

 کنم داشیپ یکمک کن دیشما با: سر بلند کرد ملتمسانه

 بکنم؟ يکار نیهمچ دیچرا با: نگاهش کردم خونسرد

 ق افتادههمش به خاطر طمع شما اتفا نایا ؟یفهم یم يدیمن رو به گه کش یچون زندگ: گفت یعصب

 ؟يکرد چهیتو چرا نامزدت رو باز یول میما اشتباه کرد یگیدرست م: طور آرام گفتم همان
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. تحت فشار است یاز لحاظ روان یلیمعلوم بود خ. کرد هیصورتش گرفت و گر يرا جلو شیو دست ها نشست

 ....کنم  یم یسع.... خب  یلیخ: گفتم. کردم یدرکش م

 ...سرش اومده باشه  ییاگه بال: نگاهم کرد انیطور گر همان

 یخواسته جزو کله گنده ها باش یتو دلت م... بزرگ هم داره  يبزرگ تاوان ها يها يبه هرحال باز: کردم اخم

 ياالن که اومد یول نهیبیامکانات رو م...  نهیبیفقط پول رو م نهیبیما رو از دور م یهرک... از دور قشنگه .... 

 درسته؟ ستیهم ن یراحت يکه باز ینیبیوسط گود م

 .دیرا پاك کرد و آه کش شیکف دست اشک ها با

 ؟یطرح ها رو چند به چند فروخت -

 ده به نود: گفت درمانده

هم بد  یلیمقام و پول خ يایجوان جاه طلب و جو کی يکارگاه البته برا کیده درصد از سهم . نگفتم یچیه

. هیصاحب سرما يچهل درصد مال صاحب طرح و شصت درصد برا. اما عادالنه اش چهل به شصت بود. نبود

را هم از چنگش  درصدهمان ده  یبه بهانه ضررده گریسال د کیگفتم سرش کاله گذاشته اند و  یاگر بهش م

 .اوردیکشور سر درب نیا يها تو يمانده بود از راه ورسم باز یلیهنوز خ. افتاد یآورند رسماً از پا م یدرم

 ...خب  یلیخ: فرستادم رونیرا ب نفسم

که فکر  يزیچ ای ياگه خبر: نوشتم و سر دادم طرفش شیبرداشتم و شماره تلفنم را رو زیم يکاغذ از رو کی

 به من زنگ بزن یداشت خورهیبه درد م یکن

 ؟یکن یم داشیشما پ: دستم يگذاشت رو دست

انگشتانش  ریسر تکان دادم و دستم را از ز. دیبار یاز تمام حرکاتش م یدرماندگ. اس بوداز التم زیلبر لحنش

 کنم یرو م میسع: دمیکش رونیب

 نگران نباش: در بدرقه اش کردم يتا جلو. میبلند شد ازجا

 .منتظر بودند یو عل يانور. اتاق يبرگشتم تو. زد و رفت یمحزون لبخند

 خب: گفت يانور

اختالس و قتل به  هیقض دهیدر ضمن سرمد فهم. يبوده، اما خودش خبر نداشته چطور یمتق ينفوذ ایزو: گفتم

دونسته معامله ها  یخبر داشته آنا بوده، چون م نایقبل از ا یلیاختالس خ هیکه از قض یتنها کس. هم مربوطه
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طرحش رو هم فروخته به .. .بوده باشه  وتنفر دمیکرده که احتمال م دیرو تهد ایمرد زو هیگفت  یمتق. ان یتقلب

 به اسم عطا بهرنگ یکس

 دار مستقله هیسرما هینداره،  اسریبه شرکت  یربط چیه. کردم قیتحق. دونم یم: سر تکان داد يانور

 اصالً وجود نداره اسریشرکت  نینکنه ا: گفت یعل

 .مینگاهش کرد هردومان

 هیقض نیا يهم رو یآگاه يتو. ستین یعده بوده شک هیسر  يتو یشرکت نیکه فکر چن نیدر ا: گفت يانور

 کنن یم قیتحق

 ... ارشیقتل ک يالبته نه فقط برا: من نگاه کرد به

 ؟یپس چ -

 هستن یواردات مصالح ساختمان ازیعده دنبال گرفتن امت هی -

 گه؟یم ونیکه هما ییهمون خرچرون ها -

جاش محکم  یلیهم که زده خ یکارگاه نیو ا ستیبه هر حال عطا بهرنگ جزوشون ن. یچه لقب جالب: دیخند

 خوره یم نیو شروع کنه به واردات اون وقت کارگاه زم رهیرو بگ ازهاشیامت التیتشک نیاگه ا. ستین

هم  یشکیه... همه دنبال منافع خودشون هستن . میکن ینم شرفتیوقت پ چیکه ه نهیواسه هم: دیآه کش یعل

 پر از پول بشه گهیعده د هی بیخوره تا ج یم نیارگاه مفت مفت زمک هی... خاك نسوخته  نیدلش واسه ا

 .میماند ساکت

بشه  دایدوتا هم پ نیربط ا دیبا. یسراغ فرح میبر دیقبلش با یول میبا فروتن هم حرف بزن دیپس با: گفت يانور

 سراغش میو با دست پر بر

 م؟یشده مرور کن یرو که تا االن درست بودنش قطع ییزهایبار تمام چ کی ستیبهتر ن: گفتم

 يزد رو یمن و همان طور که حرف م يرو يکاغذها را گذاشت جلو. از جا بلند شد و چند کاغذ آورد يانور

 ونیعده دنبال تصاحب بازار هستند و هما هیکه  دهیفهم یفرح قیاز طر ونیهما میدون یتا االن م: کاغذ نوشت

 ونیکارگاه رو به هما نیماجرا طرح ا نیدادخواه قبل از ا تایآناه میدون یم. فتهیبزنه و جلو بگرفته کارگاه  میتصم

 .داده شنهادیپ

 کارش نبوده يتو يعمد چیواقعاً ه ایکاشته  ینقشه رو م کیداشته بذر  ای تایپس آناه: گفتم
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 یطرح ها ب نیا يمرتضو يبا توجه به حرفا ده،یبه شما رس يمرتضو قیبه هرحال طرح از طر: تکان داد سر

کارش نبوده، البته تا  يتو يهم عمد تایکه آناه میریبگ جهینت میتون یشدن پس م شنهادیپ تایبه آناه ینقشه قبل

 .هیقض ينجایا

 کشته شده ایکرده و گفته زو دیرو تهد يمرتضو یکی: گفتم

به هرحال از اون . بوده يا گهید زیاز گفتنش دنبال چ ایگفته  يرو به مرتضو قتیآدم حق نیا میبفهم دیبا: گفت

. کنن یو دارن باهاش چه کار م هیک شیبوده که بفهمه طرحش پ نیصاحب طرح دنبال ا یطرف فرشاد متق

 کرده يباز نیپس نامزدش رو وارد ا. بفهمه يزینتونسته چ یدوستش آرسام وارد شده ول قیاول از طر

 لش رو گرفتهنامزدش خوب حا: پوزخند زد یعل

سرمد ...  یبه خاطر گرفتن حال فرشاد متق ایزو. گرفتن اختالس کنند میو سرمد با هم تصم ایزو: تکان دادم سر

 یهم به خاطر منافع شخص

 کار رو کرده باشه؟ نیا یممکنه سرمد واسه رد گم کن: دوباره گفت یعل

 .به من نگاه کرد يانور

 دهیرو فهم نیاختالس به قتل مربوطه پس خودش از هم تازه ا نیه اگفت ینه خودش به متق: باال انداختم سر

رو  يتا بره زندان و شاد ایزو دیتهد ياختالس استفاده کرده برا هیاحتماالً  فروتن از قض... خب : ادامه داد يانور

فروتن و  میبفهم دیحاال با. داشتن یحساب مال کیبا هم  یاز اون طرف فروتن و فرح. مجبور به اعتراف کنه

 نه ایربط دارند  اسریشرکت  هب نایا ایکه آ نیا گهیبا هم داشتن و د يچه سر و سر یفرح

 آدما باشه؟ نیا شیفرهمند ممکنه پ ایزو و

 بودن معامله ها خبر داشته؟ یجعل هیاز قض تایآناه: دیر وبه من پرس یعل

 .شیچشم ها يزل زدم تو اریاخت یب

 ؟يهنوز به من شک دار هیچ: زد پوزخند

 داده؟ بیمعامله ها رو ترت نیا بایبه تو گفت د یبده، ک بیاون معامله ها رو ترت دیچرا با فیشر باید: گفت يانور

 رو گفته بوده هیفروش شرکت، خودش به آنا قض ریمد ،یاضیر: دمیبه صورتم کش یدست

 پشت ماجرا بوده؟ بایکرده که د دییتا تایآناه -

 یعنیکنه پس  یکار رو م نیو چرا ا رهیم شیتا کجا پ باید نهیخواسته بب یبهش گفتم و اونم گفت م شبید -

 کرده باشه؟ ستیسر به ن بایرو د ایممکنه زو. کرد دییتا
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 ستین دیطور باشه بع نینه و اگر ا ایقتل ربط داشته  هیهم به قض یجعل يمعامله ها نیا میبفهم دیبا: گفت یعل

کردم پرونده دارد  یحس م. بودم زنده باشد دواریاالن کجاست؟ زنده است؟ ام ایتکان دادم و فکر کردم زو سر

که قرار بود اسمش  یهمان کس... بزرگ  اریشهر... آرش ...  یک. ارشیپرونده قتل ک. رسد یبه خط آخر م

که  میبزن یقرار بود کارگاه... من  يابرحداقل . آرزو بود کینماد  ارشیک....کارگاه کیآن هم با . جاودانه شود

.... خاك  نیا يقدم کوچک بود برا کی.... ساخت  یعده شغل م کی يکارگاه که برا کی....به اسم او باشد

 ارشیچندتا ک.... برده بودند  ينابود يرا خواسته و ناخواسته به خاطر منافع خودشان به سو ارشیکه ک ییآنها

ها با  یلیخ بینشود و ج رانیا...  رانیکرده بود؟ تا ا نیخونشان خاك را رنگ ؟خاك کشته شده بود نیا يتو

دلم  يگریاز هر وقت د شتریب یکردم و حاال حت یرا بدجور درك م یعل. ها پر شده بود ارشیپول خون آلود ک

 .تنگ شده بود ارشیک يبرا

 مهرداد؟: گفت یعل. بلند شدند هردوشان

شطرنج پرمهره  نیا يرو گریمهره د کیتا  میاز جا بلند شدم و رفت. میرومنتظر بودند که ب. کردم نگاهش

 .میحرکت ده

*** 

. زندان به سراغم آمده بود یباز همان حال درماندگ. به سالن کوچک خانه دمیو باز رس دمیاتاق ها چرخ يتو

شده بود  نیته نش گرید گاهیبه مخف گاهیمخف کیفرار و بعد مهرداد و دوبار نقل مکان از  جانیحاال که تمام ه

وقت آن  چیابد در من بماند؟ نکند ه تا یدرماندگ نینکند ا. بودم یو عصبان وسیدر قفس ما يمثل پرنده ا

بغضم بزرگ . میلباس ها يتو دندیخز یشبانه که م يترسناك زندان از ذهنم نروند؟ آن دست ها يخاطره ها

 یداشتم با خودم لج م. هم گرسنه بودم و هم نبودم. شده بود یفرستادمش ته دلم که خال. شد و قورتش دادم

 .دمیآه کش. خواستم چاق بشوم دوباره یهم نم دیشا ای. کردم

 دیخانه بزنم و برگردم آن وقت شا نیا رونیدور کوچک ب کیتوانستم بروم و  یدرب خانه باز بود و فقط م اگر

 یبغض مثل خار سمج و بزرگ. کرده بود و دلتنگشان بودم مامان و بابام را يباز دلم هوا. شدم یم یکمتر عصب

 .آمد ینشسته بود و باال نم میگلو يتو

 يکاریب نیتوانستم در ا یکه م يحداقل کار. نگاه کردم ییآشپزخانه و به درب چفت شده لباسشو يتو رفتم

را چندبار  شیو دکمه ها ییلباسشو ينشستم جلو. در بود نیباز کردن هم دیکننده انجام بدهم شا یعصب يها

بازش کنم و لباس ها را  انستمتو یاگر م. دمیدر را محکم به سمت خودم کش. نشد يخبر چیه یفشار دادم ول
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لباس تنگ آدم را به مرز  کی دنیپوش. کردم یشستم و خشکشان م یخودم م. هم خوب بود اورمیب رونیب

بپوشد تا الغر  یبه آن تنگ ییروز صبح تا عصر گن ها تواند هر یدانم بهناز چطور م ینم. رساند یم یوانگید

داند که مهرداد من را دوست دارد؟  یهست؟ م یمهرداد چ دربارهکند؟ نظرش  یحاال چه کار م.... بهناز . شود

 .يشاد ییلباسشو نیبچسب به در ماش... ولش کن 

 یخراب م يزینه مان هروقت چخا يتو. کردم یرا وارس ییلباسشو نیو پشت ماش دمیکش زیرا از پر دوشاخه

بابا .... خان بود  ونیخانه هما یاسقاط لیاسباب خانه ما وسا... افتاد چون  یهم م ادیاتفاق ز نیشد، که ا

آن خانواده به من عالقه مند  بزرگحاال پسر . کند یام م وانهید اتیجزئ نیفکر کردن به ا. کرد یم رشیتعم

دعوامان  یمثالً وقت اورد؟یب میرا به رو زهایچ نیکنم؟ مهرداد ممکن است ا ریرا تعم نیا يخب چطور.... شده 

 یکار را نم نینه ا....تکان خورد شیاز جا یفقط کم. را بغل کردم و به زحمت تکانش دادم ییشود؟ لباسشو یم

را  شیها میس.. . ییدستم را بردم پشت لباس شو.... بشود  ای.... هم باشد  دیشا....  ستیکه ن يعقده ا.... کند

منکرش که ... هست  شهیبشود؟  اختالف هم يعقده ا دیچرا با.... تکان دادم و فشارشان دادم داخل  یکم

بابا .... شد  نیا انآه... تلق تلق تکان خورد  ییلباسشو.... به برق زدم  یدوشاخه را عصب.... خانم؟  يشاد یستین

...  یاتصال.... نه  ایکرده  یاتصال ندیکند تا بب یکند اول از همه چک م یم ریرا تعم یبرق لیوسا یوقت شهیهم

 یرا کم ییکردم لباسشو یو سع دمیکش رونیدوشاخه را دوباره ب....  م؟یبکن یمن و مهرداد ممکن است اتصال

 ....داخلش  ياش و هم به خاطر آب و لباس ها یمیمدل قد طربود هم به خا نیسنگ.... جلو بکشم  شتریب

هم تجربه دارد  یکل... تر باشند  یمیده سال از من قد شیفکرها دیشا.... مهرداد ده سال از من بزرگ تر است 

به کارت برس باز به خودت  يشاد یه یه.... وگرنه من تپل تر هستم .... از تجربه ها البته .... است  نیو سنگ

داشت  یها خوردگ میس يجا کی....  نمیها را بب میحاال آنقدر جلو آمده بود که بتوانم س ییلباسشو.... نده  ریگ

دستم را .... ها  میس يانباشته تو يانرژ.... برق  فیضع انیجر... را گرفتم و به هم چسباندم  میس اطیبا احت.... 

 یجور باشد، اگر حساب تیر موقعبشود اگ یبزرگ انفجارتواند باعث  یاتفاق کوچک هم م کی.... مور مور کرد 

.... اتفاق کوچک  کیآن هم به خاطر . رندیگ یعقده ها شکل م. شوند یبعد اختالف ها رو م. انباشته شده باشد

فرسوده تکان بخورند و برق از دوشاخه  يها میس نیباعث شده ا ییتکان لباسشو.... ها را به هم بند کردم  میس

 یمهرداد گفت با هم م.....  راتیپا متخصص تعم کی يحاال شد...  نیآفر....  فتدینرسد و از کار ب نیبه ماش

کنم و  دایسر رشته اتفاق را پ دیفقط با... کوچک  يبترسم از اتفاق ها دینبا....  میتفاوت ها را حل کن میتوان

 نیآفر. با لبخند بهش نگاه کردم. افتاد ارک ییدوشاخه را به برق زدم و لباسشو.... نگذارم باعث فاجعه بشوند 
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 شیکار افتاد و تکان ها ییلباسشو. هست یحل هر مشکل يبرا یراه کی شهیهم یاگر فکر کن....  يشاد

ناخنم . دمیدکمه خاموش را زدم و در را محکم کش. راه نباشد نیممکن است آن راه بهتر یول. وحشتناك شدند

باز  نیعوضش در ماش یکرد به درز در و شکست ول ریشده بود گ ختیر یب وبلند  ریکه به خاطر نداشتن ناخنگ

داشت و ممکن  یاتصال يبدجور. و تنم مور مور شد نیماش يبا عجله دست کردم تو. ناخنم خون افتاده بود. شد

 نماو زنگ تلفن هم همز دمیبلند شدم دوشاخه را کش. آب راه افتاده بود کف آشپزخانه. ردیبود برق من را بگ

و نتوانستم تعادلم را  نیزم يچرك رو يپا گذاشتم وسط آب ها... آشپزخانه  یطرف خروج دمیچرخ. بلند شد

. کردم یدستم احساس م يتنه ام را رو ینیسنگ. حس شد یفقط حس کردم تنم ب. خوردم زیحفظ کنم و ل

 يزنگ تلفن تو يصدا ورفت  یاهیچشمم س ؟یچ مردمیاگر م. يحل مشکل را به اهلش بسپار دیهم با یگاه

 .گوشم موج انداخت

 چهیسبک باز یناخن مثل پر کاه. دمید یآب چرك کف آشپزخانه م يکنده شده بود تو شهیرا که از ر یناخن

. حس بود یتنم ب. توانستم از جا بلند بشوم ینم. دیچرخ یجان کف آشپزخانه دور ناخن م یشده بود که ب یآب

را  یهم عل دیآمد؟ شا یدادم م ینم رااگر جوابش . حتماً مهرداد بود. خورد یسردم شده بود و تلفن مدام زنگ م

از مردن خودم  ایمن زنده بودم . االن فقط مامانم را الزم داشتم. آمدند یکدامشان نم چیکاش ه. فرستاد یم

به  دمیخواب د يرا که تو ییناخن ها هیاگر زنده ماندم حتماً قض. مردنم بود کیهم نزد دیخبر نداشتم؟ شا

 نیحاال در ا. خانه افتاده بود اطیجدا شده بود و کف ح یکه از ناخن کس يشده ا کوریناخن مان. میگو یمهرداد م

خانه بادبادك هوا کرده  اطیح يو دوست دخترش تو ارشیک. دمیآمد که چرا آن خواب را د یم ادمی تیوضع

. بودند عاطال یخانه بودم و آنها از حضور من ب يمن تو. دندیخند یو بلند بلند م يبادبادك کاغذ کی. بودند

دختر دست . داد یباد تکان تکان م يتراس خانه بادبادك را تو يرو ارشیبود و ک ستادهیدخترك پشت به من ا

لحظه  کی يبرا. ندیگو یم یچ گریبه همد دمیشن یبود و نم ستادهیپله ها ا نییپا ارشیک يرو به رو نهیبه س

کند سر چرخاند طرف خانه و  یم نگاهشانپشت درخت ها  ییجا یلحظه انگار که حس کرد کس کیفقط ... 

تراس و نخ بادبادك را از  يرفت باال یبعد عصب. نمیسرچرخاندن صورتش را بب کیمن فقط توانستم به اندازه 

علوم بود دختر م. کرد یکه رفته بود نگاه م یبه بادبادک ریمات و متح ارشیک. کرد شیگرفت و رها ارشیک

تا  نیرفتند پاورچ رونیکه باالخره از خانه ب یوقت. داخل خانه دیرا گرفت و او را کش ارشیدست ک. است یعصبان

شده  کوریناخن مان کیسرم نمانده بود فقط  يازش تو یروشن ریتصو چیرفتم و از آن دختر که ه اطیوسط ح
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بود ناخنش  دهیچطور نفهم.... ناخن انگشت اشاره . مانده بود یتراس عمارت باق يپله ها يمانده بود که رو یباق

 .خورد یتلفن باز زنگ م. گفتم یرا به مهرداد م نهایا دیکنده شده؟ با

در عوض . کردم یمن مرگ را حس نم یکند ول یموقع مردنش بشود خودش حس م یآدم وقت دیگو یم بابا

دستم افتاده بودم و تنم  يان طور که کف آشپزخانه روهم. کردم یربط  فکر م یو ب یمعن یب يزهایفقط به چ

هم  یعروس نکهیا ای ام؟ يخواستگار دیایکردم که مهرداد قرار است چطور ب یفکر م نیحس شده بود به ا یب

کوچک اما بزرگ  يزهایچ نینکند سر هم م؟یبگو یبهش چ دیمن با میریبگ یاگر نخواهد عروس م؟یریگیم

 يکه در ظاهر یاتفاق بزرگ یول. تواند فاجعه را رقم بزند یاتفاق کوچک نم کیوقت  چیه. دیایب شیپ يدلخور

به  يدختر يبود؟ برا یگرفتن اتفاق مهم یعروس. دشو یو کوچک پنهان شده حتماً باعث فاجعه م تیکم اهم

اج را پشت بار ازدو کیمهرداد که ده سال بزرگ تر بود و تجربه  يبرا یاتفاق بود ول نیمهم تر دیسن من شا

 .خورد یتلفن زنگ م د؟یکردم خودش نظرش را بگو یصبر م ای دم؟یپرس یازش م دیسر گذرانده بود چطور؟ با

دفاع و  یمثل حاال ب گریفکرهاست؟ خب من دو سه بار د نیاالن کف آشپزخانه وسط آب چه وقت ا يشاد یه

االن اعدام  نیمیس.... کتکم زد  نیمیکه س يمثالً همان روز. منتظر کمک مانده ام لیآدم عل کیدرمانده مثل 

 یدفاع م یب یخواهد او را اعدام کنند؟ آدم ها وقت یقاتل باشد مهرداد هم م ارشیشده؟ اگر دوست دختر ک

 يمن تو. موقع است نیموقع ترس بهتر ینفر را بشناس کی یخواه یاگر م. شوند یم چارهیشوند بدبخت و ب

 هیمثل بچه ها گر دهیموقع رفتنش رس دیفهم یگنده وقت کلیاختر با آن ه. دمیمرا فه زهایچ نیها ا یبند اعدام

اندازه اختر هم به  یحت دیمروار. کرد یاست روز بعد اعدام شود خودکش رکه قرا دیفهم یوقت دیمروار یول. کرد

کشد  یآخر را م يحس کرده دارد نفس ها یبود؟ وقت دهیچطور؟ موقع مردن ترس ارشیک. نبود دواریام شیفردا

. خوردند یمغزم وول م يکه پشت سر هم تو یسر و ته یب يفکرها نیاز ا. دمیترس یداشتم کم کم م.... 

 یکردن جواب مراسم عروس دایمهم تر از پ یلیسوال خ نیزنده بماند؟ جواب ا ارشیگذاشت قاتل ک یم ادمهرد

قاتل هم موقع  کی یحت میاست بهش بگو الزم. است شتریمن تجربه ام از مهرداد ب هیقض نیا يتو. است

را نبخشد  قاتلاگر آن  میدهد؟ بهش بگو یم یزمان اعدامش ممکن است مثل سگ بترسد؟ چه جواب دنیرس

که دارم . شود که درکش نکرده ام یشود؟ حتماً دلخور م یماند؟ از من دلخور م یدوشش م يرو شهیبارش هم

االن فقط دلم . دانم یکند؟ نم یدوا م يچه درد ارشیدن قاتل کمگر مر. کنم یم يقاتل برادرش دلسوز يبرا

آب شد  انیناخنم که مغلوب جر يرو دیلغز شممچ. دست خودم بلند کند يبرسد و من را از رو یکیخواهد  یم

. ماند یگرداب کوچک آب باق ریراه آب و باز اس کیها سر خورد تا نزد کیسرام يآشپزخانه رو بیش يو تو
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از ... ما هم از آن باال . بود نیهم هم ایدن. ردیراه آب بم اهیحفره س يناخن هم ممکن است نخواهد تو کی یحت

به اندازه .... که خدا حاضر بود  ییهمان جا... گرفت  یرا به سمتش م شیشه دست هایکه بابا هم ییهمان جا

جان خودمان را  میکرد یم یعس يو به شکل احمقانه ا میدیرس یبه نظر م تیاهم یناخن کوچک و ب نیهم

 .رسند یبچه گانه و احمقانه به نظر م یلیتقالها خ نیاز آن باال ا یول مینجات ده

از آن  ییروین کیچشم بستم و دعا کردم . آمد یخوابم م. راه آب فرو رفت يآب شد و تو انیجر میتسل ناخن

اگر فرصت دوباره اش . کنم ینشوم و مثل آدم زندگ تیاهم یکوچک و ب يگرداب ها ریباال کمکم کند که اس

را به سمت خودشان  منکدر  يباشم که آب ها تیاهم یناخن ب کیخواست مثل  یدلم نم. دیایبه دست ب

 .بکشند

. آمد یمهرداد م يصدا. بود چون حسش نکرده بودم دهیمن هنوز وقت مردنم نرس. گفت یکه بابا راست م انگار

 ریبگ لیبهت گفتم حالش بد بوده که جواب نداده تحو :گفت یم یداشت به کس

هوا . حوصله ام نشده بود از صبح جمعش کنم یکه حت یرختخواب يدست کبود تو کیبا  دمیخودم را د بعد

 .را به روش خودم درست کنم دم غروب بود یزپرت ییخواستم آن لباسشو یشب شده بود؟ وقت. بود کیتار

کم ضعف  هی. اریخب حاال جوش ن یلیخ: گفت یم. شناختم یرا م شیصدا. بود یکه همراهش بود عل یکس

 که دکتر هم گفت به خاطر ضعف از حال رفته يدید... کرده 

 .نخورده بودم یچیاز صبح ه نکهیمثالً ا. بود ادمی یمبهم يزهایچ کیسرم؟  يآورده بودند باال دکتر

 گهیتو برو د ششیمونم پ یخودم م: گفت مهرداد

 شهینم: گفت یعل یول

 ؟يکرد یم يقانون هات پافشار يقدر رو نیکلوئه هم که بود هم: جواب داد مهرداد

 .فرستاد رونیب قیفقط نفسش را عم یعل

 ؟یعل هیچ انشیجر: دیپرس مهرداد

 .به نظرم دیکش یآه م. گرید قینفس عم کیهم  باز

 ؟یحرف بزن يخوا ینم -

 نه -

 .دوستش هم مثل خودش بداخالق است. محکم و قاطع بود لحنش

 ؟یمن بمونم عل -
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 .آمد یاصالً نم. آمد یکارها نم نیکرد؟ به مهرداد ا یخرش م داشت

 داشتم یقیبود که بهش احساس عم یکلوئه تنها کس -

 .... يشاد دیگو یم یچ نمیساکت شو بب... زنش  ای... هم نامزدش  دیکلوئه دوست دخترش بوده، شا پس

 م؟یحرف بزن یبمون يخوا یم -

 ها؟ میکن یم یپس االن چه غلط...  گهید میزن یحرف م میدار -

که  یکه از انکار خسته باشد، مثل کس یآرام آرام مثل کس یعل. شد؟ مهرداد ساکت بود یدفعه عصب کی چرا

 میکرد یفکر م نکهیاول به خاطر ا:  باشد، شروع کرد به حرف زدن دهیبه لب رس يجانش از نگه داشتن راز

 .... یلیخ دمیبعد د یول... باهاش دوست شدم  سبوكیف يبعد تو.... دنبالش  میجاسوسه افتاد

 ؟یدوستش داشت -

ر بگذا. خواهد یقشنگ معلوم است که دلش درد و دل م ؟ينپر هینداده وسط حرف بق ادتی ونیهما.... مهرداد  ا

 .خنگ خدا دیگو یخودش م

 کم مغزت رو به کار بنداز مهرداد هی قیاالن گفتم احساس عم -

خب چه کارش . حرف بزند يجور نیبا مهرداد ا دیخب نبا یول.... وسط حرفش  يپر یم یحاال؟ چرا ه يدید

 .بدجنس یعل. تجربه است یب دیشا ؟يدار

 شد؟ یبعدش چ رمیگیخب من خفه خون م یلیخ -

 نپرس: گفت یوقت دیلرز یم شیصدا

 !؟یعل: گفت مهرداد

 یمردها وقت. چه خنده دار يوا. کند و مهرداد بغلش کرده یم هیدارد گر یتصور کردم عل. امدین ییصدا چیه بعد

 .مرض. شوند یخنده دار م یلیخ رندیگیرا بغل م گریهمد

 یکن لعنت یشد بگو خودت رو خال یچ -

 یرختخواب به چ يتو يدیخواب. يخاك بر سرت شاد. شود جذاب است یم ینگران کس يجور نیا یوقت چقدر

 .دیگو یم یچ نمیساکت بگذار بب سیحواست بود که گفت شب بمانم؟ ه. یکن یها فکر م

 کشتمش -

 ...کشته ... آدم ...  یعل... که دوستش داشته  یآدم کشته بود؟ کس...  یعل...  یعل. از هم باز شدند میها چشم

 .صدا بود نیبلندتر ییظرفشو نکیس يچک چک آب تو يصدا. شدجا ساکت  همه
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 يشاد.... کمده  يخورده تو دیب یلعنت ياالن کلوئه واسه من همون لباسا: لرزان گفت يبا همان صدا یعل

آدم زنده دوباره اون  هیخواست  یدلم م... خواست بپوشه لباسا رو  یدلم م... و بهشون روح داد  دشونیپوش

. بگذار منم خوشحال بشم ؟یلعنت یستیها؟ مگر تو عاشقش ن ؟يبهتر از شاد یک... جون رو بپوشه  یب يلباسا

 ده ساله ام دوستش داره قیکه رف یکیکلوئه رفته تن  يلباسا نمیبگذار بب

 .... یعل! ش؟یکشت.... واسه خودت  یگیم یچ....  یفهمم عل یمن نم -

 بودم؟ دهیمرده را پوش کی ياس هامن لب. یسکوت نکبت. یسکوت لعنت. سکوت باز

نگو . چون دوستش داشتم. نجایآوردمش ا.... خواستن اعدامش کنن  یکه م یجاسوس. جاسوس بود... آره  -

 توئه يایباز وونهیسند د دهیاتاق خواب يکه تو ياالن اون دختر. یچ یعنی يباز وونهید یفهم ینم

 شود؟ یم ادیترسند آب دهنشان ز یآدم ها م یچرا وقت. آب دهنم را فرو خوردم. ساکت شدند باز

... دونستن با منه  یم... وقت نبود ....  یکن یکه در حقم م هیلطف نیگفت کمتر.... خودش خواست بکشمش  -

به جبران ...  ننیچشم بستن که نب  یول نجاستیا گهید یکیدونن  یاالن هم م....  نجایدونستن آوردمش ا یم

 که در حقشون کردم یلطف

 !؟یعل یگیم یچ يدار...  ؟یچ -

 .بلند شد یعل قیعم ينفس ها يصدا

 حالت خوبه ؟یعل -

 نگو یچیه...  نمیبذار بش -

آدم  يحادثه ها از رو یگفت بعض یبه مهرداد م دیبا یکی. چک چک آب بلند شد يباز صدا. ساکت شدند دوباره

. شود با آب شست یجوهر را هم نم اهیلکه س کی. مانند یشوند و م یشوند، لکه م یم هیسا. شوند یرد نم

مغزاستخوانت تا تار و پودت و  تاروند  یحادثه ها م یبعض. کننده  دیسف عیبا ما یحت. با جوهر پاك کن یحت

که  نیا... حرف  نیدانم که ا یکنم و م یدرك م یرا کم یگفت من عل یبه مهرداد م دیبا یکی. شوندیم يابد

بزرگ  یآن اتفاق کوچک ول.... جوهرپاك کن باش و آن لکه را کمرنگ کن .... بزن حرف  یعنی... نگو  یچیه

نشوم و  يبتوانم عقده ا دیشا. ها جمع نشوند يکنم و دلخور هیبتوانم بهت تک دیآن وقت شا... را کمرنگ کن 

 یکی.... نه . کنارم بود یکیخواست  یدلم م. داشتم هیگر. را گرفته بود میبغض راه گلو. اورمیفاجعه ها را تاب ب

توانست محرم  یم ردادمه یکه از سر گذرانده بودم ول یمهرداد هنوز محرم نبود به اتفاق... نه .... مهرداد؟ .... نه 

آدم  کیجور وقت ها آدم دلش  نیا. باهاش خاطره داشت شتریهم ب دیباشد که ده سال شا یحرف دل دوست
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 دیشا... مثل بابا  یکی... مثل مامان  یکی. یاز سر گذرانده باش یزندگ که باهاش تجربه یکی. خواهد یم یمیقد

 .هم هردوشان با هم

*** 

 ؟يپکر هیچ: رو کرد یبه عل يانور. میبود ستادهیا یدفتر فرح کیسه نفرمان نزد هر

 یختگیممتد و درهم ر يها دنیهمراه با آه کش شیچرا اسم کلوئه برا دیباالخره بگو دیبا. ساکت ماند یعل

کنم اوست  یکه باهاش مشورت م ينفر نیشک داشته باشم اول ییمن هرجا ست؟یمثل من ن یچرا عل. است

اگرچه اصرار . رود یماعصابم رژه  يزند و رو یذوقم م يتو شهیبود اگرچه هم نیدرباره فندق هم هم یحت

 ارشیقتل ک يدر ماجرا یبهش شک کنم که او هم دست یام با آنا باعث شد حت یبه درست کردن زندگ ادشیز

 هیو به خاطر من در قض ندازدیهچل ب يحاال که حاضر شده خودش را تو. گریبا همد میحاال که خوب یدارد ول

اتفاق فصل تازه  نیا. با من حرف بزند شیش و غصه هایها یاز خودش، نگران دیفرار فندق کمک حالم باشد با

 یاون دوست« يکرده است و به قول بهرام انور یکیز قبل با هم ا شتریبوده که ما را ب یدر رابطه من و عل يا

که امتحان پس بدهد و سربلند  یدوست» .يهمه جوره نگه دار دیشک به سالمت رد بشه رو با یکه از صاف

. میرا بهش بگو نیا دیبا. جور است نیفندق هم يترنم هم برا. ستیدوست ساده ن کی قطف گرید دیایب رونیب

 تنگ شده، شیدلم برا

 امیمن االن م نیشما بر: بهشان نگاه کردم. میستادیداخلش بود ا یکه دفتر فرح يبرج بلند يجلو

 ؟يریتو کجا م م،یینجایتو ا يواسه کارا: گفت یبه هم نگاه کردند و عل یو عل يانور

 امیاالن م: گفتم

. به ساعتم نگاه کردم. جواب نداد یزنگ خورد ول. آوردم و به فندق زنگ زدم رونیرا ب یجلو رفتند و گوش یکم

 مهرداد بجنب: گفت یعل. حمام باشد دیشا. وقت خواب که نبود

آسانسور منتظر  يو جلو میرد شد یو از نگهبان میوارد ساختمان شد. را قطع کردم و راه افتادم طرفشان یگوش

 شهیبعد دردسر م یکنیم يزیناپره: گفت يانور. میستادیا

 مراقبم: گفتم. میکرد یآسانسور نگاه م يسه مان به در نقره ا هر

 خوره یمراقبت تو به درد عمه ات م: گفت یعل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٦٧٦ 

. را درآوردم و دوباره بهش زنگ زدم یگوش. میوارد اتاقک شد یبعد من و عل. و وارد شد دیخند يانور. باز شد در

 یخورد و جواب نم یتلفن زنگ م. را داشتمخودم  يها يمن هم لجباز یول. شده بودند به من خیهردوشان م

 .نگران شده بودم. داد

 قهر کرده؟: گفت يانور. را قطع کردم یگوش

 نه: بهشان نگاه کردم. فرستاد رونینفسش را از دهان ب یعل

 یبگ یحواست هست که چ: گفت يانور. میآمد رونیباز شد و از آسانسور ب در

 ده؟ یچرا جواب نم: گفتم یتکان دادم و به عل سر

 یآن خانه را بهتر از من م یخاطر بود که عل نیبه ا دمیپرس یم یاز عل اریاخت یب نکهیا. شانه باال انداخت یعل

 .ام را درك کند یخواست نگران یانگار نم یول. شناخت

 خوام خراب بشه ینم. کار يفکرت رو متمرکز کن رو: گفت يانور

دانست  یاما نم. میمالقاتش کن میخواه یدانست که م یم یفرح. میرد دفتر شدو وا دمیبه صورتم کش یدست

 دیداشته باش فیتشر: ما را برانداز کرد و بعد گفت يشرکت سر تا پا یمنش. روم و دو همراه دارم یمن تنها نم

مجبور شدم . ابرو انداخت که ول کن يگفت و انور ینچ یعل. کاناپه ها و باز تلفن را درآوردم يرو مینشست

 غاتیتبل يو بروشورها یساختمان يو به مجله ها میدر سکوت نشست قهیو چند دق بمیتلفن را برگردانم داخل ج

به  يباشد که رد یآنقدر ناش یفرح نستمدا یم دیبع یو رو کرد ول ریرا ز شییچندتا يانور. میمصالح نگاه کرد

 .ما بود يرو يجلو که يزیم يجا بگذارد آن هم رو

 .داخل میباالخره آمد و خواست که برو یمنش

 شانیجا چیرا به ه هیانداخت که بق یم ایسران ماف ادینشسته بود و من را  زشیبه دست پشت م پیپ یفرح

 ریبود که نشسته بود ز یهمان خاله زنک یمن فرح يبرا. آمد یژست ها بهش نم نیا  یول. کنند یحساب نم

 .ن جا باز کنمیخواستم سر صحبت را از هم یاز قضا م. اوردیتا سر از کار ما درب دیناه يپا

 یمعرف: نگاه کرد يو انور یبه عل. دیرس یم یکه تهش به فرح یشکل و بزرگ یضیب زیپشت م میهر سه نشست

 د؟یکن ینم

 هم هستن یهمه چ انیآشنا هستن و در جر: گفتم

را  پشیسر تکان داد و پ یحال فرح نیبا ا. خودش را داشت یما معن هرکدام از يبودن برا زیهمه چ انیجر در

 ...خب : و گفت نیگذاشت زم
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که سر ما کاله  نیاست مگر نه ا یطور طلبکار و عصبان نیخواستم بدانم چرا ا یم. نگاهش کردم قیدق اول

که  نینشانده بود؟ مگر نه ا اهیبود و ما را به خاك س ختهیهم ر يرو اسریکه با شرکت  نیگذاشته بود؟ مگر نه ا

 ارشیرود؟ چه بسا خودش به ک یم جلونقص  یاز در عشق وارد شده بود تا مطمئن شود نقشه اش ب دیبا ناه

کار را کرده و  نیچرا ا. داد یم حیتوض دیرا با نیا... که به فروتن داده بود  ییو آن پول ها. کافور داده باشد

 ...ژست طلبکارانه  نیا یاو بود ول هیاهر علبه ظ زیهمه چ. ماجراست يفروتن کجا

 ... نیاگر اومد....  تهیشکا يریگیدر حال پ لمیالبته بگم که وک... دولتشاه  يمنتظرم آقا -

 !ت؟یشکا -

 د؟یسر من کاله بگذار نیتون یم نیفکر کرد....  تیبله شکا -

: گذاشتم زیم يهم قفل کردم و رو يرا تو میدست ها. خواست خونسرد باشم يانور. نگاه کردم یو عل يانور به

 برعکس باشه هیقض کردمیفکر م...  دیافتاده که شما از ما طلبکار ییوسط اتفاقا نیپس ظاهراً ا. جالب شد

 !برعکس؟: باال انداخت ابرو

 میداشت ییهمه ما ژست ها. بود یفرح يهم از ژست ها نیخب ا. را برداشت و مشغول پاك کردنش شد پشیپ

 .بود پشیهم حتماً پاك کردن پ یمال فرح. طراب مان را پنهان کندکه اض

 یداشت يسر و سر دیدونم با ناه یمن م: گفتم

بدونم پشت اون مکالمه  دیفقط با. ستیفعالً مهم ن نیالبته ا: گفتم. کرد ینگاهم نم. از حرکت بازماند دستش

 ؟يبود یدنبال چ یلعنت....  يها

نگاهم کرد و  یرچشمیز. است ییدا کردم تا بداند منظورم چه جور مکالمه هارا با حرص و محکم ا »یلعنت«

 نیدیکشیم یرکیرزیکه ز يدنبال همون نقشه ا: اش یداد به صندل هیتک

خبر  یچیواقعاً از ه ؟يا زهیبا چه انگ یول. میکن یخواسته بداند چه م یم یفرح. پس حدسمان درست بود 

 سر خودش بوده؟ ریهمه نقشه ها ز... نه  اینداشت 

 هستن یچند نفر دنبال رانت واردات مصالح ساختمان يگفت بهش خبر داد یم ونیهما -

 خب؟ -

 دکتر؟ يبد يخبر نیهمچ تیکار بیبه رق دیچرا با -

 فرض کن نگران بودم سهمم از بازار حذف بشه: باال انداخت شانه

 فته؟ین اتفاق نیتونست بکنه که ا یبهت م یچه کمک ونیهما: گفت يانور
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که دنبال  ينبود یشما همون کس: پک زد پشینگاه کرد و به پ رضایو بعد به عل يطرف انور دیچرخ یفرح

 اون دختره؟ يبرا یگشتیم لیوک

 .نگفت یچیه یول شیزل زد به چشم ها رضایعل

 نرفتن سهمت از بازار؟ نیکرد به از ب یم...  یچه کمک ونیهما...  نینگفت: گفتم

 میبیبا همه رق میبازار دنبال گرفتن سهم هست کی يتو یپسرجان ما تا وقت نیبب: من يرو به رو دیچرخ دوباره

. میشیم کیشر....  دهینم یهمه اون وقت رقابت معن يگلو يبشه که پا بگذاره رو دایکله گنده پ هیاگه  یول

 .... میبش کیبا هم شر ادیدادم که ب یندا م ونیفرض کن داشتم به هما

 .شوند به شرکا یم لیرقبا در وقت جنگ تبد. بود یمنطق حرفش

 د؟یشناسیبود؟ م یکه نگرانتون کرده بود ک یاون: گفت يانور

 شناسم؟یمن شما رو م: نگاه کرد يبه انور دوباره

 دیراحت باش. من کیشر دیفرض کن... منه  یمیدوست قد شونیا: گفتم

 دهیشن ییزهایچ ختهیبود و جسته گر ییاسفانه فقط خبرهانه مت...  کیشر...  کیشر: پک زد پشیبه پ دوباره

 داره ونیبا آقا یهم رابطه خوب یلیخ... بود که انگار تازه وارد بازار شده  ینام اسری. بودم

 کی اسری یعنی: گفتم. دندیرس یحکومت م یباالدست يبود که به ساختارها ییهمان ها انیاز آقا یفرح منظور

 شخص خاصه؟

 دمیهنوز هم نفهم... دونم  ینم: باال انداخت ابرو

 شد؟ یخب بعد چ: بعد گفتم. نگاه کردم یو عل يانور به

 هییهم طرف همون شرکت کذا فیکه داشتم متوجه شدم شر ییهمون رابط ها قیبعد از طر -

 یعنی. وددرست ب اسریشرکت  هیفرض یعنی يطور نیا. دیچرخ یباز مهره ها داشت م. ام یدادم به صندل هیتک

بتواند ما را راحت  اسریو شرکت  میهچل انداخته که ما ضعف شو يرا تو ارشیمعامله ها را جور کرده و ک باید

 باعث قتل شده بود؟  نیبود؟ هم دهیرا فهم نیا ارشیک. بزند نیتر زم

 ...هستن، خب بعد  ییشرکت کذا نیاونا طرف ا: گفتم

 یشناسیساسان رو که م: زد پوزخند

 .بود باید يپسرعمو ساسان
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اصالً کل ماجرا از همون جا شروع شد ... نداره  یدهنش هم چفت و بست درست... دائم الخمره : ادامه داد یفرح

کردم  یفکر م. راجع به ساخت پاخت و گرفتن سهم بازار از دهنش در رفت ییحرفا هی یمهمون هی يکه تو

هست و باز باب شراکت رو باز  يزیچ نیا بدم که همچخواستم بهش ند یم. نبود یول انهیهم در جر ونیهما

 میکن

چراغ خاموش در حال تصاحب  یکسان دهیمثل ساسان فهم یدهن لق قیاز طر یمعلوم شد که فرح نجایتا ا خب

 .بهش فهمانده که حواسش را جمع کند میرمستقیانداخته و غ ریگ یهمانیم کی يرا تو ونیبعد هما. بازار هستند

خودش  دهیم حیترج. کنه یاعتماد نم یراحت به کس ونیکردم هما یهمون طور که فکر م یول: ادامه داد یفرح

 مشکالتش رو حل کنه ییتنها

جاها به من هم اعتماد  یلیخ یحت ونیگفت که هما یداشت م. زد یداشت به من طعنه م. میزد به چشم ها زل

 .گفت یراست م. نکرده است

 آره؟ يدیفهم دیرو از ناه نایا: گفتم

 .کرد و سر تکان داد مکث

که  نیدیپس فهم: شده ام و سر رشته حرف را دست گرفت یعصب دیفهم يانور. فرستادم رونینفسم را ب کالفه

 ؟یبعد چ.... خانم دولتشاه  قیاز طر.... زنه  یکارگاه م هی ییداره تنها ونیهما

خواستم با  یم... رمیکردم دارم خوب جلو م یهست که فکر م ییهمون جا نیا... آها : راست نشست یفرح

 دوم وارد مذاکره بشم بیرق

 میو تصم میکارگاه بزن میخواه یو م میبود که ما خودمان دست به کار شده ا دهیفهم. بود فیشر منظورش

 .جزوشان بود فیبشود که شر يگرفته وارد همان باند

 زنگ زد به من لتونیوک یول: داد ادامه

 .کرد یفروتن را باز م هیخودش داشت قض. بودخوب . ماند ساکت

 خب؟ -

 ...مادرت ...  قیهست و حاضره در ازاء دادن طرحها به من معامله کنه، من از طر یطرح نیگفت همچ -

کرد فروتن  یمطمئنم م نیو هم هیطرح چ نیا دونستمیم: دینگاهم کرد و زود نگاهش را دزد یرچشمیز

 زنهیمارمولک داره شما رو دور م
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 ارشیممکن است ک. زدهیفروتن داشته ما را دور م. پس فروتن و آنا با هم هماهنگ نبودند. به هم گره زدم ابرو

 .دیلنگ یم هیقض يجا کی. کند یرا جبران م هیآنا گفت سرما یباشد؟ ول دهیراز را فهم نیهم

...  گذاشتهیر شما کاله ممادرم هم داشته س دیشا ن؟یاعتماد کرد یراحت نیبه هم: جا به جا شدم یصندل يتو

 کم نبوده نیکه فروتن داد یمبلغ

 دیپس خبرش رو دار: نگاهم کرد متعجب

 بله -

 نگفتم مهره سوخته است؟: آرام گفت يانور. رفت رونیجا بلند شد و سالنه سالنه از کنار ما رد شد و از اتاق ب از

 مردك خرفت... هم باشه  نیاز ا شتریاومد ب ینم رمردیپ نیبه ا: گفت یعل

 .خوشش آمده بود یفرح یاز چ دیناه. زدم پوزخند

 رفت؟ يکدوم گور: گفت يانور

 ....البد  ارهیرفت مدرك ب: گفت یعل

 .سر تکان داد يانور

 مدرك؟: دمیپرس

 لتونیکه نشون بده چرا اعتماد کرده به وک یمدرک: دینفس کش قیعم یعل. نگاهم کردند هردوشان

. کارگاه بودند ينقشه ها. بازشان کرد. زیم يمشت کاغذ بلند لوله شده برگشت و آنها را گذاشت رو کیبا  یفرح

جوهر روان . که شب قبل از قتل امضا کرده بودم ییهمان ها. آنها ریمن ز يبا امضا. شانیخود نقشه ها نه کپ

 .گوشه نقشه لک انداخته بود سینو

 شهیم بشینص يشتریپول ب نایاز فروختن ا لتونیمطئن بودم که وک .امضا اعتماد کردم نیواسه ا: کرد نگاهم

 انگار نیکرده بود شهیش يبدجور خونش رو تو: زد پوزخند

. رو به انفجار است تشیمعلوم بود عصبان. نگاه کردم یبه فرح یچشم ریطرف خودم و ز دمیها را کش نقشه

 ...نقشه ها رو داشته  نینبودم که ا یانگار من تنها کس یول: هنوز سرد بود یلحنش ول

به اونا هم نقشه ها رو : نقشه ها يصنعت را انداخت رو يایروزنامه دن یفرح. مینفرمان نگاهش کرد هرسه

 عطا بهرنگ از من زرنگ تر بوده ظاهراً یول... فروخته بوده 
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خبر . اند دهیست عطا بهرنگ نرسما به د قیخبر نداشت نقشه ها از طر یفرح. به راه افتادن کارگاه بود منظورش

خودش ....  یفرشاد متق... خبر نداشت صاحب نقشه ها . خبر است یبودن طرح ب يهم از دزد ونینداشت هما

 .را نقش بر آب کرده است یحو بعد هم فر ونینقشه ها را به عطا بهرنگ داده و ناخواسته نقشه هما

و اومده بود باهات معامله کنه دست از سر ما  یهست اسریته کرد تو عضو دار و دس یفکر م ونیهما: زدم پوزخند

 درسته؟ يبردار

 دمیبعد حرف از نقشه کارگاه زد د...  ارشیبه خاطر مردن ک... شده  وانهیفکر کردم د: اش یصندل يرو نشست

 بزنن نیاومده بود معامله کنه نذارم ما رو زم... هنوز عقلش سر جاشه  ونینه هما

 یوقت نیواسه هم ،يدیخر لمونیما رو از وک يو نقشه ها يخبر نداشت که تو زودتر دست به کار شد یول: گفتم

 آره؟ يدیاومد سراغت بهش خند

 .است دهیدرد کش یلیخ دهیبهش خند یکه فرح نیکردم از ا یحس م. دیگفته بود به من خند ونیهما

 کنم یم تیمن ازتون شکا: گفت یفرح

 ؟یکن یم تیو ازمون شکا يکرد ياز ما دزد: دمیخند بلند

 ییکه ازش دارم همون پوال يزیتنها چ. رسه یکه نم لتونیدستم به اون وک: دیکوب زیم يرا محکم رو پشیپ

 هست يمعتبرتر زیچ هی نجایا یول. میرمستقیاون هم غ. ختمیهست که به حسابش ر

 شهیتموم م یو همه چ دیپول رو برگردون...  نیا: نقشه يخودم رو يامضا يگذاشت رو انگشت

دکتر؟ اونم  یبرگردون يو به فاك داد يرو که طمع کرد یپول یتون یامضا م هیبا  يفکر کرد: کردم نگاهش

 ؟يکه از مادرم سوء استفاده کرد یوقت

 یجناب فرح یخوبه به لکه جوهر روش هم توجه کن... امضا مخدوشه  نیا: گفت یعل

حتماً . کند يتواند کار یداند نم یقشنگ معلوم بود خودش هم م. شده بود یبدجور عصب. دیلرز یاش م چانه

 .ردیبگ دیکرد شا یپرت م یکیدر تار يریرا گفته بود و داشت ت نیهم هم لشیوک

پول  دیاون وقت شا یداشت ییکه چه ارتباط ها یو بگ یداشته باش یارتباط اسریاما اگر با شرکت : گفت يانور

 میرو برگردون

 دونم ینم يزیمن چ: اش یصندل يرو نشست

 بانیخبر داده رق ونیبه هما یفرح. ندارد اسریبه شرکت  یربط چیسر ماجرا ه نیشد مطمئن بود که ا یم حاال

به عادت گذشته آن نقشه را  يثبت و مرتضو يداده برا يبه مرتضو ينقشه ا یفرشاد متق. درکار هستند يتازه ا
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به  یربط چیهم ه یفرشاد متق. داده است ونیداده و او هم نقشه را به هما شنهادیطمعکار به آنا پ یمثل دالل

 ارشیرا فرستاده زندان؟ او قاتل ک ایفروخته؟ چرا زو یچرا نقشه را به فرح. حاال نوبت فروتن بود. ماجرا نداشت

 کار هستند؟ ياش کجا یجعل يو معامله ها بایاست؟ د

طرف  میهر سه نفر رفت. از جا بلند شدم. مهره سوخته بود یفرح. وددرست حدس زده ب. میاشاره کرد برو يانور 

 کنم یتون م چارهیب. کنم یم تیاز همه تون شکا: گفت یدر و فرح

 نیهرجور راحت: دمیو بلند خند برگشتم

 .کرد یداده بود را م لیتحو ونیکه به هما يا هانهیآن خنده سف یتالف. خوب بود نیا خب

 سراغ فروتن میبر دیبا: گفت يانور. میدآسانسور بو يجلو دوباره

معامله داده بهش  شنهادیهم پ لتونیدر کار هست و وک یکارگاه دهیفهم یوقت یاوضاع فرح نیبا ا: ادامه داد بعد

 دهیزرنگه و طرح ها رو خر یلیفکر کرده خ

 هم خرج کرده که کارگاه بزنه یو احتماالً کل: گفت الیخ یب یعل

 هیاحداث  يها نهیهم به خاطر هز.... که به فروتن داده  یهم به خاطر پول... پس از دو طرف باخته : گفتم

 کارگاه

که کارش  ياون جور ن؟یدرصد فکر نکرد که ممکنه شما زودتر دست به کار بش کی يجد: نگاهم کرد يانور

 داد یهم نم یسود آنچنان

 یبراش زمان م ایاحتماالً مرگ ک... اتفاق افتاده  ایاز مرگ ک یبه فاصله کوتاه نایهمه ا: نگاهش کردم نیغمگ

رفته سراغش  ونیهما ارشیبعد از مردن ک یوقت. کنه یرو واسه خودش عمل يدزد يکه اون نقشه ها دهیخر

 دهیپدرم خند شیراحت به ر الیبوده و با خ ینقشه ها کار درست دنیمطمئن بوده که خر

رو  ارشیک... بوده  نیشدم که واقعاً هم یگفت مطمئن م یمعامله با فروتن رو نم هیاگر خودش قض: گفت يانور

 کشته تا زمان بخره واسه انجام کارهاش

اگر عطا ...  زهیراه افتادن کارگاه باعث شده همه نقشه هاش به هم بر دمیشا: گفت یعل. میآسانسور شد سوار

کرد  یراحت شروع م الیهم درکار نبود، احتماالً با خ یکارگاه...  دیخر یرو نم یفرشاد متق يبهرنگ نقشه ها

از شما حداقل پول از دست رفته رو  تیکاکه با ش دهیحاال ورق برگشته و به نظرش رس یول يگذار هیبه سرما

 جبران کنه

 .نگاه کردم يانور به
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 یفرح. ستین یشک تیشکا يراه افتادن کارگاه عطا بهرنگ محرك بوده برا نکهیدر ا: سرباال انداخت يانور

اگر قاتل بود  یول. کنه تیگرفته شکا میارزه و تصم ینقشه هاش با راه افتادن اون گارگاه مفت هم نم دهید

 یرفت سراغ فروتن و پولش رو برم یسر و صدا م یب یلیخ. زد ینم تیقدر راحت حرف از شکا نیوقت ا چیه

 لتونیشما و وک. نیکاسه بوده و سرش کاله گذاشت هی يکنه شما با هم دستتون تو یاحتماالً فکر م یگردوند ول

 معامله رو به برادر مقتول لو بده هیقض یبه راحت ادیانجام شده که طراحش نم انهینه اون قتل اون قدر مخف.... 

 .میشد ادهیآسانسور پ از

 شنهادیبعد فروتن بهش پ. درکار است یکارگاه دهیفهم دیناه قیاز طر یمعلوم شد که فرح هیقض ينجایا تا

زودتر  یفرشاد متق نکهیغافل از ا شدهیدست ما بلند م يخودش داشته رو الیمعامله داده و قبول کرده و به خ

نقشه ها را به ما قالب  نیآنها ا اطربه خ یفرح. را به عطا بهرنگ فروخته است شیدست به کار شده و نقشه ها

 يگره به گره ها کیبوده که  نیهم يآنکه بداند و برا یداشته ب یل منافع مشترکفقط با قات یفرح... نکرده 

را که به فنا داده بود دوباره  یخواست پول یرانده م نجایقتل اضافه کرده است حاال هم از آنجا مانده و از ا نیا

 .زنده کند

اما فروتن . یو حاال دکتر بهمن فرح. ..فرهمند  ایزو...  یفرشاد متق...  رضایعل. حذف شد نیاز مظنون گرید یکی

 کیبه قاتل نزد یلیخ. بودند ستیل يحشمت اهللا و آن دوست دختر مرموز هنوز تو... و ساسان  باید... و آنا 

 .کالفه بودم. چه بسا فروتن قاتل باشد. میبود

: گفت يانور. برنداشت یتلفن بوق خورد ول. نزدند یکدام حرف چیه. تلفن را درآوردم و به فندق زنگ زدم دوباره

 داره؟ یبرنم

 گهیکردن د داشیحتماً پ: گفت یعل. باال انداختم سر

 سر به سرش نگذار یعل: گفت يانور

 .و نگاهم کرد دیخند یعل

 نمشیبرم بب دیبا: گفتم

 شهینم: گفت یعل. نیافتادند طرف ماش راه

 ؟يبهش نزد یربط یرف بح یمطمئن... قهره  دیشا: گفت يانور. زنگ زدم و جواب نداد دوباره

گفت مواظب خودت باش نکند به خاطر لباس نداشتن و . میامروز صبح با هم حرف زده بود نیهم. کردم شک

 يربط زد یآخ آخ حرف ب: دیبلند خند يانور.... آن حرف ها ناراحت شده؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٦٨٤ 

 زنه یم ادیربط ز یحرف ب شهیکالً هم...  ادیآره بهش م: دیهم خند یعل

 سراغ فروتن؟ کجاست االن؟ میبر: گفت يانور

دنبال بهونه هستم  یکن یاگه فکر م امیمن نم.. براش افتاده باشه  یممکنه اتفاق: نگاه کردم یبه عل يجد

 خودت تنها برو نمشیبب

 به من چه که برم: شانه باال انداخت یعل

 ن؟یچشه ا: نگاه کردم يانور به

خب  یول شهینم تیو عشق حال یسنگ نیدونم تو ع یم... نکن  تشیاذ: یشانه عل يدست گذاشت رو يانور

 هنوز آدمن هیبق

 سراغ فروتن میریفردا م...  گهید رهیامشب د: گفت يانور. نگاه کرد کیاول به من و بعد به آسمان تار یعل

 میبر فتیخب راه ب یلیخ: گفت یعل

. باز زنگ زدم و باز جواب نداد. طرف فندق میخودش راه افتاد وهیبه ش ادهیپ یرا گرفت و من و عل نیماش يانور

 یفکر م. خلوت در جاده مخصوص کرج یمجتمع. شهرك چشمه یبه مجتمع آپارتمان میدیرس. ساکت بود یعل

به گوشم خورده بود و فندق هم  مایهواپ يکه به فندق زنگ زده بودم صدا يهر دوبار. اکباتان باشد يکردم تو

 نجاست؟یا: گفتم. است یمجتمع آپارتمان نجایگفته بود ا

 کی يو جلو میساختمان ها رد شد انیگوشه پارك کرد و از م کیرا  نیماش. میتکان داد و وارد شد سر

با . خونسرد بود یعل یول. و همزمان ضربان قلب من هم باال رفت میانداخت و وارد شد دیکل. ستادیساختمان ا

 برو: ستادیعقب ا. باز کرد را يو بعد درب ورود یآهن انداخت و درب دیطبقه آخر و باز کل میآسانسور رفت

هم  یعل. طرفش دمیدو. افتاده بود نیزم يحال رو یآب ب يکه تو دمیفندق را د. پشت سرم آمد. داخل رفتم

 ؟يچرا واستاد: گفتم. که تنش بود ییزل زده بود لباس ها. ستادیکنارم ا

شانه اش را  ریز. دوباره انگار به حال مرگ افتاده بود. شده بود فیضع یلیخ. زنگ زد یکیسراغ تلفن و به  رفت

 تکونش نده: گفت یعل. زدم شیگرفتم و صدا

و آرام  نیدوباره آرام گذاشتمش زم. نجایا دیایکرد ب یهماهنگ م یداشت با کس. تلفن خانه دستش بود یگوش

 ؟يشاد: کنار گوشش گفتم

خوابت برود؟ دست  سیشد وسط آشپزخانه با لباس خ یمگر م یکه خواب باشد ول یمثل کس. منظم بود نفسش

 يدید: گفتم. ستادیآمد کنارم و همانجور ا یعل. به صورتم دمیکش
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مزخرف  يکه خاطره ا یمثل کس. قدر ساکت بود نیدانم چرا ا ینم. نگفت یچیه ینگاه کرد ول ییلباس شو به

نشده  قهیده دق. کرد یرا درك نم تیموقع. تواند از فکر کردن بهش خالص شود یآورده و حاال نم ادیرا به 

. اش کرد نهیسر فندق نشست و معا يآمد و باال فیمرد با ک. شده یخونسرد گفت که چ یلیخ یآمد و عل یکی

 خوابش برده: گفت

کرد و بعد به  نهیش را معابخوابد؟ سر گرید يجا کیشده بود که نتواند بلند شود و  فیآنقدر ضع. شد ینم باورم

 میریعکس بگ دیبا یول دهیدستش احتماالً ضرب د: دستش اشاره کرد

 خوابش برده؟ یمطمئن: گفتم. میبا کمک خودش آرام تکانش داد بعد

 ضعف کرده... از حال رفته در واقع : تکان داد سر

دست . رفتند رونیب بهیو مرد غر یعل. تشک يداخل اتاق و خواباندمش رو میو دکتر فندق را برد یکمک عل به

. فندق نبود هیشب گریالغرتر ازقبل بود و د دمشید یهربار م. نخورده بود یچیالبد ه. گونه اش يرو دمیکش

 یهم عصبان دیشا. بهش گفته بودم دست نزند. ییلباسشو نیگفت چرا رفته سراغ ماش یم دیشد با داریب یوقت

. جاها بچه است یلیکارها معلوم است که خ نیبا ا یزنم ول یرف ممثل بچه ها باهاش ح ردیگیلجش م. شدیم

 .شود دهیبچه که دوست دارد بزرگ د کی

 .شده رهیمبل و به پنجره خ ينشسته رو یعل دمیو د رونیب رفتم

 ریبگ لیبهت گفتم حالش بد بوده که جواب نداده تحو: کنارش نشستم

که دکتر  يدید... کم ضعف کرده  هی. اریخب حاال جوش ن یلیخ: بلند شد و کالفه شروع کرد به قدم زدن یعل

 هم گفت به خاطر ضعف از حال رفته

 گهیتو برو د ششیخودم پ -

 شهینم: کرد اخم

 يقدر رو نیکلوئه هم که بود هم: که نگرانم؟ البد نه دیفهم ینم. کردند یام م یبودند که عصب شیرفتارها نیا

 ؟يکرد یم يقانون هات پافشار

 .ستادیفرستاد و رفت کنار پنجره و پشت به من ا رونیب قیعمرا  نفسش

 ؟یعل هیچ انشیجر -

 .که بغض فرو بدهد یمثل کس. که نفس کم آورده باشد یمثل کس. دیآه کش دوباره

 ؟یحرف بزن يخوا ینم -
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 نه -

 ؟یمن بمونم عل: به جاش گفتم. خب حاال وقتش نبود بپرسم. رفعت انداخت ادینه گفتنش من را  نیا

بود که بهش  یکلوئه تنها کس: شب گفت یکیجوابم را بدهد همان طور پشت به من رو به تار نکهیا يجا به

 داشتم یقیاحساس عم

 م؟یحرف بزن یبمون يخوا یم: انگار که راه نفسش باز شده بود خب

 ها؟ میکن یم یپس االن چه غلط...  گهید میزن یحرف م میدار -

 ؟یدوستش داشت -

 کم مغزت رو به کار بنداز مهرداد هی قیاالن گفتم احساس عم: سرزنش بار نگاهم کرد طرفم و دیچرخ

 شد؟ یبعدش چ رمیگیخب من خفه خون م یلیخ: و آرام گفتم ستادمیو کنارش ا رفتم

 نپرس: میزل زد به چشم ها. نم برداشته بودند شیچشم ها. آب شد بغض

 یکن لعنت یشد بگو خودت رو خال یچ! ؟یعل: شانه اش يدست گذاشتم رو ه؟یو گر یعل

 کشتمش: گفت یپنجره و عصب يتو رمانیگرفت و زل زده به تصو نفس

 ....بگو  گریبار د کی ؟ینتوانستم بپرسم چ یصورتم ول يرو دمیدست کش. پلک زدم. شل شد دستم

 دیب یلعنت يباسااالن کلوئه واسه من همون ل: همان طور که اشک از چشمش راه افتاده بود گفت. هم نبود الزم

خواست  یدلم م... خواست بپوشه لباسا رو  یدلم م... و بهشون روح داد  دشونیپوش يشاد.... کمده  يخورده تو

 ؟یلعنت یستیها؟ مگر تو عاشقش ن ؟يشاد ازبهتر  یک... جون رو بپوشه  یب يآدم زنده دوباره اون لباسا هی

 ده ساله ام دوستش داره قیکه رف یکیئه رفته تن کلو يلباسا نمیبگذار بب. بگذار منم خوشحال بشم

 .داد هیتک واریرا گرفت دو طرف سرش و به د شیو دست ها نیزم يرفت نشست رو. ساکت شد باز

 .... یعل! ش؟یکشت.... واسه خودت  یگیم یچ....  یفهمم عل یمن نم: کنارش نشستم

.... خواستن اعدامش کنن  یکه م یجاسوس. جاسوس بود... آره : طرفم و به صورت بهت زده ام نگاه کرد دیچرخ

اتاق  يکه تو ياالن اون دختر. یچ یعنی يباز وونهید یفهم ینگو نم. چون دوستش داشتم. نجایآوردمش ا

 توئه يایباز وونهیسند د دهیخواب

 یکه فکر م یدوست. نشان بدهم یواکنش چیبود که نتوانم ه ادیزآورد آنقدر  یکه به زبان م ییها تیواقع حجم

به  یپدرش حساب ژهیخوب و قانع است و به خاطر شغل و لیوک کی. چرخد یروال م ياش رو یکردم زندگ

 اش بوده و من خبر نداشتم؟ نهیس يتو یقیزخم عم نیکند همچ یخودش افتخار م
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خودش خواست : اش خالص شده گفت نهیس يکه زخمش دهان باز کرده و از درد متورم تو یمثل کس. تر آرام

دونستن  یم... دونستن با منه  یم... وقت نبود ....  یکن یکه در حقم م هیلطف نیگفت کمتر.... بکشمش 

که  ین لطفبه جبرا...  ننیبخب چشم بستن که ن یول نجاستیا گهید یکیدونن  یاالن هم م....  نجایآوردمش ا

 در حقشون کردم

 یچ...  ؟یچ: نداشتند؟ گفتم يچطور بهش کار نجاست؟یدانست فندق ا یم یک. عقب رفتم یکم. خوردم جا

 ؟یعل یگیم

 حالت خوبه ؟یعل: کتفش را گرفتم ریز. باشد یکه در حال خفگ یمثل کس. دیکش ینفس م تند

 نگو یچیه...  نمیبذار بش -

خالصانه چه جور  يکردم؟ همدرد یچه کار م دیحاال با. ساکت کنارش نشستم قهیچند دق. را رها کردم کتفش

دور و بر من  يآدم ها. کنم ينبودم که باهاش همدرد کیقدر نزد نیا یبود؟ من تا حاال با کس يا يهمدرد

ه دردها چ نیا يبود برا دادهن ادیبه من  ونیهما. داشتند که خودشان را پشتش پنهان کنند يغالف فلز کی

و ربات  یخیسرد و  یزندگ يتو اورمیخواستم فندق را ب یحاال م. نداده بود ادمی یکس چیه. کنم يطور همدرد

باهاش  دیچطور با... داشت  يبه همدرد اجیاگر به خاطر زندان رفتن احت... آورد  یکم م ییجا کیوارم و اگر 

 کنم؟ يساله ام همدرد نیتوانستم با دوست چند ینم یحت یکردم؟ چطور وقت یم يهمدرد

تشک و با  يفندق نشسته بود تو. اتاق ياز جا بلند شدم و رفتم تو. داشت اجیاحت شتریبه من ب یعل فعالً

 یچ: دمیپرس یو م دمیبوس یخواست گونه اش را م یدلم م. بود دهیلب برچ. کرد ینگاهم م یاشک يچشما

 ... زمیشده عز

 ؟یخوب: کنارش نشستم

 دوستت گناه داره شیبرو پ: ادتند سر تکان د تند

 االن؟ یخوب... باشه : به صورتم دمیدست کش. بود دهیشن

 خوبم: سر تکان داد و با پشت دست اشکش را پاك کرد دوباره

از جات هم تکون ... نکن پس  هیگر: شیاشک ها يرو دمیبا پشت دست کش. نیلبخند غمگ کی. لبخند زد بعد

 نخور

 باشه: دهنش و بعد آرام گفت يرا فرو برد تو لبش
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. غم نشسته بود شیچشم ها يتو. دیچشم ندزد... در سکوت ...  قهیدق کی. معصومش يزدم به چشم ها زل

کردم که دلش  یحس م. ام نهیس يآن خانه سرش را هم نگذاشت رو يمثل آن روز تو یحت. گفت ینم یچیه

ممکنه ...  شتیپ امیم ماگه تونست: لبخند زدم نیغمگ .خب معلوم بود مامان و باباش ؟یک. خواهد یم گرید یکی

 باشه؟... بشه  روقتید

من تنگ  يدلش فقط برا دیاو هم با ییجا کیباالخره . رفتم رونیاز جا بلند شدم و از اتاق ب. سر تکان داد باز

 .دمیرس یم یبه درد عل دیحاال با. نبود شیحاال جا یشد ول یم

 میبلند شو بر: مقابلش ستادمیا

 بمون...  رمیخودم م: کرد و از جا بلند شد نگاهم

 ؟یزن یم ادیخودت هم حرف مفت ز يدقت کرد: افتاد طرف در و دنبالش رفتم راه

. آرام شود یدادم صبر کنم تا کم حیو ترج میآسانسور ساکت بود يتو. نییپا مینگفت و با هم راه فتاد یچیه

و در  بمیج يپاتو را باال دادم و دست کردم تو قهی. ان خوردسرد به صورتم ياز ساختمان و هوا رونیب میرفت

 میبزن مبذار قد. نیماش يتو میخوام بر ینم: گفتم. میسکوت کنار هم قدم زد

همه شان بسته بودند و از . میو به پنجره ها نگاه کرد میاز وسط آپارتمان ها گذشت. حرف کنارم راه افتاد یب

حاال وقت شام  دیشا. بودند یو آرام در حال زندگ الیخیکه ب مینیمردم را بب میتوانست یپنجره ها م یپشت بعض

در سکوت کنار  یکیتار يدو مرد تو اشتهم خبر ند یکس چیو ه زیانگ جانیه الیسر کی دنیوقت د ایبود 

 دهان باز یکیمنتظر است آن  شیکیدو دوست که . کنند میشده را ترم نیرابطه خط چ کیروند تا  یهم راه م

بود بهش  یرا که دو سه ماه يگاریو س ستادمیوسط آپارتمان ها ا ییجا کی. زدیبر رونیرا ب شیکند و غم ها

 یم يجد یلیبود خ يگریهر وقت د. نخ آتش زدم و دادم دستش کی. دمیشک رونیب بمیعادت کرده بودم از ج

 یچشمم مثل زخم يجلو گاریسر س یسرخ. را گرفت و پک زد گاریس. دستم را پس نزد یول. کشم یگفت نم

 .که هنوز داغ و تازه بود یزخم. دیرس یبود به نظر م یدل عل يکه تو

 ندارن يبا شاد ينگران نباش کار: نگاهم کرد. خودم آتش زدم و کنارش راه افتادم يبرا يگاریس

 رونیب ینیا از بمطمئنم کند همان طور که دود ر نکهیا يبرا. او خبر داشتند يبود که از جا یبه کسان منظورش

 کنن یدخالت نم کیکوچ يها سیک نیا ياطالعات تو يبچه ها: کرد گفت یداد و به رو به رو نگاه م یم

 يپرونده بهشون ربط نداشته باشه تو یقاتله تا وقت یکیاگه بدونن  یحت: خونسرد ادامه داد یلیخ. کردم نگاهش

 شنینم یقاط سیکار پل
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 هیشوند که قض یوارد عمل م یفقط وقت یماجراها خبر دارند ول یلیدانستم که از خ یم. دانستم یرا خوب م نیا

مثل همان که  ییپرونده ها. بزرگ شود يها یثبات یکه باعث ب يزیبه چ. کشور ربط داشته باشد تیبه امن

 .بدن يقاچاق دارو و اعضا. بود رشیدرگ يانور

 نجاست؟یا یخودت بهشون گفت: گفتم

البته . ماجراست یقاط يدونه انور یم... اون دختر و تو چه جوره  هیدونه قض یم یبه مافوقم گفتم ول: دیکش آه

. کنه نگران نباش ینم دایدرز پ ییجا هیدونه و قض یکار فقط مافوقم م ينجایفعالً تا ا یول شهیبراش بد تموم م

تو ... نداره  بیع. افته گردن خودم یم اریتقص ههم تشینها. کنن یخودش نفهمه اونا دخالت نم سیپل یتا وقت

 رمیگیمن گردن م یول نیو بهرام گند زد

 شده؟ یچ یبگ يخوا ینم: و گفتم شیچشم ها يزل زدم تو. لبش نشست يرو ینیغمگ لبخند

منم . شکار جاسوس بود تیمامور: گفت. در سکوت کنارش راه افتادم. پک زد گارشیراه افتاد و به س دوباره

جاسوس باشه  میزد یحدس م. کرد که به سازمان ملل وابسته بود یسازمان کار م هی يکلوئه تو... شدم  دیکاند

 یکلوئه فرق م یول. چارچوبه يرو. خوبه زیباشه همه چ ونیکار درم يپا یتا وقت. رانیاومده بود ا نیواسه هم

 ... يکرد یکار م یو ک یبه خاطر چ یداشت رهیم ادتی گهید ادیاحساس وسط ب يپا یوقت. کرد

شدن دو جنس مخالف  ریدرگ. دهیجور کارا احساس خوب جواب م نیا يواسه رخنه تو شهیهم: طرفم دیچرخ

ما رو ...  شنیعوض م ایدن يهمه قانونا یبش یعاشق کس یدونن که وقت یچون همه م...  دهیخوب جواب م

 يتو میفتین میکار شد ردوا یکه وقت. میکن ينقش عاشق ها رو باز. میاریعاشق ها رو درب يکه ادا دنیآموزش م

 ادمونی دیبا شهیهم. عذاب وجدان يمرگ، باز يکشمکش، باز يواسه ما، باز هیباز کی هیشب یهمه چ. هچل

 میانجامش بد دیکه با یتیاون مامور. میهست که دنبالش هست یدر خدمت اون هدف زیباشه که همه چ

 ينقش باز نیتونستم ب ینم. بود گهیجور د هی یبا کلوئه همه چ یول: پک زد گارشیو دوباره به س دیکش آه

 کار رو خراب کرد نیهم. بدم صیرو تشخ تیواقع میکردن و خود واقع

راست . نگفتم یچیه یبه شانه اش ول دمیدست کش. گرفت شیدست ها نیجدول و سرش را ب کیلبه  مینشست

جاسوس . معلوم بود یهمه چ: آرام گفت. بال غذا بودکه کنار سطل بزرگ زباله دن ينشست و زل زد به گربه ا

 یمشکل هیو گفت که  سراغماومد . دونست من پشت ماجراها هستم ینم یافتاده بود ول ریگ. بودنش محرز بود

صدا  یاطالعات شد ب هیتخل یو مطمئن بودم که وقت...  رنشیگیزود م ای ریدونستم که د یم. اومده شیبراش پ

 ....کمک کنم برگرده کشورش  دیگفت با. کنن یآب م ریسرش رو ز
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 اهل کجا بود؟ -

و گفتم  نجایهات رو جمع کن و آوردمش ا لهیگفتم وس. کایو بعد امر لندیوزیخواست بره ن یم یول. دونم ینم -

 که من خودم دام هستم دیفهم. اشتباهه يزیچ هیکه  دیهمونجا فهم. از دوستامه یکیخونه 

که مجبور بودم  یدون یم... کارو بکنن  نینذار ا ینگام کرد و گفت عل... ببرنش  انیم دیفهم: راه افتاد اشکش

اش رو  دهیترس ينگاه ها.... دونستم  یرو م نایمن همه ا....  یچ یعنی یجاسوس باش یوقت یدون یخودت م... 

 تونستم براش بکنم ینم يکار چیو ه دمیدیم

 .شانه اش را محکم فشار دادم. افتاده باشد روزید نیاتفاق هم نیانگار ا. کرد یم هیبچه ها گر نیع

کرد  یانگار حس م. سبز و درشت زل زده بود به ما يگربه با چشم ها. اش بند آمده بود هیگر یول دیلرز یم

 شوند؟ یم نیفهمند که آدم ها غمگ یهم م واناتیح. ستین يحالمان عاد

 .شیزانوها يخم شد جلو و ته آرنجش را گذاشت رو. شتمنشست و دستم را از دور شانه اش بردا راست

 شیچشم ها يرا دوست داشته و تو یکیرا دوست داشته و کمکش نکرده؟ که  یکیوجدان داشت؟ که  عذاب

کرد؟ حاضر بود  یکرد، م یکار را نم نیو باز او را کشته؟ اگر دوستش داشت ا دهینگاه کرده و ترس را د

نام  یب ییجا کیتوانست با خودش فرار کند و بروند  یم یحت. اش بدهد يو فراررا به جان بخرد  شیدردسرها

 توانست؟ ینم. کنند یو نشان زندگ

 ؟يدیبرات بد بشه ترس نکهیاز ا...  يدادیم شیفرار یاگه دوستش داشت: گفتم

از کارش سردر . اش یبه حماقت و سادگ. زندیپوزخند م يکه به جواب بچه گانه ا یمثل آدم عاقل. زد پوزخند

 *جبهه يکرد از دوستش تو یم فیخاطره تعر هیبابام : آرام گفت. آوردم ینم

 .کردم نگاهش

رفتن اون طرف  یغواص بودن از اروند م....  اتیاطالعات عمل يبچه ها.... بودن  یگروه هی: لبخند زد نیغمگ

 رانیداخل ا يسدها يتو اتیل از عملماه قب شیش یگاه. کردن یجمع و جور م هیاطالعات اول اتیواسه عمل

 کردن که بعد بتونن از اروند رد بشن یم نیتمر

 یآب بمون يساعت تو شیپنج ش یمجبور بش یوقت... سرده  یلیزمستونا خ ياروند آبش تو: گرفت نفس

 یحساب و کتاب چیجزر و مدهاش که ه ییوقتا هی...  یشیغرق م نیبه خاطر هم ییوقتا هی رهیگیهات م چهیماه

رسه دست  یات نم جنازه یخورن و حت یکوسه هاش تو رو م ییوقتا هی...  یشیبره و غرق م ینداره تو رو م

کرده بودن بعد زده بودن به اروند،  يزیسال کار کرده بودن برنامه ر کی نایا. اس وونهیاروند د.... خانواده ات 
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هر دو سه ساعت  یشب تصادف یکیتار يکه لب آب تو یقعرا يبانا دهیطرف د کیکه بوده  ییخطرا نیهمه ا

خب باالخره  یول... شدن  دیشه رایت نیخاطر هم هها ب یلیخ. طرف کیآب هم  يکردن تو یم کیشل

 دهیکه جزو غواصا بوده و د نیدوست بابام هم نیا. اتیبودن به مرحله عمل دهیرس. اطالعات رو جمع کرده بودن

قرار بوده از اروند گردان رو رد کنن برن اون . هم همراه گردان بوده اتیبه شب عمل دنیرس يبه چه خون جگر

که آب اروند نتونه  گهیبا بند همه شون رو بسته بودن به همد.... چند تا گردان بودن ... گردان  کینه .... طرف 

به آب  یتصادف تسیمعلوم ن یچیکه ه یکیاون تار يتو. هییکنن خبرا یحس م ایوسط آب عراق. ببردشون

خوره بهت  یم یوقت ریمهرداد ت یدونیم. بچه ها نیاز هم یکیبه شکم  خورهیم رایاز ت یکی. کرده بودن کیشل

 یداشتن م. آب بودن يچند صد نفر تو. یکشیم ادیناخودآگاه فر. بدنت يداغ فرو کردن تو خیس هی یکنیحس م

بستن به رگبار و قتل  یبکشه اون وقت همه شون رو م ادیخورده فر ریکه ت یبوده اون یکاف. رفتن اون طرف

اون وقت . رفته یبودن برباد م دهیزحمت کش اطرشسال به خ کیکه  یاتیاون وقت عمل. کردن یعامشون م

دوست بابام .... رفته  یخونشون هدر م نایهمه ا.... که غرق شدن  ییکه طعمه کوسه شدن، اونا ییاون غواصا

کرده بوده، از خانواده اش خبر داشته،  یکه چند ماه باهاش زندگ یهمرزم. آب ریکنه ز یسر همرزمش رو م

چون ...  دارهیآب نگه م ریخورده بوده ز ریرو که ت یهمرزم... کرده  یم هیکه گر طورهمون ... دوستش داشته 

مردنش  یاگه بدون ستیمهم ن یلینفر خ کیجون  اتیوسط عمل.... بند رو باز کنن و اون رو برگردونن  شدهینم

نرسه  کشور نیوجب خاك ا هی یاون جنگ لعنت يرو کشتن که تو چارهیاون ب...  دهیرو نجات م هیجون بق

 زایچ نیا اتیوسط عمل یول... نشه  دیشه...  رهیگردوندن ممکن بود نم یکه اگه برش م یکس.... دست دشمن 

 هیافته  یگردان جونش به خطر م کی یونبد یوقت اتیعمل ينفر تو کینجات . ستین زیاحساسات برانگ

 .زشته یشوخ

را کشته  یگفت با دست خودشان آن مرد زخم یداشت م. زده نگاهش کردم رتیح. اشکش راه افتاده بود باز

 نیکه ا. یرا نجات ده هیکه جان بق یات را بکش یزندگ يآدم ها نیزتریعز. ستادیلحظه ا کی يبرا ایدن. بودند

 .هیبه خاطر بق یها را فدا کن نیزتریعز. دست دشمن فتدیخاك ن

 شیچرا فرار يدیفهم ،یفدا کن دیوطن وسط باشه عشق رو هم با يپا یوقت: نگاهم کرد یچشمان اشک با

 ندادم؟

 .چرخاند به رو به رو و اشکش را پاك کرد رو

 ش؟یچطور کشت: دمیپرس اریاخت یب رانیزده و ح غم
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الزم بود بدونن خودش  یهرچ. رونیو برگشتم ب زیم يگذاشتم رو. همرام بود انوریکپسول س هی: ستادیشد ا بلند

بود،  یمعن یواسه اون وطن ب. نهیکه شکنجه نب. گفته بود که در ازاش اون کپسول رو بهش بدم. گفته بود

فقط که  دونستیم. خوردیم دردمونکه به  ییزایچ. رو گفت زایچ یلیخ. شکنجه یب یول رهیبم دادیم حیترج

دونست به خاطرش  یم. زهیدونست که وطن واسه من هم چ یم. رسه یرو بگه به اون کپسول م نایا یوقت

 ....حاضرم اون رو هم 

 یتونست یکه م يخب تنها کار: میبود رو به رو دهیزل زدم به گربه که دراز کش. من هنوز نشسته بودم. دیکش آه

 حتماً درك کرده. رهیبا زجر بم ینذاشت. يرو انجام داد یبراش بکن

 نکرده؟: کردم نگاهش

 دونم ینم: گرفت رو به آسمان سر

 با هم؟ میبخور نویکاپوچ هی میبر: زدم به پشتش دست

 يشاد شیبرو پ. خوام تنها قدم بزنم ینه م: را پاك کرد اشکش

 با آنا بمونم؟ يدوستش دارم چرا اصرار کرد يدیتو فهم: گفتم. افتاد که برود راه

 یخواستم داغون بش ینم...  کنهیکر کردم عشق آدما رو داغون مف: ستادیا

دلش نگه  يتو زهایچ یلیکه خ دمیرا د يدر سکوت و من رفتن مرد. فرو افتاده يبا شانه ها. و رفت دیچرخ

به خاطر پول خاك وطنش را  يعده ا دیدیم یکه وقت يمرد. که حاال واقعاً دوست من بود يمرد. داشته بود

را  هیکشت تا جان بق یم ادانست که همرزمش ر یرا م یکه قصه غواص يمرد. دیکش یند زجر محراج کرده ا

دوستت ...  يدیشن: رفتم کنار گربه و گفتم. بودند که از درکشان عاجز بودم بیعج زهایچ نیآنقدر ا. نجات دهد

 هنوز دوستت داره... داره 

 .رفت یبه شلوارم و دنبال سر عل دیگربه خودش را مال دم؟ید یکلوئه م يگربه را جا کیشده بودم؟ که  خل

 

 .نگاشته شده است یخاطره واقع کیغواص بر اساس  يماجرا*

*** 

ساعت دوازده ... و سه  ستیساعت ب... و دو  ستیتلفن گفته بود ساعت ب يتو یمرد ربات. دیآ یدانستم م یم

بامداد در آرام باز شد و  قهیو دو دق یو س کیعت گفت سا یو باالخره وقت.... بامداد  کیساعت ... شب  مهین
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آمد وسط سالن و دست . بود ختهیبه هم ر شیموها. خسته بود شیچشم ها. صورتش خسته بود. داخل شد

 ارمیم ییاالن چا: از جا بلند شدم. هم بود یعصب. به صورتش دیکش

 سالم: افتاد سالم نکرده ام ادمی بعد

برو : گفت دهیآشپزخانه نرس يجلو. هم پررنگ و جان دار بود کم نشد یدر اوج خستگ یکه حت شیاخم ها یول

 خواد ینم نیبش

 نیزم يخور یدوباره م: ستادیا میرو به رو. کمینزد دیچند قدم رس با

 نه حواسم هست -

 کیوردم و آب دهنم را فرو خ. بود دهیچنگ کش نیمیکه س ییهمان جا. فشار داد میشانه ام را گرفت و مال آرام

 دوستت رفت؟: که زل زده بودند به من انداختم شیبه چشم ها مهینگاه نصفه ن

 ؟يدیآره چرا نخواب: را چرخاند طرف مبل ها من

 ... شهیم: مبل يرو نشستم

شده  یدرست که پشت تلفن خودمان... بودم بهش  دهیدرست که اول کار چسب. حرف زدن یبود خودمان سخت

 نیهم..  یول... » بوسمت یم«گفته بود ... » چقدر دوستت دارم یدون ینم«ار گفته بود درست که دو ب...بودم 

 .افتاد یم يفاصله ا کی. شد یغلط م يزیچ کیبشوم  یمیآمدم صم یکه م

 ؟یچ شهیم: نشست کنارم و سر چرخاند طرفم... آدم الغر مثالً  کی... آدم  کیفاصله  به

باز که پا : سرش همراه من باال آمد. از جا بلند شدم. که کبود شده بود یدست. دستم بود يحاال رو نگاهش

 اد؟یخوابت م ؟يشد

 ارمیب ییچا -

 ارمیخودم م يباشه اگه اصرار دار: صورتش يرو دیدست کش کالفه

 ...نه : گفتم دستپاچه

 ؟یاالن؟ نصفه شب یکن ییرایازم پذ يخوا یم: صورتش نشست يرو نیغمگ يلبخند

و خسته  نیلحن غمگ نیا یشدم که منظور دارد ول یشد مطمئن م یبار م طنتیلحنش مثل پشت تلفن ش اگر

 حواسمه به خدا: گفتم. شده بود یکه با غم قاط یخوشحال کیجز . پشتش نبود یچیه

 باشه يحاال که اصرار دار: دینفس کش قیداد به مبل و عم هیتک
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 لچریدفعه با و نیفقط ا: سط سالن بودم که حرفش را تمام کردو. بخواهد نظرش را عوض کند راه افتادم تا

 يبرنگرد

 يتو ختمیکه سه بار عوض شده بود ر ییآشپزخانه و از چا يآنکه نگاهش کنم رفتم تو یرا گاز گرفتم و ب لبم

م را که شسته بودم و پر از قند کرده بودم گذاشت یو قندان نیمالم ینیس يگذاشتم تو. دسته دار يها وانیل

با  دیسف ینیس کی نشیکه خوشگل تر یکیو پالست نیمالم ینیچندتا س. ام محدود بود ییرایپذ لهیوس. کنارش

دست  کیبا  دنشانیساب. بدنه اش يرو یو مشک دیسف يکپل با توپ ها وانیچند برگ سبز داخلش بود و دوتا ل

خواست  یدلم م یلیخ. برنگشته بود یعل. مانده بود نگاه کردم یکه حاال خال یسوم وانیبه ل. چالق سخت بود

گفت که  یم دهیآن صورت خسته و تک یزن را کشته ول کیکه زده  ستدوست ا یبدانم چطور مهرداد با کس

 .ستیسوال ن نیا دنیوقت پرس

 خانم؟ يشاد ؟يشاد -

 یگبه به چه رن: را گرفت ینیبلند شد و س. سالن يبرگشتم تو اطیدست گرفتم و با احت کیرا با  ینیس

 وانشیل. نشسته بود شیتلفن قراضه جا کی ونیزیتلو يکه جفت مبل بود و به جا یونیزیتلو زیم يرو گذاشتش

 آخ داغ بود: خورد و لبش را دندان گرفت ییاز چا یرا برداشت و کم

 یاو هرکس یول. چطور رفتار کنم قاًیدانستم دق ینشسته بود م نجایجز او ا یاگر هرکس. بود يگریهر وقت د اگر

 یم جیکه آدم را گ بیو غر بیعج ياو مهرداد دولتشاه بود با جاذبه ا. شناختم نبود یکه م ییجزو آنها. نبود

دست و پا  یخنگ ب کی نیجوابش ع در نیهم يبرا... شناختم  یهم نم... شناختم  یکه هم م یکس. کرد

 لیمغزت را تعط قهیدق کی ؟يسقف بمانم؟ باز شروع شد شاد کی ریمن چطور قرار بود باهاش ز. ساکت ماندم

» ببند«گفت  یم یموشراب.. مغز ندارند؟ خفه شو لطفاً  یمعمول يآدم ها. رفتار کن یآدم معمول کیکن و مثل 

 ....» زر مفت موقوف«گفت  یماه م يپر.... » خفه بابا«گفت  یم بایفر. لطفاً هم نداشت... 

 چرا؟ یساکت -

 هوم؟ -

 حرفامون رو؟ يدیشن: سر چرخانده بود طرفم. را جفت کردم میتر نشست و من پاها کینزد یکم

 بله: کردم نگاهش

 یشیمظلوم م یلیبله خ یگیم یوقت: پررنگ شد لبخندش
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هم قالب کرد و  يتو نهیس يرا رو شیدست ها. بود يقو. تکان خورد یمبل کم یداد به مبل و پشت هیتک باز

 ؟ینیمجسمه بش نیع يخوا یم: باز سرچرخاند طرفم

نگفتم نرو : شیرو دیداده بود دستش را آورد طرف دستم و با پشت دست کش هیهمان طور که به مبل تک بعد

 ن؟یسراغ ماش

 یتو چرا قفل م... بگو  يزیچ کیخب . هنوز منتظر جواب بود یول. دستش را برداشت. مبل جا به جا شدم يتو

 ؟یه یکن

 از داخلش حاال؟ يلباسات رو درآورد: گفت. را دادم داخل مبادا دکمه ها از هم باز شوند شکمم

 شهیسرد م تونییچا... بله درآوردم  -

 دییبفرما: را برداشت و گرفت طرفم ییچا وانیمبل جدا شد و ل از

بدون : گفتم. کرد یر مدستم کا کیفقط . میرو يقندان را گرفت جلو. دسته اش را گرفتم. را گرفته بود وانیل ته

 خورم یقند م

 يریکه از حال م يخور یبدون قند م...  گهید نیهم: قند برداشت کیفرستاد و  رونیرا ب نفسش

 باز کن: دهنم کیرا گرفت نزد قند

 ...ها  -

. دیو قلبم لرز میخوردند به لب ها شیانگشت ها. دهنم يقند را گذاشت تو یحرفم را تمام کنم ول خواستم

 حاال بخور: مطمئن لبخند زد

هردومان ساکت . ساکت بود. خودش را برداشت و خورد وانیل. خوردم ییقلپ چا کیو  دمیرا محکم مک قند

 دم؟یچرا نخواب. يدیخواب یم یرفت یخوردن بود؟ خب م ییچه وقت چا یحاال نصفه شب. يشاد يریبم. میبود

با  يام کرده بود و بودن مرد وانهید ییتنها نکهیبا ا. دمیرست یکم کی. سرم يباال دیایخواستم ب ینم دم؟یترس

 دیاش را بخورد و بعد بگو ییخواست چا یدر آن لحظه دلم م یبود ول یکنارم دوست داشتن بیجاذبه عج کی

 .دانم خفه شو لطفاً ی؟ نم119به  يهزاربار زنگ زد نیهم يبرا قاًیدق.... خداحافظ و برود

دادم  یآب دهنم را فرو م یوقت. شده بود ظیبزاقم غل. بود نیریش نیریدهنم ش. شده بود بیدهنم غ يتو قند

 ...خوشمزه است ها ... که  ينخورد: طرفم دیچرخ. کرد یم عمیو ضا دیچیپ یسکوت م يتو شیصدا
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آب . میچشم ها ياشک جمع شد تو. خوردم و از نوك زبانم تا ته حلقم سوخت ییقلپ بزرگ چا کی دوباره

 ریو محکم سرفه کردم و دستم تکان خورد و ت نیزم يرا دستپاچه گذاشتم رو وانیل. میگلو يتو دینم پرده

 .دیکش

 کنه؟یدستت درد م: کرد نگاهم

 نه: را از هم باز کردم که نفهمد دردش چقدر بد بوده میابروها

و  رونیبرگشت ب. پارچه کیجر خوردن  يبعد صدا. باز شدن در کمد آمد يصدا. اتاق يشد و رفت تو بلند

باز و بسته  يصدا. به آشپزخانه و رفت آنجا کیدسته مبل نزد يپارچه را انداخت رو. صورتش يرو دیدست کش

 د؟یزورت رس يچطور ؟يخودت تکونش داد: ها آمد و بعد نچ نچ کرد نتیشدن کاب

لوله شده  نیبه آست. برداشتمبل را  يپارچه رو. پماد دستش بود کی رونیآمد ب. بود ییبه لباس شو منظورش

 .لباس نگاه کرد

 خوبم: گفتم

 معلومه از رنگ و روش: را انجام بدهد نفس گرفت ایدن یجراح نیانگار بخواهد بزرگتر يجد یلیخ

بابا نرم و  يبرخالف انگشت ها شینوك انگشت ها. نرم بودند شیکف دست ها. را لوله کرد باالتر نیآست آرام

به  ینگاه مین میپشت گردنش و همان طور که سرش خم بود طرف بازو دیدست کش... طفلک بابا . بودند فیلط

 ؟يتکونش بد یتون یم: صورتم انداخت

 یعنی... دونم  ینم: گفتم. کنم نشییشکمم و جرات نداشتم دو سانت باال و پا ياز آرنج خم شده بود رو دستم

 فکر نکنم

گرمم . شد ادیباز آب دهنم ز. شد پشت دستم دهیساعدم و انگشت شستش کش ریانگشتش نرم رفتند ز چهار

 بزنم التیسیخوام برات سال یم: گفت. شده بود

. پوستم ياز آن را گذاشت سر انگشت اشاره اش و گذاشت رو یکم. را برداشت و درپوش پماد را باز کرد دستش

مشغول ماساژ  يجد یلیتر نشست و خ کینزد یکم. بعد آب دهنش را فرو داد. پماد خنک بود و مورمورم شد

 .اهشیس يموها انیام را فرو کنم م ینیتوانستم نوك ب یشدم م یاگر خم م. دستم شد

 هروقت درد گرفت بگو: آنکه نگاهم کند گفت بدون

 نکهیاز ا. بعد خنده ام گرفت دادیم یخوب يبو. را بو کردم شیخم شدم جلوتر و موها. به دستم بود حواسش

جور که زل زده بود  نیا. ام دهییرا بو شیموها دیکه آنقدر محو دستم بود که نفهم نیاز ا. کرده بودم يکار نیچن
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لنگه کفشش را پخته بود و به  یاز گشنگ هک یلمیهمان ف يتو. انداخت یم نیچاپل یچارل ادیبه دستم من را 

. ردیدندان گرفتم مبادا خنده ام بگ ریلبم را محکم ز. بشقاب بود يکفش تو يمرغ خوشمزه به جا کینظرش 

. درد داشتم. خنده نداشتم گریشد د دهیپوست دستم کش يو مردانه اش که نرم رو دهیکش يانگشت ها یول

 يرو شیحاال فقط انگشت ها. و باز مشغول ماساژ دادن دستم شد پوستم يباز پماد گذاشت رو. چشمم را بستم

 ينفس ها يجز صدا. شده بود برعکس صورتم که گر گرفته بودپوستم خنک . کف دستش هم بود. دستم نبود

 آخ: گفتم اریاخت یکتفم و ب يتو دیچیدرد پ یآرام دستم را چرخاند ول. نبود يگرید يصدا چیمنظمش ه

اگر شکسته بود االن از درد غش ... نشکسته  یول... درد داره معلومه : تفاوت نگاهم کرد یب. باز کردم چشم

 ... يکردیم

او هم حس . گفتم یم يزیچ کیکاش . همان طور نرم و سر حوصله. داد یساعدم را ماساژ م ریداشت ز حاال

 تا حاال دستت شکسته؟: که گفت ستیسکوت خوب ن نیکرد ا

 نه -

آن و از مچ تا آرنجم را نرم  ریچهار انگشتش را گذاشت پشت ساعدم و شستش را گذاشت ز. ساکت ماند دوباره

 .باال رفت

 ؟یما چش -

 کیقدر نزد نیا یآن هم وقت... تو  میتوانستم بهش بگو یخب نم. نگاهم نکرد یول. دستش متوقف شد حرکت

 .دستم بود يدستش هم رو. بود

 شکسته ادیسرم ز یول.... نه : کارش را از سر گرفت دوباره

 يرا محکم رو شیدست موها یکیبا کف آن . اهشیس يموها يرو. سرش يچشمم سر خورد رو اریاخت یب

که  ییسانت باالتر از جا کیدرست  شیرا وسط موها دیو سف کیزخم بار کیو توانستم رد  دیسرش عقب کش

 ؟يدید: دستش را ول کرد و نگاهم کرد. نمیبود بب دهییرو شیموها

 ن حتماً...ياز درخت افتاد... آره  -

 با سر خوردم کف استخر: تکان داد سر

 ر؟کف استخ: گرد شد میها چشم

 هلم داد ایک... آره : بود لبخند زد نییطور که سرش پا همان

 البته از خجالتش دراومدم: گفت. دمیمن هم آه کش. دیکش آه
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 ؟يچطور: زدم لبخند

 کردیتا سه روز سرفه م... آب کلردار دادم به خوردش  تریدو ل: دور دستم دیچیحوصله پارچه را برداشت و پ سر

 بدجنس: کردم اخم

کار بانداژ دستم با . لبش نشست يرو یخودش نگذاشت فقط لبخند نامحسوس يرو. را گفته بودم نیا اریاخت یب

جلوتر  یگردنم و کم کیمانده مالفه را انداخت دور دستم و آورد تا نزد یتکه باق کی. تمام شد یمالفه گل گل

نشست عقب تر و . دش یم شتریتنم ب یخورد پشت گردنم و داغ یدستش م. خم شد و پشت گردنم گره زد

 دکتر میتا بر یکارهات رو رو به راه کن یدست هی يفعالً مجبور. حاال بهتر شد: نگاهم کرد

 ممنون: زدم لبخند

 ... يخوا یم: همان طور نگاهم کرد و گفت هیثان چند

 اوف چه تنده بوش: را خاراند و بعد دستش را بو کرد شیابرو يباال

 دردش کمتر شده؟: لبخند زد. تا برگشت دیطول کش يا قهیدو دق. ییدستشو يجا بلند شد و رفت تو از

 يبخور نمیا: رونیآب برگشت ب وانیل کیقرص مسکن و  کیآشپزخانه و با  يرفت تو. جواب بدهم نگذاشت

 شهیطبابتم تموم م گهید

را از دستش گرفتم و  وانیبرش داشتم و خوردمش و بعد ل. و قرص را گذاشت کف دستش ستادیا میرو يجلو

 ممنون: رمیمجبور شدم سرم را باال بگ. بود ستادهیهنوز ا. قرص خوردم يرو

 ؟يبخور ارمیب يزیچ هی...  يهم که کرد هیگر...  يشام که نخورد: را گرفت وانیل

 نه اشتها ندارم -

 من که گشنمه: آشپزخانه و گفت يرفت تو يمقدمه ا چیه یب باز

 درست کنم؟ يزیچ هی امیب: گفتم. بلند شد تلق و تلوق ظرفها يصدا

 ؟یچ: رونیبرگشت ب تابهیماه کی با

 کمک؟ امیب گمیم: بلندتر گفتم. حرف زده بودم آرام

 ؟یبکن یتون یم يدست مثالً چه کار هیبا : دستم اشاره کرد به

 کارا یلیخ: کردم اخم

 چه خوب: طرف آشپزخانه دیچرخ. و خنده اش را خورد دیباال پر شیابرو
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 یسرخ شدن ماه يبو. یجیقدر گ نیا يشاد يریبم. چشمم را به هم فشردم. زده ام يچه گند دمیفهم تازه

: رفتم سمت آشپزخانه. ها بلند شد نتیباز و بسته شدن کاب يصدا. مشامم و حس کردم گرسنه ام يتو دیچیپ

 ؟يگردیم یدنبال چ

 لهیشنبل: کرد نگاهم

 میها را هم بلد بود برا يو قشنگ اسم سبز نجایمهرداد دولتشاه با آن دك و پز آمده بود ا نکهیا .ام گرفت خنده

 .جالب بود

 خنده داره؟ لهیشنبل: کرد نگاهم

 ادیکارا به شما نم نیا یعنی... نه ...  زهیها؟ چ -

 ...شما ...  ادیبه شما که اصالً نم: لب غر زد ریز

 سوخت تونیماه: گفتم. سوختن بلند شد يبو

 يشده بود به بو لیسرخ شدن تبد يبو. تفت داد تابهیماه يرا تو یطرف گاز و شعله را کم کرد و ماه دیدو

 وا بشه خشی نیگذاشتیم دیاول با: آشپزخانه و گفتم يرفتم تو. سوختن

 !؟يجد: زد به کمر و نگاهم کرد دست

کنم  یتو بگو من اجرا م...  يکار هیاصالً ... بوده  زمیم يپخته و حاضر رو شهیهم ستین: را خاراند سرش

 چطوره؟

: گفتم. و ترس ییهمه تنها نیآن هم بعد از ا. شد یجالب م دیدو نفره با يآشپز کی ینصفه شب. کردم ذوق

 نیاریب زیظرف تم هیپس . قبول

هست  یکی نیفقط ا: دیکش رونیدرب و داغان ب یبزرگ ول تابهیماه کیو  ینییپا يها نتیکاب يشد تو خم

 خوبه؟

 ستیبدك ن: را جلو آوردم و سر تکان دادم لبم

 آب يتو دیرو بذار یاول ماه: گفتم. اجاق يرو گذاشتش

 خوبه؟:  ختیآن آب ر يرو یبشقاب و کم کی يرا گذاشت تو یلب گفت ماه ریز

 خوبه -

 ؟يدوست دار ازیپ. هم سرخ کنم ازیکاش پ: دیرا مال چشمش

 نه؟: را با پوست دو نصف کرد ازیپ. ندادم جواب
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 ریپوستش رو بگ -

 چشم: لبخند زد باز

بشقاب  يرا کند و بعد گذاشتش تو ازیبا حوصله پوست پ. تخس يمثل بچه ها. بانمک بود یلیگفتنش خ چشم

سرکارم ... بدجنس  يا... که  یعنیکرد  یم يرا ساطور ازیطور که با مهارت پ نیا. و مشغول خالل کردنش شد

که  یکم هی دیاش رو کم کن شعلهروغن داع  يتو نیباز شد بعد بنداز خشی یرو وقت یماه: گفتم. ه بودگذاشت

 نیتفت داد

 چه خبره واشی... واستا  -

 ادیمن خوابم م -

باشه : شد ازهایانداخت و مشغول خالل کردن پ نیینگاهم کرد و بعد سرش را پا هیچندثان. رفتند باال شیابروها

 ریشب بخ

 ؟يگذاریخب چرا سر به سرم م: اخم کردم. بهش برخورد انگار

خب بانمک : بود گفت نییهمان طور که سرش پا. زند یکه دارد لبخند م دمیفهم یم یبود ول نییپا سرش

 گذارمیسر به سرت م یوقت یشیم

 .دمیبلند کرد و خنده اش را د سر

 هست؟ گهید سیهم اونقدرا بد ن میآشپز هیچ لهیدونم شنبل یم یوقت: گفت دیخندیطور که م همان

 يبد یلیخ: کردم اخم

. پشت سرم بود. ستادمیا. آمد یداشت دنبال سرم م. جرات نکردم جلو بروم یافتادم طرف اتاق خواب ول راه

 ؟يشاد: گفت

. شد یتر م ظیو غل ظیغل یادکلنش ه يبو... التیسیسوخته و پماد سال مین یو ماه ازیپ يوسط بو. بود کمینزد

 ...برگرد : به من متوقف شد کینزد ییجا. چشم بستم

 بله؟: گفتم. ترسناك هم بود یول... خواهشمند بود .... نرم بود ...  شیتن صدا...  لحنش

 برگرد -

 بله: سرم را بلند کردم... نه ... و بعدش من  کردیم يکار کیاگر . طرفش دمیترس چرخ با

آشپزخانه  برگالسیفا زیاز پشت م یصندل کی. نمیاشاره کرد بنش. بخند زددهنش و بعد ل يرا برد تو نشییپا لب

 .و منتظر ماندم یصندل ينشستم رو. آن یخروج کیو گذاشت نزد دیکش رونیب
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 بگم؟: ستادیمقابلم ا نهیبه س دست

 دییبفرما -

از آن . دمیترس یم شتریلبخندها ب نیترساندم حاال با ا یو م دادیم لمیقبالً اخم تحو یهرچ يوا. لبخند زد باز

 .کرد یم جمیگ. نه.... لبخندها  نیاز ا یترسم ول یدانستم چرا م یاخم ها م

 بهتره ينطوریا: زیجلوتر، نشست پشت م آمد

 يرا گرفت و زل زد تو مشیباالخره تصم. شروع کند يکرد چطور یانگار داشت فکر م. باز ساکت ماند یول

 ...وقت شب  نیاونم ا... تنهام  نجایامن با تو  نکهیا...  نیبب: میچشم ها

هم داشته باشد و راحت از  يگرید ينکند همان طور که راحت گفت دوستم دارد حاال خواسته ها. ختیر قلبم

 ..نه  یول. موضوع نگرانم کرد نیفکر کردن به ا... من بخواهد که 

 ...ترسناکه : تر گفت آرام

 من بهت اعتماد دارم... نه چرا ترسناك باشه : رفتار کنم يکردم عاد یسع. دهنم را فرو دادم آب

رفتارهات  یول... خوبه : بعد گفت... لبش  يرو... نگاهش  يرو. صورتش نقش بست يبار رو طنتیخنده ش کی

مرد  هیمن . یبترس دینبا یول يدیترس یدونم از چ یم. ستمیمن که بچه ن زمیعز. يدیکم ترس هیکه  گهیم

خواستم ...  زهیبود که ترسهات بر نیسر به سرت گذاشتم واسه ا نکهیا.  ساله ام یمرد س هی یهستم درست ول

 میبش یمیبا هم صم یکم هی میکن يآشپز

 .میتوانستم بگو ینم یچیشده بود و ه نیزبانم سنگ یتکان دادم ول سر

وقت  نیتونم ا ینم. ندارم نیمن ماش... نداره  یاشکال یبخواب يخوا یم يخب اگه خسته ا: خم شد طرفم یکم

 نیقبلش هم میتون یم یاگه دوست داشته باش یول. رمیمونم و صبح زود م یم. ابونیخ يتو فتمیشب هم راه ب

 میزنبا هم حرف ب نجایا ینیکنم تو هم بش یشام خوشمزه درست م هیطور که من 

 باشه: لبخند زدم. بودمانده  رهیکه حاال مهربان و دلگرم کننده به من خ شیچشم ها يزدم تو زل

 تو هم حرف بزن دمیخب حاال من کارا رو انجام م: از جا بلند شد خوشحال

 یحرف م دیبا یمثالً درباره چ. آمد یمن حرفم نم یول. بشقاب درآورد يرا از تو یو ماه نکیطرف س رفت

 .دانستم از کجا شروع کنم یذهنم شلوغ بود و نم یبود ول ادمی. ستین ادتی. یحرف داشت یلیخ ؟يشاد م؟یزد

 ها رهیحوصله ام سر م... که  یساکت -

 م؟یحرف بزن یاز چ -
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 يدوست دار یاز هرچ -

 آب و هوا خوبه -

. زنن یندارن از آب و هوا حرف م یحرف یلیخ یمعموالً آدما وقت. آره خوبه: دیرا عقب گرفت و بلند خند سرش

 ؟يزمستون رو دوس دار. ادیدتر مسوز زمستون داره زو. سرده یلیخ رونیهوا اون ب

 از تابستون دوستش دارم شتریب یلیآره خ: زدم لبخند

 چرا؟: شد ازهایو مشغول خالل کردن پ زیپشت م نشست

که تمام تنم  زمیر یتابستان آنقدر عرق م يچون تو میاالن بگو.  به من انداخت و باز مشغول شد ینگاه مین

از  شتریماه رو ب هی یمن فصلها رو دوست ندارم از هر فصل: زند؟ باز نگاهم کرد و گفتم یقرمز م يجوش ها

 شون دوست دارم هیبق

 خب... جالبه : باال انداخت ابرو

... هوا ... برگ و بار هستن  یب... چون درختا نه سبزسبز هستن نه . ادیخوشم م بهشتیبهار از ارد يمثالً تو -

 داره یحال هیدونم  ینم... عطر گال 

 عاشقانه است؟: زد لبخند

 هی: گفتم. يول کن شاد... جز ... وقت  چینشده بودم ه یهنوز عاشق کس نکهیبا ا. زدم و سر تکان دادم لبخند

 فضا يبره تو یکه آدم رو م هیجور خوب

اون  .خونه خودمون باشه يتو یآره مخصوصاً وقت: جمع کرد ینیگوشه س کیخالل شده را با کارد  يازهایپ

 باغچه گل هم پر از گل بشه

 ؟یچ یعنیبود؟ خانه خودمان  ونیخانه هما... از خانه خودمان  منظورش

 بهشتیمشامت ارد يتو چهیعطر گال بپ یکشینفس که م. باغ يخوشگل کاشته باشه تو يبابات هم گال: گفت

 ؟يحس و حال قبول دار نیا يتو ستین ریتاث یخونه مون هم ب یقبول دارم ول هیجور خوب هی

 کنه یفرق م... بله خونه شما  -

 ... يبزرگ شد ،ياومد ایتو اونجا به دن. گهیخونه ما؟ خونه شما هم هست د: کرد نگاهم

 کدومه يخب ماه بعد: گاز يو گذاشتش رو تابهیجا بلند شد و رفت سراغ ماه از

 و دوس دارممرداد ر یول کنهیم تمیاذ یلیتابستون خ نکهیبا ا: زدم لبخند

 واقعاً؟: طرفم دیچرخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٧٠٣ 

 آره: گفتم. زده بود ذوق

 خوبه: تابهیماه يتو ختیر روغن

 چطور؟ -

 ... گهیام د يمن مرداد -

کردم و  یبهشان فکر هم نم یوقت بود حت یلیکه خ ییحرف ها. یمل يذهنم رفت طرف حرف ها اریاخت یب

از فرق سرم تا نو ك انگشت ...  یعنیهات . هات هستند یلیها خ يگفته بود مرداد یآمد که مل یم ادمیحاال 

ها مثل نماد ماه تولدشان  يردادم. لجباز هم هستند. ها مغرور هم هستند يگفته بود مرداد. پاهام داغ شد يها

 مهم شده اند؟ یمل يتا حاال چرت و پرت ها یاز ک ياَه بس کن شاد... که قلمرو خودشان را  ییرهایهستند، ش

 میفرداش برگشت. میخونه نبود ایمن و ک ياومد ایکه به دن یشب. ادمهی. ياومد ایبه دن نیفرورد یولتو : گفت

مامانت دراز . خونه تون میاومد. مشینیبب میگفت بر یهمش م ارشیک. ياومد ایگفت به دن دجونیخونه ناه

 سرخ بود بیس نیع یلپ هات ول. بود دیصورتت سف. يبود دهیتو خواب. تخت يبود رو دهیکش

را  ازهایو پ زیآمد طرف م. جالب بود میزد خودم هم برا یآمدنم حرف م ایطور که با ذوق درباره به دن نیا

 بغلت کنم دمیمن ترس یول: برداشت

 سرت بشکنه...  یفتیاز دستم ب دمیترس یم: تابهیماه يتو ختیخالل شده را ر يازهایطرف گاز و آرام پ دیچرخ

 یگیم يجور نیا: دمیخند. که دوستش دارد خاطره داشته باشد یآمدن کس ایمرد از به دن کیدار بود که  خنده

 کنم هزار سالته یفکر م

 ؟يناراحت شد: گفتم. هم زد تابهیماه يرا تو ازهایپ. نگفت یچیه

 نه: باال انداخت سر

 نه؟ ای يآخرش منو بغل کرد: گفتم. لحنش ناراحت بود یول

بعد تو رو از بغل  نمیبابات خواست بش: گفت. خواستم دلخور بشود ینم یبوده ولخوب ن یلیدانستم حرفم خ یم

 ...مامانت گرفت 

 يادآوریمعلوم بود از . زل زد و لبخند زد شیرو به رو واریو به د دیکش ازیلحظه دست از تفت دادن پ کی يبرا

 ... ایجد: شده باشد چون شگفت زده برگشت طرفم و گفت رشیدستگ يزیخاطره چ نیا

 ؟یچ -

 بغلم يگذاشتت تو...  نییبابات آوردت پا -
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 .دیخند بلند

 ؟یکن یفکر م یبه چ: نگاهش کردم منگ

 من يدستا يبابات خودش تو رو گذاشت تو: برگشت طرفم دوباره

 داشت خب یچه ربط: کردم اخم

: شانه باال انداخت و سر چرخاند طرفم. دیبرداشت و بوکش نتیکاب يها را از رو هیو ادو تابهیطرف ماه دیچرخ باز

 هستن؟ یمال ک نایبه نظرت ا

 دونم ینم -

 آره؟ میشیم ریس ای میریمیم ای مشیخور یحاال م: ازیپ يرو ختیر هیاز ادو یکم

 يجوجه دو روزه باز کرد نیبغلت کردم چشمات رو ع... خانم  يشاد گهیآره د: یبرگشت سر بحث قبل دوباره

سرم واستاده بود دست زده بود به زانوهاش و خم شده بود  يباال ارشیک. يطرف و اون طرف رو نگاه کرد نیا

 چشماش باز شد يگفت وا یباشه م دهید یخیمر هیصورتت و انگار که  يرو

 نکیطرف س دیپلک زد و چرخ. دیرس یواضح تر به گوش م تابهیماه يتو ازیجز جز کردن پ يصدا. ماند ساکت

حالش  ارشیمشترکش با ک يخاطره ها يادآوریدانستم از  یم. پشت به من ماند هیچند ثان. را برداشت یو ماه

 مهرداد: به خودم جرات دادم و گفتم. بد شده است

 بله؟: تابهیطرف ماه دیبه همان حال ماند و بعد چرخ گرید هیچند ثان. معطل کرد بازهم

 يمتاسفم که برادرت رو از دست داد یلیخ یلینشد بهت بگم خ -

 هم نیع میتازه شد: لبخند زد نیغمگ

 !؟یچ: باال دادم ابرو

 میدوتامون تک فرزند شد گمیم: تابهیماه يرو دیچرخ دستپاچه

 اد؟یخوشت م یاز چه ماه زییپا يخب تو: گفت. بوده يگرید زیحس کردم که منظورش چ یول دیآرام خند بعد

 مهر -

 چرا؟ -

 هیجور هیهوا ...  بهشتهیمث ارد ییجورا هیر هم چون مه -

 م؟یبا هم قدم بزن میبر يجور هی يهوا يتو يدوس دار...  هیجور هی: ورو کرد ریرا ز یماه

 ذره شده هی رونیاون ب يدلم برا...  یلیخ: زدم لبخند
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 آهان از اون لحاظ: فرستاد رونیب قیرا عم نفسش

 ؟یکن یقهر م یا چرا ه: خودم را لوس کردم. دلخور شده بود باز

 ؟يقهر دوس ندار: گاز را خاموش کرد و آمد طرفم ریز

که  يجوجه ا نیو من ع میموها يتو دیانگشت کش. ختیخم شد طرفم و قلبم ر. گفتم و سر باال انداختم ینچ

 م؟یشام بخورد: آرام گفت. از نوازش خوابش گرفته باشد چشم بستم

 گرفت ازیپ يسرت فکر کنم بو: دیخند. منگ نگاهش کردم. دیبرداشت و بو کش میموها يرا از تو دستش

که  یوقت. جذاب بود يطور نیرخش ا مین. شد شیمشغول شستن دست ها يجد یلیو خ نکیطرف س رفت

 .گرفته بود نییپا یسرش را کم

 یعنی. گذاشت زیم يبشقاب و رو يرا انداخت تو یکارد و چنگال و ماه کیبشقاب برداشت و  کیها  نتیکاب از

 یچیه. خب حاال هستم. ستمیگرسنه ن یخودت گفت. يشاد يبخورد؟ کارد بخور ییخواست خودش تنها یم

 وهیآبم خچالی يو از تو زیم يهم گذاشت رو وانیدوتا ل. خنگ است یلیخ یعنیکار را بکند  نیاگر ا م؟ینگو

 چه کردم نمیخب بب: دیرا به هم مال شیو دستها مینشست رو به رو. آورد

را  یماه لهیف. جالب بود میطرز دست گرفتن کارد و چنگالش برا. و چنگال را برداشت و به بشقاب نگاه کرد کارد

 به نظرم قزل آال باشه... نه خار نداره : بازش کرد یو با چنگال کم دیبا کارد بر

 ستیهتل که ن... ساالمونه پس  يفکر کرد: دمیخند

 دییبفرما: را سر چنگال زد و گرفت طرفم یتکه از ماه کیزد و  لبخند

 کنهیدستم هنوز کار م هی ؟يبهم غذا بد يخوا یم -

 نمیباز کن دهنت رو بب ؟يجد: دهنم تکان داد يرا جلو چنگال

 خوبه؟: زل زد دیجنب یکه م میدهنم و بعد به لب ها يرا گذاشت تو یباز کردم و ماه دهن

 ؟يزدیم مویآبل دیبه نظرت نبا: کم داشت يزیچ کی یه بود ولترد شد یماه

 اوهوم: دهنش چرخاند يتکه کند و داخل دهنش گذاشت و آن را تو کیهمان چنگال  با

کهنه  يمویآبل شهیش کی. کرد یرا باز کرد و داخلش را وارس خچالیدر . را قورت داد و از جا بلند شد یماه

 نه؟ هیچیخب بهتر از ه: دیکش رونیب

را  یدهان باز کردم و ماه. دهنم يتکه کند و گرفت جلو کیدوباره . یماه يرو ختیر مویآبل یو کم نشست

 .مهرداد دولتشاه ؟یآن هم حاصل دست ک. خوردم یم یخانگ يغذا کیبعد از مدتها داشتم . خوب بود. خوردم
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 خوشمزه شد حاال: زدم لبخند

آب دهنم را فرو . ماند یمان حال چنگال به دست مات صورتم باقبه ه هیزد و چند ثان یبخش نانیاطم لبخند

 گهیبخور د: دادم

زد به  یهربار هم زل م. خودش و من تکرار کرد نیب یکار را نوبت نیدهنش گذاشت و ا يتکه کند و تو کی باز

 يزیچ کیته ذهنش  یکند ول یکار را م نیتفاوت ا یو ب يجد یلیکه خ نیکردم با ا یو من حس م میلب ها

 یچنگال مشترك غذا م کیمخصوصاً حاال که با . خواستم بهش فکر کنم یکه نم يزیچ کی. خورد یوول م

 .میخورد

 میناندوز صبحونه بخور میبار بر هی دیبا: دهنم و گفت يگذاشت تو گریلقمه د کی

 یول» صبحانه در ناندوز«. بودم دهیرا د لبوردشیرفتم به سمت خانه مان ب یاتوبان مدرس م يتو یوقت بارها

 یک... و کره و عسل ... مرغ سرخ کرده با چند مدل سس . به صبحانه نداشت یربط چیکه گذاشته بود ه یعکس

  خورد؟ آن هم با کره و عسل؟ یصبح مرغ سرخ کرده م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 سرده یلیهوا خ یمخصوصاً وقت. بخورم میمن دوس دارم صبحونه هل یول: را فرو دادم یماه

 هاش معرکه اس میاونجا هل.... نارنج و ترنج  میبار هم بر هی دیپس با.... واقعاً  آره -

 خوب باشه دیبا ینرفتم ول... اوهوم : آنا رفته بود؟ سر تکان دادم با

 خوبه یبا تو همه چ: گرفت طرفم و لبخند زد یتکه ماه کی

 شدم رینه س: گفتم دستپاچه

 یکی نیهم: کرد اصرار

به . دیعمالً چنگال را مک... نه  ای. سر چنگال زد و خورد گریتکه د کی. دمیدهنم کش يگال تورا از سر چن یماه

 بخور نمیا: ختیر وهیآبم وانیل کی. زحمت لقمه ام را فرو دادم

نصفه  میسه و ن. شد یباورم نم. مچ دستش نگاه کردم يبه ساعت رو... که  یرفت به سمت یجو داشت م باز

 !مه؟یسه و ن: و به صفحه ساعت نگاه کرد دیمچ دستش د يدو ساعت گذشته بود؟ نگاه من را رو. شب بود

 زود گذشت نه؟ یلیخ يوا -
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 گذرهیخوش بگذره زود م یوقت: شیسر جا ستادیا. گذاشت نکیس يها را تو لهیرا جمع کرد و وس زیم

پشت به من رو به . جبور شدم بروم سمت تنها اتاق خانهگذشت و م قهیپنج دق. امدین رونیب یاتاق ول يتو رفت

 کالفه بود یلیدوستت خ: گفتم. که بهش خوش گذشته بود حاال ناراحت بود نیانگار از ا. بود ستادهیپنجره ا

 نگرانشم... آره : طرفم دیچرخ

رفتم کنارش . کنم یتوانست از نگاهم بخواند که درکش م یم. میبگو يزیالزم نبود چ. حرف نگاهش کردم یب

 هیرو بکنه که به نظر بق ییکارها کیوقتا آدم مجبوره  یگاه: ساکت پشت پنجره زل زدم یکیو به تار ستادمیا

 ادیوحشتناك م

مهم  یول: دمیآه کش. کرد یرخم نگاه م میهم به ن يقفل شده تو يداده بود به لبه پنجره و با دست ها هیتک

 ای...  یخجالت نکش ایاز اون کار بد،  يریباشه که بعدش عذاب وجدان نگکه هدفت اونقدر ارزش داشته  نهیا

 یعذاب وجدانش رو تحمل کن یحداقل بتون

 نهیاز ا ریغ: طرفش دمیچرخ

 ادیفقط بد به نظر م ستیاون کار بد ن گهیاون وقت د: را با انگشت نوازش کرد میزد و باز موها لبخند

 .برداشت میموها يرا از رو دستش

 یحت ادیوقت هم بد حساب نم چیه ،یشینم تیوقت اذ چیه یداشته باش مانیا يکار هی یاگه به درست: گفتم

 ادیبد ب هیاگه به نظر بق

را  شیدست ها. نبود شتریوجب ب کیحاال فاصله مان . تکان نخوردم میاز جا. ستادیتر به من ا کینزد یکم

ها  جهینت نیکه خودت به ا یبه شرط: باال گرفتصورتم را . گرم بودند شیدست ها. گذاشت دو طرف صورتم

 ...اون وقت همه حرفات درسته ...  یباش دهیرس

که بتونم خودم فکر کنم و خودم  دمیو د دمیشن یبیعج يزایاونقدر چ... من حاال : شیچشم ها يزدم تو زل

 برسم جهیو خودم به نت رمیبگ میتصم

را  میآرام موها. میدر سکوت به همان حال ماند. اش گذاشت و من را به خودش فشرد نهیس يرا آرام رو سرم

 ادیخوشت م یزمستون از چه ماه يتو ینگفت: نوازش کرد

 حدس بزن: زدم و چشم بستم لبخند

 حتماً اسفند: اش جا به جا شد نهیو س دیکش قیعم ینفس

 چرا حتماً؟: شد قیعم لبخندم
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مث مهر خوشحال تر و سر به .... مث مرداد ...  بهشتیاسفند هم مث ارد يتو ...دونم چرا یچون حاال م -

 هیجور هیچون اسفند هم هواش . يهواتر

 فندق من: و کنار گوشم گفت دیخم شد و سرم را بوس. دمیکش رهنشیام را به پ گونه

 یبخواب گهیبهتره د فکر کنم: نگاه کرد میچشم ها يتو. دو طرف شانه ام را گرفت و از خودش فاصله داد بعد

 باشه: عقب رفتم و لبخند زدم یکم

نشستم وسط تشک و به گونه . رفت و در را هم بست رونیبالشت و مالفه برداشت و از اتاق ب کی عیسر یلیخ

 ...تنش را هم  يبو. را دوست داشتم شیحرفها. دمیام دست کش

*** 

کردم بعد از چهار  یزدم و فکر نم شیآرام صدا. از هم باز مانده بود شیبود و لب ها دهیخواب. کنار تشک نشستم

دور و برش را نگاه کرد و بعد راست نشست  هیچند ثان. چشم باز کرد. بشود اریهوش يطور نیساعت خواب ا

لبخند . گفت یرا م نیبودنش که هم گاضطراب و گوش به زن. انگار اثرات زندان هنوز پابرجا بود. وسط تشک

 ریصبح به خ :زدم

 دستم فکر کنم فلج شده: و به دستش نگاه کرد دیرا مال پلکش

 درد داره؟: دستش يرو دمیآرام دست کش. که جمع شده بود نگاه کردم شیانگشت ها به

 ...ساعت بود آروم شده بود  کیتازه  -

 ؟يخب چرا صدام نزد -

 ساعت چنده؟: دینگفت و فقط پرس یچیه

 يخوا یم. گذاشتم برات. وقت ندارم یول میخورد یم میدوست داشتم با هم هل. برم دیمن با. میهفت و ن -

 دکتر؟ میبر

 ؟!یگرفت میهل... نه االن خوبه  -

 آره -

 شب؟ید يدیاصالً خواب -

دانستم فندق جفت گوشم  یم یآن هم وقت. گذاشت بخوابم یاتفاق ها نم نیو همه ا یفکر عل. بودم دهینخواب

 خوابم یبرم شرکت کارهام رو بکنم بعد م: لبخند زدم. است

 دستت در چه حاله نمیزنم بب یبهت زنگ م. تو بخواب راحت: جا بلند شدم از
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 گهید يبر رونیب دیکه نبا یدون یم یکنم ول یدر رو قفل نم... خواد  ینم: گفتم. بلند بشود خواست

 رونیب رمینم: شد را گوش نداد و بلند حرفم

 ییلباس شو هینشه قض دوارمیام -

 دلخور نشو...  فتهیب يفقط نگرانم اتفاق بد: شیموها يرو دمیدست کش. ماند ساکت

 بگم بهت يزیچ هیخواستم  یم: کرد نگاهم

 زم؟یعز یچ -

 منتظرم: بمیج يرا کردم تو میدست ها. از نگاهم دیدزد چشم

 زا؟یچ نیدوست دختر داشته و ا هی ارشیکنم ک یگفتم فکر م ادتهی -

 خب؟ -

 يبادبادك فرستاده تو نیرو ع ارشیدختره ک دمیخواب د. تب داشتم. حالم بد بود یبودم وقت دهیخواب د هی -

 آسمون

 م؟یهم حرف بزن يهم صبحونه بخور رونیب میبر يخوا یم: دست گذاشتم پشت شانه اش....  یخواب عجب

 باشه: زد لبخند

که به خاطر  ییومژه ها سیبا صورت خ. و صبر کردم تا به صورتش آب بزند زینشستم پشت م. رونیب میرفت

 نیا. آمد یبانمک تر م یلیبود به نظر خ ختهیاش ر یشانیپ يکه رو ییموها... بود  دهیبه هم چسب یسیخ

 داریز خواب بتخت من ا يوگربه ت کی نیع دهیفنر باال پر نیکه ع ییدخترك قرار بود صبح به صبح با موها

 خدمتتون؟ ارمیحوله ب: لبخند زدم اریاخت یشود؟ ب

 شهینه خودش خشک م -

 يدیخند ینم گهید يموند یزندان م يتو هم اگه تو: و شانه باال انداخت زینشست پشت م. دمیخند بلند

پس بزنم که سرش را عقب  یشانیپ يرا از رو شیدست جلو بردم موها. لجباز شده بود يبچه تخس ها نیع

 خوام ینم: دیکش

 شد؟ یچ -

 موهام بکنه يدست تو یکیدوس ندارم  یچیه -

 ؟یک یعنی یکی -

 دونه یبابام هم م. یهرک -
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 برات؟ زمیشکر بر: بشقابش يتو ختمیرا ر میهل....  دمیباز خند... دانست  یباباش هم م که

 چرا؟ يخور یخودت نم -

 ندارم لیم -

 ...ا ه یشیالغر م -

 ؟يالغردوست ندار -

ساله که هم عاقل است هم  ستیدختر ب کیحرف زدن با  یگاه رد؟یکه گارد نگ میبگو یچ ایخدا. ماند ساکت

شرکت  کیاز بستن قرارداد با .... و هم دو دل است با من راحت باشد  دیآ یهم از من خوشش م...  یاحساسات

 .شود یبزرگ سخت تر م یساختمان

 مهرداد؟ -

 بله -

 بگم خوابم رو؟ -

 زمیبگو عز: دهنش يلقمه گرفتم و بردم جلو کی شیبرا

 اول بگم: لقمه نگاه کرد به

 بگو: دمیرا پس کش دستم

و اون دختره با هم اومدن خونه تون با هم  ارشیبودم ک دهیبود که د نیبه خاطر ا دمیکه د یاون خواب -

 کردنیبادبادك هوا م

 !خب؟ -

 بود بیغر بیناخن عج هی. اطیح يافتاده بود تو شیناخن مصنوع یول سین ادمیاش  افهیق -

 وون؟یح هی يمث چنگاال ب؟یغر بیعج -

 ررررینه خ: دیخند

 ؟یپس چ: صاف نشستم... رفتم وگرنه  یم دیبا. شدیبانمک تر هم م دیخند یم یوقت

 یرنگ یو چندتا مثلث رنگ چیچندتا مارپ. بود بیعج يمشت طرح ها هیروش  -

 خب؟: نگاهش کردم منگ

 به دردت بخوره دیگفتم شا. یچیه: باال انداخت شانه

 هیشکل نیا یناخن ک نمیکنم بب یحاال رفتم شرکت نگاه م. باشه: دهنش يرا گذاشتم تو لقمه
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 شرکتتون بوده؟ يبه نظرت با دخترا: را زود فرو داد لقمه

 دیشا... دونم  ینم -

 ؟یک -

احساس داشت؟ مگر نگفت  ارشیهنوز به ک د؟یپرس یزده م جانیه نقدریا یچ يبرا. شیزدم به چشم ها زل

 آن روزها تمام شده اند؟ مگر نگفت به خاطر بلوغش بوده؟

 مهرداد؟ -

 هوم -

 شد؟ یچ -

 زم؟یعز يخودت بخور یتون یم...  یچیه: جا بلند شدم از

بشه ...  کیاتفاق کوچ هی... حرف  هیخوام  ینم. به من بگو کنهیهست که ناراحتت م يزیاگه چ: هم بلند شد او

 گهیهمد يرو يدلخور یسوءتفاهم و بعد هم کل

 يتایحساس. زمیعز سین یچیه: لبخند زدم. بود زیکه حواسش به همه چ یشده بود همان دخترك عاقل باز

 خودهیب

 ؟یبه چ -

 یچیه -

 ؟یمباظب خودت که هست: دنبال سرم آمد. افتادم طرف در راه

 »!مباظب«. تکان دادم و لبخند زدم سر

لبخند . خوب بود نیا. مقاومت نکرد. دمیو بوس دمییرا بو شیخم شدم و موها. رمیخودم را بگ يجلو نتوانستم

 خداحافظ: زدم

 خداحافظ -

 .آسانسور نگاه کردم وارهیبه د اریاخت یرا فشردم و ب میپلک ها. کرد تا بروم داخل آسانسور و بعد رفت داخل صبر

آمدم و  رونیاز آپارتمان ب. رسم یو خسته به نظر م ختهیمعلوم نبود چه قدر درهم ر. در کار نبود يا نهییآ چیه

 .مجتمع یراه افتادم به طرف خروج

نشده بودم  قیعم یمن هنوز آنقدر در زندگ. و رو کرده بود ریروح و روانم را بدجور ز رضایعل شبید يها حرف

از  یمتیق چیروزها  عشق آنقدر مهم بودکه نتوانم به ه نیمن ا يبرا. وطن ایکه بدانم عشق مهم تر است 
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که به دست  رمیحاال گ... آدم  کیکشتن . با هم متفاوت بود یمن و عل یخانوادگ تیدستش بدهم و خب ترب

 یگاه. همان بود که به فندق گفتم هیقض... آن هم به خاطر وطن ...  یرا داشته باش تشین یول... خودت نباشد 

اش  ینبود اخالق معن تشینسب هیو فرض نینشتیاگر ا ییو به قول دکتر موال ندیآ یکارها به نظر بد م یبعض

 نیو ا ستندیآدم ها هم جاودان ن. ثبات است یب ایدن. میشناخت یما م که حاال شدیم يزیمتفاوت از چ یلیخ

 ياست که من جا نیا میبگو تیوضع نیتوانم در ا یکه م يزیتنها چ .باشد دهیچیپ زیشود همه چ یباعث م

ارزشمند  تشین یدرباره اش قضاوت کنم ول دیکه کرده چقدر درست است و نبا يدانم کار ینبوده ام و نم یعل

 یاعتقاد دارم و بهشان احترام م شیچون به آرمان ها. میبا هم دوست یاست که من و عل نیهم يبرا ،است

که داشته و به من  یهر شغل. باشم که بخواهم ازش دلخور بشوم یکرده من ک يفداکار میگذارم و حاال که برا

 لیهمان وک میاو برا یبود ول هدرابطه مان محکم تر خوا یبه بعد من و عل نیاز ا. نگفته به خودش مربوط است

 ییهمان آرزو نیا. لبخند زدم اریاخت یب. یدوست معمول کیحاال برادرم است نه  یعل. خواهد ماند یساده باق

پرونده  نیا فیاگر تکل...  یزندگ کیشر کیدوست خوب و  کیداشتم؟  دمیرا د يانور یبار وقت نینبود که اول

بودن کنارش، تحمل کناره . گرفت خوب بود یرا م یینها میتصم يدعا تیوضع کیدر  يو شاد شدیروشن م

 هیقض نیدرصد هم فکر نکن که ا کی. بهش فکر نکن مهرداد... که من داشتم  یتیآن هم با وضع....  يریگ

 .دمیآه کش. افتد یها اتفاق م يزود نیشدن شما به ا یکی

را جا زدم و شماره شرکت را گرفتم تا قبل از  یکارت گوش میس. دربست گرفتم و راه افتادم طرف شرکت نیماش

 .دمیرس یبودم که به شرکت م ينفر نیرفتنم بدانم اوضاع چطور است و طبق معمول من اول

 .زد یراجع به درخواستش از سازش هم حرف م دیو با. زدیم رونیاز خانه ب دیباالخره با. را گرفتم ونیهما شماره

 شده ضیدفعه مهرداد؟ مادرت مر کی یشیم بیکجا غ: خسته و شکسته اش آمد يصدا

 شده؟ یچ... دوش منه  يکارها همش رو: بستم چشم

 ؟یباهاش حرف بزن يخوا یم ده،یخواب -

 االن کار دارم. شب نمشیبیم امینه م: دمیآه کش. هیو گال يو زار هیجون همراه بود با گر دیزدن با ناه حرف

پدر و  یتا بفهم مارستانیگوشه ب فتمیمنم مث حشمت ب يواخیکه از خونواده مهم تر شده؟ م هیچه کار -

 ؟يهم دار يمادر

 چرا؟ مارستانه؟یحشمت ب -

 سکته کرده انگار: متاسف گفت یو با لحن دیکش آه
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با هم  دیبا. شتونیشب پ امیم... خب  یلیخ: گفتم. دانستم یربط داشت؟ نم ارشیهم به پرونده ک نیا یعنی

 میحرف بزن

 بود نجایا شبیآنا د -

 میزن یحرف م امیم: گفتم. که آن اتفاق ها افتاده بود یآن هم وقت. بشنوم یخواستم راجع به آنا حرف ینم

 ... رهیطالق بگ خوادیم -

 خب؟ -

 کنم یخواد تو رو راض یم. برم رانیخوام از ا یم گهیم -

 نداشته باش يا کارزنم شم یبا خودش حرف م: گفتم. دانستم یکند؟ نم یفرار م. خواهد برود یم پس

 م؟یو چه نکن میچه بکن یتو بگ مینیهمه کاره مملکت؟ همه بش يشد: گفت یعصب

درسته  یکن یفکر م يو هرکار یدونینه شما هرجور صالح م: به صورتم دمیدست کش. شرکت بودم کینزد

 بگو من جمعش کنم ایفقط بعد ن. بکن

 یحرف م امیب نیاجازه بد: آرام تر گفتم. هنوز پشت خط بود. نگاه کردم یبه گوش. ساکت ماند. نگفت یچیه

 با هم میزن

 .قطع شد یگوش

که  یشدنم در همان شب بیبه بهانه غ ونیکه قبالً هما يدونفر. من را گرفتند يدر شرکت دو نفر جلو يجلو

 .گم شده بود بهشان دروغ گفت يشاد

 شهین رو به افزابه همسرتو انتیظاهراً آمار خ: گفت شانیکی

 قیاز طر ایگزارش رد کرده بود؟  یبودند من با فندق بوده ام؟ مافوق عل دهیفهم. صورتشان نگاه کردم به

 بودند؟ دهیاو رس يبه جا يگرید

 ن؟ینفر هست کیهم فقط با  دیشا: گفت یکی آن

 يهم سن و سال ها یهست ول یفندق احتماالً نداند منظورم به چ. اندازند یم» گروهبان دودو« ادیمن را  نهایا

خب مالقات با دوتا . دهه شصت بوده يکاراگاه کارتون ها نیدانند که گروهبان دودو خنگ تر یمن خوب م

 هیدونستم  ینم: و گفتم یچشم اول يوخاطر بود که زل زدم ت نیبه هم. من را نگران کند دیگروهبان دودو نبا

 قل شدهمنت یگشت ارشاد به اداره آگاه فیبخش از وظا
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 یدوم. شوند یم یدارم عصب شین ياست که در مقابل حرف ها یتجربه مشترك همه کسان... فک  انقباض

 یآگاه دییایب دیبا: گفت

 شم؟یدارم مرتکب م دیکنیفکر م ایمرتکب شدم  یچرا؟ چه جرم: دمیبه صورتم کش یدست

 شهیاونجا مشخص م: به حرف آمد یاول

 ...شما  يتونم هربار به خاطر حدس و گمان ها ینم. کار دارم کیمن هزار و : بمیج يکردم تو دست

 نینقش داشت یگم شدن خانم بهشت يهست که انگار شما تو يشواهد -

کرده بود؟ مافوق  بیمن را تعق یگفته بود؟ کس يزیآنا چ. دنیذهنم شروع کرد به چرخ يسوال تو کیو  هزار

کردم لبخند بزنم اگرچه مطمئن نبودم اضطرابم معلوم  یزده بودند؟ سع شبیگزارش رد کرده بود؟ ردم را د یعل

 ؟يجد: نشده باشد

 د؟یاریم فیتشر: نگاهم کرد نهیدست به س یاول

هم که  اگر  یمافوق عل. رد من را نزند یگرفته بودم چه کار کنم که کس ادیمدت  نیا. ردم را نزده بود یکس نه

دوتا مدرکشان آنقدر  نیا. کردند یم رمیراست دستگ کی ،یبده حیتوض ییایب دیگفتند با یگزارش کرده بود نم

 .کردند یمحکم نبود که خواهش م

 ندارم یمن حرف. دیحرف بزن لمیبا وک: طرف در شرکت دمیچرخ

رد شدم و دکمه  یاز الب یعصب. کار او بود. یعوض يآنا. در را هل دادم و وارد شدم ندیبگو يزیبخواهند چ تا

 مالقات حشمت میبر دیبا: زده بود امکیپ میبرا ونیهما. آسانسور را زدم

. درست مثل صورت فندق. خسته و درهم بود یلیصورتم خ. و سوار آسانسور شدم بمیرا سراندم داخل ج لیموبا

. رفتند یحتماً از حال م نددید یاگر مامان و باباش او را م. و جثه الغر دهیپر ينامرتب، رنگ و رو يبا آن ابروها

 .دادم که نگران نباشند یم ییندا کیبهشان  دیبا

اول بعد از مرگ  يبرخالف روزها. نبود يخبر چیه. همه جا ساکت بود. ستادمیشرکت شدم و چند لحظه ا وارد

تلفن را  یگوش دنمیرفعت با د. بود ختهیبه هم ر زیکه آنا مثالً کنترل شرکت را برعهده گرفته بود و همه چ ایک

انگار متوجه نگاهم شد . شده بودند دهیچ تهکه مرتب و از  شیچشمم افتاد به ناخن ها اریاخت یب. سرجا گذاشت

 سالم: را جمع کرد و از جا بلند شد شیکه انگشت ها

 فروتن اومده؟. سالم -

 بله منتظرتونه -
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حتماً او هم حاال . منتظرم بوده است ادیز یلیبود که انگار فروتن خ يلحن رفعت جور. یلینه خ یبود ول خوب

 زدم؟ یزنگ م يبه انور دیبا. خواهد خودش را خالص کند یرو شده اند و م شیداند که گندها یم

 دولتشاه؟ يآقا -

 بله: بلند کردم سر

 ن؟یفکرهاتون رو کرد -

 د؟یاریقهوه م هی... ز نه هنو: سر تکان دادم. داده بود شیبود که دو روز پ يشنهادیدانستم منظورش به پ یم

 ادیب نیبه فروتن هم بگ: طرف اتاق و گفتم دمیچرخ. نگفت يزیچ یول میزد به چشم ها زل

سرم  یشد ول یبد م یلیخ دمیخواب یشرکت م ياگر باز هم امروز تو. زیداخل اتاق و نشستم پشت م رفتم

را فشار دادم و پنجره را  میچشم ها. کرد بخوابم یوسوسه ام م شتریگرم و مطبوع اتاق هم ب يهوا. بود نیسنگ

 الو؟: زنگ زدم ينورآوردم و به ا رونیرا ب اهمیتلفن س. سرد به صورتم خورد يهوا. باز کردم

 برات گزارش رد کرده یکی... الو  -

 شرکت خفتم کردن يجلو... دونم  یم -

 انیقرار نبود سر از خود ب ؟يجد -

 ؟یچ یعنی: نشستم دوباره

 هیناهماهنگ هستن که  يجور نیهم ینیب یم...  رنیرار بود به خاطر اون گزارشه برات حکم بازداشت بگق -

 شد دهیاحمقانه به گند کش يایزرنگ باز نیهم با هم هیاون قض... ها  شهیگنده خراب م تیمامور

 ه؟یکدوم قض -

 دارو هیهمون قض -

 درآورده بود؟ تو؟ يزرنگ باز یاون وقت ک... آهان  -

که اومدن سراغ تو راه افتادن گند زدن به کل ماجرا  یینایمشت آدم فرصت طلب مث هم هی ینه ول! من؟ -

 فقط کاسه کوزه ها سر من شکست

 جور کنم واسه خودم؟ قهیوث دیامروز و فردا باز با یعنیخب  -

 کرد شهیهم م گهیکار د هی -

 ؟یچ -

 کار رو کرده؟ نیا یک یزن یکنده بشه، حدس م هیو قال قض میپرونده رو زودتر حل کن نیا -
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 آنا -

 هم یعل. زدم یحدس رو م نیمنم هم -

 رونیب ياریقراره طرف رو از اون خونه ب يخوام بدونم بعدش چطور یفقط م ستیمهم ن: دمینفس کش قیعم

دو ساعت  یکی دیبا. بود دهیفا یخنک هم ب يهوا یحت. یدادم به صندل هیچشم بستم و سرم را تک. کرد مکث

 .دمیخواب یم

 ؟ییایب يخوا یم. نجاستیفروتن ا: گفتم

 يقرار بذار دفتر ماجد هی... که  یدون یخودت م. امیتونم ب ینم -

 تا بعد یاوک: گفتم. دیدر اتاق را کوب رفعت

 دییبفرما: و راست نشستم بمیج يرا گذاشتم تو تلفن

اما بدون ناخنش نگاه  دهیکش يباز به انگشت ها. گذاشت زمیم يآن را رو. فنجان قهوه وارد شد کیبا  رفعت

 شده؟ يزیچ: دیپرس. کردم

 ن؟یبه فروتن گفت: دمیرا جلو کش قهوه

 ادیبله االن م -

 زهایچ یروزها اتفاقات پشت سر هم افتاده بود که بعض نیآن قدر ا. زدم یراجع به رفعت حرف م ونیبا هما دیبا

 .داشتم یخودم را سرپا نگه م دیبا دم،یقهوه را سر کش. رفت رونیو بعد ب ستادیرفعت چند لحظه ا. رفت یم ادمی

فروتن . بودم که حسم درست باشد دواریشود و ام یامروز و فردا کل ماجرا تمام م نیگفت هم یم یحس کی

صورتش . گود افتاده بود شیچشم ها يپا. دبر یمزمن رنج م یخواب یخوب معلوم بود که از ب یلیآمد داخل و خ

گزارش فروش و  نزو،یک رکتقرارداد ش. کردم زیم يرو يخودم را سرگرم کاغذها. هم پژمرده و خسته بود

 .توانست هضمشان کند ینم تیوضع نیکه ذهنم در ا یسفارشات و اعداد و ارقام لعنت

که من درکش  يگرید زیهر چ ای یدستپاچگ ای يگر یاغیچند وقت احساس  نیکه ا ییمثل تمام آدم ها فروتن

 شینبود، دست ها یاغیاما فروتن . مبل نشسته بود يمقابلم حاال رو نندیدعوت بنش یشد ب یکردم باعث م ینم

آنا تازه توانسته بود . اورمیآمده بود را به خاطر ب نجایکه به ا يبار نیکردم اول یسع. دندیلرز یبه وضوح م

بود که فروتن را به عنوان همکار  یازش راض یلیخ ونیکند و هما تیشرکت تثب يخودش را تو تیموقع

اگر آن شخص را  یکرد حت یاعتماد نم یبه هرکس یاو به راحت. قبول کند ونیکردم هما یفکر نم. داد شنهادیپ

 یمیمطمئن بود که به من هم نگفت چه تصم دادیکه انجام م يو کار شآنا آنقدر به خود. کرده باشم هیمن توص
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 گریبعدها چند نفر د. من هیفروتن را قبول کرد بدون توص ونیهما. من نداشت دییبه تا یاجیاحت چیدارد انگار ه

 نیگفتم؟ ع یم یچ. نگفتم یچیو من ه ییمشورت با من استخدام کردند، خودشان دوتا ایو  هیتوص یرا هم ب

بود که با ورودش  ينفر نیکردم؟ اما فروتن اول یمثل پسربچه ها لج م ایکردم  یغرغرو اخم م يها دختربچه

نخواست نظر من را راجع به  ونیفراموش نکردم که هما چوقتیه. شرکت رانده شده ام هیحس کردم به حاش

 .با من حرف نزد دیآنا از قبل به خاطر آوردن همکار جد ایآمدنش بداند 

 ینیمن رو بب یخواست یظاهراً م: گفتم

 نیبد تیرضا دیخوام برم از شرکت و شما هم با یم... بله  -

 دستور بود؟ نیا: لبم باال رفت گوشه

 نه معامله است: امتداد داد شیصورتش و تا وسط موها يرو دیکف دو دست کش با

 ؟یچ...  دمینشن: زیم يشدم رو خم

 يداریو شما دست از سر من برم هیقاتل ک گمیمن م: آرام مثل پچپچه کردن، گفت یلیزد به صورتم و خ زل

بلند شدم . بوده است ارشیسر ک يکه انگار خودش در لحظه قتل باال کردیمطمئن و محکم صحبت م آنقدر

 ؟یگیم يدار یچ یدونیم: ستادمیا

. ستادمیا شیرا دور زدم و رو به رو زیم. شود یانگار حس کرده بود جو کم کم دارد متشنج م. ستادیهم ا او

 شنومیخب بگو م: گفتم

 نه نجایا: طور آرام گفت همان

 چرا؟ -

 یهرجا شما بگ رونیب میبر. ستیمناسب ن نجایا. دونم ینم -

را  يشاد يکند و جا دمیخواست تهد یدام بود چه طور؟ اگر م نیاگر ا. تکان دادم و رفتم به طرف در سر

 جا خوبه نیهم: ستادمیبفهمد؟ ا

 تر کینزد دینیبش یول نیباشه هرجور راحت: در نگاه کرد و نشست رهیمردد به دستگ. را قفل کردم و برگشتم در

 نیکه زده بود آنقدر آدرنال یحرف. آمد یخوابم نم گرید. آب دهنم را فرو خوردم. مضطرب بودم. کنارش نشستم

او هم مضطرب . کنم یتوانستم تا خانه خودمان بدوم بدون آنکه احساس خستگ یخونم را باال برده بود که م

 خب: گفتم. شد یم نییاش باال و پا نهیقفسه س. آمد ینفسش باال نم. بود
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هست که شما به قولتون عمل  ینیچه تضم: گفت. شدیم دهیراحت تر د یلیخ کیدستش حاال از نزد لرزش

 د؟یکن

 یچیه -

معامله  يبرا يکه اومد يافتاد ریمخمصه گ يکه تو میدون یهم خودت و هم م: گفتم. نگاهم کرد متعجب

 ؟یحرف بزن دیشش ماهه که کشته شده چرا االن با ارشیوگرنه ک

که  گمیم یرو وقت شیهمونه که گفتم و دوم شیاول. دونم یمهم م زیمن دوتا چ: کرد سیزبان لبش را خ با

 برم دیو بذار دیمن رو امضا کن يسفته ها

 شروع کن شیبا اول -

 سیمدام لبش را با زبان خ. هنوز دو دل بود. را به هم چسباند و خم شد به جلو شیتکان داد و کف دست ها سر

 .اش را باز کند و حرف بزند یکرد و من کالفه و نگران منتظر بودم دهن لعنت یم

 ؟یشروع کن يخوا ینم: صاف کردم گلو

 ...رو ...  ارشیک... کنم خانمتون  یمن فکر م: سر تکان داد و آرام گفت دوباره

 کشته: میچشم ها يزد تو زل

کردم فروتن  یتا االن فکر م. بود یخال یذهنم خال. کرد یهنوز نگاهم م. فقط توانستم پوزخند بزنم. ماند ساکت

کند و حاال او  دیرا تهد يرا فرستاده شاد ایزو. بزند نیزد و بند کرده تا ما را زم یبا فرح. است اسریجزو شرکت 

 .گفت آنا قاتل است یم

 گهیدروغ م یول ستیکار من ن گهیدش مخو: گفت

 یپول ته حسابمان نمانده، حت الیر کی ندیدادم بگو یم حیترج. دیتپ یسرم م يانگار قلبم تو. نبض گرفت سرم

 نیا يجا چیآنا ه یول میرا صاف کن مانیها یبده میتوان یکه تا ده سال بعد هم نم میآنقدر بدهکار شده ا

 .گفت انگار بوده ام ین جور که فروتن میا یول. خواستم فکر کنم تمام عمر هالو بوده ام ینم. معادله نباشد

که به  کنمیم يکار يگذاریسرم رو کاله م يبوده و اگر حس کنم دار یمث آدم از اول بگو چ: صاف کردم گلو

 یبش یمردن خودت راض

. نبود دیبع. خواهم خفه اش کنم یکرد م یحس م یحت. ردیآنقدر سرد و ترسناك بود که از من فاصله بگ لحنم

 بگو: محکم سر جا نشستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٧١٩ 

به  يبود از مرتضو دهیطرح خر هیخانم دادخواه : کرد سیاش را خ یلعنت يلب خشک و پوسته پوسته  دوباره

 هیطرح دزد نیخان هم نگفته بود که ا ونیهما

 .تکان دادم سر

مهندس پروژه که ... دستگاه ساخته شد  هینمونه اول یخب وقت: نگاه کرد و بعد گفت میبه چشم ها هیثان چند

 ....مشکل داشتن  یلینمونه ها خ... و اشکاله  رادیدستگاه پر از ا نیکرد گفت ا یرو کنترل م داتشیتول تیفیک

طرح حاال به ثمر نشسته  نیا. کردم یذهنم مرتب م يرا تو يزیچ کی دیبا. باال آوردم تا ساکت بماند دست

 یم يزیانبوه برنامه ر دیتول يبود و داشتند برا دهیخر یبه اسم عطا بهرنگ آن را از فرشاد متقنفر  کی. بود

 گفت؟ یفروتن داشت دروغ م. کردند

 ه؟یطرح علم شده چ نیهم يکه از رو یکارگاه نیپس ا...  یگیدروغ م: کردم نگاهش

هست  يمهندس طهور... دونم  ینم: مبل جا به جا شد يتو. گفت ینم یچیطور زل زده بود به من و ه همان

 ....رو بعداً برطرف کردن  رادهاشیا دیشا. گمیکه من دروغ نم کنهیم دییاون تا د،یباهاش صحبت کن دیتون یم

 .شده بودم یعصب

خانمتون . رو به من گفت مطمئن بودم فاتحه همه مون خونده است هیقض يکه مهندس طهور یشب:  داد ادامه

. قطعات رفته بود دنیدستگاه و خر هینمونه اول دیتول يپول باال یکل. طرح داده بود دنیبابت خر یل هنگفتپو

چون طرح . قبول نکرد یول گهرو ب تیخان واقع ونیهم حرف زدم که به هما یلیرو بهش گفتم و خ انیجر

 گهیفکر د هیداد  شنهادیبه جاش پ... گذره  ینم هیخان بفهمه راحت از قض ونیبود و مطمئن بود اگر هما يدزد

 میبکن

 یبه فرح دیرو بفروش یتقلب ينقشه ها نیگرفت میتصم: دمیآه کش. حل شد یفرح يمعما

: گفتم. خودشان نشسته بودند يمنظم تر سر جا یحاال پازل ها کم. انداخت نییساکت ماند و سرش را پا دوباره

 از توئه تیدنبال شکا یفرح

 .کرد دییسر تارا با  حرفم

 خوشحال بود آره؟ نیراجع به کارگاه حرف زده واسه هم یبا فرح دیناه دیکه آنا فهم یاون شب: گفتم

مادرتون اون حرفا رو  یوقت میفروخت یخان بفهمه ما نقشه رو به فرح ونیهما دیترس یهمش م تایآناه: دیکش آه

خان بفهمه که نقشه ها فروخته شده فکر  ونیاگه هما یحت يجور نیبه من گفت ا. راحت شد الشیزده بودن خ

 لو رفته ایکنه از طرف مادرتون قضا یم
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 قرار بود کجا بره؟ نیبود دهیچاپ یرو که از فرح یاون پول د؟یقرار بود پولش رو چکار کن. نمیصبر کن بب -

کرده بودم بده به  يهمکارکه باهاش  نیقسمتش رو به خاطر ا هیقرار بود  تایآناه: داد رونیرا محکم ب نفسش

 ...حساب شرکت  يرو هم برگردونه تو هیبق. من

 التونیراجع به کارگاه حرف زده شما خ یمادرم گفت با فرح یپس وقت ؟يجد: و سر تکان دادم دمیخند بلند

آنا هم که ... يبر رانیاز ا یخواست یتوکه م...  نیرفت یم یرآبیز نیفهمه داشت ینم یکس گهیراحت شد که د

 ... خوادیگفت طالق م یم

 ؟یفهم یمن رو رنگ نکن م: شدم يجد

جبران خسارت کنه و بعد به  يجور نیخواست ا یم تایآناه....  دیباور کن. بود نیهم تمونیاولش ن: شد دستپاچه

 ..کشته شد ارشیآخه ک... بعد نظرش عوض شد  یبوده ول یبگه ماجرا چ ونیهما

 ....رو  ارشیفکر کنم ک دیدنبال ضربه زدن به ما نبوده چرا با تایآناه یگیکه م يطور نیا -

. ماندم رهیآب کرده بود؟ به فروتن خ ریسرش را ز تایآناه نیهم يبود؟ برا دهیرا را فهم نیا ارشیک. ماندم ساکت

 ياز جا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن تو. را دانسته ام زیکه همه چ دیفهم یانگار که او هم از نگاهم م

 قهیو دو طرف شق میبرگشتم و نشستم سرجا. شد یم نتار و روش میچشم ها. سرم افتاده بود يباز قلبم تو. اتاق

کردن  دایدنبال پ نیهم يبرا تایآناه. کند یرا جبران م هیآنا گفته بود اگر به زندان نرود سرما. ام را فشار دادم

خواست جنازه اش را هم گم و گور کند تا همه فکر  یالبد م. بود تا او را بکشد و پرونده مختومه شود يشاد

 .کنند شیدایاست که هنوز نتوانسته اند پ يقاتل فرار کی دقکنند فن

. مشد یم هوشیداشتم دوباره ب. اند دهیفندق را دزد دمیشد که فهم يحالم مثل همان روز. دمیآه کش قیعم

 دولتشاه؟ حالتون خوبه؟ يآقا: فروتن گفت

 ؟يچطور: دمیآنکه نگاهش کنم پرس یتکان دادم و ب سر

دو روز قبل از . بود دهیشن یما رو راجع به فروختن طرح به فرح يحرفا ارشیک: آورد نییرا پا شیصدا دوباره

کنم که به  یم شیزنم راض یباهاش حرف م. کنه یحرف من رو قبول م ارشیگفت ک یم تایآناه. یمهمون

... گفته  یکیرو به  ایقضا ارشیبه من گفت ک تایآناه یروز قبل از مهمون کیبعد ... نزنه  یشما حرف ای ونیهما

آنا گفت شب ... گفته باشه  بایبه د میزد یحدس م. دیخودش هم نفهم یبود حت یدونم منظورش به ک ینم

 قراره با همون آدم مالقات کنه یمهمون

 جا؟ک -
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قراره اون آدم رو مالقات کنه و  یمهمون يدونست که تو یم یهمش مراقب بود بفهمه ول... دونست  یآنا نم -

کنم  یمن فکر م. گفت یبود که اون به من م ییزایچ نیالبته ا....  رونیبره ب یاز مهمون ارشیزد ک یحدس م

خونه  يخواست اونو تو یم. هرو مالقات کن ارشیخواست ک یآنا خودش م. دروغ بزرگ بود هیهمه قصه 

 آب کنه ریو سرش رو ز نهیبب دارتونیسرا

 دروغ گفته؟ یکن یچرا فکر م -

از  تایمطمئن شدم آناه دیشما به اون دختر عالقه دار دمیبعدش که د... ها  يچرا فکر نکنم؟ اون صحنه ساز -

به  یک. دیبه اون خونه رو کش ارشیندن کلو رفته نقشه کشو ارشیک شیپ هیکل قض دیکه فهم یهمون وقت

 یهست اونجا؟ ک راماکسونخبر داشت گ یامنه؟ ک ارشیدونست که اون خونه واسه کشتن ک یاندازه اون م

حتماً قبول کرده که بره اونجا تا با هم . اعتماد داشت تایبه آناه ارشیک ؟يشما به اون دختر عالقه دار دونستیم

 تهحرف بزنن و بعد هم اونو کش

 يآنا چطور... که همه حرفات درست باشه  رمیگ: حال گفتم یپا بند بمانم ب يتوانستم رو ینم گریکه د یحال در

 رفت؟ رونیاز کتابخونه ب

 ...که دعوت کرده بودن  یقیاون باند موس: سر تکان داد تند

 خب؟ -

 پول داد شونیکیآنا به  -

 بشه؟ یکه چ -

اجرا  یقیقطعه موس کیرفت اونا  رونیاز سالن ب ارشیقرار بود ک. میکتابخونه بود ياون شب تو تایمن و آناه -

 رونیاستفاده کنه بره ب یبعد هم آنا بتونه از شلوغ... که همه رو بکشه وسط و شلوغ بشه  يقطعه ا کی. کنن

 ... ارشیدنبال ک

 رفته رونیه که بباش دهید دینفر با کیباالخره ... چرته : از جا بلند شدم و گفتم دوباره

 رفته باشه رونیخودش ب يکه با لباس ها یبه شرط: مقابلم ستادیا

 .نگاهش کردم منگ

 رفت رونیو از کتابخونه ب دیدست لباس مث خدمتکارا پوش هیآنا : گفت
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. بوده اند یکوبیمشغول پا يسالن مرکز يهمه تو یوقت...  یآن شلوغ يتو یداشته ول سکیر یلیکار خ نیا 

مهم  شیبرا یک. یغرب ای یخونسرد برود سمت سالن شرق یلیخ زهایبه بهانه جمع کردن م تایبوده آناه یکاف

 دست مانتو شلوار کهنه دقت کند؟ کیخدمتکار با  کیبوده که به صورت 

 یلیخ يخور یم ییچا يدار یفکر کن یداد گفته بود وقت ییچا يبه من جوشانده به جا يکه انور يروز آن

آنجا در نقش  تایبود؟ آناه نیمنظورش به هم. گرید زیچ کی ای يخور یم ییچا يکه واقعاً دار یکن یدقت نم

مهم نبوده که به صورت آن  شیبرا یکس چیه. رفته رونیب یراحت از در اصل یلیخدمتکار ظاهر شده و خ کی

آن هم درست قبل از شام که همه خدمتکارها . خدمتکار بوده است کیخدمتکار توجه کند، چون به نظرشان 

لباس مبدل به جمعشان  کیاز خودشان با  ریغ یکیتوانستند بفهمند که  یفقط آنها م. آشپزخانه بوده اند يتو

خب او . فرصت خوب استفاده کرده است نیاند و آنا از ا بوده یکوبیدور هم مشغول پا هیبق. اضافه شده است

 شهیپدر و مادرش هم تیکرده بود که به خاطر وضع فیتعر میبرا. اش داشت يدر حفظ خونسرد یبیت عجمهار

به خانه  يفرار کیشب ها مثل  مهیپدر و مادرش ن يها یکه هم مسلک دهیچندبار د یحت. آماده فرار بوده اند

 .مهارت در استتار. بوده نیهم دهیپدر و مادر بهش رس نیکه از ا يزیاند و احتماالً تنها چ دهشان پناه آور

 خب؟: دمیکش آه

 لطفاً دینیبش: مبل و التماس کرد ينشست رو برگشت

باز بود و من حواسم بود  مهیدر کتابخونه ن: نشستم کنارش و آرام ادامه داد. دیبار یاز حرکاتش م یدرماندگ

 میدر رد شد فکر کنه دار ياز جلو یسزدم تا اگر ک یبلند بلند حرف م. ستین تایکه آناه نهیداخل و بب ادین یکس

کتابخونه  يتو میکه شاهد داشته باش ارنیب یدنیبرامون نوش میقبل از رفتنش خواست. میزن یبا هم حرف م

کتابخونه واسه جلسه که آنا  يتو نهیبچ زیم هیالزمه  دیمادر همون خانوم خودش هم اومد و از آنا پرس. میهست

ساعت بعد از  میبعدش آنا رفت و ن. کتابخونه هست يکنن آنا تو یکه همه فکر م میمطمئن بود گهید. گفت نه

منتظر  يانبار يتو. بود اریخب شانس هم باهاش  یول ندشیبب ینگران بودم کس نم... برگشت  يدر انبار

 کردمیر مفک... دستپاچه و هراسون بود  یلیخ... کتابخونه  يمونده بود تا آشپزخونه خلوت بشه و بعد برگشت تو

مرده  ارشیگفت ک داوم... رو بگه  یخواد همه چ یقبول نکرده و م ارشیک ای....  رونیرفته ب تایآناه دهید یکس

 چیتونستم ه یاون موقع واقعاً نم.... مالقات کرده  یبا ک دمیمرده بوده ونفهم ارشیکه ک دمیرس یگفت وقت.... 

من حرفش رو . کنند یرفتنش بزنم خودمون رو متهم به قتل م رونیراجع به ب یگفت اگر حرف. رمیبگ یمیتصم
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به من  نیکه من لوش بدم واسه هم دیترس یده بود و فقط مینقشه ها رو کش نیخودش ا. وقت باور نکردم چیه

 ارشهینگفت قصدش کشتن ک

 .شد یساکت نم یول. خواستم ساکت بشود. را محکم گرفتم و فشار دادم سرم

جرمش  کیمن شر. ما بود هیکردم؟ تمام مدارك عل یمن چه کار م. ام شده قرار دادعمل انج يمن رو تو -

 ... شدمیم

 ؟یگیرو م نایچرا االن ا -

 کرده ستیفرهمند رو هم سر به ن ایچون زو -

 میو چشم ها دیاتاق چرخ. گفت چرا کلوئه را کشته است یکه عل يمثل همان لحظه ا. دوباره. ستادیا ایدن

 .رفت یاهیس

 یفهمه ما دست ینم یگفت مطمئنه که کس یآنا م. وارد ماجرا کردم تایبا آناه یرو بدون هماهنگ ایمن زو: گفت

 ...معامله کردم بره زندان و  ایبا زو نیهم يبرا. بهش اعتماد نداشتم گهیمن د یول میماجرا داشت يتو

 یکثافت عوض: اش و کوباندمش به مبل قهی يانداختم تو دست

رو گم  ایآنا زو... کار رو کردم  نیدونم چرا ا ینم... دونم  ینم.... من چاره نداشتم : اش جدا کرد هقیرا از  دستم

 ...بره زندان مطمئنم  میو گور کرده که نتونه شهادت بده ما مجبورش کرد

 يتوبه فروتن گفته از تو احمق تر  تایکه آناه دهیگفت شن. کرده است نیبه فروتن توه تایگفت که آناه رفعت

فکر کرده اگر فندق من را بترساند و . استیآدم دن نیتوانستم باور کنم که فروتن احمق تر یم. ام دهیند میزندگ

 .شود یتمام م زیاو به قتل اعتراف کند همه چ

هم تو رو و هم ...  کشمتیمن خودم م... کثافت  يتو... کثافت  يتو: و فشار دادم شیانداختم دور گلو دست

 ... يتایاون آناه

 يدستم را از رو. بدنم به لرز افتاده بود. شل شدند میانگشت ها. به خرخر افتاده بود. کبود شده بود صورتش

به خس خس افتاده بود  ژنیکه به خاطر کبود اکس ییبا صدا. شد یخفه نم یبه سرفه افتاد ول. برداشتم شیگلو

 ...افتاده  یاتفاقدونستم چه  ینم یمن حت... نکردم  يکار... من ... من : گفت

 خفه شو: زدم داد

و بهش  دمیکش رونیرا ب اهمیتلفن س. دانست یهم م دیشا. هم در کار است ینام يمهم نبود بداند انور گرید

 نجایا ایب: زنگ زدم
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 دینیبب... دولتشاه  يآقا: شد و التماسم کرد بلند

 گم شو عقب: م عقبهلش داد. کرد یالتماس م یزدم و او هم دنبال سرم ه یقدم م داشتم

 نکردم يکار چیمن ه دیباور کن...  دینیبب: دهنش را فرو خورد آب

 نیبهش گوش بد. رو ضبط کردم تایآناه يمن صدا...  دینیبب: دیکش رونیب ریفلش پل کی دستپاچه

تو چرا باور ... رو بکشم  ارشیک دیمن چرا با... بفهم احمق .... من نکشتمش : گفت یآنا داشت م. را زد دکمه

 من نکشتمش؟ یکن ینم

 ياونو چکار کرد...  هیکدوم گور ایزو یاگه نکشت: زد یفروتن آمد که داد م يصدا بعد

 خفه اش کن... خفه اش کن : داد زدم. آنا بود هیگر يبعد صدا و

 نکردم يمن کار: قرمز را فشار داد و فکش کار افتاد دکمه

 وخفه ش: برداشتم طرفش زیخ

. معلوم شده بود زیهمه چ تیوضع نیحاال با ا. زدم یهنوز داشتم قدم م. مبل يجمع شد تو دهیترس یسگ مثل

ساخت و پاخت کرده بود تا  یبا فرح. بود و آن نقشه گند از آب درآمده بود دهیخر ياز مرتضو ينقشه ا تایآناه

آنکه به  یبود ب دهیبود و بعد نقشه کشتنش را کش مدهیکل ماجرا را فه ارشیک یرا رفع و رجوع کند ول هیقض

کار انجام شده  ياو را تو. کند یرا خراب م زیچون مطمئن بود فروتن آنقدر ترسوست که همه چ دیفروتن بگو

را بکشاند  اینقشه بکشد و زو ییرا نکرده بود که فروتن از ترس خودش تنها شینجایفکر ا یقرار داده بود، ول

کرده  یاختالسش خبر داشته و فکر م هیسر از خود فرستاده بود زندان چون از قض وتنرا فر ایزو. ماجرا نیا يتو

اختالس به قتل ربط  هیپس قض. خبر نداشته من پشت فندق هستم یرا تمام کند ول هیتواند قض یم يطور نیا

 ایدانسته من کوتاه ب یشده، آنا م یعصب نیهم ينوشته بود؟آنا برا یرا ک ینداشت؟ ربط داشت؟ آن نامه جعل

 .ستمین

 تون بود؟ ییکار هردوتا ای ؟يرو هم تو فرستاد یاون نامه جعل: طرفش دمیچرخ

 نامه؟ کدوم نامه؟: نگاهم کرد منگ

 خفه شو: تکان دادم سر

 د؟یکنیاالن با من چه کار م: را به دندان گرفت لبش

 خفه شو گفتم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٧٢٥ 

 نیآمد هم یداشت؟ بدم نم ستنیارزش ز یواقعاً زندگ. ه کردمرا باز کردم و به دماوند دود گرفته نگا پنجره

با هم  دیشا یحت. را کشته بود ارشیک تایآناه. تمام شود زیو همه چ نییپرت کنم پا يبلند نیلحظه خودم را از ا

 یواقعاً مهرداد؟ م... باارزش  زیتنها چ دیرس یارزش و مسخره به نظر م یب زیهمه چ. سر و سر هم داشته اند

که  يهمه زجر نیساخته اند؟ آن دختر بعد از ا تیکه برا یگند و کثافت یزندگ يتو یفندق را بکش یخواست

قدر  نیکند که مثل تو ا یزندگ یکنار کس ستیسالم داشته باشد؟ حقش ن یزندگ کیبرود و  ستیحقش ن دهیش

 .ندازمیب نییپا يخواست خودم را از بلند یدلم م یحت.بودم هشد یپوچ و توخال ست؟یهالو ن

*** 

چند ساعت . بود؟ مهرداد فقط چند ساعت بود که رفته بود یک. نشستم اریتقه به در خورد و من سرجا هوش چند

تلفن هم  يتو یکرده بودم که حاال بدون چک کردن ساعت با مرد ربات یآنقدر بدون ساعت روزها را ط قاً؟یدق

 119بار به  کیقبل از باز کردن در  مدآ یبدم نم. ته بودکه رف شدیدانستم که مهرداد حدود چهار ساعت م یم

. نبود ينه؟ اما حاال وقت باز ایدرست حدس زده ام  نمیبب. مشغول شوم میروزها نیساده ا يزنگ بزنم و با باز

برگشته باشد؟  دیزد؟ اصالً چرا با ینم زد،یاگر مهرداد بود که قبلش زنگ م. زد ینفر پشت در بود و در م کی

را  رونیب یرفتم پشت در و از چشم نیآمده دنبال مهرداد؟ پاورچ یعنی. باشد رضایعل دیشا. هم که داشت دیکل

که  نیدانست؟ مگر نه ا یکرد؟ مهرداد م یچه کار م نجایاو ا. که پشت در بود جا خوردم یکس دنیاز د. دمید

سرجا راست . دیکوبند؟ دوباره به در آمده بود من را از بودن کنار شوهرش منصرف ک رند؟یخواستند طالق بگ یم

نکند خودش او را فرستاده  ست؟یمن را بلد ن يجا یچکسیمگر مهرداد نگفته بود ه. صورتم گر گرفت. ستادمیا

نه؟ دستم رفت  ای یکنیدر را باز م... بس کن  يشاد یتمام شده؟ ه زیهمه چ نشانیسراغم که مطمئنم کند ب

 ؟يشاد: آرام گفت. دمیو دستم را پس کش دیکوب دررخانمش دوباره به اما قبل از آن که بچ رهیطرف دستگ

 زم؟یعز

که هنر  یلیخ. يگفت شاد یبه من م تشینها. کرد یمن را صدا نم يطور نیوقت ا چیه. مهربان بود لحنش

زد و هم  یحاال هم اسمم را صدا م یزد بدون صدا کردنم ول یداد حرفش را م یو من را خطاب قرار م کردیم

... را نشان بده؟ مسخره  ستتد میحاال بهش بگو. قصه شنگول و منگول افتادم ادی اریاخت یب زم؟یگفت عز یم

را که برداشتم  یگوش. زدم یبا مهرداد حرف م دیبا. رفتم سراغ تلفن نیفرستادم و پاورچ رونینفسم را آرام ب

 میدرباره مهرداد حرف بزن دیبا يشاد: گفت
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خوام منصرفت کنم  ینم ،یدون یرو نم ییزایچ کیتو  نیبب: آرام تر گفت. صبر کردمرا گذاشتم سرجا و  یگوش

 در رو باز کن يشنویاگه م...  یرو بدون یخب حقته همه چ یول یکه گرفت یمیاز تصم

 نجام؟یمن ا یدونست یشما از کجا م: دمیبه خودم جرات دادم و پرس. به تلفن نگاه کردم مردد

اجازه  رضایاز عل: زل زده بود یبه چشم نهیبود پشت در و دست به س ستادهیا. در یچسباندم به چشم چشم

 گرفتم

او موافق رابطه .ندارد یبودنش مشکل یعنیهستم  نجایگفته بود من ا رضایاگر عل. خبر داده بود رضایپس عل آهان

 رهیدستگ. را بزند شیاهم به زن مهرداد بدهد تا حرف ه یفرصت کی دهیالبد به نظرش رس. من و مهرداد نبود

 کیته نگاهش . و خونسرد يجد. بود به من هزل زد. بود ستادهیحاال مقابلم ا. را چرخاندم و در را باز کردم

ورودش را  ينتوانستم جلو یدر را هل دادم ول. کردم یدر را باز م دیآمد جلو، نبا. ترساندم یبود که م يزیچ

حاال ازش . لبش نشست يرو یآمد داخل و در را بست و لبخند مطمئن. امکانش نبود لیدست عل کیبا . رمیبگ

زندان نمونه اش  يتو. به شکار یشکارچ کینگاه . شناختم ینگاه را خوب م طرز نیمن ا. دمیکش یخجالت نم

توانستم  یم. داشت دیاتاقم کل. بود ستادهیاو سرجا ا یعقب عقب رفتم و خوردم به مبل ول. بودم دهید ادیرا ز

کتک  امیم يدیکه دور و برت د ییزنا نیع یکن یفکر م هیچ: آمد جلوتر و گفت. بروم آنجا و در را قفل کنم

 اد؟یو فر غیو ج يکار

 مرد؟ هیاونم واسه : شد زیبه شدت تمسخرآم لحنش

 .باز احساس خجالتم برگشته بود. نبود یجالب تیموقع یبود ول یعنی. ته ذهنم نبود که جوابش را بدهم یچیه

 میبر دیلباس بپوش با: سرد و خشن شد لحنش

 جا؟...ك: عقب عقب رفتم. دیلرز قلبم

و  ختهیبه هم ر. جلوش قد کوتاه بودم. بود رینگاهش پر از تحق. ستادیا میمحکم آمد رو به رو يگام ها با

از  ي؟ حق داشتم تعجب کنم نداشتم؟ بعد از چند ماه دورداده بود حیزن ترج نیمهرداد من را به ا. بدقواره بودم

 .کینزد یلیخ. بود کینزد تیواقع الرفته بود و حا ادمیاز  زیآنا انگار همه چ دنیو ند يعاد یزندگ

 بجنب: را گرفت و آرام تکانم داد کتفم

 دولتشاه زنگ بزنم يبه آقا...به مهر دیاول با. خورم یتکون نم نجایمن از ا: گفتم

به هردوتاتون  گذرهیخوش م... مهرداد ... راحت باش .. بگو : کتفم فرو رفتند يتو شیزد و انگشت ها پوزخند

 انگار
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خودت رو  يکمبودا: نگاهش کردم زیت. قضاوتم کند یدادم کس یمن اجازه نم. هرچه که بود مهم نبود تیواقع

 مسخره کردن من هینکن ما

 زود باش: هلم داد محکم

 ....ایگفتم نم: چنگ انداختم به دستش. خواستم راحت وا بدهم ینم یدستم بند گردنم بود ول کینداشتم،  جان

 هیزندان بودم  يمنم تو یدونست یم: مبل يو هلم داد رو میگلو خیدست گذاشت ب. نداد حرفم تمام شود اجازه

 ؟یزمان

 ای... ترسن دو راه دارن  یم يزیچ از یآدما وقت: بود میگلو خیصورتم، دستش هنوز ب يخم شد رو. ماندم ساکت

 . ...جنگنیو باهاش م کننیم يخودشون رو قو ای زننیخودشون دورش م الیو به خ کننیاز اون ترس فرار م

اگه دوباره با  یمونن حت یدسته اول تا آخر عمر به خاطر اون ترس بدبخت م: شل شد و دوباره لبخند زد دستش

 ترسناك مواجه نشن زیاون چ

 که ترس خسته بشه و گورش رو گم کنه شنیدسته دوم اونقدر مشغول جنگ م یول: صورتم بود کینزد

 بلند شو: را برداشت دستش

 که به مهرداد زنگ نزنم ینه تا وقت....  امینم ییمن جا. يمنو به زور ببر دیبا يخوایاگه م: دهانم را فرو دادم آب

بعد لبش به باال قوس برداشت . بود یخیسمه سرد و مج کی نیع. نبود یچیتهش ه. شیچشم ها يزدم تو زل

حرکت دستش رفت سمت دست  کیدر  میهمان طور که زل زده بود به چشم ها. و پوزخند دوباره پررنگ شد

تنم . فشار داد که نفسم بند آمد يدستم را جور. دهانم يرفت رو گرشیچپم که بند شده بود به گردنم و دست د

 رهیت يرشته عرق سرد رو کیدرد شد  ي هیاشک از چشمم راه افتاد و بق. بزنم غیجتوانستم  ینم یحت. شد خی

 .دمیلرز یم. پشتم

 شو... ند ...لَ...ب: گفت

با همان . نکنم هیکردم گر یسع یرفت ول یم یاهیچشمم س. ناله ام درآمد يو صدا دیرا عقب کش شیها دست

 امینم: لرزان گفتم يصدا

دلم . وتار شد رهیت میچشم ها يجلو ایکه دن چاندشیپ يبار جور نیدوباره چنگ انداخت به دستم و ا یعصب

 احمق يدختره : اتاق و گفت يهلم داد تو. کتفم را محکم گرفت و بلندم کرد. ضعف رفت

 کیاس هم وقت ها التم یگاه. جان بودم یحال و ب یب. را که گوشه اتاق بود برداشت و تنم کرد یو شال مانتو

 با من نداشته باش يکار... تو رو خدا : گفتم. يراه خوب است که بدبخت تر نشو
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باهات  يکه کار یهست یتو ک: دیلب غر ریز. آنا اهلش نبود. خواست یکردن هم جا داشت و آدم اهل م التماس

 يایمن با اون احمق کار دارم و فعالً تو خوب به کارم م. داشته باشم

خوام معامله ات  یفقط م. کنم تتیخوام اذ ینم... من : مجبورم کرد بلند شوم و نگاهم کرد دمیرا که پوش مانتو

کمکت کرد  یک یبهشون بگ يبعد مجبور... و بعد زندان  يبرنت کالنتر یم يراه بنداز ادیو فر غیاگه ج. کنم

 بره زندان آره؟ يکه نخوا يدوستش دار نقدریا...  یفرار کن

 يسر زده آمده بود تو یمثل همان روز که آن دختر معامالت ملک. دیرس یکاش مهرداد سر م. نگفتم یچیه

. بغضم را فرو دادم. جا نیخوردم هم نیمثل همان روز که زم. سوختم یتب م يکه تو يمثل همان روز. خانه

تنها . زم قفل کرده بودمغ یول. کردم یم يکار کی دیهم خودم با ییجا کی. قرار نبود مهرداد سوپرمن باشد

 باشه: دمیآه کش. دیترک یبود که از درد داشت م یکه حواسم بهش بود دست يزیچ

سوار شدم و پشت به . زد یچراغ آسانسور چشمک م. نگاه کردم کیو تار کیبه راهرو بار. سرم راه افتاد پشت

 .دیتوانستم بدوم؟ مثل همان روز فرار از زندان؟ شا یم. ستادمیآنا ا

. نبودند االتیموقع عمل فقط خ یول دیرس یآسان به نظر م زیافتاد همه چ یاتفاق م االتمیخ يها تو نیا اگر

خسته شده بودم و  یهمه درماندگ نیاز ا. گوش به زنگ هم بود يتایآناه. هم بود یتوان بدن. ترس هم بود

 .آمد یاز دستم برنم يکار

در را باز . پارك شده بود یسمند مشک کی یبلوك آپارتمان يه رورو ب ابانیو درست در خ میشد ادهیآسانسور پ از

را بست و قفلش  نیدر ماش. بدنم رد کرد و بست يکمربند را از رو. یصندل ينشستم رو. نمیکرد و خواست بنش

 یخونسرد و ب یلیخ. نگاهش کردم یرچشمیز. به دور و برش انداخت و از در راننده سوار شد ینگاه. را زد

راحت با  الیکه ترسش را با خ یمثل کس. دیکش قینفس عم کیبعد . نشست پشت فرمان و راه افتاد. تفاوت بود

 م؟یجدا بش میخوا یبهت گفته چرا م: گفت میآمد رونیاز مجتمع که ب. باشد ختهیر رونینفس ب کی

 ه خودمون مربوطهگفته ب: آرام لب زدم. میخور یفقط گفته بود آنا و من به درد هم نم. بود نگفته

 خوبه... که به خودمون مربوطه  -

 .بود تیلبخندش حاال پر از رضا. نگاهش کردم متعجب

 ...دولتشاه  يمن و آقا... من با : گفتم

 خب... راحت باش تو و مهرداد ... دولتشاه  يهاه آقا: دیخند بلند

 وقت چیه.... نداشتم  يرابطه ا چیمن باهاش ه -
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توانستم  یم. که مقابلم بود يبه چراغ قرمز. ها بود نیحواسم به ماش. یاصل ابانیخ يت توتکان داد و انداخ سر

بشوم و التماس کنم من را  نیماش کیسوار . رونیقفل کمربند را بزنم و بعد زبانه قفل در را بکشم و بپرم ب

 يگرداند تو یام و من را برم وانهیگفت د یم سردخون یلیآمد و خ یآنا م افهیو ق ختیر نیبا ا یبدهند ول يفرار

 .دمیآه کش. نیماش

 ینیبیفکر فرار رو نکن که بد م -

 ربط داره؟ ارشیبردن من به مرگ ک: گفتم. خواند یفکرم را هم م یحت

 .اتوبان کی يانداخت تو. نگفت یچیه

 ...خواد جدا بشه  یچون مهرداد م -

 خفه شو بذار کارم رو بکنم -

آدم .... مهرداد : بعد گفت. قیآه عم کی. دیآه کش. لبم را به دندان گرفتم. گاه کردمنشستم و به رو به رو ن صاف

 هیفقط تک بعد هیخوب

 يزیچ يتو یوقت: همان طور آرام و مطمئن گفت. کرد یاز شوهرش دفاع م نکهیاز ا. متعجب. کردم نگاهش

 یشیهات باهاش نخونه اون وقت دچار مشکل م قهیاگه سل شهیبراش مهم م زیچ کیفقط همون  شهیغرق م

شده،  پیچ یلیخ داًیهاش جد قهیالبته سل: زمزمه وار گفت. دیدوباره آه کش. دوباره پوزخند زد. نگفتم یچیه

 نگران نباش

 .نباشم یکردم عصب یبستم و سع چشم

 ؟يرو دوست ندار یتو کس: به من انداخت و دوباره به رو به رو نگاه کرد ینگاه مین

 .نگفتم یچیه

 ؟يندار -

 نه -

خواست بداند چقدر شوهرش را دوست  یم ایکرد؟  یم حتمیداشت نص. بود بیعج یکم طیشرا نیدر ا حرفش

 .کارها کرده بود یلیبود که به خاطر من خ یزن همسر کس نیدارم؟ ا

 نبوده يطور نیرابطه تون خراب شده چون ا... به خاطر من  یخواد فکر کن یدلم نم... من : دمیکش آه

فکر رو کردم؟ تو  نیمن ا یکن یچرا فکر م: سرش مرتب کرد يشالش را رو یعصب. کرد ادیرا ز نیماش سرعت

 باور کن یستیاونقدرها هم مهم ن
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 .استیکار دن نیمسخره تر فتهیآدم خودش کیدادن  يانگار دلدار یاش بدهم ول يخواستم دلدار یم

... هه ... شرکتشون ... که انتخابش کردم، من بودم که شرکتشون رو  من بودم نیا: سرعتش را کم کرد دوباره

رو  رایخوان تقص یحاال م... گند پشت گند ... رو به اون رو کردم، اونا فقط گند زدن  نیرو از ا شیمن زندگ

 ارن؟یخوان سرم ب یم ییتا هر بال نمیشیکردن م الیخ... بندازن گردن من 

 .گردن مهرداد مثالً. باشد یدور فرمان قفل کرده بود انگار کردن کس يرا جور شیها انگشت

 مزخرفه میاست که زندگ هیبق ریکردم تقص یشونزده سالم بود فکر م یمنم وقت: گفتم

االن هم  تیزندگ: قفل شده گفت يبا همان دندان ها. دیلرز یچانه اش م. دمینگاهم کرد که واقعاً ترس يجور

 يمامان کلفت؟ فکر کرد هی چاره؟یب يبابا هیمرد احمق؟  هیعشق  ؟یبال یهش مکه ب يدار یچ. مزخرفه

 آرزوهاته تیقرمز نها نیماش هی اشتنخب آره واسه تو د کنه؟یرو به اون رو م نیرو از ا تونیمهرداد زندگ ؟یزرنگ

 دوباره پولدار شد یوقت یخره ول یمهرداد برات ده تاش رو م: دیخند یعصب

 یلیمن خ: گفت. متوجه حرکتم شد. خودم جمع شدم يتو... نکند او قاتل  ؟یخاطراتم را خوانده بود؟ ک دفتر

شما  نیکردم ب یوقت باور نم چیاگه خودم اون دفترت رو نخونده بودم ه... دونم مهرداد دوستت داره  یوقته م

 دایپ ایکه از ک ییاون عکسا.... م بعله ه با ارشیبدم که مطمئن بشه تو و ک یبیخواستم ترت یم...  نبوده  یچیه

 تختت ریکردن رو من گذاشته بودم ز

  یول: نگاه تند به صورتم انداخت و دوباره سرچرخاند به رو به رو کیبرگشت و . و منگ نگاهش کردم رانیح

 شد سیپل  بیمرد و عکسا هم نص ارشیبکشم، ک شیصحبت رو با مهرداد پ نکهیقبل از ا

 ...رو  ارشیتو ک: ت تکان دادمرا به زحم زبانم

 نه من فقط بهش کافور دادم: زد پوزخند

وقت  چیتو ه...  يبر یرآبیو مث زنا ز یزن باش دیوقتا با یبعض: دینفس کش قیعم. دیگو یم یچ دمیفهم ینم

 ؟ینرفت یرآبیز

 بهش؟ يچرا کافور داد: زدم لب

 ؟یقدر خنگ نیهم شهیهم... بشه  باید الیخ یکه ب: زد پوزخند

 ...به  یکافور چه ربط -
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 يخواست چه کار؟ من کار رو براشون راحت کردم، کار یم لیشوهر عل باید... خنگ چاق  يدختره : دیکش داد

اون نامه  نیواسه هم.... ساسان جونه  شیدونستم دلش پ یم. بهونه از هم دور بشن نیکردم هردوشون به هم

 رو فرستاده بود واسه من یجعل

فرستاده بود؟ همان نامه  یرا ک یبود؟ نامه جعل یمنظورش به ک. شیاز حرف ها. آوردم یدر نم شیاز کارها سر

 ....گفت من و مهرداد  یهمان که م... مرد  کیبا  ارشیگفت ک یکه م يا

 کشت؟... رو  ارشیک باید: دمیکش قینفس عم کی. دیچرخ ینم زبانم

بشود خب چرا  ارشیخواسته زن ک ینم شیه خاطر پسر عموب بایگفت د یجور که آنا م نیا. ساکت ماند دوباره

بهانه از هم جدا بشوند؟ حتماً  نیکند؟ که به ا لشیکه عل دادهیکافور م ارشیقبول کرده زنش بشود؟ آنا به ک

 يبرا. توانسته خودش را خالص کند یبهانه م کیآن قدر مجبور که فقط با  ردیرا بگ بایمجبور بوده د ارشیک

 .سوخت شیتواند ازدواج کند؟ دلم برا یگذاشت؟ تا بفهمند مشکل دارد و نم یقرص ها را دم دست م نیهم

 خان؟ ونیهما ره؟یرو بگ بایرو مجبور کرده بود د ارشیک یک: گفتم

 يکم از مغز آکبندت استفاده کرد هیچه عجب : دیخند بلند

پس . دانست یرا خوب م نیآنا هم ا. ردمیم ریگفت بم یاگر م یحت. زد یحرف نم ونیحرف هما يرو ارشیک

هم الزم بود؟ چون  لیچرا؟ دل. ازدواج خالص کند نیرا بدون آن که خودش بداند از ا ارشیکار را کرد تا ک نیا

 .شد یآنا تنگ م يشرکتشان و جا کیشد شر یم باید

 با؟ید شیپ ؟يبر یمن رو کجا م: گفتم

 افتم زندان یبندازه وگرنه من م ریپست فطرت رو گ يبایاون د دیمهرداد با... نه احمق جون : تکان داد سر

 به من داره؟ یچه ربط نیا -

اون حرف من رو باور ... رو بهش گفته  یاالن فروتن رفته سراغش همه چ... چون مهرداد هم احمقه : دیکش داد

 مجبوره باور کنه حاال خفه شو یمن باش شیتو که پ یول... کنه  ینم

 اهیدر س کیآنا هم خانه امن داشت؟ دو لنگه . دانستم کجاست ینم. محله خلوت و ساکت کیه ب میبود دهیرس

تراس و معلوم بود از  ينشسته بود رو ینکیع يرمردیپ. بود یمیخانه قد کی. را برد داخل نیرا باز کرد و ماش

ما . خورد یم رشیداشت از ظرف ش دیفو س اهیگربه س کی شیکنار پا. برد یلذت م يزییروز پا کیآفتاب ظهر 

 رونیهم از در ب ریزن پ کیکه شدم  ادهیپ. تکان نخورد شیاز جا یول رمردیپ. دیدست از خوردن کش دیرا که د
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 يانگار دو آشنا... آنا هم همان قدر پرنفرت زل زده بود به زن . آمد و با خشم به آنا و بعد به من نگاه کرد

 بلند شو: و گفت رمردیطرف پ دیچرخ یحرف چیه یزن ب.... باشند  یمیقد

: آنا نگاهم کرد. گربه هم دنبالشان رفت. بند شد و عصا زنان رفت داخل یصندل ياز رو یآدم آهن کیمثل  مرد

 فتیراه ب

 .شدم یآزاد م ای مردمیم ای. نقطه آخر است نجایکردم ا یحس م. تکان دادم و جلوتر راه افتادم سر

*** 

 یفروتن چشمش به من بود که حرف. داد یرا تکان م شیو زل زده بود به فروتن و پا زیه منشسته بود لب يانور

 یکه نم يتنها کار. و چرا مجبور شده به سواالتش جواب بدهد ستیمرد ک نیا میبگو ایبدهم  یحیتوض. بزنم

. منتظرمان مانده بود رونیبود داخل و همانجا آن ب امدهین یهم بود ول رضایعل. بود نیخواستم انجام بدهم هم

اش تجاوز  یآدم زندگ نیتر کیبه نزد دهیرا داشتم که شن یلحظه حس آدم نیدر ا. داخل دیاینخواست ب يانور

سر و صدا  یکند که ب ریرا اج یکی ایبکند  يبکند؟ آبرودار تیچه کار بکند؟ شکا دیداند بعدش با یشده و نم

 متجاوز را بکشد؟

 ؟يسفته هات رو بهت بدن و بعد هم فلنگو ببند ياالن توقع دار: گفت يانور

 هیمهم چ زیاون چ گمیبعدش م: دینال فروتن

 انیخودش را م رمیفروتن را بگ قهیبار چندم  يآمد و تا بخواهم برا نییپا زیاز لبه م يانور. رفتم طرفش یعصب

 رونیبرو ب: میچشم ها يما انداخت و زل زد تو

 رمینم: دمیکش عقب

 تا خبرت کنم رونیبرو ب: را آرام هل داد به طرف در من

 ایب یعل: بلند گفت بعد

 رمیخواد خودم م ینم: فاصله گرفتم و دستش از شانه ام افتاد ازش

رفعت نشسته بود پشت . رفتم رونیدر را باز کرد و من همراهش ب یعل. دیفروتن نگاه کردم و او چشم دزد به

که بخواهم  مینبود یتیدر وضع. خودم همه را مرخص کرده بودم. نبود دفتر يتو یکس چیو جز او ه زشیم

به  تیوضع نیا يتو نکهیاز ا. ودمب یاز دست او هم عصبان. گفت که رفعت را نگه دار يآنجا باشد اما انور یکس

بود نگاه کردم و  ستادهیکه ته سالن رو به پنجره ا رضایبه عل اریاخت یب. بود یفکر جوش دادن رابطه رفعت و عل

 دوتا قهوه: رو کردم به رفعت
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. میزل زد رونیو در سکوت به ب ستادمیو کنارش ا رضایرفتم طرف عل. حرفم تمام شود و از جا بلند شد نگذاشت

 ؟يبهتر: آرام گفتم

 قاتله؟ یکن یفکر م: تکان سر اکتفا کرد و بعد رو کرد به من به

 شده يبد يایدن: دیآه کش. دمیبه صورتم کش یباال انداختم و دست شانه

 دولتشاه؟ يآقا: گفت رفعت

زل زده بود به صورت رفعت  یتعارف چیه یب یعل. رفت و برگشت رضایاو و عل نیطرفش و نگاهم ب دمیچرخ

 زیم يرو دیبگذار: گفتم. رفعت حواسش به او نبود یول

 ایب: یگرداندم طرف عل سر

سرم . خوردند یم دنیبه درد خواب بیکه عج یپت و پهن يکاناپه ها يرو میو نشست میسر رفعت رفت پشت

دادم به لبه اش و  هیسرم را تک. نرم و راحت بودند. نمیکاناپه ها بنش نیا يتا حاال نشده بود خودم رو. منگ بود

به  یبه ک...  دهیفهم يدونم چه جور ینم: گفت یحواسم به اتاقم بود و فروتن که هراسان و بلند م. چشم بستم

هم  شیکی... آدم جمع کرده بود  یدونم همه جوره دنبالش بود بفهمه، کل یفقط م... دونم  یسم نمق یک

 کرده بود داشیها پ یتازگ...همکار خودتون بود

 نیبش: دست گذاشت سر شانه ام یعل. شدم زیخ میباز کردم و ن چشم

 گهیداره م یچ -

 يعجب مزه ا: و ابرو باال انداخت دیچش یاش را برداشت و کم قهوه

: نگاه کردم یدوباره به عل. انداخت ینگاه میکاغذ بود ن يرو يزیبه رفعت که خونسرد مشغول نوشتن چ بعد

 گه؟یم یچ

 نشستم از کجا بدونم؟ نجایمن ا: شانه باال انداخت یعل. شده بود فیدوباره ضع شانیصدا

 اریدرن يازب وونهید نیبش: بلند شوم که تشر زد خواستم

 شدم از دست تو وانهید: دیلب غر ریز یحرص. متعجب نگاهش کردم. ترسناك بود لحنش

 ؟یبگ يخوا یم يزیچ: گفتم. خودکارش را گذاشت وسط دفترش و نگاهمان کرد رفعت

 نه -

قهوه ات رو : طرفم دیچرخ یعل. کرد یام م یمحکم بدتر عصب يگفتن ها» نه« نیا. مشغول کارش شد دوباره

 وربخ
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 ؟يخور ینم: آرام گفت. دادم به مبل هیو دوباره تک دمیگردنم را مال پشت

 خورم یپس من م: آرام تر گفت. بسته سر باال انداختم چشم

 یدور م يجا کیکه انگار از  يبحث و مشاجره فروتن و انور يو صدا دمیشن یمزه مزه کردن قهوه را م يصدا

 ایب یعل: گفت يباالخره انور. آمد

 نگفت مهرداد یکجا؟ گفت عل: نگاهم کرد. نشستم اریهم هوش من

 یم: کالفه خم شدم به جلو و زل زدم به رفعت و گفتم. محکم رفت داخل اتاق و در را بست ییقدم ها با

 با ما؟ یکن يهمکار یخواست

 ن؟یرو گرفت متونیتصم: نگاهم کرد يجد

 د؟یشناسیرو که تو اتاقن م ییاونا -

 نه -

 باور کنم؟ دیبا -

 یفروتن نم يکه آقا یمهم زیزنم اون چ یحدس م یول دیباور نکن دیتون یم: فرستاد رونینفسش را ب خونسرد

 ه؟یگه چ

 ه؟یچ: زشیم يشدم و رفتم جلو بلند

 برگ آس خانم شماست: نگاهم کرد يجد یلیخ

 ارمیسر در نم: به هم گره زدم ابرو

رو  یهمه چ نیاون جور که شما بلند حرف زد: هم قفل کرد يرا تو شیگردانش و دست ها یداد به صندل هیتک

 دمیشن

 خب؟: ستادمیا راست

 ...خانمتون  دیکن یفکر م -

 قدر نگو خانمتون نیا -

 نه؟یاز ا ریغ... هنوز زن شماست : باال انداخت شانه

شما  يچه طور شهیهم.. . ستیبه شما ثابت کنه که قاتل ن دیخانم دادخواه باالخره با: به صورتم دمیکش دست

 کنه؟ یرو مجبور م
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مثل آن طرح . راه فرار کی. وقت مبادا يبرگ برنده داشت برا کی شهیهم... آنا . شد اهیبستم و همه جا س چشم

سر درآوردن از  يتالشش برا ای. یفروختن طرح به فرح ای. کرد یتر م يرقبا قو يکارگاه که ما را جلو يدزد

گزارش  دیآنا چرا با... را  نمیماش استخو یکه م یهمان شب ای. دمیکش یکمک به فندق م يکه برا یینقشه ها

رفعت هنوز . چشم باز کردم... روم  یکه مطمئن شود سراغ فندق نم.... دانم؟  یفندق را م يرد کند که من جا

 یلعنت یدونیم یتو چ: گفتم. امکان نداشت. کرد یمطمئن نگاهم م

 ایب: نگاهم کرد و گفت. آمد رونیب رضایهمان وقت در باز شد و عل. نکرد یحرکت چیه صورتش

 نیماش: نگاهم کرد. واریداده بود به د هیتک نهیفروتن دست به س يرو به رو يانور. شتاب رفتم داخل اتاق با

 بوده ابیرد رشیز یعل

حاال : او خونسرد گفت. ماند یعل يو رو دیهر سه نفرشان چرخ نینگاهم ب. داد به آن هیدر را بست و تک یعل

 نهیخواسته منو بب یم شیچرا از دو روز پ دمیفهم

 ؟یک -

 تایآناه -

 آخه؟ یآنا دوباره اومده سراغ تو؟ واسه چ -

 که باهات حرف بزنم...  يو زار هیگر: باال انداخت شانه

 خب؟ -

که  یخب اون یکنم ول یو چک مر نمیماش شهیالبته من هم... گذاشته انگار  ابیرد نمیماش ریز گهید یچیه -

 دونسته کجا بذاره یکمکش کرده م

 خطرناك يجاها يمن حواسم بود باهاش نر یتو هم داشت ول نیماش: در فاصله گرفت و جلوتر آمد از

 ... ینی: نگاه کردم يبه انور منگ

احتماالً : دوباره راهم را سد کرد یعل. بود؟ رفتم طرف در تایآناه شیحاال فندق پ. کرده بود دایفندق را پ يجا آنا

 تا حاال از اونجا بردتش

 ...بلوف زده بهتون : کنار دمشیکش

تونه  یکجا م نیمهرداد خوب فکر کن بب: و خونسرد گفت ستادیاو ا يجلو يانور یبرداشتم سمت فروتن ول زیخ

 برده باشدش

 کنه یخفتت م سیاونجا پل يفندق رو هم گزارش کرده، پات رو بگذار يمطمئن باش تا االن جا -
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 ....اثر انگشتم اونجا مونده . اونجا بودم شبیمن د... باشن  نجایراه ا يتو دمیشا: بهشان نگاه کردم کالفه

 ... يکار نیهمچ. ستیاحمق ن تایآناه: دینال فروتن

 تو خفه شو: زدم داد

 ....تونه  یفکر کن کجا م... مهرداد  ستین تیچه خبره االن وقت عصبان سسسیه: گفت يانور

گزارش  سیبه پل. اونه شیپ يشاد یدون یخواد مطمئن بشه که تو م یاون فقط م: نگاه کردم و ادامه داد بهش

 کنه بیرو تعق یبهش کمک کرده تو و عل یبدونم ک دیماجرا تموم بشه با نیا یهرچند وقت..  دهینم

 دونه یبهزاد م: گفتم

 بهزاد؟ -

 ...رو بده دست اون گفتم بهت  نیخواست ماش یکه منو نگه داشت م یاون شب. باغمون کارگر -

ردت رو زد  شهیبهش گفته از تلفن م یهرک... کنه  دایخواسته تلفنت رو پ یواقعاً م. نه اون جا راست گفته -

 رو هم داده ابیرد شنهادیاحتماالً بهش پ

 ...دیشا... ه باشه نکرد داشیهنوز پ دیشا: مبل ينشستم رو درمانده

 زنگ بزن يخوا یم یکرده ول داشیمطمئن باش پ... ترسه  یزنت بدجور از زندان م -

. نگاه کردم يبه انور دیناام. پشت خط نبود یکس یخورد ول یافتاد به تلفن و شماره را گرفتم بوق م ادمی تازه

 رم؟یشماره آنا رو بگ: گفتم

رو  نشیحتماً ماش نگیپارک يتو ياگر بر... دونه ممکنه تلفنش کنترل بشه  یاحتماالً اونم م: پوزخند زد يانور

 ینیب یهم م

 ...آب  وانیل هی شهیخانوم م: گفت یعل. دوباره نشستم. رفت یاهیس میجا بلند شدم و چشم ها از

 یتو چ: شمقابل ستادمیا. رفعت آمده بود وسط سالن. رفتم رونیکند ب يبخواهد کار یبلند شدم و تا عل دوباره

 کجاست؟ يشاد ؟یدون یم

خونسرد  یلیخ. رضایو عل يبه من نگاه کرد و بعد به انور هیرفعت اول چند ثان. رونیآمده بودند ب یو عل يانور

 داشت؟ نهیک شتریب یاز ک تایآناه...  یمیقد يها نهیسراغ ک رهیم شهیهم رهیآدم بخواد انتقام بگ یوقت: گفت

 متوجه نشدم: گفت یعل. شدند کترینزد یو عل يانور

 کالیبار: لبخند زد يانور

 .زد و نگاهم کرد یبشکن
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 ه؟یچ: گفتم یعصب

 داشت؟ نهیاز همه ک شتریب یزنت از ک... جواب خانوم رو بده : گفت يجد يانور

و  گردن مامان يکه تو دمید یآنا را به وضوح م يچنگال ها. فرستادم رونیب دهیبر دهیبستم و نفسم را بر چشم

 ...خونه : چشم باز کردم. باباش فرو رفته بود

 باباش: و لب زدم ستادمیو پشت به رفعت ا یو عل يبه انور رو

 خوبه آدرس؟: نگاه کرد و گفت یبه عل يانور

دونم  یالبته نم: يانور يتکه کاغذ بلند را گرفت جلو کیو  زشیرفت سمت م مییبگو يزیآنکه ما چ یب رفعت

 عوض نشده باشه

 نه؟یهم: کاغذ را گرفت مقابلم يانور

جا  نیخب هم یلیخ: گفت يانور. تکان دادم دییبه تا يکه دستخط رفعت بود نگاه کردم و سر یبه آدرس جیگ

 میبر یعل. تا برگردم یمون یم

 باشم دیمنم با: دراندم چشم

 دیبا یکیاون مردك هم . یدست و پا هم هست يتو... دوباره  ياالن تحت نظر شهینم: باال انداخت شانه

 مراقبش باشه

 حرف داره برات بزنه یهم احتماالً کل شونیا: رفعت اشاره کرد به

مثل . بدجور حواسش به رفعت است. حواسش به رفعت است یکه عل دمیلحظه د نیرفتند و در آخر رونیدر ب از

فروتن آمد . کاناپه يمصرف ولو شدم رو یب يخسته و از پا افتاده مثل موجود. که مقبول افتاده باشد یکس

 دولتشاه؟ يآقا: رونیب

رو نکن،  بیوقت برگ آس رو قبل از اونکه معامله ات جوش بخوره واسه رق چیه: آنکه نگاهش کنم گفتم یب

 برگرد تو اتاق

 من کمکتون کردم یول: دینال

 رو استخدام کردم؟ يورچرا ان يفکر کرد: زدم و همان طور که به رفعت زل زده بودم گفتم پوزخند

 یآنا االن چه غلط یگفت یاگه نم یحت. مث تو رو بخونه برام ییکه فکر احمقا: طرفش و نگاهش کردم دمیچرخ

 يکمک رو تو نکرد. دیفهم یم يهم انور کنهیم
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: از جا جستم و داد زدم. رفت سمت رفعت یداشت م. فروتن آمد جلوتر. کرد یخونسرد به فروتن نگاه م رفعت

 شو تو اتاقگم 

. اتاق يجمع شدند و هراسان برگشت تو شیکه صاحبش بهش تشر زده باشد شانه ها يسگ پاسوخته ا مثل

 خون خودت رو حروم نکن خودیافته گردن تو، ب یم رایهمه تقص یکن یخودکش: بلند گفتم

 خب: دمینفس کش قیعم

 ؟یدون یرو م زیهمه چ نیاز کجا ا: گفتم. زشیبرگشت پشت م رفعت

اش  هیبق...  نیرو از پرند برد یدونستم اون شب ک یمن م: را برداشت و وسط انگشتانش گرفت خودکارش

شما  دیاز من پرس میمستق انیروز بعد اون جر نکهیبشه، مخصوصاً ا میکه زود تسل ستین یزن تایآناه. راحت بود

 .... ییکجا

لذت  یلیحل کردن پازل خ: دینفس کش قیعم. فتداد و فرو ر يخودکار تقه ا يخودکار را فشار داد و مغز ته

 بخشه

 .بود نیسنگ یلیخ. بود نیسرم سنگ. صورتم يرو دمیکش دست

 کمکت کنم يخوا یشما نم یول... دوبار بهتون ثابت کردم مورد اعتمادم : گفت آرام

توانستم  ینگران فندق هم بودم و نم. تمام شده زیهمه چ نمیخواست بخوابم و بعد چشم باز کنم و بب یم دلم

 .جفتشان االن از دسترس خارج است یچون مطمئن بودم گوش يزنگ بزنم به انور

را قبول کرده، آنا  تایآناه يبازار طرح دزد ياز ترس شکست تو ونیهما. نمیکردم پازل را دوباره از اول بچ یسع

 یاست که م یآنا مدع. دهیرا فهم هیقض ارشیب کرده و کقال یطرح شکست خورده و آن را به فرح دهیفهم

مواجه  ارشیگفته فروتن با جسد ک هرفته و ب رونیب یاز در اصل یهمانیحرف بزند و شب م ارشیخواسته با ک

خودش نگه دارد تا  شیکند و او را به عنوان برگ برنده پ دایفندق را پ يکرده تا جا ریآدم اج یبعد هم کل. شده

که به خاطر  يفرهمند ایو زو دیگو یاست آنا دروغ م یحاال فروتن مدع. قاتل نفرستم زندان يمن او را جا

و از ما اختالس کرده و  ختهیهم ر ياز ما به شرکت آمده و بعد به خاطر انتقام از نامزدش با سرمد رو یجاسوس

 یو م دیگو یفروتن دروغ م ای نجایا... کشته شده  تایآناه کرده به دست دیبعد هم رفته زندان فندق را تهد

اما تا معلوم نشود آن نامه ... کارها را کرده  نیواقعاً آنا همه ا ای ندازدیهچل ب يرا تو تایآناه يجور نیخواهد ا

 دهم باور کنم حق یم حیقتل دارد ترج نیبه ا یوسط نوشته شده و اختالس سرمد چه ربط نیا یچ يبرا یجعل

 کیمثل  شیگذشته که کشتن آدم ها برا یام با زن یخواهد فکر کنم چند سال از زندگ یدلم نم. تاستیبا آناه
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حداقل حاال که فندق را با . دهم انکارش کنم یم حیترجآنقدر تلخ است که  تیواقع نیدرك ا. است يباز

. زده است ییکارها نیدست به چن يبازنده ترسوباشد که از ناچار کیفقط  تایدهم آناه یم حیخودش برده ترج

خبر  ینامه هم ب هیبرده؟ فروتن از قض یسود م ارشیجز او از مردن ک یهست؟ اگر آنا نبوده ک یپس قاتل ک

 بله؟. را گرفتم یاز جا بلند شدم و شماره فرشاد متق.... فرشاد .... فرشاد  ا،یزو ،یحتا حاال فر. بود

 با هم میو چک کنر يزیچ کی دیبا... شرکت  يایب شهیم -

 .... ایاز زو -

 ایفقط ب -

مساله  نیطرح شکست خورده چطور فرشاد از ا نیدانسته که ا یم ارشیک. زده شروع کردم به قدم زدن جانیه

که همه  یطرح لعنت نیحاال ا نیخبر مانده است؟ مگر خود او طرح را به عطا بهرنگ نفروخته؟ مگر هم یب

آن را  يمشکل دارد چطور حشدانسته طر یکارگاه نشده؟ اگر فرشاد م کیبه  لیما را خراب کرده تبد یزندگ

دانسته؟ مگر به خاطر  ینم يچطور ؟يچطور... دانسته طرح مشکل دارد  یکه خودش هم نم نیفروخته؟ مگر ا

 نیمطمئن بودم ا یدانستم چه طور ول یرا فرستاد داخل شرکت؟ نم ایما نبود که زو يسر درآوردن از کارها

 .دارد ارشیبه قتل ک یربط کیهم  هیضق

 آره؟ سیآنا قاتل ن یدون یتو م: رفعت نگاه کردم به

 آره: نگاهم کرد خونسرد

 ه؟یپس ک -

: گفتم. افتاد ونیبه هما ادمی. سرش داد زده بودم و انگار بهش برخورده بود. میزل زد به چشم ها. ماند ساکت

 کرده؟ تتیاذ ونیهما...  ونیهما

ها به خاطر رفتار  نیهمه ا دیگو یکند به اعتراف و م یاالن رفعت شروع م نیکردم هم یفکر م دانم چرا ینم

به خاطر  زیهستم که از همه چ یمن آدم....  ستمیساده ن یمنش کیمن  دیگو یخارج از عرف پدرم بوده، م

دانستم طرح  یکه من م دیگو یم. مکن چارهیرا نوشتم تا او را ب فیکث يویسنار نیبودنم خبر دارم و ا یمنش

مهره  ایدانستم زو یم. مهره سوخته است یدانستم فرح یم. خورد یدانستم طرح شکست م یبوده، م يدزد

 .خودم را گرفتم یگل آلود شده ماه یآب حساب نیسوخته است و از ا

 .ساکت زل زده بود به صورتم. گفت ینم یچیه یول

 بگو بدونم: ستادمیمقابلش ا رفتم
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تا حاال شما رو : خونسرد گفت یلیخ. ستادیرا دور زد و مقابلم ا زشیاز جا بلند شد و م. انه بودملتمس لحنم

 یقدر درمونده و عصب نیا. بودم دهیند ينجوریا

دست او بود و من  دانیحاال انگار م. شیرو به رو نمیمنتظر بود بنش. طرفش دمیچرخ. طرف مبل و نشست رفت

با نگاه هم  یحت یلعنت. کردم یکند داشتم به رفعت نگاه م حتشیکه مادرش منتظر است تا نص يمثل بچه ا

 کیماجراها نقش  نیاز تمام ا بلخب تا ق یساده باشد، ول یمنش کیواقعاً حقش نبود . توانست دستور بدهد یم

 .زندنشستم مقابلش و منتظر ماندم تا حرف ب. کرد یم يساده و دستپاچه را خوب باز یمنش

 خب فکر کنم بتونم بفهمم یول هیک ارشیدونم قاتل ک یمن واقعاً نم: خودکارش را دوباره فشار داد و گفت ته

 از کجا؟ -

از  دهیخوب به من م ریتصو هیکه بدونم اون پازل  یلذت بخشه مخصوصاً وقت یلیگفتم که حل کردن پازل خ -

 کرده تمیکه اذ یکس

پدرتون به : همان طور خونسرد گفت. قدم زدن فروتن هم قطع شده بود يصدا یحت. سکوت نگاهش کردم در

 امیکه خواستم استعفا بدم و ب یهمون موقع. بخش فروش بودم يکه تو یداد، همون وقت يبد شنهادیمن پ

 ادته؟ی... از شرکت برم  یخود شما نگذاشت...  رونیب

و  ستین پیچ. ستیگرفته بود و حس کردم دختر خوبکار ما تازه رونق . ناغافل درخواست استعفا داد. بود ادمی

آزارش  ینگفت چ. آزارش داده که مجبور است برود يزیانگار چ یدارد ول اجیکار احت نیحس کردم واقعاً به ا

خودش را  قهیو خنگ که دم به دق ضولف یتازه از دست آن منش. شرکت یدادم بشود منش شنهادیداده و بهش پ

 کیکردن  دایخوب به اندازه پ یمنش کیکردن  دایدانستم که پ یشده بودم و م چسباند خالص یبه همه م

 .دکتر خوب سخت است

 کنه؟ یرو تکرار نم شنهادشیاون پ گهید ونیهما ياز کجا مطمئن بود...  ادمهیآره : تکان دادم سر

 یحساس زایچ نیا يدونست که شما رو یم... بمونم  یکه شما خواست ییاز اونجا: باال انداخت ابرو

 ؟يکرد دشیتهد: فرستادم رونیو درمانده نفسم را ب کالفه

 اجیامن که کارفرماش منصف باشه هم احت طیمح هیبه . داشتم اجیمن اون موقع واقعاً به کار احت: زد لبخند

خودش هم گفتم که اگر باز ... به . ادینم شیپ یمشکل گهیمطمئن شدم که د يداد شنهادیشما پ یوقت. داشتم

 که چرا رفتم گمیقبلش به پسرت م یول رمیار بشه متکر

 .داشت قتیمطرح شده بود حق یاضیاو و دانش و ر نیکه آن روز ب ییحرفها پس
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گوشه و فقط عالقه هام رو  کی نمیشد بش ینم. خودشون رو دارن يها یهمه خونواده ها بدبخت: داد ادامه

 نجایا. ارهیبزنه و کار کنه تا خرج عالقه هاش رو درب رونیهم آدم مجبوره از خونه ب یوقت هی. دنبال کنم

مملکت به لعنت خدا هم  نیا يتو دنکه کار کر شدمیم دیاومدم و واقعاً داشتم ناام یبود که م ییجا نیچهارم

 ...کارفرما هست که  هی ایرو بزنن  رآبتیچندتا حسود هستن که ز شهیهم. ارزه ینم

 ینم بایز يزن ها. بود ییبایدختر ز. حق داشت. بودند نیکه حاال غمگ شیزل زده بودم به چشم ها. ماند ساکت

چند نفر هستند  شهیاگر خودشان هم بخواهند هم یحت. مملکت مثل آدم کار کنند نیمردانه ا طیمح يتوانند تو

همان  یهم باش يو منزو ریگوشه گ یخواهاگر ب. را به لجن بکشند زیو همه چ شانیبپرند وسط زندگ ییکه دوپا

دانم  یکار م طیمح يگذارند حاال بعد از چند سال کار کردن و سر و کله زدن با انواع زن ها تو یمزاحم ها نم

ببرند از آن  شیبتوانند کارشان را پ نکهیا يداشته باشند فقط برا يبد تیآنکه ن یب بایز يزن ها نیاز هم یلیخ

کارمان  یدهند که وقت یکنند و نخ م یمان مزاحم ها مرا طعمه ه شانییبایز. برند یم دزنانه سو يظرافت ها

و  يجد يشوند همان زن ها یخرشان از پل گذشت م نکهیبه محض ا یول میشو یرفت با هم کچاپ م شیپ

 تشانکار عاد نیا ییجا کیبعد . خندند یکه گولشان را خورده اند م ییاحمق ها شیدلشان به ر ياخمو و تو

خودم . دهند از همان عشوه ها سود ببرند یم حیبخواهد محترمانه باهاشان کار کند ترج ياگر مرد یشود حت یم

کار  طیمح نجایو به طرف بفهمانند که ا رندیآن وقت نوبت مردهاست که نخ ها را نگ. بودم دهیرا د شییچندتا

داد زود از  یم حیترج. باشد ختنیعشوه ر لنبود که اه يخب رفعت از آن دسته ا. است و حواست را جمع کن

کار را هم  نیآنقدر با ارزش نباشد و اسم ا ییها دانیم نیهم به نظرش ماندن در چن دیالبته شا. فرار کند دانیم

 .فرار نگذارد

کمکتون کنم اون دختر رو از پرند  امیقدر راحت حاضر شدم نصفه شب ب نیچرا ا نیفکر نکرد: به حرف آمد باز

 د؟یببر

 يبه من اعتماد دار حس کردم: تکان دادم سر

تا بتونم درسم رو  يمن شد يسپر بال یبفهم نکهیشما بدون ا. هم بود نید يخب ادا: پررنگ تر شد لبخندش

 کنم نید يخواستم ادا. نکنه تمیهم اذ یراحت بخونم و کس

 واقعاً ستیحقتون ن...  نیناراحت نمیخواد بب یدلم نم: شد جلو خم

نبود  يزیهم چ یشغل عل یبود ول یعل يبرا یخوب نهیدختر گز نیا. حق داشت يانور. داد به مبل هیتک دوباره

مثل  ییاما و اگر بود درباره آدم ها یاش کل يچارچوب فکر يمطمئنم تو. رفعت قبولش کند کتایمثل  یکیکه 
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صالً رابطه ا نیکه داشته باشد ا رمیهم دوست داشت؟ گ یقیموس. کرد یفکر م یمنطق یبه اندازه عل یول. یعل

همه رابطه ها قابل قضاوت  رونیمهرداد از ب ینیب یم... بود؟  یعیمگر رابطه من و فندق طب...  ستین یعیطب

چرت و پرتها  نیول کن حاال وقت ا. حق دارد دیبگو يزیراجع به تو و فندق چ یشدن هستند، پس اگر کس

 .ستین

 ه؟یپس قاتل ک ستیآنا قاتل ن. دونم ینم: دمیکش آه

 ن؟یبلند فکر کرد ای نیپرس یاالن نظرم رو م -

 کردم؟ یچ -

 نیرو که تو ذهنتونه بلند گفت يزیچ یعنی...  نیبلند فکر کرد -

 ؟یکن یمگه شما بلند هم فکر م...  یگیم یگرفتم چ: لبخند زدم نیغمگ

 وقتا یگاه -

 ه؟یخب فرض کن هردوتاش بوده، به نظرت قاتل ک -

 فکر کنم اسریشرکت ...  رنیده است که از شما زهر چشم بگع هیگفت کار  یپدرتون م -

 به تو گفت؟ -

 .کرد اخم

 خوامیمعذرت م: گفتم آرام

 یتصادف.... شنومیم... رو ...  زهایچ...  یلیخ...  نجایا... من : داد حیشمرده توض شمرده

سالن هم کم ارزش تره  هی يتو يوقتا از دکور یگاه یهستم، منش یمنش هیمن  هیاز نظر بق: پا انداخت يرو پا

 ادشونیهم  یگاه... زنند  یمن حرف م يجلو یگاه...  هیمنش هیکه شغلشون مهم تر از  ییالبته در نظر اونا... 

 نجامیمن ا رهیم

 دعواشون شد تایکه فروتن و آناه یمث اون شب -

که کارنامه  یاحمق يربچه هامثل پس. مبل يفروتن غمبرك زده بود رو. بلند شدم و رفتم طرف اتاقم. زد لبخند

نگاهم کرد و راست . ندیرا به پدرشان بگو هیقض يباشد و ندانند چطور فشانیک يافتضاح تو يشان با نمره ها

 دعا کن آنا قاتل نباشه: گفتم. نشست

 یگفت یخب م: میدر را بستم و برگشتم سرجا دیبگو يزیخواست چ تا

 ربط نداره هیقض نیبه ا میهست مستق یهرچ اسریشرکت  -
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 .نگاهش کردم متعجب

 ...خب  ستین يرد چیه یوقت کردیم دایازش پ يرد هی دینفر از شماها با کیباالخره  -

بکنند که  یقانون يکارا ستیقرار ن. یکن داشیپ ینداره بتون یباند باشه لزوم هیاگه ...  يرو اشتباه کرد نجایا -

 میهمه جا جار بزنن ما هم هست

 دروغ گفته؟ يپس مرتضو: بعد نگاهم کرد. ماند ساکت

 !؟یچ يمرتضو: باال انداختم ابرو

 بهش زنگ زدم ترسوندمش: دیکش آه

فرهمند گم  ایاز شرکت زنگ زده و گفته زو یکیگفته بود که  يمرتضو. هم گذاشتم يپلک رو.. سفت شد فکم

 چرا؟ ؟يشما بود: چشم باز کردم. شده

که البته اونقدر ... نشده باشه  ریاج یگیکه شما م ياز طرف همون باند يمرتضوخواستم مطمئن بشم که  یم -

 ریاز طرف اون باند اج ياگه مرتضو. کاره است چیه يمرتضو یعنی نیا نه،یشما رو بب ادیکه حاضر شد ب دیترس

 رهدرکا گهید یکی جهیدرنت اشهواقعاً وجود داشته ب يباند نینشده و فرض شما هم درست باشه و همچ

شرط برقرار  نیاگر ا. میخواند یدانشگاه م يانداخت که تو یم یشرط يتابع ها ادیحرف زدنش من را به  طرز

 یتابع ها خوشش م نیهم از ا یعل... شود  یباشد آنگاه چنان م نیاگر چن. افتد یاتفاق م هیباشد آنگاه آن قض

 نیا... آگرانگاه ... آگرانگاه . ساخت یم نگآه کیبعد باهاش ... » اگرانگاه« يگفت تابع ها یبهشان م... آمد 

 .کرد یحساب رفتار م نیماش کیدختر ذهنش درست مثل 

 ه؟یته ذهنش چ یکه بفهم يزنگ زد يپس به مرتضو: گفتم

. شدم یمطمئن م دیبا یدونستم ول یهمون اول هم م. نون به نرخ روز خوره چارهیب هی يمرتضو. نبود یچیه -

 کاره است چیو مطمئن شدم ه نیخودتون بهش زنگ زد دمیشما فهم شیپ ادیب دیبا یزنگ زد بدونه ک یوقت

 رو که پشت تلفن هماهنگ کردم با شما چک کنه؟ احمق يزنگ زد به شرکت قرار -

از  ينگران نگاهم کرد، منتظر خبر. خودش را رسانده بود شرکت یفرشاد متق. میحرف بزن مینتوانست گرید

 کجاست ایفکر کنم بدونم زو: گفتم. نامزدش بود

 کجا؟: رفعت نگاه کرد به

 میکیکردنش نزد دایاحتماالً به پ یول ستیهنوز معلوم ن -
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 کی نیحاال ع. بزرگ جلسات زیم کیبا . دفترش منظم و بزرگ بود...  تایاتاق آناه يرفتم تو. شده بود جیگ

سالن و پهنشان  يرفتم تو. دمیکش رونینسخه از نقشه ها را ب کیو  گاوصندوق را باز کردم...  يفرار چارهیب

 .دیایو بهش اشاره کردم جلوتر ب زیم يکردم رو

 ه؟یچ نایا -

 ...که  هییهمون نقشه ها نایا. بهشون نگاه کن -

طرح ها رادنبال  يبا انگشت خطوط رو. بعد زل زد به نقشه ها. کاناپه و دوباره به رفعت نگاه کرد يرو نشست

. به هم گره خورد شیابروها واشی واشیشد و  قینقشه نوشته شده بود دق يکه جا به جا يزیبه اعداد ر. کرد

 کجا بوده؟ نایا: به همان حال ماند و باالخره نگاهم کرد قهیچند دق

 میگرفت يکه ما از مرتضو هیزیهمون چ نیا: شیرو به رو نشستم

 ... نایا...  تنسین یینها ينقشه ها نایا -

. کند یچه کار م میبدان میهم من و هم رفعت منتظر بود. نفر کیزنگ زد به  دیبگو يزیآنکه به ما چ یب بعد

 الو آرسام: شده بود گفت رهیهمان طور که به نقشه ها خ

آرسام تو کدوم نقشه ها رو : سر تکان داد و گفت ؟یکنیبهش اشاره کردم چه کار م. حهیدوست مل. آرسام

 ...فقط بگو ...  یچیه... واسه اداره ثبت اختراعات  يگذاشته بود

 یخوب يزهایگفت چ یکه فرشاد به خودش گرفته بود م يتاسف بار افهیق یول دیگو یم یآرسام چ دمیشن ینم

 ...بعداً ... بهت  گمینه م... باشه : گفت یو عصب دییدندان به هم سا. شود یرد و بدل نم نشانیب

طرح  نایا: زل زد به صورتم و گفت. را قطع کرد یفرشاد گوش یول» شده یالو چ«بلند گفت  یکی دمیشن فقط

 رو بذاره ییرفته طرح نها ادشیآرسام ...  ستنین یینها

 ؟یگیم یچ: دمیخند اریاخت یب

 ...آرسام احمقه : و به تاسف سر تکان داد دیکش آه

 تونست به نفعمون باشه یالبته حماقتش م: پوزخند زد بعد

... هچل افتادن نامزدش  يتو... فرشاد  يها يکه افتاده بود تمام جاسوس باز یکه تمام اتفاقات یعنی نیا

اشتباه کوچولو از همان  کیه خاطر همه اش ب....  دیبا ناه.....  یفرح يها یفضول.... ما  يها يگذار هیسرما

دانست دوستش  یافتاد؟ اگر م یم یفاقدانست چه ات یرا م نیاگر فرشاد ا یعنیاول محکوم به شکست بوده؟ 

. کند دیرا تهد يمجبور نبود برود مرتضو گریخب آن وقت د... داده  لشیثبت تحو يطرح ناقص را به اشتباه برا
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معامله طرحش با عطا بهرنگ  يطرح ناقص است و به جا نیگفت ا یمآمد سراغ خودمان و  یراحت م یلیخ

طرح ناقص به  کیقالب کردن  يبعد آنا مجبور نبود برا. بست یم منصفانهقرارداد  کیآن هم با سود ده به نود 

آدم  یکردم ما هم در بررس یحس م... اشتباه کوچولو  کی. افتاد یهچل نم يهم تو ایزو. نقشه بکشد یفرح

 بطر یاتفاقات مرتبط به هم اما کامالً ب نیا يتو نیهم يو برا میکن یاشتباه کوچولو م کی میدار یمهمان يها

 .میافتاده ا ریگ

 برده؟ یسود م هیقض نیبوده که از دونستن ا یک: گفت رفعت

 یطرح ناقص و محکوم به شکست است سود م نیا دهیفهم یبوده که اگر م یک. سوال را داشتم نیهم هم من

. که طرح محکوم به شکست است دهیفهم ارشیک... را کشته  ارشیبوده که ک یشخص همان کس نیبرده؟ ا

....  یک گریجز او د. صله بدهدیتا خودش ماجرا را ف میباخبر شو هیخواسته بگذارد ما از قض یاو نم...  تایخب آناه

 ....بوده که برمال شدن راز کارگاه محکوم به شکست ما به نفعش نبوده  یک

 ه؟یو مهره ها در انحصار ک چیپ نیواردات ا: گفت فرشاد

تا  ارشیبشود زن ک بایاصالً قرار بود د.... در انحصار حشمت و ما ... دانستم  یمن م. میمان ساکت ماند همه

. حاال پازل کامالً جفت و جور شده بود.... بازار  يتو میزیرا بر مانداتیدست خودمان و بعد تول فتدیکل بازار ب

خودشان هم . و حشمت با هم باید. میکن یم ییهاکار میدانسته ما دار یم باید. خودش بود يسر جا زیهمه چ

نبوده،  فیما در دم و دستگاه شر ينفوذ ارشیک. بزنند نیگرفته اند ما را زم میپس تصم. بودند اسریجزو شرکت 

. داد یم یهم معن یتقلب يحاال جور کردن معامله ها... پدرش در دم و دستگاه ما شده  يبوده که نفوذ باید نیا

به  نیا. میکارگاه خوب مانور بده يرو میما را به باد بدهد، تا نتوان هیاز سرما یکار بخش نیخواسته با ا یم

اختالس استفاده  يبرا یتقلب يمعامله ها نیتا از ا مثل سرمد هست یکیدرست بود که از قبل بداند  یشرط

هم از اول  دیشا ای. اردکاسه بود؟ سرمد گفته بود اختالس به قتل ربط د کی يدستش تو بایسرمد با د. کند

و  دهیمشکل دار بودن طرح ها را فهم هیبعد قض یرا خراب کند ول ارشیخواسته ک یم دینبوده، شا نیقصدش ا

 .... دمیپرس یم یاضیاز ر دیبا. دهیکش گرینقشه د کی

کرده  ییکارها کیممکنه ...  نیباشه که شما در حال احداث کارگاه هست دهیاز قبل فهم بایاگر د: گفت رفعت

 ...باشه 
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را  هیقض میرمستقیغ باید دیشا. اتفاق افتاده اند یاز ک قاًیدق یتقلب يمعامله ها نیکه ا دمیپرس یم یاضیاز ر دیبا

 يبرا دیشا. اختالس کند يطور نیتواند از ما ا یبهش فهمادنه م يجور کی. د رسانده استبه گوش سرم

 .پشت ماجراهاست یداند ک یاست که نم نیهم

 قتل گفته نیو ا یتقلب يراجع به ربط معامله ها يزیچ هیسرمد  یگفت: دمیپرس یبه متق رو

 بله: دیبه سرش کش یدست یمتق. حرف جا خورده بود نیحواسم به رفعت بود که انگار از ا یرچشمیز

 گفت؟ یچ قیدق -

خواست با شما حرف بزنه و  یم یحت... دونست واقعاً  ینم ه،یسر ک ریمعامله ها ز نیا ینیبب يبگرد دیگفت با -

 ...داده شدن و رودست خورده  بیمعامله ها از عمد ترت نیبگه که ا

و  بایبخش از نقشه بزرگ د کیاختالس  هیقض دیشا. واستم تمرکز کنمخ یم. باال بردم تا ساکت بماند دست

 ...خوردن کارگاه مانده اند تا  نیپول ما را بر باد داده اند و بعد منتظر زم قیطر نیاول از ا. حشمت بوده

 کاریب... حشمت  یحت ایدونسته  یرو م هیقض نیا بایاگه د... بزرگ  دیخر هیدنبال  میبگرد دیبا: زدم پوزخند

 ما مقابله کنه داتیکه با تول خرهیمرسوله بزرگ م هیحتماً ...  میاریکه ما بازار رو از چنگش درب ننیشینم

 ضرره نیکل کارش ع... دالر مگر احمق باشه  یو گرون میوضع تحر نیبا ا: اخم کرد فرشاد

 چون؟: دمیپرس

 ریز دهیرو که گرون خر یوارداتشونه مجبوره جنس متیکمتر از ق یلیخ نایا دیتول متیچون ق: نشست صاف

 ضرر یعنی نیبفروشه که ا دیتول متیق

تونسته به جبرانش با ما معامله  یبعداً م. ستیهم ضرر ن یلیخ میخور یم نیما زم يجور نیاگر بدونه ا: گفتم

. بشم کید کارگاه شرسو يکه تو یبازار به شرط يتو زمیریو مهره ها رو نم چیپ نیتونسته بگه من ا یم. کنه

... داخل  دیالبته به اسم تول. يجور نیا کردهیراحت همه اش رو آب م یلیمعامله اش با ما جوش خورد خ یوقت

که  يبعد داتیو تول شهیم کیسود کارگاه شر يجنس گرون کرده تو دیهم که به خاطر خر يضرر يبه جا

 شهیضررش جبران م ادیب رونیب

شما  داتیمقابله با تول يبرا. نیکه شما در حال زدن کارگاه هست دنیدخترش فهم ایحشمت  یعنی: گفت رفعت

مرسوله  نیاگر چن یعنی... بمونه  نیزم يشما رو داتیبفروشن و تول نییپا متیتا با ق دنیمرسوله بزرگ خر هی

معامله کنه  با اون مرسوله با شما هتونست یم... نخوردن  نیزم يشده برگ آس حشمت برا یوجود داشته م يا

خب اگه حشمت واقعاً .. دیکن کیسود کارگاه شر يو به جاش من رو تو زمیر یبازار نم يو بگه من جنس رو تو
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 نیواسه واردات نداشت یکاف هیشما سرما...  شدهیشکست کارگاه بازم به نفعش م... داشته  ينقشه ا نیهمچ

نه ....  دهیبلع یراحت با همون مرسوله سهم بازار شما رو م الیاونم با خ...  شدهیچون همش خرج اون کارگاه م

 ...دو سر برد بوده  يخورد براشون باز یخورد چه نم یتونن قاتل باشن چه کارگاه شکست م یاونا نم

کرده با  یآنجا فکر م یکی دیشا. هستند اسریآنها جزو شرکت  میدانست یرفعت درست بود اگر نم يها حرف

 یکیشناخته،  یرا خوب م ونیکه هما یکی. ستیبه نفعش ن یلیکارگاه ورشکسته مان خاز  ارشیخبر شدن ک

مثالً؟ مثالً با  ده،یکش یم دینقشه جد کیشده  یباخبر م شیاگر از خراب شدن طرح ها ونیدانسته هما یکه م

 ...بوده که  یک. شده یمثل حشمت وارد معامله م یبیرق

 بخورن نیخواسته هر دو خانواده زم یکه م یکی... داده  يبوده که هم شما و هم اونا رو باز یکی: گفت فرشاد

 ه؟یک یلعنت نیا...  یک: از جا بلند شدم کالفه

 ارمیمن قهوه ب: رفعت گفت. نگاهم کردند هردوشان

 کجاست؟ ایزو: دیآرام از من پرس فرشاد

 ... یهمف یم. درست حدس زده باشم دوارمیام: تکان دادم سر

 بله: جواب دادم. زنگ خورد اهمیس تلفن

 مارستانیب میبر دیبا: گفت یعل

 چرا؟ -

- ... 

 شده؟ شیزیچ يچرا؟ شاد -

 ...نه  -

 ا؟یزو: اش گرفته بود هیباز گر. نگران به فرشاد نگاه کردم. قطع شد یگوش

 دونم ینم: تکان دادم سر

 نینبود که از زم یاو کس. رفعت يبعد به چشم ها.که رفعت آورده بود نگاه کردم يقهوه ا يفنجان ها به

 شد؟ یاز همه خوشحال م شتریب ونیخوردن هما

 .ستیرفعت چه جور آدم دیتوانست بگو یاو م. زدم یحرف م یاضیبا ر دیبا

*** 
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اهد آن را بترکاند و ربط باشم که بخو یدمل چرک کیانگار من . رفتارش باز خشن شده بود. هلم داد داخل آنا

 یماندگ يبو. نا مشامم را آزرد يوارد راهرو شدم و بو. دمیفهم ینم ریرفتار خشن را با حضور آن زن و مرد پ نیا

که انگار  يحاال با گربه ا رمردیشده بود و پ بیغ هزن دوبار. انداخت یزندان م ادیکه من را  يبد يهمان بو... 

 ياش به مرد یمیقد ییکائوچو نکیو از پشت ع ونیزیتلو يود نشسته بود جلوبه پاچه شلوارش سنجاق شده ب

 ونیزیتلو يکلفت تو لیبیمرد س يادهایآنا هم از داد و فر. داد یکرد گوش م یور ور م ونیزیتلو یقوط يکه تو

 چرت و پرتا؟ نیا يپا یباز نشست: گفت رمردیبه پ. بود یعصب

 زنده باد چه گوارا: زدیم ادیمشت کرده فر يکلفت داشت با دست ها لیبیس مرد

 رانیا مانیطرفدارانش با دار و دسته ا نیکه ب ییحداقل به مرحمت زد و خوردها. شناختم یگوارا را خوب م چه

 يها لیسب یو گاه شیو ر گاریبلند، س يطرفداران چه گوارا با موها. در دانشکده بود یاز آن مسلم شتریپناه و ب

چون به نظرم همه شان  دمیوقت نفهم چیداشتند؟ ه یچه فرق...  ستینه مارکس ست؟یکمون. یدسته چخماق

زد من فقط به بحث  یحرف م مانیبرا یستیراجع به اقتصاد مارکس یدکتر طهماسب یوقت. دسته بودند کی يتو

 .دمیفهم ینم یچیه یدادم ول یو جدل ها گوش م

 نیبش: گفت آنا

بعد ... مثل صاحبخانه  یحت. خانه درب و داغان بود هیمثل تمام اسباب و اثاثکه  يمبل فرسوده ا يرو نشستم

شده بود آنقدر کتاب داشت که به  هیسالن کوچک تعب وارید يکه تو يکتابخانه ا...  وارهاید يچشم گرداندم رو

در دست  ایدن«....  »نیبه نام استال یقدرت« ... » بزرگ نیچ«. زور همه شان را کنار هم چپانده بودند

« : اسم نیداستان کوتاه خواندم به ا کینوجوان بودم  یوقت... » او يها دگاهیچه گوارا و د«.... » ها ستیمارکس

» چه قدر خوش طعم«شود  یاش م یجمله معن نیکردم ا یاسم است و فکر م کی نیدانستم ا ینم» چه گوارا 

کردم به کتابها نگاه  یسع. هم باعث خنده ام شود اتیکردم بودن با آناه ینم فکر. لبم کش آمد اریاخت یب... 

 يفوج آدم با لباس ها کی. شده بود نیعکس مز کیکه تنها با  یخال وارید يچشمم سر خورد رو. نکنم

. زدند یم ادیسرشان فر يگره شده باال يبا دست ها نیمندرس که رو به من دهان باز کرده بودند و خشمگ

 .بار رنگشان کند کیحوصله اش نشده بود حداقل  یدند، انگار کسبو فیدود گرفته و کث وارهاید

 خوشحال باش...  نیهست نایتو و مامان بابات آرمان ا ینیبیم: گفت آنا

. میهست ینتوانستم بپرسم من و مامان و بابام آرمان چه کسان. دیرس یکه ظاهراً به آشپزخانه م يسمت در رفت

 رونیبرو ب: گفت یکه م دیرس یآشپزخانه به گوش م يزن از تو يصدا
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 یلذت م رزنیکردن پ یگفته بود و حاال از عصبان يزیانگار که چ. دیآنا بلند خند. و مرتعش بود یعصب شیصدا

که چند  ییبا چشم ها نکشیقطور ع يها شهیاز پشت ش ینکیمرد ع. به خودم جرات دادم و ازجا بلند شدم. برد

 ؟یهست یشما ک: و گفتم رفشآرام رفتم به ط. کرد یگاهم مداشت ن دیرس یبرابر بزرگ تر به نظر م

 ؟یهست یتو ک: را گرفت سمتم شیعصا

 سر جات نیبش: دیکش غیو ج رونیب دیاز آشپزخانه پر آنا

 ...خونه گم کن  نیگورت رو از ا... گورت رو گم کن ... داد نزن : هم پشت سرش آمد رزنیپ

من . دمیچشم ازش دزد. نم داشت شیچشم ها. آنا گوشه لبش باال رفته بود. به هردوشان نگاه کردم متعجب

مهرداد را به  ستندیکردم پدر و مادرش آنقدر ثروتمند هستند که حاضر ن یفکر م شهیبودم؟ هم تایآناه يخانه 

آنا . شود ینم شانیدایپ ونیوقت طرف خانه هما چیاست که ه نیهم يبشناسند و برا تیعنوان داماد به رسم

 گورم رو گم کنم؟ کجا؟ کجا برم؟ زندان خوبه؟: دانستم مادرش است یکه حاال م رزنیطرف پ دیچرخ

 نیواسه خاطر ا... دونم  یم: با چند قدم خودش را رساند به من و شانه ام را محکم گرفت و هلم داد جلو بعد

شوهرم ....  نیکه به خاطرشون زندان بر نیشما هست... سن خوش شان شهیهم نایا...  ینیب یم... گداگشنه ها 

 هم به خاطر صداقت و نجابتشون عاشقشون بشه

. نداشت یشروع شده بود و انگار تمام دنمیکه از موقع د ییها نیتوه. کرد یم تمیاذ شیها نیتوه. بودم یعصب

 آنا؟ يخوا یم یچ: آرام گفت رزنیپ

 یآنا ول. کردم یگران بها لج م يزیکه بچه تر بودم و به خاطر داشتن چ یمثل مامان وقت. بود انهیدلجو لحنش

 ادیدرب یزنم از نگران یاالن به عشقت زنگ م نیبش: دوباره به من نگاه کرد. پوزخند زد. لجباز بود یلیخ

ه را ب تیآنا همه واقع. نداشتم يریمن تقص یدلخور بود ول. در هم گره خورد شینگاهم کرد و ابروها رزنیپ

 .خانواده اش نگفته بود

 ادته؟ی... دار هستن  هیسرما سهیمشت نوک هی نایبهت گفتم ا: تایرا گرفت طرف آناه شیعصا رمردیپ

 نگو یچیتو ه: تشر زد رزنیپ

 .غر زد يزیلب چ ریآورد و ز نییرا پا شیعصا رمردیپ

 یروشن بشه، بعد گورم رو گم م ییزایچ هی فیتکل دیبا. میمون یهردومون م. مونم یم نجایچند روز ا: گفت آنا

 خوبه؟... رم  یم رانیاصالً از ا...  شهیهم يکنم برا

 باستیاحمق نشه، وگرنه حسابت با د زتیدعا کن که عشق عز: به من نگاه کرد بعد
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 شده؟ یآنا چ: گفت رزنیپ

 به خودم مربوطه: آنا شروع کرد به کندن مانتو و شالش. نگران بود لحنش

 چرا؟ نجایا يپس اومد: دخلق شددوباره ب رزنیپ

اصالً ...  نیدخمه نشست نیا يجغد تو نیرو به هم زدم؟ ع تونیآرامش کوفت ه؟یچ... دلم خواست : براق شد آنا

خونه  واریشب و نصفه شب از د ادته؟ی...  نیدادیهاتون هستم که پناهشون م قیاز همون رف یکیکن منم  الیخ

رو به هم  مونیخونه همه زندگ يتو زنیریم یگوش به زنگ که ک مینشست یم داریاومدن باال؟ همه مون ب یم

پشت بوم  يچندبار از رو ادتهیترسو و بزدل شما که جا و مکان نداشتن؟  يها قیاونم واسه رف زن؟یبر

 ن؟یداد شونیفرار

: آنا را ماساژ داد يلرزان شانه ها يبا دست ها رزنیپ. حالش بد شده بود. زد یتند نفس م. نیزم يشد رو آوار

 ...آروم ... آروم 

  ستمیدختر پنج ساله ات ن گهیولم کن، من د: دستش را با خشونت پس زد آنا

 .دیپس کش رزنیپ

 دستت؟ يمحبتت باد کرده رو: به من اشاره کرد آنا

 و برشخاطرخواه هست دور  یالزم نداره، به ادنازه کاف نینه ا ای...  نیبدش به ا: زمزمه شد هیشب شیصدا

 . لجباز دنبال سهم محبتش است يآنا مثل بچه ا دمید یکه م نیتلخ، از ا يتقال نیداغ شد، از ا تنم

خودتون  يکه رو ییهمونا. کنم ادهیملس رو روش پ ياز اون شکنجه ها یکم هیخوام  یخوبه؟ م: زد پوزخند

 .... نیروز افتاد نیبه ا ییآدما نیباالخره شما به خاطر همچ.. کردن  ادهیپ

 ولش کن: عصا را گرفت طرفش رمردیپ. خودم جمع شدم يتو. برداشت طرفم زیخ

 کردم نیمن به آرمانهاتون توه يخدا يوا: و بلند قهقهه زد ستادیوسط راه ا آنا

 ساکتش کن... ساکتش کن : رو به زنش گفت رمردیپ

و  دمیکش یقینفس عم. کردم یتعجب م دیبود با یاگر آنا آدم سالم. افتاده بودم ریخانه گ وانهید کیدر  رسماً

 آب بخور وانیل هی: کردم به درد دستم و اضطرابم غلبه کنم یسع

 تو خفه شو: زد داد

 یمیهم قد شانیها وانیل یحت. آب برگشت وانیل کیآشپزخانه و با  يرفت تو. نگاه کردم رزنیبه پ ملتمسانه

 ریبگ: صورت آنا يگرفت جلو. بود
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 نباش یعصبان: ستادمیا کشیشدم و نزداز جا بلند  اطیاحت با

 د،یرا گرفت و تا ته سرکش وانیبه صورتم زل زد و ل هیچند ثان. را از دست مادرش گرفتم و تعارفش کردم وانیل

 یزن هیدلشون ...  ننیهمه مردا هم.... خاك بر سرش ؟يدلش رو برد ایمظلوم باز نیبا هم: بعد پوزخند زد

 بهتر از تو یک... کمبود محبت داشته باشه ... خور باشه  يتو سر... که بدبخت باشه  خوادیم

 با خودت؟ يچه کار کرد: آنا گفت مامان

فعالً تو : گفتم شیچشم ها يلبم را محکم به هم فشردم و همان طور که زل زده بودم تو. دوباره پوزخند زد آنا

 يبه اون راه زدفقط خودت رو ...  یاز همه محتاج محبت شتریب

آمد در عوض  یبرم وانهید کیکه از  يهرکار ای. را بکشد میموها. توقع داشتم کتکم بزند. نگاهم کرد خونسرد

 يحداقل کار نیا. خواستم پا پس بکشم ینم یول دمیترس یازش م شتریب يطور نیا. شد یخینگاهش سرد و 

 .دنیرسنت. توانستم انجام دهم یدر زندان م وانهیمشت د کیبود که بعد از تجربه 

 یزن یحرف م یلیخ: گفت

تا تنشان را  نجایمن را آورده بود ا. اوردیمن را کرده بود دلقک تا حرص پدر و مادرش را درب. نگفتم یچیه

و  دیآن هم با تهد. کار را بکند نیگذاشتم ا یمن نم یول. باشند شیها نهیک هیانگار آنها محل تخل. بلرزاند

 .نیتوه

 ه؟یدختر ک نیآنا چت شده؟ ا: مادرش گفت. عقب دشیو کش میموها يانداخت تو تدس

 ول کن: دستش را گرفتم مچ

به  يجور نیا: مچ دستش را محکم فشار دادم. سوخت یپوست سرم م. دور انگشتانش دیچیرا محکم تر پ موها

 یرس یجا نم چیه

 یگفت یخب م: خونسرد لبخند زد. شد یکنده م شهیداشت از ر میموها. آمد یکوتاه نم یول

 ...گرفتم اگه ناله نکنم چون  ادیمنم مث تو : انداختم و چشم بستم نییرا پا دستم

 ...بره  یلذت م شتریمقابلم ب وونهید يجور نیا: ادامه دادم. سوخت یپوست سرم م. دیرا محکم تر کش میموها

 گرفتم ادی.... زندان  يتو: باز کردم چشم

 يتو يبه موها. کرد یسرم ذق ذق م. دستش بود يتو میکالف از موها کی. حرکت کَند کی را با دستش

 چشمم يگم شو از جلو: دیصورتم و داد کش يرو ختیدستش نگاه کرد و همه اش را ر

 داد نزن: گفت یکه م يمرد يصدا
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 برو برو: دیکش غیج رزنیآمد جلوتر و پ... شناختمش  ینم. مان را به سمت در چرخاند همه

 ساکت: مرد گفت. دیرس یکه انگار به پشت بام م ییداد به طرف راه پله ها یآنا را هل م داشت

ما ...  رونیگم شو ب: زد یچرخاند و داد م یعصا م رمردیپ. شیشده بود سر جا خیآنا هنوز م. دیداد کش. نگفت نه

 رونیگم شو ب...  میکار ندار یما به کس...  مینکرد يکار

 ؟یکن یچه کار م نجایا یتوئه عوض: زد غیآنا ج. رضایعل. هم آمد داخل گرینفر د کی بعد

 نیبش: خودش را رساند به آنا و بلند گفت رضایعل

به سمت ...  دیکش رونیاش ب یتشک صندل ریکه از ز...  ریهفت ت کیبا  رمردیحواسش نبود که پ یکس چیه

را دستپاچه کنم و  رمردیشد ممکن بود پ یبلند م غمیاگر ج. دهنم يدست گرفتم جلو. نشانه رفته است رضایعل

آنا اشاره  يبه بابا. نگاهم کرد. دمو دستش را تکان دا یآرام خودم را رساندم به همراه عل. کند کیبعد او شل

 مراقب باش یعل: او هم نگاهش کرد و بعد آرام گفت. کردم

بدش به من : طرف پدرش و آرام آرام رفت به سمتش و گفت دیچرخ. آنا هم متوجه هشدار شد. زد یتند م قلبم

... 

. را گرفت ریو هفت ت رمردیدست پ يآنا جست زد رو. بود ستادهیوسط سالن سرجا ا رضایعل. دراز کرد دست

بودم که آوار شدم  دهیآنقدر ترس. دیرا از دست آنا قاپ ریهفت ت یعل دیایتا به خودش ب دیلرز یم شیدست ها

 یگربه بدجور سکوت را م خرخرنامنظم و  ينفس ها يهمه ساکت بودند و صدا. زد یقلبم تند م .نیزم يرو

 تموم شد نترس: پهن شده بودم نگاه کرد نیزم يرا داد به همراهش و به من که رو ریهفت ت یعل. شکست

 دیببخش...  دیببخش: دمینال. اشکم راه افتاد اریاخت یب

 آروم باش... تو نبود  ریتقص: گفت یعل همراه

 منه ریتقص نایهمه ا: هق کنان گفتم هق

 بهرام بلندش کن: گفت یعل

بود  نییسرم پا. زانو خم شد و زل زد به من يدانستم اسمش بهرام است آمد طرفم رو یکه حاال م همراهش

 لطفاً دینیبش: گفت هیتوجه به ما رو به بق یب یعل. کند یکردم دارد نگاهم م یحس م یول

 ستین يزیپاشو چ: آرام گفت بهرام

باز همه ساکت . که سر راهم بود یمبل نیاول ياز جا بلند شدم و نشستم رو. لبخند زد. زده نگاهش کردم خجالت

 ...هستم  يمن انور: بهرام گفت. بودند ستادهیا هیجز من بق. شده بودند
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 درسته؟ یشما هم خانم دادخواه هست: اشاره کرد تایآناه به

 ستینه اون دختر ما ن: دینال رمردیپ

 د؟یبا دخترم چه کار دار: مادر آنا گفت یبه زنش نگاه کرد ول دییگرفتن تا يبرا بعد

. نوع رفتار را از مادرش به ارث برده بود نیا تایهم آناه دیشا. درست مثل دخترش. محکم و سرد بود لحنش

 میباهاش حرف بزن دیبا: گفت رضایعل

 مخصوصاً با تو... با شما ندارم  یفمن حر: طرفش دیچرخ آنا

 .به مهرداد وفادار بود یعل. نه امکان نداشت...  کی...  کیاز  نهیک. بود نهیسرشار از ک. دلخور بود لحنش

ببرنتون  انیتا زنگ بزنم به همکارام ب دینیجا بش نیهم دیتون یم... نداره  یخب اشکال یلیخ: گفت يانور بهرام

 زندان

 دینه ولش کن... نه زندان نه : دینال رزنیپ

 شهیو مشکلت حل م یکن یم يهمکار نکهیا ای: نفس گرفت يانور

 نه؟ ایحل بشه  يخوا یم: و سر تکان داد شیزل زد به چشم ها یعل. نگاه کرد یدرمانده به عل آنا

. اش ینار صندلبود ک ستادهیمترسک هنوز ا نیع شیداده به عصا هیکه تک رمردیهمه شان نشستند جز پ باالخره

 نیبش: مادر آنا گفت

به  یعل. خورد یوول م رمردیپ يبود و وسط پاها دهیحاال گربه پشت مبل دست از خرخر کش. او هم نشست و

 یمهرداد م...  نیبب: خم شد جلو و به آنا گفت یعل. رد و بدل شد نشانیب يزینگاه کرد و با نگاه چ يبهرام انور

کرد و  یدنبالت م یاگه کس...  يکرد یم يرکا نیهمچ دینبا یول...  يدیدونه ترس یم...  ينکرد يدونه تو کار

 شدیبدتر م تتیافتاد اون وقت وضع یم ریدختر گ نیا

درمانده و  يبرعکس همه تصوراتم مثل دختر یلحنش سرد و ترسناك شود ول. و داد کند غیبودم آنا ج منتظر

نگاه کرد  یکه آنجا نشسته بودند به عل یتوجه به همه کسان یبباشد  افتهیاش را  یکه حام یمثل کس ده،یترس

 نداشتم يمن چاره ا: و گفت

 ن؟یاریآرامبخش ب هی شهیم: رو کرد به مادرش و گفت. کرد یکالفه نگاهش م یعل. کرد هیشروع به گر بعد

 .گوش نداد یبه حرف عل یول رزنیپ

 شد یکن بگو چ فیقشنگ تعر... باشه : دستمال به آنا داد کی یعل
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به  یفتیدردسر ن يکمک کنه که تو تونهیمطمئنم م...  هیآگاه ياز بچه ها شونیا: اشاره کرد يبهرام انور به

 یبگ یدون یرو م یکه هرچ یشرط

به من و بعد  ینگاه مین. کرد سر تکان داد یم زیزریدستش را ر يبود و دستمال تو نییطور که سرش پا همان

من طرح . میکارگاه بزن هی میگرفت میشروع شد که تصم ياز اون روز هیقض: گفت یبه عل انداخت و رو يبه انور

تا اون موقع درباره ... رو گرفت  راغشخودش س یمدت هیبعد از . قبول نکرد یدادم ول شنهادیپ ونیرو به هما

خودش هم ... حرفا  نیگفت صاحبش گفته بعد از ثبت و ا... حرف زدم  يبعد با مرتضو. نبود یحرف متشیق

 ...و  رهیباال م متشیثبت بشه ق یگفت وقت

 میپرس یم میهرجا سوال داشت یخواد بش ینم اتیاش رو بگو وارد جزئ هیبق دونمیخب م: گفت رضایعل

از ... آنا  ياز طرز نگاه ها.. اما .. نبود  یحرف چیکه ه نیبا ا. دیقطره اشک از چشمش چک کیتکان داد و  سر

 .بود يزیچ کی یول. گرفت یاش م دهیناد رضایکه عل... بود  یحس کیدانم انگار  ینم... نش لحن حرف زد

 ...فقط حرف بزنم  ارشیخواستم با ک یاتفاق افتاد من م نیکه ا یاون شب -

 ؟یرفت رونیب انهیچرا مخف -

که بهش قضه زد و بند با ... قرار داره  یکیدونستم با  یم... کنم  یبفهمه دنبالش م یخواستم کس ینم -

 رو بگه یفرح

 لو رفته؟ ارشیک شیپ یفروختن طرح به فرح هیکه قض یاصالً از کجا مطمئن نمیصبر کن بب -

 نبوده؟ نیمگه ماجرا ا... مگه : و با لکنت گفت يبعد به انور. نگاه کرد رضایبه عل هراسان

 .اسف تکان دادبه ت ينگاه کرد و سر يبه بهرام انور رضایعل

 ؟یها؟ عل: ملتمسانه گفت آنا

 بودند؟ یمیدو نفر چقدر صم نیمگر ا....  ؟یعل

 دونه؟ یرو م یزد و بند با فرح هیقض ارشیبه تو گفت ک یک. دونم ینم: گفت رضایعل

 فروتن -

 دونست؟یاون از کجا م -

صحبتامون گفت  يآخرا. بودم رونیشرکت بود و من ب يفروتن تو. میزد یحرف م یما تلفن... دونم  ینم -

ازش خواستم بره ... بوده رفته  یگفت هرک هیک نهیبعد هم رفت بب... پشت در اتاق بوده  یکیکنم  یحس م

 رفته رونیب ارشیک نیکه ماش دمیگفت د...  نییرفت پا... دنبالش 
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 رفته رونیب ارشیک نیماش دهیفقط د دهیرو ند ارشیپس خود ک -

 ....دونستم  یفروتن به من دروغ گفته؟ آره؟ م: فتاداش راه ا هیگر دوباره

 ؟یدونست یرو م یچ: گفت یعل

 ....رو فرستاد زندان  ایاون خودش زو... کنه  تمیخواد اذ یکه م: گرفت و به زحمت گفت نفس

 کنه؟ تتیخواست اذ یچرا م د؟یختیکنه؟ مگر شما با هم نقشه زد و بند رو نر تتیخواسته اذ یچرا م -

 انداختم ریاون رو هم ناخواسته گ يرو کشتم و پا ایکرد ک یچون فکر م -

اونم از خداش ... نباشه  ریاز اون شرکت بره که اونم گ شیبفرست یتونست یراحت م یلیخ: دیکالفه آه کش یعل

 ؟يا هیقض نیمونه وسط همچ یم یبود، کدوم احمق

افتادم  یم ریبعد من گ دیفهم یم یاگه کس... بود هنوز مسکوت مونده  یفرح هیقض: یعل يزد به چشم ها زل

 ...موند تا قاتل معلوم بشه  یم دیاون با... 

 یگشت به اون دخل یاصلش به خود تو بر م یفرح هیقض. ستین یمحکم لیدل نیا: همچنان اصرار کرد یعل

زود  ای ریهم د یفرح هیقض... قاعده اش بود که بخواد زودتر بره  یفرح هیقض نیاصالً به خاطر هم... نداشت 

 ....نداشته  ارشیبه قتل ک یدخل شدیمعلوم م

 دادیمهرداد سفته هاش رو نم -

 لیهم تو و هم اون وک... تونست استعفا بده  یم...  ییحرفا نیتو باهوش تر از ا... به من دروغ نگو آنا  -

 رو سر از خود فرستاد زندان؟ ایچرا زو ؟یچرا نگهش داشت... هزارتا راهکار بود که از اون شرکت بره ...  نیهست

 تموم بشه هیقض نیزودتر ا خواستیم -

 چون؟ -

 ...چون ... چون : گفت دهیبر دهیبر

تنها  شهیبهرام م: و گفت يرو کرد به انور. انداخته بود ریهنوز زل زده بود به آنا که سرش را ز یعل. ماند ساکت

 م؟یحرف بزن

 ...خواد  ینم: آنا گفت یشانه باال انداخت ول يانور

اون ... باهاش برم کانادا ... کار کارگاه گرفت  یخواستم وقت یچون م: اش را کنترل کرد و محکم گفت هیگر بعد

ول کنه  ایکثافت باز نیکه من بهش داده بودم منو وسط ا ییگذاشتم با پوال ینم...  رانیبرگ خروج من بود از ا

 بره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٧٥٦ 

 ... یچیه نمونیب: تر شد و گفت کیآنا نزد. داد به مبل هیو تک شیموها يتو دیکالفه دست کش یعل

 بشنوم يزیخوام چ یبسه نم: بلند گفت یعل

 نایبه خاطر ا یدون یخودت م: گفت. آنا ول کن نبود یول. ساکت شدند همه

 پول با خودم خارج کنم یلیتونم خ ینم: پدر و مادرش اشاره کرد به

 .... رانیخارج از ا يبا اون مردك مزلف بر یخواست یم...  يرو دور زد قمیرف: گفت یعصب یعل

 زنهیبه خاطر سابقه درخشان شما  شوهرش رو دور م....  نیدیکه آفر يشاهکار نهیا... دینیبیم: کرد به مادر آنا رو

 ببره يشتریکه پول ب

چون سابقه شان  یعنی. دخانواده آنا بو یاسیبه سابقه س رضایبه نظرم منظور عل یول ندیگو یم یدانستم چ ینم

 برود؟ رونیب رانیگذاشتند آنا راحت با پول از ا یخراب بود نم

 هم با ما نداره یوقته رفت و آمد درست و حساب یلیخ. حساب آنا از ما جداست: آنا گفت مادر

 رانیاز ا فتهیپول قلنبه راه ب هیبا  ستیکمون هیکه اون باال نشستن خوش ندارن دختر  ییاونا یول: گفت رضایعل

 نیدیهنوز دست از به اصالح مبارزه نکش یاونم وقت...  رونیبره ب

پوال بره خرج  نیا میگذاریبعد م اد،یخونه ب نیا يآنا تو ياز پوال الیر کینگذاشتم : آنا پوزخند زد پدر

 ه؟یدار هیبشه که هدفش مبارزه با سرما یالتیتشک

 میوقت ندار...  ینرو عل هیحاش: گفت يانور

داشت از  رضایکه عل نیبا ا. خبر داشت رضایبه عل تایانگار او هم از احساس آناه. بود يسرد و دستور لحنش

 بود؟ نیحس آنا هم به من هم. نداشتم تایطرز رفتار آناه نیبه ا یمن هم حس خوب یکرد ول یمهرداد دفاع م

 شد؟ یباشه چ دهیفهم ارشیممکنه ک يدیبعدش که فهم... خب : گفت یبار عصب نیرو کرد به آنا و ا یعل

....  هیحرف بزنم بهش بگم کل ماجرا چ ارشیداشتم با ک میبعد تصم: نگاه کرد یافسرده و مغموم به عل آنا

 ....بگه  ونینگران بودم مبادا به هما

 شه؟یم يمال چه روز یگیکه م ینیا -

کردم واسه  یفکر م. بود ختهیهم ر بود به يخودش چند روز ارشیالبته ک... فکر کنم  یدو روز قبل از مهمون -

تونستم  ینم. کردیاز من فرار م. حرفا حالش بدتر شد نیبعد از ا یول... داشته  نیبوده که به چ یخاطر سفر سخت

دو بار خواستم تنها حرف ...  ارمیب رشیگمرتب گوش به زنگ بودم تنها . مجبورش کنم به حرفام گوش بده

دونم  ینم گفتیداشت بهش م....  زنهیحرف م یکیداره با  دمیکه شن یح مهمونتا صب...جواب سرباال داد میبزن
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...  میامشب حرف بزن گفتیبهش م دمیشن...  یبود ول یدونم ک ینم... بدونه دیاون با... بگم ونیچه طور به هما

 ینم یحت. حرف بزنن رونیبره ب یقراره دور و شب مهمون ارشیشون بفهمم که ک هفقط تونستم از مکالم

اون برنامه رو . درز کنه نیاز ا شتریب هیخواستم قض ینم...  هیاون آدم ک دمیفهم یم دیبا یدونستم کجا ول

اون باند  يتو یکیبا ... رونیرفته ب ایک دمیفهم یخدمتکارا آماده کردم،  و وقت نیدست لباس ع هی. ختمیر

 هماهنگ بودم یقیموس

 .او هم زل زده بود بهش. نگاه کرد یبه عل ملتمسانه

 ؟يهماهنگ کرد یبا شرکت خدمات: گفت يانور

. دست مانتو شلوار ساده بود هی. نبود یخاص زیلباسشون چ...  رنیگیم رویاز کجا ن شهیدونستم هم یم... نه  -

 دینفر منو د کیفقط ...  رونیرفتم ب یاز در اصل دمیپوش

 .میمان نگاهش کرد همه

 ؟یک: گفت یعل

خودم هم مضطرب ... معلوم نباشه  یلیگرفته بودم که صورتم خ يرو جور یخال ینیس... راهرو  يتو: دیکش آه

مست بود به . حالش مساعد نبود.... ساسانه  دمیبرگشتم د... سمت خودش  دیمنو کش یکیتار يتو یکی... بودم 

نگران بودم  یحواسش به من نبود ول یکس. رونیهلش دادم عقب بعد هم مهمونا رو دور زدم از در رفتم ب. نظرم

از ... باغ منتظرشه  يتو نهیرو بب ایخواسته ک یم یزدم هرک یو حدس م رونیرفتم ب. ساسان منو شناخته باشه

تونستن برن که راحت حرف بزنن؟  یخب کجا م. از همون مهموناست یکیکردم  یطرز حرف زدنش حس م

 ... نیزم يا افتاده رویک دمیرفتم اونجا و د...  داریخونه سرا

 چرا؟ يکمکش نکرد: گفت يانور

 چون مرده بود: گفت یعصب

 برگشتم عیسر: نگاه کرد یبه عل دوباره

 ؟یرو به مهرداد نگفت تیچرا واقع: ستادیبلند شد ا يانور. میساکت بود همه

 جواب بده: گفت یعل. نبود ییصدا چیکرد ه یم زیجست و خ یعل يپا ریگربه که حاال ز ویم ویم جز

سر فروتن  ریهمش ز ادیبه نظرم م کنمیحاال که فکرش رو م... مثل فروتن ... کرد  یباور نم... چون : گفت آنا

که ... خواسته منو بترسونه  یم دیراست گفته باشه؟ شا ارشیک شیاز کجا معلوم درباره لو رفتن ماجرا پ... بوده 

 میبر رانیو از ا میزودتر جمع کن
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 دونسته؟ ینم یچیه ارشیفروتن دروغ گفته و واقعاً ک یکن یپس فکر م: گفت یعل

نقشه رو داشته که منو  نیاحتماالً هم.... بره  رانیاز ا ییدوز و کلک ها رو سوار کرده که بعدش تنها نیهمه ا -

اش رو به هم همه برنامه ه ایمردن ک یول...  یآشغال عوض...  ییبترسونه و مجبورم کنه زودتر بذارم بره تنها

 ختهیر

دونسته به تو هم ربط  یم یپس هرچ. شده بود نیباهات سرسنگ ارشیک یخودت االن گفت یول: گفت يانور

 آره؟ نیفرار کن رانیاز ا نیتو و فروتن نقشه دار دهیفهم دمیشا... داشته 

مهرداد  دونستمیمن م ده؟یاز کجا فهم میدونست یرو فقط من و فروتن م هیقض نیا: نگاه کرد يتند به انور آنا

که  یاون پول يمن تو. رونیپرت کنه ب شیمنو از زندگ هیمهر هیبا  خواستمینم... کنه  یداره به طالق فکر م

با اون  دمیکشینقشه م دیکرد چرا با ینم ياگه مهرداد نامرد...هم سهم داشتم ادیز یلیخ...داشتن سهم داشتم

کارگاه راه افتاد سهمم رو بخرم و بعد با کمک فروتن پوال رو خارج  یخواستم وقت یبرم؟ م رانیآشغال ترسو از ا

 باشه دهیرو فهم نیا ارشینه امکان نداشت ک... کنم 

همون قدر که تو نقشه . ستیحواسشون ن هیبق یکن یفکر م یکنیبرف م ریسرت رو ز یوقت: پوزخند زد یعل

همون قدر که من ... مطمئن باش اونم دنبال آتو از تو بوده ...  یحذف کن ارشیک یرو از زندگ باید يدیکشیم

....  یبزن بیبه ج يشتریو تو پول ب یاون کارگاه کوفت کینشه شر بایتا د يدادیکافور م ارشیمطمئنم تو به ک

 ... یکنیم يکار کیو  ینیشینم کاریتو ب دونستهیهم م بایمطمئنم که د

که آبروتون رو  دهیکشینقشه م.... تو و فروتن مطلع بوده  ياز ماجرا باید میریفرض بگ ایب: ستادیبلند شد ا یعل

گند زدن به  هیپشت در اتاق فروتن گوش واستاده بوده قض یوقت دیو شا دهیرو فهم هیقض نیا ارشیببره و ک

 هیرمنطقیچون غ...  شهیم یمنطق یگوش شت، اون وقت مکالمه اش با اون آدم مرموز پ دهیکارگاه رو هم فهم

 یدون یخودت هم م... دو روز صبر کنه  ونیبه هما یواسه گفتن نقشه ساده لوحانه ات درباره فرح ارشیکه ک

ممکنه اونو سکته بده در  ونیبه هما هیقض نیدونست گفتن ا ینم... نداشت  ییباال يشم اقتصاد ارشیکه ک

در  یول... کل ماجرا رو بگه  ونیه به همابر دهیفروتن رو با تو شن يحبتاکه ص يتونست همون روز یم جهینت

قطعاً واسه ... برادرش وسط بود  يچون پا...  شدینگران م ونیتو و فروتن به هما يعوض واسه گفتن ماجرا

 هبه تو ب ارشیک ینیسرسنگ... که بهش اعتماد داشته  یکس. مشورت کنه یداشت با کس ازیماجرا ن نیگفتن ا

رابطه نامشروع  يپا یوقت یول... باهات حرف بزنه  شدیکارگاه بود قطعاً حاضر م هیاگه فقط قض... بوده  لیدل نیا

 ...وسط باشه 
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راسته؟ از کجا معلوم خودت هم  يکه زد ییحرفا نیخب حاال چطور باور کنم همه ا: مقابل آنا و گفت ستادیا

 نیاز کجا ا ؟یآب نکرده باش ریز نیرو واسه هم رشایاز کجا معلوم سر ک ده؟یرو فهم هیقض نیا ارشیک یندون

 ؟یو خودت رو راحت کن یالیه آدم خیگردن  يرو ننداز ارشینقشه مشترك تو و فروتن نباشه که گناه کشتن ک

من و فروتن فقط قول و قرار : لرزان گفت يسر بلند کرد و با صدا. دیلرز یم شیشانه ها. آنا به رعشه افتاد تن

 ... یعل یشناسیتو من رو م. میداشت یمال

 شناسمینه نم: دینفس کش قیعم یعل

 بگو نویچشمام نگاه کن و ا يتو: ستادیا آنا

... نه  ایفروتن راست گفته  دونمیمن نم: يآنا رو کرد به انور. نگفت یچیه یآنا ول يچشم ها يزل زد تو یعل

ماجرا رو  خوادیدنبالش رفتم که بدونم م... م با خود ارشیک يبر اساس رفتارا.... اون  يمن بر اساس حرفا یول

 ....بگه  یبه ک

سوخت  یآنا م يدلم برا یحت... دو نفر  نیا یآنا را باور کرده بودم ول يمن تمام حرفها. و مبهوت بودم مات

 آورد؟ ینم بایاز د یچرا آنا اسم... دو نفر  نیا یول

 نیع. اش بدهد يمادرش هم نرفت دلدار یحت. سوخت شیبرا یلیدلم خ. مبل يهق هق کنان آوار شد رو آنا

شانه  يرو دمینشستم کنارش و دست کش. از جا بلند شدم و رفتم طرفش. و نگاهش کرد ستادیمجسمه ا کی

 یبه خاطر خودخواه نمزندان بود يتو لیدل کیدانستم  یم نکهیبا ا. بود دنیچشمم آماده بار ياشک تو. اش

اش درست مثل اختر بود  یپناه یب. لرزاند یآنا بود که دلم را م يفقط اشک ها در آن لحظه یاو بوده ول يها

که من را .... مغرور  يآنا. نکرد یمقاومت چیبود که ه بیخم شدم و در آغوشم فشارش دادم و عج. در شب اعدام

 .داشت بیعج يها يچقدر باز ایدن. بود مآغوش يحاال تو....  دید یاز باال م شهیهم

 بسه: گفت یعل

من چقدر دوستت  یدونست یتو م: گفت یبه من انداخت و بعد رو به عل ینگاه میآمد و ن رونیاز آغوشم ب آنا

 ... یدونست یم. دارم

 ساکت شو: کالفه پشت کرد به آنا یعل

 ...به دوستت  يداد یمنو دو دست....  يمنو پس زد یول ؟یکن یچرا فرار م... گوش کن : اصرار کرد آنا

 ستیخانم دادخواه حاال وقتش ن: گفت يانور
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 يبه اون آرمان ها یمنو فروخت. دونم یم... آب از سر من گذشته ... حاال وقتشه  نیهم: کرد یول نم آنا

 تیبا موقع یک... آره خب ...  فتهیبه خطر ب تیخانوادگ تیموقع يدیتو هم ترس... دوتا  نیمث ا.... مسخره ات 

 سراغ من با اون سابقه مزخرف پدر و مادرم؟ ادیتو م یخانوادگ

 نداشت نایبه ا یربط: داد زد یعل

 یربط داشت ها؟ به چ یپس به چ: ستادیرفت و مقابلش ا ینامتعادل به سمت عل يبلند شد و و با قدم ها آنا

 ...بچه  هیرو فروخته به  مونیکردم که مهرداد زندگ یم هیگر شتیاومدم پ یم یحداقل وقت ؟یربط داشت لعنت

 نویمن؟ ا شیپ ایگفتم باشه؟ چون مهرداد عاشق شده ب یم کردم؟ینوازشت م کردم؟یم کاریچ: گفت یعل

 هستم؟ یآدم نیمن همچ ؟یخواستیم

 با من يکرد یقدر مدارا نم نیحداقل ا:  دیدرمانده نال آنا

 ....خدا  يا: دیسرش را گرفت رو به سقف و بلند خند یعل

وقت  چیه....  یفهم یو عالقه رو نم يتو فرق دلسوز...  چارهیدلم برات سوخت ب: آنا يچشم ها يزل زد تو بعد

 ....شرکت کن درست رو ادامه بده  سانسیکنم برو فوق ل یمگر بهت نگفتم صحبت م....  يدینفهم

ا هم دکتر ؟یبعدش چ گرفتمیفوق م... امثال من برن دانشگاه  گذارنیکه نم یدون یهه خودت م: پوزخند زد آنا

تو بگو ... خانواده  نیبود؟ با ا یمن چ ندهیآ ؟یآخرش چ شدمیکردم و قبول م یبا وساطتت باباجونت شرکت م

... 

بعد ..  ینخواست یکنم درس بخون یگفتم کمکت م...  یکه جاه طلب یقبول کن يخوا ینه تو نم: دیآه کش یعل

 اصالً مگر مهرداد بد بود؟...  ياون شرکت زهرمار يبردمت تو

 ؟یفهم یم... مهرداد تو نبود : داد زد آنا

 بسه: گفت تایرو به آناه. کنار دیرا کش یبلند شد و عل يانور

که  ییبه جاها یبهت بال و پر نداد؟ کمک نکرد برس... رو به من بگو  نیمهرداد بد بود؟ ا: گفت یبار عل نیا

 ؟یمث مهرداد کنارت باشم، قدرش رو دونست تونستمیمن نم ؟یفهم یم...  تونستمینم... آرزوت بود؟ من 

اگه زن . نداره یمرض جاه طلب شناسمیکه من م يبچه بشه؟ مهرداد نیعاشق ا دیچرا با: من اشاره کرد به

 پس ننداز گردن من یخودت نخواست... تو  يبرا شدیم یبراش اونم شوهر خوب يبود یخوب

 چرا؟ یدون یم رهیو بگخواستم مهرداد تو ر یمن خودم نم: آرام تر گفت بعد

 ... يشد یخوشبخت نم یشکیکه با ه يبود ضیچون تو اونقدر مر: آن که منتظر جواب بماند گفت یب
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 ؟یدوست نداشت... وقت منو  چیتو ه: دینال آنا

با ... خب آنا بود ...  بهیمرد غر کی شیپ... پدر و مادرش  يرو شیچقدر راحت پ. شد خیتنم س يموها

هم البد  يانور... مامان و باباش که انگار مجسمه بودند .... مخصوص به خودش  يها و جسارت ها یخودخواه

 ....مثل من ... بود در نظرش چیه

 رمیمن م: گفت یعل

 جوابش رو بده... صبر کن : گفت يانور

 بگو... حقشه بدونه : و او گفت مینگاه کرد يمتعجب به انور هردومان

 ینه فقط دلم برات م...  گمیباشه م یداره؟ ول دهیگفتن من چه فا دهیر بوده و نفهمکو یوقت: پوزخند زد یعل

 کنمیدرکشون م...  سوزهیدلم م دهیمحبت ند يواسه آدما شهیمن هم. نیسوخت هم

 هیخب کاف یلیخ: گفت يانور

خب البد به خاطر . دارد یکرد؟ خودش که معلوم بود خانواده خوب یچرا درکشان م. شده بود نیتلخ و سنگ فضا

 يمثل آدم گرسنه ا. نداشت یمثل همه حق انتخاب راحت ای. بشود یتوانست عاشق کس ینم. شغلش تشنه بود

 .بخورد يزیاجازه نداشته باشد چ یرنگارنگ ول زیم کی يجلو ندیکه بنش

با هم قرار و مدار گذاشته ....  ارشیقبل تر از مرگ ک یلیدانستم که او و فروتن از خ یآنا م يبا حرف ها حاال

چون آنا حس کرده بود .... بروند  رانیبرند از ا یم هیقض نیکه از ا یبودند که بعد از رونق گرفتن کارگاه با سهم

بندش با مهرداد  میبند زدن رابطه ن يبه جا یول ستا یعالقه مند است و طالقشان حتم گرید یکیمهرداد به 

را کشته و آنا و فروتن مثل دوتا  ارشیک یکی....زود نقش بر آب شده بود یلیکه خ.... دهیکش گرینقشه د کی

کم  ارشیمرگ ک. توانست به شوهرش اعتماد کند یباز هم م یحت.... که زده اند مانده اند  يگند ياحمق تو

عتماد کار را نکرد؟ چرا به مهرداد ا نیچرا ا. به قول خودش معلوم نبود به جرم قتل گرفتار نشود. نبود يزیچ

کس  چیداده فقط به خودش اعتماد کند نه ه ادیزندان بهش . به خود باشد یگرفته متک ادی تاینکرد؟ نه آناه

 .يگرید

خالص  تیوضع نیکه همه از ا نهیکه مهمه ا يزیاالن چ...  نیبب: نشست کنارش یعل. کرد یم هیهنوز گر آنا

 هست شهیهم هیوقت واسه گر...  نیبش

 ساعت کی يبرا یحت...  رمیزندان نم یکشم ول یمن خودم رو م... زندان  ياره تو: دینال آنا
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 شیچشم ها يتو. و به مادرش زل زد دیکش ياز سر دردمند ینشست و اشکش را پاك کرد و آه يجد

 .کرد یکه طلب کمک م دمید یپناه را م یمظلوم و ب یدخترک

 د؟یآرامبخش دار: رو به مادر آنا گفت یعل

بودم به  دواریام. گریدر د کیربات آماده فرمان بردن از جا بلند شد و رفت به سمت  کیبار مثل  نیآنا ا مادر

. داشت نانیبهشان اطم یلیانگار خ یعل یول. نبود دیبع یچیازشان ه. دیاین رونیب ریآرامبخش با هفت ت يجا

 .شناختشان یانگار م

قرص را  یعل. آب برگشت وانیل کیقرص و  کیمادر آنا با . میساکت نشست تیدر همان وضع قهیدق کی

 ریبگ: گرفت طرفش

 ادیاز همتون بدم م: دیدردمند نال. مادرش نشست کنارش و آنا را بغل کرد اما او باز هم امتناع کرد. امتناع کرد آنا

بخور آروم : داد رونینفسش را محکم ب. هم بود يتو شیاخم ها. همچنان قرص را گرفته بود سمت آنا یعل

 زنم یمن با مهرداد حرف م ،یبش

 حاال از همه بدبخت تر خودم هستم دمیکش یهمه بدبخت نیبشه؟ ا یکه چ: نگاه کرد یمردد به عل آنا

 کرده دایواسه خودش پ یکیمهرداد که : نه از غصه، از خشم. دیبه من نگاه کرد و چانه اش لرز دوباره

 خور خوبهب... بخور : گرفت و گفت یآنا قرص را از دست عل مادر

همه  ن؟یراحت شد: نگاه کرد یبه عل ظیبعد با غ. آب را چسباند به لبش وانیدهن آنا و بعد ل يرا چپاند تو قرص

 رونیب نیبر نجایحاال از ا... رو گفت  یچ

 معلوم نشده یهمه چ ینه تا وقت: نگاهش کرد يانور

 ؟یستیمن چطور باور کنم تو قاتل ن: دیاز آنا پرس بعد

 ياون رفتارا...  يکرد یقدر تقال نم نیا ينکرده بود یاگر گناه: او نشست کیرفت و نزد يانور. ساکت ماند آنا

 هیمهرداد دنبال قض يدیفهم یمطمئنم وقت...  شنیترسن صادق تر م یم یآدما وقت... با مهرداد  ضتیضد و نق

من  یدون یم...  یکل ماجرا رو بگ بهشو  ینیبود که بش یخوب لیدل نیخب ا... هم شده  شتریاست ترست ب

 یکن یرو پنهان م يزیچ هیمطمئنم تو  یمنم مثل عل. تجربه دارم یلیخ یبازپرس يتو

توانسته به مهرداد  یساده نم لیدل کینگاه کردم؟ خب آنا به  یو بعد به عل يهمه اصرار به انور نیاز ا ریمتح

 بود؟ نیاز ا ریچون تجربه تلخ زندان را داشته، غ. اعتماد کند

 مدرك داره هیرو کشته  ارشیکه ک یچون اون: دیخسته و درمانده آه کش آنا
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 توش چندتا عکسه: يانور يرا آورد و پرت کرد جلو فشیحال از جا بلند شد و ک یب

هنوز نمرده بود،  ایک دمیرس یاون شب وقت: داد حیحال توض یآنا همان طور ب. را باز کرد فیخم شد و ک يانور

 از من ساخته نبود يکار یول...  شدیداشت خفه م... به پاهام  دیچسب. کند یجون م داشت

داشت  دهیترس اهیمانتو و شلوار س کیعکس ها آنا با  يتو. هم آمد یعل. يبلند شدم و رفتم سراغ انور اریاخت یب

معلوم بود با . نداشتند تیفیک یلیآنا، عکسها خ يکرد که دستش را قفل کرده بود دور پا ینگاه م یارشیبه ک

سوختم و ملتمسانه به  یآن خانه در تب م يتو یخودم افتادم وقت ادی. رفت جیسرم گ. گرفته شده اند لیموبا

 .حواسم به آنها نبود گرید. راه افتاد اریاخت یاشکم ب. شلوار مهرداد چنگ انداختم

اونقدر شوکه بودم که فقط ...  ندازهیم عکس مداره از یکیخبر نداشتم  یهمون طور واستادم تا مرد ول: گفت آنا

 ...رو نگاه کردم  ارشیواستادم و مردن ک

 رسونده به دستت؟ يرو چه طور نایا: گفت يانور

مطمئن  دمیرو د نایا یوقت.... بود  ارشیهمون که مثالً اعتراف ک...  یهمراه همون نامه جعل: دیآه کش قیعم

خواست هرجور شده پرونده سر و  یم ا،یرو بفرستم اون دن يکنم که هرجور شده شاد يکار خوادیشدم ازم م

 ادیتهش هم ب

: دمیکرد؟ نتوانستم خودم را کنترل کنم و نال یاعتراف م نیهم يبرا. دنیو خسته از جنگ دیناام. بود دیآنا ناام نیا

 باستیسر د ریهمش ز نایبهشون بگو ا

 یتلخ يهمه روزها. ام کرده بود وانهیتاسف بار د تیدر آن وضع ارشیک ندید. شان سرچرخاندند طرف من همه

 .آورده بود ادمیرا که پشت سر گذاشته بودم به 

 سر پدرشه ریز نایهمه ا. کاره است چیه باید: گفت تایآناه

 .... رهیمیمحاکمه م یب ارشیقاتل ک.... سکته کرده ...  رهیمیکه االن داره م: دیحال خند یب

 .را گفت و افتاد و از حال رفت نیا

*** 

آفتاب .  داد یخودش قرار م ریصداها را تحت تاث يگوشم همه  يآرام تو یسوت آزاردهنده ول کیمثل  يزیچ

خونم ترشح  يتو نیحاال آنقدر آدرنال. بودم دهیبه چهل ساعت بود که نخواب کیکرد و من نزد یداشت غروب م

اصرارش بر حفظ . کردم یرا درك م یحاال عل. بمانم داریهم ب گریروز د کیتوانم  یشده بود که مطمئن بودم م

طور و  اگر بدنش را  نیهم هم یداشته، تحمل فشار روح ادیز يداریاو هم حتماً شب ب. دمیفهم یرا م یسالمت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٧٦٤ 

جسمم به مدد . بودم دهیبر گریمن د یکرد؟ ول یداشت آن وقت چطور از وطن مراقبت م یسالم نگه نم

شد آن  یکه سکوتش باعث م دیبلند و سف يراهرو نیته ا. بود هروحم تکه پاره شد ین ها سرپا بود ولهورمو

خانواده  يبرا هیقض یول. ماند یبودم تا مطمئن شوم آنا زنده م ستادهیانتها به نظر برسد، ا یسوت آزاردهنده ب

دهد تا خالصش کند؟  یبه دخترش آن قرص را م يوگرنه کدام مادر دهیحساس به نظر رس تیمامور کیاش 

 دولتشاه؟ يآقا: نازك و لوند گفت يمسئول آنا بود با همان صدا هک يپرستار

 بله؟: طرفش دمیچرخ

 يرو ماریخوب به همراهان ب يکه همه پرستارها موقع دادن خبرها یآن لبخند معروف یبشاش بود ول صورتش

 د؟ینیبش دیهخوا یم: گفت. لبش نبود يلب داشتند رو

 حالش خوبه؟ -

آنا مرده بود؟ به . آمد یاز ته راهرو م بیدست در ج دهیتک ییبا شانه ها یعل. ماند و قلبم فشرده شد ساکت

 دولتشاه؟ يآقا: کردم؟ پرستار گفت یپس چرا من درك نم ؟یراحت نیهم

 بله؟ -

 .سرخ يبود با چشم ها کمانینزد یگفت متاسفم؟ عل یچرا نم د؟ینال ینم چرا

 دش؟ینیبب دیخواه یم: باالخره زبان باز کرد پرستار

لحن را  نیا....  ستیکه زنده است مرسوم ن یکس دنیدرباره د... طور حرف زدن  نیا. دادیمرگ م يبو لحنش

درباره  يطور نیرا در سردخانه غسل دهند هم ارشیبار ک نیآخر يخواستند برا یم یوقت. شناسم یمن م

خودم : به پرستار گفت. را گرفت لمبغ ریآمد کنارم و ز یبود؟ عل دهیدرد کش. دندیلرز میانوهاز. حرف زدند دنشید

 باهاش هستم

 .دیچیسرم پ يصورتم و آن سوت بلندتر تو يرو دمیدست کش. دیسرد و سف مکتین يرو نشستم

 ؟یکن یم هیتو چرا گر: دمیپرس

 کنم؟ بخندم کاریچ: به هم فشرد پلک

رفت  یگرفت و م یطالق م دیآنا با. نباشد. مسخره بود که آنا مرده باشد. دمیمن هم خند. دیهمزمان خند و

من . دیخند یشوهر احمقش م شیشد و بعد به ر یزد، موفق م یشرکت خودش را م. شیها يدنبال بلندپرواز

 نبودم؟ شه،یاحمق بودم هم شیبرا

 ؟یعل: گفتم
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 بله؟ -

 ... یوقت نگفت تو احمق چیه -

 باز زد به سرت؟: یداد به صندل هیو تک دیکش آه

 ....گفت  یم...  شهیهم... تو رو  قبول داشت  یول... کرد  یدرد و دل نم یشکیه شیآنا پ: زدم پوزخند

 ؟یعذاب وجدانت رو کم کن يخوا یحاال م... بس کن ... بس کن مهرداد  -

 .ریمنگ و متح. کردم نگاهش

 بافم یچرت م سیحالم خوب ن: تکان داد سر

رو که رو به  یانگار اون. است نهییکنن طرف آ یم الیزنن خ یحرف م یکیوقتا که با  یآدما گاه: دمیکش آه

 زنن یحرفا رو به خودشون م نیانگار ا...  ننیبیخودشون رو م...  ننیبیروشونه نم

تا محبت کردن وق یگاه: آهسته گفت. در هم گره خورده بود شیچشم بسته بود و ابروها. طرفش سرچرخاندم

عقده ها با محبت  یبعض.... بمونن بهتره انگار  يعقده ا ياگر بذار.... مث سمه براشون ... خطرناکه  ایبه بعض

 آنا درمون نداشتن يعقده ها....  شنیخوب نم...  شنیبزرگ تر م

بگم اصالً؟  یبهش چ نمش؟یسردخونه بب يبرم تو رم؟یبراش مراسم بگ دیحاال با: صورتم يرو دمیکش دست

 بدم؟ دیغسلش هم با... مرده  گهیحاال که د یباهاش حرف بزن شدیزنده بود هم نم یوقت

 رنیبم یزن و شوهر وقت... نه احمق جون : آرام گفت. قهقهه بزند یحرف یکه به پوچ یمثل آدم. دیخند بلند

 *شه  یعقدشون باطل م

تا به من  ردیالزم نبود آنا بم. دانستم یرا خوب م یکی نیبود هم بندیبهشان پا یکه عل یکل قواعد مسلمان از

. بود نیقانون هم نیهم فلسفه ا دیشا. را دوست نداشته باشند گریکه همد رندیمیم یزن و شوهر وقت. حرام شود

 کی نیفقط به هم یاگر مسلمان.  است امبه تو حر یعنی. مرده است تیبرا یعنی يزنت را دوست ندار یوقت

قانون ها باشند  نیالزم بود ا. حرام شده بود دست نزده بودم میکه برا یبودم، به زن یقانون بود من مسلمان خوب

به قانون ندارد وگرنه چرا رفعت گفت من به رابطه  يازیباشم؟ نه آدم اگر بخواهد خوب باشد ن یتا من مرد خوب

خودم  يخودم را برا یداشتم خوب. دمیماند؟ آه کششرکت  يمن تو نانیخارج از قاعده حساسم، چرا به اطم يها

رود خود به  یات م یاز زندگ یکی یوقت. من عذاب وجدان داشتم. گفت یراست م یعل دیکردم؟ شا یم حیتشر

هم عذاب وجدان  ینداده باش يدلخور ياگر جواب سالم آن آدم را از رو یحت. يریگیخود عذاب وجدان م

و  یشمیتخت با لباس بنفش ابر يتو دنشیخواب یحت... آنا  يها غیج... آنا  يحاال تمام التماس ها. يریگیم
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هم ...  يشاد يبرا ینگران...  يخواستن شاد یحت. دیکوب یسرم م يمثل پتک تو... من  يامتناع کردن ها

نا چون آ... فندق  ییگو یاست که بهش نم ادیمهرداد عذاب وجدانت آنقدر ز ینیبیم... آورد  یعذاب وجدان م

 یمنهدم شده بودم و حت. گذاشته بود ادگاری میبرا ارشیکه ک ییزخم ها يرو. گریزخم د کیهم  نیا. مرده بود

 نیدرست مثل ا. ارزش نداشت گرید یچیه. بود نیهم یپوچ. نداشت يا دهیفا گریو استوار بود د ياگر بدنم قو

 .دیرس یبه نظر م ییاز هر معنا یتهکه  یو ساکت دیسف يراهرو

 ... يو مادرت هم خبر بد ونیبه هما دیبرسونمت خونه؟ با يخوایم: بلند شد یعل

 ؟يریتو کجا م: نگاهش کردم منگ

 ....شکار قاتل  میبر دیبا... منتظره  يانور -

 يماجد: شانه ام يرو دیدوباره نشست کنارم و دست کش. انداختم نییسرم را پا. را با تمسخر گفت »شکار«

 نکنه يکرد که خراب کار مشیتفه يانور... کنه  یامشب آزادش م نیاگه بتونه هم...  هیشاد...  يدنبال کارا

 گردن آنا؟ نیفرارش رو انداخت: دمیکش آه

 نبود يچاره ا....  هیمرد نیهم ع يوقتا نامرد یگاه: کرد یم ینیشانه ام سنگ يرو دستش

از جا بلند . گفتم؟ دستش را از شانه ام برداشت یم دیبا یچ یول. میبگو يزیمنتظر ماند تا چ. تکان دادم سر

 امیمنم م: شدم

 !کجا؟: نگاهم کرد متعجب

 ایمث ک...  میخاکش کن گذارنینم يزود نیبه ا: به صورتم دمیکش دست

 .حنجرهام به هم گره خورده بود و درد داشت. نتوانستم حرف بزنم گرید

 ببرنش سردخونه؟ نکهیقبل از ا ش؟ینیبب يخواینم: گفت

 میبر...  چوقتیمنتظرم نبوده ه: باال انداختم سر

نشده بود و مامان و  دایهنوز پ ارشیقاتل ک یگشت خانه اش ول یبر م يامشب شاد. یافتادم به سمت خروج راه

 ونیهما یوقت. دیلرز یکشد؟ چانه ام م یدختر خودش را م یک.... دخترشان.... آنا دخترشان را کشته بودند يبابا

تعجب کنم،  ادیز دینبا... کشد  یرا م شقشبه خاطر وطن ع یعل...کشد  یبه خاطر طمع، ناخواسته پسرش را م

... چند ماه گذشته نبوده که  يتو بیعج زیچ نیاول نیا. شود یم دایو عاشق همه جا پ وانهیطمع کار و د

زن  گریوقت بود د یلیمن خ.... نه زن سابقم مرده ... زنم ...زنم  ست؟ین بیعج نیا...  چارهیمهرداد؟ زنت مرده ب
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همه زن  نیکرده بودم؟ ا ییبود؟ مگر من چه خطا یچ یعذاب وجدان لعنت نیا. دیکش یم ریام ت نهیس. نداشتم

 رد؟یگ یعذاب وجدان م یکیآن  ردیبم فتدیب شانیکیاگر ... شوند  یسازند و جدا م یو مرد با هم نم

فکر کرده که  یتا به حال کس. دیچیپ یمشامم م يمرگ تو يباران مثل بو يبو. هوا سرد بود. رونیآمد ب یعل

 اطیمقابلمان ح. میبود ستادهیپله ها ا يرو. پالتوم بیج يدهد؟ دست کردم تو یمرگ م يباران هم بو یگاه

 .ابرها را قرمز کرده بود شیکه غروب کرده بود و ته مانده ها يدیبود و خورش

 تموم شد؟ یعد از کلوئه عذاب وجدانت کب: گفتم

 شد ادیز...تموم نشد : زد پوزخند

 ...منم قراره  یعنی -

که با آفت ساقه هاش  یکنم مث درخت یمن تحمل م...  یانتخاب کن يتو مجبور نبود...  یکن یتو فرق م -

 میدرباره اش حرف بزن ستیفقط االن وقتش ن... مهرداد  یکن یتو فرق م...  سازهیم

آنا . نگاه کردم مارستانیبرگشتم و به ساختمان ب. دنبال سرش راه افتادم. رفت نییکرد و پا یکیها را دوتا  پله

نشست و  یم شیمژه ها يرو زیر يبرفک ها. دیخوابیسردخانه م يو فلز کیبار ياز قفسه ها یکی يحاال تو

آن لبخند سرشار از غرورش  وانستمت ینم چوقتیشد و من ه یم دیپوستش سف. شد یترد و شکننده م شیموها

 .نمیرا بب

. یصندل یدادم به پشت هیسرم را تک. در سکوت راه افتاد يانور. نشست جلو و من عقب یعل. شدم نیماش سوار

بودم که درد آرام آرام  یآدم شهیمن هم. طور بودم نیرا کشتند هم هم ارشیکه ک يروز. نداشتم یحس چیه

 .آوردم یتاب م هیبود که فشارها را بهتر از بق نیهم يبرا. کردیم رمیتسخ

 متاسفم: گفت يانور

 دهیهمه آدم رفتن زندان اونم واسه عق نیا. رهیم ادتیاز  زایچ هیبق يبها بد يادیز يزیبه چ یوقت: گفت یعل

 وانه؟یو د یشون، همشون شدن جان

نگفته پدر و مادر آنا  یشکیه نجایا ؟یاحتنار قاًیدق یاالن از چ...  یبس کن عل: فرستادم رونینفسم را ب کالفه

باشم  یعصب دیمن با... من  لیهاش شدن فام نیفقط از بخت بد من بدتر. هستن یاسیس يها یزندان ندهینما

 تو چته؟... ناراحت باشم ... 

 کار مهم تر هیدنبال  میبر دیفعالً با. دیبعد حل کن دیمشکلتون رو بگذار: گفت يانور
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به خاطر دست اندازها بود؟ . توانستم بخوابم یشد و من نم یدست اندازها رد م ياز رو نیماش. نگفتم یچیه

 گفت؟ یچ: دمیپرس

 ییالال کیحاال مثل  نیآرام موتور ماش يصدا. ماندم رهیخ نیچشم بازکردم و به سقف ماش. نزد یحرف یکس

 .بود

 ییایب ستیالزم ن ؟ییجا کی متیبرسون يخوا یم: به حرف آمد يانور باز

 بهتره. ادیبذار ب: گفت یعل

 گفت؟ یآنا چ: گفتم

چک  ه،یقض نیا يتو کنهیکه کمکم م ییاز همونا یکیزنگ زدم به ...  فیشر بایسراغ د میبر دیبا: گفت يانور

 برگشته مارستانیاز ب شیساعت پ کی نیهم... کرد گفت االن خونه خودشه 

 مارستان؟یب: دمیپرس

 ؟یدونست یه کرده نمحشمت سکت... پدرش بوده  شیپ -

 ...گفته بود بهم  ونیچرا هما -

رقم گنده  هیدنبال  دیباشه با دهیاگه حشمت اهللا ماجرا رو فهم: گفتم. با رفعت و فرشاد افتادم میحرف ها ادی

 صورت حساب هاش يتو يبگرد

دونم االن  ینم یول... سفارش بزرگ داشته  هی ارشیماه قبل از مرگ ک کی. کردم دایگشتم و پ: گفت يانور

 .... دهیرو که خر ییزایاون چ

 و مهره بوده درسته؟ چیپ -

 کرده میجا قا کیو  دهیانگار همش رو خر...  ستیبازار ن يازشون تو يرد چیدونم چرا ه ینم یدرسته ول -

 یکه آنا رو رسونده به فرح یهمون... همه بر سرش جنگ بوده  نیکه ا ياون نقشه ا میدیامروز فهم: دمیکش آه

.... داده  يمرتضو لیرو تحو یاشتباه يو گفت نقشه ها دیفرشاد امروز نقشه ها رو د... بوده  ینقشه اشتباه هی

 هیکه ما رو بندازه تو  دیخر یه مرسوله مینبود اون وقت حشمت  یفکر کردم اگه نقشه ها اصل بودن و مشکل

 ...با خودش  يمعامله اجبار

تونستم  یمعلوم نبود نم یچیبه اون کارگاه ربط داشته منتها چون ه دیخر نیزدم ا یمنم حدس م: گفت يانور

 ...بوده باشه  يزیچ نیاگر همچ یول... بگم  يزیچ
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 میریم میچرا دار... برد بوده  –برد  ياون معامله واسه حشمت باز میزد یچه نم میزد یچه ما کارگاه م: گفتم

 با؟یسراغ د

 ...هم فکر نکن  یچیبه ه... استراحت کن  یکم هی: گفت یعل. شدند ساکت باز

 .دمیآه کش. هم عذاب وجدان دیشا... بود  نیآدرنال ریهمه اش تقص. آمد یخوابم نم یبودم ول خسته

که  ادهیز یلیکنه و احتمالش خ یم فیحتماً کل ماجرا رو تعر....  یبازپرس يفروتن رو بردن برا: گفت يانور

 دادم ییقوال هیمن بهش از جانب تو  یول...  تایگردن آناه فتهیهم ب رایپرونده رو زود ببندن و همه تقص

 ؟یچه قول -

گفتم ... بوده  تایسر آناه ریز يشاد دنیفکر کنن دزد یآگاه يکه همکارام تو... حرف نزنه  يکه راجع به شاد -

 يایشرط باهاش راه م نیتو به ا

 وسطه؟ يشاد يچون پا -

 کینبوده،  ينقشه به خاطر زودتر آزاد شدن شاد نیدانستند که همه ا یخودشان هم خوب م. ماندند ساکت

 يجور نیدادنش از زندان هم ا يو بعد فرار یبه دام انداختن آن باند کوفت يبرا يسوءاستفاده از شاد يجور

 .طفلک آنا. شدیم یماست مال

 رو بفهمه يشاد يداشته که کمکش کرده جا یآگاه يتو یکیآنا  یول: گفتم

 کنه یبوده دهن وا نم یمطمئن باش هرک...  رهیاون خودش به خاطر دخالت تو پرونده پاش گ: گفت يانور

 زنگ نزد؟ يماجد: گفت یعل

انجام دادم و  شیتوانسته بودم برا يهرکار. تمام شده بود يمن در قبال شاد تیمسئول. نگفت یچیه یشکیه

 ...دانست آنا مرده  ینم یحت. دیخواب یپدر و مادرش و راحت م شیگشت پ یامشب برم

 آنا مرده؟ دیفهم يشاد: گفتم

 ستیمهم ن... بخواب : گفت یعل

. خسته بودم. دور که خودم تنها باشم يجا کیرفتم  یم. رفتم مسافرت یانداختم م ریرا گ یقاتل لعنت یوقت

 دیص یماه ارشیکه از برکه خون آلود ک یینه به تمام آدم ها. فکر نکنم یچیکردم به ه یچشم بستم و سع

نه به رابطه .... خانواده اش شده بود  رخواهانهیبه ظاهر خ يها تین یکه قربان ییتاینه به آناه... کرده بودند 

 .يخودم و شاد
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باشد و رو به  یتابستانبعدازظهر داغ  کیانگار که . خواست خفه اش کنم یدلم م. زد یسرم سوت م يتو یکس

 .گذاشت خوب بخوابم یزد و نم یسوت م یباشم و کس دهیگندمزار ساکت دراز کش کی

 مهرداد؟: به شانه ام خورد یدست

 ؟یچقدر داغ: گفت یعل. باز کردم چشم

 م؟یدیرس: دمیرا مال مینشستم و چشم ها راست

 رانیپسر حشمت هنوز از ا یوقت... طرف  نیبه ا یاز نوجوان. شناختم یرا م ابانیخ نیا. دور و برم نگاه کردم به

 داخل؟ میچطور بر: برج نگاه کرد يجلو یبه نگهبان یعل. شدم ادهیرا باز کردم و پ نیدر ماش....نرفته بود

 ایب: رفت جلو يانور

و داخلش  ستادمیا شنیجلو است. دیرس یم ینگهبان شنیکه به است یدر بزرگ آهن کی. میسرش راه افتاد پشت

 امرتون: دیو پرس ستادینگهبان جلو پنجره ا. را نگاه کردم

با نگهبان حرف زد و باالخره اجازه داد  يآورد و چند کلمه ا رونیاش را ب یواقع ییکارت شناسا يبار انور نیا

بلند کرده هالل کنار هم سر  کیسه برج مثل قوس . شده بود يمحوطه بزرگ گلکار کیمقابلمان . میوارد شو

 یعل. نگهبان کیو باز هم  عیوس یک البی. میجلوتر وارد محوطه برج دوم شد یو کم میرد شد یاز اول. بودند

 ؟یبرج مسکون ای لهیزندان باست: غر زد

 یاز مال و اموالت مراقبت کن یتون ینم ریدزدگ هیبا  یخرپول باش یوقت: حال گفتم یب

تا  میو پهن رفت چیراهرو مارپ کیبه موازات  یداخل الب یدوباره با نگهبان حرف زد و از کنار کانتر نگهبان يانور

دانست  یآدرس را کامل م يانور. به شماره طبقات نگاه کردم. میستادیاز آسانسورها ا یکیانتها و جلو درب 

شان را فروختند و  ییالیکه خانه و یوقتاز  تدرس. بودم امدهیبود که به خانه حشمت ن یوگرنه من چند سال

را  ییالیخانه و یخواند وگرنه ک یگفت حتماً دخلش با خرجش نم یکه با ذوق م ونیهما. شدند نیآپارتمان نش

آپارتمان  کیاز النه مرغ  ونیمنظور هما. طبقه آخر را زد يو انور میسوار آسانسور شد. مرغ يدهد به النه  یم

آه . شد یدر مقابل خانه خودش که سه برابر وسعت داشت واقعاً النه مرغ حساب م بود خب يششصد متر

سرگشته و  شانیکی. کدام به صاحبانش وفا نکرده بود چیالنه مرغ چه آن عمارت درندشت ه نیچه ا. دمیکش

هم  یکی نیبزند و ا یچرخ اطشیح يدل و دماغ نداشت تو یافسرده کنج همان عمارت کز کرده بود و حت

 .مارستانیبود گوشه ب فتادها
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خواست بدانم آنا قبل از  یدلم م. میگفتن نداشت يبرا یکداممان حرف چیرفت و ه یسالنه سالنه باال م آسانسور

حاال پدر و مادر آنا کجا بودند؟ . داد به بعد یباز قفل دهنش را زده بود و حواله ام م یعل یول... گفته  یمردن چ

انگار زندان . زندان تنگ شده بود يواقعاً برا دلشانانگار . کردم یاند تعجب نم کرده یگفتند خودکش یاگر م

بدبخت باشد که خاطرات خوبش بشوند زندان؟  دیآدم چقدر با... مادرش  يحداقل برا. خانه آخر بود شانیبرا

 یهم از دست مامانش خالص ایآن دن...  یطفل يداد، آنا ینم تیخواست و رضا یخب اگر پدرش قصاص م

 شانیاز اصل برا هیحاش. برندیم ادیاصل مطلب را از . کنند یهدف را گم م. اند ينجوریها هم ا یبعض. نداشت

 يخور یم يتند برو يادیاست ز نیهم هم ایقانون تلخ دن. بود یآدم نیهمچ تایمادر آناه. شود یمهم تر م

هم  یممکن است جان یتعادل نداشته باش یگفت وقت یراست م یباز دلخور بودم ول یکه از عل رمیگ. نیزم

از ... بوده  شیاز آن بدها یکی یول نشیبوده نه آخر شیها دهیمبارز در راه عق نیوگرنه مادر آنا نه اول يبشو

دار و  يچه تو. شود یم دایهم نمونه شان پ یفیهمه قشر و ط يتو. تندرو ندیگو یکه بهشان م ییهمان ها

 هیعذاب وجدانت را با مادر آنا تخل يدار مهرداد. دار و دسته ها یباق يچه تو دیناز یبهشان م یکه عل يدسته ا

 .خفه شو ؟يمگر تو آنجا بود ؟یکن یم

 .نداشت تندتر برود الیخ یآسانسور لعنت. زل زدم میرنگ رو به رو ينقره ا  يصفحه فلز ياعداد رو به

حس کرده بودم تمام  میشانه ها ياش را رو ینیکه از صبح سنگ یشب لعنت نیو ا میحرف بزن بایکه با د بعد

کردم که ساعت  یگندمزار ساکت فکر م کیفقط به . خواستم بهش فکر کنم یشود؟ نم یم یبعدش چ... شود 

. را کردم میمن سع. دانم ینم ؟يمهرداد؟ شاد یچ يشاد. شوم رهیمقابلش و در سکوت به رو به رو خ نمیها بنش

. آمد کمکش کردم یاز دستم بر م يهرجور... بوده  یچ يها برا هیو کنا شیمن نشانش دادم که آن اخم ها و ن

دوباره ... آنا مرده . یچیچه کار کنم؟ ه دیبا گرید... داند که دوستش دارم  یم. حاال کنار مامان و باباش است

.... يبه خاطر همدرد رمیحاال گ... اهند بدانند چرا مرده خو یکه م ییها فضولداشت با  میدور جنجال خواه کی

فکر کنم که  نیبه ا ستمیحاضر ن یحت.. نه ... اوضاع را سر و سامان دهد  ستین یخورده و کس نیشرکت زم

تا ... تنها  ينهات. یسفر ده روزه با کشت کی يبرا طیبل کی. را دوباره بروم زیو نفرت انگ یراه لعنت نیقرار است ا

واقعاً . را رقم زد بتیهمه مص نیکه ا یکس. کنم دایرا پ ارشیقاتل ک دیاول با یول. شود یچه م نمیبعد بب

از قبل  زیدور تند وگرنه همه چ يرا گذاشت رو انیرقم زد؟ او فقط جر بتیهمه مص نیا ارشیمهرداد؟ قاتل ک

 رفته بود، نرفته بود؟ یرانیرو به و
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رفت سمت چپ و ما هم دنبالش  يانور. که کنار هم قرار داشتند نگاه کردم يبه دو واحد. شدآسانسور باز  درب

 مهرداد؟: گفت يپشت در و انور میستادیا. میرفت

 ...نباشه  ندیکه خوشا يبشنو ییزایممکنه چ: گفت یعل. کردم نگاهش

کرد؟ بدتر از دانستن دل و قلوه  یداغانم م دنشیشده بود که شن یچ گرید. ام یشانیدستم را فشار دادم به پ کف

 بدتر از مردن آنا؟ ا؟یخوردن کارگاه؟ بدتر از مرگ ک نیبدتر از زم ؟یو فرح دیدادن ناه

 ... يخوا یم: را با انگشت آرام فشار داد میبازو يانور

 دیها با من رفتار نکن رخورهیمث بچه ش یه امیاش رو هم م هیاومدم بق نجایتا ا.. نه  -

 خودش تنهاست: گفت يانور. دیچیناقوس وار زنگ در سکوت خانه پ يصدا. زنگ را فشار داد یلمعط یب یعل

 ؟يچک کرد: دیپرس یعل

 ه؟یک: گفت یبخواهد جواب بدهد کس تا

 ... ای. ساختمان است ریکرد مد یفکر م دیشا. پشت در است یدانست ک ینم مطمئنم

 دیاریب فیچند لحظه تشر: گفت يانور

 میمزاحمتون شد یاز اداره آگاه: بدهد حیمجبور شد توض يانور. مکث کرد باید

دفعه شده بود  کیماجراست و حاال  یبفهمد او هم قاط یکس دیترس یم روزیتا د. نگاهش کردم متعجب

 .سوپرمن

 ن؟یچه کار دار: گفت باید

 ... دیاریب فیتشر: گفت یعل

 آنا مرده. در رو باز کن باید: فتمبدهد من هستم گ صیتشخ يبلند جور. نداشتم حوصله

پشت  یک دهیخانه د یکیالکترون یمطمئنم حاال بعد از چک کردن چشم. پشت در را انداخت و در باز شد ریزنج

 یتیم نیاش را ع ییکارت شناسا يانور. توانست مقاومت کند ینم گریگفتم آنا مرده د یوقت یدر است ول

 یاز کنارش که رد م. میعقب رفت تا وارد شو یرا آزاد کرد و کم ریزنج باید. گرفت باید يکومان در آورد و جلو

 .سوت آزاردهنده خالص شوم نیبخورم تا از ا يزیداشتم چ اجیمن هم احت. تند الکل به مشامم خورد يشدم بو

که  يتکرار ونیمتر بود با همان دکوراس ستیبه دو کیوسعت سالن نزد دیشا. بود عیسالن وس کی مقابلمان

 ینقاش يتابلوها ،یشمیابر يتابلوفرش ها ،يبرنز يقد يمجسمه ها انو،یپ. داشت یانیاع ياز خانه ها یلیخ

 نجایمثالً ا. کرد یدمانشان فرق میفقط چ... نقره  يو لوسترها يمرمر يگلدان ها ک،یآنت يدکور لیوسا قه،یعت
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پنجره بسته بود و مطمئن . شد یشکل بود که رو به منظره شهر باز م یو هالل يدرست جفت پنجره قد انویپ

 .استفاده مانده یفصل ب نیتراس حاال در ا يبودم استخر رو

 یپنت هاوس با استخر م کیدلش . دیکش یم شیمدام حرف عوض کردن آپارتمانمان را پ شیتا چند سال پ آنا

استخر  يو شب ها هم بعد از کار تو ردیام آفتاب بگجفت استخر حم يریحص یصندل يرو ینیکیخواست که با ب

مجاور مشغول بودند  يها رجب يکه تو یساختمان يمنظره جذاب به کارگرها نیمن در کنار ا یکند ول لکسیر

 .شد یم هیخاك تجز ریآنا ز يآرزوها يحاال همه . کردم یزدند هم فکر م یو به آنا زل م

 مهرداد؟ -

بود و  ستادهیفاصله از من ا یبا کم نهیدست به س باید. بودند نگاه کردم ستادهیسالن ا انهیکه م یو عل يانور به

 شده؟ یچ: گفت بایراه افتادم به سمت آنها و د. کرد ینگران نگاهم م

و قبل از آنکه به صورت برنزه اش نگاه کنم چشمم به  دمیچرخ. سوال را بپرسد نیافتاده بود ا ادشیتازه  انگار

 رهنیوقت از پ چیآنا ه. امتداد داشت نگاه کردم شیباالتر از ساق پا یکه کم يدیو نازك سف یپشم رهنیپ

رفت  یاخمش م میشد یرد م بنهامزهروقت از فروشگاه د نیهم يبرا. آمد یو زنانه خوشش نم کیکالس يها

دوخت  یب رهنیدست پ کیسردخانه با  يحاال تو فتهیو خودش يقو ریمد. وفادار باس بود يمشتر یهم ول يتو

 .بود دهیبر تن خواب دیو سف

 دولتشاه؟ يآقا -

پارادوکس به تمام  کی باید. رنگ یحلقه حلقه مس يو موها دهیگردن کش. باالتنه اش يسر خورد رو چشمم

که  يریو در باطن مد یو خرج تراش يدلبر يبود که ساخته شده بودند برا یزنان هیظاهرش شب. معنا بود

 .چرخاند یپدرش را م التیتشک

 ایمهرداد ب: گفت يانور

 ییمقابلم نما وارید. میو هر سه نفر نشست نهیشوم يرو به رو يتند کردم و خودم را رساندم به مبل ها قدم

کل خانه به  یچوب يوارهایبا د سهیکوچک و بزرگ بود که در مقا ياز قلوه سنگ ها یبیسنگفرش شده با ترک

 .شدم رهیخ نهیشومآتش درون  يبه شعله ها. کرد یبزرگ و لوکس را القا م يآدم حس  کلبه ا

 نجا؟یا نیبدونم چرا اومد شهیم: ستادیا مانیآمد و روبه رو باید

 دمیم حیتوض دینیبش: ما گفت يبه جا يکردم و انور یهنوز به آتش نگاه م من
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آنقدر جاه . شیدوباره حواسم رفته بود به اداها. ما شق و رق نشست يرنگ رو به رو یلیمبل تک نفره ف يرو

 .ام چرا و چطور مرده است یمیقد بیرق دیپرس ینم یطلب بود که حت

 امروز عصر فوت کردن... خانم دادخواه : گفت يانور

 کیقبل از مرگشون  یول: گفت يانور. حس و حال نگاهش کردم یب. ردیبگ هیدییچرخاند طرف من تا تا گردن

 کردند راجع به دخالت شما در پرونده نامزد سابقتون ییصحبت ها

دسته مبل را .... انداخت  یپا م يپا رو. اش را نشان دهد یکرد که نگران یم یشد و حرکت ینگران م دیبا االن

 .ا بودحرف ه نیخونسردتر از ا. چکدامینه ه....  دیپر یپلکش م....  دادیانگشتانش فشار م ریز

 ن؟یدیشن: گفت يانور

 .جا خورده بود یتفاوت یهمه ب نیاو هم از ا یحت

 لمیوک. دیظفر صحبت کن يبا آقا دیتون یم... موضوع ندارم  نیدرباره ا یمن حرف: گفت باید

در سکوت  هیحتماً بق فتدیحس منتظر بودم ادامه ماجرا اتفاق ب یجز من که منگ و ب. زد ینم یکس حرف چیه

 .برگ آس را رو کنند یکردند تا بدانند ک یو رو م ریرا ز شانیداشتند ورق ها

مدت  نیحتماً ا...  شهیم یعلن زیاگر کار به اونجا بکشه همه چ یول میکن یهم صحبت م شونیبا ا: گفت يانور

 .... نیدیاز روزنامه ها آزار د یبه اندازه کاف ارشیقتل ک يایبه خاطر قضا

 غیج یصورت شیناخن ها. فشار داد دیصندل چرم سف يرا تو شیپا ينوك پنچه ها. واکنش نشان داد باالخره

کرد؟ ول کن  ینم یچه غلط گریمهرداد؟ آنا د یچ گریخب د. دیپوش یروباز نم يکفش ها چوقتیآنا ه. بودند

 يشده؟ تروما یگفتند دچار چ رفت مشاوره، یم ارشیجون بعد از مرگ ک دیو چرا حاال؟ ناه سهیچقدر مقا... 

 .... یپوچ...  یتفاوت یب.... بهت ... بعد از حادثه؟ شوك 

 دیصحبت کن لمیبا وک: گفت باید

خانم  يهمه صحبت ها: مقابلش گذاشت زیم يدانستم مال فروتن است رو یرا که خوب م يریفلش پل يانور

 د؟یمطمئن...  نجاستیدادخواه ا

کالفه گردن . شده بود یرنگ کوچک جاودان اهیس لیآن مکعب مستط يآنا تو يداص. زل زدم اهیس ریفلش پل به

 .شدم یم وانهیداشتم د. چشم به هم فشردم و دوباره راست نشستم. خم کردم عقب

 د؟یبدون دیخواه یم یچ: گفت باید
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االن ...  نیداشت يو مهره اتصاالت فلز چیسفارش بزرگ واردات پ کیشما  میما خبر دار: نفس گرفت يانور

 اون مرسوله کجاست؟

 انبار يتو: خونسرد گفت باید

با توجه به  دمیکه من فهم يزیچ... سفارش متعلق به حداقل هفت ماه قبله  نیا: مکث کرد و گفت یکم يانور

مقرون به صرفه بوده که  یفقط وقت طیشرا نیا ينگه داشتن مرسوله ها تو... ثبات بازار دالر  یب تیوضع

 يکه تو دیباش ییخودتون جزو کسا نکهیبوده مگر ا رممکنیهم غ نیکه ا... شه  یدالر ارزون نم دیمطمئن باش

 نیها دست داشته باش متیق میتنظ

 داشت؟ ارشیبه مرگ ک یچه ربط نیا. کرد یکار نم مغزم

که  ستنین ییزایچ نهایا. مدارکش هست... انجام شده بود و قرار بود فروخته بشن  یابیبازار... نه : گفت باید

اگر ... رهیبگ لیچند ماه بعد جنس رو تحو یبده ول دیسفارش خر يممکنه مشتر. مصرف داشته باشن خیتار

. دیفروش رو چک کن يفاکتورها دیتون یم... ها باال بره  متیتا ق میکه ما احتکارشون کرد نهیمنظورتون ا

 همش موجوده

 د؟یهست هاتون هم يجالبه پس شما انباردار مشتر: گفت يانور

 بخواد بله ياگر مشتر -

 کردن یفروش شما رو هم بررس ياتفاقاً دوستانمون فاکتورها -

 قاً؟یهستن دق یکردند؟ و دوستان شما ک یبررس یبا ک -

 هستند؟ یدوستان من به نظرتون ک. اومدم یاز اداره آگاه.... گفتم که ... با سفارش دهنده ها  -

سر  يبا من برا زیو گر بیجز تعق يانور يپس رفقا. مبل شق و رق نشسته بود يرو يمجسمه برنز نیع هنوز

 اسریهم دنبال شرکت  سیپل. افتاد يبه حرف انور ادمی. هم کرده بود گرید دیکار مف کی میدرآوردن از کارها

 ...قتل برادرت  يگفته بود البته نه فقط برا يبود و انور

انبار مونده و چرا  يمرسوله شما تو یواسه چ نیبگ...  فیبودن خانم شر يفاکتورها سور نیا: ادامه داد يانور

 صادر شده براشون؟ يفاکتور سور

 .ساکت ماند باید

 یم دایدولتشاه دنبال احداثش بوده ربط پ يکه آقا یبه اون کارگاه دنشونیخر لیدل هیبه نظرم : گفت يانور

 کنه درسته؟
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. ستیکه متاسفانه فعالً حالش مساعد ن انهیپدرم بهتر در جر. ستمین اتیجزئ انیمن در جر: شانه باال انداخت باید

 دیظفر صحبت کن يگفتم با آقا نیهم يبرا

 يکرد رو هم از آقا یکه خانم دادخواه ازش صحبت م یپس اون نامه جعل: بعد گفت. پا انداخت يپا رو يانور

 م؟یظفر بپرس

 کدوم نامه؟: گفت باید. مینگاهش کرد یمن و عل. جا بلند شد از

 مرحوم دادخواه يبرا نیهمون که فرستاد: پر است یلیانگار مطمئن بود دستش خ. خونسرد بود يانور

 .دیچسب یمرگ آنا انقدر تازه بود که مرحوم بهش نم مرحوم؟

 داشته ییزده و چه ادعا یچه حرف تایدونم آناه یمن نم ن،یهرجور راحت: پوزخند زد باید

 یم یچ بایمهم نبود د شیانگار برا. شماره شد کیمشغول گرفتن  يکرد انور یصحبت م بایطور که د همان

 د؟یزن یزنگ م یبه ک: گفت باید. دیگو

 خانم دادخواه: خونسرد گفت يانور

شروع کرد به  يانور. ستیکارها چ نیاز ا يمنظور انور دمیفهم ینم. برگشت و به من نگاه کرد اریاخت یب باید

رو که  یاون مدرک. شما کذب محضه يحرفا هیمدع شونیا. میهست فیما االن منزل خانم شر: صحبت کردن

 نیشیم ازداشتبه جرم قتل ب شونیا يوگرنه خود شما به جا دیرو آماده کن دیزنیازش حرف م

 مرده؟ تایآناه نیمگر نگفت: به من نگاه کرد باید

 میدروغ گفت: گفتم

 م؟یبر: را قطع کرد و رو به ما گفت یگوش. میدوست داشتم که دروغ گفته بود و

 خوانیشما رو م یاحتماالً فردا از آگاه: بایرو کرد به د يو انور میجا بلند شد از

گند : آرام گفت یو عل میآمد رونیاز خانه ب. میما هم دنبالش رفت. راه افتاد طرف در عیمحکم و سر يگام ها با

 ... يزد

 ادشیم: گفت يانور

 ومد؟یاگه ن: گفتم

 سراغ پدرش میریم: آسانسور را فشرد دکمه

 دیصبر کن: گفت بایاز باز شدن در آسانسور در خانه باز شد و د قبل

 هست؟ یحرف: بایرو به د دیچرخ يانور
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 بله -

 قهیدق کیکه  ییهمان مبل ها يرو مینشست. داخل میو برگشت دمینفس کش قیشو مسخره عم نیاز ا کالفه

 ینم ؟یبعدش قرار بود چه کار کن. گشت خوب بود یبر م یراحت نیاگر آنا هم به هم. میقبل ترکشان کرده بود

 .دانم

 خب منتظرم: گفت يانور

هست که ازحرفام به نفع خانواده دولتشاه استفاده  ینیچه تضم: گفت نهیو دست به س ستادهیهمان طور ا باید

 نشه؟

 کارت منه نیا: زیم يکارتش را گذاشت رو يانور. به من انداخت ینگاه مین

 ... نیبا خودشون اومد یوقت -

 يراهها دیمطمئن باش. دیندارم شما صحبت کن يمنم اصرار... پرونده قتل برادرشون هستن  یخودشون شاک -

 دیدور بمون خودیب يکه از جنجال ها دیشانس رو دار نیهم هست منتها االن ا يا گهید

شروع کرد به تکان تکان  یپا انداخت و عصب يقفل کرد و پا رو نهیس يرا رو شیو دستها شیسر جا نشست

گفتم زودتر دهن  یخواست بهش م یدلم م. اش چند برابر شده بود ینیسکوت، غم سنگ نیا يتو. شیدادن پا

حرف  یراحت نیا باشد به اشتهممکن بود او قاتل باشد و خوش ند یول. ماجرا تمام شود نیگشادت را باز کن تا ا

 .بزند

که  یکس... دولتشاه بوده  يآقا یمیقد کیشر... پدرم : و راست نشست دیدست کش شیاز تکان دادن پا باالخره

 بهش اعتماد داشت

 !و اعتماد؟ آن هم به حشمت؟ ونیهما. ام گرفت خنده

 نیدونستم که ا یمن م. داعتماد دو طرفه نبو نیظاهراً ا یول میکن دایپ یکیما قرار بود با هم نسبت نزد -

 يزیچ نیحاضر نبود قبول کنه ممکنه همچ. رو قبول نداشت نیو پدرم ا دهیخواب یپشتش منافع يخواستگار

.... اعتماد داشته باشه  یمیقد کیشر کیداد به  یم حیازش گذشته بود و ترج یبه هرحال سن. باشه ونیدرم

 کرد یظاهراً اشتباه فکر م یول

 .بال بود يرهایتمام ت بلیکه س یکس. خانواده ام بودم ندهیحاال من نما. و با خشم به من نگاه کرد برگشت

 احداث کارگاه رو به پدرم خبر داده بود يماجرا یظاهراً کس: يزل زد به انور دوباره

 ؟یک -
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 ماجرا خبر نداشتم نیمنم از ا یحت. دونم ینم: مبل جا به جا شد يتو

به هرحال شما مظنون به قتل . ستیراحت ن یلیخ طیشرا نیباور کنم؟ باور کردنش در ا دیارتوقع د: گفت يانور

 نیهست

اگر خبر داشتم : خونسرد گفت یلینگاه کرد و خ يدو دستش را ستون کرد دوطرف مبل و در سکوت به انور باید

 ...گذاشتم اون مرسوله رو بخره  یوقت نم چیه

 ... اسریشرکت : لب گفت ریهم گذاشت و ز يو پلک رو دیلب گز يانور

 .سرچرخاندم طرفش اریاخت یب

 درسته؟: پلک گشود يانور

 وجود داشت یشرکت نیپس همچ: زده از جا بلند شد جانیه يانور. کرد دییبا سر حرفش را تا باید

 با ما وارد مذاکره شده بودن یگذار درست و حساب هیچند نفر سرما... بله  -

 قاً؟یدق یک یعنیبا شما  -

قرار ....  شناختشونیپسر عموم با واسطه م. بود فیشر یشرکت بازرگان رعاملیمنظورم به عنوان مد... با من  -

 میگروه باش نیاز ا يخواستم هرجور شده عضو یکار کنند و من هم م یواردات مصالح ساختمان يبود رو

 هست؟ یمال ک هیقض نیا -

به خاطر سهم بازار اومده سراغ ما وگرنه تا  ونیمن مطمئن بودم هما...  ارشیمن و ک يدرست بعد از نامزد -

 از وصلت دو خانواده نبود یوقت حرف چیقبلش ه

 شما خبر نداشت؟ يپدرتون از برنامه ها -

 نه: دیآه کش باید

 چرا؟ -

 بودم یچون از دستش دلخور و عصبان -

دولتشاه  ونیخانواده هما کردیفکر م. نبود سکیرم اهل رپد: مبل و چشم بست و آرام ادامه داد یداد به پشت هیتک

کارش از  نیکرد با ا یفکر م. میشیاون ها م رمجموعهیزود ما ز ای ریدونست د یم. کارش هستند تیامن هیحاش

گرفتم بدون  میتصم نیهم ينبودم برا موافقمن  یول... خانواده  نیا کیبه شر شهیم لیبر تبد انیراه م هی

 چند نفر بشم نیمشورت باهاش وارد شراکت با ا

 قاً؟یهستن دق یک نایا -
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 واسه واردات داشتند یدرست و حساب يازهایعده تازه وارد که امت هی: باز کرد چشم

بود؟  نیمنظورت به هم یباش نجایقراره همه کاره ا یو گفت زیپشت م یدفتر من نشست يکه تو ياون روز: گفتم

 به اون تازه واردها؟ ید بعدش ما رو بفروشقرار بو

 من؟ يخواستگار نیومدین تین نیمگر شما به هم: زد پوزخند

 .نداشتم یجواب

و اون وقت بود که  نیکارگاه هست هیبه پدرم خبر داده بود که شما مشغول ساختن  یکی یول: يکرد به انور رو

ازدواج با هم  نینگفت چون قبل از قبول ا يزیبه من چ یول. هیچ هیکه قض دیپدرم حساب دستش اومد و فهم

 ....اره یدخترش کم ب يخواست جلو یبه هرحال نم. میداشت يادیز يبحث و بگو مگو

 ه؟ینفر ک کیاون : گفت يانور

 د؟یخور یم يزیچ: دیاز جا بلند شد و رفت سراغ بار و پرس باید

. مرد ایدونم اون آدم زنه  ینم یمن حت: نشست و برگشت ختیر یدنیخودش نوش يبرا. کس جواب نداد چیه

 .بودند دهیبه دست پدرم رس کیکارگاه که با پ ياتفاق افتاده البته به جز نقشه ها یتلفن زیهمه چ یعنی

 یکرده که دروغ نم یبه پدرم ثابت م دیاخبار رو بهش داده با نیا یبه هرحال هرک: اش خورد یدنیاز نوش یکم

 گه

 یهم جزئ نیواقعاً راست گفته باشد و ا بایآدم برسند؟ البته اگر د نیبه دست ا یقیها ممکن بود از چه طر نقشه

 .مانده باشد ینقطه آخر دروغ نیکنم در ا یکه فکر نم. بودم نباشد دهیکه تا به حال شن ییاز دروغ و غل ها

 نیمقابله با ا يکرده بود برا شنهادیپ خبر رو به پدرم داده بود بهش نیکه ا یاون کس: گفت یداشت م باید

 میریبشه سفارش بگ دیکه قراره تول ياز همون نمونه ا هیقض

اگر نه ما رو با همون مرسوله  ای. دیکه باهاش ما رو مجبور به معامله کن...  ینقشه رو بگ هیبق ستیالزم ن: گفتم

 دیبزن نیزم

 دیلنگ یکار م يجا کی یول: آنکه به ما نگاه کند گفت یدست چرخاند و ب يرا تو ستالیتراش خورده کر وانیل

 ... ارشیمرگ ک: گفت يانور

همون آدم خودش رو به : بعد زل زد به من. تکان داد دییو سرش را به عالمت تا دیاش را تا ته سرکش یدنینوش

نکنه و اگر  یتا پدرش گردنکش میآب کرد ریرو ز ارشیجا زده بود و گفته بود سر ک اسریشرکت  ياسم اعضا

 میزن یم نیزم یقیطر کیشما رو هم به  ادیب رونیمرسوله ب نیا
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از  یکیاون شرکت جا زده؟ از کجا معلوم واقعاً  ياعضا يخودش رو جا یکس یکن یچرا فکر م: گفت يانور

 شرکت نبوده؟ ياعضا

بدن؟ اصالً چرا  غامیبه پدرم پ انهیداشت مخف یلیچون من باهاشون وارد معامله شده بودم چه دل: پوزخند زد باید

خانواده دولتشاه مثل  ارشیکشتن ک یداشتند اونقدر بود که ب نهایکه ا يازیو امت هیرو بکشند، سرما ارشیک دیبا

 پا له بشه ریسوسک ز

که پدرم رو کنترل  یدر واقع اون کس: و گفت دییدندان به هم سا. فشار داد وانیانگشتانش را دور ل نیخشمگ

 ساده لوح طرفه رمردیپ کیدونست با  یکرد م یم

 .استعداد دائم الخمر شدن داشت شیهم مثل پسرعمو باید. دیخند اریاخت یب

 بود؟ یچ انشیجر یاون نامه جعل: گفت يانور

قبل از آنکه جواب . نهیشوم يو چرق چرق سوختن چوب تو باینبود جز آه د ییصدا چیه. دیآه کش قیعم باید

 یزدن ما داشت نیزم يبرا ییهم نقشه ها نایقبل از همه ا یول: سوال را بدهد گفتم نیا

 .نفر برگشتند و به من نگاه کردند هرسه

تا سر پدرت رو به طاق  یکن لهیرو وس ارشیک يفکر کرد ارش،یک یجعل ياون معامله ها: حال ادامه دادم یب

 درسته؟ یبکوبون

جلو  يپا افتاده ا شینقشه پ نیبا همچ دیکن یکه فکر م دیدست کم گرفت چقدر من رو: ابرو باال انداخت باید

 بزنه؟ واریتا سر من رو به د دهینقشه رو خودش کش نیا دیکن یفکر نم... همسرتونه  يقصه ها نایا ام،یم

 .طور نیهم هم یو عل باید. نگاه کردم يانور به

 گهیبهتون م...  دیازش بپرس ست؟یزنده ن تایمگر آناه ن؟یشد؟ جا خورد یچ: گفت يرو به انور باید

 یرفت در الك دفاع یو باز م ستیشد که آنا ن یمطمئن م بایحاال د. کردم یسوال را مطرح م نیا دینبا ظاهراً

 .زد یم زیهمه چ ریخودش و ز

 حرف بزنه هیقض نیراجع به ا ستین يازیآنا چه مرده چه زنده ن: گفت یعل

 چون؟: گفت باید

 معامله ها نیا يبرا نیکرد بشیگفته بوده که شما ترغ ونیبه هما ارشیچون ک :بلوف زد یعل

 ...عرضه  یب يپسره ... هه : گفت یدر هم گره خورد و عصبان باید يابروها
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 نیبگ دیدون یم یروشن شده، پس بهتره هرچ زایچ یلیکه خ دینیب یم: دوباره سر صحبت را دست گرفت يانور

 ...اون نامه ... 

 حرمسرا يخواجه ... عرضه بود  یاومد آبروش بره، همه جوره ب یبدم نم: دییدندان به هم سا نیخشمگ باید

 یب دمیپرس یخواست ازش م یدلم م یبا نگاه خواست که آرام بمانم ول یعل. دسته مبل را فشردم اریاخت یب

دوتا سر  نیگفته بود که ا دیبه ناه یکرد؟ با ساسان دائم الخمر؟ فرح یجبران م یرا با ک ارشیک يها یعرضگ

 .با هم دارند يو سر

 نامساعده؟ اسریشرکت  تیکه وضع دیدون یم: گفت يانور

 .بار نگران بود نیا. دوباره ابرو گره کرد باید

 خودت ایخب اون نامه چرا فرستاده شد؟ پدرت فرستاد : ادامه داد يانور

دام  نیا يپدرم رو تو یمطمئن شدم که هرک دمیماجرا رو فهم یوقت. اون حماقت من بود: دیآه کش قیعم باید

 ارشیکه کشتن ک میکرد یثابت م دیاون وقت چه طور با...  رهیمرسوله لو م دیخر هیو قض نهیشینم کاریانداخته ب

 ؟بود دهیکل ماجرا رو فهم ارشیکه ک یبه ما ربط نداشته؟ اونم وقت

 ؟!نیبود يدونست در حال چه کار یم ارشیک: کردم نگاهش

تمام مدت . بود ختهیطرف به هم ر نیبه ا یدو سه روز قبل از مهمون: دیگذاشت و آه کش زیم يرا رو وانیل

 یکرد و م یانکار م. داد یجواب سرباال م یکردم بفهمم چشه ول یسع یلیحواسش سرجا نبود و من خ یمهمون

 کنهیطور سرد برخورد م نیاکه  نهیهم يه من ربط داره و براکه ب دونهیم يزیکردم چ یحس م. گفت خوبم

به حساب خودش فکر کرده  یخوردم، هرکس یم يزیچ دیبا. رفتم سمت بار. همه نگاهم کردند. جا بلند شدم از

 بره یخوابت م ياالن بخور: شانه ام يدنبالم آمد و دست گذاشت رو یعل. داند یرازش را م ارشیک

: دیپرس یداشت م يانور. شفاف نگاه کردم يها یدنیتراش خورده و نوش يتوجه به او رفتم و به قدح ها یب

 رو متوجه شده؟ ایکه کل قضا نیکرد یپس شما فکر م

 بله -

 .برش داشتم. بودند ختهیکه انگار خون داخلش ر یدراز کردم به سمت قدح دست

 ؟یدونستن ینم ونیهما ياکارگاه و نقشه ه هیاز قض یچیو خود شما هم ه -

 .ختمیر یدنیخودم نوش يبرا

 نه -
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زل زده بود به جام  یعل. به سمتشان دمیچرخ. ساکت بود باید. بود میطعمش مال. جرعه بزرگ خوردم کی

 .دستم يتو يبلور

 د؟یخور ینم يزیشما چ: گفت باید. هم متوجه ما شد يانور

 بسه: نگاهم کرد يآمد به سمتم و جام را آرام گرفت و جد یعل. خوردم گریجرعه د کی

عروس بزرگ خانواده دولتشاه ... دادخواه  تایکه آناه دیدونست یپس نم: گفت يانور. را سفت کردم میها انگشت

 ...بکنه  يکنترل شما کار يممکنه برا

 ایب: را گرفت میبازو یعل .حال شده بود یبدنم کرخت و ب. به طرف بار دمیچرخ. دمیرا تا ته سر کش جام

 .دمیکش رونیرا ب میبازو

 باور کنم؟ دیچرا با: گفت يانور

 .ختمیر یدنیخودم نوش يبرا بازهم

خانواده  نیا يبابت نقشه ها یطرح بزرگ تر بودم و نگران کی ریمن خودم درگ. دیباور نکن دیتون یم: گفت باید

 من معامله کنند يمجبورن با شرکا تیهم بکنن در نها يمطمئن بودم هرکار. نداشتم

 بسه: محکم تر مچ دستم را گرفت و کنار گوشم گفت یبار عل نیا. کردم کیرا به دهنم نزد جام

 یم تیال یقیموس کیدلم . کنارش گذاشت کیآنت زیم يجام را گرفت و رو گریبا دست د. شل شد دستم

 .مآن دراز بکشم و تخت بخواب يکه رو یراحت یصندل کی. خواست

 بخواب...  ایگفتم ن: به پنجره و نشاندم کیرا برد طرف مبلمان نزد من

 يداره و برا يبود خانواده دولتشاه نقشه ا دهیخب پس پدر شما فهم یلیخ: گفت یداشت م يانور. بستم چشم

 دیکرد اگر بفهم ینگفته بود چون فکر م يزیبه شما چ. بود دهیخر يخبر از شما مرسوله ا یمقابله با اون نقشه ب

وارد  اسریو با شرکت  یننشست کاریاز اون طرف شما ب. دیکن یوصلت شماتتش م نیبه خاطر مخالفت با ا

خودتون با  يراجع به نقشه ها دیگرفت میچطور شد که تصم. یبگ يزیکه به پدرت چ نیبدون ا يشراکت شد

 د؟یهم صحبت کن

کارگاه  کیروزنامه خبر احداث  يتو یوقت یان بود ولنگر یپدرم کم ارشیبعد از مرگ ک: نفس گرفت باید

 که رو دست خورده دیفهم... بزرگ رو منتشر کردن که به کار ما ربط داشت 

 ؟یاز ک -
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اون . خارج کنه دونیتا ما رو با هم از م دهیشرکت نقشه کش نیمطمئن بود ا...  اسریکرد از شرکت  یفکر م  -

 وقت بود که کل ماجرا رو به من گفت

. لذت بخش بود. شدم یم نییمطلق باال و پا یکیتار يتاب نشسته بودم و تو کی يرو. ساکت شدند دوباره

 .شناختم یکرد را م یکه زمزمه م یکس. شده بود ریدلپذ يبه زمزمه ا لیسوت تبد يصدا. داد یهلم م یکس

 ن؟یماجرا ربط داد نیرو به ا زیچون سکته کرده همه چ: کرد ارمیهوش يبلند انور يصدا

 .وسط مکالمه خوابم برده بود. بود یعصب لحنش

 چیماجرا ه نیا. کنه یکرد و من بهش گفتم که اشتباه م فیمن تعر يکل ماجرا رو برا....  رینه خ: گفت باید

که اونها . که االن هم به شما گفتم ییزهایچ نیهم. به اون شرکت نداره چون خودم هم جزئشون هستم یربط

که بهش رو دست زده  یگفتم کس. به در کنند دونیطور پر سر و صدا از م نیرو ا بیکه رق ستندیاحمق ن نقدریا

شده و  يداریفهمه چرا خر یمطمئناً م ونیکه هما میمرسوله بزرگ دار کیاستفاده کرده و حاال ما  شیاز سادگ

 ممکن بود پدرم متهم به قتل بشه...  نهیشینم کاریب

 یلیمرسوله خ یروزنامه ها اعالم شده ول يکه تو ستین شتریاحداث کارگاه چند روز ب هیقض. نمیبب دیصبر کن -

 ...انبار مونده  يوقته که تو

مرد، عمالً  ارشیک یوقت. ادیبه کار ب ونینقشه هما هیشده بود تا عل دهیمرسوله خر نیا. ساده است یلیخ  -

 دیقدر طول کش نیموندنش ا نیهم يبرا... ساخت کارگاه متوقف شد 

بازار؟ به  يتو زهیکرد و منتظر موند تا کارگاه ساخته بشه تا اون مرسوله رو بر نهیهمه هز نیپدر شما ا یعنی -

 ... ستین یگوشه به نظر منطق کی هیانداختن اون سرما کاریهرحال ب

به شروع  یلیحتماً اون به پدرم گفته بود که خ. داده بود بیکه پدرم رو فر دیبپرس یاز اون کس دیرو با نیا -

بود که کار احداث کارگاه  یکشته شد و از نظر پدرم منطق...  ارشیبعدش هم که ک... محصول نمونده  دیتول

 ونیمقابله با هما يرو که برا ينقشه ا همونو بعد  فتهیب يروال عاد يرو زیمتوقف شده و منتظر بود تا همه چ

 کنه یملداشت ع

 يدوز و کلک ها یعنی يروال عاد. وقت وجود نداشت چیه يمثل ما روال عاد ییخانواده ها يتو...  يعاد روال

 .وحشتناك تر يها جانیباالتر و ترس و ه سکیر...  شتریب

چون  فتادهیراه ن لیدل نیکرد کارگاه به ا یپس پدر شما فکر م: باینگاهم کرد و دوباره نگاهش را داد به د يانور

 ...کشته شده  ارشیک
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کارگاه از طرف  نیچه ا دیروزنامه رو خوند فهم يخبر ساخت کارگاه تو یوقت یول: حرفش را قطع کرد باید

چند ماه ... شده  يداریگزاف خر متیدستش مونده که با ق يمرسوله بزرگ رو کیساخته بشه چه نشه  ونیهما

شراکت بزرگ  کیمن وارد . بود بد یلیما خ يبرا نینده و ا سود هم یگوشه انبار خاك خورده و حاال ممکنه حت

 يبه خاطر نقشه ها هیاز سرما یبخش بزرگ. میخاطر از دو طرف ضرر کن نیشده بودم و ممکن بود به هم

افتاده  یاتفاق نیبا اونا چن یهماهنگ یکه ب دندیفهم یمن م يرفته بود و اگر شرکا نیاحمقانه پدرم از ب

 نیا. پدرم چه کار کرده اون وقت اتهام قتل هم در کار بود دیفهم یم ونیو اگر هما. رفت یم نیاعتمادشون از ب

 و سکته کرد ارهیکرد بهش گفتم و نتونست تاب ب فیمن تعر يپدرم کل ماجرا رو برا یبود که وقت يزیچ

حال  یکرخت و ب. دمیخواب یخواست م یدلم م. همراهش در حرکت بود بایسر د. شروع کرد به قدم زدن يانور

قتل  يحاال همه معماها حل شده بود جز معما. بهش لبخند زدم. حواسش کامالً به من بود یعل. و منگ بودم

 .ارشیک

 آنا کجاست؟: گفت باید

دست آنا  دیکه رس ينامه ا یروزنامه خوند سکته کرد ول يخبر رو تو یپدرت وقت: ستادیا باید يرو به رو يانور

 نیدیرو فهم هیها قض نیشما زودتر از ا یعنی نیا... ث کارگاه بوده مال قبل از خبر احدا

البته نه . دمیمن زودتر  ماجرا رو فهم...  پدرم نه : شد رهیخ نیاش و به زم قهیدست گذاشت دو طرف شق باید

 ...کامل 

 ...با چندتا عکس  دیبسته به من رس کی: نگاه کرد يبلند کرد و به انور سر

 میدون یم: گفت یعل

 ...خب : گفت يانور. دیهم فهم باید یحت. دیرس یبه نظر م دستپاچه

 ؟یعکسِ چ: را دستپاچه کردند؟ گفتم یبوده اند که عل یعکس ها چ آن

 آنا قاتله دادیکه نشون م ییهمونا: طرف من دیبعد چرخ. نگاه کرد يو انور یمنگ به عل باید

 ستیمعلوم ن یچیهنوز ه: گفت یعل

 !؟یچ: از جا بلند شدم. شده بودم اریهوش

 ؟يدیشما عکسها رو ند: کرد یهنوز نگاهم م باید

 الزم نبوده، ادامه بده: گفت یعل

 دیبه من بگ ؟یعکس چ: گفتم
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 ... ستیحالت خوب ن...  یفهم یبعد م: آمد طرفم يانور

 ؟یعکس چ: نگاه کردم باید به

 یزنت و التماسش م يبه پا دهیچسب....  نیزم يافتاده رو ارشیکه ک ییچه خبره؟ همون عکسا نجایا: گفت باید

 ...کنه 

 آنا کجاست؟: از جا بلند شد یعصب باید. سست شد میپاها

 ده؟یبهش رس تایآناه یزنده بود وقت ارشیالتماس کرده بود؟ ک تایبه آناه ارشیک: دمیپرس یبه عل رو

 ...نه : گفت یعل

 آنا؟ يبرا يچرا عکس ها رو فرستاد: گفت بایرو به د يانور

 یمن؟ همون کس يکرد قاتله بفرسته برا یرو که ثابت م یمدرک دیچرا آنا با: لرزان و بلند شده بود شیصدا باید

 ...به جون خانواده دولتشاه  میفتیکه ب یبه سمت دادیداده بود داشت ما رو هل م بیکه پدرم رو فر

 عکسا کجاست؟: گفتم

 ... نیبش...  دمینشونت م: بلند گفت یعل

 خب؟: گفت يانور

عکس ها رو با . آنا استفاده کنم باهاش معامله کنم هیاز عکسا عل نکهیا يدادم به جا حیترج: آرام تر گفت باید

 میزندان داشت يمظنون تو هیبه هرحال ما ... اون نامه براش فرستادم 

 عکسا کجاست؟: زدم داد

 ؟یداد بزن يخوا یحاال م... شده  یآگاه يبچه ها لیتحو: بلند شد و آمد طرفم یعل

 .شده بودم اریباز هوش. کف دست به سر شانه ام فشار آورد و نشاندم سرجا با

 یدونست یبه دستت تو م دیعکسا رس یپس وقت: تفاوت به اضطراب جمع گفت یب... همچنان خونسرد  يانور

 کاشته و چرا؟ يپدرت چه گند

 بله -

 ؟ینگفت يزیچرا بهش چ -

 یکمتر م یهرچ. خواستم ازش محافظت کنم یمگر اون به من گفته بود چه کار کرده؟ من م: زد پوزخند

 دونست بهتر بود
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خبر اون کارگاه سکته نکرد، پدرت به خاطر دونستن  دنیکنم پدرت به خاطر د یمن فکر م یول: گفت يانور

 فرهمند کجاست؟ ایزو... کرد سکته  يهچل بزرگ افتاد کی يتو تو نکهیطور دونستن ا نیماجرا و هم نیکل ا

 ستین نجایا: داد به مبل هیاش و سرش را تک یشانیپ يکف دستش را گذاشت رو باید

عکسا رو که فرستادم : داد یاش را فشار م یشانیکه نشسته بود و با کف دست پ ییبایمقابل د ستادیا يانور

 يرو تو فرستاد نایدونم ا یخودش زنگ زد و گفت من م... با اون نامه .... آنا  يبرا

 دونست؟ یاز کجا م -

دونستن و  یرو فقط چند نفر م هیقض نیگفت ا. یجنس یناتوان. اشاره شده بود ایک ینامه به ناتوان يچون تو -

 .... یبره تو هست یسود م هیاز بق شتریکه از دونستنش ب یتنها کس

 دادینامه گنجونده بودم که خودم رو لو م يورو ت یمن اونقدر دستپاچه بودم که ناخواسته اطالعات: نشست راست

 بود نه؟ يعالقه من به شاد شیکی: زدم پوزخند

زده بودن که من رو  ییروزنامه ها هم حرفا. به من گفته بود ییزایسربسته چ ارشیک: طرف من دیچرخ دوباره

مهم  یک ينجات اون دختر برا. یگرفت لیبراش وک دونستمیم نکهیمخصوصاً ا. راسته هیقض نیا کردیمطمئن م

 بود؟

 خواد؟یم یاالن دلت گوشمال: گفت يانور

بزنم  ادیفر ينبود جور دیاگر سست و خسته و از پاافتاده نبودم بع. فکم منقبض شده بود. دیرا بگو نیداشت ا حق

 .که از ترس غش کند

 نیهمون جور که پدرم ا...  اسرهیرکت سر ش رینقشه ها ز نیبهش گفتم تمام ا. من با آنا معامله کردم: گفت باید

 یکار بود و م يسرش تو. آنا باهوش بود یکرد ول یطور فکر م نیهم هم ونیخب ظاهراً هما. کرد یفکر رو م

بود که براش مهم نبود بهش  نگرانبه خاطر اون عکسا اونقدر  یول هیتوخال هیها همش توج نیدونست ا

 يداشته باشه به خاطر حرفا يا دهیفا دونستیم دیهرچند بع دهیم لیگفت نامه رو تحو.... بگم  یدروغ نیهمچ

 یمعطل یعکسا اونقدر دستپاچه اش کرده بود که نامه رو ب دنید. شده بود رید یول... داخلش  ضیضد و نق

که  يروز يدر واقع فردا.... نشون داده بود  ونیمهرداد و بعد به هما... کنه به  یبه محتواش توجه نکهیبدون ا

 باشه دهیفا یبود که من فرستادمش و گفت ممکنه ب دهیرس جهینت نیداد به ا لینامه رو تحو

 نامه رو جعل کرده بود یک -
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باالخره همه .... کردنش با من نبود  دایپ... من فقط پول دادم .... که کارش جعل نامه است  یکی. دونم ینم -

 دستشون میو بسپرکارها ر نیا میوقت مبادا چند نفر دار يما برا

 ن؟یدیکش ياست بعد چه نقشه ا دهیفا یکار ب نیا نیدیفهم یوقت -

به حال  يفکر کیاول حذف بشه تا بعد  ایزو دادیم حیترج. من گفت يبه زندان رو برا ایرفتن زو هیآنا قض -

 ...سر مهرداده  ریآنا مطمئن بود ز. اومد شیپ يشاد دنیدزد هیکه بعد قض. میزندان بکن يمتهم تو

 فرهمند کجاست؟ ایزو -

شد از ما دور  یسنگ مرمر کف سالن منعکس م يپاشنه صندلش رو يکه صدا یاز جا بلند شد و در حال باید

 کرد؟ یخودکش نیهم يرو کشته نه؟ برا ایآنا ک: گفتم یحال به عل یب. شد

 کار رو بکنه؟ نیا دیچرا با... نه : گفت یعل

 رو کشته بود ایچون ک: داد زدم یعصب

 به من نگاه کن: دست انداخت دور شانه ام. طرفم و کنارم نشست آمد

داد  یچه نم دادیچه آنا خبر م. بود ياون سم قو: بعد آرام گفت. چند لحظه مکث کرد. شیچشم ها يزدم تو زل

 مردیم ارشیک

 بکنه يکار کیتونست  یم یول: دمینال درمانده

 به آزار دادن خودت؟ يباز افتاد... تموم شده  یحاال که همه چ: دیکالفه آه کش یعل

 يانور. دیکش یقیمبل و آه عم يو نشست رو يگرفتشان سمت انور... دسته کاغذ  کیبا ... برگشت  باید

 است؟یجنازه زو عییمدارك تش: دمیپرس. و رو کرد ریکاغذها را ز

 .دمیبلند خند بعد

 رفته درسته؟ رانیاز ا: گفت یعل

کمک کرد همراهش بروم و دوباره  یعل. نتوانستم تعادلم را حفظ کنم یبلند شدم ول. سرتکان داد دییبه تا يانور

 يمشت کاغذ بود که تو کی. يمن را نشاند کنار دست انور ستیحرکاتش دست خودش ن اریکه اخت یلیعل نیع

 .دمیفهم یازش نم یچیه تیوضع نیا

خارجش کنم در  رانیدادم از ا شنهادیبهش پ. بود ریپاش به خاطر اختالس گ. حرف زدم ایمن با زو: گفت باید

 هیقض نیفکر کردم ا. کردم يکار نیاما به آنا نگفتم که همچ. زندان رفتن نگه هیراجع به قض یچیعوض اونم ه

 رو مسکوت نگه دارم تا اگه الزم شد ازش استفاده کنم
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 ؟يکردن شاد دایواسه پ ؟یبترسون که آنا رو: دستم را مشت کردم یعصب

 يبود؟ چشم ازش گرفتم و به انور یاز من هم آنجا کس زتریرقت انگ. نگاه کرد میبه چشم ها نیو غمگ درمانده

 االن کجاست؟: نگاه کردم

 یفرج انیالبته به اسم پرن هیترک: کاغذها را گرفت و نگاه کرد یعل

 ...اش راحت شد  وانهیحداقل از دست نامزد د. اون بد نشد يخب برا: گفتم

 ... يآنا رو هم به حد مرگ ترسوند... از دست ما هم فرار کنه  يکمک کرد: گفتم بایحال رو به د یب

 آنا؟ -

 مرده -

 میکن دایقاتل رو پ نیا دیبا: به همان حال گفت. بست و با دست صورتش را پوشاند چشم

 خوب باش لیوک هیشما فعالً به فکر : از جا بلند شد يانور

کار شما  يدادن شاد يدونم فرار یمن م... زندان  دیمن رو بنداز دیتون یشما نم: دیدست از صورتش کش نگران

 بوده

 با کدوم شاهد؟: پوزخند زد یعل

 .بود دهیسردخانه خواب يشاهد حاال تو. سکوت به صورت ما زل زد در

شدن  دایچون پ دینزن یکنم راجع به مالقات ما حرف یم هیتوص...  یآگاه نیبر دیاحتماالً فردا با: گفت يانور

 قاتل به نفع شما هم هست

 رسهیبه من م یچ...  يهمکار نیا يبگم؟ در ازا دیرو نبا یچ گهید: سر تکان داد و بعد گفت تند

 سبک بشه اسریشرکت  هیقض يکنم پرونده شما تو يکار دیاون وقت شا: نفس گرفت يانور

 پرونده؟: نگاه کرد يبه انور هراسان

 یخطرناک يکه به جاها نیشراکت کرد ییشما با کسا. دیدار یآگاه يتو مونیپرونده پر و پ هیاالن : گفت یعل

 وصلن

 هست؟ یچه کوفت اسریدانست شرکت  یم يانور. ندیگو یم یچ دمیفهم ینم. بودم منگ

 ن؟یگیم یچ: گفتم

 گمیبعد م: گفت يانور. از جا بلند شدند هردوشان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٧٨٩ 

جالبه که به خاطر : گفت يانور. میبود ستادهیکه منگ نشسته بود ا باید يهرسه مان رو به رو. بلندم کرد یعل

جفت گوش خودت داره نقشه  ارشیک يکرد یفکر نم...  يغافل موند بیبلندپروازانه ات از رق ينقشه ها

 هیتک. جمع کن شتریحواست رو ب ياریدرب يزرنگ باز یاگر خواست گهیدفعه دنه؟  کنهیو رو م ریرو ز تیزندگ

پدرت احمقه و راه  یکنیپشت سرت خنجر به دست واستاده، فکر م یکی یبفهم گذارهینم هیبه بق يادیکردن ز

 يهمون کار رو کرد.... خودت هم انگار  یاشتباهه ول رهیکه م يبر انیم يها

 میبر: گفت بعد

 .کرد یآتش نگاه م يهمچنان ساکت نشسته بود و به شعله ها باید یبه سمت در ول میافتاد راه

 یدانستم فاجعه درست همان وقت یحاال م. رفت یم نییو آسانسور باز هم لک لک کنان پا میآسانسور بود يتو

 میمرد تصم ایزن است  میدانست ینم یکه حت یآن قاتل لعنت. میشروع شده که ما سرگرم ساختن کارگاه بوده ا

و نگه داشته  دهیخر يمرسوله ا قابلهم يحشمت برا. ساخته شدن کارگاه را به حشمت لو بدهد يگرفته ماجرا

 یمرسوله وجود دارد شراکتشان را بهم م نیوارد معامله شده که اگر بفهمند ا یآنکه بداند دخترش با کسان یب

که تازه وارد شراکت  یماد ندارند و سلب اعتماد از کسهم به هم اعت یمیقد يشرکا یبازار رقابت حت يتو. زنند

است،  افتهیقتل سازمان  نیکشته شده قاتل به حشمت گفته که ا ارشیک یوقت. يزشکست قبل از با یعنیشده 

 .کرد یزحمت را داده؟ فکرم کار نم نیچرا؟ چرا به خودش ا

معامله وارد  يو بعد مرسوله را برا ندازدیکارگاه را راه ب ونیمنتظر بوده تا باالخره هما الیخ نیبه هم حشمت

 ییجا کی باید. گارگاه بوده است کیبا همان طرح ها مشغول ساختن  گرید یکی نکهیغافل از ا. کند يباز

به  ارشیقتل ک يحتماً برا میرا بدان اماجر نیو فکر کرده اگر ما ا دهیچرا پدرش آن مرسوله را خر دهیفهم

 نیاند به ا دهیعکس ها به دستش رس یوقت. میآ یحداقل مطمئن بوده که من کوتاه نم. میرو یسراغشان م

خودش  الیبه خ...  تایآناه. اش یمیقد بیبار با رق نیا. بدهد بیمعامله تازه ترت کیکه باهاشان  دهیرس جهینت

او  يپر از تناقض آماده کرده و همراه عکس ها برا ینامه جعل کی. کند تیکرده تا از پدرش حما یزرنگ

 یرا م نیاز کجا ا....  ندازدیب يخواهد قتل را گردن شاد یهم مصرانه م تایچون مطمئن بوده آناه.... فرستاده 

که  فهمند یزن ها خوب م ده،یرس جهینت نیما بودند به ا همانیم یکه همراه خانواده فرح یدانسته؟ خب آن شب

...  ونیهما ياز من جلو تایآناه یعصب يها تیحما. کردن است يچه وقت مشغول نقش باز هم جنسشان

 لیهم با دال تایرا به عنوان جاسوس بفرستد تا مطمئن شود آناه یبود کس یکاف... نداشته  يبعدش هم کار

بعد هم آنا . مربوطند فیشر خانوادهبه  ماًیمستق لیفقط خبر نداشته آن دال فتدیب ریگ يخواهد شاد یخودش م
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روزنامه از  يخبر کارگاه تو دنیاما حشمت درست بعد از د. را داده اند ایکردن زو بیغ بیبهش زنگ زده و ترت

مرسوله از اساس اشتباه  دیقانعش کرده که نقشه خر بایخود شده و به دخترش کل ماجرا را گفته و د یخود ب

بعد . بوده از طرف آنها آمده سراغش یمدع یکه آن قاتل لعنتاست  یشرکت ناز هما یبوده چون او خودش جزئ

 ...کرده  مارستانیپدرش را روانه ب یدست یرا گفته و دست ایکردن زو بیو غ ینامه جعل يهم ماجرا

 خونه خودم برمتیم: کتفم را گرفت ریز یعل. شد یمغزم داشت منفجر م. باز شد آسانسور

همه  دیدانست و با یاز مالقات با آنا م زهایچ یلیخ یعل. داد یعکس ها را نشانم م دیبا یعل. لبخند زدم فقط

 .بپرسم يگفت وگرنه مجبور بودم از شاد یاش را م

 

از مرجع  ینید يقرائت علما یعنی ستین دیباطل شدن عقد زن و شوهر بعد از مرگ نظر همه مراجع تقل*   

 .قاعده با هم متفاوته نیا ریتفس

 .در فرانسه شده است یدر فرانسه که منشاء اتفاقات مهم یزندان معروف: لیاستزندان ب* 

*** 

مامان و بابام گرفته بود در سه کنج سالن،  يکه مهرداد برا يخانه ا يمبل، تو يرو قهیعت یئیش کی نیع

و افراد خانواده کرد نشسته بودم  یمامان و بابا پر م يام را در نبودنم، برا یخال يکه جا یدرست کنار قاب عکس

بهت  ریسبحان هم تحت تاث يبچه ها یحت. نیزم يمبل ها و رو يدور تا دور سالن رو. ام زل زده بودند به من

 يساعت چند بود؟ چشمم رو. مبل پدرشان با چشمان خواب آلود زل زده بودند به من نییساکت پا هیبق رتیو ح

هم  یرساند و عل مارستانیکه اورژانس آنا را به ب يدرست از لحظه ا. پنج صبح. خانه گشت یخال يوارهاید

 يمگر تو... بوده  یدانستم کاراگاه خصوص یکه حاال م...  يکه انور ظهدرست از همان لح. همراهش رفت

گفتند فقط  یو هرچ میکه بوده ام نگو ییدرباره جاها یچیبه من گفت ه.... بود؟  ییزهایچ نیهم همچ رانیا

 شمانع يو انور رونیخواست برود ب یکه مامان آنا م يدرست در همان خانه ا.... انم د ینم: میگلمه بگو کی

آنا سوخته بود؟ نگران بود  يدلش برا.... دخترش باشد  شیخواست پ یکرد و م یم هیکه باالخره گر يشد، مادر

چرا ... رفته است  شهیهم يکرد دخترش برا یزد و نگران بود انگار حس م ینکند برنگردد؟ آن جور که ضجه م

کرده  يجم بخورد؟ مگر او چه کار بد شاز جلو چشم یگذاشت مادر آنا حت یرحم بود و نم یقدر ب نیا يانور

. بزنم رونیبلند شوم و از خانه ب. کردم یفکر م زیچ کیپر از آشوب فقط به  يبود؟ درست از همان لحظه ها

 .خانه. شناختم یکه م ییو برگردم جا رمیبگ نیماش کی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٧٩١ 

 یبازپرس کیخواستم  یاما نم. دانسته ام کجا هستم یمن نم میبگو دیداد که با یم حیمدام توض يانور یول

 ریاما تحت تاث يانور. ام شده بود هیباعث گر نیخواست برگردم زندان و هم یدلم نم. را از سر بگذرانم گرید

خواست از  یکه مادر آنا م نیهم شیو وسط حرف ها حیپشت توض حیفقط توض. گرفت یقرار نم میها هیگر

دانستم  یبار نم نیکه اول ییبعد اتاقک ها....دمیترس یمن هم م یحت. دیکش یتکان بخورد سرش داد م شیجا

بار آماده و باتجربه مقابل بازپرس ها نشستم و شانس  نیا. ندازندیب يدست انداز نیچن يقرار است من را تو

 ریکه من در مس یلیاو هم کنارم بود تا بهشان گوشزد کند به هردل .بود يهم که داشتم حضور ماجد يگرید

انگار خودشان هم  نکهیا بیاز من نبوده بلکه آنها اشتباه کرده اند و عج ریشده ام تقص دهیرفتن به دادگاه دزد

همه  يجواب برا کیخاطر که باالخره  نیبه ا دیشا. فرار حساب کنند کیرا  هیخواستند قض ینم گرید

حتماً بعد از . دادخواه تایآناه: ردیرا گردن بگ رهایبود که تمام تقص گرینفر د کیحاال . شده بود دایپ انتشسواال

. کمکش کند دیمهرداد با. گذراند یرا که من گذراندم از سر م ییروزها نیمرخص شود همه ا مارستانیاز ب نکهیا

حاال که من هم  یندارد ول یبه من ربط انمهرداد گفت مشکلش. از قبل عذاب وجدان دارم شتریاصالً حاال ب

خودم را کنار بکشم تا مهرداد  دیهم با دیشا. دانم پس مشکل آنها مشکل من هم هست یدرباره آنا م ییزهایچ

د را دوست دارم و من مهردا... من ... من . ساکت باش ؟يشاد...  شانیزندگ يبه زنش کمک کند و برگردند تو

. بهتر است یفرار کردن از عذاب وجدان دائم یشود ول یام م يآنا کمک کند حسود بهخواهد  یبدانم م نکهیاز ا

است و ممکن  یکند که بداند مرگشان حتم یزندگ یآدم با کسان یوقت. ندیرا بب یکیمردن  کیآدم از نزد یوقت

 زیهمه چ تآن وق» ها یلعنت«بند  يتو میها ياست فردا نباشند مثل اختر، مثل محبوبه و مثل همه هم بند

غم قبل از زندان نخواهم بود، همان طور  یخوشحال و ب يآن شاد گریمن مطمئنم که د. کند یفرق م شیبرا

 .را خواهم دانست یقدر زندگ شترید بکه حاال دورم را گرفته ان ییاز همه آدم ها شتریدانم ب یکه م

مخدر  کیمعتاد از  کیکه مثل  دمییآغوشش فشرد و من آنقدر آغوشش را بو يبار من را تو نیصدم يبرا بابا

کرده و آنقدر قربان صدقه ام رفته که فکر کنم هنوز ترس  هیگر يگریاز هر وقت د شتریمامان ب. آرام شوم يقو

دوستم  یو نتواند به اندازه کاف ومبش بیترسد دوباره غ یانگار م. گ استو پررن يذهنش قو يشدنم تو بیغ

 .داشته باشد

راحت  المیشوم و خ میبال و پرشان قا ریبچه نابالغ ز کیتوانم مثل  یخوب است که کنارشان هستم و م چقدر

 .طفلک آنا. کنم ییمحبتشان را گدا ستیاست که الزم ن
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که اگر داشتم ممکن بود  ییزهایهمه چ يبه جا یول ستندیمن درس نخوانده اند، پولدار هم ن يو بابا مامان

و  یخوشبخت. داشته باشم یباالتر از خوشبخت يزیچ کیخوشبخت باشم تا توانسته اند محبت خرج کرده اند تا 

 .آرامش

 ...دکتر خوب  هی متیببر دیفردا با ؟یخواب یمامان م يشاد -

 دم؟یرفتند؟ چرا من نفهم یک. نبود یشکیهمه رفته بودند؟ ه. گاه کردمدور و برم ن به

. متعجب بودم رییهمه تغ نیمن هم به اندازه آنها از ا. بابا نگاه کردم دهیمتورم مامان و صورت تک يچشم ها به

مه لقا را خاله  نیا. جوجه باران خورده کیشده باشد به  لیشد آن دختر تپل تبد یمثل آنها که باورشان نم

 دستت مادرت يرو یفتیبه خودت برس خاله جان ن: پشت بندش هم اضافه کرد. گفت

 بابا جون ایب: و مطمئنش را پشت شانه ام گذاشت رومندین يو دست ها دیام را بوس یشانیپ بابا

. سه بالشت کنار هم. جا پهن کرده بود نیزم يمامان رو. اتاق خواب يکردم و همراهشان رفتم تو هیتک بهش

 زیشد همه چ یباورم نم. اشکم راه افتاد. آغوش آنها بخوابم يباشم و تو ایدختر دن نیقرار بود امشب لوس تر

 یبخواب دیاالن با. فردا يبرا هیگر: بابا گفت یکرد ول هیمامان هم گر. تمام شده باشد

. بالشت و هردوشان دو طرفم نشستند يرو دمیخواب. تخواس یم هیخودش هم دلش گر. دیلرز یم شیصدا 

 .چراغ خاموش بود. را ناز کرد و بابا دستم را گرفت میمامان موها

 ن؟یخواب ینم -

 چرا چرا: با هم گفتند هردوشان

منقطع  يبابا و نفس ها نهیخس خس س يصدا. دستشان بود و چشم بستم يتو میدست ها. دندیدراز کش کنارم

. خاطر بودند تیصداها هم امن نیا یحاال حت. بود بیعج نیترساندم و ا ینم ادیز هیو گرفته مامان به خاطر گر

شوند؟ بعد  یبعد دوباره از هم جدا م. فتهگ یآنا چ دیبهش نگو رضایمهرداد االن کجا بود؟ تنها بود؟ خدا کند عل

دوستش را از . سوزد یم رضایعل يدلم برا. آنا يجا ای رضاستیعل يجا ایمهرداد  یزندگ ياز آن حرف ها تو

 دیبا نیا. ییاالن کجا نیبب. فرداست... فردا . بخواب يشاد. هم مهرداد آنا را کنار بگذارد دیشا.  دهد یدست م

 يداریخواب و ب يتو. بود قیفکر نکنم خوابم عم یول دمیچشم بستم و خواب. باشد يزیمهم تر از هرچ یلیخ

 يفقط دست ها يداریدر خواب و ب. دمیو ناله کردم و از خواب پر دمیغلت میداند چندبار در جا یبودم و خدا م

 یکم زتمام شده است و با زیکرد همه چ یمطمئنم م شدیم دهیکش میو موها یشانیپ يکه رو ينوازشگر

 .کردند یك مخوابم را آلوده و ترسنا يشدم و دوباره خوابها مثل امراض مسر یم اریناهش
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است  ییوانت ها يصدا نیا» ... آهن کهنه ....  میداریخر.... دست دوم  لهیوس... خونه  زیخرده ر... کهنه  آهن«

 یم دارمانیصداها ب نیصبح اول وقت ا میهروقت خانه خاله مه لقا بود... خرند  یمردم را م يکه آشغال ها

. شده بودم که هم مال ما بود و هم نبود داریب يا انهحاال در خ. خبرها بود نیکمتر از ا...  یخانه خودمان ول. کرد

از مامان  دیبا. شد یداشت آغاز م یصبح معمول کیشدم و انگار که  یم داریاز خواب ب یوانت کی يحاال با صدا

مئنم در راحت است که من هستم و مط الشیبابا حاال خ. شود یتمام م یخانه ک نیموعد اجاره ا دمیپرس یم

 يخان و من کتابها ونیخانه هما میبار برو کیحتماً  دیبا. میرو یم رونیب یتیخانه عار نیفرصت از ا نیاول

جوجو و  ر،یرجیج. بالشتم لبخند زدم يسه رنگ رو يسه کله  دنیچشم باز کردم و از د. محبوبم را هم بردارم

 .کردند یم نگاهمدست سالمم را باال آوردم و هرسه تاشان با تعجب . کردند یداشتند نگاهم م یج یج

 ن؟یمنو شناخت... سالم : گفتم

من روزها . قرار نبود حرف بزنند گریهم د دیشا. گرد شده نگاهم کردند يساکت با چشم ها. نگفتند یچیه یول

کارها  نیکردم حاال همه ا یهم درد و دل م یگاه. گفتم یخاطره م شانیبرا. زدم یبا هرسه تاشان حرف م

 يادیچون مدت ز ایبود  یشگیهم نیا ایآ. با من حرف بزنند گریانگار قرار نبود د. دیرس یبه نظر م بیعج یکم

بعد چشم باز کردم و . دمشانیتوانستم حرف را از نگاهشان بخوانم؟ بردمشان کنار لبم و بوس یکنارم نبودند نم

. بود رییام در حال تغ یزندگ. دمیآه کش. هنوز هم متعجب بودند. نکردند رییکدام تغ چیه. دمدوباره نگاهشان کر

رساندم و با  یخودم را م دیبا ای. جا مانده بودم زهایچ یلیخ نیکرده بود ومن از ا رییدر نبود من تغ زهایچ یلیخ

 ... ایشدم  یهماهنگ م راتییتغ

 بشه داریمونم ب ینه منتظر م -

اتفاقات  دنید ای دنیچند ماه که از شن نیقلبم مثل تمام ا. رضاستیعل يصدا نیا. تشک نشستم يتو

اضطراب  نیا. مانده اند یحل نشده باق زهایچ یلیهنوز خ. لرزد یگذاشته، دوباره م دنیتند تپ يبنا رمنتظرهیغ

 .مامان را صدا زدم و او پا به دو به اتاق آمد. ستین یخوب ينشانه 

 دولتشاهه؟ يدوست آقا: گفتم. نگران بودند شیچشم ها یصورتش بود ول يرو لبخند

 آره مادر دوست مهرداده باهات کار داره -

 کار؟...یچ -

 بابات هست... نترس  یبا خودت حرف بزنم ول دیبا گهیم... دونم  ینم -
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بذار کمکت کنم ... دورت بگردم : دمینشست کنارم و دوباره بوس. ستمیپناه ن یخوشحال بودم که ب. زدم لبخند

 شینیبیصبحونه بخور بعد م... تو حموم کن ... نداره که  يکار... نشسته . حموم يبر

 ... نمیبب دیبا. بد بود یلیآنا حالش خ روزینه د -

 اونا دلشون سوخت؟ ولش کن يشد تیهمه تو اذ نیا. سرت يفدا: دستم را آرام فشار داد مامان

 حداقل موهات رو شونه بزنم: بلند شد و برس را آورد. ردمنگاهش ک هیثان چند

 ...خودم  -

 نمردم که... خودم هستم . يخوام انگشت تکون بد ینم...  خودیب -

 میبهش بگو ستیدلش ن يدانستم دل تو یم. شد میآرام آرام مشغول شانه زدن موها میبگو يزیبخواهم چ تا

مامان . ناراحتم کند زهایچ نیا دنیخواهد با پرس یدانستم که نم یرا هم م نیا یهمه مدت کجا بوده ام ول نیا

 .مثل گذشته کنجکاو نبود گرید. کرده بود رییهم تغ

 چند وقت؟ نیا دیمهرداد هم تو رو د -

مامان حس کرده بود مهرداد من را دوست  نکهیمثالً ا. کردند ینم رییوقت تغ چیه زهایچ یخب انگار بعض یول

نبودم که بخواهم  یتیاالن در وضع یول... شتریب یحت ایدانم  یمطمئن شود که من هم مخواست  یدارد و م

 .نجایبود ا امدهیمهرداد ن نکهیمخصوصاً ا. مساله حرف بزنم نیدرباره ا

 نه: گفتم

کارش که تمام شد . بود میباالتر از شانه ها یحاال کم میموها. و آرام آرام مشغول بافتنش شد دیرا بوس میموها

 برات میچنددست لباس هم بخر دیبا: و گفت دیگونه ام را از عقب بوس

بلند که حاال نه اندازه من بود و نه  رهنیپ کی. خودش را درآورد ياز لباس ها یکیکمد  يبلند شد و از تو بعد

 ؟يادیز ستیگشاد ن: گفتم. خودش

 نهیبعضِ ا: ه بود نگاه کردبه من پوشاند شبیکه د یو به لباس خواب دیخند

خانه همه خانواده خاله مه لقا  يآورده بود آزاد شدم تو يکه ماجد يا قهیباالخره با وث یوقت. گفت یم راست

 یم يخواهند بپرسند و هرکار یم یمجبورشان کرد هرچ. واقعاً کارش خوب بود يماجد. منتظرمان بودند

که من را به سالمت برگرداند  بود تشیحلقه مامور نیآخر نیر اخواهند بکنند همان شب انجام بدهند چون انگا

 .ها شده بودم يفرار هیشب... گل و گشاد  يو شلوار درب و داغان و مانتو رهنیبا آن پ. خانواده ام شیپ

 ... رونیب يایخواد ب ینم... اول صبحونه بخور : را بپوشم و بعد گفت رهنشیکمک کرد پ مامان
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به به : دینگاهم کرد و خند. آمد یمعطل یبابا را بلند صدا زد و او هم ب. تند مشغول جمع کردن تشک ها شد تند

 بابا؟ يدیخوب خواب... دختر خودم 

بابا با کف دست . اش نهیس يدستم را حلقه کردم دور کمرش و سرم را گذاشتم رو. جلو و بغلش کردم رفتم

: کردن است گفت هیداد دوباره آماده گر یکه نشان م ییمامان با صدا. دیام را بوس یشانیو پ دیسرم کش يرو

 بچم ضعف داره اریصبحونه اش رو ب ینیس

 چشم چشم: من را به خودش فشار داد بابا

 ارمیخودم م: مامان گفت. خواست تا ابد همانجا بمانم یدلم م. شدم یمن ازش کنده نم یول

 کنم ینم بسه بابا جان فرار: بابا گفت. رونیب رفت

به  ینگاه. میهمراهش رفتم و لبه تخت نشست. سرم را باال گرفتم و بهش لبخند زدم. شل شدند میها دست

 ... دیدکتر با: دستم انداخت و گفت

 آقا چکارم داره؟ نیبابا ا  -

 بابا جان اومده حالت رو بپرسه یچیه: صاف نشست بابا

 افتاده؟ یآنا اتفاق يبرا: آنکه نگاهش کنم گفتم یب. کرد ینشستنش و لحن حرف زدنش نگرانم م طرز

وارد  ینیس کیچون مامان با  میبگو يزینشد چ ینگاهش کردم ول. ختیو قلب من همراهش فرو ر دیکش آه

افتاده وگرنه چرا به  يمطمئن بودم اتفاق بد. مامان دستپاچه لبخند زد. ردیرا بگ ینیاتاق شد و بابا بلند شد تا س

کرده بود، آمدنش به  میکه مهرداد برا ییرهااتفاقات و تمام کا نیتش آمده بود؟ حاال بعد از امهرداد دوس يجا

 ... یعنیبود  امدهیپس اگر ن. کرد یدرست م یمشکل دیخبر نبا یخانه مان آن هم ب

 قربونت برم ایب -

: دمیخند اریاخت یب. گذاشته بود میپا يکه جلو یرنگارنگ ینیبعد به س. دست مامان نگاه کردم يلقمه تو به

 دوباره چاق بشم؟ يخوا یمامان م

 ها بله: گفت بابا

کاسه  کی یحت. بودند دهیخر میهل میبودم؟ برا دهیگفتن را چند وقت بود نشن» ها بله« نیا. ذوق کردم شتریب

. و فرو دادم دمیلقمه را جو. دانستند چقدر دوست دارم یهم کنارش گذاشته بودند چون م وهیبزرگ ساالد م

 ینوبت. دادند حرف بزنم یفرصت نم... خواستم فکر کنم آنا  ینم. هنوز ته دلم نگران بودم یخوشمزه بود ول
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 ریس: دمیلقمه ششم را که فرو دادم سرم را عقب کش....  وهیدهانم و پشت بندش آب م يگذاشتند تو یلقمه م

 شدم

 ن؟یهم -

 .دندیبا هم پرس هردوشان

 رمیگیمدل درد : گفتم

 يریگ ینم: اصرار کرد مامان

 شهیاشتهاش باز م...  واشی واشیبذار : بابا گفت یول

 ...اون آقا  رون؟یب میبر: گفتم

 میبر: بلند شد بابا

و  میاز راهرو رد شد. از جا بلند شد دنمیبا د رضایعل. میرفت رونیدست گذاشت پشت شانه ام و همراه هم ب باز

 سالم: جلو رفتم

 د؟یسالم، خوب -

 بله ممنون: تکان دادم سر

 م؟یحرف بزن نیدیاجازه م: کرد به بابا و گفت رو

 دییبفرما -

 ییچا: بابا رو به مامان کرد و گفت. شیمبل رو به رو يرفتم جلو و نشستم رو. دستش را از پشتم برداشت آرام

 ارم؟یب

آمد و  رضایعل. هم از ما فاصله نداشت یلیکه خ آشپزخانه يبا هم رد و بدل کردند و رفتند تو ینگاه هردوشان

 نیخوشحالم که آزاد شد: تر به من نشست و لبخند زد کینزد یمبل يرو

 خوبه؟ تایآناه... ممنون  -

: انداخت ینگاه میزد و سر تکان داد و بعد به مامان و بابا که پشت کانتر آشپزخانه مثالً سرگرم بودند ن پلک

 شهیخوب م

 چش شده بود؟ مسموم شده بود نه؟ -

...  نیبر دیهم با گهیاحتماالً چندبار د دهیالزم رو انجام م یحقوق يکارها يدکتر ماجد...  دیشا... دونم  ینم -

 ...شهادت و  يادا يبرا
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 دونه من اومدم مالقات شما یمهرداد نم: میچشم ها يبلند کرد و زل زد تو سر

هم متوجه شد مامان و بابا گوش به  رضایعل یحت. قلبم به تپش افتاد. توقف شدتلق و تلوق استکان ها م يصدا

 ...رد و بدل شده  ییمن و خانمش چه حرف ها یعنی... ما  نیدونه ب ینم... دولتشاه  يآقا: گفت. زنگ شده اند

 بله متوجهم: رضایبعد برگشتم طرف عل. برگشتم و به مامان و بابا نگاه کردم اریاخت یب

آشپزخانه و به مامان و بابا  يرفتم تو نیهم يحرف بزنم برا یخصوص یخواستم با عل یم. ر تکان دادس تند

 ... میبا هم حرف بزن یکم هی شونیداره من و ا بیع: نگاه کردم

 ...داره  یبینه چه ع: بابا گفت. انداختم نییرا پا سرم

 اعظم ایب: رو کرد به مامان بعد

دونستم چطور  ینم... ممنون : گفت رضایعل. سالن يبرگشتم تو. اتاق و در آرام بسته شد يسکوت رفتند تو در

 ... دیبا.... تنها با شما حرف زد  شهیم

 آنا چطوره؟ چرا حالش بد شد؟: را قطع کردم حرفش

 يبا چشم ها. دهنم يدست گرفتم جلو اریاخت یب. بودند نیغمگ شیچشم ها. میسکوت زل زد به چشم ها در

 .حدقه درآمده از

 دیبدون دیبا. ستیشما ن ریتقص نیا: گفت آرام

 یدرك م... نگم  يزیپدرتون اصرار داشتن به شما چ: آرام گفت. تند تند پلک زدم. افتاد یداشت راه م اشکم

 ...خب  یول دیگذرون یرو م يدونم دوره بد یم... کنم 

 مهرداد حالش خوبه؟: گفتم. کردم خودم را کنترل کنم یسع. آنا مرده بود؟ باورش سخت بود. بودم جیگ

 داره شیدوره سخت تر در پ هیرو گذرونده و احتماالً  ياونم دوره بد... دونم  ینم: تکان داد سر

که منظورم به کدوم  دیدون یم... خوام با اون حرفا بدتر هم بشه  ینم: میچشم ها يدوباره زل زد تو بعد

 حرفاست

بود عاجز  دهیکه به من رس يهنوز از درك خبر. انداختم نییسرم را پا. نگاه کنم شیها چشم يتو نتوانستم

 .آنا مرده بود. آنا مرده بود. بودم

 ؟یخانم بهشت نیشنویم -

 .سر تکان دادم تند
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اون . کردم یاز شما نم یدرخواست نیوقت همچ چیاگر آنا زنده بود خب ه: ادامه داد نیطور آرام و غمگ همان

 ....ضرر داره  شتریگفتنش ب...  گهیحاال د یشده ول یرداد حق داشت بدونه که چوقت مه

خواست من دهنم را گل  یمهرداد زنش را از دست داده بود؟ حاال دوستش آمده بود و م. سر تکان دادم باز

 .داشت یبدبخت یمهرداد به اندازه کاف. گفت یزنش عاشق دوستش بوده؟ خب راست م میو نگو رمیبگ

 حالش خوبه؟: اشک آلود گفتم يبا چشم ها درمانده

 برهیفقط زمان م...  شهیخوب م: شیموها يرو دیکش دست

 بهش زنگ بزنم؟ -

 ...و چطور بهت خبر بده  ادیب یک نکهیراجع به ا...  رهیبگ میو اجازه بده خودش تصم نجامیدونه من ا ینم -

خوام فکر کنه حاال که قاتل  ینم... خوام تنهاش بگذارم  ینم... مهرداد به من کمک کرده : گفتم. ماندم ساکت

 ن؟یکرد ریرو دستگ باید ه؟یقاتل ک... 

 نه -

 !نه؟ -

 ...معلوم نشده  زایچ یلیهنوز خ -

 تنهاست طیشرا نیخواد مهرداد فکر کنه تو ا یمن دلم نم -

 ينه زنگ زدن شما به جاممک. شناسمیمن دوستم رو بهتر م یول... کنه  ینم يفکر نیاون همچ: زد لبخند

 کنه تشیاذ شتریکمک کردن بهش ب

خواد منو  ینم: آرام گفتم. اشکم را پاك کردم. هست یحرفش چ یکردم بفهمم معن یسع. میزد به چشم ها زل

 نه؟یبب

 باشه: و به پنجره پشت سرش نگاه کردم دمیآه کش. نگفت یچیه

 نیبب -

 .کردم نگاهش

....  یستیتو ن لشیدل ماًیمستق نهیاگه نخواد تو رو بب گمیم یعنی... به تو نداره  یربط چیه نیا: شد جلوتر خم

 ...که داره  یطیشرا

 نیا دیشا.... داشتن  ییبه هرحال با هم خاطره ها.... زنش رو تازه از دست داده ... حق داره ... فهمم  یم -

 باشهبهتر  میهم نباش يدست و پا ياگه تو دیشا...  بهتر باشه  يطور
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 ییحرفا نیبا توجه به ا ؟یشیاگه طول بکشه که تو دلخور نم یحت...  نهیگرفت تو رو بب میاما اگر تصم: زد لبخند

 که زدم

 ستمیبچه که ن...  نه  -

 ریآنا رو فاکتور بگ ياون قسمت از حرفا دیپرس يزیاگه چ... کنم  یقولت حساب م يرو... خوبه : نشست صاف

 نگن يزیباباش چ ای...  تایمامان آناه دوارمیام: تکان دادم سر

 رونیب انیب يجور کیکنم  یسع خوامیم... اونا بازداشت هستن  -

 کرد؟ يدوستتون با مادرش بد رفتار نیهم يبه خاطر اون قرصه بود؟ برا... چطور ... چطور ...  شهیباورم نم -

مادرش فکر کرده داره به دخترش کمک  میفرض کن ایب یول ستیراحت ن ییآدما نیدرك کردن همچ: دیکش آه

 کنه یم

 شده؟یکشتن بچه اش کمک حساب م يچطور. گرد شد میها چشم

 يوقت بود باهاشون کار یلیخ تایآناه... نبوده  یعیوقت طب چیاونا رابطه شون ه: ادامه داد دیرا که د تعجبم

هم دانشگاه قبول شد خونه گرفت  یقتاز و. کردیم یمدت با عموش زندگ هی. نوجوون بود یاز وقت دیشا. نداشت

 نکن سهیاون رو با خودت مقا. و تنها بود

 ؟یدوستش داشت: دمیخودم جرات دادم و پرس به

 نه: به تاسف تکان داد يسر

 فهممیرو خوب م زایچ نیمن ا. به شما اعتماد داشت یلیخ یول -

. نشدم کینزد شیخصوص یزندگ رهیوقت به دا چیمن ه... بوده ... دوست  هیاگر هم دوستش داشتم مث  -

هم به خودشون و ...خطرناکه  یلیدارن خ یبهت حس یاونم وقت ییآدما نیهمچ یخصوص رهیوارد شدن به دا

 زنه یم بیآس هیهم به بق

 خواستم دوباره تجربه اش بکنم یبار تجربه اش کردم و نم کیمن : جا بلند شد از

 نیکرد شنهادیشما اون رو به دوستتون پ یول: هم بلند شدم من

 با خودشون بود میتصم هیبق... کردم  شنهادشیبه عنوان همکار پ.... به عنوان همکار : تکان داد سر

 ...اون آدم  یکه بدون شیشناختیشما اونقدر م -

 نیا دیکه با تو کنهیبکنه م يبخواد کار یوقت... اون غده  یول... رو  یمن به مهرداد گفته بودم همه چ -

 یاخالقش رو خوب شناخته باش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٨٠٠ 

 ؟یکنیمامان و بابا رو صدا م: لبخند زد. تکان دادم سر

نگران . طرف راهرو و مامان و بابا را صدا زدم دمیچرخ. ذهنم بود را نگفتم يکه تو يزیچ یکردم ول نگاهش

 کیکه نگران تنها صحبت کردن من با  دندید یازشان ممنون بودم که آنقدر من را عاقل م. کردند ینگاهم م

خالص  بتیکه تازه از بند مص نیا اب یکردند که من بزرگ شده ام و حت یانگار آنها هم حس م. نباشند بهیغر

 .رمیبگ میتوانم عالقالنه فکر کنم و تصم یم یشده ام ول

رو با دختر خانم هماهنگ  ییزهایچ کی دیدادگاه با يبرا. مزاحمتون شدم دیببخش: گفت رضایجلو و عل آمدند

 کردم یم

دولتشاه  يبه آقا: برود مامان گفت رونیخواست ب یکه م یموقع. نگفتند و به تکان دادن سر اکتفا کردند یچیه

 دیسالم برسون

 بودم نجایندونه من ا شونیا نیاگه اجازه بد: به من انداخت و گفت ینگاه مین یعل

 چرا؟: گفت اریاخت یب مامان

 چشم: گفت بابا

 امرزدشیخدا ب: بابا گفت. به مامان و بابا نگاه کردم. رفت و من تنها ماندم یعل

 .دیفقط آه کش مامان

 ادیمن خوابم م: گفتم

داشتم . دمیکه نشن گرید زیچ یکردن و کل هیتوج. دادن من ياتاق و شروع کردند به دلدار يسرم آمدند تو دنبال

تخت و چشم بستم تا باالخره  يرو دمیخواب. زده بود یکه عل ییبه مهرداد و به حرف ها. کردم یبه آنا فکر م

 االن بخوابم... زنم  یحرف م یبعدش کل: آرام گفتم. مامان و بابا ساکت شدند

م و رفتند و من را با فکر دره رونیکنارم نشستند و نوازشم کردند و بعد آرام از اتاق ب قهیچند دق. نگفتند یچیه

 .برهم و شلوغم تنها گذاشتند

*** 

تا مرز جنون  شیکیمن ماندم و دو قبر که به خاطر . شد یخال یمقبره خانوادگ. نفر هم دست داد و رفت نیآخر

هنوز زود بود راجع به احساسم درباره مرگ . از مرگش نگذشته بود شتریسه روز ب...  یکیرفته بودم بودم و آن 

 ممنون: نگاهش کردم. مقبره يتو شتبرگ رضایعل. دیچرخ یآزاد م یهنوز قاتل لعنت. فکر کنم تایآناه

 ؟يواسه : هم قفل کرد يرا تو شیمقبره و دستها یآجر سه سانت وارهیلبه د نشست
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 گرفت یآروم نم ایزود نیرنگارنگت نبودن آنا به ا ياگه تو و اون رابط ها: دمیکنارش و آه کش نشستم

ازشون استفاده  يآوردن شاد رونیواسه ب یوقت: را ستون کرد پشت سرش و سر چرخاند طرف من شیها دست

 نبود؟...  شیآرامگاه ابد يکمش هم حق آنا بود که زودتر بره تو هیکردم خب 

روال انداختن  يو بعد رو یآمدن آنا از پزشک قانون رونیپروسه ب دینبود، شا یاگر عل. تکان دادم دییبه تا يسر

پرونده  کیبا  يکه ماجد رمیگ. شد یهمان شب آزاد نم ينبود شاد یاگر عل. دیکش یطول م شتریب یلیها خکار

 .دبست نشسته بو یآگاه يلنگه پا جلو کی قهیگنده مدرك و سند و وث

 ؟یبهش زنگ بزن يخوا ینم: دیپرس

 نه االن: مقبره و چشم بستم يدادم به نرده ها هیرا تک سرم

 چرا؟ -

که  اهیحفره س کیمثل  يزیچ کی. شد یمانعم م يزیچ کی یدوستش داشتم ول. دانستم چرا یهم نم خودم

 يبخواهم به شاد نکهیبروم اما قبل از ا دمیترس یم. بشوم کیبهش نزد دمیترس یمن و او افتاده بود و م نیب

 نیگذاشتم تا التهاب ا یم دیبا. دست من هم نبود ینبود ول يندیحس خوشا. شوم دهیبرسم داخل آن حفره بلع

آنا مرده  دهیخب البد فهم. خودش هم که زنگ نزده بود. بکنم دیچه کار با نمیاتفاقات فروکش کند و بعد بب

 .دانم ینم... نه ... آره  ؟يداد یزد جوابش را م یاگر زنگ م. زد حالم را بپرسد یزنگ م دیحداقل با... است و 

 ع؟یدنبال گرفتن ترفکجاست؟  يانور. جمیگ یدونم عل ینم -

 رهیبگ عیمگر قاتل رو گرفته که ترف: ام را گرفت و لبخند زد طعنه

 ریهم که اونقدر درگ یآگاه يتو زتیعز يدوستا... همه کاسه کوزه ها که سر آنا شکست :  باال انداختم شانه

 ...بودن که  اسریشرکت  يمعما

بهشون  دیبه هرحال با...  گشتنیاون شرکت م يتو دنبال قاتل ونیفرض کن اونا هم مث هما: جا بلند شد از

 يحق بد

 بلند شو: دراز کرد دست

 چرا؟: ستادمیرا پس زدم و بلند شدم و مقابلش ا دستش

 خبر بودن یشما اتفاق افتاده بود ب نیکه ب ییزایچ یلیچون اونا از خ: پشت سرش دیکش دست

 انیم یدونن که وقت یحتماً م... اون همه دفتر و دستک ...  یآگاه... خوبه اسمشون روشونه : زدم پوزخند

 دونن؟ ینم...  گنیرو نم تیها واقع یلیمعموالً خ کننیم قیتحق
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 یکن یرو سر من خال ينبودن انور یدق دل يخوا یاالن م: تکان داد سر

 ؟یسیتو مگه پل... نه : مقبره یافتادم به سمت خروج راه

 در رو قفل کنم خوامیم رون؟یب ياینم: متوقف شدم در يجلو. بود ستادهیا همانجا

که پر  يبار آخر به دو قبر يبرا. هم انداختم يو من در را رو ستادیپشت سرم ا. تند کرد و از کنارم گذشت پا

کارها را  نیبود که پدر و مادر آنا ا نیقاعده اش ا. همه را دعوت کرده بود خانه مان ونیهما. شده بود نگاه کردم

 یطرف آنا عروس او حساب م نیبودند و از ا یآگاه يها سیجواب پس دادن به پل ریآنها درگ یوقت  یبکنند ول

 تاینشده بود اما همه مطمئن بودند که آناه دایقاتل هنوز پ نکهیبا ا. ها پراکنده شده بود عهیحاال شا نیهم... شد 

غم زده به خودشان  افهینشستند و ق یآمدند و دور هم م یم. تبس یدهنشان را م یهمانیم نیا. قاتل بوده است

به . زدند یکه افتاده بود با هم حرف م یخلوت راجع به اتفاقات يبعد تو. کردند یم يو با ما همدرد فتندگر یم

 یهمانیم نیا تیتنها مز. زدند بر قاتل بودن آنا یم دییبار مهر تا نیچندم يدادند و برا یها پر و بال م عهیشا

 يزیراجع به آن از ما چ میکرد مستق یجرات نم یماندند و کس یم یباق عهیها در حد شا عهیبود که شا نیا

دادم  یمقبره نم يخاك کردن آنا را تو شنهادیاگر خودم پ یحت. شد یحفظ م ونیهما یخانوادگ يبپرسد و آبرو

کار  نیهم با ا دیناه یحت. برگرداند يجوبه  يطور نیرفته را ا يشد تا آبرو یخودش دست به کار م ونیهما

 کیشد آن وقت  یم دایاگر قاتل قبل از مرگ آنا پ. قاتل باشد تایانگار او هم باور نداشت آناه. نکرد یمخالفت

 .ونیو هم هما دیهم ناه. کردند یم یمخالفت

 دعوتن؟ ایک یامشب مهمون: شانه ام يدست گذاشت رو یعل

خودش از پرونده برادران  يهم که البد مشغول پاك کردن رد پا باید...  مارستانهیحشمت که هنوز ب: دمیکش آه

و فروتن  ونیکنه هما یهم که  هنوز فکر م یفرح... بشه  داشیو عمراً پ اسرهیشرکت  يتو یقاچاقچ

 گهید يآشنامونه چندتا  یم...  ادیو سرش کاله گذاشتن و نم دنیهردوشون با هم نقشه کش

 زیهوا سرد و غم انگ. میزد یدر سکوت قدم م. دیرس یقبرستان م یکه به خروج ییرو ادهیطرف پ به میافتاد راه

 ایزود نیفکر کنم به هم: گفت یعل. بود یدلم خال يتو يزیچ کی. باران خورده نگاه کردم يبه درخت ها. بود

 نجایا نیبرگرد دیبا

 دن؟ینقشه قتل منو کش هیچ: نگاهش کردم متعجب

 گمینه واسه حشمت م: و سر تکان داد دیخند نیغمگ

 ستین دیکاشته بع ياگه بفهمه دخترش چه گند: تکان دادم سر
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 ازاتیوصل بود قرار بوده با امت یخطرناک يشرکت گردن کلفت که به قول خودش به جاها نیا گفتیم يانور

وارد کند  یه مصالح ساختمانگند يقرار بوده با قراردادها. کند که بازار مسکن دچار التهاب شود ياش کار ژهیو

حداقل اجازه کنترل آن دست خودشان  ایکه قابل کنترل نباشند  يگرید ياز راهها... البته نه از گمرك ... 

 زندیبر نییپا متیبعد مصالح را با ق.... آمده  یکمتر در م یلیخ یلیخ شانیتمام شده برا متیق يجور نیا....باشد

سمت  دهیکش یاز بازار دالر م هیبازار سرما... خورده  یم یتکان اساس کی يجور نیخانه ا متیق.... بازار  يتو

را پر از دالر بکنند  شانیها بیراحت ج الیکردند با خ یو آنها فرصت م دهیکش یم نییپا دالر.... ساخت و ساز 

 یسرگردان برم يها هیو دوباره سرما دندیکش یخودشان باال م يخانه را با فرمول ها متیپشت بندش ق.... 

 دهیرا که خر ییدالرها تندتوانس یراحت م الیو آنها هم با خ دهیکشیدالر باال م متیبازار دالر و ق يگشته تو

... شد  یچند تاجر مصالح ورشکسته م.... خورد  یم نیکننده زم دیوسط مهم نبود چند تول نیا.... بودند بفروشند 

. وسط مهم نبود نیا یچیه... شکست  یتورم کمر چند خانواده را م یگران.... شد  یم کاریچند کارگر ساختمان ب

 .شد یتر م نیو سنگ ترآنها مهم بود که چاق  بیفقط ج

 پرونده بزرگ ربط داشته نیبه ا ارشیمسخره اس که فکر کنم قتل ک: زدم پوزخند

 نگردن؟ ایک پرونده رو بهونه کردن که دنبال قاتل نیکه ا نهیمنظورت ا: شانه ام يرو دیکش دست

شدن؟  الیخیرو ب ارشیپرونده ک نیکه به خاطر ا دهیتازه چه فا نه؟یاز ا ریغ: فرستادم رونیب قیرا عم نفسم

 تونن؟ یتونن بهشون دست بند بزنن؟ م ینم یوقت

اش به ما  هیبق میکار درست رو بکن دیما با: زد یغم موج م شیته چشم ها. میچشم ها يو زل زد تو ستادیا

 ربط نداره

 ؟ییربط داره؟ اون باال یبه ک: گرفتم سمت آسمان سر

دو نفر هم که داخلش سالم باشن  مارهیب ستمیس هی یبه هرحال وقت...  دیشا یاگه بهش اعتقاد داشته باش -

 یکنفکر  یوقت یول... مملکت  يرگها يچرخه تو یفاسد کندتر م انیاون وقت جر.. دست انداز .. مانع  شنیم

 هست؟ هیاون بق وتو  نیب یخب چه فرق ینیبش الیخیب دیذاتشون خرابه تو هم با هیچون بق

فلسفه  يجور نیا... مونه  یکاله م یسر من ب یول... حداقل  رسنیم یینون و نوا هیکه اونا به  نهیفرقش ا -

 نداره يسود چیخوب بودن ه

 شنیبه هرحال همه نم...  هیحرف نمیا: متعجب من آتش زد يدر آورد و مقابل چشم ها بشیاز ج يگاریس

 یخودت تنها نباش انیو فقط به فکر سود و ز یکن ثاریا یبزرگ باشه که بتون یلیخ دیروحت با....  يگاند
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 .فرستاد رونیرا ب گاریس دود

 باشن یرونیا تیزندگ يفکر کردم الگوها: بمیج يکردم تو دست

سراغ دارم مثال  یلیخ يوگرنه مث گاند یشناسیهاش رو تو خوب نم یرونیخب ا: زد گارشیبه س يگرید پک

 یتر نگاه کن قیکم دق هی هیکاف... زده شده  ابونایاز کوچه ها و خ یلیاسمشون هم سر در خ... بزنم 

 نخ هم بده به من هی -

 يبازپرور میبر دیماجرا تموم شد با نیا: را گرفت طرفم گارشیس پاکت

 گمیم يجد: پشتم يزد تو. و سرفه کردم میوگل يتو دیچیپ دود

 اونم با اون همه امکانات؟ ه؟یک ایقاتل ک دنینفهم يچطور یول: فرستادم رونیب ینیرا از ب دود

شرکت  نیا يبود که پاش تو بایاز مظنونا د یکیبه هرحال : کرد گفت ینگاه م شیطور که به رو به رو همان

کالف سردرگم باعث  نیدرصد فکر کن ا کی... کارگاه زدن شما هم بود  هیقض... هم بود  يفرار شاد... بود  ریگ

  کنه یهم کمک م یکی نیشده فکر کنن حل کردن اون معما به حل ا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 مهم تره یلیخ یلیخ ارشیکردن قاتل ک دایپ. ستیاونا مهم ن يواسه من حل کردن معماها: باال انداختم شانه

را  شیسوار شد و دست ها. نشستم پشت فرمان. له کردم و قفل را زدم پا ریرا ز گاریته س. نیماش يجلو میدیرس

 سرده یلیخ: دیبه هم مال

 صبر کن: دستم گذاشت يرا روشن کنم که دست رو نیماش خواستم

 ادیبهرام هم االن م: لبخند زد. نگاهش کردم متعجب

 .یدادم به صندل هیو تک دمیپلکم را با کف دست مال پشت

اگه واسه .... نگران نباش  نهیواسه ا تیاگه افسردگ...  کشهیپرونده رو حل نکنه کنار نم نیبهرام تا ا: گفت

 يقنار ریخب فرض کن االن رفته جزا.... آناست 

 با فروتن؟: زدم پوزخند

بعد مدارك فروتن را  یزده است ول ییخانه شان چه حرف ها يبپرسم آنا تو يخواستم از شاد یم. ماند ساکت

بدجور تو زرد از آب در آمده  ونیموثق هما لیوک. اند دهیپشت سرم کش يچه نقشه ا دمیو فهم و رو کردم ریز
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خودش هم بهش اعتماد کرده بود و . ردیتوانست بابت انتخاب آنا به عنوان همسر به من خرده بگ ینم گرید. بود

کرد  یبود که فکر م ین چه احمقفروت.... بروند  رانیاز ا ییخواستند دوتا یم دیفهم یاگر م. پشت پا خورده بود

 .یمال کیشر رمیحاال گ. ستیخوب کیآنا شر

 ...اگه دلش برات تنگ بشه ...  يکرد ییدختر مردم رو هوا: دیکش آه

 زنهیهروقت دلش تنگ بشه زنگ م... شماره ام رو داره : جمع شد حواسم

 چطور بهت زنگ بزنه؟ گهیاگه بدونه آنا مرده د -

 دونم ینم: تکان دادم سر

 شهیحالت بهتر م... بهش زنگ بزن  -

 قا؟یچه کارم داره دق يانور -

 ... ینده ول يجوابم رو بد يخوا ینم: زد لبخند

وقتشه  گهید... خوب انتخاب کرده  سیک هیبهرام برات : طرفش دمیچرخ. دادم مثل خودش رفتار کنم حیترج

 يریزن بگ

 ... يتو و شاد هیشد که از قض یچ: نگاهم کرد متعجب

 به نظرم جالب تره میبذار درباره زن گرفتن تو حرف بزن... اون رو ول کن  -

 ؟يریگیحالم رو م ياالن دار:  دیخند بلند

 کرده؟ دیکاند ویک یدون یم... فرض کن آره : باال انداختم شانه

 هم کردم راجع بهش قیتحق... آره : یداد به صندل هیبست و سرش را تک چشم

 !نه بابا؟: باال دادم ابرو

 بشم شرفتشیو پ یمانع ترق فهیح... بشه  لسوفیبره آلمان ف خوادیم: چرخاند طرفم و چشم باز کرد سر

به نظرم فکرتون با هم  يحرف زد ياالن درباره گاند نیهم نه؟یمشکلت فقط هم: حلقه کردم دور فرمان دست

 بخونه

 کنه؟ دشییتا دیموقع زن گرفتن اداره تون هم با: دمیپرس. دانست منظورم به شغلش بود یم. ماند ساکت

 ول کن مهرداد -

 کنن؟ یم شییبرنش اونجا بازجو یمثالً م...  ينه جد: دمیخند

 رمیگیاون رو نم رمیاگه هم بخوام زن بگ یول... نه : نشست راست
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 چرا؟: طرفش دمیدوباره چرخ. جالب شده بود هیقض

 هیقابل گریباز... چون  -

 حالت رو گرفتم؟: لبخند زد. ساکت زل زدم بهش. دیپشتم لرز رهیت

 ازش؟ یدون یم یچ: گفتم... محض نبوده  یکردم حرفش شوخ یحس م یول. زد قهقهه

... تصادف مردن  هی يپدر و مادرش تو...  کنهیم یدونم با خواهرش تنها زندگ یم: دیرا محکم مک نشییپا لب

 ياستاد یدانشگاه منچستر کرس يفرار مغزها شده االن تو... کنه  ینم يدالبته کار ب. ستین رانیبرادرش هم ا

 یاضیر... داره 

گفته بود شب ها راجع به مسائل مختلف با خانواده اش . دیگو یها را درباره رفعت م نیلحظه شک کردم ا کی

 .زند یحرف م

 ستینباش قاتل ن نگران یول... گفته  ایدونم بهت چ یم: لبخندش پررنگ شد دیرا که د تعجبم

 ؟یدون یاز کجا م -

تو ارزش  يبرا نقدریا یاونم وقت... برادرت رو بکشه  ونیکه بخواد واسه انتقام گرفتن از هما هیباهوش تر از اون -

 قائله

 ن؟یهم -

 نیهم -

 داده لیهمه دروغ و دونگ به من تحو نیا -

 فرض کن دروغ نبوده -

 بوده؟ یپس چ -

 شیذهن يایفانتز -

 ه؟یذهن ياز فانتز ریمگه دروغ غ -

 ا؟یفانتز نیزده ا یبیبه تو هم آس -

 .ماندم ساکت

 يو کاله بردار رنیگیدارن مخ ملت رو کار م شونیذهن يایبا فانتز نترنتیا يکاله بردار تو نیدو ج: گفت

پول ملت رو . دنیم جیکنن، افکار غلطشون رو ترو یزنن و طرفدار جمع م یخودشون رو قهرمان جا م. کننیم
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اون ...   یآره خطرناکه ول ایفانتز نیا. پاشوننیخانواده ها رو از هم م. کننیم يمردم اخاذ ياز زنا. زنن یقاپ م

 ...که به تو گفته فقط واسه محافظت از خودش بوده  ییزایچ

 ...مگه باهاش داشتم که  ياز خودش؟ من چه کار -

رو حفظ کرده  شیخصوص میحر. تو شرکت شما دوام آورده ایفانتز نیفرض کن با هم. منظورم به تو تنها نبود -

البته ...  گنینم هیو به بق دارنیاز رازهاشون رو فقط واسه خودشون نگه م یقسمت هی شهیباالخره آدما هم... 

 هی...  یالینامزد خ هی يکردن قصه نخ نما لمع يبه جا دهیبه نظرش رس... عقله  ياونم که خدا... عاقل  يآدما

 براتون بسازه یالیخونواده خ

 .بودم منگ

 بهرام؟ نیپس کجاست ا: به ساعتش انداخت ینگاه

 .نگفتم یچیه

 ؟يکپ کرد يجور نیکه ا شیخواستگار يبر یخواست ینکنه م ه؟یچ: کرد نگاهم

 ....که ... کردم  یشک م دیراحت پا شد اومد پرند با یلیکه خ یاون شب: گفتم آرام

 آره؟ نیدونست یرو از قبل م نایا: کردم نگاهش

 م؟یدونست یم -

 ؟يتو و انور -

هم دخل  دیبه قول بهرام شا... البته تا االن ...  میریبه پرونده نداشت که دنبالش رو بگ یدخل یول... آره  -

 مینداد صیراه تشخ یداشته و ما راه رو از ب

 نقش بر آب شدن یکی یکیما  يها هیتا االن که فرض -

 شما نداشته يبه ماجراها یدخلاون  یول -

 خوشت اومده ازش؟ ؟یکن یازش دفاع م يدار -

نگاهش  میهردومان برگشت. سوار شد يباز شد و انور نیدر عقب ماش. میبگو يشتریب زینشد چ. ماند ساکت

 ؟یزن یرو نم يبخار... سرده  یلیخ... سالم : دیخند. میکرد

 جواب سالم واجبه ها: زد به شانه ام يانور. باهاش دست داد یعل. را روشن کردم نیماش

 فرض کن من کافرم: تکان دادم سر

 نباشم قتیرف گهیمن د نکهیکنن مگر ا یم کیسالم عل قاشونیکافرا هم با رف -
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ز هنو...  هیاز بق شتریب يطلبکار بودم و از انور ایدن ياز همه . روزها از همه دلخور بودم نیا. میماند ساکت

 .میو معلوم هم نبود بتوان میکن دایقاتل را پ مینتوانسته بود

 ریبه دل نگ یلیخ...  هیاومده اخالقش سگ نییخونش پا يِشاد: گفت یعل

نبود که . بود يبودنم به خاطر نبودن شاد یاز عصب یبخش دیشا. گفتند یهم راست م دیشا. دندیخند هردوشان

 ...دوستش بدارم و . مراقبش باشم

 یحالش خوبه اگه نگران حالش هست: گفت يانور

 گهیمامان و باباشه د شیپ... چرا نباشه : دمیکش آه

از تو ... از من بپرسه  یواشکیاومد احوال تو رو  ینبودن بدش نم ورشیغ ياگه اون خاله جان و پسرها یول -

 چشماش خوندم

 !شش؟یپ یرفت: نگاه کردم نهییآ يتو متعجب

 خونه شون يشتم تونه پس دستگاه شنود گذا -

پول به  يالبد بو. خاله جانش و آن دختر نچسب و پسر بزن بهادرش هم آنجا بودند. دندیبلند خند دوباره

 دیشا. دهد یاحمق جواب بله م يبه آن پسره  يکردند شاد یاحمق بودند اگر فکر م یلیخ. دماغشان خورده بود

که  یآن کس یو بترس یباش شتهندا نانیاطم يزیچ چیاست که به ه ادیدوست داشتن ز تیخاص نیهم بدهد؟ ا

 رمیحاال گ. بندد یدل م گرید یکیاگر از تو دور شد به . کند یترکت م شهیهم ياگر قهر کرد برا يدوستش دار

بار  کیترنم ... پناه افتاد  رانیا مانیکه برگشت دانشکده و چشمش به ا گریچند روز د... آن پسرك احمق نه 

را به من  نیچرا ترنم ا ده،یرو پرس يپناه احوال شاد رانیا يبود آقا هزنگ زده بود و گفتروزها  نیهم يتو

چرا که » من و تو« يدهن گشاد شبکه  يبه قول آن دختره  مان؟یبرود سراغ ا يشاد دیترس یگفت؟ او هم م

 نه؟

 افهیقدر نرو تو ق نیزنگ بزن بهش ا... هات دوزش باال رفته مهرداد  يخودآزار: با خنده گفت یعل

 ببند: کردم اخم

 ؟یچه کارم داشت: نگاه کردم يبه انور نهییآ يتو

 اومدم حسابام رو صاف کنم -

 ؟یحساب چ: نگاهش کردم باز
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... زشته بنده خدا پا در هوا بمونه ... میقاتل رو معلوم کن نیا فیزودتر تکل...  تیبرم مامور دیبا گهیچند روز د -

 میهم من برم دنبال کار و زندگ... ونه رو بد فشیهم اون تکل

 ؟يکرد دایپ يزیچ: را کم کردم نیماش سرعت

 .ماندند ساکت

 آره؟ -

 دیشا... دونم  ینم -

 .نگاه کردم یعل به

 برو شرکت: گفت

 ن؟یکرد دایپ یچ: دمیپرس. پنج بعد از ظهر بود. نگاه کردم نیساعت ماش به

 نیکن دارمیب میدیرس: و چشم بست نیماش یداد به صندل هیسرش را تک يانور

 برو حاال: آرام گفت یعل

 تر واشیبابا : غر زد يدست انداز رد شد و انور ياز رو نیماش. پدال گاز يفشردم رو پا

 آروم...  ؟يباز وونهیرو دنده د يمهرداد باز زد: گفت یعل

 رات بگمخب آروم برو تا ب یلیخ: گفت یعل. رفتم یهمچنان تند م. را ندادم جوابشان

 بنال: گفتم یحرص. نگفت يزیچ یول. را کم کردم سرعتم

 .خنده ریزد ز یپق يانور. باال انداخت و نچ نچ کرد ابرو

 یمهمون ادیزنگ بزن دعوتش کن ب يبه شاد: گفت یکه عل میبگو يزیخواستم چ. نداشتند حرف بزنند قصد

ازش به  میخوایبازم م.... البته شرمنده ...  میقتل الزمش دار يمعما يبرا: آرام تر گفت. نگاهش کردم متعجب

 میاستفاده کن يعنوان مهره وسط باز

 ... هیبه چ یچ یتا نگ -

 يحاال زنگ بزن به شاد. گمیم... شرکت  میبرس -

 االن؟ -

 م؟یتصادف کن یهول کن یترس یم هیچ -

 بابا سر به سرش نگذار: و گفت دیباز خند يانور

 ...حداقل ...  گهیبه من که نم.... قربون صدقه هاش  دنیدلم لک زده واسه شن -
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 زنم یزنگ نم: کردم اخم

 گمیم يجد...  برهیوقت م یکل اری دنید ادیو بعد ب شگاهیتا بخواد بره آرا... بزن : گفت يجد يانور

کردم بساط مسخره  یاگر دهان باز م. نگفتند یچیشرکت ه يجلو میتا برس. جوابشان را ندادم. دندیخند باز

 .خواستم بهشان بهانه بدهم یکنند و نم تمیکرده بودند اذ یکیهردوشان دست به . انداختند یرا راه م شانیباز

 ؟یزن ینم: گفت یعل. میشد ادهیپ نیاز ماش. پارك کردم یفرع کی يرا تو نیماش

 دنش؟ید يرفته بود یواسه چ: يکردم به انور رو

هماهنگ  يبا دکتر ماجد. مونده بود شیحقوق يکارا یهنوز بعض: ان نگاه کردو به آسم بشیج يکرد تو دست

 ...کردم 

درصد هم شک نکن که  کیشده  لمیچند ماه تحو نیبعد از اون همه دروغ و دونگ که ا: ستادمیا مقابلش

 کنم یحرفات رو باور نم

 گهیدفعه راست م نیا: شانه ام يدست گذاشت رو یعل

 یتو خودت دم روباه: طرفش دمیچرخ

 به به: کرد اخم

 لج نکن. ادیبگه نم یجز تو هم هرک. ادیالزمه ب: شد يجد يانور

 رهیبگ میتا تصم میبر: یکرد به عل رو

شماره تلفن خانه شان . نگاه کردم لمیبه صفحه موبا. افتادند به سمت ساختمان شرکت و من را تنها گذاشتند راه

ازش دلخور . زنگ نزده بود حالم را بپرسد. هفته بود ازش دور مانده بودم کیفتم؟ گ یم یچ دیبا. را داشتم

جور  نیدانست اخالقم ا یاو که نم... خب  یول میزن یگفتم بعد حرف م یزد بهش م یبودم؟ اگر هم زنگ م

دادم  هیتک .دنیپسربچه ها شروع کرد به تند تپ نیدانست؟ شماره را گرفتم و قلبم ع یم. موقع ها چه جور است

 الو؟: یگوش يتو دیچیپ یمندل يصدا. نیبه ماش

من  يبرا. يگفت فقط شاد يانور ند؟یایگفتم ب یم دیبه آنها هم با د؟یایخواستم ب یم يچطور. قفل شد زبانم

 د؟یایب میرا بگو لشیدل نکهیکردم بدون ا یاش م یچطور راض. بهتر بود يجور نیهم ا

 الو؟: دوباره گفت یمندل

 ...دولتشاه ...  یبهشت يسالم آقا: گفتم آرام

 خواستم زنگ بزنم یآقا؟ م یخوب... سالم  -
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 ؟يبرا -

 .دیچیپ یخودش پشت گوش يبه جا هیک دندیپرس یچند نفر که م يصدا. کرد مکث

...  میزنم حرف بزن یوقت مناسب ان شاء اهللا زنگ م يتو.... غم آخرتون باشه ...  گمیم تیتسل: گفت یمندل

 باشه در خدمتم يامر

حرف  شیفضول و سر يمهمان ها يزدم نخواهد جلو یحدس م...  هیک دندیپرس یکه م یکسان يصدا باز

 با دختر خانم صحبت کنم؟ قهیچند دق شهیم... حتماً ... باشه : گفتم. بزند

 ؟یچ يبرا: آرام گفت. دستش جا به جا شد يتو یگوش

و البته زن مرده با دختر  بهیمرد غر کیدادم نخواهد  یمبهش حق . و سرد بود يآرامش جد نیدر ع لحنش

 .داشته باشم یممکن است بهش احساس زدیکه حدس م یآن هم وقت. اش حرف بزند ينازناز

 از خودشون بپرسم دیهست که با ییزهایچ کی: نیماش يو برگشتم تو دمیبه صورتم کش یدست

 ارشیدرباره پرونده ک: گفتم. کرد یام م یپشت سر هم عصب يمکث ها نیا. کرد مکث

 يحضور دیاریب فیتشر... چشم ... حالش بهتر بشه  نیاجازه بد: یگوش يتو دیچیاش پ نهیخس خس س يصدا

 خودم هم باهاتون کار دارم...  دیبپرس

 ؟يچه کار: دیلرز قلبم

 که دارم ییها یبده: گفت خونسرد

از  شتریب یلیخ... خانم ... دختر ... شدن  تیما به خاطر اذ. ودب نید ياونا ادا: فرمان يگذاشتم رو یشانیپ کالفه

 زدم یاگر واجب نبود زنگ نم... باهاشون حرف بزنم ...  نیاگه اجازه بد یول م،یبدهکار نایا

 ون؟یخانه هما دیایگذاشت باهاش حرف بزنم آن وقت چطور توقع داشتم بگذارد شب ب ینم یحت. ساکت ماند باز

 .ام را محکم تر فشار دادم به فرمان یشانیپ

 ؟یبهشت يالو آقا -

 چند لحظه یگوش -

از  یمندل يهم بود؟ صدا يشاد. که آن جا بودند ییآدم ها يدور شدن صدا. تلفن میشدن س دهیکش يصدا

 الو؟: به گوشم خورد یآرام يجا

 دییهستم بفرما -
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برگرده  يشاد يجور چیخوام ه یمن نم: محکمش يو بعد صدا دیچیپ یگوش يتو شیخس خس نفس ها اول

 ... کنهیم هیهنوز بعد از هفت روز شبا تو خواب گر. که از سر گذروند ییبه اون هول و وال

 کنم یم دایروانشناس خوب پ هیحل بشه  ایقضا نیا. کنم یدرك م... دونم  یم -

 یشما هم جزوش هست یعنی يجور چیگفتم ه -

 چرا؟: دمیپرس اریاخت یراست نشستم و ب. بود یمثل تو دهن حرفش

 یدون یچراش رو خود شما بهتر م: گفت يطور جد همان

 .ستادیلحظه ا کی يبرا قلبم

ما  شیگشت پ یبرنم یراحت نیدخترم به ا ياگر شما نبود... مونم تا آخر عمر  یشما م ونیمن مد: داد ادامه

 یشکیگذارم ه ینم... دفعه مث تخم چشمام مراقبشم  نیا... بوده و نبوده تموم بشه  یاجازه بده هرچ یول...

 ...گفتم  نجایبه اون دوستتون هم که اومده بود ا نویا... کنه  تشیاذ

 دوستم؟: شده به رو به رو نگاه کردم مسخ

 نجایکه امروز اومده بود ا ییبنده خدا نیهم -

مردن آنا رفته  يفردا یکردم عل یدانم چرا حس م ینم. رضاستیلحظه فکر کردم منظورش به عل کی يبرا

چون مطمئن بود آوردن . خواسته بود خودم زنگ بزنم يکردم چرا انور یو حاال خوب درك م. يشاد دنید

 .جا بود یب نانشیکه البته اطم. دیآ یفقط از عهده من بر م ونیبه خانه هما يشاد

 بشه تیکنم که دخترتون اذ یمن يکار.... من ....  یبهشت يآقا ندیبب: بستم چشم

 زنه؟ یخواب اسم شما رو صدا م يپس چرا تو: گفت یعصب

 .آب دهانم را فرو دادم. دیسرم جوش يتو خون

... کردنشه  یهنوز اول جوون... بچه است ... اش رو تباه کنه ندهیگذارم آ ینم. منه یدختر زندگ نیا: گفت یمندل

 نذار پرده حرمت پاره بشه...  ينبود یخوام شک کنم که تو امانت دار خوب ینم

 ندهیخواست آ ینم. خواست دخترش را بدهد دست من ینم. زدم یدرست حدس م. دمیمن هم آه کش. دیکش آه

بار  کیگذاشت  یم دیبا یداشت؟ ول شیبرا يام چه سود یبه زندگ يآوردن شاد. حق داشت. اش را تباه کنم

 است؟ چهب ياالن نگفت بچه است؟ شاد نیهم...  مطمئن شوم که. نمشیبب. با خودش حرف بزنم

 ...کنم بچه باشه  یفکر نم: گفتم

 هنوز بچه است یدونم دلش چقدر بزرگه ول یم... من بزرگش کردم . من بچه است يبرا: ادامه بدهم نگذاشت
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 با خودش حرف بزنم نیاجازه بد -

 نه -

اجازه  یپس مجبورم ب: نگاه کردم نیماش نهییآ يگره خورده ام تو يکردم؟ به ابروها یالتماسش م دیبا االن

 نمشیشما بب

 نایخاله ات ا... باباجون  یشکیه: گفت یمندل. قلبم را مچاله کرد...  هیبابا ک دیپرس یناز دار خودش که م يصدا

 رفتن؟

 ....رو  یمن قصد ندارم به زور کس...  یبهشت يآقا: گفتم

 گفتم نه -  

 بابا؟: گفت يشاد

 باباجون؟ هیچ: در جوابش گفت یمندل

 ...نترس . اجازه بده خودم حرف بزنم: گفت

 تو حرف بزنم يمن به جا... قلم  کی نیا يبذار تو یول. ترسم ینم: دیخند یمندل

 شم یمزاحمتون نم... خب  یلیخ: فشردم میانگشت ها انیفرمان را م کالفه

 ...بذار  یزنم ول یحرف شما حرف نم يگفت من رو يشاد

 گذارهیبابا نم. دولتشاه يآقا: گفت يشاد ه؟یک دیپرس یچون مامانش هم انگار آنجا بود و م. را قطع کرد رفشح

 حرف بزنم

 چه کار داره؟: گفت مامانش

 یچیه: گفت یمندل

 بابا: گفت يشاد. شدم یمکالمه شان کالفه م دنیکم از منتظر ماندن و شن کم

 اعظم گفت خودش عاقله نترس. ساکت ماندند و

 دمیباره که اجازه م نیآخر نیا: گفت یپشت گوش یمندل. داده بودند تیانگار باالخره رضا. راحت شد المیخ

 چشم: گفتم

شناختمش  یکه خوب م یرزنینازك پ يصدا. کردند یانگار داشتند دست به دستش م. خش خش کرد یگوش و

 ه؟یک: دیپرس یو هم ما. هم به صداها اضافه شد
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را  میو انگشت ها نیماش یدادم به صندل هیتک. گفتند و اتاق ساکت شد يزیو اعظم چ یهمهمه شد و مندل بعد

 الو؟: دمیصورتم کش ياز دور فرمان برداشتم و رو

 سالم -

 ؟يبهتر... سالم : لبخند زدم اریاخت یب

 دست و پات نباشم بهتره يتو دیبه نظرم رس یول ستیدونستم حالت خوب ن یم. ببخش زنگ نزدم -

 گمیم تیتسل: که گفت میبگو يزیباز کردم چ دهان

 .دمیهم گذاشتم و آه کش يپلک رو. را بستم دهنم

 حاال؟ يبهتر: لرزان گفت يو با صدا آرام

 ن؟یمهمون دار. خوبم -

 بله -

 یک: گفتم. جلد بچه مثبت ها يورفت ت یشدم م یتا چند روز ازش دور م. هم بودم نیغمگ. ام گرفت خنده

 هستن؟

 .ماند ساکت

 اون بزن بهادر هم هست؟ -

 اوهوم -

. گفت یراست م یعل... زدن ها  جیگ نیا... هفته  کی نیانگار ا. لرزاند یاوهوم گفتنش هم دلم را م یحت

 فندق؟. ام نصفش به خاطر نبودن فندق بود یاخالق سگ

 دستت خوبه؟: دمیخند

 ...آره  -

 هیبابات از دستم عصبان -

 دونم یم -

 چرا؟ -

 چرا یدون یخودت م -

 يداد یتو خواب هم که سوت -

 ...نه ... خدا  يوا: گفت هراسان
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 نمیکن بب فیخب تعر -

 رو؟ یچ -

 ياسم من رو صدا زد يکرد هیگفت گر یبابات که م... خوابت رو  -

 ...کشم  یمن خودم رو م... آبروم رفت ...  يوا -

 امیحاال از قبرستون م نیهم... نه جان من  -

 الو؟: جا به جا شدم یصندل يتو. ماند ساکت

 هوم -

آه . دیدوست داشتم خودش بگو. دیچرخ یزبانم نم یول» تنگ شده است؟ میدلت برا«خواست بپرسم  یم دلم

 ... ونیخونه هما يایب دیبا... امشب : دمیکش

 !؟یواسه چ -

. خونم را مباح کند یخواستم مندل ینم. شود ینگران م شتریب! نه م؟یبهش بگو .نگران و مضطرب بود لحنش

 دلم برات تنگ شده: آرام گفتم

باز شک کرده بود؟ دو دل . کرد یام م یعصب. کرد یسکوت نگرانم م نیا. حاال من هم نگران بودم. ماند ساکت

 لیوسا يسر هی: گفتم يجد. بودم یکند؟ عصب یامن بابا و مامانش بماند و جوان هیحاش يخواست تو یبود؟ م

 ...اونجا ...  يدار

 کتابام -

 شونیببر يایب دیبا... آره  -

 ....چرا امشب؟ بابام محاله بگذاره  -

 یبه خاطر من بکن دیکار رو با کی نیا. کن شیراض -

 ستیپس واسه کتابام ن -

 نه: گفتم محکم

 ینم. مجبورش نکن. حق دارد انتخاب کند. نباش مهرداد یصبع. سرم شلوغ بود. بودم یدانم چرا عصبان ینم

 .صورتم يرو دمیدست کش. توانستم

 مهرداد؟: گفت

 بله؟: گفتم يطور جد همان
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 دهیماس میگلو يتو يزیچ کی. خواستم زورگو باشم ینم. گفتم یبهش زور م يجور نیداشتم ا. نگفت یچیه

 .فکم منقبض شده بود. بود

 امیم... باشه  -

 تنها -

 دنبالم؟ يایم.... باشه  -

 آره... اگه باز نخوان با کارد رگم رو بزنن  -

 خوامیمعذرت م دیمن به خاطر رفتار زشت سع: گفت. انگار بغض داشت. دیکش آه

 ... ينکنه وسط مراسم خواستگار! د؟یسع: پوزخند زدم اریاخت یب

 نداشتم يمنظور... ببخش : دمینفس کش قیعم. یکن یم نیبه خودت هم توه يجور نیا. شو مهرداد خفه

 ؟يایم یک... باشه : گرفت نفس

 زنمیزنگ م. دونم ینم: ساعتم نگاه کردم به

 ...فقط  -

 ؟یچ -

 ...و  دجونیناه -

 مونم یم یبه قول بابات امانت دار خوب...  یبش تیاذ گذارمینم... بزنن  یحرف یترس یاگه م. نگران اونا نباش -

که به خاطر دوست داشتنش کالفه و  ییمثل همان روزها. و تلخ شده است يدانستم لحنم ترسناك و جد یم

 .بودم یعصب

 باشه: گفت

تمام آن حرف ها باد هوا . مطلق تیدر امن. حاال کنار خانواده اش است. معلوم شد زیباشه؟ خب همه چ ن؟یهم

 یم یوقت. اش بود یو احساس ناامن یپناه یبه خاطر ب. بودگذشته بود باد هوا  نمانیکه ب ییزهایتمام آن چ. بود

 یدنبال زندگ يرو یو م يشو یتو هم خفه م. کنم و خالص یم نید يو ادا میآ یم یعنی... باشه  دیگو

آنا عذاب وجدانت  ادی یو گاه يرو یم. کشد یآخرش را م يکه نفس ها یدنبال چرخاندن شرکت. ات یکوفت

 یسنگ م. يشو یکار و ربات م يتو يشو یو غرق م یروم یم. کند یم نتیغمگ ارشیک ادیدهد و  یم

 ؟یقولت حساب کنم خانم بهشت يرو سپ: نفس گرفتم. بس کن مهرداد...  يشو یکوفت م. يشو

 بله -
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 خداحافظ -

 قیسرم را تکان دادم و عم. پررنگ یلیخ. پررنگ بود میاخم ها. نگاه کردم نهییآ يتو. جواب بدهد نگذاشتم

 یچیخواستم به ه ینم گرید. نه ایعجله کرده ام . نه ایخواستم فکر کنم کارم درست بوده  ینم. دمیس کشنف

 .دانستم چرا ینم. اورمیب نییرا پا رضایخواست بروم باال و فک عل یفکر کنم فقط دلم م

*** 

 یکاش خاله مه لقا و خانواده اش زودتر م. سرسام گرفته بودم. دیدر که بسته شد سکوت هم پر کش. رفت يانور

 .خواست یعصرانه با مامان و بابا م يها يرو ادهیدلم پ. خواست یدلم آرامش م. رفتند

حالش که بهتر شد خوب  دیها، بگذار نیبد تیمبادا رضا. کاسه است هی يهمشون دستشون تو نایا: گفت خاله

 نین برسخدمتشو دیکن یکیفکراتون رو 

چند  دنیخر ای. یبستن کیبه بهانه خوردن . گذشته بود يرو ادهیچند روز به پ نیا. شد یداشت بهتر م حالم

 یروها را گز م ادهیپ. هردوشان با هم ایآمدند  یبابا همراهم م ایمامان  ای. ياز سوپر دیخر یحت ای. دست لباس

بابا به  ياگرچه نفس ها. بود یاشتنرزوها دوست د نیهم ا فیکث يهوا یحت. دمیکش یمن نفس م. میکرد

خاله  یول. کردند یو آنها سخاوتمندانه مخالفت م میکردم نرو یافتاد و من با عذاب وجدان اصرار م یشماره م

 .خبر بود یب زهایچ یلیخب حق داشت، او از خ. توهم توطئه داشت

 مگر نه؟. نه دخترخاله حواسش هست: گفت دیسع

 يتو ییرازها. هرسه نفرمان. میساکت بود. ساکت بودند. ساکت بودم. فکر کردن هم گذشته بود رزوها به نیا

 یمامان اصرار م. همانجا بماند و فراموش شود میداد یم حیدل مامان و بابا که ترج يتو دیدل من بود و شا

 یآن پول هیآمد قض یاگر م. دمیکش یم خجالت... ترنم  یول... که اصالً  حهیمل. دنمید ندیایب حهیکرد ترنم و مل

 .ساکت بودم نیهم يبود و برا زیکردم؟ حواسم به همه چ یرفع و رجوع م يکه باعث دردسرش بود را چطور

 رفت یاومد و م یم يجور نیکرده که ا یغلط هیدونست زن عجوزه اش  یخودش هم م: گفت بهناز

که به  يخواست حداقل انور یدلم م... مهرداد . شده بودم جیگذشت و من باز گ یرزوها بدون مهرداد م نیا

 ؟يچطور یوقتش باشد بهش زنگ بزنم ول دیشا. داد یهم از او م يخبر کی نجایخودش زحمت داده و آمده ا

 یاگر م. بهتر بود صبر کنم رضایعلهم به قول  دیشا. کند یم يدانستم مهرداد چه برخورد یمن نم. آنا مرده بود

 .خوب بود یلیبر کنم خگفت چقدر ص
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 نیحوصله ا. آنها هم کالفه بودند. آنها هم ساکت بودند. بعد به بابا. و درمانده به مامان نگاه کردم دمیکش آه

 شان؟یرفتند دنبال زندگ یچرا نم. هر روزه را نداشتند يها همانیم

 شه؟یم یدانشگاهت چ يشاد: گفت بهناز

خوره  یدانشگاه به چه درد م: خاله گفت. سوال فکر کنم نیتا بخواهم درباره ا. چهره تک تکشان نگاه کردم به

 حاال؟ يدیبه کجا رس يچشمت رو کور کرد ،یسرما و گرما رفت يهمه تو نیخودت ا... 

شد، با  یختم م که به خانواده خاله مه لقا ییها ثیسواالت و حرف و حد نیگشتم همه ا یاگر برم...  دانشگاه

 .دیتنم لرز. مفت يفضول، حرف ها يکنجکاو، آدم ها ينگاه ها. خورد یصورتم م يتو يشتریشدت ب

 ...برمش  یهروقت حالش بهتر شد خودم م. میدانشگاهشون حرف زد سییقبالً با ر: دستم را گرفت بابا

 .شدم یبدبخت م من حتماً ت،یهمه حما نینبود، ا یهمه دلگرم نیاگر ا. را فشار دادم دستش

 رفته نییدختره تازه آب خوش از گلوش پا ش؟یبر یکجا م: دوباره غر زد خاله

خوب  یلیهست خ یمن به خاطر چ یزندگ يهمه دخالت خاله تو نیعلت ا دمیفهم یاگر م. منقبض شد تنم

ام  يآزاد يهم آرزو کردم آزاد شوم و در ازا يروز کیزندان  يتو. دیسع يرو دیچشمم لغز اریاخت یب. شد یم

 .میچشم ها يزل زده بود تو. تنم مورمور شد. دیبشوم زن سع

شده  لیفس يایدن يهنوز تو. شدم یم یافتاد چه بر سر مهرداد آورده عصب یم ادمیکه  نیهم. دمیرا دزد نگاهم

وقت  یلیخ ایدانست دن ینم. به در کند دانیرا از م هیتواند بق یچاقو م کیکرد با  یخودش مانده بود و فکر م

 .طور بود نیکه ا یکی نم يحداقل برا. دهد یجواب نم گریروش ها د نیاست متمدن شده و ا

 ؟یبخواب يخوا یجان، دورت بگردم م يشاد: گفت مامان

 يتو قرصام: سر تکان دادم. شوم تیخواست بمانم و اذ ینم. حس کرده بود يبد يزهایکه مامان چ یعنی نیا

 اتاقه؟

: لب گفتم رینگاه کنم ز یآنکه به کس یب. از جا بلند شدم. بابا دستم را محکم فشرد و لبخند زد. بلند شد مامان

 دیببخش

 بهناز برو همراهش: گفت خاله

 ایب: بهناز خودش را به من رساند. نگاهشان کردم متعجب

 یهفت روز که وقت و ب نیتمام ا. نداشتم حوصله بهناز را اصالً. میبگو يزیرا گرفت و فرصت نداد چ دستم

که حواسمان . گفتند یخودشان را از اول م يتکرار يشده بود مدام حرف ها دایپ نجایوقت سر و کله شان ا
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 یم یهم از بهناز نظرات کارشناس یگاه. میفتیدردسر ن يحواسمان باشد دوباره تو. باشد کاله نگذارند سرمان

. آمد یبه کار م ییجا کی دیکه خوانده بود با یباالخره آن همه درس. داد یو بهناز با افتخار جواب م دندیپرس

 نجا؟یکجا بهتر از ا

 يبودم و حس کردم تو دهیکه باز با ناله از خواب پر شیاز دو شب پ. که حاال مال من بود یاتاق يتو میرفت

هرچند . دمیخواب یآنها نم شیپ گریمامان شده د دیردبابا و شک و ت يگفته ام که باعث دلخور يزیخواب چ

. گفته ام یدانستم چ یم. بد شود حالممبادا  نندینش یسرم م يباال ندیآ یبرَد م یخوابم م یمطمئن بودم وقت

خواهد لباس را به زور تنم  یم. میزندان هست يسر دست گرفته و تو يدیلباس عروس سف تایآناه دمیخواب د

 .مهرداد را صدا زدم اریاخت یبودم که ب دهیکند و من آن قدر ترس

 نمیخب بخواب بب -

 .بود نگاه کردم ستادهیقرقره نخ اصالح صورت مقابلم ا کیبهناز که دست به کمر با  به

 ستیول کن بهناز حسش ن -

 لوست کردن یلیمامان بابات خ. نمیبخواب بب. ادیحسش م -

 خاله؟ یکن یچه کار م: اتاق و او هم متعجب به بهناز نگاه کرد يآمد تو مامان

 شده چارهیبدبخت ب يزنا هیشب يجور نیا گهیمامان م. ارمیبودن درش ب یخوام از هپل یم: زد لبخند

کردم مامان اخم  یشده ام؟ فکر م چارهیبدبخت ب يزن ها هیشب یک يکرد برا یخاله مه لقا فکر م ؟یک يبرا

 ادیدردش ن...  واشیفقط ... قربون دستت : لبخند زد یکند ول

 اریابرو هم ب یچیو ق نیدل نازکت بشم موچ يخاله جونفدا... اوه اوه خدا بده شانس : طرفم دیچرخ بهناز

 وار؟یبه د يبد هیتک يخوا یم: تخت يبزنم مامان رفت و بهناز نشست رو یبخواهم حرف تا

 ... شگاهیرم آرا یبذار خودم فردا م: کردم اخم

 کنن یاونجا خرابش م يریم. ارمیخوشگل ازش درب یهشت هی دهیموکت جون م نیابروهات شده ع -

 ؟يواردتر شگرایتو از آرا ینی -

 پا اوستا شدم هیبچه ها رو برداشتم واسه خودم  يبس که رفتم خوابگاه ابرو ؟یپس چ -

 بزن شگاهیآرا هیپس  -
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تخت و رفت  يرا گذاشت رو نیو موچ یچیمامان هم ق. نخ را گره زد دور گردنش و جلوتر آمد. نگفت یچیه

چشم بستم و . کردم یکاش اشتباه م يا. یکند به وراج یماند و شروع م یمطمئن بودم بهناز ساکت نم. رونیب

 .دبودن خی شیسر انگشت ها. میابروها يرو دیبهناز انگشت کش. واریدادم به د هیتک

پر از سوال و اخبار درهم  یقوط کی هیو بهناز حاال شب میشد یبود که هردومان با هم تنها م يبار نیاول نیا

 .مهم تر است شیدانستم کدام سوال برا یفقط نم. شد یزود منفجر م یلیبرهم بود که خ

 اسمش مهرداده؟ -

سوال  نیمحلشان بوده معلوم است که مهم تر يکردن پسرها نیدر حال سبک سنگ شهیبهناز که هم يبرا خب

 گنده دماغه یلیخ. پرورئه یلیخ. هیاز خودراض یلیخ: نگفتم و او ادامه داد یچیه. تواند باشد یم یچ

 نیمنم هم: خواست رگ گردنش را بزند؟ در عوض گفتم یم دیسع نیهم يگفتم برا یخواست بهش م یم دلم

 رونیاومدم ب ینم یراحت نیون نبود منم به اباشه اگه ا یهرچ یکردم ول یفکرا رو م

 ینکن تیخواست خرت کنه ازشون شکا یم. اون که به خاطر زنش بود -

ته حرف  یول.... کرد  یقضاوتم م... کرد  یاحمق فرض م... کرد  یکه من را خر فرض م نیا. منقبض شد تنم

 .حرص داشت انگار. داد یحسادت م يبو شیها

 تو رو که خر نکرده... من رو خر کرده  ؟یتو چرا ناراحت: گفتم

 مشت دزد هیهستن؟  یفکر کردن ک: گفت. پوستم سوخت. ام و موها را محکم کند یشانیپ يرا گذاشت رو بند

چون به مهرداد  ؟يچرا شاد. ندازمیصورتش چنگ ب ينبود تو دیام بود بع يزندان بودم و بهناز هم بند يتو اگر

چون تو  یکتکش بزن دیحال نبا نیبا ا. کرد یاحمق قضاوت م کیچون مثل . نبود نیکرده؟ نه همش ا نیتوه

 .نه؟ خودم را جمع کردم. یهست یآدم متمدن

کرده بود  تیاون مدت که زندان يتو ،یزنش هست شیخودش هم خبر داشته تو پ گهیمامانم م: گفت دوباره

 اصالً؟ شیدیند

 نه: شیباز کردم و زل زدم به چشمها چشم

 سوال کردم...  یزن یخب چرا م: کرد اخم

. برده بود رونیبا بدن تب دار ب یدست بلند کرده بود و از آن خانه باغ لعنت يبودم؟ من را رو دهیند. دمیکش آه

... من را بغل کرده بود . بودم دهیخواب شیبه پاها دهیلباس چسب یشب تا صبح ب کی. بود دهیخر ریلباس ز میبرا

... اتاق  رونیشب تا صبح ب کی.... » دوستت دارم قدرچ یدون ینم«... کنار گوشم زمزمه کرده بود . بود دهیبوس
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 یشده بود و من حت بیغ. بود و حاال نبود دهیخر میهل میبرا. مانده بود داریجفت گوشم ب.... آن خانه امن  يتو

 .دوباره بهش فکر کنم دمیترس یم

 ....که  نیکارا رو واسه تو کرده باشه مگر ا نیهمه ا شهیمن که باورم نم: گفت بهناز

 ؟یبگ يخوا یم نویآره ا م؟یبا هم رابطه داشت ؟یمگر چ: نشستم راست

 ....خب  گمیم....  ایعوض شد يچته تو؟ شاد: دیدستش را عقب کش متعجب

 گمینم یچیه گهید...  نیبش یجون عمو مندل: نگذاشت یاز جا بلند شوم ول خواستم

انگار او . خودم را کنترل کردم که بهناز را کتک نزنم یلیخ. نفسم تند شده بود. فرو دادم یرا به سخت میگلو آب

 نچسبه آخه یلیخ...  یآدم نیکنه؟ اونم همچ یکارا رو م نیچرا ا ینی گمیخب م: که گفت دیهم فهم

آن  يو هروقت من را تو دیپر یچشمش هرز م. شد یباز م ششین قهیاگر دم به دق میخواست بگو یم دلم

که بود مرد  یشد؟ مهرداد هرچ یکرد خوب بود؟ دلچسب م یم يآورد به من دست دراز یم ریعمارت تنها گ

 یترسناك باشد ول شیاخم ها. زبانش تلخ باشد دیشا. یترس یاز آنها که از تنها بودن کنارش نم. بود یمطمئن

 .ستیهرزه ن

 شه؟چند سال: دوباره زبان باز کرد بهناز

. سالش بود یس. بهانه نیبود به ا دهیاز آن راه نتوانست زبانم را باز کند حاال چسب. دست بردار نبود. نگفتم یچیه

زن  يرفتند خواستگار یم یواقع یزندگ يجور مردها تو نیا. ساله که حاال زنش هم مرده بود یمرد س کی

 کیانتخاب  يجور مردها دستشان برا نیا یتماعآن طبقه اج يتو. که مهرداد داشت یتینه با موقع وه؟یب يها

 .باز بود یلیدختر خ

 به نظرم ادهیسنش ز: گفت دوباره

توانست  یپنجاه و چند ساله هم م رمردیپ کی. داد یرا از دست م تشیآمد سن و سال اهم یکه وسط م پول

مرد هفتاد ساله پولدار شده  کی. روزنامه خواندم يرا تو شیکیخودم خبر . دختر جوان کی يدست بگذارد رو

. روزنامه چاپ کرده بودند يرا تو شنوزده ساله و تازه حامله اش هم کرده بود و با افتخار خبر يبود شوهر دختر

 .چندشم شد. »ماشاهللا به کمر«و گفت  دیروزنامه را نشانم داد و بعدش هم خند یمل

 ادهیآره سنش ز: گفتم

 يبرا. نداشتم ادیاز سن ز يتصور چیه. دانم یبود؟ نم ادیواقعاً سنش ز یول. شد یبهناز خفه م دیشا ينجوریا

وقت نشده بود راجع به  چیمن؟ اصالً من ه يبرا. ترنم؟ نه يبرا. دیشا حهیمل يبود؟ برا ادیسنش ز یک
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بود که  یآل کس دهیمرد ا کی االتیخ يمن تو يبرا. که ده سال از خودم بزرگتر باشند فکر کنم ییمردها

 !مرض ؟يشاد. خب ده سال بزرگتر باشد ؟یده سال؟ حاال که چ. چهار پنج سال بزرگتر از خودم باشد تشینها

 پهیخوشت یول -

 تیپسر داش غالم اومده خواستگار گهیمامان م: گفتم. بهناز قصد کوتاه آمدن نداشت ریخ نه

 .دلم خنک شد یپوستم سوخت ول. دیگونه ام کش يرا محکم رو بند

 ...گم شه : گفت

 داره بیحاال طفلک باباش دکه دار بوده چه ع... چرا؟ درس نخونده که خونده : باز کردم چشم

 .کرد اخم

نچسب و از .... زن هم داشته قبالً ...  ادهیخوب بود؟ سنش که ز تیاومد خواستگار یدولتشاه م ياگه آقا: گفتم

 خود متشکر هم هست

 ختیریخونش رو م دیخونه مون؟ سع ادیجرات داشت ب رینه خ... چه لفظ قلم  ...دولتشاه  يآقا: را درآورد میادا

 ها یگیخودت م... هم که هست  پیخوشت... چرا خب؟ پولداره عوضش : دمیخند

 یآدم نیمگه مغز خر خورده باشم بشم زن همچ: چشم نازك کرد پشت

به  ادمی. هم خودش هم خاله مه لقا. دهد یبکند همان اول بله را م يکار نیبودم اگر مهرداد همچ مطمئن

معروف گربه و  هیبهناز همان قض يبرا هیحاال قض  یول. قبول مهرداد به عنوان داماد افتاد يمامان برا يآپشنها

 .گوشت دور از دسترس بود

 یوقت خر نش هیتو هم  -

 نه بابا؟ ؟يجد: نگاهش کردم متعجب

نه مال . اش افهیو ق پینه ت. گرینه سنش مهم بود د. نبود زهایچ نیمهرداد و من به ا هیقض. چشم بستم دوباره

کوچه و  يتو. ام یبود وسط زندگ فتادهیاز آسمان ن.... بود که  يمهرداد مرد... بود که  يمهرداد مرد. و منالش

. لمس کرده بودم کیاش را از نزد یزندگ. گوشم بود کنار. بود فتادهیدنبال سرم راه ن... بود  دهیمن را ند ابانیخ

. کردم یآداب و رسوم و اخالق طبقه شان را درك م ینبوده باشم ول شانیدر متن زندگ چوقتیه رمیحاال گ

ها هم مهم  نیا یحت یول. میبود برا کینزد یلیدورِ خ کی. شناختمش یم. دانستم یرا م شانیعلت رفتارها

به قول ... هم واقعاً از آسمان افتاده بود  ییجورها کیاتفاقات  نیاگر از آسمان هم افتاده بود، که با ا. نبود

. جو زده نشوم. کنم دایخودم را پ يها چطور جا یجور زندگ نیا يخودش آنقدر فهم و شعور داشتم که بدانم تو
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 چیبودن را ه هیاشدانست حسرت در ح یم. ام یدانست من دختر محمدعل یم. شناختیچون او هم من را م

مثل بابا  ییجورها کیمهم بود که  نیبه خاطر ا. نبود که مهم بود زهایچ نیداد به خاطر امهر. وقت نخورده ام

داشته باشد  یچه اخالق دیکه دنبالش هستم با يدانستم مرد یمن نم. بود شیکردن همراه رفتارها تیحس حما

کمکم . کند یقضاوتم نم. ها کنارم است یسخت يکند که تو نممطمئ. مثل بابا باشد دیدانستم حتماً با یم یول

بود محال بود بهش فرصت  فتادهیاتفاق ها ن نیامتحان کردنش؟ اگر ا يهمه اتفاق بس نبود برا نیا. کند یم

 نیا یاست که ه نیهم يبرا. یهنوز دودل ؟يخودت تکرار نکرده بود يها را برا نیقبالً هم هم ؟يشاد. بدهم

 ...تنگ شده  شیدلم برا. دوستش دارم. ستمیازش متنفر ن یم ولدو دل. یکن یم کراررا ت زهایچ

 ؟يشاد -

 بله؟: باز کردم چشم

 ؟یکن یم هیگر يدار ؟يچرا اخم کرد -

 تموم نشد؟... نه : به هم فشردم پلک

 رو گفتم؟ زایچ نیشد؟ ا یچ -

 به زندان افتاد ادمی... نه  -

 وحشتناك بود نه؟ یلیبود؟ خ يچه طور -

 خوام درباره اش حرف بزنم ینم یآره ول: تکان دادم سر

 یچطور م. بابا ای. مامان یحت ای. نه با بهناز. ها يزود نیحداقل نه به ا. خواستم درباره اش حرف بزنم ینم واقعاً

خواسته  یم یکس دندیفهم یاگر م. کردند یحتماً غش م. شب اول زندان چطور گذشت میتوانستم بهشان بگو

 یاگر م. شب را صبح کرده ام یاعدام کی با. ام دهیکش گاریس دندیفهم یاگر م. کند ين دست درازبه دخترشا

 یدرباره اش حرف م یکیبا  دیمن با. تنم منقبض شد. کردند یم ییچه کارها. زدندیم ییچه حرف ها دندیفهم

 نیاصالً همچ. که درك کند و خسته نشود از آرام کردنم یکی. ترس ها چقدر دردناکند نیکه بفهمد ا یکی. زدم

ناراحت است  یگفت وقت رضایعل. دانم ینم. مهرداد دیشا. که خودش همدرد باشد یکیهم وجود دارد؟  یکس

چرا ...  یلعنت. کند یتحمل م. زدیر یخودش م يتو. او هم مثل من است. دور و برش باشد یدوست ندارد کس

 ؟یزن یو نم یزنگ بزن یکن یکنم دل دل م یحس م

 ..چته : بهناز گفت. زنگ تلفن از جا پراندم يصدا

 درد داره یلیبسه بهناز خ: صورت ملتهبم يرو دمیکش دست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٨٢٤ 

 مونده گهید.... کم  هیبذار . تموم شد -

بهناز هم گوش به . قلبم به تاپ تاپ افتاد...  هیک دندیپرس یخاله و مامان که م يصدا. واریدادم به د هیتک کالفه

 .میکردن ابروها زیدوباره مشغول شد به تم. زنگ شده بود

اتاق خودشان و در  يرفت تو. زد یانگار هنوز داشت با تلفن حرف م. آمد یراهرو جلو م يبابا که تو يصدا بعد

 ه؟یک: گفتم. را بست

 .از جا بلند شدم. شانه باال انداخت بهناز

  سایوا -

 بسه -

 يبرا: گفت یداشت م. دمیشن یبابا را م يصدا. شده بود خیمن م ياز ته راهرو چشم ها رو. طرف اتاق رفتم

 هنوز بچه است یدونم دلش چقدر بزرگه ول یم... من بزرگش کردم . من بچه است

 نه: بابا محکم گفت. دیتپ یقلبم تند م. مهرداد بود... بودم  مطمئن

 یمن رد بشوند ول يمتر کیخواهد از  ینم گریدانستم د یم. داد یبابا اجازه نم. با من حرف بزند خواستیم

اگر قرار بود بابا منعم کند از دوست داشتن . قرار بود تمام شود زیاگر همه چ یحت...  يطور نیحقش نبود ا

هم عالقه  یکس چیافتاده بودم و ه دردسر يتو بشیساله که زنش مرده بود و به خاطر خانواده عج یس يمرد

دانستم چقدر به خاطر  یمن م. رهیدا رونیبگذارندش ب يطور نیگذاشتم ا ینه نم. اش را به من قبول نداشت

 ....يجور نیحقش نبود ا. شده، چون دوستم دارد تیمن اذ

 ه؟یبابا ک: اتاق يتو رفتم

 رفتن؟ نایات اخاله ... باباجون  یشکیه: طرف در و لبخند زد دیچرخ بابا

 نه: گفت يگفت و بابا باز جد یم يزیبود که چ مهرداد

 بابا؟: کنارش نشستم و دستش را گرفتم رفتم

 باباجون؟ هیچ -

با ... زندان و مهرداد . زندان من را بزرگ کرده بود. کرد من بزرگ شده ام یقبول م دیبا یبود، ول نگرانم

 ...نترس . ماجازه بده خودم حرف بزن: گفتم يجد. گریهمد

 تو حرف بزنم يمن به جا... قلم  کی نیا يبذار تو یول. ترسم ینم: دیخند یعصب

 ...بذار  یزنم ول یحرف شما حرف نم يمن رو: گفتم
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 ه؟یک: دیاتاق و مثل بابا دستپاچه پرس يآمد تو مامان

بابا . دولتشاه يآقا: گفتم يجد یلیخ نیهم يشود برا یکند بابا زودتر راض یدانستم بودن مامان کمک م یم

 حرف بزنم گذارهینم

 چه کار داره؟: نشست آن طرف من مامان

 یچیه: اخم کرد بابا

 بابا: شیچشم ها يزل زدم تو دوباره

 خودش عاقله نترس: با هم رد و بدل کردند و مامان گفت یو بابا نگاه مامان

را چسباند به  یگوش. »یدانم که عاقل یم«نوشته بودند  شیچشم ها يانگار تو. مطمئن. نگاهم کرد بابا

 دمیباره که اجازه م نیآخر نیا: گوشش

 ه؟یک: دیخاله مه لقا هم آمده بود و رو به مامان پرس. را گرفت طرفم یگوش بعد

 .دادگاه يبرا: بابا گفت. ماند یدانستند اگر بمانند او هم م یم. و مامان بلند شدند بابا

 .رونیها گفت و بعد رفتند ب هیما نیهم يتو يزیهم چ مامان

نبوده و مهرداد حاال  شتریخواب ب کیانگار که تمام آن روزها . دیتپ یقلبم تند م. را چسباندم به گوشم یگوش

 الو؟: آرام گفت. بشوم تا بشناسمش کیدور که الزم بود دوباره بهش نزد یلیهمان آدم خ. بود بهیهمان مرد غر

 سالم: را جمع کردم جراتم

 ؟يبهتر... سالم : بود مهربان

 یم. ببخش زنگ نزدم: را گفتم دیکه به ذهنم رس يزیسرم شلوغ بود و تنها چ. گفتم یم يزیچ کی دیبا حاال

 دست و پات نباشم بهتره يتو دیبه نظرم رس یول ستیدونستم حالت خوب ن

 گمیم تیتسل: گفتم. را از قلم انداخته ام يزیچ کیافتاد  ادمی

: بغض کرده گفتم. سوخت شیدلم برا. بداخالق نبود انگار ياز آن مهرداد اخمو يخبر. دلم سوخت. دیکش آه

 حاال؟ يبهتر

 ن؟یمهمون دار. خوبم -

 بله: دیدهنم پر از

 هستن؟ یک -

 اون بزن بهادر هم هست؟: خودش گفت. کردند تتیکه اذ ییهمان ها میبگو دمیکش یخجالت م. ماندم ساکت
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 اوهوم: گفتم آرام

 دستت خوبه؟: دیخند

 ...آره : بود نگاه کردم شیرو یدستم که رد زردرنگ به

 هیبابات از دستم عصبان -

 دونم یم: گفتم نیغمگ. هم معلوم بود نگفته

 چرا؟ -

 ...چرا  یدون یخودت م: گرفتم نفس

 يداد یتو خواب هم که سوت -

 ...نه ... خدا  يوا: کرد یصورتم که جزجز م يرو دمیبابا بهش گفته بود؟ دست کش. ختیر قلبم

 نمیکن بب فیخب تعر -

 رو؟ یچ: سوخت یپوستم م هنوز

 ياسم من رو صدا زد يکرد هیگفت گر یبابات که م... خوابت رو  -

 ...کشم  یمن خودم رو م... آبروم رفت ...  يوا: فکر کردن بهش خجالت آور بود یحت. بستم چشم

 امیاال از قبرستون مح نیهم... نه جان من  -

ها  يخواستم پشت تلفن درباره دلخور ینم. نگفتم یچیرا گفت؟ دلخور بود از دستم؟ ه نیچرا ا ؟یچ یعنی نیا

 .حرف بزنم

 الو؟: گفت

 هوم -

 ... ونیخونه هما يایب دیبا... امشب : دیکش آه

 !؟یواسه چ: گفتم. یکی نیداشتم جز ا يزیتوقع هر چ. گرد شد میچشمها

 دلم برات تنگ شده: گفت یدرگوش يمثل زمزمه ا آرام

خودش  يسر جا زهایچ یلیهنوز خ. دیچرخ یزبانم نم یول. تنگ شده بود شیمن هم؟ خب دلم برا میبگو بهش

 دیبا میبهش بگو خواستمیم. اتاق و زل زده بود به صورتم يفضول معرکه آمده بود تو نیبهناز هم ع. نبود

بهناز  یول... تنگ شده  تیبراحرف ها من هم دلم  نیبا همه ا یدارم بزنم ول حرف یلیخ. مینیرا بب گریهمد

 .بود کنارم ستادهیا
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 ...اونجا ...  يدار لیوسا يسر هی: گفت يجد یلیخ

 کتابام: بهناز نگاه کردم به

 .رفت طرف در اتاق. اوردیآب ب میچشم به بهناز اشاره کردم برا با

 شونیببر يایب دیبا... آره : گفت مهرداد

 ....چرا امشب؟ بابام محاله بگذاره : و آرام گفتم رونیرفت ب بهناز

 یبه خاطر من بکن دیکار رو با کی نیا. کن شیراض -

 ستیپس واسه کتابام ن: گفتم. نبود میکتابها هیقض نه

 نه: گفتم محکم

 مهرداد؟: به خودم جرات دادم. رونیرفته بود ب بهناز

 بله؟ -

 یوقت صبر نم چیاگر ه. مرحله بگذرم نیخواستم که از ا یبداخالق شده بود دوباره و من وقت م. بد بود لحنش

باشه : آرام گفتم. کنم یبعد درستش م. بگذار فعالً دلخور بماند. مرض ؟يکردم؟ شاد یکرد چطور؟ اگر اشتباه م

 امیم... 

 تنها -

گفت هم انجام  یمن انجام بده و اگر نم يکار را برا نیگفته بود ا یسخت است ول یلیکار خ نیدانستم ا یم

 دنبالم؟ يایم.... باشه : دادم یم

 آره... اگه باز نخوان با کارد رگم رو بزنن : زد پوزخند

 يتو میاگر دوتا آدم بود. یهمان که خودت گفت. پر کرد یچیشود با ه یفاصله ها را نم یبعض. يشاد ینیبیم

که بد  رمیگ... که عجوزه  رمیگ. زنش تازه مرده. درکش کن... حاال  یول میآمد یبا هم کنار م دیشا رهیجز کی

بغضم . باشد یحق دارد کالفه و عصب...  رادرشزنش و ب... نه دو تا .... اش حذف شده  یآدم از زندگ کی یول... 

من به خاطر رفتار : گفتم یوشبهناز و پشت گ يچشم ها يزل زدم تو. بهناز هم برگشته بود. را فرو خوردم

 خوامیمعذرت م دیزشت سع

 ... ينکنه وسط مراسم خواستگار! د؟یسع: زد پوزخند

 یک... باشه : نفس گرفتم... بعداً ... بعداً . کردم یم ییاز اوهم دلجو دیالبد حاال با. رونیاخم کرد و رفت ب بهناز

 ؟يایم
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 زنمیزنگ م. دونم ینم: گفت

 ...فقط : رفتم؟ گفتم یم دیدانند؟ چرا با یخانواده اش هم م نکهیا. شدم یمطمئن م يزیچ کیاز  دیبا

 ؟یچ -

 ...و  دجونیناه -

که چهار سال تمام آزارم  يزیهمان چ. بودم دهیازش د شهیکه هم یبا همان لحن. نداد حرفم را تمام کنم فرصت

به قول بابات امانت دار ...  یبش تیاذ گذارمیمن... بزنن  یحرف یترس یاگه م. نگران اونا نباش: داده بود گفت

 مونم یم یخوب

 ؟یقدر تلخ نیچرا ا دیبهش بگو. من سرش داد بکشد يبود به جا یکیکاش . آماده منفجر شدن بود بغضم

 چرا؟

 ؟یقولت حساب کنم خانم بهشت يپس رو: گفت

 بله: را قورت دادم بغضم

. را گذاشتم سر جا و با همان دست لرزان اشکم را پاك کردم یگوش. دیلرز یدستم م. خداحافظ و قطع کرد گفت

را  مشیتصم دیاصالً شا. یشروع کن ییجا کیاز  دیبودن را با يقو. بچه ننه لوس. یکن هیگر یکن یتو غلط م

 .دانم یپس چرا گفت دلم برات تنگ شده؟ نم. عوض کرده

سرخ سرخ . و به صورت خودم نگاه کردم نهییآ يرفتم جلو. و بغضم آب شد و فرو رفت دمیکش قینفس عم چند

با مهرداد  گریبار د کیبگذارد  کردمیم یبابا را راض يجور کی دیحاال با. خب قابل تحمل هم شده بودم. بود

 .تنها باشم

 یو با منطق راض شانیرو يجلو ینیشود بنش ینم. يخب حاال چکار کنم؟ فکر کن شاد. نفس گرفتم دوباره

 یکه بعد اگر اتفاق میبگو یچه دروغ ؟یچه دروغ م؟یدروغ بگو. يبگذارند برو ای. ندیایکه همراهت ن یشان کن

و  میسک کنم و دروغ بگویمن مجبورم ر. يریپذ تیمسئول یعنی نیافتاد از دستم ناراحت نشوند؟ خب ا

 ؟یچه دروغ یول. اتفاقات بعدش را هم قبول کنم تیمسئول

*** 

 وانهیحوصله نداشتم با آن دو د. حالم بهتر شود یز آسانسور استفاده کنم تا کمخواستم ا ینم. پله ها باال رفتم از

که دور و  ییآدم ها يبود برا یلفظ مناسب وانهید...  وانهید. شوم مزهیب یشوخ کیراجع به مکالمه مزخرفم وارد 

هم  ارشیک. قدرت بود ي وانهیآنا د. ظواهر احمقانه ي وانهید دیناه. بود یجاه طلب ي وانهید ونیهما. برم بودند
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بود که  نیهم يبرا. بودم یوانگید يخب من در آستانه  ؟یمن چ. نبود کشته شد وانهیچون د ارشینه ک....

ها فقط از امثال خودشان  وانهینبود و د وانهید يچون شاد. آمد یحساب م یعیعمل طب کی يعالقه به شاد

بودم مدلش با مدل  وانهیحداقل اگر هم د. نستم ادامه بدهمتوا یبود که من با آنا نم نیهم يراب. برند یلذت م

 رمیگ یآدم را بکش کیشود  یام بود؟ مگر م یمیهنوز دوست صم رضایپس چطور عل. کرد یفرق م تایآناه

 یبود ول وانهید کیقطعاً  رضاینه عل. يکه عاشقش شده ا یآن هم آدم ؟ینشده باش وانهیو د تیارزش ها يبرا

هدف  کی ياگر برا. بود ریپذ هیتوج نیهم يشد و برا یخوب نسبت داده م يزهایاش به چ یوانگیخب د

 نیما را ساخته اما با ا يایکه دن یتیاست همان نسب نیا. شود یهم مقدس م یآدم کش یحت یمقدس آدم بکش

. دستش بدهم خواهد از یدارم و دلم نم دوسترا  وانهید يرضایمن هنوز عل یترسناك است ول ییایدن نیکه چن

 يبود؟ انور يا وانهیچطور د يانور. گرید وانهید کیآنهم با  ندازدیکه من را دست ب. دهم یاما بهانه دستش نم

از  یراحت وقت یلیتوانست خ یم. که برعهده اش گذاشته اند ییزهایوسواس تمام کردن چ. فقط وسواس داشت

 ایمسافرت برود . و مجله اش را بخواند ندیگوشه بنش کیکنارش گذاشتند برود  بدن يآن پرونده قاچاق اعضا

 یراحت نم یتا عامل وسوسه را حذف نکن يریوسواس بگ یوقت یکند که ترکش نکند ول یحداقل زنش را راض

 يها وانهید. ستیجالب يجا ایدن. خوابش را حرام کرده است ارشیکردن قاتل ک دایمثل حاال که وسواس پ. يشو

 نینشتیا. شود یقدر ترسناك نم نیا ایدور هم جمع شوند آن وقت دن یانسان يرزش هاباهوش اگر به خاطر ا

 یها بسازند؟ م یعده را مجبور کرد بمب اتم را زودتر از آلمان کیو  کاینبود که رفت امر نیهم به خاطر هم

زودتر به آن بمب  تلریمبادا ه نکهیاز ترس ا نینشتیا. دوام داشته باشد یوجود ندارد که خوب ینیتضم چیه ینیب

چشم  نیانجام داد در عوض باعث شد دوج يا رخواهانهیها را قتل عام کند، کار خ يهودیکند و  دایدست پ

 نیا ییجا کیباهوش خوب باشند چه بد، به هرحال  يها وانهیچه آن د. ژاپن نفله شوند يزردپوست تو یبادام

ناخودآگاهم داشت من را به سمت  دم؟یرس نینشتیو ا تلریچرا از خودم به ه من.  دهد یهوش کار دستشان م

به  یربط کیوقت در دفتر کارم  یجلسه ب نیگفت ا یحسم م. داد یاش سوق م لسوفانهیف دیرفعت و عقا کتای

 .دارد میهم بود ربط مستق یقابل گریباز یکه به قول عل یباهوش لسوفیرفعت، ف کتای

 یعل. هردوشان نگاهم کردند. بودند ستادهیپشت در ا رضایو عل يانور. نفسم بند آمده بود. طبقه نیبه آخر دمیرس

 !از پله ها؟: گفت

راه رفتن اتاق رو پر  يجور وقتا به جا نیمن معموالً ا. دارن فکر کنن ازین ییوقتا هیآدما : ابرو باال انداخت يانور

 کنم یم گاریاز دود س
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 است هیر وندیصل درمونش راحت تر از پمفا یدگییسا: گرفتم نفس

حاال هم مضطربه  زنه،یمضطربه مدام قدم م یالبته مهرداد وقت: گفت یعل. را وارد کردم يرمز درب ورود شماره

 شده يدفعه قدم زدنش عمود نیفقط ا

 .در نگاه کرد يباال یکیبه چراغ چشمک زن الکترون يانور. کرد و باز شد یدر تق. را ندادم جوابش

 نجا؟یا میخب چرا اومد: گفتم

 شد یباز نم ایراحت نیچون اون در به ا: گفت يانور. انداختم داخلش دیکل. درب دوم اشاره کردند به

 یلیخ عییبه هرحال مراسم تش. میباور کن فقط نگران خودت بود: گفت يانور. نگاهشان کردم متعجب

 شدم یم اصالً و ابداً مزاحمت نمرو باز کن یکیرمز الکترون نیتونستم ا یپردردسره اگه م

 نیمطمئنم رمز در رو از رفعت کش رفت...  يریرو بگ دیکل یتونست یخب م: طور مبهوت تک خنده زدم همان

 ن؟ینرفت: دنبال سرشان وارد شدم. پوزخند زدند و به هم نگاه کردند هردوشان

 .مبل يرو نشستند

 م؟یچه کار دار نجایا: دمیپرس

 میدنبال شکار قاتل: هم تا کرد و باال فرستاد يرا به نوبت رو شیها نیآست يانور

 نجا؟یچرا ا    -

قاتل رو  میباهاشون بتون دوارمیو ام میروشن کن دیمعما رو با کیتار ينقطه ها: مقابلم ستادیدست به کمر ا یعل

 شرکت نیا يورد از قاتل ت کیکردن  دایو دنبال پ میالبته منتظر مالقات دو نفر هست. میکن دایهم پ

 ؟یمالقات ک: دمینکردم و پرس یقسمت دوم حرفش توجه به

 یفهم یو م انیم: به ساعتش نگاه کرد يانور

 م؟یبگرد دیبه نظرت کجا رو با: دیپرس یاز جا بلند شد و رو به عل بعد

 نیالبته اگه دنبال سر به سر گذاشتن نباش...  ستایبد ن یاگر بدونم با ک: نگاهشان کردم یعصب

مظنون  هیکه  میمدرك مهم هست هیدنبال : ظاهر شد یصورت عل يرو شخندیبه هم نگاه کردند و ن هردوشان

 کنه یرو حذف م

 ن؟یمظنون هست گهید یمظنون؟ مگر به ک هی    -

 يشد، برا یکه نشسته بودم نقطه کور حساب م ییآن جا. نزده بودند که در شرکت آرام باز شد یهنوز حرف 

روزبه سرمد با . بود متعجب شدم ستادهیا میکه رو به رو یکس دنیدرگاه شرکت از د يو جلو بلند شدم نیهم
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داشتند با  دمیکه او را د ين باریآخر. شرمنده منتظر عکس العمل من بود ییدرب و داغان و چشم ها يا افهیق

 ینگاه. س روانه زندان کردکردند و بعد آنا او را به جرم اختال یشرکت را آماده م يها انیگزارش ز یاضیر ارای

 .فتدیب یانداختم و منتظر ماندم بدانم قرار است چه اتفاق يو انور یبه عل

دانست و طرز  یشرکت م نیا هیکارمند بلندپا یکه خودش را به نوع ییوقتا يجلوتر آمد و برخالف همه  سرمد

 متاسفم: انداخت ریو سر به ز ستادیمقابلم ا دهیآب کش یرفتارش محکم و قابل قبول بود، مثل موش

به دهنم مزه کرده بود، بعد  یلیها خ یکه تازگ يکار. دیایچانه اش فرود ب يفشردم مبادا رو بمیج يرا تو دستم

 خب: گفت يانور.  البته يو انور دیاز زدن سع

 تو زندان آب خنک بخوره دیکنه؟ مگر نبا یچه کار م نجایا نیا: نگاه کردم يبه انور متعجب

 آزاده قهیفعالً که به لطف وث: آمد و کنارم قرار گرفت یعل

 کنم یجبران م نیهرطور که شما بگ دیباور کن: باالخره جرات کرد به من نگاه کند سرمد

به صورتم  یدست. داده است ییبه او هم قول ها  داده بود، ییهمان طور که به فروتن قول ها يبود انور معلوم

در امانت  انتیسرمد خ يبه هرحال آقا: داد حیتوض ینگاه کرد و عل یاو هم به عل. نگاه کردم يو به انور دمیکش

البته به  میرو براش درست کن یفرصت نیهمچ میخواه یجبران خسارت شما رو بکنه، ما هم م دیکرده و با

 ادیدفعه صادقانه جلو ب نیکه ا یشرط

بود و جرم او  یشرکت ما خصوص. ستیهم درست ن یلیجرم سرمد خ يدانستم که اصطالح اختالس برا یم

تواند به کمک آن دنبال گرفتن  یدانستم که اگر سرمد پول را برگرداند، م یم. گفت یم یبود که عل یهمان

 دیهم به ام يو انور یعل الًاحتم. تا بتواند جبران کند ستیدرکار ن یزدم که پول یاز ما باشد و حدس م تیرضا

 .دانستم ینم يبودند اما چه جور همکار يهمکار کی يکه دنبال برقرار مشکل سرمد بود نیهم

 یرسینگران نباش م: گفت يانور. کردم به اتاق کنفرانس و به ساعتم نگاه کردم دعوتشان

. مینشست فیرد کیاز او در  یو ما سه نفر با فاصله سه صندل. نشست زیم يپاسوخته انتها یمثل سگ سرمد

 قراره به ما بده يمنتظرم بدونم چه جور همکار د،ییخب بفرما: نگاه کردم يدوباره به انور

 يشما ادعا کرد: را در هم قفل کرد و گفت شیگذاشت و دست ها زیم يرا رو شیمطمئن ته آرنج ها يانور

 پول االن کجاست؟ نیسواله که ا يبرام جا ،يندار اریدر اخت يرو که از شرکت بلند کرد یپول

 دونم ینم: دادسر تکان  سرمد
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اون پول  شهیزود معلوم م ای رید یدون یبود، خودت هم م يقرار ما همکار: جا به جا شد شیصندل يتو یعل

به قتل ربط  هیقض نیا يگفته بود ایکرده، در ضمن خودت به نامزد زو دایکش پ يادیپرونده ز نیا یکجاست ول

 دولتشاه باز بشه ارشیتو هم به پرونده قتل مرحوم ک يداره پس ممکنه پا

 استیزو شیپ: به تاسف تکان داد يو سر دیکش شیموها انیم یکالفه دست سرمد

 ایگفت  یسرمد دروغ م ایآن را برنگردانده بود؟  تایبود و آناه ایزو شیچطور پول پ. نگاهش کردم متعجب

 یدست یدست يش زندان افتادرو که به خاطر یچرا پول: گفت يانور. خبر بودم یافتاده بود که من از آن ب یاتفاق

 ا؟یبه زو يداد

. معلوم بود ماندن در زندان بدجور داغانش کرده. شیو شروع کرد به تکان دادن پاها یداد به صندل هیتک

 دهیرو فهم هیفروتن قض يخانم شما و آقا... چون : من متوقف شد يو رو دیهر سه نفرمان چرخ ينگاهش رو

 به اعتراف کنه دیبودن، بعد هم ازش خواسته بودن بره زندان و اون دختره رو تهد

 خب؟: کردم اخم

قتل به اونا مربوط باشه، وگرنه چرا از  نیکه ا... زدم  یحدس م: داد گفت یرا تکان م شیطور که پاها همان

رو گفت از  هیکه قض ایزو. کننمن هم پاپوش درست  يمبادا برا دمیبکنه؟ ترس يکار نیخواسته بودن همچ ایزو

 رنیبگ میاگر تصم نایبهش گفتم ا. هکار رو بکن نیکنم ا بشیدادم ترغ حیچه کار کنم و من ترج دیمن پرس

 یکن يممکنه ما رو هم بکشونن وسط ماجرا، پس بهتره باهاشون همکار

 ومدنیخودت ن شیپ میگفتن؟ چرا مستق ایچرا به زو: گفت یعل

 دیترس یبه هرحال اون راحت تر م. پناه تر بود یب ایزو: دیکش آه

 راحت قبول کرد؟ ایزو: دیپرس یعل

تو انجام بدن خودم پشتت هستم  هیعل يبهش گفتم اگر بخوان کار یوقت ینه، ول: ماند رهیخ یبه عل سرمد

مجبور رو که خودشون  یو محاله بخوان کس میازشون آتو دار يطور نیکه بهش گفتم ا نیا گهیقبول کرد و د

 دردسر بندازن يکردن بره زندان تو

به خاطر  دهیگفت چطور نقشه کش یراحت م یلیمن و خ ينشسته بود رو به رو. کردم خونسرد بمانم یسع

 ایاون پول رو چرا به زو: دمینفس کش قیعم. بگذارد هیما ارشیسرپوش گذاشتن رو گند خودش از خون ک

 آره؟ ن؟یما بخند شیش با هم به رزندان؟ که بعد یچرا خودت رو انداخت ؟يداد
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 میتصم. عذاب وجدان گرفت دیاون دختر رو که د ایزو میجلسه اول دادگاه اومد يبرا ینه، وقت: دیآه کش دوباره

وارد شرکت شما  یتیخودش از اول به چه ن دمیهمونجا بود که فهم. رو بگه یشما و همه چ شیپ ادیداشت ب

نامزدش  یکه فرشاد متق دیدون یم. کنه يبا من همکار ياون کاله بردار يقبول کرده تو یتیشده و به چه ن

 ناراحت بود یلیاز دستش خ ایاون خبر داشته باشه، زو تیروحش از ن ایکه زو نیاونو فرستاده بود بدون ا

 یکن یخودتون رو ماله کش يایکثافت کار ستیالزم ن: گفتم

 ستیاالن هم که معلوم ن. منصرف بشه مشیتا از تصممجبور شدم تمام پول رو بدم بهش : گفت ملتمسانه

 کجاست

آوردن  يبرا یعل تیلحظه بود که حس کردم ن نیدرست هم. دانست ینم یکس چیهنوز ه. داشت نداند حق

 دایچطور به قتل ربط پ ایزو یکه سرمد از او خبر داشته باشد ول دواریبودند و ام ایسرمد چه بوده، آنها دنبال زو

 کرد؟ یم

 نداشته؟ یتماس کانتیکدوم از نزد چیبا ه یعنی ؟يخبر یباور کنم که از جاش ب يخوا یم: گفت يانور

 واقعاً خبرش رو ندارم... نه : صورتش گذاشت يگذاشت و کف دستش را رو زیم يرا از آرنج رو شیها دست

 ه؟یگرفته ک لیکه برات وک یپس اون کس: گفت یعل

نه ... اون از من متنفر بود ... اون ... امکان نداره  است؟یزو: ما نگاه کرد و متعجب به دیها را کنار کش دست

 باشه ایامکان نداره زو

 ؟يندار یحدس چیخودت ه ه؟یپس ک: خم شد جلو يانور

 یزنم ک یحدس م یکه کمک کرده نامعلومه ول یکس تیگفته هو لمیوک: باال انداخت يشانه ا. منگ بود هنوز

 باشه؟

 رفعت؟ کتای: گفت یعل

 !؟یک: تعجب کرد دوباره

رفعت؟ اگر هزار نفر باشن که بخوان به من کمک  کتای: داد هیاش تک یکرد و به صندل ياز سر ناباور يا خنده

 کنه؟ یاون به من کمک م دیکن یرفعته، چرا فکر م کتای نشیکنن آخر

. ام کمتر است وانهیاز دو دوست د دادم که اطالعاتم ینشان م دینبا یشده بودم ول جیهم به اندازه سرمد گ من

 ؟یکن یم يفکر نیچرا همچ: گفت يانور



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٨٣٤ 

مثل من کمک  یداره که بخواد به کس یلیمثل سگ به دم و دستگاه شما وفاداره، چه دل... رفعت ... چون     -

 کنه؟

 نجایچطور رفعت به دم و دستگاه ا یثابت کن یالبته اگه بتون. هیحرف نمیدونم، ا ینم: شانه باال انداخت یعل

 وفاداره باور کردنش راحت تره

 ...هم به  دیدونم، شا ینم: به دور و برش نگاه کرد و بعد گفت سرگشته

 به شما وفاداره: کرد نگاهم

 کنه که وفاداره یوانمود م دیشا: باال انداختم ابرو

 ....البته .... دونم  ینم: تکان داد سر

 نیداشته و ا ییماجرا... رفعت  کتایبا ... بود که پدرتون  يا عهیشا هیالبته : یرچشمیبار ز نینگاهم کرد ا باز

 يکه برا یپول نیخب ا یبوده که به من کمک کرده ول یرفعت همون کس کتایاگر فکر کنم ممکنه  يطور

 تیمن خبر داشتم که وضع. ادیبرباز عهده رفعت  نشیکنم تام یهست که فکر نم ياونقدر دهیکمک به من رس

 نداره یدرست یمال

و  یآدم محافظت کن نیاز ا يدار یکنم سع یبهت کمک کرده؟ من حس م یک یکنیپس فکر م: گفت یعل

نگه داشتنش رو  یمخف يهمه تالش برا نیو علت ا هیک یبهتره خودت بگ یول هیزنم که اون زن ک یحدس م

 یهم بگ

و  ستیها چ يباز اهیس نیخواست بدانم علت ا یدلم م. سکوت فرو رفتو اتاق در  زیزل زد به م. کرد مکث

 .ماندم تا سرمد حرف بزند یمنتظر م دیفعالً با یهستند ول یدنبال چ يو انور یعل

همش  دیالبته باور کن... که به من کمک کرده  یکنم اون زن یمن فکر م: را گرفت و گفت مشیتصم باالخره

 باشه یاضیر ارایزنم  یحدس م یبوده ول یدونم ک یحدسه و واقعاً نم

هستن  یخبر داده که اون معامله ها جعل تایخودش به آناه یاضیر ارای: گفتم اریاخت یب. باال رفت میابرو دوباره

 ...چطور 

 انیو سود و ز مینیبا هم بش شونیمن و ا یکه شما خواست يحدسه، اون دفعه ا هیگفتم که : دیرا بر حرفم

معامله  نیبود که ا دهیفهم...  خورهیمعامله ها از کجا آب م نیکه ا دهیکردم فهم یحس م م،یرایشرکت رو درب

 بود یعصبان یلیداده و خ بیترت ارشیها رو نامزد مرحوم ک
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و  يکرد شنهادیاز پول رو بهش پ یبخش هی نیهم ياختالس لو بره و برا يماجرا يدیپس ترس: گفت يانور

 کنه یکه اون داره کمکت م یزن یحدس م نیهم يحاال برا

بودن  یجعل هیقض یاضیدونستم ر ینم یحت یمن تا االن که شما گفت.... نه اصالً ... نه : نگاهمان کرد ریمتح

 ...پشت ماجراست چون  یاضیر ارایکنم  یفکر م نیمعامله ها رو به خانم دادخواه گزارش کرده، به خاطر ا

داشت که همه به  يریدندان گ زیمگر سرمد چه چ... کردم  یاور نمب. اش عرق نشسته بود یشانیپ. ماند ساکت

 يها زهیمحال بود باور کنم انگ ارا؟یکرده بود و حاال  انتیبه نامزدش خ ایاول زو. کردند یم انتیخاطرش خ

سرمد . شده بود شتریشده بود باورم ب رقع سیطور خ نیبوده، حاال که سرمد ا یفقط انتقام از فرشاد متق ایزو

اگر سرمد  م،یبود يگرید تیشدند؟ اگر در وضع یداشت که زن ها مثل زنبور بهش جذب م یپنهان تیچه جذاب

کند که همه  یرفتار م ينبود ازش بپرسم چطور دیشرکت نبود بع يها يدر گندکار ریدرگ ياز آدم ها یکی

 .یلعنت... بستم و  یبه کار م يطه با شادداد و در راب یم ادمید یمف زیچندتا چ دیشا. شوند یجذب او م

 ؟یداشت ییازش آتو: گفت يانور

 نه: بلند کرد و نگاهمان کرد سر

 ؟یپس چ: باال انداختم ابرو

: کالفه گفت. زندان هم آن را خراب نکرده بود یکه حت ییموها. دیهنوز خوش حالتش کش يبه موها یدست

 ...  دوستم داشت 

 داد؟ تایهات رو به آناه يدوستت داشت و گزارش خراب کار: پوزخند زد یعل

... خبرم  یهست که من ازش ب يزیچ کیکردم  یحس م....زد یاسم آنا را صدا م یمیچقدر صم یعل...  تایآناه

 ... یو عل تایآناه نیب يزیچ کی

 کاشتم يگند نیدونست من همچ یاون موقع نم... دونم  ینم: گفت درمانده

چرا بخواد به تو ...  دیبعدش که فهم  دونست، یاون موقع نم:  را حس کرد که گفت نیهم ا يانور. بودم یصبع

 کمک کنه؟

 زیم يرا رو شیو بعد دست ها دیاو کالفه دور خودش چرخ یول مینشست اریهرسه نفرمان هوش. جا بلند شد از

 داشت نهیاون از شما ک... خب  یلیخ: ستون کرد و گفت

توانست با کمک  یم نیهم ياو را به رفعت بدهم و برا يخواستم جا یمن م. بود یمنطق نیا. من نگاه کرد به

 .ردیآوردنش حالم را بگ رونیبه سرمد و ب
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سراغت،  ادیروزا م نیهم ياومد رونیکه اون بهت کمک کرده و اگر بفهمه ب یپس مطمئن: از جا بلند شد يانور

 درسته؟

 رو پنهان کرده؟ تشیهو چرا: گفتم. ماند ساکت

 يشتریخودش زحمت ب يبرا طیشرا نیا يتو دهیم حیچون اونم ترج: پوزخند زد دانهیو ناام یصندل يشد رو ولو

 .مثل من یکیاونم با کمک کردن به . درست نکنه

 ،یششم مبلغ خسارت رو برگردون کی یبه هرحال شما فقط تونست... خب  یلیخ: سر تکان داد و گفت يانور

که ممکنه پشت ماجرا باشه توقع  یهرکس ایبهت زنگ زد و رخ نشون داد  یاضیو اگر خانم ر رهیهنوز پات گ

 یدارم خبرمون کن

 بازم متاسفم: مقابلم و گفت ستادیا. تکان داد و از جا بلند شد سر

: دیپرس یعل .قدم زدن گذاشتم يبنا یاز جا بلند شدم و عصب. رفت رونینگاهش نکردم و او سرافکنده ب یحت

 چته؟

 بود؟ یواسه چ يباز اهیس نیا: گفتم ينگاهش کردم و رو به انور یحرص

 پشت ماجراست یخواستم بدونم واقعاً ک یم: شانه باال انداخت يانور

 ؟يزد یحرف م لشیبهتر نبود با وک: زدم پوزخند

 میحرف زد: گفت یعل

 خب؟: دمیقدم زدن دست کش از

 مینبود با خودش وارد معامله بش ينگفت و چاره ا    -

 نه م؟یشد کیبه ما کرد؟ به قاتل نزد یچه کمک نیخب االن ا: گفتم

 صبر داشته باش: گفت يانور

 یعل. صورتم يرو دمیدست کش. میاتاق تنها ماند يتو یمن و عل. رفت رونیرا گرفت و از اتاق ب يشماره ا بعد

گفته شد به من  تایخونه آناه يرو که اون روز تو ییزایاون چ يشما همه : مقابلش ستادمیا. کرد ینگاهم م

 نینگفت

 ؟یقدر مطمئن نیاز کجا ا: میچشم ها يزل زد تو یعل

که به  یو بهش بگ شینیبب يبر دیچرا با...  یتو بهش گفت...  هیدونست که من اخالق هام چطور ینم يشاد -

 مهم بوده، آره؟ یلیکه خ يزیرو به من نگه، چ گهید يزایچ يبخوا نکهیمن زنگ نزنه؟ مگر ا
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ناراحت  دیمن به زن تو نظر نداشتم و تازه اگر هم داشتم چرا با: فکش منقبض شده بود. ستادیو مقابلم ا آمد

 يکرد یولش م یتو که داشت ؟یباش

 .کردم حقش است یکه حس م یمشت. چانه اش يتو دمیکوب مشت

 .کرد یو فکش را گرفته بود نگاه م واریبود به کنج د دهیکه چسب یعل برگشته بود داخل و متعجب به يانور

 شد؟ یعذاب وجدانت خال. دمیرو هم د رتتیغ ؟ياالن راحت شد: ستادیا یعل

به : دادم رونیصورتم و نفسم را محکم ب يرو دمیرا زدم؟ دست کش رضایمن واقعاً عل. درد گرفته بود مشتم

...  یگفت یبه من م دیشدم با یاگر ناراحت م یحت....  یکه تو دوست من بود نیبه خاطر ا. نبود رتیخاطر غ

من نه ناموس تو هستم ....  باشهبه خاطر محافظت از من  متیاگر تصم یحت يریبگ میمن تصم يبه جا دینبا

.... مسخره ات هم بردار  يها يدست از اون فداکار....  یرو از هم جدا کن لعنت نایا... من دوستتم ... نه وطنت 

 کنهیخسته ام م

کردن کالً  يفداکار یکن یپس فکر م: گفت یعل. دیسوت کش يانور. رفته بود لیتوانم تحل. نشستم گرفتم

 ه؟یمسخره باز

 .را ندادم جوابش

 ...بعد  يبرا دیمسخره؟ بابا بگذار يبحثا يتو میباز افتاد: گفت يانور

 بذار.. .صبر کن : دستش را باال گرفت یعل

نه ... نه ...  یرو هم دوست داشت يو شاد یاگر پول نداشت...  يخب حق دار: مقابلم و گفت یصندل يرو نشست

اون وقت باز ....  يکرد یرو انتخاب م یکیشرکت  هیو نجات سرما يشاد نیب يمجبور بود میریفرض بگ ایب... 

 ؟يکرد یقدر پول خرج م نیهم ا

ام را از زنگ نزدن  يعلت دلخور دینبا. آوردم یبحث مزخرف را کش م نیا دینبا. میزده بود به چشم ها زل

وگرنه مثل خوره  میایکنار ب شیمجبور بودم با ترس ها یول. واقعاً ترسناك بود ایدن. کردم یباز م نجایا يشاد

 .کردند یمغزم را سوراخ م

 دونم ینم: گفتم

حاال  یول. بود بیگفت آره عج یرك م یلیاگر خ ؟یعل یفچرا متاس: گفت يانور. به تاسف سرتکان داد یعل

 صادقانه جواب خودش رو داد
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و حاال  يتو با پولت کمکش کرد.... اون دختر فرصت داره عاشق بشه ... ترسونه  یمن رو م نیهم: دیکش آه

 مهرداد؟ یچ یعنی نیا یفهم یم يکرد يکنه تو فداکار یمجبوره تو رو انتخاب کنه چون فکر م

کردنش؟ چرا بردمش  دایتونستم؟ چرا راه افتادم دنبال پ یتونستم فقط پول بدم و کنار بکشم نم یم: زدم پلک

 کردم؟ ياون خونه و ازش نگهدار يتو

بخواب  یکیفردا برو با  نیهم....  يبشنو يمجبور دیکش نجایحاال که بحث به ا...  هیابژه جنس هیچون برات  -

 ... يدار بازم همون قدر دوستش نیبعد بب

 دارم؟ یس.من االن عقده جن یکن یفکر م: زد ینبض م سرم

.... مهرداد  شناسمیمن تو رو م.... سراغش  یرفت یم دیپلک یدست و پات م يهمه آنا تو نیا یاگر داشت... نه  -

 لعنت....  يکه االن شاد نهیواسه ا....  ياریتا به دستش ب یکن یولش نم یکن دایرو پ يزیچ کیتو اگر وسواس 

دونم  یم... من .... رو بهت بگم يزیچ کی دیبا يدرباره فداکار: از جا بلند شد. زیم يرو دیدستش را کوب کف

 ... یچ یعنی يدونم فداکار یچون م. چرا کلوئه رو کشتم

 کشتن عشقت به بهانه وطن آره؟ بهت مدال هم دادن؟ یعنی: گفتم یعصب

کلوئه ....  ثاریا شهیم یبعد اونو ببخش... حساب بشه  تیزندگ يکه تنها داشته  یرو داشته باش يزیاگه چ: دیخند

 هیخب  یول....  دمیمن اونو بخش. که کمک کرد خوشحال باشم یکس. شدیمن حساب م یتنها داشته زندگ

 کنهیم یکردن خوشحال زندگ ثاریاز ا دکنن آدم بع یمردم فکر م....  یدون یهست که تو نم ثاریدرباره ا يزیچ

 نکهیا....  ننیبیاونا فقط شکوه بخشش رو م.... کنن  یچرا؟ چون اونا درد از دست دادن رو درك نم یدون یم.... 

 يکه تو ییبا مدال ها...  نیتحس ایدن کیمونه با  یبعد اون آدم م.... چه سخاوتمند  يوا دیداشت و بخش

....  کننیتحملش م....  دارنیخودشون نگه م شیرو پ که اون آدما اون درد نهیهم سهوا.... زنندیپرونده اش م

 نکهیمهرداد جان من به خاطر ا.... کنه چرا  یدرك نم یکس چیه کشنیچون اگه بگن درد م سازنیباهاش م

تو ...  ههچرا؟ چون آدما ذاتشون خودخوا یدون یکنم م یمواخذه ات نم یلیحاال به هر دل...  يرو بخوا يشاد

خوبت  يکارها زهیخودش رو به عنوان جا يشاد يو توقع دار يانجام داد يشاد يبرا يکار....  یآدم کیهم 

 يکار به جا نیدونن قراره بعد از ا یم کننیم ثاریکه ا ییاما اونا. ستین ياسمش فداکار نیا... کنه  میبهت تقد

باز ...  یآگاه نیبا هم... درد بکشن دونن قراره چه قدر  یم نکهیعمر درد بکشن و با ا هی رنیبگ يا زهیجا نکهیا

 ...بخشن  یهم تنها داشته خودشون رو م
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باز  یخوب باشه ول یوونگیجور د نیاگر ا یحت هیوونگید ثاریا ؟یعل ستین یوونگیجور د هیاسمش  نیا: گفتم

 هیوونگیهم د

و عذاب وجدان هم  یرو ببخش تیچون اگه تنها داشته زندگ...  ستین یوونگینه د: و آرام تر ادامه داد دیکش آه

 یاصالً نم یباش وونهید یوقت....  يا وانهیاونوقته که د...  یخوشحال هم باش....  یدرد هم نکش....  يرینگ

 ه؟یچ یدون یاز اون بدتر م...  گه؟یداره د یچه ارزش ثاریاون وقت ا یکه درد بکش يرو از دست داد یچ یفهم

....  ستمیکه من قاتل ن نهیواسه ا....  يلذت ببر دنیاز درد کش....  يتا لذت ببر يرو بد تیکه داشته زندگ.... 

من کلوئه رو  ؟یفهمیم..... برن  یو لذت م کشنیدرد م هیبق دنیاز درد کش....  برنیچون قاتال از کشتن لذت م

که اون همرزم پدرم  نهیواسه هم.... کنه  یکه کار من رو موجه م نهیا... کنم  یرو هم تحمل م شدادم و درد

عمر درد  هیتونست  یم....آب خفه کرد ریهمرزم هاش اون غواص رو ز هیکه حرفش رو زدم واسه نجات جون بق

چرا  هیکردم کاف یو سع مهم که اومد نجایتونست با خودش بگه من تا ا یم.... عذاب وجدان رو به جون نخره 

چون حاضر بود به . کار رو کرد نیباز هم ا یتونست ول یتونست؟ م یآب؟ نم ریمرد رو بکشم ز نیا دیمن با

اون خاطره رو با خودش به دوش بکشه و  يادآوریعمر  کیدرد ... مرحله باالتر بره  هیخاطر ارزش هاش 

...  هیواقع ثاریا شیمعن نیا. ستین یوونگید شیمعن نیا... کار رو بکنه  نیزجرش رو به جون بخره و باز هم ا

 یموقت يها مسکن ها نیتحس نیا یول یمدت يبرا دیشا کنه؟یآرومش م هیبق يها نیتحس یکن یفکر م

چون  ستمین وونهید گمیکه م نهیواسه ا... سراغت  ادیم... سراغش  ادیهستن اثرش که تموم شد باز اون درد م

عمر درد بکشم  هیو به خاطرش قراره  دمیباالتر م يرو به خاطر ارزش ها میداشته زندگ ادونستم دارم تنه یم

رو بهت گفتم چون  نایا. کنن یم نیفهمن و بهش توه یمن رو نم يمث تو ارزش ها ییخب احمقا یول... 

 کردم قانعت کنم چرا کارم درست بوده ینم یوقت سع چیه ياگر نبود یدوستم هست

 نیهم ثاریا یاً معنواقع....  »یو باز هم ببخش دیکش یکه درد خواه یبدان«. خوردند یسرم چرخ م يها تو کلمه

و آن را در بوق و  دیبخش يزیچ یاگر کس....  ستندین یطلبکار کس.... کنند متواضعند  یم ثاریکه ا یینبود؟ آنها

فرو رفته و خودش را فداکار جا زده  تیمظلوم نیو در پوست دهرا گول ز هیاو بق.... نکرده  ثارینه او ا.... کرنا کرد 

 دینبا دم؟یکش یکنار م يشاد یبه خاطر خوشبخت دیمن نبا.... بود هم  یطلبکار کس ثاریبه خاطر ا یاگر کس.... 

 یسخت م زیهمه چ دیرس یعمل م يپا یاما وقت. کردم؟ در ظاهر ساده بود یدرد کنار گذاشتنش را تحمل م

 ینم...  ساخت و من یم شیبود که با افت سقه ها یاو به قول خودش درخت....  یبود فرق من و عل نیا. شد

 تیبا واقع... نه  ای... انگار حاال که با ترس ها  یول...  ستیراحت ن یلیجور موقع ها خ نیگرفتن ا میتصم... دانم 
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 نیزل زده و اول یکه به استخر آب یکس لمث... کردم  یتر بهش فکر م يجد.... ترسناك مواجه شده بودم  يها

 یزدن م رجهیباز هم از ش.... داند شنا کردن خوب است اما  یم نکهیبا ا.... خواهد شنا کند  یبار است که م

 .ترسد

 .دمیکش آه

 مهرداد؟: گفت يانور. واریدادم به د هیسرم را تک. ستادیو پشت به من ا دیچرخ یعل

 .نگفتم یچیه

 ....هنوز  ای میتمومش کن يخوایم: ستادیمقابلم ا آمد

مدل  هی تیوونگید دمیشا ای....  یستین وونهین تو دخب اال: و گفتم میها بیج يدست کردم تو. ستادمیا

 ؟یلعنت ابونیبه اون خ یزل بزن يخوایم ای یبه دوست احمقت کمک کن يخوا یم.... هوشمندانه است 

 یزندگ... رو به راه باشه  تیخوام زندگ یمن فقط م: گفت. بود ستادهیهمان طور رو به پنجره ا. نگفت یچیه

 نیهم یرو هم به گند نکش هیبق

 ه؟یبد زیچ: طرفم دیچرخ بعد

 .... ينه فقط بدون راجع به احساس من و شاد: زدم لبخند

هر وقت ... من رفتم ...  ایخدا: دو تا دستش را قفل کرد پشت گردنش و سرش را رو به سقف گرفت يانور

 ...کارتون با هم تموم 

 رمیبگ میبذار خودم تصم یعل...  يدبه خودم ربط داره و شا نیا... حق با توئه ... خب  یلیخ: گفتم

 ؟یکن ریمنو غافلگ یبار قراره با ک نیا: گفتم يبه انور نیهم يبرا. کردم یم یاحساس راحت حاال

 فیساسان شر: مقابلم یصندل يرو نشست

 ؟یک: زدم و بعد هم پوزخند پلک

داده بود به  هیقالب کرده بود و تک نهیس يرا رو شینگاه کردم که هنوز جفت پنجره دست ها یبه عل اریاخت یب

 .وارید

 گفته بود؟ یچ یجعل يدادن معامله ها بیراجع به ترت بایاون شب د ادتهی: گفت يانور

 .رمیگ یحال شما را م يپا افتاده ا شیپ يکارها نیبا همچ یکن یگفته بود چرا فکر م باید. تکان دادم سر

 داده شده بود بیمعامله ها واقعاً از طرف اونا ترت نیکه ا نهیا قتیحق یراست گفته بود، ول: گفت

 ...خب : گفتم
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 کار ساسان بوده. ازش خبر نداشت باید یول: داد حیتوض

 ؟يدیاز کجا فهم: صورتم يرو دمیدست کش کالفه

 بگذاره؟ هیما بایاز د دیچرا با باستیها از طرف د نیگفته بود ا ارشیساده، ک یلیخ    -

را  بایکار را کرده تا د نیبودن معامله ها خبر داشته، از عمد ا یاز جعل ارشیک. دیگو یم یکردم بفهمم چ یسع

 خبر داشته؟ ارشیک یدون یاز کجا م: به تاسف تکان دادم يسر. خراب کند ونیهما شیپ

گفت  یراحت م یلیخ هیدونست معامله ها جعل ینم ارشیازش خبر نداشته، اگر ک بایکه خود د ییاز اونجا    -

که  دیرس جهینت نیبه ا شهیبدونه پس م یوقت یکرده ول شنهادیاون ها رو بهش پ یاونها رو داده، ک بیترت یک

 داشته خراب کردن نامزدش یهدف هیپشتش 

 دنیفهم یشد همه م یرو م یهمه چ یخواسته نامزدش رو خراب کنه، باالخره که وقت یکه م رمیگ: دمیکش آه

رفت سراغش و از  یکارهاش رو خراب کنه حتماً م دهیاز راه نرس باید نشست که یکار نم یهم ب ونیو هما

 هخورد یآب م ارشیاز خود ک هیقض دیفهم یاومد و اونجا بود که م یخجالتش درم

 واقعاً مخت تاب برداشته: با خنده سر تکان داد یبه هم نگاه کردند و عل هردوشان

که از اون طرف  یکیحله،  یجرم داشته باشه اون وقت همه چ کیشر هیاگر : بدهد حیمجبور شد توض يانور

 اوضاع رو کنترل کنه

 فیساسان شر: گفتم اریاخت یب

 يباالخره راه افتاد: خرسند سر تکان داد يانور

و بعدش هم اعتماد  ادیداده، تا اون گندا باال ب شنهادیدرست، ساسان معامله ها رو پ نجاشیخب تا ا: دمیپرس

معامله رو قبول کرده، االن قراره  نیهم ساده لوحانه ا ارشیسلب بشه و اونو کنار بگذاره و ک ابیاز د ونیهما

 ما روشن کنه؟ يرو برا یو چ ادیساسان ب

وضع او ظاهراً از . او را به اتاق کنفرانس آورد يانور. بود دهیسر رس فیچون ساسان شر رمیجوابم را بگ نتوانستم

 ششیکرده و ته ر يرو ادهیز دنیگفت که در نوش یم شیچشم ها ریپف ز. ودروزبه سرمد درب و داغان تر ب

نشان  تیمیابراز صم يبرا یتالش چیهم ه واز جا بلند نشدم، ا یحت. داد یم یفیو بالتکل یهم خبر از افسردگ

 د؟یبا من چه کار دار: و گفت ستادیدست به کمر و طلبکار مقابلمان ا. نداد

 دمیم حیتوض دییبفرما: رو به رو اشاره کرد یبه صندل يانور. هم جفت من نشسته بود یعل حاال
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منتظر بود  يو انور میهمه مان ساکت بود. آتش زد و دودش را به هوا فرستاد گاریس کینشست و  ساسان

کالفه  بایهچل افتادن د يمعلوم بود بدجور به خاطر تو.... سبک سر  يپسره . ساسان دوباره به ما توجه کند

 یرا نگه داشته بود را به پشت گارشیکه س یاش و همان دست یصندل يما ولو شد رو يباالخره رو به رو. است

 خب: کرد زانیآو یصندل

 رو از اون مخمصه نجات بدم بایتونم د یمن م: گفت يانور

 ؟یبه چه شرط: نشست اریهوش

 داد؟ شنهادیشرکتا رو پ ستیبهت اون ل یک یکه بگ    -

 دونم ینم: یصندل يولو شد رو دوباره

آخر داشت درست از  هیهمان فرض نکهیا. شد یروشن م میبرا زهایچ یکم کم بعض. نگاه کردم يبه انور متعجب

را  ارشیو ک بایطرف به ساسان داده بود تا رابطه د نیرا از ا یجعل يشرکت ها ستیل یکی. آمد یآب در م

 ارشیدوست دختر ک. وارد معامله کند ارشیه بود تا او را جلو بفرستد و با کبا ساسان معامله کرد یکی. خراب کند

 داشت؟ ارشیبه قتل ک یچه ربط نیا یول.... شده  یمال خودش م ارشیبرده، ک یماجرا سود م نیاو هم از ا... 

 رفته؟ رونیکه با لباس مبدل از عمارت ب يدیدادخواه رو د تایشب قتل آناه یچرا نگفت: گفت يانور

پس آنقدر . دارد اضطرابش را کنترل کند یداد سع یزد که نشان م یقیپک عم گارشیبه س. دیلبش پر گوشه

 .فرستادم رونینفسم را ب یعصب. دهیاش نشود چه د یمست نبوده که حال

 یکر مف یخانم دادخواه فرستاده شده، ول يبرا بایو همراه با عکسا از طرف د یدرسته که نامه جعل: گفت يانور

 دهیرس بایتو به دست د قیکنم اون عکسا از طر

 ؟یخب که چ: زد پوزخند

 نه؟ ای ادیب رونیاز دردسر ب زتیعشق عز يخوا یم: گفت یعل

 د؟یهست که بلوف نزده باش ینیچه تضم: شیرو يجلو ختیرا ر گارشیو خاکه س زیم يشد رو خم

 يدادخواه رو بگذارم رو تایتونم اعترافات آناه یپس م. ارشمیمن دنبال قاتل ک: کارتش را سر داد طرفش يانور

 تیاریتست الکل خونت هم نشون داده که هوش...  شیدیتو اون شب د گهیکه م یپرونده، همون اعترافات

و در  یکن يکه با ما همکار نیا ای يارحاال دو راه د. اون شب دور و برت چه خبر بوده  یبوده که بفهم ياونقدر

سبک  يبود شیزده که البته تو باعث و بان اسریکه با شرکت  ییرو به خاطر گندها فیشر بایعوض پرونده د

 یسینامه بنو باید يزندان از اونجا برا يمظنون به قتل بر هیو خودت هم به عنوان  زیهمه چ ریز یبزن ای یکن
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 ؟يخوا یم یچ: و گفت دیپلکش کش يبا شست محکم رو. فرستاد رونیدود را از دهان ب ساسان

 کار رو کرد؟ نیتو فرستاد و چرا ا يبرا یاون عکسا رو ک    -

 ....احمقم ...  يو عمو بایکرده من به خاطر محافظت از د یفکر م دیشا... دونم  یواقعاً نم... دونم  ینم    -

 مطمئن يانور. پک زد گارشیبه س یعصب. کرد و دهنش از تعجب باز ماند زیرا ر شیچشم ها. ماند ساکت

 شرکتا رو بهت داده ستیبوده که ل یکه عکسا رو واسه تو فرستاده همون یاون ،يدرست فکر کرد: لبخند زد

 چه طور؟: دمیپرس. هم منگ بودم من

شرکت مشغول به کار بوده، وگرنه  نیا يگرفته که تو یرو از کس ستیآقا ل نیچون ا: یداد به صندل هیتک يانور

 نیاز قضا قاتل هم عضو هم د؟یکن یهستن که شما باهاشون کار نم ییشرکتا همونا نیدونست ا یاز کجا م

که باهاش حرف زده  نیمگر ا ده؟یرو د تایدونسته که ساسان اون شب آناه یخب قاتل از کجا م یول... شرکته 

اده بوده ها رو بهش درز د ستیحرف زده که ل یساسان فقط با کس. رو گفته باشه یباشه و ساسان بهش همه چ

 داده لیرو بهش تحو ستیکه ل هیکه قاتل همون کس میریگ یم جهیپس نت

 همه مدت همه ما رو سر انگشت چرخونده؟ نیا: به تاسف تکان داد يپوزخند زد و سر ساسان

 بهت داده که االن گندش دراومده؟ یچ گهید: گفت یعل

 رو هم اون داده بوده درسته؟ اسریو و شرکت ت ییآشنا بیترت: گفت يانور. دیفکر رفت و بلندتر خند يتو باز

از سر  يا هیگر. شد هیبه گر لیباره خنده اش تبد کیشد و به  ریسراز شیکه اشک از چشم ها دیخند آنقدر

مراوده داشته  میآشنا که با پسرعمو کی قیگفته بود از طر باید. کردم تمرکز کنم یسع. یچارگیو ب یدرماندگ

 يمعامله ها بیبوده که ترت یکس اندانستم آن رابط هم یشود و حاال م اسریتوانسته وارد معامله با شرکت 

 بوده؟ ارشیآدم دوست دختر ک نیعکس انداخته وا یبه خانه مندل دنیرا داده و از آنا موقع سر رس یجعل

 يدیفهم یشد و م یاون قدر حواست جمع م يکرد یکوفت م ياگر کمتر زهرمار: به طعنه گفت يانور

شما  یممکن بود بفهم يجور نیا ده،یپشت بندش اون عکسا به دستت رس يبا طرف حرف زد یوقت يچطور

 انداخته یچه هچل يرو تو

 ؟یچه هچل يتو: دمیپرس

اونا هم ... شرکت لو رفته  نیا شیبوده پ دهیزدن شما خر نیکه حشمت به خاطر زم يمرسوله ا: گفت یعل

 مفت بهشون بفروشه متیشرکت مرسوله رو به ق يباز يموندن تو یباق متیرو مجبور کردن به ق فیشر

 ....کشمش  یم... کثافت هرزه : دیکوب زیم يمشت رو یعصب ساسان
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 همه ما را عمالً. لو داده اسریمرسوله را به شرکت  ارش،یکه قاتل ک نیا. دانستم یهم م گرید زیچ کی حاال

 ده؟یکش يزینقشه تم نیبوده که چن یک یول. داده بود يباز

 مشیریبوده تا بگ یک یبگ هیکاف....  فیشر يخودت رو کنترل کن آقا: گفت يانور

 دونم ینم: عقب رفت یکم یکه صندل یآن قدر عصب. اش یداد به صندل هیتک دوباره

 ایزو یبگ هینشده، کاف ریخب هنوز د. زدم یحدس م: دوباره گفت يبه هم نگاه کردند و انور یو عل يانور

 فرهمند کجاست

 معادله بود؟ نیا يفرهمند کجا ایزو. شده بودم یمن هم عصب حاال

 اونه؟: گفت ساسان

 فرض کن آره: گفت یعل

 امکان نداره: آتش زد يگاریس دوباره

 چرا؟    -

 دنبال خراب کردن ما باشه؟ دیاون چرا با    -

دقت کن . ناچار بوده شما رو هم داغون کنه ونیو انتقام از هما ارشیبه چنگ آوردن ک يفرض کن برا: تمگف

 داشته نهیتو بوده، پس از شما هم ک يدختر عمو ارشیکه نامزد ک

 مسخره است: زد پوزخند

 ستین دیبع یول: گفتم

 یدنیکنه نوش یسرم درد م: ختیر رونیاش ب ینیتر از ب ظیغل گاریدود س. زد گارشیبه س یقیپک عم دوباره

 د؟یندار

داند را  یم یبخورانم تا دهن لقش را باز کند و هرچ يزیآمد بهش چ یبدم نم. الخمر به تمام معنا بود دائم

 يلو داده بود چند کله گنده در حال معامله تو یبه فرح لیکه مست و پات یدرست مثل همان شب. زدیبر رونیب

 ینقشه از ک نیبه ساسان گفته بود؟ ا اخبر ر نیاصالً چرا ا هیمرموز و در سا تیآن شخص یول. بازار هستند

 بود؟ دهیکش يا دهیچینقشه پ نیچن نیهم يو برا میدانسته ما قرار است کارگاه بزن یشده بود؟ قاتل م یطراح

 یو حرف بزن يبهتره با سر دردت بساز: گفت يانور

 یهمه چ. باهاش حرف هم نزدم یبوده، حت یرو آورد ک ستیکه اون ل یدونم اون کس یمن نم: گفت ساسان

 رو مکتوب فرستاده بود
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پاش  بایتا د یها رو باهاش هماهنگ کن يو نقشه گندکار یوارد معامله بش ارشیخواسته بود با ک: گفت يانور

 یباش يعاشق دلسوخته ا نیهمچ ادیبکشه؟ به نظر نم رونیب ارشیک یرو از زندگ

 ستمیرض کن نف: باال انداخت سر

 ؟یپس چ: گفتم

 نیبدتر. بود یخوب تیموقع.... کار من رو وصل کنه به اون کله گنده ها  نیداده بود در ازاء ا شنهادیپ    -

 هیو من وارد  بایبود که د نیحالتش هم ا نیگذاشت و بهتر یرو کنار م باید ونیشد که هما یم نیحالتش ا

 میداد یو شما رو درسته قورت م میشد یبزرگ تر با اون کله گنده ها م يباز

 يبودند و جا دهید انیحاال آنها هم به اندازه ما ز. ندادم یتیمن اهم یآخرش را با خشم رو به من گفت ول جمله

 .کشانده است نجایداند چرا ساسان را ا یرا م زهایچ نیهمه ا يانور یدانستم وقت یهنوز نم یول. نبود تیعصبان

 بگو بایفرهمند و د ایاز معامله زو... خب : گفت يانور

 .بوده یشد علت آمدن ساسان چ یانگار کم کم معلوم م معامله؟

خواد ما رو به  یم یکی میبود مدهیگفتم، فه بایرو به د انیدست من، جر دیاون عکسا رس یوقت: گفت ساسان

احمقانه که ابتکار  ینامه جعل هیبا  سیپل يبرا میکه عکسا رو بفرست نیا يبه جا نیهم يجون هم بندازه برا

 دمشیبود که من اون شب د ادشیچون . از طرف ماست نایآنا مطمئن بود ا. تایآناه يبرا مشیبود فرستاد باید

با  يفکر کیتا  ادیب میمنتظر بود. خوره یاز کجا آب م هیقض دیفهم یبود که م ينامه هم جور اتیو البته محتو

از  تایالبته آناه. بره رانیتا از ا میمعامله کن ایبا زو میگرفت میتصم. رو به ما گفت ایزو هیاومد و قض. میهم بکن

هم اعتماد  یشکیبه ه... داشت  ایکالً پارانو. میکرد ستیفکر کنه اونو سر به ن میخواست یم. تماجرا خبر نداش

ما اون قدر احمق  یول... . سیماجرا رو لو بده و بعد عکسا برسه دست پل ایزو دیترس یهمش م.... کرد  ینم

مالقاتم گفت  ادیب نکهیاز ا بلق یحرف زدم ول ایمن خودم با زو. میپاچه خودمون بکن يقتل رو تو هیکه  مینبود

 سیپل شیپ رهیاون با مدرك اعترافاتش م ادیسرش ب یینفر همه ماجرا رو گفته و اگر بال هیبه 

 گفته بود؟ یبه ک: گفتم

 چیه ایبود که زو نیربطم البته ا یو حرف ب. زده بودم یربط یظاهراً دوباره حرف ب. نگاهم کرد یعصب یعل

 .آن شخص را فاش نکرده تیوقت هو

 رفت مشیفرستاد. میما هم دنبال دردسر نبود: ادامه داد ساسان

 االن کجاست؟: گفت يانور
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 هم قبرس دیشا... امارات ...  هیترک: باال انداخت شانه

 ؟ياهاش تماس ندارب    -

 نه    -

حتماً ...  نیکرد یلو داده ولش نم یماجرا رو به ک نیدیفهم یشما تا نم... محاله : آتش زد يگاریس يانور

 بهتون گفته

 باخبره زایچ یلیدونه از خ یرو م ایکه قضا یاون کس دمیاز حرفاش فهم یول... نه : گفت ساسان

 مثالً؟: گفت یعل

مهرداد دولتشاه اون دختر رو از  نکهیمثالً ا: خاموش کرد و به من زل زد زیم يدومش را هم رو گاریس ساسان

 داده يزندان فرار

 .از زندان نگه دارم رونیرا ب يدانست؟ او به من کمک کرده بود شاد یم یجز او ک... رفعت  کتای

 .بودم مانده رهیحرکت به ساسان خ یب یمن ول. به هم نگاه کردند يو انور یعل

 رون؟یب ادیزندان کمک کرده ب يبه روزبه تو یکی يخبر دار: گفت يانور

 باشه تونیعز ینفر منش هیزنم اون  یآره و حدس م: گفت ساسان

 يرو گند زد نجاشیا: زدم پوزخند

دائم الخمر احمق نشان بدهم که  نیخواست به ا یدلم م. کنند ینگاهم م يچه طور يانور ای ینبود عل مهم

چه طور هم به روزبه کمک  یاضیر ارایتوانستم بفهمم  یکردم نم یفکرش را م یوقت یول ستیبارش ن یچیه

طرف روزبه را  کیاز  ارای نمبود فکر ک یمنطق. خبر داشته يدست داشتن من در فرار شاد هیکرده و هم از قض

 ارایتوانستم بفهمم که  یم یتح. ردیرا پر داده تا از دو طرف حال من را بگ ایطرف زو کیو از  دهیکش رونیب

 يبرا ایهم از پول زو دیشا. معامله را به او گفته يماجرا ایزو نیهم يداشته و برا یروابط خوب ایبا زو یاضیر

خبر داشته؟ محال  يهم زمان از فرار شاد يچطور یبود ول یمنطق هیقض نیا. روزبه کمک گرفته باشد يآزاد

 .ازش مطلع شده باشد ستادنیبا فال گوش ا یمحرمانه تر از آن بود که کس هیقض نیچون ا. بداند يزیبود چ

بکنه؟ به  يکار نیهمچ دیکمک کرده فرار کنه؟ چرا با ایرفعت به زو کتای یکن یخب پس فکر م: گفت يانور

 رو به کارفرماش بگه؟ یراحت تر نبود همه چ... افتاد  یهچل م يمجرم تو هیبا  يجرم همکار

 دولتشاه باشه ونیهما... دادن به  یدنبال گوش مال یه وقتن: گفت ساسان

 کرده؟ فیرو هم خودش براتون تعر نیا: شیچشم ها يو زل زدم تو دمیبه صورتم کش یدست
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اونکه از سر و سر  یب شهیعروس خانواده شما م باید يخودش؟ چطور فکر کرد: یصندل يلم داد رو يور کی

 خبره؟ یبا شما و پدرتون ب نجایا يکارمندا

 زده؟ بایحرف رو به د نیا یک: گفت يانور

برده،  ینفع م شتریاش ب ندهیآ سییر يبرا ینیریو خودش یپراکن عهیاز شا نجایا یک دینیبب: باال انداخت شانه

 هم خبر داده بایهمون به د

. دیبه ذهنم نرس يزیچ یباشد ول کار بوده يممکن است دستش تو یتا بدانم ک اورمیکردم به مغزم فشار ب یسع

 نینبود ا دیآنها با هم مشکل داشتند و بع. لو داده ارایکمک به من را به  هیدادم فکر کنم خود رفعت قض حیترج

 .شود یرفعت م فیکرد حر یفکر م هک یاضیر چارهیاز او هم به نفع خودش سوئاستفاده کرده، ب يطور

فرهمند کمک کرده و  ایدادن مافوقش به زو یگوشمال يرفعت برا دیکن یخب پس فکر م یلیخ: گفت يانور

شما  نکهیا يباشه برا ایکمک براش داره تحمل کنه و شاهد اعترافات زو نیرو که ا یحاضر شده خطرات و تبعات

 دینرسون یبیآس ایبه زو

 يممنون که اومد... هم خوب  یلیخ: از جا بلند شد يانور. سر تکان داد ساسان

 ن؟یشد؟ هم یچ: و من نگاه کرد یو بعد به عل يرفته و منگ به انوروا ساسان

 میتون یبوده بعد م یاون رابط ک نیدیاما اگر فهم ستیاطالعات شما موثق ن: کرد بشیج يدست تو يانور

 هم مذاکره دیشا... معامله  زیم يپا مینیبش

 بایچطور د. چشم بود ياز قبل تو شتریحاال شکم جلو آمده اش ب. اش بلند شد یحرکت از صندل کیبا  ساسان

نبود که  يزیچ نیداده بود؟ ا حیخوش اندام و خوش قلب ترج ارشیمرد شکم جلو افتاده و دائم الخمر به ک نیا

 .اورمیمن ازش سر در ب

 ؟یکش یم :گفتم یو روشن کردم و رو به عل دمیکش رونیب بمیج ياز جعبه تو يگاریساسان رفت س یوقت

 ارشه؟یرفعت قاتل ک کتای: فرستادم و گفتم رونیدود را ب. باال انداخت سر

 نبوده یمهمون ياون که تو: گفت يانور. به هم نگاه کردند یو عل يانور

خودش رو ... دعوته واقعاً  یدونست ک یکه نم یمندل. اومده داخل یهم بوده، از در اصل دیشا: باال انداختم شانه

 ادیب ارشیراحت رفته و پشت خونه منتظر فرصت مونده تا ک یلیهم خ مهمون جا زده و بعد يجا

و به  یبکش رونیرو از اون خونه ب يبوده؟ و تازه چرا به تو کمک کرده که شاد یاش چ زهیانگ: گفت یعل

 نگفته؟ یچیهم ه یکیهش
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 پرونده به تو کمک کنه يو تازه اصرار داشت تو: ادامه داد يانور

 یتونه قاتل باشه چون کس ینم گهید يدونسته که شاد یاحتماالً م...  هینه آدم باهوشکه ثابت ک: زدم پوزخند

و  کیقاتل ش هیخبر دارم و بعد سر فرصت  یباشه و بفهمه از چ کمیگرفته نزد میمثل من هواش رو داره، تصم

 برداشته شد شزحمت هم از دوش نیا تایبرام بسازه که خب با مردن آناه زیتر و تم

 بوده؟ یاش چ زهیو انگ: گفت یعل

 بپرسم ونیاز هما دیرو با نیا: هم گذاشتم يرو چشم

سازش دنبال اون  دیفهم یوقت: خاموش کردم زیم يرا رو گاریراست نشستم و س. زل زدند به دهنم هردوشان

رو  ینمهمو ه،یچ هیبده قض حیتونه توض یم ونیهما. نموره جا خورد هی نیهمچ ونه،یهما يبرا یجعل يستایل

 ...کنم  یکنسل م

 چرا؟: به من نگاه کردند یو عل يانور

 ؟یچرا چ: نگاهشان کردم متعجب

 است هیهمش فرض نایا: گفت یعل

 د؟یخبر دار يزیشما از چ: کردم زیرا ر میها چشم

 ....اتفاق ها افتاده  نیکه نشون بده چرا ا میکامل دار ریتصو هیحاال  یول...  ستین یمدارك ما کاف: گفت يانرو

مگر .... طور  نیاز ساسان هم هم...  ومدیدرن يزیاز روزبه سرمد که چ ؟يریچه تصو: سر تکان دادم یعصب    -

 خبر باشم یکه من ازش ب دیبدون يزیکه چ نیا

 میبنداز ریراه ساده گ هیقاتل رو از  دیبا:  شانه ام يدست گذاشت رو یعل

 ؟یاز چه راه    -

 چک کنم یرو با عل ییزهایچ کی دیبا: گفت يانور. ماندند ساکت

 ؟یچ    -

 یبهتره تو نباش    -

 چون؟: متعجب شدم باز

 تر جلوه کنه یعیامشب طب يتا باز یپازل خبر نداشته باش نیدم تو از حل شدن کامل ا یم حیترج    -

 !؟يباز    -

 میبنداز ریقاتل رو گ دیامشب با    -
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 رفعت رو    -

 یمهمون يتو وانهید یجان هیکنم مثل  یم هیرو با هم چک کنم و توص ییزهایچ هیالزمه ...  یحاال هرچ    -

 ؟یتون یم... که مشکوك نشه  یبهش زل نزن

 کنه؟ یبه حل معما م یچه کمک يبودن شاد. کنم یرو م میسع: دمیبه صورتم کش یدست

 باشه دیبا...  دهیرو د ارشیبار دوست دختر ک کی يشاد    -

 میعکسش رو نشون بد هیمونده؟ و تازه االن پازل حل شد کاف ادشی نیکن یفکر م    -

 ندشیبب یاگر تصادف یول  ممکنه نتونه کمک کنه، دهیبدونه چرا عکس رو د یقبل زهیاگر با انگ: گفت یعل

 یخودش ثبت م يتو ییزهایناخودآگاه آدما چه چ یکن یباور نم...  فتهیکه ناخودآگاهش کار ب شترهیشانسمون ب

 ده؟یو اون دختر رو با هم د ایطور نبود چرا خواب ک نیاگر ا. کنه

 یمهمون يتو نمتیب یم: گفت یعل. میتکان دادم و هرسه نفرمان از جا بلند شد سر

کنم بدانم  یخواستم سع یو م يرفتم دنبال شاد یم دیحاال با. هردونفرشان رفتند و من را تنها گذاشتند بعد

 .برده ینقشه بزرگ م نیاز ا يرفعت چه سود

*** 

خواهم  یکردند م یحاال من بودم و مامان و بابا که حس م. رفته بودند هیباالخره خاله و بق. آمدم رونیحمام ب از

 يخوا یم: مثل. دندیپرس یربط م یب يزهایچ کباری قهیزدند و هر دو دق یلبخند م یو الک میبهشان بگو يزیچ

 ....و  یزن یبه دوستات زنگ نم ؟يخور یم وهیآبم ؟یستیگرسنه ن ؟يبخور ییهوا هی رونیب میرب

 بگم يزیچ هیخوام  یم: مبل و گفتم يرو نشستم

هردوشان به هم نگاه . آشپزخانه يرا ببرد تو يخور وهیم يها یشدستیکرد پ یداشت به مامان کمک م بابا

شناختن  يتجربه بودم برا ایدن کیمن حاال . صبر کردم یکم. سالن و نشستند مقابلم يکردند و برگشتند تو

. خودش يبود برا یدانشگاهزندان واقعاً . دروغ گفتن يبرا یمضطرب کردنشان و حت يبرا. حرکات آدم ها

ن حاال مطمئ نیمثالً مامان هم. یپاس کردن انتخاب کن يرا برا شیداشت کدام قسمت از درس ها یبستگ

 شیاست که ته چشم ها نیهم يبرا. است که قرار است درباره مهرداد و نوع رابطه ام با او حرف بزنم

حساس و بابا قصد رفتن کرد او را  يبه جاها دیحرف رس یبه بابا نشسته تا وقت کیزند و نزد یموج م یخوشحال

 .زند یلبخند م يادیمضطرب است ز يادیز یوقت. اما بابا سرتاپا اضطراب است. منصرف کند

 ....عمارت خودشون  يتو... آنا مراسم گرفته  يدولتشاه امشب برا يآقا: گفتم
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مامان . بهشان نگاه کردم. زدم که گرفته باشد یحدس م ینگفته بود ول يزیچ نیمهرداد واقعاً همچ. کردم مکث

 به ما چه؟: گفت

 برم دیمنم با: گفتم

 بشه؟ یکه چ: گفت بابا

 میندار یاونجا باشم تا همه بدونن به خاطر اون همه اتفاق ما مشکل خوادیلتشاه مدو يآقا: گفتم يجد

 !م؟یندار: غر زد مامان

 بوده؟... مهرداد دولتشاه نبوده  ریدردسر حداقل تقص يمن افتادم تو نکهیا: هردوشان نگاه کردم به

 .ماندند ساکت

 ردهکه برامون ک ییجبران کارا يحداقل برا: طور محکم گفتم همان

 يخوام تو بر ینم. کنم یخودم جبران م... باشه : گفت بابا

 خورهیپول به چه دردش م... بهتره  میبراش جبران کن ينجوریاون ا. برم باباجون تیقربون مهربون: زدم لبخند

 ...همه حرفه؟ تازه اونقدر پول داره که  نیپشت سرشون ا یوقت

 رهیبابات خودش م: گفت مامان

 نیبش تتیاذ خوامینم...  یخوام شما اونجا باش ینم: کردم اخم

 یبش تیراحت تره که تو اذ یلیبشم برام خ تیمن اذ: دیخند بابا

 هست؟ ست،یاز زندان که بدتر ن....  شمینم تیمن اذ -

 نیبا هم بر: گفت مامان

 داره یلیو حتماً دلخواسته تنها برم : گفتم. کردم یاشتباه م یتوقع داشتم او طرفدار من باشد ول. کردم نگاهش

دولتشاه امانت  يآقا: انداختم نییسرم را پا. کند یفکر م یدانستم به چ یم. میدر سکوت زل زد به چشم ها بابا

 بابا هیدار خوب

 مطمئن باش: بلند کردم سر

 چرا امشب؟ روز خدا رو ازشون گرفتن مگر؟: گفت مامان

 آنا مراسم گرفتن يبرا گمیمامان دارم م: گفتم

 بتهیبسوزه ته جهنم که مرده اش هم مص: کرد اخم

 نکن نینفر: گفت بابا
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 میگردیبعد با هم برم. تنها برو داخل. امیهمراهت م: دوباره به من نگاه کرد بعد

 ... دیاگر به من اعتماد ندار یول. امیاز من خواسته تنها ب: گفتم

 نگران... نگرانم دختر ... اعتماد دارم  -

به من  نیماش هیرفتم دانشگاه و  یصبح م... رفتم زندان  یوقت نم چیمن ه دیفکر کن: نگاهشان کردم نیغمگ

 ... زدیم

 خدا نکنه: گفت مامان

مرض بد  هیبرم دانشگاه و اونجا  ای... به من بزنه  يموتور هیکوچه  يفردا تو نیممکنه هم یحت: دمیکش آه

 ...نشستم ممکنه  نجایحاال که ا نیهم یحت رهیتونه جلوش رو بگ یهم نم یشکیافته ه یاتفاق م...  رمیبگ

 ...خب  یلیخ: غر زد مامان

 .ناخودآگاه شروع کرد به خواندن دعا و فوت کردن به من بعد

 يبر دیچرا با یدون یخودت هم نم: گفت بابا

 .دیمامان از فوت کردن دست کش. نگفتم یچیه. زد یحرف م مطمئن

 گهید ستیسرم ن یکه منت شهیراحت م المیخودم خ... اگر برم بهتره  یول: گفتم

 میمون یمنتظرت م رونیب. مییایما هم م: بابا گفت. ساکت نگاهم کردند دوباره

. من تنها برم نیپس اجازه بد: گفتم. کردند یتازه شک هم م. کردم محال بود قبول کنند یاصرار م شتریب اگر

 نییایشما با هم ب

 کل به خداتو: شیزانو يرو دیکالفه دست کش بابا

 يندار یلباس مهمون: گفت مامان

زد و به محض  یبودم که اول ساز مخالف م شیرفتارها نیعاشق ا. میمن و هم بابا متعجب نگاهش کرد هم

 .کرد یزنانه اش را رو م يدغدغه ها شدیدرست م زیبه نظرش همه چ نکهیا

 که ییخوام برم خودنما ینم... همون خوبه ...  دمیتازه مانتو شلوار خر: گفتم

 يهم گذاشت و سر يپلک رو. را بردارم یبه بابا نگاه کردم تا اجازه بدهد گوش. را که گفتم تلفن زنگ خورد نیا

 .را برداشتم یگوش. آرام رفتم طرف تلفن. تکان داد دییبه تا

 الو؟: گفت مهرداد

 بله: گفتم. بود یعصب یخسته و کم شیصدا
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 يایمونم تا ب یمنتظر م. نمییجان من پا يشاد: مکث کرد و بعد گفت یکم

 باشه: گفتم

 حاضر بشم؟ شهیم: را گذاشتم و بهشان لبخند زدم یگوش

 نجاست؟یا: گفت مامان

 من برم باهاش حرف دارم: گفت بابا

 نه: گفتم اریاخت یب

 باال ادیبگو ب: مامان گفت. وسط راه متوقف شد بابا

 دیباهاش حرف بزن نیخواست یامشب تموم بشه بعد هرچ دیبگذار: افتادم طرف اتاقم راه

به دو . دانستم یشده؟ نم یچ يشاد یه یه. لرزان. مضطرب. اتاق بودم يتو. خودش را به من رساند مامان

را برداشتم  یو شلوار کتان مشک یمشک يمانتو. دمیبودم نگاه کردم و آه کش دهیکه تازه خر يدست مانتو شلوار

 یرا کوتاه کنم ول میکل موها واستمخ یم. حالت دادم یرا کم شیها يرا مرتب کردم و چتر میموها. دمیو پوش

 اهیدست س کی يتنوع به خودم بدهم و حاال دختر یرا کوتاه کردم که کم میموها يفقط جلو. شد نیبابا غمگ

را مرتب کرده بود  شیامروز عصر ابروها نیطرف زده شده بود و هم کیکه  يچتر يپوش و الغر با موها

 .بود ستادهیا نهییآ يمقابلم تو

 ماشاهللا: گفت مامان

 .بهش لبخند زدم نهییآ يتو از

 مامان دهیرنگت پر: گفت

طرف  دمیچرخ. رژ گونه قناعت کردم یبرق لب و کم کیبه . یکن شیهم آرا یکم یتوان یکه م یعنی نیا

 دینگران نباش شهینم يزیچ: بخند زدمبهشان ل. بود ستادهیچارچوب در ا يمامان و بابا که تو

 مییایما هم پشت سرتون م: گفت بابا

 باشه شتیپ نیا: را دراز کرد طرفم لشیموبا

خواند  یآمد و دعا م یراه افتادم طرف در و مامان همچنان پشت سرم م. بمیج يرا گرفتم و هل دادم تو لیموبا

 نیآن وقت مامان هم ا میدیفهم یدردسر را نم یب یزندگ يبود معنا فتادهیاتفاق ها ن نیاگر ا. کرد یو فوت م

 خداحافظ: و گفتم ستادمیا گردپا يتو. تا وسط راه پله ها آمدند. کرد یدعا فوت نم میجور برا

 خدا همراهت: گفت بابا
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 به سالمت: وسط دعا خواندن گفت مامان

 یم. نفسم تنگ شده بود. ال گرفته بودضربان قلبم با. کردم یکیجلو چشمشان که دور شدم پله ها را دوتا  از

. ناراحتم کنند يجور چیآمد ه یبود که دلشان نم نیقدر راحت اجازه دادند بروم ا نیکه ا یلیدل کیدانستم 

تا سست  اورمیبالغ را درب يدخترها يجوجه مظلوم شوم و ادا کیمثل  شهیقرار بود هم. عذاب وجدان گرفتم

کردند کارم  یهم فکر م دیشا. شد یسست نم یراحت نیمهم تر به ا يزهایچ بابا که مطمئنم سر. شوند؟ خب نه

 .کرد یم ینیشانه آنها هم سنگ يبه مهرداد رو نید يادا. درست است

 ادهیپ دمیرس یوقت. نیو آرام راه افتادم طرف ماش دمیکش یقینفس عم. باالتر از در خانه پارك بود یکم نشیماش

بود  یاگر مل... » گاد ياوه ما«. باز کرد میهم به من زد و در را برا يبند میلبخند ن. را دور زد نیماش. شده بود

 يادکلنش تو يقبل از خودش بو. نیماش يتو رگشتدر را بست و ب. تا سوار شوم ستادیا. گفت یرا م نیهم

: روشن کرد و نگاهم کرد را نیماش. ادکلن فرو برود يتا اضطرابم همراه بو دمیکش یقینفس عم. مشامم بود

 سالم

 سالم: لبخند زدم بهش

دانم به خاطر مکالمه خودمان  ینم. هم بود يتو شیاخم ها. حواسم بهش بود یرچشمیز. در سکوت. میافتاد راه

. آنجا میرو یم میاصالً چرا دار اینه  ایجرات نداشتم بپرسم با خانواده اش حرف زده  یحت. گرید زیچ کی ایبود 

داشت که خفه  گرید لیدل کیهم  دیشا. نداشتم يکار چیجرات ه گرید دیآن طور که پشت تلفن به من توپ

 ...خون گرفته بودم 

 خوامیبابت حرفام معذرت م: گفت

 کنم یدرك م...  يشد تیاذ یلیخ... مدت  نیا... روزا  نیدونم ا یم: گفتم. رو به رو زل زده بودم به

 گمیم تیبازم تسل: آرام گفتم. گله نکرد چرا زنگ نزده ام حالش را بپرسم یحت. نگفت یچیه

 ؟یگفت یبه مامان و بابا چ: به پشت سرش نگاه کرد نهییآ يسر تکان داد و از تو فقط

 .برگشتم و پشت سرمان را نگاه کردم اریاخت یب

 ان؟یدنبالمون م: گفت متعجب

 ...اصرار کنم  یلیونستم خت ینم... نگران بودن : زده نگاهش کردم خجالت

 حق دارن.... نداره  بیع: سر تکان داد باز

 یدست کس دنیرو راحت نم شونیدختر نازناز: زد و نگاهم کرد لبخند
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 .ام جا به جا شدم یصندل يتو. دیسرم جوش يتو خون

 يعوض شد: گفت آرام

بعد به صورتش که . نگاه کردم رنگش ينقره ا يبود و کراوات ساده  دهیکه پوش يا رهیو شلوار ت رهنیپ به

همان . بودمش دهید یشکل نیمدت هم نیا يهم تو گریبار د کی. نبود ختهیدرهم ر شیمثل چند وقت پ گرید

شده  یحاال آن مهرداد دولتشاه. اسپرت تر بود پشیفقط کراوات نداشت و ت. که آمده بود زندان مالقاتم يبار

دست . اخالق بدش ياتفاقات منها نیمهرداد دولتشاه قبل از ا. شناختم یاتفاقات م نیبود که قبل از تمام ا

 .به گره کراواتش دیکش

 ادیرنگا بهتون م نیا: گفتم

 ممنون: زد لبخند

 .بزند یخواست حرف مهم یم. ختیگلو صاف کرد و قلبم ر بعد

 ؟يکرد يفکر... برگشتن به دانشگاه  یعنی... رفتن به دانشگاه  يبرا: دیپرس

 .... دمیترم قبل هم نرس يمن به امتحانا...  شهیشروع م دیترم جد گهیدو ماه د یکی.... نه هنوز : دمیکش آه

 متاسفم یلیخ: دیرا بر حرفم

فرار گم  يروزها یمیانگار آن مهرداد عاشق و صم. شده بود دهیچقدر مودب و اتوکش. نگاهش کردم متعجب

 بود؟ وانهیمزاج بود؟ د یدمدم یعنی. ترساندم یم نیا. قبل از قتل يمهرداد بداخالق روزها یحت. شده بود

 مهرداد؟: گفتم

 بله: کرد گفت یطور که به رو به رو نگاه م همان

 یچیه: گرفتم نفس

نبود که گفت دلم  شیدو ساعت پ یکی نیهم. شود یقدر زود عوض م نیچرا ا دمیفهم ینم. میساکت ماند باز

 برات تنگ شده؟

دانشکده صحبت  رمیخودم م....  يدرسهات رو پاس نکرد ازین شیپ... احتماالً  یرس یبهمن هم نمبه ترم : گفت

که  رنیازت امتحان بگ.... کنم  یصحبت م... دردسرا  نیا يتو يو بعدش افتاد يرو که گذروند یکنم ترم یم

از  دیبا ادیو به احتمال ز يداد دستخب امسال رو کامل از  یول. يتکرار يسر کالسا ینیباز بش یمجبور نش

 یشروع کن ینییسال پا يهمراه بچه ها گهیسال د

 يممنون که نگران بود... بابام رفته قبل از شما صحبت کرده . دونم یم: را به هم فشار دادم لبم
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 شرکت؟ يایب يخوا یم: بعد گفت. فرستاد رونیب ینیرا محکم از ب نفسش

 مهرداد؟: گفتم یعصب. نگاه کردم اش يرخ جد میبرگشتم و به ن اریاخت یب

 بله: آنکه نگاهم کند گفت یب

 ؟یکنیم جمیتو چته؟ چرا گ -

 .نگاه کیاز  غیدر یول. اش جا به جا شد یصندل يتو

... که داشتم  یبه خاطر اون احساسات... اگه بهت فشار آوردم : مانده بود، گفت رهیطور که به رو به رو خ همان

 ای... یمثل من فکر کن... به خاطر احساسات من  يمجبور یبه بعد فکر کن نیخوام از ا ینم....  خوامیمعذرت م

 هیکه بق یطیبا همون شرا يایم ارآموزک کیشرکت هم مثل  يایاگر ب. يریبگ یمیتصم یجیهنوز گ یوقت

ت بزنه به سر خودیب يفکرا یخونه و ه يتو ینیبش يدانشگاه بر یتون یمدت که نم نیا يخوام تو ینم. دارن

 ...من . یبش تیو اذ

 ؟یتو چ: نگاهش کردم. ماند ساکت

 بذار امشب تموم بشه. ولش کن...  یچیه: تکان داد سر

 .دیکش آه

 فراموشت کردم آره؟ گهیمامان و بابام د شیحاال که دوباره برگشتم پ یکنیفکر م...  یکنیفکر م: گفتم

 نه: دیخند آرام

 ؟یپس چ: گفتم درمانده

 نه؟ ایشرکت  يایب يخوایم: و باز لبخند زد و دوباره به رو به رو نگاه کرد میزل زد به چشم ها. کرد نگاهم

 نه: را فرو دادم بغضم

 باشه: تکان داد سر

کنم که  یاصرار نم یول ،یمن حساب کن يرو یتون یم یداشت یهرجا مشکل: ساکت ماند و بعد ادامه داد یکم

 ینش تیاذ

 ... هیبدجنس یلیخ نیا :گفتم. شده بودم یعصب

 ؟یچ -

 يو کنار بر ياشتباه کرد یدفعه بفهم کیجلو و بعد  يایب يکه اول اون جور -
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من بداخالق و ترسناك و  يفکر کرد شهیچون برخالف تو که هم. من اشتباه نکردم: دینفس کش قیعم باز

اخالق هات رو . عالقه هات رو کشف کنم. ازخودمتشکرم، وقت داشتم به همه رفتارها و حرکاتت دقت کنم

. تالش کنم توقت داشتم بهت ثابت کنم که چقدر حاضرم برا یحت. کنم نیهمش رو سبک سنگ. درك کنم

... بغل ...  يو تو دنیبوس ياون  يالبته منها...  ستمین یکیزیرابطه ف هیوقت داشتم نشونت بدم که فقط دنبال 

 ياخالق ها يبا همه ...  ینیبدب نکیرو بدون ع یمنِ واقع. یمنو بشناس یتو فرصت نداشت یول.... گرفتن ها 

از اعتماد به  يریبگ میخودت تصم...  یخودت من رو بشناس وبود که صبر نکردم که ت نیاشتباهم ا. خوب و بدم

 شنهادیپ نیحاال هم ا. یبش مونیخوام بعداً پش یبه هرحال نم. دونم ینم....  یهم نرس دیشا ای...  یعالقه برس

 یبفهم. یبشناس شتریو منو ب ینگاه کن مامیبا فاصله از من به همه اخالق هام و تصم یکم هی یرو دادم که بتون

اصالً مالکت از  ایتونم  یکه نم ینتو فکر ک یتونم ول یمن فکر کنم م دیشا. نه ایتونم خوشبختت کنم  یم

 خوبه؟...  يریبگ میاون وقت تصم. باشه که من نداشته باشم يزیچ هی یخوشبخت

 خوبه: سر تکان دادم. آرام گرفته بودم یکم حاال

 یبود و با عقل جور در م یحرفش منطق. غم را جار بزنم نیهم بودم و قرار نبود ا نیغمگ یگرفته بودم ول آرام

عشق تازه  نیا. شدیم یکی دیعقلم و دلم با. گفتم یم یچیه دینبا نیهم يبرا. بودم نیته ته دلم غمگ یآمد ول

 .بودم نیغمگ نیهم يبرا. ها بخشکد يزود نیجوانه زده ممکن بود به هم

. که باشد يزیحاال از هرچ. میخواست حرف بزن یدلم م. میخواست ساکت بمان یدلم نم. میساکت ماند دوباره

 .دمیآه کش اریاخت یب. يزیبود چه چمهم ن

از . کنه تتیاذ یکس گذارمینم. امشب من حواسم بهت هست... نگران نباش : به من انداخت و گفت ینگاه مین

 ...چون ...  گذارمیمن بهش احترام م يریبگ یمینه و هر تصم ای یمن رو بشناس يبا توئه که بخوا میفردا تصم

دوباره آب . بگو يزیچ کی. بزن یحرف کیخب . آب دهنم را فرو دادم. شد نییقلبم باال و پا ینگفت ول یچیه

 .دهنم را فرو دادم

 يزیچ کیفقط ...  یبگ يزیخواد چ ینم: دیخند

 ؟یچ -

بهتره  نیهمه ا يبرا. رفتار کنند یعیطب یلیبهشون گفتم خ. يایگفتم شما هم م ونیو هما دجونیمن به ناه -

... 

 غ گفتمبه مامان و بابام درو -
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 ؟یگفت یچ...  یبگ يبه به دروغ هم بلد: باال برد ابرو

گفت که امروز  يانور يچون آقا...  نیگفتم واسه آنا مراسم گرفت... اونم تنها ...  امیب گذاشتنینم.. خب  -

 ...بوده  عییمراسم تش

 به همون مناسبته یهم دروغ نبوده واقعاً مهمون یلیخ. نداره بیع... آهان  -

 !تا؟یمراسم آناه يبر یمنو م يدار: گرد شد میها چشم

 کار هست؟ نیا يتو یبیچه ع: نگاهم کرد يجد یلیخ

 دونم ینم: کردم اخم

 ...بذار فکر کنن ... دونن  یمن و تو رو همه م هیقض: کرد یرا از هوا پر و خال دهنش

 اتفاقا؟ نیبوده قبل از همه ا يزیما چ نیکه من خوشحالم از مردن آنا؟ بعد هم بگن ب -

تو اگه ... برات مهمه حرف مردم؟ خب فکر کنن : را کم کرد و دوباره نگاهم کرد نیسرعت ماش. کرد اخم

بذار . باالخره هست یگم خوبه ول ینم... جور حرفا هست  نیمدت همش ا هیاون خونواده تا  يتو يایب يبخوا

قاتله  تایدارن آناه نیقی االن یترس یکه ازشون م ییاز اون، همون آدما ریغ. فکر کنن من خودم پشتت هستم

... 

 يریبگ میبذارم تصم خوامیم یاالن گفت نیهم... تو ... تو  -

 نیکه هنوز جزو ا مونهیپوزخندا و تمسخرهاش واسه من م یباشه که با من نباش نیا متیاگه هم تصم -

 ؟ینگران باش دیچرا با یستیتو که ن. خانواده هستم

 .هم قفل کردم يرا تو میاانگشت ه یعصب

 ... دارهیآدم دهن گشاد در هر حال دهنش رو بسته نگه نم. زمینگران نباش عز: تر ادامه داد آرام

 بود نیبه خدا منظورم هم...  یکه بعد تو هم ناراحت بش ادیب شیپ یخوام حرف ینم... نه : دمینال

 .آورد و آتش زد رونیداشبورد ب ياز تو يگاریس

 يدیکش ینم گاریتو که س: گفتم

 .را نداد جوابم

 مهرداد؟: گفتم

 بله: دیکش نییپا یرا کم پنجره

 ترسم ازت یم... تو رو خدا بداخالق نباش  -
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 شمیهم بداخالق م یکم هی شمیم یعصبان یوقت...  گهیاخالق بد منه د نیخب ا: زد لبخند

 باور کن یکم هی گنینم نیبه ا ؟یکم هیفقط  -

 یفسقل...  زیادا نر: پک زد گارشیتکان داد و به س سر

 دمیکش گاریمنم س: گفتم

 کجا؟: فرستاد رونیب ینیرا از ب دود

 تو زندان -

 رونیب يخوب شد زود اومد -

 بد بود یلیخ: دمیکش آه

 ششیپ يبر. کنم یم دایروانشناس خوب پ هیبرات . به بابات هم گفتم... به مند -

 یمحمدعل يآقا...  هیکه حرفام رو گوش کنه حرف بزنم، در ضمن اسم بابام محمدعل یکیبا  خوادیدلم م -

 یبهشت

 خودم باهات حرف بزنم؟ يخوا یجان، م يا: پک زد گارشیو دوباره به س دیخند زیر زیر

 نیا دیآ یوقت ها هم خوشم م یگاه. خب به من چه. يمرض شاد... خش دار و  يصدا... لحنش . داغ شد تنم

 .باشه... خجالت بکش يشاد یه... زند  یحرف م يجور

بگذار . خوامیزدن از طرفشون معذرت م یحرف دیو ناه ونیاگر هما: گفت. میخانه شان بود کینزد. نشستم صاف

 جواب نده باشه؟... به حساب اعصاب خرابشون 

 باشه -

 ممنون -

آب . کرد یآن خانه مضطربم م دنید یحت. کرده بود خیتنم . هزار يو ضربان قلبم رفت رو میکوچه شد وارد

 یم یپناه یحاال حس ب نیهم. جهت چندبار مرتب کردم یخود و ب یدهنم را تند تند فرو دادم و شالم را ب

تمام شود باز شب که به خانه برگردم  زیبود و مطمئن بودم که اگر هم همه چ میخانه منشاء ترسها نیا. کردم

 .نمیب یکابوس م

. یالک یالک. نگاهش کردم و لبخند زدم. شهیداد به ش هیطرفم و آرنجش را تک دید و چرخرا پارك کر نیماش

 .کرد یهمچنان نگاهم م

 م؟یبر -
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 .پوستم ریدستش و گرما هجوم آورد ز يو آرام دستم را گرفت تو دیکش یقیعم نفس

 فتهیب ياتفاق بد ستیقرار ن... نترس : گفت آرام

 دیانگشت کش کیرا خم کرد و با همان  میبا شست کف دستم را نوازش کرد و بعد انگشت ها. تکان دادم سر

سر بلند کردم و زل زدم به چشم . محکم تر دستم را فشرد یکم. چشم دوخته بودم به دستش میناخن ها يرو

 .دهنم يتو دمیمطمئنش و لبم را کش يها

 ؟یآروم: زد لبخند

قلبم . ستادمیکنارش ا. آمدم نییو پا دمیدر را کش رهیدستگ. را برداشت و در را باز کرددستش . تکان دادم سر

در  يجلو. یپناه یب هیشب. ترس هیشب یحس. قدم بردارم کشیکرد نزد یوادارم م یحس کی. دیتپ یهنوز تند م

شد  یباورم نم. و جثه ام کوچک بود دکنارش ق. کرد تمیو آرام به جلو هدا میدستش را گذاشت پشت شانه ها

 .میعمارت بشو نیهمراه هم وارد ا... که من با او  دیایهم ب يروز کی

بغض . کردم به خانه مان که پشت درخت ها بود نگاه نکنم یسع. میرفت یرو را در سکوت جلو م ادهیپ ریمس

که  يبزرگ شده بودم و حاال مهرداد نجایا. مآمده بود ایبه دن نجایمن ا. خانه ما بود نجایا. نشسته بود میگلو يتو

دستش هنوز پشت شانه . به خانه آنها میمن نبود همراهم شده بود تا برس یتوجهات احساس رهیوقت در دا چیه

 نجایکه قرار بود ا ییدادم در پناه او با آدم ها یم حیترج. رمیخواست ازش فاصله بگ یبود و من دلم نم میها

 .باشند رو به رو شوم

 ؟يتنها بود ؟يکرد یم يخودت آب باز يبرا نجایا ينشسته بود ادتهی: آرام گفت. آبنما يجلو میدیرس

 .تکان دادم سر

 م؟یعروس... جشنِ  يایخواستم ب... من اومدم خونه : گوشم گفت کنار

 .نداشته باشد دییجز تا ياراده ا چیمسخ شده که ه يمثل موجود. تکان دادم سر

 لحظه کی يبرا یباش تایآناه يدوست داشتم تو جا: گفت

. هوا سرد بود. میاز پله ها باال رفت. لبخندش مهربان بود. لبخند زد. نگفتم یچیه یول. نگاهش کردم اریاخت یب

خانه جمع شده  يحاال همه تو. دمیجوش یحال از درون م نیبا ا. تنم نبود شتریال مانتو ب کیسرد و من  یلیخ

 ییها نیو ماش.... پرنور سالن  يچلچراغ ها... پشت پنجره  يها هیسا. دیرس یبه گوش نم ییصدا چیبودند و ه

 یهمانیم کی نیاگر ا. خانه بودند يتو همانیحضور م يتنها نشانه ها نهایا... پارك شده بودند  اطیح يکه تو

مامان و بابا هم  یشدم آن وقت حت یحاضر م نجایکه قبالً داشتم ا يزیجز آن چ یبود و من در نقش یمعمول
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 شدیمگر م یول. رفتار کنم یعیکردم که طب یحواسم را پرت م خودیداشتم ب. شدند یها حساب م همانیجزو م

 يداخل خانه و صدا يبرو شدیمگر م ؟یباش يهل داده بود و عاد يریسراز يکه تو را تو يبه خانه ا يبرگرد

همسرش  وانبه عن ییکه اگر به مهرداد بله بگو یباور کن شدیم ای ؟یو لبخند بزن يرا نشنو ارشیسرخوشانه ک

خواستم کمتر مضطرب  یو من عاجزانه م دیرس یبه نظر نم یعیطب نجایا زیچ چیانگار ه ؟يخانه شو نیوارد ا

در را باز کرد و هرم گرما به . نفس گرفتم. مهرداد دستش را از پشت شانه ام برداشت يورود يجلو. باشم

خانه ما  نیا يها همانیم نیانگار آخر. تغم زده، چشم ها همه به سمت ما برگش ییفضا يگرما. خورد صورتم

داده شده بود و او حاال کنار من  بیزن او ترت يمراسم برا نیا. مهرداد بود یهمانیصاحب م. مسخره بود. میبود

خشک شده بودند؟ مهرداد جلو رفت و  ییهمه مثل مجسمه ها نیهم يبرا. شدیوارد خانه م همانیم کیمثل 

. مبل نشسته بودند يرو يسالن مرکز يکنار هم تو ونیو هما دیناه. من هم همراهش وارد سالن شدم

اما نگاهش . طور نیهم هم ونیهما. از مامان هم شکسته تر شده بود یحت. الغر و شکسته شده بود دجونیناه

 ياز نگاه ها دیحاال با یعنی. شدیم يجور نیکرد هم یم اخم یمهرداد هم وقت. و سرد بود یهمچنان سنگ

 دم؟یترس یمهرداد م يجا هب ونیهما

محکم . ترس یب. ستادمیجلو رفتم و مقابلشان ا. زندان افتاده بودم ينه من به خاطر اشتباهات آنها تو. رفتم جلو

 گمیم تیتسل: گفتم. يجد یلیو خ

هم باالخره بلند شد و با من  دیناه. ستم را که دراز شده بود فشردو د ستادیبه دسته مبل فشار آورد و ا ونیهما

 يچقدر الغر شد: دست داد و گفت

. بود ستادهیمهرداد کنارم ا...  دیناه. بود دیخب ناه یول دیتوانست بگو یبود که م يزیچ نیمسخره تر نیا

 هم اومده رضایعل: نگاهش کرد ونیهما

 بله: سر تکان داد مهرداد

 عشرت: گفت دیناه. ما بودند يها که هنوز مجسمه وار منتظر عکس العمل بعد همانیم يسر چرخاند تو بعد

 بله خانم: سال خودش را رساند انیم یزن. سرد و محکم بود لحنش

شد  یحساب م یداخل ریمد ییها یهمانیم نینه مامان موقع همچ.... مامان  يجا... زن  نیا. زن نگاه کردم به

 .شدر نوع خود

 پس؟ دیکنیچه کار م... هم فراموش نشه  ییرایپذ...  ریخانم رو بگ يلباسا: گفت دیناه
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معلوم . به مهرداد و بعد به من انداخت ینگاه میعشرت ن. جلوه دهد يرا عاد زیخواست همه چ یم يطور نیا

 .هستم یسوال بود که من ک شیو حتماً برا شناسدیو مهرداد را م نجاستیکه ساکن ا شودیم یبود چند وقت

 نینه ممنون هم: گفتم. تنم گر گرفته بود شود؟یم یهمانیدختر وارد م کیمراسم ختم زنش با  يتو یک آخر

 راحت ترم يجور

 خوبه؟ یمندل: دیپرس ونیهما. دست انداختم يشالم را برداشتم و رو فقط

 بله: گفتم. منقبض شد فکم

 نجایا نیبش ایب: گفت

. که باز کرده بودند نگاه کردم و نشستم يا یخال يبه جا. هم نشست کنارش ونیه گرفت و هماکنار یکم دیناه

 يتو ونیو هما دیبودم که ناه دهیوقت ند چیه. کرد یم کیها سالم و عل همانیداشت با م. مهرداد رفته بود

 یسرگرم مراوده و صحبت با کس مکه من هم بودم هرکدا یهمانیچند م يحداقل تو. نندیبنش ییجا یهمانیم

 .حوصله جفت هم نشسته بودند یب رمردیو پ رزنیدو پ نیحاال ع یول شدیم

خوشحال است که الغر شده و  یلیحاال حتماً خ. را مرتب کرد رهنشیپ اهیپا انداخت و دامن س يپا رو دیناه

 يچقدر جا...  ارشیک .تمام شده ارشیمرگ ک متیاش به ق یخوشحال  یتنش هستند ول تیف شیلباس ها

 ارشیک. نم برداشته بود میچشم ها. به پلکم دمیدست کش اریاخت یب. از آنا شتریب یحت. شد یاش حس م یخال

الله  يخانه تو يکه جا به جا یاهیس يبه شمع ها. کردم یحاال با تمام وجود مرگش را حس م. مرده بود. نبود

به  نیصدبرابر غمگ ینارنج ينور چلچراغ ها ریکه ز ییرایپذ يزهایبه م. سوختند نگاه کردم یم يبلور يها

مطمئن بودم ته دلشان غل غل  یباشند ول يکردند عاد یم یعکه س یپوش اهیس يبه آدم ها. دندیرس ینظر م

 .هستم نجایکند بفهمند چرا من ا یم

زندان  يکه تو يآن دختر. در خاطرم مانده بودند شیکماب. چهره ها آشنا بودند. ها همانیگرداندم داخل م چشم

ببرد شرکت مهرداد  يکارآموز يخواست من را برا یهم که م یآن پسر قد بلند و جذاب. کرد نبود دیمن را تهد

و  یدکتر فرح. هم نبودند شیو پسرعمو باید. شرکت هم نبود لیوک. کرده اند ياز شرکت دزد دانستمیم. نبود

 يشدند آدم ها یحساب م یخانوادگ کیکه از دوستان دور و نزد ییها افهیدر کنار آن ق. خانواده اش هم نبودند

انگار هنوز هم قرار . بدهم صیتوانستم درست همه شان را تشخ یفاصله نم نیتازه هم آمده بودند و من در ا

 دیدوست نقاش ناه. و پسرش هیپو. شناختم یرا م نهایا. زن و مرد کی. شدند وارددو نفر . ندیایب یبود کسان
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 یوسط صحبت ه. کردند یدوباره بلند شدند و باهاشان سالم و احوال پرس دیو ناه ونیآمدند جلو و هما. ونج

 .پا انداختم يپا رو. اند دهیخواستند مطمئن شوند که درست د یم. من يرو دیلغز یچشمشان م

 دییبفرما: فنجان قهوه آمد سراغم کیبا  عشرت

 ندارم لیممنون م: را پس زدم دستش

 اریاخت یب. خاموش کردن اضطرابم خوب بود يبرا. شدم مانیکه قهوه را برنداشته بودم پش نیرفت از ا یم یوقت

 کجا بود؟. مهرداد نبود. داخل مهمان ها دیچشمم چرخ

 ؟يکرد سیبغل مهرداد خ يخودت رو تو يبچه بود ادتهی: رو به من گفت ونیهما. نشستند دیو ناه ونیهما

خاطره افتاده  نیبه ا ادشیباز هم  بیعج تیوضع نیشد در ا یباورم نم. زدم بهش گرد شده زل يچشم ها با

 یچرا نه؟ ب. نگو یچیجواب بدهم؟ نه مهرداد گفت ه. سرم شلوغ بود يدر عوض تو. زبانم قفل شده بود. باشد

 ستین ادمینه : آب دهنم را فرو دادم. تیشخص یادب ب

 ادمهیمن  یول يبچه بود: باال انداخت ابرو

 .گرید یچرخاندم به سمت رو

 بهتره یدور و بر مهرداد نباش: گفت

 شهیم یمهرداد بشنوه عصبان. ستیاالن وقتش ن ونیهما: گفت. هم حواسش جمع شده بود دیناه

دفعه دوم  مینگفت یچیبار حماقت کرد ه کی. بشه  یغلط کرده که عصبان: همان طور آرام زمزمه کرد ونیهما

 شهینم حساب ماگر حماقت کنه حماقت م

نفس گرفتم و خواستم بلند شوم که . میگلو يبغض گلوله شده بود تو. دیلرز یبدنم م. منقبض شده بود تنم

 کار دارم باهات... دختر  نیبش: گفت

 ولش کن ونیهما: چشم غره رفت دیناه. سرجا نشستم دوباره

 یمن و م يزل زده به چشم ها. زد یهمچنان لبخند م ونیهما. بود لبخند زد کشیکه نزد یرو به کس بعد

 هیقاف دیمن از زندان برگشته بودم نبا یول. را که به من داشت از نگاهش بخوانم یتوانستم عمق نفرت و خشم

 .دار يمن را بفرستد باال یدست یخواست دست یکه م یکس يباختم آن هم جلو یرا م

 دییبفرما...  شنومیم: گفتم

مهرداد هم باز ظاهر . شناختمش ینم. نفر وارد شد کیباز . هم حاال حواسش به ما جمع شده بود دیناه یحت

با مهرداد دست  بهیمرد غر. جور قوت قلب بود کیماند  ینم کمیاگر نزد یحت طیشرا نیبودنش در ا. شده بود
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اگر  یعنی. از جا بلند نشدند. ستین یممعلوم بود آدم مه. دیو ناه ونیداد و خوش و بش کرد و بعد آمد سمت هما

دوتا آدم از دماغ  نیرفتار را با من بکنند؟ ع نیهم دیو ناه ونیموقع ورود من، مهرداد کنارم نبود قرار بود هما

 شان؟ یافتاده منتظر بمانند بروم دستبوس لیف

به من  ینگاه میقبل از آن که نگاهش کنم متوجه مهرداد شدم که ن. برگشت طرف من ونیکه رفت هما مرد

 .ونیانداخت و بعد به هما

 به مهرداد نداشته باش يفقط کار. با من نیکرد انیتا االن ز یهرچ: گفت یلبخندش پررنگ شد ول ونیهما

. دار يباال دیقرار بود من رو بکش: صورتم يلبخند گنده نشاندم رو کیدر عوض  یخواستم پوزخند بزنم ول یم

 شما؟ يجونم چقدر بوده برا متیق

. عقب رفت یکم ونیهما. دمیفهم یاش م کورشدهیمان يرا از ور رفتن با ناخن ها نیا. مضطرب شده بود دیناه

 .شد یلبخندش رفته رفته محو م

 دش؟یشناسیم. ام یمن دختر محمدعل: گرفتم نفس

 کشش نده خودیجون قربونت برم ب يشاد: زد یمصنوع يطرفمان و مثل ما لبخند دیچرخ دیناه

 يدوباره زل زدم به چشم ها. جواب هم نبود قیال یحت. کرد یام م یعصب. بود زیرآمیتحق ینگران و کم لحنش

مث شما حشر و نشر کنم  ییبا آدما خوادیوقت دلم نم چیچون مهرداد خواسته، وگرنه ه نجایمن اومدم ا: ونیهما

... 

وتاه و بلند مهمان ها و همه ک يزمزمه ها يتو دیچیتک خنده اش پ يصدا. دیخند اریاخت یب ونیهما

 ؟یفهم یم... مهرداد پسر منه : گفت ونیهما. سرچرخاندند طرف ما

 یترسناکش را که من را قبض روح م يمهرداد خودش را رساند به ما و همان نگاه ها میبگو يزیاز آنکه چ قبل

 زم؟یعز يخوریم يزیچ: کردند حواله باباش کرد و بعد به من لبخند زد

 نه ممنون: گفتم. حرف بدترم کرد نیا یگر گرفته بود ول ونیهما يبا حرف ها از قبل تنم

 ؟يچرا سرخ شد: و گفت نییخم شد پا یکم

 گرمه. ستین يزیچ: سر باال انداختم. نگاه کرد ونیدوباره غضبناك به هما و

 زمیعز اریمانتوت رو درب: کرد یگل افشان زیرآمیبا همان لحن دلخور و باز هم تحق دیناه

با لباس  دیعروس جد«. بودم که عدل مناسب مراسم ختم آنا بود دهیپوش دیسف يساده  یرکاب کیمانتو  ریز

 .زد یم يتریت نیبود همچ نجایا يحتماً اگر روزنامه نگار» خود شرکت کرد يهوو ادبودیدر مراسم  دیسف
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 کم هوا خنک تره هیکنار پنجره  ایب: گفت مهرداد

 نجا؟یا یشناسیرو م یکس: کنارم راه افتاد و گفت. گفتم يا مهینصفه ن دیلب ببخش ریجا بلند شدم و ز از

 شناسمیم -

. کنار بار. آنجا جمع شده بودند شتریمردها ب. یداد و راه افتاد طرف سالن غرب لمیتحو يدلگرم کننده ا لبخند

و  ستادیآمد کنارم ا یعل. دیایاشاره کرد ب دمشید یکه حاال تازه م یمهرداد به عل میدیپنجره که رس کینزد

 ؟یخوب: لبخند زد

 یچشم من به او اعتراف کرده عاشقش هست عصب يجلو تایآمد آناه یم ادمی یهنوز وقت. دمیازش دزد چشم

 خب بگو: نگاه کرد رضایمهرداد آرام دست گذاشت پشت شانه ام و بعد به عل. شدم یم

و  یعل نیکردم که آن مکالمه ب یانکار م دیبود؟ با تایراجع به آناه د؟یبگو یقرار بود چ. نگاهشان کردم متعجب

مهرداد . شد که باهاش صادق نبوده ام؟ دستپاچه و مضطرب بودم یآنا رد و بدل شده؟ آن وقت مهرداد دلخور نم

تنش با وجود  يگرما. محافظت کند يخطرکه بخواهد من را از  یمثل کس. کرد کیبه خودش نزد یمن را کم

 .ز کردن خودم آرامبخش بودجزج

 نبود نیقرارمون ا: گفت یعل

 ...بگه  يزیچ خوادیم یعل: طرفم دیدستش را شل کرد و چرخ مهرداد

 نگران نباش: لبش بود يمطمئن رو يماند و همچنان لبخند رهیخ میچشم ها يتو

مهرداد رفت طرف . ا بودکه حواسش کامالً به م ونیهما يرو دینگاهم لغز اریاخت یتند سر تکان دادم و ب تند

مهرداد برگشت . از التهابم کم شد یگرفت و کم انیسمتم جر یخنک مینس. کش کرد میآن را ن یپنجره و کم

  ؟یقدر نگران نیچرا ا: پا و آن پا کرد و بعد گفت نیا یکم یعل. کنارم

 نباشم؟: نگاهش کردم دلخور

 نگران نباش زمیحواسم بهت هست عز: گفت مهرداد

 خب بگو بهش: مهرداد گفت. دمیخجالت کش. ابرو باال انداخت و لبخند زد یعل

 رو بگه؟ یچ: مهرداد نگاه کردم به

و دوست  ارشیاز ک... عکس  هی...  يکرد میخونه قا يتو یمدرک هیبگو  ونیموقع شام که شد به هما -

 دخترش
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 یعل يجلو. کرد کیمن را به خودش نزد دستش را دوباره گذاشت پشت شانه ام و. به مهرداد نگاه کردم دوباره

 گمیخودم م: من گفت يمهرداد به جا. آب دهنم را فرو دادم. نگذاشت یخواستم ازش جدا شوم ول. معذب بودم

 ونیبه هما... 

 رفت؟ ادتی...  يتو خبر ندار: گفت یعل

 رو بهش بگم؟ نیا دیچرا با: گفتم یبه عل رو

 ؟یبگ یتون یم...  یفهم یبعداً م -

 اگه گفت به من چه -

بهش بگو اگه بخواد تو و   نداره، بیع... خوبه که حواست جمعه : نگاهم کرد تمندیرضا یهم نگاه کردند و عل به

خونه تون  يعکسا کجاست بهش بگو تو دیاگه پرس. يدیمهرداد رو از هم دور کنه عکس رو به مهرداد نشون م

 بوده

 نگشته؟ سیخونه مون؟ اونجا رو مگه پل -

 يدیاگه شرط تو رو قبول کنه بهش نشونش م ینکرده ول داشونیپ سیبگو پل  -

مهرداد خم شد کنار . ستیکارها چ نیمنظورشان از ا دمیفهم ینم. محکم من را به خودش فشار داد مهرداد

 یپناه یحس ب. شدم یآغوشش پنهان م يخواست تو یدلم م. تر به مشامم خورد ظیادکلنش غل يبو. گوشم

 خوام ینم یبش تیاگه اذ: زمزمه وار گفت. سراغم آمده بود دوباره

شمع از  يقطره ها نیعرق ع. شد و باز داغ شدم دهیپوست صورتم کش يگونه اش رو يزبر. طرفش دمیچرخ

 االن؟...  گمیباشه م: کردم خونسرد باشم یسر تکان دادم و سع. ستادیراست ا. دیلغز نییپشتم پا رهیت

 ...شام  کینه نزد: گفت یعل

 باشه: گفتم

 ؟یولم کن شهیم: رفت گفتم یتا عل. هنوز من را به خودش چسبانده بود مهرداد

 ... دمیخودم هم تازه فهم...  یبکن يکار نیخواستم همچ ینم: ستادیا میشل شد و رو به رو دستش

 رو خواست؟ نیچرا ا: گفتم

 یبش تیاذ ياگر بخوا یول...  یفهم یم: نگاهم کرد نیغمگ

 نداره بینه ع: نگاهش کردم ئنمطم

 ؟یشرکت آشنا بش يبا بچه ها يخوا یم: بعد گفت. را فشار داد میآرام دستم را گرفت و انگشت ها. زد لبخند
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 قهوه بخورم هیاول ...نه : گفتم

کردم  یم یسع ییمبل و تنها ينشسته بودم رو. اورندیقهوه ب میتکان داد و از من دور شد و خواست برا يسر

: دکمه تماس را فشردم. شماره مامان بود. به صفحه نگاه کردم. بلند شد لمیزنگ موبا. اضطرابم را خاموش کنم

 بله؟

 ؟يشاد: گفت بابا

 بله باباجون: گفتم. نگران بود شیصدا

 که نکردن؟ تتیحالت خوبه؟ اذ: بابا گفت. رفتم طرف پنجره 

 رسونهیدولتشاه من رو م يآقا ؟نیبر نیخوایم گمیم. خوبم... نه : گفتم آرام

 مینه هست -

 ...سرده آخه  -

 تو نگران نباش. مینشست نیتو ماش -

 باشه -

: مقابلم ستادیقهوه ا ینیزن خدمتکار با س. بود ستادهیکه مهرداد قبالً ا یبه سمت دمیچرخ. را قطع کردم یگوش

 دییبفرما

 ....همون خانم ... شما : دیپرس. فنجان برداشتم کی

 ممنون... بله : گفتم

 زیکه دور م يخدمه ا يرا از تکاپو نیا. کم کم موقع شام بود. بپرسد يشتریب زیرا برگرداندم تا نخواهد چ میرو

. کرد وقتش است دییانداختم و او با چشم انگار تا یبه عل ینگاه مین. دمیفهم یبودند م ستادهیبزرگ کنار بار ا

 ونیبه هما. هردوشان کنجکاوانه و دلخور نگاهم کردند. ونیو هما دیاز قهوه خوردم و رفتم طرف ناه یکم

 میصحبت کن یخصوص شهیم: گفتم

 ؟یخصوص: ابرو به هم گره کرد دیناه

. بودم دهیهردوشان را قبالً د. شناختم یهردوشان را م. برگشتند طرفم اریاخت یما بودند ب کینفر که نزد دو

همزمان  شانیکیهردوشان به من لبخند زدند و . ارشیدوست دختر ک شانیکیهردوشان کارمند شرکت بودند و 

 ؟یخوشوقتم خانم بهشت: دراز کرد راو گرم به سمتم آمد و دستش  دینگاه کرد و تند نگاه را دزد ونیبه هما
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. انگشت سبابه اش نافرم بود. به انگشتانش نگاه کردم اریاخت یب. مطمئن بودم. دوست بود ارشیدختر با ک نیا

سوار نشده بود؟ از  شیخوب رو یناخن مصنوع نیهم يبرا. پرس شده باشد نیدرب ماش يانگار ناخنش ال

کنجکاو به  یدختر دوم. فتبعد هم عقب ر. دیدستش را عقب کش. دستش باال رفتم و به صورتش زل زدم يرو

هم به  گرینفر د کی. داشته اند يبا هم سر و سر ارشیدختر و ک نیدانست ا یمانگار او هم . او نگاه کرد

است که من  یدهن لق و وراج يکردم از آن دخترها یدهن باز نکرده حس م یحت. جمعشان اضافه شد

 ایب: گفت ونیهما میبگو يزیتا بخواهم چ. دوستشان نداشتم

کدام حواسشان  چیه ینه او و نه عل. حواسش به ما نبوداو  یهم زمان به مهرداد نگاه کردم ول. طرفش دمیچرخ

که خدمه  دمیو د کیرفتم به سمت راهرو بار ونیدنبال سر هما. کردند یطور وانمود م نیهم ا دیبه ما نبود شا

 یم یچ: راهرو گفت یکیتار يتو. شد تهکش ارشیکه ک یدرست مثل همان شب. وقت شام بود. آورند یشام را م

 ؟یبگ يخوا

 شناسم یرو م ارشیمن دوست دختر ک: آن که فکر کنم گفتم یدهنم را فرو خوردم و ب آب

 ...عکسشون رو هم دارم : کردم حیگند زده ام و حرفم را تصح دمیباره فهم کی به

 خب؟: فرستاد رونینفسش را ب قیعم

اون وقت  نیبش گهیمن و مهرداد به همد دنیمانع رس نیاگر بخوا: کردم بهش نگاه نکنم و مردد گفتم یسع

 به مهرداد دمیعکسا رو م

 ؟یکن یمعامله م يدار: گفت. بود دایاش کامالً پ ینگران کیتار مهین يراهرو يزدم به صورتش که تو زل

 .تکان دادم سر

 کجاست؟: گفت

گرفته بود دروغ  ادیزندان  يکه تو یوحش يشده بودم همان شاد. شیبار مطمئن زل زدم به چشم ها نیا

 خونه مون يتو: دیبگو

 اونجا رو وجب به وجب گشته سیپل ،یگیچرت م: زد پوزخند

 دادم یرو به شما نم شنهادیپ نیکرده بود من ا داشیو اگه پ: ام نهیس يرا حلقه کردم جلو دستم

 فکر کنم دیبا -

رم را کرده بودم و کا. باختم یخودم را م دینبا. بودم ستادهیراهرو ا انیهاج و واج م. را گفت و از من دور شد نیا

رفت به  یآرام آرام م تیجمع. رونیبرگشتم ب. قبول نکند یراحت نیبه ا ونیزدند هما یالبد خودشان حدس م
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 ونیتا بدانم هما تیوسط جمع گرداندمچشم . گشتند یهم بشقاب به دست برم يعده ا. شام يزهایسمت م

 دهیرا د ارشیگفتم واقعاً دوست دختر ک یم دیبا. گفتم یبه مهرداد م دیچطور؟ با ارشیدوست دختر ک. کجاست

او با دوست  يکجا بود؟ به جا. نبود ونیهما. مهرداد منتظرم بود. زهایاو قاتل بود نه؟ ملتهب رفتم طرف م. ام

 شده؟ يزیچ: به دختر انداخت ینگاه میو ن دیبه شانه ام کش یدست ردادمه. مواجه شدم ارشیدختر ک

 نه: خند زدملب. بود کمانینزد

 ایب: گفت آرام

تمام شود و بعد  یهمانیکردم م یصبر م دیبا. توانستم چشم از آن دختر بردارم یو من نم زهایطرف م میرفت

 کیکدام  چیه یشام ول زیو هردوشان همراه من راه افتادند طرف م ستادیهم آن طرفم ا یعل. گفتم یبهش م

. و مشغول زمزمه شد ستادیا رشکه کنا دمیرفت طرف دختر، د ونیکه هما دمید. زد یکلمه هم با من حرف نم

 نیهم يو برا ستادمیکه ا دیمهرداد د. رخش طرف من بود مین. لبخند زد. که دختر آرام آرام سر تکان داد دمید

 زمیعز ایب: گفت

 بگذار امیم: گفتم

مقابل  یعل. من زل زده بودمکه  یمهرداد برگشت به سمت. افتاده یکنم چه اتفاق یخواستم در ذهنم حالج یم

 باش یعیطب...  یگند نزن: مهرداد شد دیقرار گرفت و لبخند به لب مانع د شیرو

 باش یعیمهرداد طب: گفت یعل. مهرداد از پشت شانه ام افتاد دست

 ...طور  نیتو هم هم: رو به من لبخند زد یعل. تند سر تکان داد مهرداد

کنار دوست دختر  ونیکه موقع صحبتم با هما يخونسرد به دختر یلیو خ گرید یکرد به سمت تیرا هدا ما

: دختر گفت. دفعه پوزخند زد کیبعد . دانم چرا ینم. مهرداد زل زده بود به دختر. بود لبخند زد ستادهیا ارشیک

 دولتشاه؟ يشده آقا يزیچ

 ...نه : گفت

 ایب: رو به من گفت بعد

 یبشقاب. منتظر بود من شام بکشم. ردن با چند نفر شدو او مشغول صحبت ک زیم کیرفتم نزد همراهش

 ارشیو دوست دختر ک ونیکه هما یدوباره به سمت. حواسم به مهرداد بود که اصالً تمرکز نداشت یبرداشتم ول

. ها باشد همانیدر رکاب م دبمو یزبانیکرد مثل م یم یبود و سع دیحاال کنار ناه ونیهما. بودند نگاه کردم
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 یهم ب ونیهما یحت. گفت و سر تکان داد و به مهرداد نگاه کرد یگوش يتو يزیاو چ. نگ خوردز یعل لیموبا

 .به مهرداد نگاه کرد اریاخت

 امیمن م... شام بخور : کنار گوشم گفت مهرداد

 میبر: گفت یعل

هم قدم تند کرد و از ساختمان خارج  ونیهما. همه متوجه حرکتشان شدند. از ساختمان خارج شدند هردوشان

 شده؟ یچ: آمد سمت من و گفت دیناه. شد

 دونم ینم: و واج نگاهش کردم هاج

 داشت؟ ونیبه هما یقاتل چه ربط نیگفت که من قاتل را شناخته ام، اما ا یم بیغر یحس یول

 یداشتم م. دم نبودمن اصالً سر یسرد بود ول یلیهوا خ. رفتم رونیگذاشتم و مضطرب ب نیرا زم بشقاب

 يلرزان از پله ها ییبا پاها. زدم کجا باشند یحدس م. نبودند رونیکدامشان ب چیه. و دلهره جانیاز ه. سوختم

 شده؟ یچ ؟يریمکجا : تراس و گفت يهم خودش را رسانده بود رو دیناه. آمدم نییتراس پا

 نیریتلخ و ش يپر از خاطره ها یزمان کیکه  يهمان خانه ا. ندادم و قدم تند کردم به سمت خانه مان محلش

خانه نفسم  يجلو دمیرس یوقت. دیکش یخودش م يبه سو اریاخت یرا ب میحاال منبع اضطراب بود و پاها. بودند

 نیا يکه تو ییدرخت آبشار طال يخواست همانجا جلو یتوانستم راحت نفس بکشم و دلم م ینم. بود دهیبر

من  ارشینبود که ک ییهمان جا نجایا. جرات نداشتم جلوتر بروم. هن شومپ نیزم يبود رو انیفصل لخت و عر

شد و من  یتمام م یالیخ يوهاید هیکه جنگ ما عل ییداد؟ همان جا ینجات م یالیرا از دست دشمنان خ

بابا بود و در آن سکوت و . خورد یباز زنگ م لمیموبا. دیرزل یم میپاها. کردم؟ رفتم جلوتر یم داینجات پ

 بله بابا؟: جواب دادم.  زد یذوق م يتو يبدجور لیزنگ موبا نیکه بر فضا حاکم بود ا ینیسنگ

 زنهیحالت خوبه؟ دلم شور م: بود که گفت مامان

 امیم شهیخورن تموم م یاالن شام م... خوبه به خدا : باشم يکردم عاد یسع

 باشه قربونت برم: گفت مامان

به  ونیبلند هما يصدا. آمد رونیهمان دم مهرداد از خانه مان ب. بمیج يرا سراندم تو یکردم و گوش یخداحافظ

اول اون دختره حاال  ؟یراه انداخت هیشو چ نیا: گفت یم. را کنترل کند شیداشت تن صدا یسع. گوشم خورد

 کارا نیهم ا

 چه کار؟ ياومد نجایبرو شامت رو بخور ا: آمد سمتم مهرداد
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 ....شده مهرداد؟ قا یچ: گفتم

 زمیبرو عز...  سیه: لبم يگذاشت رو انگشت

ام  هیآنقدر مضطرب بودم که گر. نیپا چسباندم زم. به سمت مخالف تمیگذاشت پشت شانه ام و آرام هدا دست

 شد؟ یچ... تو رو خدا : گفتم. گرفته بود

برو : که به خاطر بغض دو رگه شده بود گفت ییرا دندان گرفت و با صدا نشییهم گذاشت و لب پا يرو پلک

 باشه؟ شتیپ امیم... فقط 

انگشت . دستش را گرفتم دیچشم ناه يشده؟ جلو یچ دیپرس یهم حاال کنارمان بود و م دیناه. دیترک بغضم

 ناراحت نباش باشه؟: را فشار دادم و بغض آلود گفتم شیها

 باشه: تکان داد سر

 مهمونا شیپ نیبر: دیطرف ناه دیچرخ بعد

 شده؟ یچ: هم مقاومت کرد دیناه یول. هل داد باًیرا هم تقر او

بداند که قاتل را گرفته  دینبا یشکیه یعنیلبم  ياگر مهرداد انگشت گذاشته بود رو. کرد یبه من نگاه م داشت

 دونم ینم: گفتم. اند

چشم ها . شود پاك کردم لیبه س لیرفت تبد یرا که م ینم اشک. قدم تند کردم به طرف عمارت. نکردم صبر

 برات شام بکشم؟: بود، آمد کنارم ارشیکه دوست ک يهمراه دختر. من بود يهنوز رو

 .بودم دهیمن ترس یول. زدیم لبخند

*** 

به صورت . رفت یسالن خاك گرفته راه م يقدم رو تو رضایعل. خانه يبرود و بعد برگشتم تو يتا شاد ستادمیا

که  یکس. بود ختهیام به خاطر او درهم ر یکه زندگ یزن. بود نگاه کردم ستادهیکه مقابلم ا یو خونسرد زن يجد

انگار نه انگار  یول. از آن بدتر قاتل برادرم بود وبه خاطرش مرده بود  تایآناه. دوستش داشتم به زندان افتاده بود

درهم  يطور از معادله ها نیکه ا یدانست؟ کس ینم. نجاستیدانست چرا ا یهم نم دیشا. مهم باشد شیکه برا

دانست باهاش  یبود مطمئناً م دهیکش رونیاهداف خودش ب يمعادله خوب برا کیدور و بر ما  ياقتصاد ختهیر

و  یآدم دست و پا چلفت کیبود که مثل  دیکه به خرج داده بود بع یبا آن همه هوش و ذکاوت  یول میچه کار دار

 .میاو ندار هیعل یچیخونسرد بود چون هنوز مطمئن بود ما ه نیهم يبرا. رفتار کند دهیترس

 ؟یهست یمنتظر چ: گفتم يانور به
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 هیدییتا يسر هیمنتظر : نگاه کرد یمن و عل به

 میهم به من ن یجز اوهوم گفتن و سر تکان دادن و گاه. را جواب داد یگوش. لحظه تلفنش زنگ خورد نیهم

راحت  يزیبابت چ الشیکه خ یمثل کس. رفته رفته لبخندش پررنگ شد. زد ینم یحرف چیانداختن ه ینگاه

که  يا هیفرض. ساخته اند درست بوده یکه با عل يا هیفرض يانگار منتظر بود که مطمئن شود همه . شده باشد

گدار  یاتاق منتظر بمانم مبادا به خاطر دانستن جواب آن ب رونیپشت در اتاق شرکت ساختند و از من خواستند ب

را  زیشام همه چ زینبود سر م دیحق داشتند، بع. بر آب شود نقش زیرفتار کنم که همه چ يجور ایبه آب بزنم 

دست و پا زده بودم هم  یو خستگ يدیگرداب عذاب وجدان و ناام درکه  يچند روز نیدر تمام ا. خراب کنم

خواستند  یفقط م. اند افتهیننشسته بودند و باالخره حاال مطمئن بودند جواب را  کاریب يو هم بهرام انور یعل

 .کشف باشم نیا کیتمام شود تا خودم هم شر تایآناه عییشمراسم ت

خب االن : ستادیا شناختمشیکه خوب م يو خونسرد یتلفنش را قطع کرد و پشت به من رو به قاتل لعنت يانور

راه دوم هم که ....  یرو کشت ارشیچرا و چطور ک یمثل بچه آدم از اول تا آخر بگ نکهیا یکی...  يدو راه دار

 .یانکار کن... معلومه 

 .... دیکن یمن رو مجبور م دیدار د؟یگیم یچ دیفهم یم چیرو کشتم؟ ه ارشیبگم ک -

 ؟یکنیچه کار م نجایا یستین ارشیاگر تو قاتل ک: جلوتر رفت یعل. بودم ستادهیبه در ا دهیهمچنان چسب من

 نجایا ادیمن خواستم ب: دیغر ونیهما

 و دوست دخترش؟ ارشیدنبال عکس ک ادیب نیا يبخوا دیعذر بدتر از گناه؟ چرا با: مزد پوزخند

 .به تاسف تکان دادم يسر

 با شما کرده؟ يچه معامله ا: گفت ونیرو به هما يانور

 داره یبه شما چه ربط: پوزخند زد ونیهما

 یکرده که از خون پسرت گذشت يخوام بدونم چه معامله ا یمن م... به من ... به من بگو : رفتم طرفش یعصب

از دستم  يکار گهید ده،یخروار خاك خواب هی ریز ارشیک: دیآه کش. تلخ و شماتت بار. تلخ نگاهم کرد ونیهما

 کردم نیتو رو تضم ندهیحداقل آ یول...که برگردونمش  ادیبرنم

 من؟ ندهیآ: نگاه کردم ونیدوباره به هما. را فرو فرستادم میآب گلو. نگاه کردم يو انور یبه عل. خوردم جا

 شده یبدم چ حیبگذار برات توض: گفت يانور
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بر  انیبود که از راه م یدنبال کس.... خانم  نیا: گفت. بود ستادهیهمه ما ا يپنجره، حاال رو به رو يجلو ستادیا

 پولدارش کنه

درنظر گرفته بود  شیبرا ونیکه هما یبود، همان لقب کهیلقب زن قیکه واقعاً ال یاما قاتل لعنت. دیآه کش ونیهما

 خب بگو: گفت یرو به عل يانور. چنته دارد يتو یچ يخونسرد منتظر بود بداند انور

 يسواال دنیدانشگاه به خاطر دزد شیترم ش: ستادیبه زنک ا کینزد يو در فاصله ا ونیطرف هما دیچرخ یعل

دفعه ماست  کی یبعد همه چ یول یرفت شیاج پکالستون تا مرز اخر يترم و فروختنش به بچه پولدارا انیپا

سواال رو ازش کش رفته  که ياستاد. شد یمن فکر کنم بدونم چ یشد ول یچ دیهم نفهم یکس چیه. شد یمال

و اونم گند تو رو  یقرار شد تو آبروش رو حفظ کن. يمعامله کرد هیباهاش . از قبل باهات رابطه داشت يبود

 یبش لیخب تا از دانشگاه فارغ التحص یپرونده محرمانه دانشگاهت ضبط شده بود ول يتو نایا. کنه یماست مال

 ییموردها نیهمچ یدختر جان وقت یول يو پاك کرد يدیکش رونیب گهیاون پرونده رو هم با چندتا رابطه د

 زیبه ر زیر. دانشجوها اونجا پرونده دارن يهمه . دنیم لیتشک گهید يجا هیپرونده هم برات  هی شهیگزارش م

گزارش  ییبعداً به جا ستیقرار ن زایچ نیا...  يحدس نزده بود گهیجا رو د نیا. کارهاشون هم داخلش هست

 یحت...  ومدهین يزیچ نیهم همچ يکه باهاشون کار کرد ییکه شرکت ها ییاستعالم ها يتو یحت... بشه 

تا به وقتش ازش استفاده کنن  دارنیرو نگه م زایچ نیا... نداره  یبهشون دسترس یهم کس سیپل قاتیتحق يتو

 .به نفع ما چیه کیباشه پس  یفکر کنم االن وقت خوب... 

 جهیاونجا به نت. يکارت رو شروع کرد کیشرکت کوچ هیبا  ياومد رونیاز دانشگاه ب یوقت: ستادیا يانور کنار

 یول یبزن بیبه ج يزیچ هیو  یکن يدست کار یکم هیو فروش  دیخر يمعادله ها يتو یتون یکه م يدیرس

واسه . ساده و رو هستن یلیکهنه کار خ يبازار هی يمعادله هات برا یکه بفهم يخب هنوز اونقدر کارکشته نبود

دله دزد طرفه که  هیثبت نشده چون صاحب کارت فکر کرد با  ییهم جا یکی نیا. رونیانداختنت ب پایبا ت نیهم

شد و ما  یبهش اشاره م سیپل قاتیتحق يحداقل تو کردیکار رو م نیا که اگر. کنه تیازش شکا ستین يازین

گرفته که  هیدییو تا يکه کارت رو شروع کرد ییرفته همون جا یکی النا نیهم یول. میدیرس یزودتر به تو م

 يچرا و چطور از اونجا اخراج شد

 نیا. يکارت رو شروع کرد گهید يجا کی. یپا پس بکش یراحت نیکه به ا ينبود یتو آدم یول: ستادیا راست

به  يبهتره به جا يکار و بارت اونقدر رونق گرفت که حس کرد. تر دهیچیپ يو معادله ها شتریبار با تجربه ب
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به ساختن اعتبار  يبود که شروع کرد ينجوریا. یقلنبه بکن يگذار هیسرما هی کیکوچ يزدن پول ها بیج

 ؟يچطور. خودت يبرا

تا نقشه  يوسوسه اش کرد. يبا صاحب شرکت زد و بند کرد: طرفش دیبه من انداخت و دوباره چرخ ینگاه مین

 شتریاز پول ب یک. هم نبود يبد شنهادیخب پ. نصف نصف دیبهتون رس یتو رو قبول کنه و در عوض هرچ يها

 رونیاز ب یبل که هرکقا يروین هی يو شد ياسم و رسم به هم زد. يکرد دایدفعه ارتقاء درجه پ کی. ادیبدش م

نبود شراکت  يازین گهید یبارت رو که بست. داشته باشه يکارمند نیهمچ هیکرد آرزو داشت  یبهت نگاه م

پوال  نیا. يزد یم بیبه ج یپول قلنبه و حساب کی دیفقط قبلش با يکار خودت رو راه بنداز یتونست یم. یکن

 .به شرکت دولتشاه دیکه نوبت رس ودب يجور نیا دنیبزرگ خواب يشرکتا يهم تو

همه عرضه و  رونیکه از ب يقابل بود ریمد هیحاال : به هم قفل کرد نهیس يرا رو شیمقابلش و دست ها ستادیا

اونقدر چاق و چله  یشرکت نیهمچ يایچون ماه. بازتر بود یلیخ یلیخ يبساط دزد نجایا. دنیدیجسارتش رو م

....  یسود بکن يکار کرده بود شرکتاون دوتا  يکه تو ییزه کل سال هااندا شونیکی دیاز ص یبودن که بتون

ممکنه  یهم زرنگ باش یو هرچ یکن سکیهم ر یهرچ نکهیا. داد ادیبهت  يزیچ هیشرکت  نیا يکار تو یول

 نکهیمثالً ا. یمطمئن نکن يگذار هیسرما هیپس چرا . يشدیو اون وقت بدجور کله پا م یاشتباه کن ییجا هی

وارد  نیوزنه سنگ کیسهامدار و  هیمث  یکه بتون يپولدار نبود ونقدرهنوز ا. شرکت نیاز خانواده ا یجزئ یبش

 یبر رو انتخاب کن انیبه صاحب شرکت و راه م یمث زالو بچسب یتونست یم یول یگود بش

مهرداد ... دولتشاه  ونیهما. بود زتیم يرو نهیسه تا گز: داد رونیباال گرفت و رو به سقف نفسش را ب سر

اونقدر به خودش و عرضه هاش مطمئن بود که . روشن بود فشیمهرداد که تکل.... دولتشاه  ارشیدولتشاه و ک

قطره از منافع شرکت کف  کی دادیممثل آنا هم کنارش بود که اجازه ن وانهیزن د هی. خدا رو هم بنده نبود

پس مهرداد . هم نبود دنیچون اهل هرز پر. اد اثر نداشتمهرد يبر رو انیتو بچکه و تازه اون راه م يدستا

 چیه. رِند بود ونیچون هما. رفت یراحت کنار م یلیهم خ ونیهما....  ارشیو ک ونیموند هما یم. حذف شد

که  يکار تینها. ستیخطر ن ياونکه مطمئن بشه پول و ثروتش تو ازداد قبل  یرابطه نم کیوقت دم به تله 

 يتو مجبور بود نکهیا گهیدرصد ناعادالنه و د هیاونم با . هات يگندکار يشراکت بود توکرد همون  یبرات م

 سکیهم ر ،يرختخواب باج بد يکه هم تو. در شان تو نبود گهید نیو خب ا یرختخواب هم باهاش باش يتو

خودت خوب . نباشه يکه داد یهمه باج نیاندازه ا رسهیکه بهت م یو هم پول يبه جون بخر ییهاخطر رو تن

 یبود که وقت نیواسه هم. رهینم رشیکه آب ز خوابهیم ییکهنه کار خوب حواسشه جا يبازار هیکه  یدونست یم
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 ينارو خورده بود دهیدبارون  يگرگا نیاز ا يمطمئنم قبالً چندبار. يدیشد خودت رو کنار کش کیهم بهت نزد

 رشایموند ک یپس فقط م. يو تجربه پس انداز کرده بود

 .آمدم نییپا دیرس یکه بعد از چند ماه مستعمل به نظر م یفیتنها مبل خاك گرفته و کث يحال رو یب

. دیکش رونیراحت لقمه چرب و نرم تو رو از دستت ب یلیخ ونیهما. اومد شیپ یمشکل هی یول: گفت يانور

 یلیخ. يگذاشته بود هیاز خودت ما یلیچون خ. بود نیسنگ یلیبرات خ نیانگار ا یول بایدست د يگذاشتش تو

 یم شیاسم تو رو پ ارشیک یتا وقت...  یخودت رو اونجا محکم کن يجا پا یتا بتون يمهره حروم کرده بود

خودش رو محکم کرد و بعد  ياول جاپا. کرده بود تایکه آناه يهمون کار... بتونه بهت اعتماد کنه  ونیکشه هما

 درسته؟.... اون رو به عنوان عروس خودش قبول کرد 

 شماست التیتخ نایا: زد پوزخند

 م؟یچرت و پرت ها رو گوش کن نیو ا مینیقراره بش: کرد ونیبه هما رو

 یگوش کن دیشده پس با شهیش يشش ماه خون من تو. میندار يکار نیجز ا: گفتم

و  فیساسان شر يبرا ينامه فرستاد هی. يریرو بگ ونیحال هما یگرفت میتصم جهیدر نت: نفس گرفت يانور

مشت  يتو شیریعقب و دوباره بگ يرو هل بد بایکه د... وارد معامله بشه  ارشیکه با ک يوسوسه اش کرد

کرد به خاطر  یبود و فکر م هکرد دایپ یچون ناتوان.... بکنه  يکار نیاومد همچ یهم بدش نم ارشیک... خودت 

 دور شدن از توئه

 نیکه ا یتو هم شک داشت اره؟یشرکتا رو برات درب ستیسازش ل یخواست یم نیهم يبرا: گفتم ونیبه هما رو

 است؟یهرزه پشت قضا کهیزن

 به نوبت یهمه چ... مهرداد آروم : گفت يانور

 یتا فکر کنه بدون تو م يدرو اغفال کر ارشیک يبگم چه طور يخوا یم ؟یاعتراف کن يخوا ینم: گفت یعل

 ره؟یم

 سرتونه يتو یچه مزخرفات گهیخوام بدونم د یم... آره بگو : پوزخند زد یعوض ي دختره

خواست احساسات  یم. کند یپشت او را خال ونیخواست هما یم. دیگو یها را م نیاز عمد ا یدانستم عل یم

 .دار کند تا او وا بدهد حهیرا جر یمرد سنگ نیا

تو به . مهم نبود نیا. تر بود کیاز تو کوچ ارشیک: هوا پخش شد ياز غبار تو يداد به مبل و رد هیتک یعل

 ارشیبود که ک نیمشکل ا. یرو راحت اغفال کن يپسر نیکه همچ يهات اونقدر مطمئن بود ییخودت و توانا
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خب انگار  یود ولپدرش ب وتابع نظر برادر . کرد يگذار هیروش سرما یراحت نیشد به ا ینم. محکم نبود

 ییکه باهاش توانا شدنیچالش جذاب حساب م هی شتریب. شدنیسر نترس تو مشکل حساب نم يمشکالت برا

که حاضر بشه به خاطرت  یکن کیرو اونقدر به خودت نزد ارشیک یتونست یاگه م. یخودت رو محک بزن يها

 رونیب يبرا یمطمئنم حت. دولتشاه تاز شرک یجزئ يشدیتو هم م. شدیحل م یبجنگه اون وقت همه چ

به دلخواه  یو بعد همه چ ياومد یم رونیب يچالش جد نیاز ا دیفقط با. ینقشه داشت یهم کل تایانداختن آناه

پسر پولدار  کی يبرا ختنیعشوه ر. يرو با عشوه از راه به در نبرد ارشیمن مطمئنم که ک. رفت یم شیتو پ

رابطه  کیبا عشوه فقط . ینگر باش ندهیآ يگرفته بود ادیتو  یول. ننیبیرو نم هطراب ندهیکه آ هیاحمق يکار دخترا

اون معدن رو  يهمه  شدیم یچرا وقت. خودش معدن گنج بود ارشیک یول. شدیم بتیمقدار پول نص هیبند و  مین

. يکرد یم جشیو گ يدیپلکیشد که فقط دور و برش م يجور نیا ؟یفقط بهش ناخونک بزن یتصاحب کن

خواست بهت  یو تا م يدادیبهش پر و بال م. به کار يدادیرو ربط م زیو بعد همه چ يزد یلبخند م هشب

 .کشمکش يموش و گربه، باز يباز. يدیکشیبشه عقب م کینزد

تنه همه اش رو  کیانگار تو خودت  یول دنیآموزش م یمخف يرو به مامورا ایباز نیهمه ا یدون یم: زد لبخند

بهت  شتریب نیهم يبرا. یهست رشیمطمئن نبود که تو هم درگ یتو شده بود ول ریدرگ ارشیک. يگرفته بود ادی

 کیبه  لیتبد ارشیک يبرا يشد ئنمطم یخواستت و وقت یم شتریب. دیپلک یدور و برت م شتریب. کردیدقت م

. يایکه جلو م یتو هست نیکه نفهمه ا يآهسته جور یلیخ. نرم یلیخ. يجلو اومد واشی واشی يآرزو شد

. بذار بهت بگم شه؟یم یبعدش چ فتهیب یاتفاق نیهمچ یوقت یدون یم. ارهیکه فکر کنه داره به دستت م يجور

قدم اول رو خوب . از دستت بده يجور چیخواد ه ینم رفآدم باارزش که ط هیبه  یشیم لیاون وقت تبد

رابطه  نیا یبهش گفت. بنده ات شده بودچون . دادیگوش م یگفتیم یهرچ ارشیک گهیحاال د. يبرداشته بود

نفر بفهمه  کیاگر  یحت یبهش گفت. افته یهردومون به خطر م ندهیچون آ. بفهمه یکس دینبا. ستیدرست ن

 .شیبخشیو نم یکن یولش م

به طرف عذاب وجدان  یکه خوب بلد باش یبه شرط ه،یجذاب يباز یلیعذاب وجدان خ يباز: دیو خند ستادیا یعل

مدت ازت  هیکه بعد از  ينبود یدختر دم دست هیتو . تو رو به خطر بندازه دیکرد نبا یحاال حس م ارشیک. يبد

مادر کنجکاو  هیدونست  یم یاونم وقت. دنبو شیزندگ ياز تو تو يرد چیاز دستت نده ه نکهیا يبرا. خسته بشه

برادر  هی. رهیاون تا فرحزاد م »ف«حواس جمع داره که اگه بگه  يبابا هی. کنهیم شیزندگ يداره که سر تو

چشم به هم زدن  هی يبرادرش نشسته و اون وقت تو يپا ریدختر بزرگتر ز هیبو ببره  هیبداخالق داره که کاف
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 نیا متیبه ق یکه فکر کنه تو به خاطر اون حت يقدر عذاب وجدان داده بود نرو او ارشیک. کنه یاخراجش م

حاضر شده بود با  یحت. گذاشت یجا جا نم چیاز تو ه یچیبود که ه يطور نیو ا يایباهاش راه م يخطرها دار

 مکم کم نوبت قدم سو. تماس هاش نباشه ياز تو تو يرد چیکه ه رهیخط تلفن جداگونه با هات تماس بگ هی

 یمرگ و زندگ يباز. دیرس یم

دفعه  کی يده بود که بخواشما اونقدر گرم ش یرابطه رختخواب: ادامه داد ونیو رو به هما ستادیبهش ا پشت

که مجبور بشه دنبالت  يجور یبش بیغ شیاز زندگ یخواست یم. یو اون رو شوکه کن یبکش رونیخودت رو ب

دفعه  کی. خوب بود یهمه چ نجایتا ا. بجنگه هیبه خاطرت با بق يبد شنهادیبعد بهش پ. هم بدوئه ایتا ته دن

که فکر کنه  يجور یداغونش کن یخواست یم. بهت فکر کنه دیشما تموم شده و نبا نیب یهمه چ یبهش گفت

 .یدردش فقط تو هست يدوا

 ونیهما. اتفاق بد افتاد هیوسط  نیا یول. رهیمیتو م یکه فکر کنه ب يجور: ستادیو دوباره مقابلش ا دیچرخ

وصلت  بایبا د دیرو خواست و بهش گفت با ارشیک... ییتب داغ جدا نیا يتو. گرفت کارگاه علم کنه میتصم

خوب  یلیتازه از دستت داده بود خ ارشیکه ک یدرست وقت... خواست  یرو م نیزودتر ا یکم هیاگر فقط . کنه

بگه تو رو  یحت. و بگه نه ستهیپدرش با يرو يکه محکم تو شدیاون قدر مضطرب م ارشیاون وقت ک. بود

. از نبودن باهات افسرده شده بود ارشیفت که کرو گ نیا یوقت ونیهما. نبود اریشانس باهات  یول. دوست داره

 نه؟ يشد یعصبان یلیخ. موافقت کرد شنهادیپ نیراحت با ا یلیخ نیهم يبرا. بود دهیبر

که ازشان حرف  ییآموزش ها نیا... کرد  یم حیتشر رضایکه عل یترسناک يویسنار نیا. دیترک یداشت م سرم

 ...زد  یم

 به منم بده: گفتم. آتش زد يگاریس يانور

درکاره  یکارگاه يدیفهم یوقت: گفت يانور. میهمه مان ساکت بود. را با فندك داد دستم گارشیس پاکت

طرف در  نیاز ا یاونم وقت. یبود راحت از ماجرا کنار بکش فیح یشه ول یمال تو نم گهید ارشیکه ک يدیفهم

 يجور نیا. يبد بایرو به ساسان و د اسرین گنده مثل شرکت پوئ هی يمجبور شده بود یجعل يزد و بندها يازا

 یهم م بایشد و ساسان و د یزد و خوشبخت تر از قبل م یکارگاهش رو م ونیهما. شد یکارهات بدتر خراب م

بزرگ  يامپراطور هیبا هم  ارشیو ک باینبود بعدها د دیو بع شدنیو گردن کلفت تر م اسریشرکت  يرفتن تو

واسه . یعده پولدار باش کی يخاطر نداشتن پول فقط مهره باز هکه ب هیانصاف یب یلیخ يبسازن و تو حس کرد

 يدینقشه خوب کش هی نیهم
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 خوام بشنوم یبسه نم: از جا بلند شد یعصب ونیهما

 سرت کاله گذاشت؟ يکرده نه؟ چطور ییکارا نیهمچ يکرد یفکر نم...  يبشنو دیبا: گفتم

 نیبرگرد: را سد کرد ونیراه هما يانور

که حشمت  يبا اون مرسوله ا يجور نیا... درکاره  یکه کارگاه يحشمت رو خبر کرد: رو به همه ما ادامه داد و

و حشمت رو هم  یوارد معامله بش اسریسر فرصت با شرکت  یتونست یبعد م. خورد یم نیکارگاه زم دیخر

به در  دونیکه از م یبیرق يبه جا یتونست یم. هم داشت گهید دهیفا هیکار  نیخودش، ا يسرجا یبنشون

کارگاه  يدیفهم یاوضاع بر وفق مرادت بود مخصوصاً وقت....  یشرکت بش نیخودت وارد معامله با ا يکرد

 اسریواسطه شرکت دولتشاه و  یبش یتونست یم يجور نیا. ادیمجبوره باهات کنار ب ونیورشکسته است و هما

با  ونیچه بسا هما. یآرزوش رو داشت شهیکه هم یگاهیجا. یبرس یخواست یکه م يزیو باالخره به اون چ

 کرد یهم موافقت م ارشیازدواج تو و ک

بازم نقشه هات ... منتها : باز گفت يانور. زدم و چشم بستم یقیپک عم گارمیبه س. دادم به مبل هیرا تک سرم

رو به  هیکارگاه ورشکسته است و باهات مشورت کرد که چطور قض دیفهم ارشیکه ک یاونم وقت. گند زده شد

اگر . پا يحاال شده بود سنگ جلو زوهاتآر گاهیتو رو برسونه به جا يروز هیکه قرار بود  یارشیک. بگه ونیهما

اون وقت . شد با حشمت وارد معامله بشه یمجبور م ونیگفت اون وقت هما یکارگاه رو م یورشکستگ هیقض

گرون تر آب  ونیبزنه با کمک بازار هما نیبود تا باهاش شرکت دولتشاه رو زم دهیرو که خر يمت مرسوله احش

که  اسریرابط شرکت دولتشاه و  یبش یتونست ینه تنها نم يجور نیا. واز ن يکرد و باز روز از نو روز یم

با کمک اون مرسوله  یتونست ینم گهید یقدرتمندتر شده، حت گاهشیجا باید ینیبب يشد یبرعکس مجبور م

 دیبا نیهم يبرا. کنه یبود که گندها رو ماله کش ونیچون هما. یکن فیضع اسریشرکت  يرو تو تشونیموقع

سر نقشه  یگشت یبه اون شرکت و دوباره برم يدادیو بعد مرسوله حشمت رو لو م یکشت یرو م ارشیاول ک

 گاهیبه هرحال جا...یشناخت یکه م ییشرکت دولتشاه و معامله با کله گنده ها یشدن به ناج لیتبد... خودت 

که همه  یکس ای یکشتیخودت رو م دیبا ایو  ياز همه رو دست خورده بود ،يرو از دست داده بود یبزرگ

 اددیبهت م یفرصت هیبهتر بود چون دوباهر  یکشتن دوم. هات رو مفت و مسلم بر باد داده بود يگذار هیسرما

 يباز يآدم مهمه  یبش
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 یم يدیرنگش رو به سف. بود نیخشمگ ونیهما. پا خاموش کرد ریانداخت و ز نیزم يرا رو گارشیس يانور

هست؟ چطور به  یک یجعل ستیچطور نتوانسته بودم بفهمم رابط ساسان و آن ل. بودم نیمن غمگ یرفت ول

 است؟ سریکامل به بازار فروش م ییفقط با آشنا ينقشه ا نیبود همچ دهیفکرم نرس

 ه؟یک ارشیقاتل ک يما شده مطمئن شد يمشتر نزویگفتم شرکت ک یاون شب وقت: گفتم ونیبه هما رو

 ؟یاضیخانم ر یکه تو قاتل یاعتراف کن يخوا یهنوز نم: گفت یعل. به تاسف تکان داد يسر

او قاتل  دمیکردم که چطور نفهم یفکر م نیاو من به  دیپر یپلکش م. خونسرد نبود گریحاال د وانه،ید ي کهیزن

 است؟

 هستن یمن قاتلم، خود من به مرحوم دادخواه خبر دادم معامله ها جعل دیبگ دیتون یشما نم: گفت یاضیر

 یکس چیکه ه يخبر داد...  يبود دهیکش ينقشه بزرگتر ینداشت، وقت يا دهیخبر دادنش فا گهید: گفت يانور

 ینشست ایشک نکنه تو پشت قضا

 نبودم یمهمون يمن اون شب تو: هم حلقه کرد و گفت يتو دست

 همون شب شیک یدر عوض دوبار رفت یول: گفت یعل

 .کردم نگاهش

بعد ...  يکرد میقا یکیتار يو خودت رو تو تیبا نامزد تقلب...  يخودت فرستاد يرو جا یکیبار اول : گفت یعل

 اسریو شرکت  بایراز معامله د ياحتماالً مجبور شد....  رونیب شیو کشوند یکال انداخت سیم ارشیک يهم برا

....  یداشت یواقعاً سر نترس...  رونیب ادیتو ب کربه راه حل ب دنیتا به خاطر دونستن ماجرا و شن یرو براش رو کن

 خونه باشه؟ يتو یکس يداد یدرصد احتمال نم کی

 یمهمون ادیحتماً م يمطمئنش کرده بود شاد ارشیچون ک... نه : دمیکش آه

 یدانست چون خودش به مندل یم. زند یحرف باباش حرف نم يدانست رو یم. شناخت یرا م يشاد ارشیک

 .یهمانیچند روز قبل از م. شرکت آشنا شود خوب است يبا بچه ها يگفته بوده که اگر شاد

 شد؟ یخب بعدش چ ادیب ارشیتا ک ینشست: گفت يانور

 دیرو تموم کن يباز نیبه نفعتونه ا: نگاه کرد ونیخونسرد به هما یاضیر ارای

 میخالص بش یکنه از ورشکستگ یکمک م شناسهیخانم م نیکه ا ییرابط ها: رو به من کرد ونیهما

شرکت را از  نکهیانتخاب ا. توانستم انتخاب کنم یبود که م یحاال همان وقت. به من زل زدند یو عل يانور

زن دستش به  نیو فراموش کنم ا دهیکش يکه شاد ییتمام زجرها ينجات دهم و چشم ببندم رو یورشکستگ
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نفصل از پشت شاخه  يدر ا الحا. پنجره ياز جا بلند شدم و رفتم جلو... برعکس  ایآلوده است و  ارشیخون ک

بود؟ اگر  تادهسیپنجره ا نیچندبار پشت ا يشاد. نمیتوانستم آن طرف را خوب بب یدرختان م انیعر يها

 ریکه ز ارشیآوردم که ادامه بدهم؟ ک یکرد بازهم همراهم بماند؟ خودم دوام م یشدم قبول م یورشکست م

 ارشیک يچطور یبگ دیقبلش با یول... قبول ...باشه :  یاضیطرف ر دمیپوزخند زدم و چرخ... بود  دهیخاك خواب

 یرو کشت

 داره براتون؟ یچه نفع: ابرو به هم گره زد ارای

 بفهمه حرص و طمعش چه کار کرده با ما دیبا...  یکشت يبدونه پسرش رو چه جور دیبا: اشاره زدم ونیهما به

 بس کن مهرداد: اخم کرد ونیهما

 دیپر یاگر اون نم....  يریتا حالش رو بگ يافته، حداقل االن فرصتش رو دار ینم یاتفاق چیه یتا نگ: گفتم

 يبود دهیخودت رس گاهیزنده بود، تو هم به جا ارشین کتو اال ينقشه ها يتو

 خب یلیخ: گفت ارای

 .اش کرده ام یبود عصب معلوم

 شنومیم: گفتم

 نایا ينه جلو: اشاره کرد یو عل يانور به

 هاتون لیموبا: تر و گفت کیآمد نزد. باشند رونیهردوشان خواستم ب از

را برداشت و خاموش کرد و بعد  لیموبا يدستگاه ها. طور نیهم هم ونیهما. را پرت کردم طرفش لمیموبا

 گفتم بایو زد و بندهاش با د اسریمختصر راجع به شرکت  یلیخ: گفت

 بشه؟ یکه چ -

خواستم حس کنه من  یم...  کنهیبگم گوش م یهرچ يجور نیدونستم ا یخواستم به من اعتماد کنه، م یم -

 خالصش کنم تیتونم از اون وضع یهستم که م یتنها کس

 ؟يچطور سم رو بهش داد -

رو  يکار چیعرضه هستم و ه یاول خودش شروع کرد به عز و جز که من ب یول... دونستم ناتوانه  یم -

من باهاش  شیبعد از نامزد... منظورش به رابطه خودمون بود که خراب شده بود ... نتونستم درست انجام بدم 

جفت گوشم باشه بفهمم چه  ستیبد ن دمیمنم د... اومد دور و برم  مدت خودش هیبعد از .... نداشتم  يکار
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مدت بعد اعتراف کرد چه  هیداره و  یحس کردم مشکل....  گهید مینداشت يرابطه ا یول....  دیکن یم ییکارا

 ... قیخواستم از همون طر یمنم م.... داره  یمشکل

جنازه  یزمان کیکه  ییبدبخت زل زده بود به جا يرمردیمثل پ ونیهما. روشن کردم يگرید گاریس یعصب

 .افتاده بود ارشیک

 یرو بگو لعنت نیا ،يبهش اون سم رو داد يچه طور: گفتم

 .بود محو نشده بود ختهیر ارشیکه از دهان ک يدیکف سف يکه هنوز لکه ها ییبود همان جا ستادهیا حاال

 یخورد ول عیدو سه قلپ از اون ما.... کنه حالش بهتر بشه  یآوردم که کمک م ییدارو هیبهش گفتم براش  -

 بخوره شتریکردم حاضر شد ب رشینتونست و من تحق یوقت یکنه ول يکرد کار یسع... بخوره  شترینتونست ب

 یخواست یم متیق نیبه ا: گفتم ونیرو به هما. اعصابم متشنج شده بود. به گوشم خورد يخرخر گربه ا يصدا

 ؟يگذراز خون پسرت ب

 ....که  ستین يجور تتونیتموم شده وضع یاالن همه چ: گفت ارای

 ساسان؟ يبرا يچرا اون عکسا رو فرستاد: گفتم

به هرحال اون خودش از قبل گند زده بود با فروختن ... آنا رو هم از دور خارج کنم  يطور نیخواستم ا یم -

 ... یطرح به فرح

پلن  هیاون هم  دیشا ای ت؟یحسن ن يبرا يرو جور کرد نزویمعامله با ک ؟یخب پس قراره با ما معامله کن -

 آره؟ ادهیز یلیخ هاتییتوانا يمرحله نشون بد نیبه ا يدیبود که اگر رس نیگزیجا

 فرق کرده طشیمعامله شرا گهیاالن د: میزل زد به چشم ها مغرور

 ؟یچه فرق -

 دیعضو سهامدارها بکن دیپس خفه کردنشون با خودته و من رو هم با...  دنیاون دوتا احمق هم فهم -

 ؟یدون یرو م يزیچ هی: گفتم

گول تو  رمردیپ نیا نیواسه هم... کهنه و منسوخه  یلیتو خ يهایباز: مقابلش ستادمیراست ا. نگاهم کرد ساکت

دونم  یمن م یول.... هره رو بخره و م چیکه اون خروار پ یحشمت رو مجاب کن یتونست نیواسه هم... رو خورد 

کردن پول تو گاوصندوق  میو قا دنیکش نقشهدوره تو پستو  گهید.... چرخه  یپاشنه گذشته نم يرو گهیبازار د

 يخوا یبا همون آتوها م...  گهید گمیدرست م....  يگردن کلفت دار يها يکه از مشتر ییاون آتوها... گذشته 
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و اون و  نیبوده، آتو گرفتن از ا نیچون تا االن هم کارت هم شهیآره؟ نگو نه که باورم نم یوارد معامله بش

 بایفروختنش به رق

 .ماندم ساکت

 حشر و نشر دارم ییمن با چه کسا یدون یجور باشه شما نم نیکه ا رمیخب، گ: دهنش را فرو داد آب

چه  یاز ک قایدق ینیبب یکنیونجا خوب فکرهات رو مزندان و ا يریتو م م،یبکن گهیمعامله د هی ایب: زدم پوزخند

خوبه؟ اون وقت من هم  يکه به ساسان داد یستیل يدر ازا ،یکن یکامل شد خبرم م ستتیل یوقت يدار ییآتو

تونم  یرو دارم و اگه بخوام م دمخو يکه من هم دوستا يدید. یزجر بکش یلیزندان خ يدم تو یاجازه نم

 یبه مرگ بش یراض ادیکه قبل از اون که حکم اعدامت ب یاونجا رو برات بکنم جهنم

. را محصور کرده بود ارشیک یالیکه جنازه خ یکه رد گچ ییوسط اتاق درست جا یسنگ يمجسمه ا مثل

 .ساکت نگاهمان کرد

 امکان نداره: گفت

حشر و نشر  يو چطور یدونه با ک یشک نکن م... دانش ... در ضمن اون همکار دهن لقت  د،ید میخواه: گفتم

 کنه یآدم فروش ینیریکه خوب هم بلده واسه خودش یدون یم ،یداشت

قبل از تو همه  ،یبکن يکار چیه گذارمیبودم؟ نم یبا ک... دادم اون بفهمه  یمن اجازه م دیکنیفکر م: زد پوزخند

 کنم یکارهات رو خراب م

 زندان؟ ياز کجا؟ تو: زدم قهقهه

 یم: دیبه شانه ام کش یدست یعل. برگردند داخل يو انور یدر را باز کردم و خواستم عل. بزند یندادم حرف اجازه

 یکن یدونستم کار درست رو م

از آن  شتریب یبکنم ول یتمام شود احساس سبکبال زیهمه چ یکردم وقت یفکر م. دمیبه صورتم کش یدست خسته

 نکهیا... ام  یگند زده بود به زندگ يجور کیم دور و برم هرکدا يآدم ها نکهیا. کردم یاحساس خالء م

سالنه سالنه راه افتادم طرف . ودفرستادم بر یرا م يگشتم و شاد یبرم دیبا... نبود بهش اعتماد کنم  یشکیه

به هم  کیچل کیچل شیبود، دندان ها ستادهیتراس منتظر ا يدوش انداخته  رو يبلند رو ییپالتو دیناه. عمارت

 شده مهرداد؟ یچ: نگران نگاهم کرد. خوردند یم

 ... یچیه: به تاسف تکان دادم يسر
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 يچشم گرداندم تو. مغزم در حال انفجار بود. کردم آرام باشم یسع. طرف من دندیداخل سرها همه چرخ رفتم

شام  زیر مس دیببخش... ممنونم از حضور همه : رفتم جلو و گفتم. بود ستادهیگوشه ا کینگران  يشاد. آدم ها

 میبود بیغا

دانستم  ینم یشود ول یدانستم معذب م یم. دست گذاشتم پشت کمرش. همه متوجه ما بودند. لبخند زدم بهش

 ؟يشام خورد: خم شدم یکم. آرامش کنم دیچطور با

 ندارم لیم: و نگران نگاهم کرد دلخور

مامان و بابا هم . ستیمنم حالم خوب ن. ستیدونم حالت خوب ن یم: یکردم به سمت خروج تشیهدا آرام

 منتظرت هستن رونیب

 بهتره ياگر بر: میستادیتراس ا يرو

 میدیدر که رس يجلو. میداشت یدر سکوت کنار هم قدم برم. آمد رونیتند سر تکان داد و همراهم از خانه ب تند

 .ستادمیدوباره ا

 مهرداد؟: گفت

 جانم؟: نگاهش کردم نیغمگ

 ...اون زن : اختاند نییرا پا سرش

چانه اش . دیلب برچ. هم گذاشتم و سر تکان دادم يپلک رو. دنبال جواب بود میچشم ها يتو. سر بلند کرد بعد

دست حلقه کردم دور شانه اش و . کند هیمبادا گر دیکش ینفس م ینیاز راه ب. دندیلرز یم شیشانه ها. دیلرز یم

و از خودم  دمیخم شدم و سرش را بوس. دیبمحکم تر به من چس یحت. امتناع نکرد. محکم فشارش دادم به خودم

 زنم باشه؟ یبعد بهت زنگ م: کردم شیجدا

با دو . گونه اش راه گرفته بود يکه رو یرشته شفاف اشک يرو دمیانگشت کش. اشک آلود بود شیها چشم

 ؟یکن یم هیچرا گر...  یخوشحال باش دیبا: انگشت چانه اش را باال دادم و بهش لبخند زدم

 ... یچیه: را به زحمت باز کرد و گفت لبش

 یکنار من قرار م یوقت ایکرد  یطور مظلومانه رفتار م نیهنوز بچه بود که ا. پشت دست اشکش را پاك کرد با

 .شدیمن بچه م يبرا شد؟یگرفت بچه م

اگه قرار ... بعداً اگه . کردم تتیرفتار نکن که فکر کنن من اذ يفقط جور. يتا تو بر ستمیا یم نجایمن ا: گفتم

 شهیکارم سخت م...  یباشه با من باش
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 وونهید: دیخند هیگر وسط

 خداحافظ: گرفتم نفس

 خدافظ: انگشتانش گرفت و تکان داد انیاشاره ام را م انگشت

 مواظب خودت باش: دمیکف دستش را بوس. دستش را گرفتم و باال آوردم. به سنگفرش بود چشمش

تا  ستادمیدر ا يجلو. رفت یخداحافظ یب. مشت نگه داشته باشد يانگار که بوسه ام را تو. را جمع کرد دستش

. چند لحظه نگاهم کرد و بعد سوار شد. در عقب را باز کرد. است یتلفن یکه معلوم بود تاکس ینیبرسد به ماش

مراقب مادرم  شهیم: مد و گفتمآ لوج. به رفعت اشاره کردم. رفت برگشتم داخل رونیکه از کوچه ب نیماش

 طور مهمونا؟ نیو هم ن؟یباش

 خواست بره خبرتون کنم؟ یکس... بودن شغل دائم منه  یظاهراً منش: باال انداخت ابرو

 کنه شونینه به مادرم بگو خودش همراه -

 شد یحل نم زایچ یلیاگر من نبودم خ یول -

من هم . کاشته يد برود آنجا بفهمد شوهرش چه گندکه جرات نکرده بو دیرفت طرف ناه. بزنم یحرف نگذاشت

 .یها برگشتم خانه مندل همانینگاه کردن به م یب

از . رونیب ادیکرد تا از شرکت ب یو اون مشورت م نیاونقدر ترسوبود که مدام با ا لتونیوک: گفت یداشت م ارای

 زنه یده حرف م انیکارگاه ز هیکه درباره  دمیمکالمه هاش فهم

 .کرد یاش م ییداشت بازجو يانور

 یواسه حشمت که مجابش کن يکه فرستاد ییهمون نقشه ها ؟يآورد ریچطور نقشه ها رو گ: دیپرس

به هرحال . کرد یطرف و اون طرف پرس و جو م نیا یلیکه طرح رو به شما فروخته بود خ یاون: حال گفت یب

از چه  هیقض دمیبعد فهم...  ارهیماجرا رو درب يتو رو فرستادم سراغش تا ته و یکی. اونم دنبال گرفتن حقش بود

خواست به خونه  یم يدزد حرفه ا هی...  ودنب یگرفتن ازشون هم که کار سخت ینقشه ها و کپ دنیدزد... قراره 

 دوتا دانشجو پاتک بزنه کریدر و پ یب

 شده؟ یبا چندتا نقشه کپ ؟یگیحشمت هم راحت باور کرد که تو راست م -

 هیحشمت . کرده بودم براش مهیقطعات کارگاه رو که به اسم شرکت بود هم ضم صیترخ يچندتا از فاکتورا -

 به تمام معناست ياحمق و ترسو

 باشه؟ یجعل شیممکنه مسافرتش به ک دنیچطور نفهم: گفتم. دلخور. نگاه کردم يانور به
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اسمش . شیمطمئن بشن اون شب رفته ک خواستنیکردن فقط م ییکه ازش بازجو ییاونا: دیکش یقیعم نفس

 ستیرفته فرودگاه و تمام ل یکی. کنه یفرق م هیحاال قض یول. شد یرفع اتهام م گهید. پرواز بود ستیل يتو

 ...رو گشته  شیاون شب به ک يپروازا

 ؟يرو فرستاد یکیبار اول چطور : دمیپرس ارایبه  رو

 ییکارت شناسا دنید ریکارت پرواز با چندتا تراول از خ تیمسئول گ یوقت. ستیمن ن ریتقص گهید نیا -

 ...کردم  یم يکار نینبود که همچ یبار اول نیا...  گذرهیم

 يهمه هوش و استعداد چرا تو نیدوست دارم بدونم چرا؟ ا یول: گفتم. لبش رنگ گچ شده بود. بود دهیپر رنگش

 راه؟ نیا

. اش نبود ندهیوقت به فکر آ چیتو ه يمن مث بابا يبابا چون: فوران آتش اشک آلود شده بود يبه جا چشمش

 ....من احمق بود  يچون بابا... 

خودت رو قانع  يجور نیهم يرختخواب داد هیهم که تن به  يبار نیمطمئنم اول...  هیخوب هیتوج: دمیخند

رو که  شیزندگ... مسخره ات رو قبول کنم  هیتونستم توج یرفعت نبودن م کتایمثل  ییاگه کسا یول...  يکرد

 آره؟ یدون یم

مطمئن  کنهیرو خراب م تیتمام زندگ. احمق به تمام معناست هیپسرت : ونیجا بلند شد و رفت سمت هما از

 باش

 از جلو چشمم گم شو: چشم نگاهش کرد ياز باال ونیهما

 شهیو اون بازم حاضر م یزن یرف مهات واسه کشتن پسرش ح یاز هوش و زرنگ يفکر کرد ؟ینیبیم: گفتم

 اد؟یباهات راه ب

من چقدر  يفکر کرد ؟یباهاش معامله کن متیق نیبه ا یخواست یم: گفتم. در سکوت نگاهم کرد ونیهما

 ؟يکرد يکار نیاحمقم که همچ

. ستدیمجبور است پشتم با یحت. حرف بزند يتواند درباره انتخاب شاد یحاال مطمئن بودم که نم. نگفت یچیه

 .خوب بود نیا

 ایب: نگاه کردم ونیو به هما ستادمیدر استانه در ا.تمام شده بود کار

. نبود رمیرا بگ شیخواستم جا یم یکه زمان یو مخوف يآن پدر قو گریحاال د. میهم درسکوت برگشت همراه

. کار را بکنم نیخواستم ا یو من نم ردیدستش را بگ یکیداشت  اجیشده بود که احت یاحمق رمردیپ هیشب شتریب
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 نندیبب شیخواست رقبا یمعامله کند، محال بود باور کنم به خاطر من بوده، نم ارشیخواست با خون ک یاو م

 .شکست خورده

 ممنون: رفتم طرف رفعت. شرکت هنوزبودند ياما بچه ها. از مهمان ها رفته بودند یمین باًیتقر

 شد مهرداد؟ یچ: گفت. متعجب نگاهمان کرد دیناه. زد لبخند

 از خودش بپرس: نگاه کردم ونیهما به

همراهش رفتم طرف . يپوزخند نیحقش بود چن. لبش نشسته بود يپوزخند رو. نگاه کرد ونیبه هما رفعت

شرکت  يبچه ها. کردم یباهاشان دست دادم و خداحافظ. که منتظر مانده بودند تا من برگردم ییها همانیم

 يتو یاضیر ارایبا  رفاتاز ح یخونه و هرچ يریامشب م: گفتم ستادیابلمان امرجانه دانش که مق. هم رفتند

 شیصندل يرو ینیبخوام بعداً تو بش دیشا. یکنیرو مرور م يذهنت دار

کرد و  یخداحافظ. کرد آن را پنهان کند یم یسع نکهیبا ا یبود حت یانکار ناشدن شیچشم ها يو شعف تو شور

 ه؟یچطور آدم: گفتم. رفت

 ستیلقمه اندازه دهنش ن نیا ن،یداد شنهادیبهش پ یکار بزرگ: شانه باال انداخت رفعت

 الزمش دارم. بلوف زدم: زدم لبخند

 هینامرد نیا: کرد اخم

 ن؟یشما فلسفه خوند: ستادیرو به رفعت ا یعل. را نداشتم یکس چیحوصله ه. هم برگشته بود یعل

 چطور؟: گفت

 یآن هم وقت حذف کرده اند، نیمظنون ستیرفعت را از ل يبدانم چطور خواست یدلم م. پا و آن پا کردم نیا

به  یچرا نگفت: نگاهم کرد و دوباره چشم دوخت به رفعت یعل. دیرس یبرعکس به نظر م زیشرکت همه چ يتو

 ؟يکمک کرد ایزو

به عشق  ارایکردم  یکمک کرده، من احمق فکر م ایشرکت به زو یافتاد که ساسان گفته بود منش ادمی تازه

 .کارها را انجام داده نیسرمد همه ا

 ...رو  يآنا شاد نیدیکه فهم يهمون روز. خواستم بگم: گفت

 ... یهمون روز خواستم بگم، ول: به من نگاه کرد یرچشمیز

 ... نیرو جلو بر میراه مستق يکاراگه باز يبهتره به جا گهیدفعه د: دیپشت سرش کش یدست یعل. ماند ساکت

 قاتله، از کجا؟ ارای یدونست یتو م: گفتم
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نبود واسه مشکوك  یکاف نیا یکه نامزد نداره، ول نیاول ا. دمیازش فهم زیسه تا چ: خونسرد نگاهم کرد رفعت

کردن  دایدونستم چرا شما دنبال پ یباشه و نم ارشیکرد که ممکنه دوست دختر ک تیشدن، فقط حدسم رو تقو

دونست من به شما اعتماد دارم و  یچون م... و از من کمک خواست اومد  ایبعد زو. یهست ارشیدوست دختر ک

 یچون فکر م....  شنیحذف م ستیو آنا هم از ل باید دمیفهم.....  ادیسرش ب ییبال دیگذار یمطمئن بود نم

... شرکتا هست  ستیخان دنبال ل ونیهما نیگفت یوقت....  ارشیبرن از مرگ ک یاز همه نفع م شتریکردم اونا ب

کردم  یکنم و فکر نم پیرو براش تا ستیل نیگفته بود ا ییجا هیدانش  نبرام مثل روز روشن شد چو یهمه چ

 ادیب یاضیجز ر یبه کار کس ستیاون ل

 یفتیب ریقاتل گ ينبود جا دیبع میکرد ینم دایخونه ات پ ياگه اون مدارك رو تو: گفت یعل

 افتاد ینم یاتفاق نیوقت همچ چیه: زد پوزخند

 چرا؟: گفتم

 ...چون  -

 چون؟: گفتم. ماند ساکت

 يدادیرو به پدرش م ارایتو راپورت : گفت یفرستاد و عل رونیب قیرا عم نفسش

 ؟یچ: به هم گره زدم ابرو

 نه حاال یول گهیبپرس بهت م ونیبعد از هما... ولش کن ...  یچیه: گفت یعل

 نیدولتشاه باش يکمک حال آقا نیبورفکر کنم االن مج: رو به رفعت ادامه داد 

 با خونواده ام حرف بزنم دیبا: گفت

 .گفت و از ما دور شد يدیببخش. میبهش زل زد هردومان

 ن؟یخونه اش رو گشت: گرفتم نفس

 با اجازه بزرگترا: گفت یعل

 خب؟: طرفش دمیچرخ

 میکرد دایخونه اش پ يتو یشه اگه بگم چ یباورت نم: دیخند

 ؟یچ: گفتم

 عالمه عروسک هی. نبود يبد زیچ -

 !؟یچ: دمیپرس معتجب
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عروسک داشت با اسم و رسم و  یکل نیواسه هم...  کنهیم تشیاذ یلیخونواده خ هی يطفلک فانتز: دیخند باز

 دونه شون هم پا به ماه بود هی.... بچه دار شده بودن ... سابقه که با هم وصلت کرده بودن 

خانواده  کی. او را تجسم کرده باشد يرفعت آرزوها کتایانگار . بودند کیستریه شیخنده ها. دیخند بلندتر

 .یخوشبخت و آرام و معمول

 يتو نیواسه هم...  کنهیدور و برش انتخاب م يهاش رو از آدما تیرفعت شخص: از نهادم بلند شد آه

 اون آدما داره یاطالعات هم از بک گراند زندگ یپس کل...  شهیم قیرفتارهاشون دق

 .تکان داد سر

 دونه یکنجکاوم بدونم چقدر از من م. جالب شد: باال انداختم ابرو

 ....که پا به ماه بود  یاون... رو بوده  یلیتو دستت خ... هم ذوق نکن  یلیخ -

 .دیغش غش خند یعل

 با هم آره؟ يمن و شاد: به هم فشردم و چشم بستم لب

 طفلک ستیاونقدرا هم تپل ن يشاد یول -

 کردم یدهنم را از هوا پر و خال.... حامله باشد  یوقت يشاد تصور

 مدارکت کامله؟: گفتم. آمد جلو و با من دست داد. دیهم باالخره رس يانور

 کاملِ کامل: بود، نگاه کرد ستادهیدورتر ا یرفعت که کم به

 ستیبد ن يبردار یهم واسه عل يریقدم خ هی: کنار گوشم گفت بعد

 .دمیدخن نیتکان دادم و غمگ سر

 د؟یندار يبا من امر: برگشته بود رفعت

 ن؟یشما قصد ازدواج ندار: زدم لبخند

 کنه ینگاه م يجد ایبه دن یلیفقط خ هیپسر خوب: گفتم يفور. بعد اخم کرد. گرد شد شیها چشم

 ه؟یشوخ ایمگر دن: دیکش آه

 ستیبردار ن یشوخ ایدن دمیتصادف مردن فهم يپدر و مادر من تو یوقت: ادامه داد. نگفتم یچیه

 .گرید یاشک را از چشم گرفت و راه افتاد به سمت نم

 یرا م يداشت همان قطعه ا. رفت یور م انویمانده بود و با پ یفقط عل. همه جا ساکت بود. رفته بودند همه

 Talk to herدرباره اش حرف زده بود  ارشینواخت که شب قتل ک
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و رفتم طرف سالن  بمیج يرا انداختم تو یگوش. نتوانستم دکمه سبز را فشار بدهم یرا گرفتم ول يشاد شماره

 ؟یخوب: لبخند زد. دیدست از نواختن کش یعل. یشرق

. شدم با اون زن معامله کنم ینشستم حاضر نم یهم م اهیاگر به خاك س یحت: نشستم کنارش. تکان دادم سر

 ....به خاطر خودم ...  ينه به خاطر شاد

 یخوبه که خودت رو دوست داشته باش: مشغول نواختن شد دوباره

 رهیخوب عذاب وجدان بگ زیچ هیبه خاطر ...  رهیفکر کردم آدم اگه قراره عذاب وجدان بگ -

 .تکان داد سر

 اد؟یب رونیبهش کمک کرده از زندان ب یهرزه به سرمد کمک نکرده پس ک کهیاگر اون زن: دمیپرس

 میبدون میخواست یم یفرهمند ول ایگفته بود زو لشیوک: ماند رهیخ ینامعلوم يبه جا و دیاز نواختن کش دست

 نه ایباهاش در ارتباطه 

 بهش کمک کرده؟ ایزو: باال انداختم ابرو

که فرشاد و روزبه ازش کردن حداقل روزبه سرمد اونقدر انصاف  ییفکر کنم در مقابل سوءاستفاده ها... آره  -

دوشش  ياز بار رو از رو يمقدار هیداده با همون پول  حیترج ایرو پر از پول کنه و قطعاً زو بشیداشت که ج

 ستین يزیبرداره، عذاب وجدان کم چ

 داشت؟ يا دهیو سرمد چه فا ایدونستن ارتباط زو -

سان رو دونست الزم نبود سا یگفته هواش رو داشته باشه، اگر روزبه سرمد م یبه ک ایزو میبدون میخواست یم -

 میخبر کن

 نداد بهتون يریدندون گ زیساسان هم که چ -

 يا زهیانگ. يداد يرو فرار يبفهمه تو شاد یچطور نداد؟ گفت رفعت بوده، محال بود رفعت اجازه بده کس -

بعد هم که خونه اش رو . هاش فوران کرده بود زهیانگ یاضیهاش کم بود، ر زهیاون انگ یهرچ ینداشت ول

 ای ریمطمئنم د. کرده بود دایپ درشرو رفعت با برا میکه اونجا گفت ییزایاز چ یلیخ. معلوم شد یو همه چ میگشت

 هیگفت قاتل ک یزود خودش بهت م

 یحرف. بزنم یکردم حرف یدل دل م. دوباره شروع به نواختن کرد یو عل انویپ وارهیدادم به د هیو تک دمیکش آه

 یچ یدون ینم يخلوت ما نبود يچون تو تو یول ستین...  یجنس... واسه من سوژه  يشاد: هوا گفتم یب.... که 

 ...شده 
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 یکن حشیتشر ستیالزم ن -

 يدار یشک نیاگه همچ.... من بهش دست نزدم . ستین حیتشر يبرا يزیچون چ. کنم ینم -

آتش زدم و فکر کردم زمان  يگاریس. نواخت یدوباره داشت م یعل. یسالن غرب يرفتم تو. فاصله گرفتم ازش

تمام  گریجور د کیکشته شد  ارشیکه به خاطرش ک یهمانیآن م... به عقب برگشته ... نه  ای. است ستادهیا

حاال . میاز هم جدا شو دیام که با هگفت تایو من به آناه دهیاتاقش خواب يتو ارشیک... نمرده  ارشیک... شده 

کند من  یپشت پنجره اش نشسته و فکر م یکنم که دخترک ینگاه م يام مقابل پنجره و به خانه ا ستادهیا

اش کنم که دچار  یبود قرار بود چطور راض فتادهیاتفاقات ن نیاگر همه ا. پک زدم گارمیبه س. دیآ یازش بدم م

 سوءتفاهم شده؟

*** 

و  دمیدست کش فمیک یگرد رنگ يبه سه کله  نانیمحض اطم. شانه انداختم يرا رو فمیو ک دمیام را پوش یکتان

 مامان من رفتم: بلند گفتم

 بدتره ها یبکن ينجوریا: نگاهش کردم. آمد و شروع کرد به ورد و دعا خواندن رونیاز آشپزخانه ب مامان

: دمیگونه اش را بوس. توجه به من ابرو گره کرد و تندتر مشغول خواندن و فوت کردن به من شد یب مامان

 ماچ بده هیحداقل 

 کوفت: ردیجلو خنده اش را بگ نتوانست

 ؟يرو برد لتیموبا: دیام را بوس گونه

 بله -

 پول همرات هست؟ -

 بله -

 ها ينر یشخص نیبا ماش -

 چشم -

 ؟یزنگ بزنم آژانس تلفن يخوا یم -

 نه -

 شهیبابات بفهمه ناراحت م -

 باهاش حرف زدم شبید. شهینم -
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 نیخورد یدور هم م کردمیهم درست م يناهار هی. نتیبب نجایاومدن ا یخب م -

 نه؟ ای رونیخونه برم ب نیاز ا ییتنها دیبا يروز هیباالخره : کردم اخم

اونا االن . عارم یو ب کاریبعدش هم من ب: جمع و جور خانه گذشتم و راه افتادم به طرف درب کوچه اطیح از

 ترم هستن انیپا يامتحانا يهول وال يتو

 غصه اش رو نخور. يریم گهیتو هم از سال د شاالیا: سرم آمد پشت

 غصه خورد حاال یک: زدم لبخند

 دورت بگردم: دمیبوس دوباره

 به بابا هم استرس وارد نکن. ها یزنگ نزن قهیمامان هر دو دق: جدا شدم ازش

 ؟یمون یم یمگه تا ک -

مامان  نیبب...  دیوم بشه بعدش شاخودم تا بچه ها امتحانشون تم يسر برم واسه کارا هیاول : باال انداختم شانه

 میزد چیساندو هی رونیب میبا هم رفت...  دیشا گمیدارم م

 يبخور خودیب يغذا ينر -

 خدافظ -

به  نانیمحض اطم. به ده صبح بود کیساعت نزد. بزند قدم تند کردم به سر کوچه يگریبخواهد حرف د تا

داد و از کنارم  راژیو يموتور کی. لبخندم دوام نداشت یلبخند زدم ول. درست حدس زده بودم. ساعتم نگاه کردم

 یقلبم کم. و آرام تر قدم برداشتم تمراه را گرف يو کناره  واریبه د دمیچسب. مردم آزار یعوض يپسره . گذشت

 کیبه قول خودت باالخره . ستین يزیچ. دمیکش قیچند نفس عم. سوخت یچپم م ي نهیزد و س ینظم م یب

نه قرار . دیایدوباره آن بالها سرت ب ستیقرار ن. يرو به رو شو یو با زندگ يبرو رونیه تنها باز خان دیبا يروز

ظاهر شوم  ییدکتر موال يجلو يجور دیبا. خوب فکر کنم دیمگر؟ با یضیمر. کنولش . دانم یواقعاً؟ نم. ستین

 .آدم نرمال هستم کیکه باور کند 

. خورد یبود که به چشمم م ینیماش نیکمتر دیپرا یزمان کی. ترمز زد میپا يجلو يدیپرا. ستادمیا ابانیخ کنار

بعد طوفان . را داشته باشم شییدانه آلبالو کیشهر بود و من هم دوست داشتم  يکه خانه مان باال یهمان وقت

ئن مهرداد؟ نه هنوز مطم... و بابا و  امانطوفان تمام شد، من ماندم و م یوقت. ختیبه هم ر زیآمد و همه چ

 ؟يمطمئن شو یخواه یم یپس ک. ستمین

 شه؟یتا بخارست چقدر م نجایاز ا دیآقا ببخش: ستادیا میجلو یتاکس کی
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 دربست؟ -

 بله -

 تومن ستیب -

 چه خبره؟ -

. شده بود شتریب تشیحاال اهم یبود ول ادیمن ز يبرا شهیتومن هم ستیب.  حوصله نداشت با من چانه بزند یحت

مرکز  يو بابا مجبور بود از صبح تا بوق سگ تو میکرد یم یجنوب شهر زندگ يخانه اجاره ا کی يحاال که تو

 .دما و اجاره خانه را همزمان بده یاسقاط خودرو کار کند تا خرج زندگ

 برم بخارست؟ دیچطور با نجایاز ا دیببخش: رفتم جلو. نگه داشت گرید یتاکس کی

 دربست؟ -

 کورس به کورس... نه  -

 شو تا بهت بگم سوار -

 گر؟یبود د یتاکس. نگاه کردم نیبه رنگ ماش دوباره

 نه؟ ای يایم -

 نه ممنون: دمیکش عقب

که  شدمیم ینیماش نیسوار اول الیخیب یلیبودم؟ خ ياش کردم؟ قبالً چطور یعصبان. گاز گذاشت و رفت يرو پا

 یهم م یراننده تاکس کیاز اصرار  یحاال ول. یمسافرکش شخص ایباشد  یکرد تاکس ینم یفرق. داشتینگه م

 یحرف م ییحتماً با دکتر موال مروزا دیبا. یرس یبا اتوبوس؟ عصر هم نم. روم یولش کن با اتوبوس م. دمیترس

 .زدم

 برم؟ دیبا يتا بخارست چطور نجایاز ا دیببخش: رفتم جلو. نگه داشت گرید یتاکس کی

 دربست؟ -

 نه کورس به کورس: کنند؟ گفتم یسوال را م نیچرا همش ا. ها یلعنت

 سوار شو تا ببرمت -

 نیخب حاال بگ: گفتم. آن که فکر اضافه بکنم سوار شدم یب

 کیتو مترو  نیاز اونجا بش... خراسون  دونیمترو م ستگاهیا يبرمت جلو یم: انداخت و گفت نهییآ يتو ینگاه

 تسین شتریکورس ب هیشو بعدش هم  ادهیعباس آباد پ ستگاهیراست ا
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 ....مترو  -

عوض  دیهم با یچندتا خط تاکس. کهیتراف یلیاالن خ. یرس یزودتر هم م. ادیارزون تر پات درم يجور نیا -

فقط واسه پنج تومن کمتر که به  يهمه دود خورد نیا ینیبیم یکن یرو نگاه م بتیتهش هم ته ج یکن

 يبد یدربست

 مگه دربست چقدره؟ -

 و دو ستیب...  ستیب -

 بدم؟ دیتا اونجا چقدر با. دیکن ادهیمترو پ يممنون من رو جلو -

 ؟یستین نجایبچه ا -

 قابل نداره هزار و پونصد: فقط گفت. بپرسد دیکه نبا دیفهم. ماندم ساکت

 .که بچه ها را مهمان کنم پول همراهم بود چیساندو کیرفت و برگشت به خانه و  کیاندازه . خوب بود خب

 نداره ونیبه هما یربط چیه... از طرف منه  نایا: فتبه بابا گ مهرداد

اش رو بذار به عهده  هیبق. مخلص شما هستم يدخترم رو برگردوند يدیکه زحمت کش نیهم: هم جواب داد بابا

 خودم

. چقدر زود گذشت...  شیدوماه پ. هفته بعد از تمام شدن آن ماجراها کیدرست . میو مامان هم نشسته بود من

بود که بابا  ییهمان جا نجایا. میبگو يزیجرات نکردم چ یحت. به من انداخت و ساکت ماند ینگاه میمهرداد ن

 یرفت و راست م یمه لقا هم چپ م هخال. شروع کرد به گشتن دنبال خانه شیفردا. کرد یاصالً پا سست نم

اتاق خودم  يتو ییتنها یوقت یرفتند ول شیتا مرز قبول کردن هم پ یحت. داد یم شنهادیآمد خانه خودشان را پ

خانه گذشت تا  يچهار روز هم به جست و جو. بهشان نه گفتند يجد یلیخ دیکردم و مامان فهم یم هیگر

چقدر که . یخانه کوچک و کلنگ کی يتو. خراسان دانیتر از م نییپا. نجایا مییایب میدیرس جهینت نیباالخره به ا

دست  لیبا وسا رمیگ. خودش را درست کند یزندگ. را داشته باشدخانه خودش  توانستیم. مامان خوشحال بود

 دمهردا یعنی. بودم یچقدر هم که من عصبان. خاله مه لقا قرض گرفته بودند دیتازه پولش را هم از سع. دوم

 .يحاال به هر بهانه ا مینیرا بب گریخواست من و او دوباره همد یبابا نم... کمتر از او ارزش داشت؟ نه 

 شلوغه؟ ینیبیاونجا رو م...خانم  نیبب: اشاره کرد دانیبا دست به آن طرف م. نگه داشت نیماش

 بله: تکان دادم سر

 متروئه ستگاهیهمونجا ا -
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که من را  يریمس نیبهتر اطیبا احت. ابانیرفتم آن طرف خ یم دیبا. شدم ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش پول

ام رد  یوجب کیداد و از  راژیو ییآلبالو دیپرا کی. اب کردم و راه افتادمبه مترو برساند آن هم بدون خطر انتخ

 ؟يشاد یکه چ نیا ای... که  نیا ای. کردم یم ادیابان زیرد شدن از خ يمهارتم را برا دیبا. تندتر راه افتادم. شد

وقت مجبور نبودم  چیمن ه. خب چه کار کنم. خاك بر سرت ر؟یمن را بگ ایب میزنگ بزنم به مهرداد بهش بگو

کردند پورشه اند و با  یکه فکر م یآب يها سانیاز وسط و وانت بارها و ن. شلوغ و پر دود رد شوم يها ابانیاز خ

 نجایا. شدم یکیمترو و وارد تار يبه رود دمیرس. شوند یو قوژ کنان از چپ و راستت رد م ژیصد ق ياالسرعت ب

 يجلو. ها حذف شده بود نیماش يحداقل سر و صدا. ما آرامبخششلوغ ا. دیرس یآرامبخش تر به نظر م یکم

 .دادم هخورد راهم را ادام یم شیکه به خط تجر يریدو سره گرفتم و از مس طیبل کی تیگ

.... مجبورند  ای.... ندارند  نیکه ماش ستیهم ن الشانیخ نیع... کنند  یم یدارند زندگ... همه آدم  نیا...  نیبب

 یفکر کن اگر قرار بود با تاکس...  قهیچهل دق شودیم تشینها. ستیخب مهم ن...  ستگاهیهفت ا ستگاه؟یچند ا

و تا بخواهم به  ستادیقطار ا...  هیمثل بق. خوب است... آره . شد یچقدر م کیآن تراف يآن هم تو يبرو

قلوه  کی نیشان عهمراه. وسطشان مچاله شدم. باز يهجوم برد به سمت درها تیفکر کنم جمع گرید يزهایچ

هل ... مگه  يکور... هل نده «زدند  یم غیسرم ج يشدم و هم زمان چند نفر جلو دهیسنگ به سمت جلو کش

 یبغل زن ریواگن و درست ز يبا فشار افتادم تو. ها التماس کنم هل ندهند يمجبور بودم به پشت سر»  نده

شبانه ام  يکه هنوز کابوس ها ییجا. انداخت یم يبد يمن را جا ندیناخوشا يبو نیا. افتادم ریعرق کرده گ

 وشود  یجلسه و دو جلسه کارم نم کیدانستم با  یروانشناس و من م کی شیپ میکرد برو یبود و بابا اصرار م

که به نظر خلوت  ییجا. واگن يکردم خودم را به زحمت برسانم به انتها یسع. بار قرض له شده بود ریبابا هم ز

نشست  یقصه ها م يالبه ال یوقت. قشنگ بود یلیاز دور خ...  یو معمول یعیطب...  بایز یگزند. دیرس یتر م

نه آنقدرها هم قشنگ نبود فقط ....دهند یم تهل. رسند یبد به مشامت م يبوها یوقت نجایا یهم قشنگ بود ول

. بغلم يرا گرفتم تو فمیک... قشنگ است  ییگو یبه خودت م یآن وقت ه ییایباهاش کنار ب یمجبور باش یوقت

وادارم کرد سر  ینگاه ینیسنگ. بودند شانیهنوز سرجا. نگاهشان کردم. بودم یج یو جوجو و ج ریرجینگران ج

 یدلشان م يالبد تو. کردند یتا بناگوش باز شده نگاهم م شیدو دختر هم سن و سال خودم با ن. بلند کنم

 .چقدر لوس يگفتند وا

پر قو بزرگ شده بودم و باز  يها ال یلیبا خ سهیمن واقعاً در مقا. هم حق داشتند دیشا. ستادمیبه دخترها ا پشت

. شد یگرسنه ام م شتریشدم ب یمضطرب م شتریب یهرچ. دست خودم نبود. کردم یهم داشتم وزن اضافه م
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بروم سراغ  دمیکش یخجالت م یول مکه باز بابا تا صبح سرفه کرد و من دل ضعفه گرفته بود شبید نیمثل هم

 .دمیآخر هم با دل ضعفه خوابم برد و در عوض خواب زندان را د. خچالی

 یبازماندگان زندگ نیاز آخر یکی لیموبا نیا م،یبه جز کتابها. آوردم و به صفحه اش نگاه کردم رونیرا ب لمیموبا

مهرداد . زنگ نزده بود یکس چیه گریجز مامان و ترنم د. بودم دهیمامان زنگ زده بود و من نشن. ام بود یقبل

 .کند یفراموشت م دکه دار یقبول کن دیبا. که زنگ نزده بود شدیم يهفته ا کی

چندبار تکرار کرد به  یازش قبول کند و حت الیر کیحاضر نشد . اش زد نهیکه بابا دست رد به س یشب آن

ساعت بعدش  کیدرست ... که کرده خواهد داد  ییها نهیرا به عالوه تمام هز لمیکه بتواند پول وک نیمحض ا

. به من زنگ زد... باهاش مهربان باش  یکم میبه بابا بگو دمیکشیکردم و خجالت م یم هیاتاق گر يکه من تو

 باًیتقر. عصر هم زنگ زد. فردا صبح هم زنگ زد. آرامم کرد. قشنگ زد يحرف ها یکرده ام و کل هیگر دیفهم

. کردم یتنها اتاق خانه باهاش پچ پچ م يتو یآخر شب ها وقت. بار کی يشد روز بعد کم کم. سه بار يروز

 برهیو يسه بار رو يام روز یگذاشت که گوش یخودش نم يومامان ر. من بودم شیعلت کم شدن زنگ ها

 بود که نیا شیعلت زنگ نزدن ها. دیفهم یبرد و نم یشبها هم بابا آنقدر خسته بود که زود خوابش م. رود یم

 دیفهم یچون اگر بابا م. شرکت رد کردم يکار تو يدرخواستش را برا یحت. رمیبگ میتوانستم تصم یمن نم

توانست به  ینم. غرور داشت. بابا مرد بود. نبود که بخواهم خودخواه باشم یتیدر موقع. شد یناراحت م یلیخ

 دمید یم یخواستم آن هم وقت ینم يزیچ نیمن هم همچ... من غرورش را بشکند  یعشق يها يخاطر فانتز

را  لمیموبا یتا االن آنقدر گوش شیاز هفته پ. ما را رو به راه کند یخواهد زندگ یبا چنگ و دندان م يچطور

 کی نیع. حالم از خودم به هم خورد گریکه بابا باز حالش بد شد د شبید. شده بودم وانهیچک کرده بودم که د

گوشم  ریز دشیآمد و درباره داداش سع یهم بهناز م یگاه. دمیچرخ یخانه م يمصرف و منتظر تو یموجود ب

چه مرد  دیکرد سع یدانست فکر م ینم یهرک فتگ یم شیها یکه بهناز از خوب يجور نیا. کرد یناله م

 ياگر هم عوض شده بود حاضر نبودم تو یو حت... بوده  یدانستم ک یمن که م یهم هست ول یکاردرست

 يپسره . کرده است تیمهرداد را اذ يکرد چطور فیتعر میکه مامان برا یآن هم وقت. صورتش نگاه کنم

 .شعوریب

در  نیتر کیرفتم جلوتر و به نزد. خلوت شده بودند باًیواگن ها تقر. شدم یم ادهیپ دیبا گرید ستگاهیا کی

 .شوم ادهیاالتر پب ستگاهیدو ا يباز یخواستم به خاطر دست و پا چلفت ینم. ستادمیا
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 میوقت برا مهین یکار حت کیحرف بزنم بلکه  ییگرفتم بروم دانشکده و با دکتر موال میتصم شبید باالخره

ها هم کار  یلیخ يبرا. ستیگفت مرد خوب یترنم م یبود ول دهیبار هم من را ند کیکه  نیبا ا. دست و پا کند

باالخره اندازه دو ترم . کردم یبه خرج خانه م یکمک کیشدم و هم  یهم مشغول م يجور نیا. کرده دایپ

 .شدیسرم م يزیچ کیحساب و کتاب خوانده بودم و 

از پله . دمیکش رونیزدند زودتر سوار شوند ب یکه هول م ییزن ها انیخودم را به زحمت از م. دمیرس ستگاهیا به

شدم و  یرد م ابانیاز خ دیحاال با. لبخند زدم اریاخت یب میرو به رو يمنظره آشنا دنیباال رفتم و با د یبرق

 امیترنم هم پ. مامان باز زنگ زده بود. ام را چک کردم یدوباره گوش. رفتم باال تا برسم به دانشکده یم میمستق

 »کجا؟ کیساعت «داده بود که 

را  الشیاول به مامان زنگ زدم و خ. کنم رشانیخواستم غافلگ یم. دانشکده میایخواهم ب ینگفته بودم م بهشان

به ساعتم . زنم یزدم که زنگ م امکیبعد به ترنم پ. شده اند انیدختر شاه پر الیخیراحت کردم که آدم دزدها ب

 .نمیرا بب ییها دکتر موال بچه دنیوقت داشتم قبل از د. خوب بود. صبح بود ازدهی. نگاه کردم

 يدرخت ها... که بهش دقت کردم نه دانشجوها بودند، نه سردر دانشکده  يزیچ نیشدم اول ادهیکه پ یتاکس از

. شد یباورم نم. بودند ستادهیا انیرنگ دانشکده عر ییاخرا يآجرها نهیبودند که در پس زم ابانیدو طرف خ

. بود بایشان هم ز یماه به نظرم لخت يد نیحاال در ا. درخت ها سبز سبز بودند دمیرا د نجایکه ا يبار نیآخر

بفهمد من  یمحال بود کس يجور نیا. چشمم بود يرو يدود نکیع. گذشتم يلبخند زدم و از ورود نیغمگ

مالقات با  نیآخر. دهیباشند که بخواهند بدانند سرنوشت من به کجا رس یکسان دمیترس یهنوز م. هستم یک

ال خودم برگشته بودم و مطمئن بودم تا حا. کرده بود فیکارها را رد ردادمه..... حضور من  یب... دانشکده  سییر

 یبرم يها بدهم همه باالخره دست از کنجکاو ینییترم را همراه سال پا انیخردادماه که قرار بود امتحانات پا

 .داشتند

که از کالس ها  ییبچه ها یتک و توک. دانشکده خلوت بود. باال بودم يبه طبقه ها یمنته يپله ها يجلو حاال

 کیبعد از پشت سر گذاشتن  یجیاحساس گ. شناختم یاحساسات را م نیا. زدند یم جیآمدند هنوز گ یم رونیب

 کیبود که نکند  یترس کی شهیمه. مییایب رونیآمد که مطمئن و لبخند به لب ب یم شیکم پ. امتحان سخت

از  یکی يتو حهیم و ملترم بود و ترن انیامتحانات پا. باشد ختهیاشتباه کوچولو تمام محاسباتمان را برهم ر

 شانیدایدر تک به تک کالس ها را باز کنم و پ یآمد محض فضول یبدم نم. کالس ها سرگرم بودند نیهم

را  الشیبگردد که خ ییآشنا يزهایکه برگشته بود دنبال چ داشتماز بازماندگان اصحاب کهف را  یکیحس . کنم
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گشتن دنبال  يبهتر بود به جا. و از پله ها باال رفتم دمیآه کش. خودش است يسرجا زیراحت کند هنوز همه چ

وقت داشته . باشد ییکردم دکتر موال یخدا خدا م. گشتم یکار تازه م کیرفتم و دنبال  یم ،یمیقد يآدم ها

شده بودم وگرنه خودم  رشیکه اس ینسبت به اتفاق. کند يمن را هم بشناسد و نسبت به من ابراز همدرد. باشد

 .شناخت یاتفاق ها نم نیهمه ا را که قبل از

 نیخودشان بود و ا يحواسشان به بحث ها. توجه به من از کنارم رد شدند یآشنا ب ییها افهیپاگرد پله ها ق يتو

دو پله . پناه و دار و دسته اش باشد رانیا مانیشناسد ا یکه من را م یکس نیخواستم اول ینم. خوب بود یلیخ

باالخره کنارم  دمیبه طبقه دوم رس یو وقت ردمقدم تند ک. بال سرم برگشته استدن یکیباال رفتم که حس کردم 

 ؟یخانم بهشت: و گفت ستادیا

. مکث کردم یشوم ول يطبقه بعد یتفاوت راه یو همان طور ب یاشتباه گرفت میتوانستم بگو یم. کردم مکث

: گفتم. زد یته نگاهش دو دو م رتیبهت و ح. را برداشتم و نگاهش کردم يدود نکیع. يشاد یباالخره که چ

 سالم... بله 

 يقبل از آن اتفاقات تو یبود که درست کم یپناه رانیا مانیهمان ا. اصالً تکان نخورده بود. تر آمد کینزد

 نیهمچ تییشد؟ آهان به بابام بابت تر یبعدش چ. با من بحث کرده بود نجایحرمت ا يدانشکده درباره  اطیح

 یراخالقیروابط غ عهیها پر شد از شا هافتادم و روزنام ریحرف ها من گ نیت بعد از ادرس. گفت کیتبر يدختر

 .صورتم يتو دیخون دو. با پسر اربابش يدختر

 دانشکده دمتونیند ن؟یبرگشت: گفت

: آن گفتم يبه جا یول میرا بگو نیخواست ا یمگر قرار است قبل از ورود به تو خبر بدهم؟ دلم م. یکه چ خب

 من کار دارم دیببخش... نه هنوز 

 ... دیببخش: آمد به سمت پله ها همراهم

خواستم ابراز تاسفش را  ینم. خواستم سواالتش را بشنوم ینم. توجه به حرفش پله ها را تندتر باال رفتم یب

جواب  یبکند حت میبرا يبهش زنگ زده اند بلکه بتواند کار یکرد وقت فیبود که مامان تعر ادمیفقط . بشنوم

 .تلفنشان را هم نداده است

 ؟یخانم بهشت -

 دیببخش... کار دارم  -

 ...بابت : هم همراهم آمد باز
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 االن کار دارم یممنون ول...  د؟یمتاسف: ستادمیپله ا نیآخر يرو

مامان و بابا از  دیبا. سوخت یچپم م نهیباز نفسم تند شده بود و س. دوریرا جا گذاشتم و راه افتادم طرف کر او

شان به من  ینه؟ شانس که نداشتم چاق ایداشته اند  شانیخانواده ها يهم تو یسابقه مشکالت قلب دمیپرس یم

 .اند هداد هیبه من هد گریبود و معلوم نبود چندتا ژن ناقص د دهیرس

البد . است ستادهیا دوریته کر یکردم کس یحس م. ستادمیا ییدر اتاق دکتر موال يو جلو دمیکش قیعم ینفس

 بله؟: اخمو گفت ییصدا... دوباره . امدین یجواب یبه در زدم ول يتقه ا... پناه  رانیا

آماده پاچه گرفتن  دهیکه ند نیآدم بود؟ ا نیترنم منظورش از مرد خوب هم. هم جمع کردم يرا تو میانگشتها

 تاداس دیببخش: در را با ترس و لرز باز کردم و سرم را داخل بردم. است

نمره ها رو : آنکه نگاهم کند گفت یب. بود يزیمشغول رصد کردن چ وترشیکامپ توریمان يرو دهیخم يمرد

 کنم یدو نمره ازت کم م ياعتراض هم بگذار... دادم آموزش 

 ستمیشما ن يدانشجو.. من : جلو رفتم یکم

 خب؟: نگاهم کرد نکیع يا را چرخاند رو به من و از باال یصندل

... من : رفتم جلوتر. آمده بودم مجبور بودم ادامه بدهم نجایحاال که تا ا یول. شدمیم مانیاز حماقتم پش داشتم

 هستم یبهشت يشاد

 .کرد ینگاهم م نکیع ياز باال همچنان

 د؟یوقت دار: گفتم

 نه: وتریطرف کامپ دیچرخ

 دیببخش: لب گفتم ریز. خوردم جا

 دیآ یها دنبال کار م يازمندیگشتن صفحه ن يبه جا یام احمقکد. صورتم گر گرفته بود. طرف در دمیچرخ

 ده؟یبار هم او را ند کیکه  يسراغ استاد

 کارت رو بگو بعد برو ياومد نجایحاال که تا ا: گفت

 فک کنم اشتباه اومدم: گفتم. بود رهیدستگ يرو دستم

 رهیگیرو با هم اشتباه م یزندان بمونه همه چ يمدت تو هیآدم : که گفت رونیبروم ب خواستم

 ...کردن  یاز دوستام معرف یکیشما رو : نفس گرفتم و برگشتم. فشار دادم میرا وسط انگشت ها رهیدستگ

 ؟يبرا: بود یسرد و سنگ هنوز
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 ای... وقت  مهین ای.... پاره وقت باشه  ستیمهم ن. گردم یکار م هیمن دنبال : ستادمیوسط اتاق کوچکش ا رفتم

... 

 دارم؟ یابیدوستت گفته من بنگاه کار -

 ... نیاز دانشجوها کمک کرد یلیگفت شما به خ... جسارت نباشه ... نه ... نه  -

 یستیدانشجو هم ن گهیتو که د.... دانشجو  یگیخوبه خودت هم م -

 شمیم گهیاز ترم د -

 گهیحاال تا ترم د -

 دیببخش: گفتم. شدم برگردم برش دارم یافتاد حاضر نم یم نجایاگر قلبم هم ا. نمانده بود یحرف گرید

 سایوا: گفت

شد  ينامه ا انیپا یجلوتر و مشغول بررس دیاش را کش یصندل. ام نهیس يبغضم قلنبه شده بود تو. دمیکش آه

 همونجا؟ یستیبا يخوا یم...  نیبش: نگاهم کرد نکیع يباز از باال. بود زشیم يکه رو

 .و پاهام را جفت کردم واریسوده کنار دمبل فر ينشستم رو رفتم

 از دولتشاه چه خبر؟: انداخت و گفت میبه سر تا پا ینگاه

... همان روز که تو را رساند دانشکده  ؟يرفته شاد ادتی... مهرداد ... منظورش کدام دولتشاه بود؟  دولتشاه؟

 ...که  یکس شیپ يراست آمد کی... آخ خاك بر سرت . گشت یم ییدنبال اتاق دکتر موال

 ننشسته؟ اهیهنوز به خاك س -

 ؟یچ -

 مهرداد دولتشاه هنوز زنده اس؟ گمیم -

 ندارم يمن ازشون خبر یول... بله  یعنی... دونم  ینم -

مگر به خاطر برادرش : و راست نشست دیجمله ها کش يرو دنیدست از ورق زدن و خط کش. کرد مکث

 زندان يفتادین

 ... یبله ول -

 مگر دوستت نداشت؟ -

 فن مهرداد بودم گیفکر نکن ب...  دمیمن از دوستام شن: را برداشت و پاك کرد نکشیع. نگاهش کردم ساکت

 یاز خود راض يپسره : زد پوزخند
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 بعدش هم راهمون جدا شد. رونیب امیکمک کرد از زندان ب شونیا. نکردم يفکر نیهمچ -

 نامرد: لب غر زد ریز

 برم؟ شهیم...  دیخشبب: منقبض شد فکم

 دم و دستگاهش نبود بده به تو؟ يکار تو هی -

 میباهاشون مراوده نداشته باش گهید دادیم حیبابام ترج یعنی.... من نخواستم  یبود ول... دونم  ینم -

 ریدولتشاه رو با ت هیکه سا یکس شیاونم پ... دنبال کار  يایب دیکرده؟ نه خب وگرنه چرا با دایبابات گنج پ -

 زنهیم

 .... شناسهیشما رو م... دونستم  ینم... من : گفتم دستپاچه

زدم؟ از جا  یحرف م یسمیساد رمردیپ نیبا ا یچ يمن داشتم برا. که چرت و پرت نگو یعنی نیا. زد پوزخند

 يآقا دینیبب: طرفش دمیچرخ. برگردم دادیهلم م یکیانگار  یراه افتادم طرف در ول یخداحافظ یب. بلند شدم 

کار  هیمن دنبال . باشم شترشیکه دنبال ب نمیب ینم یلیدل گهیکه سر من اومده د ییدکتر بعد از اون همه بال

وقت  چیه شناختمیرو م یاگه کس دیمطمئن باش. کار نکرده بودم ییقبلش هم فقط دانشجو بودم و جا. بودم

 خوام ینم یکار رو هم واسه سرگرم. شدمیمزاحم شما نم

 بخواد؟ یهم هست که کار رو واسه سرگرم یمگه کس -

 یفقط م ستیحقوقش برامون مهم ن گنیکه م ییاونا. کنن دایخوان تجربه پ یکه م ییاونا. دونم ینم -

دوستم . گردم یو خب حاال هم برم امیداد که ب شنهادیاز دوستام شما رو پ یکی. میمشغول باش ییجا هی میخواه

 اشتباه کرده

 بهت زنگ بزنن گمیبود م يشماره ات رو بگذار اگه کار. سراغ ندارم يفعالً کار: شوتریطرف کامپ دیچرخ

شد به  یم لیآمد و تبد یبغضم قلپ قلپ باال م. رفتم رونیسر تکان دادم و از اتاق ب. شرت را کم کن یعنی نیا

اشکم  یکنار پله ها نشستم ول. صورتم و تند قدم برداشتم به طرف پله ها يدست گرفتم جلو. هق هق و اشک

 نیا ؟یو کار کن فیدکتر ظر شیپ ياست قرار بود برو ادتی. است نیهم یزندگ...  يشاد یه. آمد یبند نم

 ها را تحمل کنم یتوانستم سخت یم. گذشته نبودم يآن شاد گریمن د یبود ول ادمی. بود ادمی. گرید یکینشد 

 زیهمه چ. حاال اعصابم داغان بود یخوب داشتم ول يحرف مفت جواب ها يقبالً برا. حرف مفت را نه یول

فکر کن با مهرداد مشکل دارد ... نگفت که  يزیچ. توانستم ازش عبور کنم یترس بزرگ بود که نم کی میبرا
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قرار است درس . ندارد یتوقع نیچرا؟ آدم از دکتر مملکت همچ.... کند  یم یاش را سر تو خال یدق دل.... 

 باشند؟ آدم ها را همان قدر راحت قضاوت کنند؟ دیخوانده ها هم مثل سع

 حالت خوبه؟ یخانم بهشت -

 خوبم ممنون: پناه نگاه کنم گفتم رانیآنکه به صورت ا یاشکم را پاك کردم و ب. دمیجا پر از

 ... يگفته از رو يزیاگه چ... بداخالقه  ییدکتر موال -

 ناراحتم؟ شونیمن گفتم از ا: نگاهش کردم یبعص

 کدوم کالس امتحان دارن؟ يدوستام تو دیدون یم...  دیببخش: آرام تر گفتم. ماند ساکت

 نه -

 دیاگر بخواه ینداره ول یخوب ونهیمن باهاشون صحبت کنم؟ البته با من م نیخوا یم: گفت. طرف پله ها رفتم

... 

 ندارم یمشکل شونیگفتم که با ا... ممنون ... نه : گفتم. من یپناه هم بشود ناج رانیا مانیمانده بود که ا نمیهم

 ن؟یفتیدنبال سر من راه ن یه شهیم دیببخش: ستادمیپاگرد ا يتو. پله ها و او باز هم دنبال سرم آمد يتو رفتم

 م؟یبا هم حرف بزن شهیم -

 ستیگفتم که االن حالم خوب ن -

 ....حداقل شماره تون رو داشته باشم  -

 اون وقت؟ یچ يشماره من؟ برا: نگاهش کردم غضبناك

ازشون حالتون رو ....  يخانم سهرورد. نداشتم يمنظور بد دیببخش: شیباز زل زد به کفش ها. نگفت یچیه

 ...گفتن ....  دمیپرس

 احافظخد. ستیاالن اصالً حواسم سر جاش ن یول نیممنون که نگران بود -

 يو نشستم رو اطیح يبرگشتم تو. ربع به دوازده بود کیساعت . آمدم نییماند و پله ها را تند پا همانجا

. شدم رهیام را در آوردم و دوباره بهش خ یگوش. شد یدنج حساب نم گرید انیعر يدرخت ها ریکه ز یمکتین

او  یکن یچرا فکر م. بزنش زنگ خب به. توانستم از شرش خالص شوم یجور وسواس گرفته بودم که نم کی

 یوقت... که بشناسمش  رمیحاال گ... اش  یدارد به تو زنگ بزند و تو نه؟ باالخره قرار است بهتر بشناس فهیوظ

اتفاق با  یدر عرض شش هفت ماه کل. رمیبگ میکه راحت تصم ستمین یتیمن االن در وضع.... بابا مخالف است 

 یشدن آن قاتل لعنت دایبعد پ... عالقه مهرداد  هیبعد قض... فرار از زندان  عدب... اول زندان . افتاده است میهم برا
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هنوز با ... شود  یبابا که روز به روز بدتر م یضیام و حاال هم مشکل مر یبعد هم جا به جا شدن محل زندگ... 

... کمک کرده  هتاتفاق ها، مهرداد ب نیهمه ا يحداقل تو. راهم سبز شده است يجلو يبعد امدهیکنار ن شیکی

اصالً االن زنده بودم که . رفت یم شیکنم اگر مهرداد نبود اوضاع چطور پ یدارم فکر م. دانم ینکرده؟ نم

 یحرف م یوقت. کند یچه کار م دیگو ینم. بهش فکر کنم؟ تازه خودش هم سرش شلوغ است یبخواهم حت

قرار است با آن قاتل چه کار کنند  نکهیاز ا یحت. طور نیاز مشکالتش هم هم. زند یاصالً از کار حرف نم میزن

 یگاه...  مینیغمگ یگاه. میو آرزوها میعالقه ها. میها یاز نگران. میزن یفقط از من حرف م. زند یهم حرف نم

 یجور خاص کیمهرداد  یو گاه میزن یبا هم حرف م یمنطق یلیخ یگاه...  رمیگیخندم که دل درد م یآنقدر م

حرف زدن ها که  نیا يته ته همه  یول.... دیآ یکشم و هم خوشم م یخجالت م طرششود که هم به خا یم

 .رابطه نیدوام بودن ا یاز ب ینگران. است دهیخواب ینگران کیشود ازش محرومم  یهفته م کیحاال 

توانند تو را از  یم یمیفقط دوتا دوست قد. حواسم را جمع کرد دندیدو یدو نفر که به سمتم م غیج غیج يصدا

من را سفت  میبگو يزیاز جا بلند شدم و تا بخواهم چ. بدهند صیتشخ يدود نکیبا ع یحت يفاصله چند متر

من افتاده بود  يکه برا یبیعج ياتفاق ها. نداشتم یجانیه چیمن ه یبود ول ادیز جانشانیه. بغل گرفتند يتو

 .کرد یمزه م یها را لوس و ب جانیه جور نیا

 ياومد...  يچقدر الغر شد ؟یخوب...  ینه اس ام اس...  ینه زنگ... معرفت  یب ییکجا: شروع کرد یمل اول

راسته که مهرداد دولتشاه دوستت  ن؟یاالن کجا هست ؟يترم برگرد نیاز هم شهینم گه؟یترم د يواسه کارا

 ...داشته 

 زهر مار: گفت ترنم

شد  دایشد حاال دوباره پ بیدفعه غ کی... به خودت : اخم کرد یمل. دیتوانست بگو یبود که م يکلمه ا نیبهتر

 شهیخب آدم شوکه م

 امتحانتون تموم شد؟: کردم لبخند بزنم یسع

 ؟یکن زمونیسورپرا یخواست یم: دستم را گرفت ترنم

 آره: سر تکان دادم تند

خدا باورم  يوا. میهمش منتظر بود يایب يخوا یکه ترنم گفت امروز م روزیاز د: دستم را گرفت یکیآن  یمل

 شهینم

 ؟یکم هی مینیبش: مکتین ينشستم رو. شد یخودم هم باورم نم. زل زدند به صورتم هردوشان
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 يکرد يخوب کار... دانشکده  يایب زدمیحدس م: ترنم گفت. دو طرفم نشستند هردوشان

 دیشا. هستم نجایخواستم آنها بدانند چرا ا ینم. نگفتم يزیچ یافتاد ول ییبه رفتار دکتر موال ادمی. تکان دادم سر

 .گفتم یبعداً به ترنم م

 خونه تون کجاست؟... خب حاال از آخر بگو : گفت یمل

 دوره یلیخ نجایاز ا: باال انداختم شانه

 قبالً هم دور بود -

 حاال برعکس شده یولشد  یجنوب حساب م نجایقبالً ا: زدم پوزخند

 امتحان چه طور بود؟: نفس گرفتم. ساکت ماندند هردوشان

 افتم یم... گند اندر گند : ترنم گفت. هم نگاه کردند به

 خرخون...  یشیهم ماکس کالس م شهیهم یگیم نویهم شهیهم: غر زد یمل

 ...درباره من ... کالس  يبچه ها... بچه ها : دمیپرس. ساکت شدند دوباره

 ...پرسن  یهنوز هم م...  دنیپرس یهمش از ما حالت رو م: گفت یمل. هم نگاه کردند به

 يهم بوده به خاطر کنجکاو یهر حرف.... نگران نباش ... زندان  يافتاد یدونن تو اشتباه یهمه م: گفت ترنم

 بوده

 دزدا... آشغال  يایعوض: دلخور گفت یبا لحن یمل

حوصله نداشتم . نگفتم يزیچ. بوده است هیقض يپا کیدوست پسرش هم  افتاد که ادمی. نگاهش کردم متعجب

نه  ایخواست بدانم هنوز هم با آرسام هست  یدلم م یلیخ یول. شد یبدهم که چطور شد و چ حیتوض یمل يبرا

 .دمینپرس یول

 ؟یکن یاالن چه کارا م: گفت ترنم

 نباشم کاریگردم که ب یول م: باال انداختم شانه

 خونخب کتاب ب -

مطمئن نبودم درس  یحت. ماند یتمرکز نم يذهنم آنقدر شلوغ است که جا میخواست بگو یدلم م. دمیکش آه

 .خرداد را پاس کنم يو معلوم نبود امتحان ها اورمیخوانده بودم به خاطر ب شیرا که دو ترم پ ییها

 خرداد قراره امتحان بدم. دوره کنم رونیب ارمیرو ب یدرس يکتابا دیبا: گفتم

 ؟يریبگ یسه تا بستن يریم: گفت یترنم به مل. گفتند و باز ساکت شدند یاوهوم هردوشان
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 سرما؟ نیتو ا ؟یبستن -

 ریخب نسکافه بگ -

 شهیسرد م نجایا ارمیتا ب -

که با هم  نهینداره مهم ا بیع: من هم همدستش شدم. را دست به سر کند یخواهد مل یم دمیفهم یم

 مشیبخور

 تا برگردم یکن ینم فیتعر یچیه: به ما انداخت و گفت ینگاه

 گهیبرو د.. فضول : دیخند ترنم

از : وارد کافه شد ترنم گفت یوقت. کرد یگشت و پشت سرش را نگاه م یبرم یه. ایراه افتاد طرف کافه تر یمل

 مهرداد چه خبر؟

خوبه : گفتم. کرده بودم فیتعر شیبدهم کل ماجرا را خالصه برا يکه زنگ زدم بهش از خودم خبر يبار همان

 دور و براست نیهم... 

 ؟یچ یعنی: میچشم ها يزد تو زل

 زنگ نزده گهیهفته اس د هی: باال انداختم شانه

 چرا؟ دعواتون شد مگه؟: در هم گره کرد ابرو

 سرش شلوغه البد... دونم  ینم... نه  -

 ن؟یدبا هم قهر کر: را گرفت دستم

 دونم چرا زنگ نزده ترنم یواقعاً نم... نه بابا  -

 ؟يکرد هیگر: ماند و بعد گفت رهیخ میبه چشم ها. کردم نگاهش

 دمیرو هم د مانیا یراست. تنگ شده بود نجایدلم واسه ا...آره : دمیکش آه

 کجا؟ ؟يجد -

 راه پله ها يتو -

 خب؟ -

 حوصله اش رو نداشتم. خواست حرف بزنه نگذاشتم یچیه -

خواست باهات  یدلش م یلیخ...  یگفتم خوب. چندبار سراغت رو از من گرفت: تکان داد و بعد آرام گفت سر

 حرف بزنه
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 آره گفت شمارتو بده منم ندادم: نگاه کردم میها یرا دراز کردم جلو و به کتان میپاها

 چرا آخه؟ -

 دادم یم دیبا یچرا داره ترنم؟ واسه چ: نشستم يرو کیطرفش و  دمیچرخ

 .دیفقط آه کش. ماند ساکت

 ترنم؟: گفتم

 هوم؟ -

 بهت بدهکارم یمعذرت خواه هیمن  -

 ...ولش کن : دستم يرا دوباره گذاشت رو دستش

درست . خواهد راجع بهش حرف بزند یدلش نم یشده که حت تیفهماند او هم آنقدر اذ یلحنش به من م نیا

اشاره  یحاال هرک یول زنمیحرف م یدرباره اش کل رونیبرگشتم ب یکردم وقت یزندان فکر م يل من که تومث

  ... یول دیپرس یاگر مهرداد م. گرفتم یشدم و گارد م یم یکرد عصب یهم بهش م یکوچک

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .دمیآه کش دوباره

 ...اون پول : گفت ترنم

 خب؟ -

 مقدارش مونده هنوز هی -

ماه  يپر یکه وقت.. خودم  يمقدارش را نگه دارد برا کیقرار بود ... به مغزم فشار آوردم ...شدم جیگ یکم

فکر  نیبه ا يواقعاً چطور....بودم یعجب احمق. دمیخند اریاخت یب... بروم  ییجا کیام داد بتوانم باهاش  يفرار

 .ردن با چندرغاز پولفرار ک یحت. دیرس یبه نظر م یمنطق زیهمه چ طیآن شرا يخب تو دم؟یرس

 ؟يخند یچرا م: ترنم گفت

 ... یچیه: را محکم به هم فشار دادم لبم

 ...پول مونده دست من  نیبهش گفتم ا. دمیمن بعدش مهرداد رو د: گفت

 خب؟ -
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 بدمش به خودت... گفت پول مال توئه  -

توانست ادامه داشته باشد و  یکه هنوز هم م ییسخاوت ها. اندازه بود یب یلیمهرداد خ يسخاوت ها. دمیکش آه

پول  نیبه ا یلیکه خ نیبا ا... خور او باشم که  رهیقرار نبود ج. بهتر بود يطور نیهم ا دیشا. بابا نگذاشته بود

 .میرا به ترنم بگو نیگذاشت ا ینم یحس کی یداشتم ول اجیاحت

 یگفته که تو ناراحت نش ينجوریا... واسه خودت : گفتم

 مجبورم برگردونم به خودش شیریاگه نگ... پول رو نگه داشتم  نیمن ا ؟یچ یعنیم واسه خود: کرد اخم

 ... یهرجور راحت: باال انداختم شانه

 ؟يندار یاجیاحت چیبهش ه یعنی... خب  -

 دونم ینم -

 ؟يخوا ینم ای یدون ینم -

 ول کن ترنم: کردم نگاهش

بعد بهش ... فکر کن قرضه . سخته برات یلیروزا خ نیدونم ا یم. دمیبهت م یهروقت الزم داشت: نشست راست

 برگردون

 خورهیاگه برگردونم بدتر بهش برم...  کنهیاونم قبول م: دمیخند

 ؟یبهش زنگ بزن يخوا ینم: گفت

 دونم ینم -

 یمنتظر باشه تو بهش زنگ بزن دیشا -

 دونم ینم -

 .... يدرمونده نبود نقدریقبالً ا -

 دونم ینم -

 ...دونم  ینم... دونم  یمن یه... مرض  -

 .اخم داشت. کردم نگاهش

 میمجبور نبودند تصم. خوش به حالشان. آمدند نگاه کردم یم رونیکه دوتا دوتا و چندتا چندتا ب ییدانشجوها به

 .دمیدوباره آه کش. یسخت نیبه ا ییها میحداقل تصم. رندیبگ

 ياگه دوستش دار... بهش زنگ بزن : گفت
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 دونم ینم. االنم هم هست یزندگ تیوضع. بابام هم هست یدوستش دارم ول -

 شهیکهنه م....  شهیکه حل نم يمشکل رو اگه نگه دار... رو بهش بگو  نایخب ا... دونم و مرض  ینم: دیخند

هم  گهیتا سال د ستیتازه معلوم ن...  گهید ینیبیخونه مون رو م يایم يروز کیبگم ترنم؟ حاال  یچ -

رو رو به  شیزندگ یبخواد کس ستین یبعد بابام هم آدم. خارج از تهران میبر میمجبور بش دیشا. میبمون نجایهم

که ولشون کردم رفتم دنبال  ورمخ یرو م نیاگه به خاطر من قبول کنه اون وقت همش غصه ا یحت. راه کنه

 یلیخ یلیاالن من خ یباشه وضعش اونقدر خوب هست که در مقابل زندگ یمهرداد هرچ... هام  یخوشگذرون

 نیهمش نگران ا... دونم اگه قبول هم بکنن  یم. که رفتم و تنهاشون گذاشتم رمیگیعذاب وجدان م... بهتره 

مون هم که  یمال تیوضع...  کنهیم تشونیاذ شترینبودن منم ب... نشم  تیهستن که من با خونواده مهرداد اذ

 رمیبگ میست دارم که نتونم راحت تصمدو يمن هنوز بابام رو اونقدر.... گفتن نداره 

تو براش از  یاون خوشبخت. هم به عالقه تو به بابات نداره یربط ست،یهم خوب ن ییبه هرحال پا در هوا -

 مهم تره يزیهرچ

خودم  گمیم... بعد هم به بابام ربط نداره که ... خوره  یکنه مهرداد به درد خوشبخت کردن من نم یو فکر م -

 رمیگیعذاب وجدان م

 ییاونم از پادرهوا ينجوریا.... حداقل بهش بگو صبر کنه تا اوضاعتون بهتر بشه . يخب حق دار: دیکش آه

 ادیدرم

 دونم ینم -

 نیگفتیم ینامردا چ: کمانینزد دینسکافه رس يها وانیبا ل یمل. میدیو خند میهم نگاه کرد به

 بود ایتو تر یک نیبگ: ها کرد شیدست ها يو تو یسنگ مکتیرا گذاشت لبه ن ینیس

 پناه؟ رانیا -

 نچسب يآره پسره : کرد نگاهم

آه . دستش يکه مهرداد دستم را گرفت تو یمثل وقت. گرم شد میسر انگشت ها. نسکافه ام را برداشتم وانیل

 .دمیکش

 ....مثل فضوال .... ها  يطلبکار... نه از اون نگاه بدا ...  کردینگام م يجور هی: گفت یمل

 باهات حرفش رو بزنه ادیخواسته ب یم...  دهیرو د يخب حتماً شاد: گفت ترنم

 آدمه؟...  رهیبم: کرد و نشست یشیا
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 م؟یچرخ بزن رونیب میبر میبخور... واقعاً : را نداشتم یمل يچرت و پرت ها حوصله

 شهر کتاب؟ میهم بر يسر هی يخوا یم: برق زد شیچشم ها ترنم

بود  ییزهایبهتر از نشستن و فکر کردن به چ یشد ول یباعث اعتراض مل یمسخره بود و حت شنهادشیپ نکهیا با

 .کرد یم یکه اعصابم را خط خط

 خوبه: گفتم

پا به دو  یمل. میستادیمن و ترنم در سکوت کنار هم ا. را بدهد ینیرفت س یو مل میدیها را سر کش نسکافه

بود و من داشتم  فتادهیوقت آن اتفاق ها ن چیانگار که ه. میآمد رونیبرگشت و هرسه نفرمان از در دانشکده ب

 .کاش. جور بود نیواقعاً هم هکاش ک. یتلل یللی رفتمیامتحان مزخرف م کیهمراه دو دوستم بعد از 

*** 

 يگاریرسیخواست ز یدلم م. خورد، نگاه کردم یرفت و فکش تکان م یاتاق قدم رو م يکه تو یفرشاد متق به

 .سنگ مرمر را درست بکوبم فرق سرش

 مونه ینم یشکیه بیته ج یچیه ينطوریا -

 یب یخودکش کی.... کرده بود  یزندان اقدام به خودکش يتو یاضیر ارای...  مردیکردم و م یکار را م نیا اگر

 یانداختند زندان حتماً خودکش یم یسر فرشاد متق يتو يگاریرسیز دنیاگر من را هم به خاطر کوب...  سرانجام 

 یراحت نیکردم به ا یفکر نم....  ژهیو يها تنگهش داشته بودند بخش مراقب. اول راه بود نیا....  کردم  یم

زندان  يتو دیراه انداختن قلمرو جد يبرا یراه کی دیکه داشت با یحداقل از آن نبوغ و هوش....  اوردیکم ب

و بعد دهنشان را  ردیکه ازشان آتو بگ ستییآنجا پر از آدمها..... کار را نکرده بود؟  نیچرا ا.... کرد  یده ماستفا

 .... دکن سیسرو

 دولتشاه؟ يگوشتون با منه آقا -

 یبه من اعتماد کن دیدر ضمن شما با. ستین يا گهیراه د: آتش زدم گاریس کیگرفتم و  يگاریس ریاز ز چشم

جز  يباشد و هم چاره ا یکه هم از دستت عصبان یمثل آدم. لبخند زد يور کیو  ستادیبه کمر مقابلم ا دست

 .نداشته باشد طیقبول شرا

 دارم يا گهید ياالن کارا. میزن یبعد راجع بهش مفصل حرف م: گفتم

 ندازد؟یجارت راه بو ت فتدیراه ب دیمملکت باهوش است با نیا يتو یگفته هرک یک. گورش را گم کرد باالخره

اختراع  ایبزرگ کشف کند  يزهایکند، چ قاتیخوب بود برود تحق.... جبر روزگار مجبورشان کرده ...  یشکیه
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درست و  یحقوق بازنشستگ کی یحت تهشکند و ته  تیبزرگ ترب يو آدم ها هیبهتر از آن بشود معلم بق ایکند 

که قبول کنند  یبه شرط. شوند یحداقل پولدار م ينجوریجو احترام؟ ا کیحداقل  اینداشته باشد؟  یحساب

شود باهاشان  یکه تجربه دارد اعتماد کنند آن وقت م یحداقل به کس ایدخالت ندهند  زینبوغشان را در همه چ

قدر خر  نیاگر ا. بدهم ادشی ستینگرفته و من هم قرار ن ادیهنوز  یمتق شادکه فر يکار. نشد وانهیکار کرد و د

به ذهنش فشار  یبدهم بدون آن که کم حیتوض ایبدهم  ادیبهش  دیرا با زیکند من همه چ یکر ماست که ف

 یول ردیگیم ادیحتماً  يجور نیا. همان بهتر که ولش کنم برود تا امثال عطا بهرنگ سرش کاله بگذارند اوردیب

 .کالن هیسرما کیشود از دست دادن  یخب تاوانش هم م

وقت مالقات ... اومدن  یاحیر يآقا: داخل شد دمیکالس جد) High( يمسن اما ها یاتاق باز شد و منش در

 خوانیم

 يرا ستون کردم رو میو دست ها يگاریرسیرا گذاشتم لبه ز گاریس. خودم را گرفتم يجلو یام گرفت ول خنده

 خانم عطروش؟: زیم

 دییبفرما -

 میفر نکیع يباال آمدم تا رو يو شلوار قهوه امانت يو چرمش و از رو یپاشنه مربع يدوختم به کفش ها چشم

 یهرکس ستیالزم ن: مطمئنش يبلوند و دوباره زل زدم به چشم ها يرنگش و بعد موها يقهوه ا ییکائوچو

 دییایب نجایو تا ا دیزحمت بکش ادیم

 دیریمن رو بگ یفقط داخل هیکاف: تلفن را برداشتم یگوش

 یول. متوجهم: لبش نشاند يرو حیمل يبرداشت و دسته آن را با دو انگشت گرفت و لبخند نهیرا با طمان نکشیع

 شما بهتره ژیپرست يبرا نیا

لبخند . وارد مباحثه شوم يگر یمقابلم راجع به آداب منش نیپلیسیبا د اریخواستم با زن پنجاه ساله و بس ینم

 انیب دییبفرما. حق با شماست: زدم

 ادیرفتارها من را  نیا. رفت رونیکوتاه و محکم ب یید و همان طور شق و رق با قدم هابه احترام خم کر يسر

سه مدل چنگال و  گویسرو کردن خوراك ژ يغذا برا زیخانه او بود که سر م يفقط تو. انداخت یخاله مهوش م

 ژهیو يها یهمانیم يجواهر برا تخانه دو س يشک نداشتم که رامش عطروش تو. گذاشتند یدو مدل کارد م

و حوله را مثل  ردیگیهرشب دوش م...  اقوتیهم  دیشا... که سنگ زمرد سبز دارند  ییاز همان مدل ها. دارد

اندازد و با  یپا م يپارو دهیچیو همان طور که حوله بدن را دور خودش پ چدیپ یدور سرش م يهند يمرتازها
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فرستاده  سیاز پار شیرا که برادرزاده ها ییمجله ها نیو آخر ردیگیدست م يدو انگشت فنجان قهوه اش را تو

 .شود یمطلع م سیاخبار مد در پار نیزند و از آخر یورق م تیاند با جد

 کتایکردم  یفکر نم.... لباس و رفتارشان حرف زده ام  يبر سر شناختن آدم ها از رو کتایبا  يادیز...  خداوندا

 .انتخاب کند يگر یزن را به منش نیا

 من چطوره؟ سینیزیاحوال ب: ر را باز کرد و با لبخند وارد شدد یعل

هم  گاریس یپر از تنش من حت يروزها نیا يکند که برا یدرك م. نگفت يزیچ ینگاه کرد ول گارمیبه س بعد

بخش فروش باشه  يتونست هم زمان هم تو یم کتایاگر : تکان دادم یکالفگ ياز رو يسر. آورد یم یسالمت

 بهتر از حاال بودم یکم هی دیشا ارهیمن قهوه ب يهم برا

 نیکه از گاوصندوق درآورده برات جز کالس گذاشتن واسه مراجع يا دهیاتوکش یمنش نیپس ا: دیخند بلند

 بدبخت شرکتت چه کار داره بکنه؟ بگو برات قهوه هم دم کنه

مد رو بفرسته بازار واسه انتخاب ترسم بهش بگم قهوه دم کن فردا جان م یم: دمیدو انگشت پلکم را مال با

نقره و قهوه ساز اصل از فرانسه و آخر ماه خرج قهوه  ینیکه مد شده و بعد هم البد س یفنجون سیسرو نیآخر

 خوردن من از خرج شرکت باال بزنه

 رهیازتون بگ زیپشت م نشیرو که نشوند یهمه سال نیآورده انتقام ا نویا کتای گمیمن که م: زد قهقهه

رنگارنگ برداشته مامان بزرگ رو  يایاز اون منش. ستین دیبع: نشستم شیآمدم و رو به رو رونیب زیپشت م از

 کرده برام نیگلچ

 رو انتخاب کرده نشیقبول کن بهتر یول: دیخند باز

 ارنیب ییچا نیخانم عطروش بگ: تکان دادم و رفتم طرف تلفن سر

 واقعاً؟ نیرزومه من رو خوند. هست زیواسم به همه چمن ح. دیینبود شما بفرما يازین. ادیاالن م -

 بله بله -

واسه  یوقت یدون یم: دمیام کش یشانیبه پ یرا سرجا گذاشتم و دست یگوش دیبگو يگرید زیبخواهد چ تا

 یحت...  یرو فول باش یسیفرانسه و انگل...  یو به قول خودش سکرتر اونجا باش یکار کن نترنشنالیا يشرکتا

 یم سیرو سرو ستیدهن رئ و یداخل ریمد یشیم. ستین یاسمت منش گهیاون وقت د....  یهم بلد باش یعرب

 یکن

 پس؟ نجایچرا اومده ا اد؟یهمه کار ازش برم نیا يجد -
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 یمش موس يانگار اومده کله پز نجایا یگیم يجور هی: کردم اخم

 .دیخند کرکر

ملت با  رداریواگ يکاریب نیبا ا... دل آزار  شهیباالخره نو که اومد به بازار کهنه م: فرستادم رونیرا محکم ب نفسم

نموره تنگ  هی نیاون وقت جا واسه خانم عطروش همچ. کنن دایکار پ هیسرشون  يزنن تو یم سانسیفوق ل

البته با پوزش از ... .ژه هم داشته باشن یو يایممکنه مزا دیجد يایبدونه منش ستییر یمخصوصاً وقت شهیم

خونه  يموندن تو کاریبا ب سهیدر مقا یشرکت نیهمچ يکه کار کردن تو شهیم يجور نیا... ها  یصنف منش

 هیجور پادشاه هیخودش 

 سوابق پرافتخارش رو مث پتک نکوبه تو مالج من یکه ه یبه شرط: دادم به مبل هیرا تک سرم

 جون خوبه؟ کتای: نشستم راست

 دمشیند: باال انداخت شانه

 ها شهیم نیبه کارمندت هم يرو بد نیمگه؟ بب ومدهین ش؟یدیند: باال انداختم ابرو

 داخل نرفتم گهید. رفتم اتاقش سرش شلوغ بود. میشو با هم بر ادهیپ -

 بذارم اونجا ویدونستم ک یم... به به : لبم ينشست رو لبخند

 شد؟ یوراج چ يبراش؟ اون دختره  یق بزنکسر از حقو یخواست ینم شیپ قهیدق هی نیهم-

 کاشته ییچه گندا ارایبا  ادیب ادشیکردم تا  دشیالبته تبع....  یتراب شیگذاشتمش پ. هست -

 نکاره دیحاال گند جد -

 حواسش هست یتراب -

 تو دم و دستگاهت يخوبه که هنوز چارتا آدم مطمئن دار -

 فه؟یاوضاعتون رد: نگاهش کردم. شرکت چندپاره کی شدیم لیدم و دستگاهم کم کم تبد. دمیکش آه

 يامر: ستادیگذاشت و راست ا مانیرو يبا دقت فنجان ها را جلو. وارد شد ییچا ینیباز شد و جان ممد با س در

 ست؟ین

 نه: انداختم و خنده ام را خوردم یبه عل ینگاه

 کر کرده جان ممد گربه دست آموزه؟ف تیمنش: خنده زد ریز یبار پق نیچندم يبرا یرفت و عل رونیممد ب جان

کمتر سر کنه  دیشا ينجوریا. دست اون هستن ریبذار فکر کنه چار نفر هم ز. دونم یچه م: را برداشتم ییچا

 من يکارا يتو
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 اوضاعتون...  ینگفت... بخور : فنجانش اشاره کردم به

 اوضاع خودت چطوره؟ ؟يتو به اوضاع ما چکار دار: شد و فنجانش را برداشت و در همان حال گفت خم

 نیبا هم تا کجا رفت یقرار شد بگ: کردم اخم

 خونه شون رمیهم من م یگاه. میزن یقدم م میریم یگاه. میزن یحرف م. مینرفت يدور يجا -

 ؟یمونیشبم م: نگاهش کردم یرچشمیز

 میکن یم تیوسط هست که هردومون رعا نیا یاصول هی یش تنهاست ولدرسته با خواهر -

 ...هم خوب  یلیخ... بله : خوردم یام کم ییچا از

 چطوره؟ يشاد -

که بهش زنگ زدم حس کردم  يچون بار آخر. بودم دهیرا نشن شیهفته بود صدا کی....  يشاد...  يشاد

خوردن  يحداقل برا...  ندیخواست من را بب ینم یوقت  یهم اشتباه حس کرده بودم ول دیشا. حوصله ام را ندارد

 شیبرا میها یاز سرشلوغ یچیکه من ه یدر حال... گفت سرت که خلوت شد  یم یوقت... فنجان قهوه  کی

 یباورت م.. ..معصومش که دو ماه بود  ينگاه ها يبرا. تنگ شده بود شیدلم برا داد؟یم یچه معن.... گفتم  ینم

 ..... شیدیشود مهرداد؟ دوماه است که ند

 مهرداد؟ -

 هوم؟ -

 حالت خوبه -

 فقط سرم بدجور شلوغ شده. خوبم: ستادمیجا بلند شدم و لب پنجره رو به دماوند ا از

 ؟یمطمئن -

 آره -

 دهیغم م يلحنت بو یول -

هفته هم  کی....  دمشیدوماهه ند...  بهش مهلت بده تا فکرهاش رو بکنه یمگه نگفت: و نگاهش کردم برگشتم

 زنم یهست زنگ نم

 نگفتم سر رشته رو ول کن که بپره...  رهیگفتم بند رو شل کن که حس نکنه اس: زیم يرا گذاشت رو فنجانش

 ستیالبد مال من ن...  بپره  يجور نیاگه قراره ا: میها بیج يکردم تو دست

 ؟یکنیفراموشش م يدار: نگاهم کرد متعجب
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 ....گفتم بهت سرم بدجور شلوغه . دونم ینم: صورتم و سر تکان دادم يرو دمیکش دست

 شده؟ یچ نمیبگو بب. ستیلجن شلوغ تر ن يسرت از اون روزا یدون یخودت هم م -

 ...غلط  یدرسته چ یدونم چ ینم گهید...  یچیه: دمیخند نیغمگ

 ...من از کجا بدونم  یگینم یچیه یوقت... شده  یحداقل بگو چ -

 تو فرغون؟ يزیمخ منو بر يخوایبعدش م یکه گفتم و دونست رمیگ -

 .نشست و در سکوت نگاهم کرد صاف

 ه؟یچ: گفتم

 ؟يشد دیازش ناام -

. کارم یشد؟ باباش من را فرستاد پ یآخرش چ یول. کردم شیآمد برا یاز دستم برم يمن هرکار. دانستم ینم

... دستور داد ... خواهش نکرد ... زنگ زد و گفت دور و برش نباشم ... کارم  یمن را فرستاد پ یمندل...  یمندل

او  یول. آرام شوم یو کم نمشیبب واهدخ یاالن دلم م. دارم اجیاالن بهش احت. خودش هم که سردرگم است

 .ردیبگ میباشم و بگذارم او تصم یمن هم قرار است پسر خوب. خواهد ینم

 کنمآره فکر  -

 بهش زنگ بزنم؟ يخوا یم: زمقابلشیفرستاد و زل زد به م رونیب ینیرا از ب نفسش

 نه -

اصالً مگر قهر . خودمان بکنم یرا واسطه آشت قمیشانزده ساله که نبودم، رف يبچه . گفتنم مطمئن بود »نه«

 یعنی نیفکر نکرد ممکن است مرده باشم؟ نگرانم هم نشد؟ ا یحت... هفته است زنگ نزده  کی یوقت م؟یبود

 .خواسته بهش زنگ نزنم. خواسته بروم یزبان یبه زبان ب یعنی ؟یچ

 نداره یخوب یروح طیمهرداد اونم االن شرا نیبب -

 مگه من دارم؟: مقابلش نشستم

 يتجربه دار...  يتو بزرگتر -

بعد هم ... مادر ماتم زده  هیو  وانهید يبابا هی....  یورشکستگ... .چند ماه  ينه واسه ازدست دادن دو نفر تو -

پسر پونزده شونزده ساله  هیکار اندازه  نیا يتو یدون یکه خودت بهتر م یاونم وقت... دختر  هیسر و کله زدن با 

 هم تجربه ندارم

 قیرف دمیم ادتی یاگه خواست: به شانه ام زد یشد و دست خم
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: شیچشم ها يزل زدم تو....  يباز... عذاب وجدان  يباز... کشمکش  يباز. افتاد ارای با شیبه حرف ها ادمی

 کرده یخودکش شیدو روز پ ارای

 ؟يدیشن: گفتم. تینه رضا. نه غم. نه تعجب. نبود دایپ یچیصورتش ه يتو

 خب؟ -

 یچیه -

 گرفتن؟ تیواسه رضا ومدهین یکس -

 دمیهم نپرس ونیاز هما... من که نه  شیپ -

 شده؟ دییحکمش تا -

 آره -

 ... تیکه رضا دیمطمئن -

تونست االن  یم ارشیک... هم نکشته  تیاز سر عصبان.... رو نکشته  ارشیکه ک یابونیخ يدعوا يتو... نه  -

 ست؟ین... حقش مرگه .... همه مون رو گند زده  یزندگ.... زنده باشه 

 روش فکر کن شتریب یکم هی یول. دونم ینم -

 ... یکی نیاونقدر مشغله واسه فکر کردن دارم که ا: مبل و چشم بستم يرا ولو کردم رو خودم

 از همش مهم تره نیا -

 رو؟ کتای ای ینیمن رو بب ياومد: راست نشستم. خواستم راجع بهش فکر کنم ینم

 فرض کن هردوتاتون: لبخند زد يور کی

 ؟يچکاره ا یبهش گفت -

 نه؟یاز ا ریغ... ساده  لیوک هی -

 نیاز ا: دمیپرس. نشده اند یمیپس هنوز آنقدر با هم صم.  دیوقت بهش بگو چیه ستیکه قرار ن یعنی نیا

 ؟یهست یراض تیوضع

 هیهردومون . هستم: سر تکان داد. گفت هست یصورت آرام و خوشحالش که م. داد به مبل هیهم تک او

 .... میرو عوض کن زایاون چ ستیبرامون مهمه و قرار هم ن ییزایچ

 مثالً؟ -

 ستیموندگار ن نجایچون ا يبگرد گهید رفروشیمد هیدنبال  دیزود با ای رید نکهیمثالً ا -
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و رفاقت کن مخش رو  ایب ؟يقدر لجباز؟ پس تو چکاره ا نیزن هم ا.... خداوندا : طرف سرم را فشار دادم دو

خوان چه کار آخه؟ حقوقش رو  یخانم رو م کتای....  ایدن يتو ختهیر لسوفیهمه ف نیا. جا نیبزن بگو بمونه هم

 ....باال  برمیهم م

 هیبازم ... خوشحال تره تو حقوقش رو بکن سه برابر  ياونجور یوقت. مهرداد خان هیشخص تیمساله رضا -

 رهیم کنهیول م ییجا

 میکه صبر کنم تا خودش تصم دادیهشدار م. گفت یهم م يبود که راجع به شاد يزیهمان چ نیا. بستم چشم

 .داشت تیاز جوش خوردن آن اهم شتریدوام رابطه ب رضایعل يبرا. نه ایکه با من خوشحال خواهد بود  ردیبگ

 ؟یدون یرو م يزیچ هی: گفتم

 ؟یچ -

 يجفتت ثابت مونده و تو عوض شد ینیب یبعد م....  تشونیشخص... مالك هاشون ....  شنیآدما عوض م -

همون بهتر که وقتت رو تلف  یکن دایواسه ابد پ یکیتا  یصبر کن ياگه بخوا. تا ابد دوام نداره يرابطه ا چیه

 ینکن

 شه؟یم. که تنها هم موند شهینم -

 ؟یستیمگه خوشحال ن... مث االنِ تو ...  شهیچرا نم -

 خب؟ -

 کارتون یپ دیریم دیکنیول م گهیاز همد نیهروقت هم خسته شد...  یدائم یدوست هی...  گهید نیهم -

 نیاگه ا گه؟ید یکیدنبال  يبر یبعد ول کن یعده خوش باش هیبا  شهیقابل جبرانه؟ مگه م بشیآس یمطمئن -

 دائم الخمر هرزه هیشده  ؟يخبرش رو دار لونه؟یو و لونیقدر ا نیبود چرا سهراب ا ینسخه خوب

. ستین دمید ییجا هی یول هیمن مکمل خوب آنا واسه کردمیفکر م....  نیمن رو بب یزندگ... من رو نگاه کن  -

 تونم نگهش دارم؟ یم يچطور...  ستمیبزرگتر که شد بفهمه من براش خوب ن يفردا اگه شاد

 ؟ینش تیرفت اذ يکه اگه شاد یکن یم هیخودت رو توج ياالن دار -

 دونم ینم: جا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن از

 یینایاگه همه ا. کنه دایاونقدر صبر کنه تا جفتش رو پ دیبا. کنه دایبگرده جفت خودش رو پ دیآدم با: دیکش آه

لحظه  هیاز اول  برنیم ییزناشو یاز زندگ ییجا هیو بعد  ارنیکنن و بعد بچه م یازدواج م گهیکه راحت با همد

 دیحاال اگه بهت بگن با نیهم. شدیبهتر م عشوننه وض ایکه کارم درسته  دنیپرسیلحظه از خودشون م هیفقط 
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 ؟یکنیکار برات خوبه تو قبول م نیکه ا نیا نیفقط با تضم یمنفعت مال چیه یاونم ب....  يات رو بد هیکل

 يپا یوقت یول...  یدو دل یتازه بعدش هم کل. یکار خوبه قبول کن نیمحاله تا بهت ثابت نشه ا. گهید یکنینم

براشون در همون  تشیاهم یعنی... بخرن  نیماش خوانیم کننیفکر موسط مردم  ادیم یزندگ کیانتخاب شر

کنن  یماه رو هم فکر نم کیهمون  ایماه فکر کنن که تازه بعض کی تشینها نیماش دنیواسه خر... حده 

که عمر ازدواجشون از پنج سال گذشته  ییمطمئن باش نصف زن وشوهرا... به ازدواجه  میمنظورم واسه تصم

 يتو یول گنیجفتشون م یاز خوب...  زننیهم لبخند م يرو يتو یحاال ه. دنیدارن ادامه م يفقط مجبور

... بدتر  گهیبچه هم وسط باشه د ياگه پا.... تونن به خودشون دروغ بگن  ینم گهیاونجا که د ؟یچ ییتنها

 شهیرابطه محکم تر م يموندن تو رِیزنج

فکر ....  یترسناکه عل یکم هی اتتینظر... کنن ها  یگاه نمن یبه زندگ قیقدر دق نیهمه ا: مقابلش ستادمیا

.... خوب  یاجتماع گاهیجا هیبا .... بچه گوگول مگول  هیو  يرفاه ماد هی خوان؟یم یچ یمردم از زندگ يکرد

 زاستیچ نیدر طبقه خودش دنبال هم یهرک

 ؟يخلوت آدما بود يمگه تو تو: نگاهم کرد نیغمگ

 یزندگ يواسه آدما یشده وسوسه بش...  یواسه چندنفر تا حاال شنود کار گذاشت يجد يجد گمیم ؟يتو بود -

 ؟يهم شنود بگذار تیخصوص

جات  چیبه ه ایکه من برعکس تو که دن نیدوم ا....  کی نیا ینکن یشوخ زایچ نیقرار شد راجع به ا: کرد اخم

تو ... کنم  یفکر م... کنم  یمدام دارم به آدما نگاه م....  ستیدور و برت ن يحواست به آدما یلیو خ ستین

 یم کننیهمشون غرغر م....  دمیگوش م نبه حرفاشو... صف بانک که واستادم  يتو...  رمیکه راه م ابونیخ

 چرا؟ یدون

 چون اوضاع مملکت گل افشانه -

 ینگرفت يتذکرم رو جد -

 تو نداشتبه کار  یرو گفتم ربط تیواقع. داشت یچه ربط -

 .ستیدور و برش خوشحال ن ياز روابطش با آدما یشکیچون ه...  میبگذر -

 گه؟یهمشون هم عدل ازدواج کردن د -

... پدر و مادرن  هی يبچه ها... زن هستن  هیشوهر ... مرد هستن  هیزن ... خانواده ان  هیحاصل  ینه ول -

اونا  یوقت... زن و شوهر  سازه؟یم یاصل خونواده رو ک...  گهیخانواده هستن د هیباالخره هرکدوم عضو 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٩١٦ 

رو  رهیزنج...  نطوریهم هم راشونپدر و ماد... خود به خود بچه هاشون هم خوشحال ترن ... خوشحال باشن 

 جامعه هی شهیم یکن عشیوس

 گهیبار د هیمجبورم  یول دیببخش.... خونده باشه بچه اش هم  یآدم جامعه شناس يبابا یوقت: باال انداختم ابرو

 شهیحاصلش م... کار کنه  هیگرفته باشه چشم و گوشش چند برابر بق ادیبچه اش هم ...  رمیبگ دیتذکرت رو ند

 یاحیر رضایعل

 بخند دمیمفت مفت دارم بهت مشاوره م... مسخره کن  یحاال ه: را پشت گردنش قفل کرد شیها دست

شده بود؟  رضایآدم شناسانه عل اتیخصوص نیآنا هم عاشق هم نکهیحس ا. دادیته دلم را قلقلک م يبد حس

 میداخل اعالم کنن ن انیعطروش ب سیاالنه که م: به ساعتم انداختم ینگاه. خواستم بهش فکر کنم ینم

 جلسه دارم گهیساعت د

ممکنه ده سال  یکن یاگه فکر م یول یاندازه حاال خوشبخت نباش يبا شاد گهیممکنه ده سال د: جا بلند شد از

 ...خودش خبر نداره  يآدم از فردا... حس رو داره نگذار از دستت بپره  نیو اونم هم یخوشحال باش

 رم؟یبم ایزود نیممکنه هم هیچ: دمیخند

. يکرد یزندگ تیفیکه با ک یحداقل خوشحال يریبم یاون وقت اگه هم تو جوون. از ما گفتن: باال انداخت شانه

خلوت  يتو یول گذرهیمشترکمون م یچهل سال از زندگ یو همه جا هم با افتخار بگ یبش ریپ یکیخوبه با 

 ت؟یفیک یب سالچهل  يبه جا کردمیم یزندگ تیفیماه با ک کی یکه کاشک یخودت رو لعنت کن

 بره؟یخودت چرا خوابت نم يبلد ییتو که الال: دست دادم باهاش

 شده رید یلیتو وقت خوابت خ یول میدینرس ییما هنوز به مرحله الال: را فشار داد دستم

 یکنیم جدهیمثبت ه يایو شوخ يشد زادیکه آدم نمیبیم: زدم و آرام گفتم لبخند

 افتاد یکار م رید زتیتو چ کردمیم شهیهم: کرد اخم

رفاقت  کی تیمیبود صم نیا. مان خاطره داشت یجذاب دوران نوجوان الیاو هم از آن سر. دمیخند بلندتر

 . تیفیباک

 یعنی نیا. دیکش رهنشیپ قهیبه  یکه دست دمید کتایراهش را که کج کرد طرف اتاق . دم در همراهش رفتم تا

که  دواریخوشحال بودم و ام. دیرس یم ییکه داشت به وقت الال یعنی نیا. مهم بود خوب به نظر برسد شیبرا

 .کرده باشد دایجفتش را پ
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بعد . هم مطمئن شود که با من خوشحال است يخواست شاد یم مدل. اتاقم و رو به پنجره نشستم يتو برگشتم

. میشو ریبا هم پ. میکن رییبا هم تغ میکن رییاگر قرار است تغ یحت. میبزرگ گن. میاوریبعد بچه ب. جفت میبشو

 يتو... شهر  نیا يتو یکم يها آدمچون . برسد يریرا ندارد که با جفتش به پ نیشانس ا یمطمئنم  هرکس

با خودشان رو به رو شوند و از  ییترسند در تنها یدهند و م یفقط ادامه م هیبق... جفت هم هستند ...  ایدن نیا

 نیا. زد یطور نبود آمار طالق از آمار ازدواج جلو م نیدهم؟ که اگر ا یخودشان بپرسند چرا هنوزدارم ادامه م

 یم تیبه انتخاب جفتشان اهم شتریب یکاش مردم کم. ترسناك يها تیهمان واقع زا یکی. بود تیواقع کی

مثل  يمالك مسخره ا گرید يجور نیا. بخرند نیماش ایخواهند خانه  یکه م یاز وقت شتریدادند حداقل ب

جالب بود . جالب بود. شد عجله کنند یباعث نم.... رد شدن از سن ازدواج  ای... باال رفتن سن  ای... تفاوت سن 

تر  یوسواس. شوند یمحتاط تر م شودیم ادتریسنشان ز یآدم ها هرچ. کرد یباالتر از سنش رفتار م يکه شاد

است  نیهم يبرا. يجرات ازدواج کردن ندار گرید یگذشت یسن کیاز  یاست که وقت نیهم يبرا. شوند یم

 یم دیشا. هنوز جوان و ناپخته هستند ازدواج کنند یکنند تا وقت یرا مجبور م شانیکه خانواده ها بچه ها

ممکن است به خاطر  يکه اگر عاقل شو تیواقع نیا. نشوند کینزد تید آنها با بزرگ شدن به مرز واقعخواهن

که  یآنقدر بدشانس باش دیو تازه از آن بدتر شا یصبر کن يریهم پ دیو شا یسال انیکردن جفتت تا م دایپ

 یدربهشت وقت خیکه مثل  یتن دادن به ازدواج ایتنها ماندن بهتر است . یو تنها بمان ینکن دایجفتت را پ

خواست مطمئن  یم يماند؟ جالب بود که شاد یم یمزه ازش باق یب خیکپه  کیفقط  يدیاش را مک ینیریش

قدر عجله  نیازدواج ناموفق از سر گذرانده بودم ا کیمن که  یمرتب است ول زیخوبم و همه چ شیشود من برا

 شده ام؟من هنوز بزرگ ن دیشا. دمکر یم

 اتاق کنفرانس منتظرن يدولتشاه مهموناتون تو يآقا: بعد آمد داخل اتاق هیعطروش در زد و چند ثان خانم

کنارش  یرود و کس یرختخوابش م يتنها تو یو مجرد وقت انسالیم یمنش نیا. کردم و سر تکان دادم نگاهش

 يکردم و مجبور بود تمام روز تو یآغوش باز کند باز هم خوشحال است؟ اگر من استخدامش نم شیبرا ستین

سه  یسال. برود یهمانیهم م دوبار يکه هفته ا رمیگ... در سکوت خانه اش ... خانه اش بماند و مجله ورق بزند 

به  کند؟یرا چه کار م یخال مهیآن ن. اصالً نصف عمرش را با دوستانش سرگرم باشد. بار هم به مسافرت برود

اش را تلف کرده  یکه جوان يشوهر... شوهر غرغرو داشت  کیاگر  کشد؟یزند و آه م یافتخاراتش زل م يتابلو

 یبهتر نبود؟ نم ردیدر آغوش بگ ییو او را به وقت تنها اوردیخودش درب زا ییصدا کیباز هم بود که  یبود ول

 .دیپرس دهید ایدن کیاز  دیرا با نیا. وابش را بدانمام تا ج دهینرس يریمن هنوز به پ. دانم
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 يبود بها نیصلح کنم ا میرفتم با رقبا یبود برداشتم، داشتم م زیم يرا که رو يو پوشه ا زمیطرف م رفتم

 .ونیهما يها يبلندپرواز

. يریبگ میتصم دیبا یو منتظر بمان ینیشود بنش ینم. دارد ییبها يزیهرچ. ستادمیچند لحظه سر جا ا يبرا

. یفهم ینم يرا نپرداز شیتا بها... کند  یکه خوشحالت نم یکردن با کس یزندگ ایبهتر است  ییتنها نکهیا

تو  يرا برا گرید یکینسخه  ودش ینم. وجود دارد اینمونه از آن در دن کیکه فقط  یآدم هست کیچون تو 

دانستن جواب  يو برا یباز هم منحصر به فرد و تک دیخانواده هم رشد کرده باش کیاگر در  یحت. چندیبپ

ادامه  يمن حاضر بودم با شاد. عمر است یسواالت نیچن يبها. یآن را بده يبها دیبا یمهم نیبه ا یسواالت

 او چطور؟... بدهم 

و  یتاجر باش کیاگر  یحت. شود یدودوتا کردن ها سرش نم نیهم ا یدل لعنت. تنگ شده بود شیدلم برا آخ

 یگرفتم و م یآغوش م يبود تا تو نجایحاال ا نیخواست هم یدلم م. و کارت با حساب و کتاب باشدسر 

اتاق  يزنشان را تو ندها هم دوست دار یبعض کردیم یخانم عطروش حال نیبه ا دیبا یکیآن وقت . دمشیبوس

 .داخل ییایو ب یبه در بزن یوقت تق یوقت و ب دیکار بغل کنند و ببوسند و نبا

*** 

 یاالکلنگ یبه اندازه زندگ دمیفهم یحداقل م ای. خوب بود یلیخ يبا من دار یچه مشکل قاًیدق دمیفهم یم اگر

 ای. هم خوب بود ییایچرخ بخورم تا کوتاه ب یچرخ و فلک زندگ يتو گریقرار است چقدر د يکه به من داد

که دوست داشتنش  یبا پس زدن کس ای... م توانم بابام را داشته باش یکه با نذر کردن م یگفت یحداقل اگر م

 یآن باال و زندگ یآره تو که نشست. آره؟ با تو هستم ها...  گریجور د کیجور درد دارد و دوست نداشتنش  کی

 یعبرت ک هیمن قرار است ما ؟يدیحداقل بگو چرا من را آفر. ارزش ندارد تیناخن هم برا کیمن به اندازه 

 باشم؟

 ؟يشاد -

. ترساندم یسلول م يتو میها يخبر وارد شدن هم بند یو پرخاشگر مامان مثل ب یلحن عصب نیا. دمیجا پر از

اتاق و لبه  يقد يآمد کنار پنجره ها. بود دهیرا د میمامان اشک ها. بود رید یصورتم ول يرو دمیتند دست کش

 چته؟: دست گذاشت و اخم کرد يدست رو. پنجره نشست يتاقچه  ي

حداقل خودم را  ای. است يعاد زیاخم ساده باور کنم همه چ کیکه با  ستمیگذشته ن يشاد گریمن د. مامان نه

را محکم تر  میآنکه نگاهش کنم زانوها یب. عوض شده اند زهایچ یمن از زندان برگشته ام و بعض. گول بزنم
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...  شهیم شونیحال یدکترا چ نیا: کردم هاز باران نگا سیخ اطیزانو گذاشتم و به ح يبغل گرفتم و چانه رو يتو

 دکتر خوب هی مشیببر دیبا

آن . بود با من همدست شود تا زنگ بزنم به مهرداد و ازش کمک بخواهم یفقط کاف. نگاهش کردم ملتمسانه

چون به خاطر خودش بوده که به مهرداد زنگ زده . اخم کند مانیتوانست به هردوتا یو بابا نم میوقت دوتا بود

اش را حرام کرده  یدولتشاه که زندگ يخانواده  يجلو یکند ول میتیحاضر بود من را . رور داشتبابا غ یام ول

 .بودند کوچک نشود

 ...به جون خودش . ستین يزیبه خدا چ: دیآه کش مامان

 خواد فکر کنم وجود داره یقسم خدا نخور که اصالً دلم نم -

 یم شدیم یچ. دانم ینم. خودش هم شک کرده بود دیشا. نگفت يزیچ یداد ول رونینفسش را ب یحرص

کرد اال علم  یم شرفتیپ زیچرا همه چ م؟یکه دوستشان دار یبه کسان میرا بده مانیها هینصف ر میتوانست

 زدند؟ یها ازش جلو م یضیرفت و مر یکند راه م ر،یالکپشت پ کی نیکه ع یپزشک

 ... گمیبه مهرداد بهش م زنمیمن زنگ م: گفتم

 ؟یو جوابت رو نداد چ ياگر زنگ زد...  يدو هفته اس ازش خبر ندار: دستم را گرفت مامان

زنگ زدم شرکتشان و . حالش خوب بود... دو هفته . شود زنگ نزده یبود که دو هفته م دهیمامان هم فهم یحت

نم و گفت مهرداد دولتشاه حرف بز يخواهم با آقا یبهش گفتم م. را برداشت یازخود متشکر گوش رزنیپ کی

حق داشتند که عشق را  دانزن يتو میها يهم بند. را قطع کردم یشما؟ و من گوش دیپرس. سرش شلوغ است

حداقل زودتر از . آشنا شده بودند هیزودتر از بق یزندگ یواقع يبا رو. بودند ریچون آنها هم مثل من فق. باور نکنند

 .که سرشان به پول درآوردن گرم بود ییبچه پولدارها

 یچرا زنگ نم يشاد. دوباره اشکم راه افتاد. رفت رونیو ب دیشانه ام کش يدست  رو کیحرف با  یب مامان

خودش  شیپ لشیزنم موبا یکه زنگ م یآن موقع دیشا.  تمام است زیهمه چ یعنیاگر جوابت را ندهد  ؟یزن

تلخ  یلیانتظار خ... نه ...  نه. تا خودش زنگ بزند یمان یو جواب نداد بعد منتظر م يخب اگر زنگ زد. نباشد

اصالً چرا  ؟یپس چ. زندان بس بود يها لهیچند ماه منتظر بودن پشت م. خواهم دوباره منتظر بمانم ینم. است

... گذشته  میها؟ دو ماه و ن ش؟ینیشرکت بب يجلو يبرو يدار یچرا تن لشت را برنم ؟يدو هفته لفتش داد

نگاه  تیچشم ها يتو میمستق. ستیهم در کار ن يانتظار. هم هست تربه يجور نیا. حق دارد خسته شده باشد

 دیایبعد ب... که برگردد  رمیگ... با خودش  ای يگرد یبرم انیبا چشم گر ای. زند یکند و حرف دلش را م یم
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هم حالش  دیشا.... کند  میهم دعوا دیشا.... قهر کند ... هود؟ بعد بابا اخم کند  نیو بشود راب ندیام را بب یزندگ

 یم یتازه ام چ یزندگ فیتکل نمیخواستم بب یچون م ؟یبرس نجایتا به ا يقدر لفتش داد نیچرا ا... بدتر شود 

 یتا بابا قبول کند من و مهرداد با هم خوشبخت م نیپا بکوبم زم یهمه بدبخت نیشد بعد از ا یچون نم. شود

و با خودش  میکرد که ما با هم خوب یباور م دیبا بابا. رمشینبود که به زور بگ يچون مهرداد اسباب باز. میشو

. کند يافتاد ممکن بود مهرداد من را خواستگار یاتفاق ها هم نم نیاگر ا یکه حت... که ... آمد  یهم کنار م

. اتفاق ها ندارد نیبه ا یربط چیعالقه ه نیافتاد و ا یاتفاق م نیهم زنده بودند باز هم ارشیاگر آنا و ک یحت

نه اول ... اعتماد کردم ... نه ... عالقه ... بهش ... مدت  نیا يوگرنه من تو... عالقه مهرداد به من  لحداق

 .یبه خودت بده یتکان کی یتوان یکه نم يشاد يریبم... عالقه هم ... اعتماد کردم بعد 

... اگر قهر باشد  یحت. ..روم سراغ مهرداد  یاگر بابا تا فردا شب حالش بهتر نشد آن وقت م. کنم یم يکار کی

در کار  يفکر کن مهرداد ؟يشاد ؟یکن یازش سوءاستفاده م يدار.... کند  یباز هم کمکم م... دلخور باشد 

 يو بخار رو دمیآه کش. و سرد پنجره رکد شهیدادم به ش هیکالفه سرم را تک ؟يکرد یآن وقت چکار م. نبود

. کرده بود دایبه هم گره خورده و به هم ربط پ زیهمه چ. فرو رفته بود ظیمه غل کیدر  زیهمه چ. نشست شهیش

در عوض خودم  یبابا را ناراحت کرده ام ول... اگر بروم از مهرداد کمک بخواهم ازش سوءاستفاده کرده ام 

...  ضیمر... ماند و  یکار را نکنم خب بابا خوشحال م نیاگر ا. شود یمانم که بابا حالش خوب م یخوشحال م

تنگ  میدلش برا... گذشته  میدو ماه و ن. شوم و مهرداد؟ نه او حتماً من را فراموش کرده است یمن ناراحت م

 م؟یشوبا هم خوشبخت  يجور نیقرار بود ا. شود یباورم نم. حاال هم خوشحال است نیپس او هم... نشده 

 يانگار تو... هم ... زنش ... رده برادرش م...  دهیشرکتشان ترک. يعشقش تب تند بود؟ بهش حق بده شاد

قتل ... شرکت ...  ونیهما. او هم مشکالت خودش را داشت. کرده بود دایبه هم ربط پ زیاو هم همه چ یزندگ

 يآن باالسر رمیگ. و زار بزنم نمیبنش شود ینم. بکنم يکار کی دیبا. و خودم... من  يبابا... زنش ...  ایک

 بشوم؟ میها یهمدست بدبخت دیخودم هم با... من سر رفته و من را فراموش کرده  يها یحوصله اش از بدبخت

 يهال دوازده متر ياتاق را باز کردم و رفتم تو دهیو پوس یدر چوب. جا بلند شدم و صورتم را خشک کردم از

داغان بابا  يها هیر نیآن وقت با ا. ختیر یحتماً م دیبار یباران م شتریب یسقف تبله کرده بود و اگر کم. خانه

 یزندگ. است نیهم. چارهیب يهمان شاد يشو یباز م ردیات بگ هیگر. ردیگ یات م هیگر یبهش فکر کن... 

 دهیپتو خواب ریدرب و داغان ز يبابا کنار بخار. سالن يو رفتم تو دمیآه کش. بجنگ ایباهاش بساز  ایاست  نیهم
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خاله مه . نشستم کنارش و دستش را گرفتم. طرف هنوز هم کبود بود نیبود و رنگ صورتش از دو ساعت به ا

 .کرد یرا تمام م شیها يکاش دلسوز. آمد ینم یکی نیکاش ا. دیلقا آه کش

 يدیسف. چشم باز کرد. است باز شدند یدانستم از خستگ یکه م شیابروها انیو اخمِ م دندیبابا لرز يها پلک

 یبرسانند و داشت زجر م ژنیتوانستند به مغزش اکس ینم شیها هیر. تنش خسته بود. قرمز بود شیچشم ها

 یشیخوب م: لبخند زدم هیگر يبه جا. بغضم باز بزرگ شده بود. دیکش

 توکل به خدا کن...  شمیخوب م: تکان داد و به زحمت گفت سر

من را  شهیهم. بهش بدهم يشتریخواستم درد ب یبابا درد داشت و نم. نتوانستم اخم کنم یول. دیکش ریت پشتم

 دونم یم: لبخند زدم. دیکش یبه کل ازش کنده ام درد م دیفهم یاگر م. کرده بود دواریام يبه آن باال سر

 شهیتر م اهیرنگ و روش داره س...  مارستانیب مشیبردیم یکاشک: مه لقا گفت خاله

 مارستان؟یب میبابا بر: گفتم. کبود بابا نگاه کردم يلب ها به

 ریخواباندنش ز یکردند؟ م یتازه مگر چه کارش م. خرج دارد مارستانیدانست ب یخودش هم م. ال انداختبا سر

 يها هیشهر خراب شده بود که با ر نیا يتو يچه کار. کارش را عوض کند دیگفتند با یو م ژنیماسک اکس

آن مرکز  يافتاده بود تو ریگ. هم نداشت اهیکاشتن و گل و گ یدلخوش گرید یمن بسازد؟ حت يداغان بابا

محل  ییایمیدکتر گفته بود حتماً به مواد ش. کرد یها را جمع و جور م نیماش ياسقاط خودرو و آهن پاره ها

کدامش ممکن  چیتازه و اعصاب راحت که ه يچاره بابا فقط استراحت بود و تنفس هوا. دارد تیکارش حساس

 یمنش. يمهم نبود چه کار. کنم دایپ يکار کیخودم زودتر ...  هن ؟یبه مهرداد زنگ بزن... که  نینبود مگر ا

من  يبرا. که بشود باهاش اجاره خانه و خرج خانه را با هم داد يهرکار....  یابیبازار.... دانم  یچه م...  يگر

. خوب است... هم به من بدهد  يکار کیشود به مهرداد زنگ بزنم و ازش بخواهم  یهم بود؟ م يکار نیهمچ

 یکار کنم؟ مهرداد نم یآن شرکت کوفت يتو ونیبعد بروم جفت هما. کنم یازش سوءاستفاده هم نم يطور نیا

 یخواهد من را برساند خانه مان؟ اگر دوستم داشته باشد حتماً م ینم ؟ییایشد ب یبابات راض يپرسد چطور

 کیکه مثل  یلعنت يها هیقض انهود و هم نیشود راب یگردم و باز م یفهمد چرا دنبال کار م یبعد م. خواهد

 .شدند یسرم تکرار م يتو یه رهیدا

 ...خورد  یم يزیچ هیکاش : آمد و گفت رونیآشپزخانه ب ياز تو مامان

 يبلند شدم و رفتم تو. نگاهم کرد دانهیناام. کرد یم هیخلوت گر ياو هم تو. نگاه کردم شیچشم ها به

 .به جهنم. که خاله مه لقا بهش بربخورداالن بود . مامان هم دنبال سرم آمد. آشپزخانه
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 برم دنبال کار خوامیم: گفتم

 کجا؟ -

 ...گردم دنبال کار  یاز فردا م. دونم ینم -

 شرکت دولتشاه؟ يبر يخوایم -

 رمیاگر مجبور بشم م: گفتم. گفت بگو آره یم یزبان یبود و به زبان ب دیناام. شدم رهیخ شیچشم ها يتو

هست؟  یچ متیتصم يخب شاد. يریبگ میخودت تصم دیکه با یعنی نیا. رونیو رفت ب دیاز من دزد چشم

سالن و خاله  يرفتم تو. پشتم انداختم يکوله ام را رو. روشن بود مهیهوا ن. دمیاتاق و مانتوم را پوش يرفتم تو

 کجا؟: دیمه لقا پرس

 واد درس هاش رو دوره کنهخ یم... با دوستش قرار داره : مامان گفت. پلک از هم باز کرد بابا

کاش . ساعت سه بعد از ظهر بود. را گرفتم و راه افتادم کیکوچه بار يکناره . کردم یتکان دادم و خداحافظ سر

. را کم داشتم نیهم یلعنت. شد سیام خ یکتان. چاله آب کی يرفت تو میهوا پا یب. زدم یاول بهش زنگ م

پرسد  یمطمئنم نم. الزم دارم میوگ یچرا م دیاگر پرس. بهم پول قرض بدهد میگو یزنم م یآره بهش زنگ م

گردم دنبال  یحالش بهتر شد م یو وقت میکن یم يخوب و بستر مارستانیب کی میبر یبعد بابا را م. یچ يبرا

 .کنم یم فیتعر شیرا برا زیروبراه شد همه چ زیهمه چ یوقت. خوب است يجور نیا. کار

بعد بهش  ست؟یبهتر ن نیا. بهش بگو قرض است ؟يریگ یخب چرا آن پول را از ترنم نم. سر کوچه دمیرس

سراغم شماره ترنم  دیایب یآنکه معطل کنم تا دودل یب. فقط مهردادش کم است. ستیهم راه خوب نیا. برگردان

 سالم: بعد از دو بوق جواب داد. را گرفتم

 ؟یسالم خوب -

 .اتوبوس برسم ستگاهیرفتم تا به ا یراه را م نیدو برابر ا دیبا. خلوت بود ابانیخ

 بکنم؟ یخواهش هی شهیترنم م... خوبم  -

 زم؟یعز یچ -

 ...بابام حالش ... گردونم ها فکر بد نکن  یبهت برم... رو که مهرداد  یاون پول شهیم -

 يبهش پس دادم شاد -

 پس گرفت؟: ختیدلم به هم آم يبا هم تو يو دلخور یاز خوشحال یحس
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به حساب شرکت بعد زنگ زدم  ختمیر.... زنگ زدم شرکتشون شماره حساب گرفتم . به خودش ندادم... نه  -

 بهش گفتم

 خب؟: ستادمیا سرجا

 گفت الزم نبود و بعد هم تشکر کرد...  گهید یچیه -

 ن؟یهم -

 آره -

 نگفت؟ از من سوال نکرد؟ گهید یچیه -

 .سردم شده بود.... سکوت ترسناك ...  سکوت

 ؟یختیپول رو ر یک: گفتم

 امروز نیهم -

 حالش خوب بود؟ -

 ؟یدونم واسه چ ینم -

 ؟ينشد بهش زنگ زد یعصبان یعنی -

 ... یواسه چ... نه  -

 يبه شاد يچرا نداد ای...  يکارو کرد نیکه چرا ا. دونم ینم -

 باشه ممنون: گفتم. اشکم باز راه افتاده بود. زیغم انگ یسکوت... هم سکوت  باز

 ... مانیا...  يالو شاد -

ام  يهم نبود دلدار یشکیه. کردم هیحرف زدن با ترنم گر يبه جا. را قطع کردم یگوش. حرف بزند نگذاشتم

 یم طور زنگ نیهم لیموبا. جوابش را ندادم. ترنم بود. زنگ خورد لمیموبا. کرده بودند خی میدست ها. بدهد

 کی. خواست یسرپناه م کیدلم . ساتوبو ستگاهیتندتر قدم برداشتم به سمت ا.... باالخره خسته شد . خورد

 یهرچ. زنگ خورد و سردم شد. قلبم به تپش افتاد. زنگ خورد. شماره مهرداد را گرفتم دانهیناام. سرپناه امن

 يصدا. جوابم را ندهد نکهیترس ا. از ترس بود. سرما از هوا نبود نیا. شد یسردم م شتریخورد ب یزنگ م شتریب

 بله؟: خسته اش آمد

 ؟يشاد: که گفت میبگو يزینفس گرفتم چ. قلبم تند شد ضربان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٩٢٤ 

حاال که زنگ ...یخب که چ... حوصله  ینگران باشد خسته و دلخور بود و ب ای یاز آنکه عصبان شتریب لحنش

 .و جواب داده بنال يزد

 سالم: گفتم

 چه خبرا؟ ؟یخوب. سالم -

 يتفاوت؟ نشستم رو یلحن ب نیگذاشتند؟ آن هم با ا یم انیآدم نسبتاً آشنا درم کینبود که با  یسوال نیا

 ؟یتو خوب... ممنون : ستگاهیا سیخ مکتین

 مشغولم با کارام... خوبم : داد رونیحوصله ب ینه نفسش را ب ای. دیکش آه

 به حسابت ختهیترنم گفت اون پول رو ر: بستم چشم

 اوهوم -

 چرا؟ يفکر نکرد: گفتم. کرد یم جمیداشت گ باز

 نه چون خودش گفت چرا -

 یزنیفکر کردم حداقل زنگ م... خب ... آها  -

 .شده بود یمکثش طوالن. ستیمکالمه آخرش خوب ن نیکردم که ا یدانم چرا حس م ینم

 الو؟: گفتم  

 چرا زنگ بزنم؟ -

 یو ب جیدرمانده و گ یآن هم وقت. یبده یچه جواب دیسوال با کیدر جواب  یکه ندان نیحس ا. بود يبد حس

 گفت؟ یبدونم ترنم چ شهیم... دونم  ینم: گفتم. یپناه

به حساب  ختمیر... پول رو الزم ندارم  نیگفته پول مال خودته و منم ا يفقط گفت شاد...نگفت یخاص زیچ -

 تشکر کردم يامانت دار نیکه البته ازش بابت ا... شرکت 

 ؟یاز دست من ناراحت: گفتم. کرد دیتاک »يامانت دار«کلمه  يرو

 نه -

تلفن را  یگفت حت ینم یچیه. مانتوم کردم بیج يآب دهنم را خوردم و دستم را تو. گفتنش محکم بود »نه«

 بهت زنگ نزدم... فکر کردم سرت شلوغه : گفتم. منتظر است من حرف بزنم یعنی نیا. کرد یقطع نم

سرم االن شلوغه خودم  گفتمیبهت م يزدیکه زنگ م یمثالً وقت. کردم یبود حتماً ازت تشکر م نیاگه واقعاً ا -

 ؟یزنگ بزن گهیدو ساعت د شهیگفتم م یم ای... زنم  یبهت زنگ م
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 ....ببخش اگه ... اشه ب...  گهیمزاحمت نشم د یعنی نیا -

 یباش... من ... با ...  يکنم که نخوا یمن درك م... بعد قطع کن . يفقط بگو چرا زنگ نزد -

 تونستم زنگ بزنم یچون نم: نفس گرفتم. دیلرز یعوضش چانه ام م. نلرزد میرا محکم دندان گرفتم تا صدا لبم

 چرا؟ -

 ....چون ... چون  -

 زمیعز... خانم  يشاد... جان  يشاد یکنم ول یدرك م... نداره  بیع... باشه ... بابات ناراحت بشه  يخوا ینم -

 منم آدمم....  يخبر بگذار یکه من رو ب ستیراهش ن نیا

 یفتیفردا راه ب نیازت توقع نداشتم هم: همان طور آرام گفت. که هق هقم را نشنود یگوش يگرفتم جلو دست

 دمیکه فهم يزیچ... من بهت اعتماد دارم  یتو گفت یکردن بابات سخته ول یدونستم راض یم. خونه من يایب

 يدوستم ندار دیچون اونقدر که با....  يکه دو هفته زنگ نزد نهیواسه هم يدوستم ندار نقدریبود که هنوز ا نیا

 باعث عذاب وجدانت بشم ایگم که ناراحتت کنم  یرو نم نایاصالً ا... 

 مرده باشم؟ ایممکنه حالم خوب نباشه؟  يفکر نکرد: گفتم یوقت دیلرز یم میصدا

 دونستم حالت خوبه یم: گفت نیغمگ. دیدفعه مطمئنم که آه کش نیا. دیکش آه

 ؟یدونست یاز کجا م -

خجالتم داد که تو رو  یکنه و کل دایبرات کار پ یو ازش خواست ییدکتر موال شیپ یکه رفت ییاز همون جا -

که ترنم امروز زنگ زد پول رو  ییاز همون جا.... دردسر انداختم و بعد هم ولت کردم به امان خدا  يتو

از ...  یکار رو بکن نیخودت ا یرگردونپول رو ب يخوایاگه م یارزش ندارم که حت نقدریبرگردوند و بهم فهموند ا

 یم یعنی نیا...  یکن یهم قطع مشرکت و بعد  یزن یخودم زنگ م لیزنگ زدن به موبا يکه به جا ییاونجا

 زوونیکه آو...  يقدر عزت نفس دار نیباعث افتخاره که ا... خوبه  یلیخ...  یستیخودت با يپا يرو يخوا

که من ناراحت  شهینم لیدل نایهمه ا یول.... قدر برات مهمه  نیبابات ا نظرکه ....  يکه غرور دار....  یستین

 همیو توج یآدم عاقل زنگ بزن هیتوقع داشتم مثل ...  يا دهیفهم...  یدونم عاقل یم.... چون منم آدمم . نشم

راه بابات سبز بشم و  يهر روز جلو...برات بجنگم  يدونم که دوست دار یم. ستمیکه من آدم مناسب تو ن یکن

 ست؟ین. مسخره اس دنیجنگ....  يخودت من رو دوست ندار یوقت یول.... قانعش کنم که من خوبم 

راست . کردن بود یبچگ. که اسمش حماقت کردن بود يزیاز چ. از خجالت. شوم یکردم دارم آب م یم حس

دانست منتظرم اوضاعمان خوب شود و بابا  ینم. کنم یدانست من هر روز بهش فکر م یاو که نم. گفت یم
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من . گفت یراست م. مان تمام کند تا درباره احساسم باهاش حرف بزنم یپول یرا راجع به ب شیها ینگران

. زدم یدوستش داشتم بهش زنگ م شتریب یکم کیو اگر  میآ یمطمئن نبودم که با بابا و عذاب وجدانم کنار م

 یکه م ياز اول هم تو بود میکه اگر هم کارمان درست نشد بهش بگو. که منتظر بمانم که او زنگ بزند نینه ا

چه کار  یخواه یحاال م ؟يشاد یحاال چ. بود و بهش برخورده بود مدهیرا فه نیا. من فقط دو دل بودم یخواست

 ؟یکن

 خوامیمعذرت م: گرفتم نفس

 من ناراحت نباشم؟ يخوا یفقط م ای یرو گرفت متیتصم یعنی نیا: دیخند نیغمگ

کنند  یم فیتعر تیبرا هیبق یوقت ای...  یخوان یقصه ها م يرا تو زهایچ نیا یچرا وقت... بگو بهش . دمیکش آه

شود؟ چون  یسخت م زیهمه چ یجواب بده یواقع یزندگ يتو یخواه یم یوقت یجواب دادن راحت است؟ ول

 یدوم: تمگف. کند یساده مشکل را حل نم ياست که جوابها دهیچیآنقدر پ یواقع یزندگ

زده  خیدستم . از جا بلند شدم. اتوبوس مرطوب شده بود ستگاهیا يفلز مکتین یسیمانتوم به خاطر خ. کرد مکث

 يخالص را تو ریت یگوشم تا بدانم ک يرا چسبانده بودم رو یگوش یکرخت شده بودند ول میانگشت ها. بود

 .کند یم کیسرم شل

 ...دلت تنگ نشده  یعنی ینیمن رو بب یکه نخواست مهیچون دو ماه و ن: گفت

هم فشار دادم که اشکم راه  يرا رو میپلک ها. کردند یشدند و نگاهم م یم ادهیآدم ها پ. بود دهیرس اتوبوس

 .فتدین

 یخب درك م... هستم  یدر چه حال یکه بدون ينگران هم نشد یحت یعنی يچون دو هفته به من زنگ نزد -

... همه وقت  نیا ينه برا یول.... بگذاره  شیکه دوستت داره پا پ یاون شهیهم خوادیسالته و دلت م ستیب. کنم

 هیجوابت منف...  یرو راحت کنم اگه سخته بگ التیبذار خودم خ...  میدو ماه و ن ينه برا

 .آمدم و راه افتادم به سمت خانه رونیاتوبوس ب ستگاهیا يلبم را دندان گرفتم و از تو. کرد مکث

حداقل . ستمیناراحت ن گهیبگم که د کنهیخوشحالت م نیممنون که برات مهم بود ناراحت نباشم و اگه ا: گفت

 هست که به خاطر اشتباهش معذرت بخواد تیکه انتخاب کرده بودم اونقدر مودب و باشخص یدونم کس یم

 .بوق زنان از کنارم رد شد ینیماش. به هم قفل شده بود میدندان ها یول. دیلرز یام م چانه

 ؟ییکجا: گفت

 رونیب: دمیزحمت نال به
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 .... یدوست ندارم دوباره دو دل بش... ولش کن ... نه ... رو  گهیهمد گهید بار هی يخوا یم -

دولتشاه همه منتظرن  يآقا: مسن آمد یزن يصدا یول نمتیبب گریبار د کی ایب. خواهم یم میباز کردم بگو لب

 اتاق کنفرانس يتو.... 

 شمیمزاحمت نم: گفتم دانهیناام

 االن امیم: که مخاطبش بود گفت یکس به

چون . یهست یچون دوست داشتن. یخوب یلیچون خ. یاگر با من نباش یدوستت دارم حت میخواستم بگو یم

به ... به خاطر شکستن نمکدان ... تو  يمن به خاطر رفتار زشت بابا ياگر بابا یدوستت دارم حت. يارزشمند

من مطمئن  ياگر بابا یحت .مینخواهد من و تو با هم باش يگریبه خاطر هر کوفت د ای...  یمعرفت یخاطر ب

دانستم اگر هم  یم نکهیصدا و ا یب ي هیگر. داد یاجازه نم هیگر. نگفتم یول. یستیمن خوب ن يباشد که تو برا

اعتماد شده بود و من آنقدر نگران حال بابا  یبه من ب. شود یدرست نم یچیه. شود یعوض نم یچیه میبگو

 .بکنم میها یبختبد یبودم که نخواهم دوباره او را هم قاط

 یهست یبه وقتش احساسات...  یبه وقتش عاقل. جان يشاد یهست یخوب یلیخ یلیتو دختر خ: و گفت دیکش آه

 ينجوریچون ا یخوام مجبورت کنم مال من باش ینم نیهم يبرا. يعزت نفس دار. ياعتماد به نفس دار... 

 ییجاها هیکه  رمیدم حاال گیرابطه دو نیسه اقدر وا نیخوام حاال که ا ینم م،یشیم مونیهم من و هم تو پش

 شتریخوام ب ینم...  يخوا یم یتو چ نمیهم واستادم بب ییجا هی یحتماً بد رفتم ول يجاها هی... تند رفتم 

.... اما  ست،یاصالً خوب ن نیخودم و ا شتریب يمضطرب کردن تو و دلخور یعنیمن  سادنیوا شتریچون ب ستمیبا

 یتون یحل کردنش کمک کنم م يکه من بتونم تو يدار یمشکل يکردحس ... هرجا ... رو بدون هروقت  نیا

 نمتیبب نیسخت خسته و غمگ يتجربه ها نیدوست ندارم بعد از ا. یمن حساب کن يرو

 ... یدوستت دارم مهرداد ول: گرفته گفتم يبا صدا. بود دهیته کش میها اشک

تو ..... میرو با هم کنار اومد یمهم يزایچ هی...  يشاد میما با هم حرف زد...  یبگ يزیخواد چ ینم...  شیه -

هم  يهمپا دیبا یتو هم گفت. میبا هم حل کن دیهست که با زایچ یلیدونم خ یگفتم م. بهت اعتماد دارم یگفت

 هیدوست داشتن با اما و اگر ... خب  یول ادیکه قلق من دستت ب دادمیبهت فرصت م دیکه با یعنی نیا...  میباش

 ریدوش بگ هی....  یبرگرد خونه هرجا هست... رو بارها بهت گفتم  نیا یخوام مجبور باش ینم...  هیمجبور یکم

جواب مشکلت  دنیانگار جنگ یول یجنگیهم م ییوقتا هی.....  نهیهم یزندگ...  گهینشده د.... هم نکن  هیگر... 

 يایراحت تر کنار م میحرفا رو زد نیاالن که ا... هم ... تو .... امیمن کنار م....  يایباهاش کنار ب دیبا...  ستین
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 یبهشت يچون تو شاد....  شهیدرخشان م یلیدونم که خ یم. ات فکر کن ندهیگرم بخور و به آ ییچا هی... 

 زمیعز یباش یخواد درمونده و عصب یدلم نم. یهست

آن  یوقت حت چیه. حرف نزده بود يجور نیوقت ا چیه. شد یزبانم قفل م...  زد یکه حرف م يجور نیا

نداشتم جوابش  یچیو من ه. است یقدر منطق نیوقت نشانم نداده بود ا چیه. که بداخالق و اخمو بود ییروزها

از همان  یکی نیهم ا دیشا. کرده بود رییتغ. قتل گم شده بود يو نگران روزها یآن مهرداد عصب. را بدهم

.... اگر ... باشه : دمیآه کش. فرصتش را نداشتم گریبود که دوست داشت خودم کشف کنم و من د شیاخالق ها

فقط بازم ممنون که ....  ارمیب لیخوام باز دل یخب نم...  ینبود که دوستت ندارم ول نیا...  شیمعن... زنگ نزدم 

 خداحافظ... خراب بشه  هیبق ياشتباها خاطربه  میزندگ یو نذاشت يکنارم بود

 خداحافظ -

قرار نبود مهرداد  گرید. مانتوم فرو بردم بیج يزده ام را هم تو خی يو انگشت ها بمیج يرا انداختم تو یگوش

 یرا گرم م میدست ها دیخودم بودند که با يها بیحاال فقط ج. را دارد میو مطمئنم کند که هوا ردیدستم را بگ

 یواقع یو با زندگ رونیگشتم ب یبرم دیفردا با. بودم هخان يجلو....ينه بابا و نه آن باالسر... نه مهرداد . کردند

مهم منتظر  يها میگرفتن تصم يقدر برا نیباشم و ا يگرفتم که قو یم ادی دیبا. کردم یدست و پنجه نرم م

 ؟یخانم بهشت: فتگ یکیدر که  يرا انداختم تو دیکل. دمیآه کش. نمانم هیبق

 کرد؟ یم یچه غلط نجایپناه ا رانیا مانیا. شناختمش یم. به سمت صدا دمیچرخ

*** 

 یسع. داشت توجه نکنم دیجد يکه حاال صاحبخانه ها يداریکردم به خانه سرا یرا داخل بردم و سع نیماش

را پارك  نیماش یوقت یفکر نکنم ول یچیکردم به ه یسع... و  یمتعلق به مندل شهیهم نجایکردم فکر نکنم ا

روشن  یمهتاب. دلم جاخوش کرده بود يمثل خالء تو يزیچ. برگشتم و به آن خانه نگاه کردم اریاخت یکردم ب

انتخاب  ونیها را هم هما نیا. معلوم بود یطرف عمارت به خوب نیا انیدرختان عر انیآن خانه کوچک از م

که  شیماه پ کیاز همان  یخانه باز شد ول نیبه ا شانیچطور پا ای. تشانشناخ یدانم از کجا م ینم. کرده بود

زن و شوهر جوان و بچه خردسالشان آمده  نیدانستم ا یم. عوض خواهد شد میدر زندگ يزیدانستم چ یآمدند م

و بعد آن  دیجد يبا شرکا ادیز يحال از سر و کله زدن ها یخسته و ب. اند تمام گذشته من را با خودشان ببرند

 ماندهن یاز من باق یچیه گریدلم به کل سوزاند و دودش را به هوا فرستاد د يرا تو يزیو تلخ که چ یتلفن لعنت

 .گذاشت دواریآدم ام کیکه بشود اسمش را  يزیحداقل چ. بود
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 چیه يبرا. ستیبه نفعت است راحت ن یاگر بدان یحت ،یمنطق یلیخ یکه دلت دوستش ندارد حت يزیچ قبول

اش مانده و  یفیبالتکل يتو میدو ماه و ن يکه دوستش داشته ا یکس یبدان نکهیا. درد دارد. ستیراحت ن یکس

سخت ...  دیایدر ب یفیاز بالتکل ات... اش  یتا برود دنبال زندگ يدهنش گذاشته ا يتازه جواب را هم خودت تو

با چند حرف  یتوان یرا که با تو مخالف است م یآدم... رابطه دو نفره پر از عالقه و عشق  کی يتو. است

با صبر کردن، با تالش  یتوان یشود را هم م یرا که موافق تو است و بعد مخالف م یآدم. یموافق کن یمنطق

و  یهمراه خودت کن یتوان ینم يجور چیآدم دو دل را ه یول یکن دتتازه اش موافق خو دهیعق رییتغ يبرا

 يها یسرخوش انیخواست م یمن دلم نم. خواهد ماند یترس و لرز، دائم یب یهمراه نیکه ا یمطمئن باش

دودل شود و از  يباشم که شاد يشود مدام نگران آن لحظه ا بمینص يکه ممکن بود با شاد يکوتاه و بلند

 نانیاطم یتکرار دائم نیا... و من مجبور شوم مطمئنش کنم اشتباه نکرده ... اشتباه کردم؟ ... خودش بپرسد 

و  یخستگ يبرا لیدل یمن به اندازه کاف. کند یم وسیدلزده و ما. کند یآدم را خسته م ییجا کی دنیبخش

 .از آن نبودم شتریداشتم و دنبال ب اسی

دارد و  یعصب يها گرنیجون م دیچون ناه. نجاستیخانه من هم يفعالً و تا اطالع ثانو. عمارت شدم وارد

 ایکنم آنها آگاهانه  یخودم زندگ ياگر بخواهم برا یفرزند آنها هستم که حتحوصله ندارد و من تنها  ونیهما

را برعهده  یکسان تیشوند مسئول یدانم مردم چطور مجبور م ینم. دهند یناآگاهانه اجازه اش را به من نم

 کنند؟ یدلشان زنده نم يتو يدیام چیکه ه رندیبگ

عادت فشردن دستم تا مطمئن شود که ماندنم . ها به هم زده یکه تازگ یعادت. جلو آمد و دستم را گرفت دیناه

دستش را . آنکه بداند من هنوز وجود دارم يجور حرکت ناخودآگاه برا کی. است یهم دائم دیشا ایو  یطوالن

دستش را گرم  شبید نیتا هم نکهیاز ا. رممتنف ياکاریر نیاز ا. قبل يتر از روزها میمال یبار کم نیا. فشردم

قدر با او هم مهربان  نیهم دیخانه شد بدانند که او هم کنارم است و با نیوارد ا يفشردم تا بعداً اگر شاد یتر م

فشار دست که  کیآن هم با . که رفتارم فرق کرده است دیهم فهم دیناه یحت.... نبود  يباشند و حاال که شاد

کرد تا  ینگاه م میچشم ها يزد و تو ینامطمئن لبخند م نیهم يبرا. نسبت به روز قبل کمتر شده بود یکم

 .گذرد یسرم م يتو یبداند چ

 ریشب به خ: را جواب دادم لبخندش

 يبه سمت کاناپه ها میکرد رفت یام م یخردسال همراه يبچه ا نیطور که دستم را گرفته بود و ع همان

 کجاست؟ ونیهما: نشستم کنارش. وسط سالن یراحت
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 شده؟ يزیچ ؟یواسه چ: شد ادیاش ز ینگران

 ؟يزینه چه چ: باز لبخند زدم. است وسمیحال و ما یعلت رفتار ب هنوزدنبال

 دیخسته بود خواب: آرام گفت. مبل يرا ولو کردم رو خودم

هفته مدام  کی نیا یول دنیخواب يزود بود برا یلیخ. شب جا خوش کرده بود 9 يرو. به ساعتم انداختم ینگاه

پشت   یول ییبه تنها اجیاحت ایمفرط  یخستگ ،یمیقد يبا رفقا تینه پوکرنانگاهم خارج شده، به بها ررسیاز ت

دو آدم  نیسخت ب يدعوا کی توق چیه. ياست، دلخور دهیخواب زیچ کیکردن ها فقط  يدور نیتمام ا

دهد  یآن دو نفر شکل م نیاز آن دعوا ب یناش يکه دلخور یشکاف یشود ول ینم ییبه هم باعث جدا کینزد

 يخواست با شاد یدلم نم نیهم يبرا... شود  یوقت پر نم چیباشد ه قیکه اگر عم یشکاف. خطرناك است

دانم  ینم یسوال جواب قاطع بدهم وقت نیتوانم به ا یبرگردد؟ چطور م يدواریچرا مهرداد؟ هنوز ام. دعوا کنم

 دارد؟ نه واقعاً... سر او ندارد  يتو يبه فکرها یربط يدواریام. گذرد یم یسرش چ يتو

 مهرداد؟: گفت دیناه

 هوم: بسته بودم چشم

 ؟یچرا ناراحت -

 خستم یلیفقط خ ستمیناراحت ن: را محکم به هم فشردم مینشستم و چشم ها راست

 ن؟یشام خورد...  رمیدوش بگ هی: بزند از جا بلند شدم يگریاز آنکه حرف د قبل

 نه منتظر تو بودم: کرد اخم

 يندارد من االن مستعد هر نوع لجباز یبیع... را ادامه بدهد  يقصد دارد قهر و دلخور ونیهما یعنی...  بودم

 باشه: نگاهش کردم...  ونیبا هما یهستم حت

چندجور خاطره با هم  ادآوریمن  يخانه برا نیتاسف بود که ا هیواقعاً ما.... که  ییپله ها... به طرف پله ها  رفتم

کردند  یتکرار م. کردند یم رهیسرشان ذخ يتو نجایرا از ا ارشیخوب ک يفقط خاطره ها دیو ناه ونیهما. بود

بزرگ  یناکام کیخودش  نیرا هم داشتم و ا نبود گریکه د يها خاطره دختر نیمن جز ا یشدند ول یو آرام م

 .ام یاما لعنت يعاد یمرحله بگذرم و برگردم به زندگ نیاز ا دیبا. بود

به  ینگاه. در را باز کردم، گره کراوات را شل کردم و وارد اتاق شدم. سمت اتاقم دمیچیپله ها گذشتم و پ از

به تاسف تکان دادم و رفتم به  يسر. خودش نگه دارد يمن را تو يها ییکه قرار بود تنها یتخت. تخت انداختم

 باهات مچند کلمه حرف دار: کرد خکوبمیم ونیهما ياما صدا... سمت حمام 
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 یصندل يرو يمتوجه نشدم ته اتاق کنار پنجره قد یآنقدر در فکر خودم مانده بودم که حت. طرفش دمیچرخ

 چشم...  رمیدوش بگ: سر تکان دادم. مذاکره يپس طاقتش طاق شده بود و آمده بود برا. نشسته است

معامله کردم که به . شد سیپل لیتحو ارایکه  يروز يفردا. میبا هم معامله کرد. دیبگو يشتریب زینکردم چ صبر

. که قبول نکرد يمعامله ا. کشم یمن احترام بگذارد و در عوض من هم از شرکت کنار م یشخص یزندگ

 يدر ازا دیکش یم دكیاسم  کیشرکت موفق فقط  کیکه از  يمخروبه ا لیدانست که تحو یخودش هم م

حل  يشود برا یدانست که بعداً مجبور م یم. ستین یمن معامله خوب یبه عنوان همسر قانون يقبول شاد

را داشتم و هم آن  يهم شاد يطور نیکه باعث آن خودش بود وارد گود شوم و ا یمشکالت کوچک و بزرگ

آن شرکت را  دیاول با نجایا اورمیبرا  يدر عوض گفت اگر بخواهم شاد. دادم یشرکت را سر و سامان م

شرط که از  نیکنم و من قبول کردم به ا یبوده، فکر کرد قبول نم شهیکه هم ییبه جا. برگردانم به روز اولش

کردن بود آن هم درست بعد از مرگ  سکیدنبال ر شهیکه هم ونیهما يبرا یبازنشستگ. شرکت کنار بکشد

اما او   .جام زهر را بنوشد و همان معامله اول را قبول کند نینخواهد ا ودمب دواریاز زهر هم بدتر بود و ام ارشیک

 .معامله دوم را قبول کرد

. خواست یمسافرت م کیادامه مانده بود؟ دلم  يبرا يا زهیپس چه انگ. نبود يحاال شاد. ستادمیدوش ا ریز

غوطه بخورم و تمام  انوسیاق يخواست ده روز تو یدلم م. کروز کیمسافرت ده روزه با  کی. تنها يتنها

که مقابلم  یمطلق یآب بهو زل زدن  یبر عرشه کشت ریآفتابگ یصندل کی يبشود لم دادن رو میها یسرگرم

تواند شرکتش را دو  یرا باخته ام و م هیقاف میبهش بگو. حرف بزنم ونیخواستم با هما یخودم هم م. است

 یکه م يزیهمان چ. مانده یهستم که آغوشش خال ییچون من االن مرد مجرد تنها ردیبغل بگ يتو یدست

 .خواست

 یدنینوش يبطر کیبا . دمیکش یآن دراز م يکردم و تو یوان را پر از آب م دیچرا دوش گرفتم؟ با اصالً

نبودم  یمن کس. دمیبه خودم لرز تیاز تصور خودم در آن وضع. بروم ایمست کنم و از دن اهیتا خرخره س نیسنگ

 .نه هرگز...  یراده گا یب یمفرط داشتم ول يمن خودآزار. میایکنار ب ایبخواهم با دن يجور نیکه ا

گم شده پشت مه با  يمرد. من بود یواقع ریتصو نیا. بخار گرفته نگاه کردم شهیرختکن حمام به ش يتو

آنقدر در ناخودآگاهم از  یاست ول يضربه کار نیآخر يدانستم نبودن شاد یکه م نیبا ا. مبهم و ناآشنا یخطوط

خاطر مالمت  نیتوانست من را به ا ینم یکس چیه. که خودم تبر را زودتر به بند رابطه زدم دمینبودن ترس نیا
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 یدست چپم م يانگشت حلقه  يکردم رو یکه فکر م يحلقه ا. من گم شده بود يحلقه اعتماد برا نیآخر. کند

 .کردم یم دایدوباره خودم را پ دیبا. دمیکش شهیبا انگشت به سطح بخار گرفته ش. ندینش

. نجاستیداند او ا یهم م دیناه یکه حت یعنی نیا. هنوز منتظر نشسته بود ونیهما. دمیگرفتم و لباس پوش نفس

 چرا؟ يموهاتو خشک نکرد: نگاهم کرد. شد یاز درز پنجره داخل م يسوز سرد. مقابلش یصندل ينشستم رو

 دیخواستم منتظر بمون ینم: دمیمرطوبم کش يبه موها یدست

 یکن یاونجا چه کار م يخوام بدونم دار یفقط م: را محکم گرفت یصندل یتکان داد و دسته چوب يسر

و  زیرا مجاب کرده ام که من را در سود ناچ یدانست فرشاد متق یم. کنم یدانست چه کار م یخوب م مطمئنم

. کنم يودم را بازخ يعطا بهرنگ شوم تا بتوانم ورق ها يکند و اجازه دهد وارد باز کیاش شر يده درصد

که  یانبار بزرگ.... گرفت  یمدست من قرار  يحشمت تو قیکه از طر يبازار... دست من بود  يکه تو يبازار

 یاصل يو درشت مهره ها زیو فروش که از ر ابیبازار ياز بچه ها میت کی... دانستم عطا بهرنگ ندارد  یم

الزم نشده ازشان استفاده  یخواستم تا وقت یکه البته نم یاضیر ارای يبرگ آس ها.... بازار فروش خبر داشتند 

که عطا بهرنگ در مقابلش انگشت کوچک من  یبازار مصالح ساختمان درتجربه بزرگ از کار کردن  کیکنم و 

 یحت ایاعتراض نکند  يباز يمن آنقدر بودند که عطا بهرنگ به خاطر حضورم تو يباز يشد، ورق ها یهم نم

 ایزو میشرط که بگو نیقبول کرد به ا یفرشاد متق. خودش نگه دارد يرا فقط برا اگر معترض است آن

بدون دانستن اسم و رسم  ایزو یفکر نکرد که دانستن محل زندگ یفرشاد متق یبسته شد ول ادقرارد. کجاست

من  گرسنینداشت که ادامه بدهد چون دستش بدجور ز يچاره ا یول. ارزد ینامزدش به لعنت خدا هم نم دیجد

. خودشان هستند يسرجاهنوز  زهایچ هیفقط پول ما را بر باد داده اما بق یورشکستگ دیفهم یحاال م. مانده بود

 .دارد اجیاز پول بهشان احت شتریتاجر ب کیکه  ییزهایهمان چ

که به سراغش رفته ام عطا بهرنگ بوده، او را  يبعد نهیگز یدانست بعد از فرشاد متق یم ونیکه هما مطمئنم

شناسد با  یشناسم و او نم یکه من م يبازار يکه او ندارد و من دارم، در ازا یامکانات يمجبور کردم در ازا

 .اش موافقت کند يدیکارگاه تول يسهم من تو شیافزا

سهم من و عطا  نکهیا يحشمت براو  یبا فرح یشراکت داخل. بود هیسرما شیافزا یلعنت يباز نیحلقه آخر ا و

 یو حشمت حاال در جبهه من بودند و بخش یفرح ،یدر باطن فرشاد متق یبهرنگ در ظاهر پنجاه پنجاه شود ول

 يپدرش با رقبا يجبران گندها يهم آدم مجبور است برا یگاه. رفت یآنها م بیبه ج دیرس یکه م ياز سود

 .تشنه به خونش هم راستا شود
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را بهش خبر  زیدست و بالش دارد تا همه چ يآدم تو کیدانست چون مطمئن بودم  یم ونیرا هما نهایا همه

دوباره از سر گرفته شده  يبعد از نامزد ارشیو ک ارایکشف کرده بود رابطه  شیکه برا یهمان آدم مطمئن. بدهد

 .نگران کننده بود یخواست خودم حرف بزنم کم یم نکهیاما ا

 چطور؟ دمیهردوتاش رو با هم انجام م. گرفتم ادیکه خودم  ییو کارا نیداد ادمیا که شم ییکارا: گفتم

. گذاشت و رفت زیم يآن را رو. داخل شد السیو دو گ یدنینوش يبطر کیو  ینیس کیجوان خدمتکار با  زن

خانه ما، همه  يتو یهمه سال زندگ نیبعد از ا. داد یرا انجام نم زیخرده ر يکارها نیوقت ا چیه يمامان شاد

از ما هم  ییرایمواقع، پذ شترینظافت خانه بر عهده او نبود ب. ستیکه او خدمتکار ن میمان ناگفته قبول کرده بود

 دیخانه را برعهده داشت تا ناه نیا تیریکه مد یکس. آمد یحساب م یرداخلیمد ییجورها کیخب . طور نیهم

 دیشا... گرفت  یخانه را بر دوش م تیمسئول یکم دیگر ناهواقعاً ا. بر دوشش نباشد یکارها زحمت نیبابت ا

 ...کرد  یهندوستان نم ادی لشیف

 قصدت خرد کردن منه؟ ؟یشراکت با فرح: ها را پر کرد و گفت السیگ ونیهما

. من نفوذ کند ينقشه ها نیریز يها هیهم نتوانسته بود به ال یلیاو بود خ اریکه خبرب یکس. را برداشتم السمیگ

من  قتیدر حق یکه عطا بهرنگ را بترساند ول یکس. مترسک سر خرمن بود کیفقط  دمیجد يباز يتو یفرح

که  یمثل فرح یبزدل و موش صفت ردخواهد با م یدلش نم یکس چیه. کردم یم رونیب يزود از باز یلیاو را خ

بهش  یاساس یلگوشما کیخواستم به روش خودم  یم. کند کار کند یرا طعمه م بیزن رق ،یجاسوس يبرا

 یرفته و من م يشاد میخواستم بهش بگو یچون م. مهم نبود گریهم د نیا یحت تیوضع نیکه در ا. بدهم

 .کنار بکشم يخواهم از باز

 کارش رو خوب بلد نبوده... که خبر رو آورده  یاون: ام را مزه مزه کردم یدنینوش

 شرکت...  ياز بچه ها یکیبود زنگ بزنم به  یکاف...  ارهیمن خبر نم يبرا یکس: دیکوب زیم يرا رو السشیگ

من بعد : پوزخند زدم. کرد یدردناك بود که در گفتنش هم درنگ م شیآنقدر برا ستیآنجا ن گرید نکهیا يادآوری

 ...خبر داشته باشن  زیهمه از همه چ گذارمیاتفاق نم نیاز ا

 سییبه ر دیبا رهیبگ ادیتا  شهینه که  فردا اخراج مم يکایحلقه نزد يتو ایکه خبر آورده  یاون: شدم جلو خم

 .... ارایکه به شما خبر داده  هیهمون ایوفادار باشه  دشیجد

 اریهرزه رو ن کهیاسم اون زن: کرد اخم
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 یبگم که م کنهیو اگر خوشحالتون م...  يدیکش شیشما بحث رو پ: پا انداختم يو پا رو یدادم به صندل هیتک

 دیریاز فردا کل امور رو خودتون دست بگ دیتون

 .جا بلند شدم از

 کجا؟: گفت

 میهم منتظره با هم شام بخور دیخسته هستم، ناه -

 نیبش -

 ن؟یخواست یرو نم نیمگر ا: نگاهش کردم. بود يدستور لحنش

 نبود نیقرار ما ا -

 ... دمیکنار کش يباز نیز امن ا...  کنهیکه برگ آس دستشه معلوم م یقرارها رو اون: به طرف در رفتم

 ... نیبرگرد بش: گفت بلندتر

 من خستم: طرفش دمیچرخ بیدر ج دست

 دیشا. ستیروز پرمشغله ن کیاز  یناش یحرف خستگ نیبفهمد منظورم از ا دیشا. شیچشم ها يزدم تو زل

چندبرابر توانم  يرفاه ماد نیا يکه در ازا یبار کسان دنیاز بر دوش کش. ام است یبفهمد منظورم از روال زندگ

 .از خودم یو خستگ.... داد  یآزارم م يگریاز هروقت د شتریام که حاال ب ییبار بر دوشم گذاشته اند، از تنها

 شهیوقت خسته نم چیمرد ه: اش یصندل یداد به پشت هیتک

 یچاشن ریاز تحق ییها رگه نکهیبه ا. بود دهیحرف خواب نیکه پشت ا يبه تفکر... حرف نه  نیبه ا. زدم پوزخند

 برم؟ نیدیاجازه م م،ینیبب یتا مرد رو چ: سرتکان دادم. هنوز من هستم که باالترم دیکرد تا بگو یاش م

برگشتم و . با هم داشت يو دلسوز ياز خشم، دلخور یبیکه ترک ینگاه. نافذش تا عمق وجودم رخنه کرد نگاه

گذاشته و با اون کارش حاال  ریدم ش يخوام بدونه پا رو یم. مهره سوخته است یفرح: یصندل ينشستم رو

 به ما جواب پس بده دیحاال با

دفعه من بهت اعتماد  نیا... تو  يکارها يدخالت تو ينه برا یول... گردم شرکت  یمن برم: نفس گرفت قیعم

 ... یول... کنم  یم

 یکنبه من اعتماد  دیبار تو هم با نیا: اشاره اش را باال گرفت انگشت

 گهیبه موندن ندارم د ياصرار: گفتم
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نگاهم  قیباز همان طور عم. رگ گردنش باد کرده بود. آورد و لبش را محکم به هم فشرد نییرا پا انگشتش

از  ياصالح شده ا یکپ. خودش بودم یاصالً من کپ. ابروها و قاب صورتم. به او رفته بود میرنگ چشم ها. کرد

در  ونیهما يبرا.... الکل . پر کرد رهرا دوبا السشیو گ دیکش ینفس کوتاه. تر بود قیاحساساتش رق یاو که کم

به خاطر دوست  یها کم تیقبول مسئول نیا. هنوز هم ته دلت نگرانش است... مهرداد  ینیب یم...  تیوضع نیا

 بهتره...  دینخور شتریقبل از شام ب: دستش را گرفتم.... داشتن پدر و مادرت است 

 نیاش به خاطر هم يتمام دلخور دیشا. توجه ها بود نیاو هم محتاج ا. از دور جام شل شدند شیها انگشت

 یبار ب نیا. فتدیاتفاق ب نیگذاشت ا یرا داشته باشد و غرورش نم شیخواست پسرش هوا یکه دلش م. بود

 چرا اون دختر؟: آنکه نگاهم کند گفت

لبخند  نیغمگ. دیپرس یراجع به انتخابم م میدوماه که مستق نیبار بود در طول ا نیاول. نگاهم کرد عیبعد سر و

 ن؟یپرس یچرا م: زدم

تو  يتو يزیچ کی....  ينبود يطور نیا یکس چیه يقبالً برا...  یکنیم يبه خاطرش فداکار نمیب یچون م -

 داده رییداشته که تو رو تغ یخوام بدونم اون دختر چ یم.... عوض شده 

مرد  کی نیسخاوتمندانه و ع.... امروز عصر  نیهم.... نبود که بخواهم ازش دفاع کنم  گرید...  يشاد...  يشاد

 .اش یرا راحت کردم تا برود دنبال زندگ الشیخ یکامل و واقع

 به من نداده بود رو به من داد یشکیکه ه يزیچ: گفتم

. میدانست حقش بود که با هم حرف بزن یهست؟ اگر م یچ زیداند آن چ یکنجکاو بودم بدانم م. ماندم ساکت

 .شناسد یدرست نم.... کرده  تیرا که ترب يپسر... پسرش را  یعنی... اگر نه 

به وقتش  یزن نیهمچ.... بدونه  يرو از فرمانبردار يکه فرق وفادار یرو دوست داشته باش یسعادته زن: گفت

خودش باشه و  یدونه چه وقت یکه م گهیزود رام تو نشده هم م که نیهم یول...  یتا تو مرد باش کشهیکنار م

 یول...  یخانواده اسم و رسم دار باش هیاز ...  یبزرگ تر از اون باش...  یتو پولدار باش رمینکنه گ يفرمانبردار

از ....  میستینمن و مادرت بار  ده؟یبودن کنار ما چقدر آزارت م ینیبیم...  یفداکار باش ینگرفت ادیمهرداد تو هنوز 

 زنت بار حساب نشه؟  يروز هیکجا معلوم 

 .گذرد یسر پسرش چه م يدانست تو یکردم که خوب م ینگاه م يقدر فیسکوت به حر در
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اون دختر جوون  شهیم تیاون وقت حال یکن يهمه فداکار يبرا یگرفت ادیهروقت : گفت شهیتر از هم مطمئن

بچه چموش و لجباز به  هی نیتو هم ع... رو تجربه کنه  یهم سن و سال خودش زندگ یکیحق داره بره با 

 يشور یخودت دست نم یخاطر نداشتنش از زندگ

 یچ یزندگ يکرده که بفهمه تو تیترب يبا عقل خودش دختر یمندل: زمزمه وار گفت. روزمندانهیپ. زد لبخند

رو با هم  زایچ نیمثل تو که هنوز ا یبچه چموش هیت خواد دخترش رو بده دس ینم نیهم يبرا.... مهم تره 

 یکن یم یقاط

 يجا.... بود  میشفاف مقابل رو يریاش مثل تصو نهیشیکه پ يآن هم از زبان پدر... حرف ها  نیا دنیشن

 نیمگر هم....  يشاد يبرا يکار را نکرده بودم؟ فداکار نیامروز عصر هم نیمن مگر هم... اما . داشت رتیح

خواست با  یدلسوز م يمثل پدر ای نکنم؟داد که شرکت را رها  یم بمیداشت فر ونیهما.... حاال کنار خانواده ام 

به هم اعتماد  میدوباره بتوان یمحض و معلوم نبود ک ياعتماد یب. هم هردو با هم دیکند؟ شا يمن همدرد

 نیوقت قبل از ا یلیخ....  یمندل: دمیآه کش. ف بودروز انداخته بود دور از انصا نیرا به ا یمندل نکهیاما ا. میکن

 حداقل اون موقع که پسرش زنده بود.... شد  یقدرش دونسته م دیبا

که آدما  یستین یشما آدم: گفتم. مطلعم زیدانست که از همه چ یم دیبا. میماند رهیدر چشم هم خ. پلک زد

 شیبکنه اونم بدجور پروند يکار نیمونده بود که همچ یکی.... محض وجود خودتون براتون مرام بگذارن 

 ....کرد و اگر توقع پاداش داشت پس طمعکار بوده  یکار درست.... گردن من نبود  ینید: دیکش آه

از باغ شما، بگم که  ینیچ وهیم يدخترش رو فرستاده وسط برا دیکن یاالن هم اگر فکر م.... که نبود  نیدید -

 ستیما ن نیب يزیچ گهید...  دیکن یاشتباه م

 ؟یکن یخب حاال چه کار م: را برداشت و مزه کرد یدنینوش

مثل خواستن آب از  ونیمثل هما يخواستن و کمک گرفتن از مرد يتوقع همدرد. به صورتم دمیکش دست

خوام  یم...کشم از شرکت  یکنار م گهید.... االن گفتم  نیهم: گفتم. همیاز تشب. خنده ام گرفت. بود دیزیلشگر 

منم آدمم و حق دارم  نکهیخاطر ا بهمنو سر لج انداخته  ينداشتن شاد نکهیکنم نه به خاطر ا یواسه خودم زندگ

 رو خودم انتخاب کنم میراه زندگ

 ؟یرو بگذرون تیزندگ يخوا یم یبا چ -
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حق من داشت در  تیوضع نیکه در ا یرحم یهمه ب نیا یگفتم با ارث پدرم؟ قطعاً ول یرحمانه بود اگر م یب

کنم که بتونم از  یو پاش هام رو جمع م ختیر... دونم  ینم: دادم؟ شانه باال انداختم یم دیبا يگریچه جواب د

 امیبرب میپس زندگ

 .درنگ راه افتادم به سمت در  یجا بلند شدم و ب از

 یمندل شیپ رمیم: گفت

 بشه؟ یکه چ: طرفش دمینچرخ یول. شدم خیم سرجا

 کنم یرفع کدورت م...  تو به دخترشه  دنیمانع رس یمیاگر به خاطر کدورت قد -

 نیا ؟يریدخترش رو هم ازش بگ یخواست ینم شیچند ماه پ نیرفع کدورت؟ تا هم: طرفش دمیچرخ. دمیخند

 است نهیک ست،یکدروت ن

 دونم یمن خودم م.... تو به کار شرکت برس : تکان داد سر

 نه -

 چرا؟ -

 خبرم؟یکه من ازش ب دیدار يباز چه نقشه ا د؟یکن یقدر اصرار م نیتموم شده و تازه چرا ا یه همه چگفتم ک -

 پسر يایدرب یاز سرگردون خوامیم. نبود نینقشه؟ من اگر نقشه داشتم که روزگارم ا -

: همدست داشت کینقشه  نیا... نقشه بود .... به ظاهر سخاوتمندانه  يدلسوز نیکردم، ا زیرا ر میها چشم

 خواسته ازت؟ دیناه...  دیناه

 یکن یدونم اشتباه م یمن م یول...  میحداقل به دلت راه رفت: تکان داد و آرام گفت سر

 چرا؟ -

 .... يدار اجیساله احت ستیدختربچه ب هیاز  شتریزن عاقل ب هیچون تو به  -

ام  یروال زندگ. خودش يبود برا یعاقل ي ساله ستیب يشاد. نداشتم یکه جواب نینه به خاطر ا. ماندم ساکت

جوابش را ندادم . از روح من بزرگ تر بود یکه روحش حت. میقرار بود با هم تفاوت ها را حل کن. شناخت یرا م

گفت قبول  یرا م نیا یاگر عل. یکن يکارفدا يریبگ ادی دیحق دارد برود و تو با يگفته بود شاد ونیچون هما

 یعنی دیگو یرا م نیا ونیهما یوقت یخاطر نبود که من آن کار را کردم؟ ول نیاصالً به هم. کردنش راحت بود

 یم هیتغذ ونیهما يرا نقشه ها زمشیخواهد شد که آتش ه یبه جهنم لیحتماً تبد يمن با شاد ندهیآ یزندگ

 .چه جور است یزندگ يباز ي فهمد قاعده یاز من بهتر م اوکه به من بفماند  یآتش. کنند
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. تنها باشم خوامیفعالً م.... رو گفتم  نیمنم هم....  یگیبله شما درست م: دمیرا رو به سقف گرفتم و آه کش سرم

 ....البته . از فردا کل شرکت با شما

ممکنه  کنهیناراحتش م يزیچ ای یفروشه و اگر حس کنم کس ریخانم رفعت االن مد: گفتم يو جد مطمئن

 انجام بدم يحرکت بد

درباره  دیبا...  نجایپدر اون زنک اومده بود ا: آرام گفت. به هم گره خورده بود شیابروها. انداخت ریرا ز سرش

 میاش حرف بزن

 یاضیر ارایکش آمده قصاص  يکلمه راجع به روده  کیخواستم  ینم. رونیتکان دادم و کالفه رفتم ب سر

 یبار م کی دیبا. بار هم در دادگاه حاضر نشده بود و حاال آمده بود سراغمان کی درباره پدرش که ایبشنوم 

 دیشا. شد یحالم بهتر م یوقت دیاش. نه االن یخواندم ول یرا م یاضیراجع به ر کتای ينشستم و تمام نوت ها

.... 

*** 

تواند چند لقمه  یدرآمده و م ياز کبود شیرنگ و رو نمیبب نکهیا. کند یخوشحالم م نیا. حالش بهتر شده بابا

کشم و بغض  ینفس م یکشد من هم از سر آسودگ یهربار که راحت نفس م. غذا بخورد و راحت نفس بکشد

مهرداد حق داشت از دستم . دهم یدلم انبار شده راحت تر فرو م يتو شیتلخ دو روز پ يرا که از حرف ها ییها

 شتریخواهد؟ من دوستش دارم و حاال ب یم لیچرا ناراحتم؟ دلمن . حق داشت آن حرف ها را بزند. دلخور باشد

 يمرد نیاز همچ یک. کرد نمیآن هم آن جور که مهرداد تحس. دیآ یشدن بدش م نیاز تحس یک. از قبل

بال و پر گرفت و بعد فرستاد در  ریز د،یکش رونیب تناكوحش تیکه من را از آن وضع یکس د؟یآ یخوشش نم

. خودم يباشم برا یرابطه کس نیا يکه به نظر من احترام گذاشت و خواست من هم تو یکس. آغوش خانواده ام

دو برابر  میتا دلهره ها دیخودش را کنار کش میایام برب یتوانم از پس دو دل یحس کرد من نم یکه وقت یکس

نبود که بخواهم دوباره آن  يمن هم جور ینبود و زندگ گریاو د یدوستش داشتم ول شتریب من حاال. نشوند

او هم فکر کرده به روش خودش نگران من باشد و من . پناه هم بود رانیا مانیخب حاال ا. رمیرابطه را از سر بگ

پناه مخالفت  رانیمان ایشرکت ا يمطمئنم بابا با کار کردن من تو. کمکش را قبول کنم شنهادیخواستم پ یم

 .کند ینم

 يبهتر شد یلیخ: فتمکنارش و دستش را گر نشستم

 نترس بابا جون بادمجون بم آفت نداره: دیکش میموها يآورد و رو رونیدستانم ب انیزد و دستش را از م لبخند
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قرار . او هم خوشحال است و قرار است کمک کند. آمد کنارمان نشست ییچا وانیمامان با سه ل. دمیخند نرم

 ...خبر آمده  یکرد که ب یخانه سبز شد اول معذرت خواه يجلو مانیآن روز که ا. است با من همدست شود

 یقصد فضول...  ییدکتر موال: پا و آن پا کرد و گفت نیا. خانه مان و متعجب نگاهش کردم یبه در آهن دمیچسب

 دنبال کار نیخودش گفت اومده بود ینداشتم ول

 گفت اومدم دنبال کار؟ ییدکتر موال -

 ستیاش خوب ن ونهیبا من م یلیلبته گفتم خا... بله : نگاهم کرد یرچشمیز

 ...پس چطور -

 ... رهیگیم يرو جد زیهمه چ یکم هیخب عادتشه  -

 مثالً؟ -

 دکترا قبول شدم هیمن با سهم نکهیا -

 به من داشت؟ یچه ربط نیا -

بد  دیمملکت برسون يکارایهم به ب يریخ هیگفت حاال که از حق ملت زدن و به شما دادن ...  ششیرفتم پ -

 ستیمهم ن یلیکه خ گهید زیچ يسر هیبعد هم اسم شما رو گفت و . ستین

طرف مهرداد را  کیاز . دهد یم يطرف من را از خودش فرار کیاز . در تعجب بودم ییدکتر موال يکارها از

 ياعتقاد چیکه ه ییبه دانشجو میرمستقیطرف غ کیدهد و از  یکه سر من آورده خجالت م ییبه خاطر بالها

 .کند یکمک م هاخب او هم به روش خودش به آدم . هست یدهد که من مشکلم چ یبهش ندارد ندا م

 ؟يخانم تو فکر يشاد: را گذاشت مقابلم ییچا مامان

وارد خانه  هیپف کرده از گر يبا چشم ها نکهیبه مامان نگفتم آن روز عصر قبل از ا. میچشم ها يزل زد تو بعد

 .نزد یهم حرف یلیخ...  ا پشت در با من حرف زده ه یاز هم دانشگاه یکیشوم 

 فکر کنم بتونم کمکتون کنم: گفت فقط

 .میدار اجیخوب احت يروین هیبه : کارت شرکتش را داد دستم و گفت بعد

در کار نبود که دلخور  يمهرداد گرید. نروم ایبا خودم کلنجار رفتم که بروم  شیهم رفت و من از دو روز پ بعد

که نسبت به او داشتم هنوز تازه بود  یاحساس نهایبا همه ا یول. خودم شیپ يامدیحل مشکلت ن يبشود چرا برا

زنگ زدم و او گفت اگر  یاحیر رضایعل بهبود که  نیهم يبرا دیشا. رمیبگ میگذاشت راحت تصم ینم نیو هم

 نیبود که هم يطور نیو ا ؟يریگ یم میود شما تصمخ یپس ک رمیبگ میشما تصم يقرار است من به جا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٩٤٠ 

 میبابا را مجاب کن یکمک کن دیکرده ام و تو هم با دایجز شرکت مهرداد کار پ ییجا کیبه مامان گفتم  شبید

عذاب وجدان  نکهیاو هم با ا. خانواده باشم نیاز حل مشکل ا یخشاستراحت کند و بگذارد من هم ب شتریب

 يآخر سر با حرف ها ندیروزها را نب نیکرد که خدا زودتر مرگش را برساند تا ا یگرفته بود و خودش را لعنت م

 .یگرفته باش دهیمامانم را نشن يدعا یکه آن باال نشست ییتو دوارمیفقط ام. شد یبه همدست یمن راض

 گریقلپ د کی. مامان هم در سکوت. خورد یم ییچابابا هم در آرامش . خوردم یرا برداشتم و کم مییچا وانیل

 بابا؟: خوردم و سکوت را شکستم

 جان بابا؟ -

 ...گفته ...  گهید یاونجا کار کن يبر دیدکتر گفته شما نبا -

منتظر بودم سرماه .... خوردن  یاصالً آدماش به درد نم. گهیاونجا د رمینم. دونم باباجون یم. استراحت کنم -

 ...کردم  دایپ گهید يجا هی...  رونیب امیبشه ب

 حالتون بد شد بعد هم کجا؟ دهیاول که به سر ماه نرس -

 نترس...  هیخوب يجا -

 کجا؟: نگاهش کردم مطمئن

 ...هست  ییشویقال هی -

 ...است  هیمشکلت به خاطر ر یدون یخوبه م ؟ییشو یقال: کردم اخم

 ....قراره ... بتکونم بابا جون  یخوام قال ینم -

 نه -

... گرد و خاك  یعنی ییشویقال: مامان گفت. حرفش منصرف شود هیگفتنم آنقدر محکم بود که از گفتن بق »نه«

 ...به حال مرگ  یافت یاونجا دوباره زبونم الل م يکه بر نیهم

 .دیآه کش نیغمگ

 کردم دایمن کار پ: گفتم

 ؟یگفته تو الزمه کار کن یاصالً ک ؟یکار؟ کجا؟ با ک: آن اخم نشست يو جا دیاز نگاهش پر کش غم

گرفتم کار  میخودم تصم: لبخند زدم. اخم هم نکردم. خوب زندان بود ياز درس ها یکی نیا. را نباختم خودم

 .... گردهینفر م هیدانشکده خودمون دنبال  يدکترا ياز دانشجوها یکی. کنم
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بهتر  یتا وقت: ادامه دادم. دوم حرفمقسمت  ایدانم به خاطر قسمت اول حرفم بود  ینم. کمرنگ شد اخمش

هاتون نداشته  هیبه ر یربط چیکه ه نیکن دایکار خوب پ هی نیبعدش بگرد. سرکار رمیشما م يمن به جا یبش

 باشه

 من حالم خوبِ خوبه: نشست راست

 شهیباز بد م رونیب يبر گهیدو روز د: گفت مامان

 نجایکه من به ا يهمه شما کار کرد نیا: دادم و گفتمفرصت ن. توقع مخالفت نداشت. متعجب نگاهش کرد بابا

 من کمک کنم؟ یداره شما هم چند ماه استراحت کن یبرسم حاال چه اشکال

 يدیخودت رس يبرا يدیرس ییتو به هرجا: دیام را بوس یشانیگذاشت پشت سرم و من را خم کرد جلو و پ دست

تا ابد  شهینم... کنم بابا  یخواهش م: چشم بستم. نفسش هنوز خس خس داشت. اش نهیچسباندم به س سر

 همرام ایب یستیاگر مطمئن ن....  هیخوب يجا...  یمراقب من باش

 باشه؟: اش فاصله گرفتم و نگاهش کردم نهیس از

دستش را . بودن گریانداخت که د یم یکی ادیمن را ...  نشیغمگ ياخم کردنش و چشم ها. اخم کرده بود باز

 باشه بابا؟: فشار دادم

 هی...  ییجا...  یشرکت هیبگردم تو  خوامیمن خودم هم م...  هیکارش چ نیبرو همراهش بب: اصرار کرد مامان

 کنم دایپ يکار

خوشمزه  يکه واسه ما غذاها نیشما هم: گفتم يجد. میخنده مان را خورد یول میو بابا به هم نگاه کرد من

 بسه يبپز

هرشب هم بساط . آورد یرا در م شیآمار همه همکارها دهیتازه از راه نرس. تصور کردم مامان برود سرکار بعد

 .که چقدر در حقش ظلم شده است میدار

 نمیبب امیتا ب: گفت بابا

 دختر بابا بزرگ شده: آغوش گرفت يدوباره من را تو. کند یمطمئن بودم مخالفت نم. زدم لبخند

 یدورت بگردم که عاقل: م از آن طرف بغلم کردمامان ه. زدم لبخند

 غشانیدر یب ياز محبت ها یوقت. کردم میرا پشت آنها قا میها یبزرگ و نگران يلبخندها. هم لبخند زدم باز

. شود یمان کم کم عوض م یروال زندگ میفراموش کن میکرد یو سع میکنار هم شام خورد یوقت. شدم رابیس

 .نباشد باالخره تنها شدم رگبز يها یتا ذهنمان دنبال نگران میپا افتاده حرف زد شیپ يزهایاز چ یوقت
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گفت درخشان  یکه مهرداد م يا ندهیآ. کردم یام فکر م ندهیرختخوابم مدام به آ يتو. نیزم يرو. اتاق يتو

 يتو ندهیا سال آرفت که ت یم شیطور پ نیام ا ندهیباشم آ نیخواستم واقع ب یبود؟ اگر م نطوریواقعاً ا. است

کار  گرید يجا کیدرسم تمام شد باز هم  یوقت. بعد بروم دانشگاه و درس بخوانم. پناه کار کنم رانیشرکت ا

 یلیخ دیشا... حسابدار  کی. کارمند ساده کیبشوم  تشینها ستیدانستم آنقدرها هم ن یکه م یکنم و با حقوق

عشق  ییها یجور زندگ نیا يتو. میخانه بهتر اجاره کن کی میهنر کنم بشوم حسابرس که با پولش بتوان یلیخ

 رونیبود که بعد از ب يزیهمان چ نیا. باشم زهایچ نیخواستم دنبال ا ینم ممن ه. دهد ینم یمعن یو عاشق

. کنم یدور زندگ يجا کیسر و صدا در  یو با مامان و بابا ب نییپا ندازمیسرم را ب. آمدن از زندان دنبالش بودم

 يشهر يتو نوزمهرداد هم وسط ماجرا بود و من ه کیبود که  نیفقط مشکل ا. ن اتفاق ها افتاده بودحاال هما

 یحضور مهرداد افتاده بود زندگ یاتفاق ها ب نیاگر همه ا. کرد یم یآن زندگ يکردم که او هم تو یم یزندگ

اش  یخال يدلم پررنگ تر از قبل بود و جا يتو. هم بود که نبود يحاال مهرداد یول. رفت یم شیراحت تر پ

 .شد یاز قبل حس م شتریحاال ب

خودش  يبه جا نکهیبعد از آن حرف ها بهش زنگ نزدم و ازش کمک نخواستم؟ ا نکهیدرست بود؟ ا ممیتصم

کرد؟ خب  یکار را م نیزد؟ چرا ا یزنگ نم رضایهم به عل تایبه دوستش زنگ زدم و باهاش مشورت کردم؟ آناه

 ینم. ستیدانستم که موافق رابطه من و مهرداد ن یتازه م. را دوست نداشتم رضایمن که عل. تش داشتدوس

. جالب بود. میسوال هم که شده با هم حرف بزن نیتوانستم به مهرداد زنگ بزنم و به بهانه ا یکاش م. دانم

دادم بهش زنگ بزنم و حاال ن یتکان کیچشم انتظارش بودم و به خودم  شیچند روز پ نیجالب بود که تا هم

 .زنگ بزنم هشدنبال بهانه ام تا ب یتمام شده ه زیکه همه چ

فکر کنم که  نیبه ا دیکه بوده تمام شده، من هم حاال با یماجرا هرچ. رختخوابم غلت زدم و چشم بستم يتو

خودم بر دوشم بود و از  میبه تصم تشیاز مسئول یکه بخش يتازه ا یزندگ. تازه شوم یوارد زندگ دیبا يچطور

. را مطمئن بودم يزیچ کی یول. میایبرن اشنگران بودم مبادا از عهده  شتریب. بابت اصالً هم ناراحت نبودم نیا

دانستم چرا نگران من است و من  یم. شد ینم ادیز یلیپناه خ رانیا مانیعمر کار کردن من در شرکت ا نکهیا

دور  يمرد برا کیسوءاستفاده از احساسات . جور سوءاستفاده بود کیم ه نیخب ا. اش را دوست نداشتم ینگران

اگر قرار بود کار کنم معلوم نبود  يگرید يبود؟ هرجا یچاره چ. به حل مشکالتم کو کم گریمرد د کیشدن از 

پناه از آن دسته  رانیا مانیمطمئن بودم ا یول. نه ایگذاشت بروم سر کار  یاصالً بابا م ای. شد یام چطور م ندهیآ

 .هستند یبود که بابا قبولشان داشت و مطمئن بود امانت دار خوب ییمردها
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 يهمه . امدین ادمی یچیه یبوده است ول یچ یناج نیاحساسم قبالً نسبت به ا اورمیکردم به خاطر ب یسع

کنار مهرداد بوده که  يادیحاال وقتش بود بدانم بودن ز.  گرفته بود يگرید ياحساسم با فکر مهرداد رنگ و بو

واقعاً اگر کنارش  ایاز مهرداد شود  دبع يروزها یکه حاال آمده بود ناج ياحساسم را عوض کرده نسبت به مرد

خواستم خودم را بهتر  یفقط م. باشم يدینه قرار نبود از عشق مهرداد خالص نشده دنبال آدم جد.... هم باشم 

آدم  نیعالقه ام به دم دست تر تینها. رمان ها اتفاق افتاده بود يعاشقانه من تو يتنها تجربه ها. بشناسم

حداقل بعد از ... عشق هم نبوده  میبگو نانیتوانستم به اطم یحاال م... که خب ....  ارشیک. ... بود کمینزد

 ....شد  یبه نظرم عشق حساب نم گریراه د نیگذشتن از ا

. ام انجام دهم یزندگ يهم تو يبزرگتر يکردم کارها یجرات م دیشا يجور نیا. خودم را بهتر بشناسم دیبا

کنار هم وقت  گریبار د کیبروم سراغش و ازش بخواهم ....باشد  یاگر باز هم مهرداد مرد خوب نکهیمثالً ا

 يبشود برا دیآن وقت شا.... دل نمانم  وداشتنش د يبرا گریکه اگر د... که اگر او مال من باشد ....  میبگذران

. نرسد يبدتر يروم آخرش به جاها یکه م یراه نیبودم ا دواریفقط ام.... کرد  يفکر کیوافق کردن بابا هم م

خودش هم آنقدرها  یعنی.... طور باشد  نیخب اگر ا....  شهیهم يفاصله مهرداد برا نیا ينگران هم بودم که تو

 .خواست بخوابم و از فکر کردن و فکر کردن خالص شوم یفقط دلم م. دانم ینم..... من را دوست نداشته 

*** 

ترد و  يداده بود به برگ ها ریفرستادم اما مرد مقابلم خونسرد گ رونیب یآتش زدم و دودش را عصب يگاریس

. سه کنج اتاقم جا خوش کرده بود يخانم عطروش تو قهیبود به سل يکه چند روز يدرختچه بونسا فیظر

 یداند نم یکه م یدر حال رمحواله اش داده است به من وگرنه چرا دو روز مانده به سف ونیمطمئن بودم  هما

 مرد را انداخته به جان من؟ نیدهد نظر بدهم، ا یکه رنجم م يزیخواهم راجع به چ

 نشسته اتیجزئ يتو شهیخدا هم -

مثال ناخن  یاتیجزئ...  یجالبچه جمله . هم حواله لبم کردم يفرستادم و پوزخند رونیب ینیرا محکم تر از ب دود

 دست دخترش؟

تا  قهیبه . انداختن است حیدانستم مشغول تسب یم دهیدستش را از آرنج پشت کمرش خم کرده بود و ند کی

طرف شانه شده  کیکه کوتاه بود و به  شیمرتب و آنکاد شده اش و موها شیبه ر. بسته اش نگاه کردم رگلویز

 .مملکت من يبود حداقل تو یمذهب يمرد ينشانه ها نهایا. بود
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بزرگ وارد  يهم از درها طانیکه ش نهیهم يبرا: نگفته بودم که ادامه داد یچیراجع به اظهار نظر اولش ه هنوز

 شهینم

جهت  رییتغ گرید یبه سمت گارمیکه دود س يو درست در فاصله ا زمیو محکم قدم برداشت به طرف م مطمئن

. ندیخانم عطروش را مجاب کرده بود که الزم است من را بب دیایب نجایبه ا نکهیقبل از ا. داد متوقف شد یم

 .مخالفت کند دجرات نکرده بو یزن سفت و سخت حت نیبهش گفته بود که ا یجالب زیحتماً چ

االن نه شما  يدادیم ادیرو به دخترت  نهایاگر ا... من نه حوصله و نه وقت اضافه دارم که موعظه بشنوم : گفتم

 شدم یم یشما عصب دنیاز د نقدریو نه من ا يبود نجایا

بوده  نیهم قسمت ا دیشا: گفت ینشسته بود وقت شیلب ها يلبخند مطمئن هم رو کی. آرام بود شیصدا تن

 میکه ما به هم برس

 شمیمتوجه نم: را خاموش کردم گاریو س یدادم به صندل هیتک

 یچ: ام را چرخاندم و گفتم یصندل. ستادیمن رو به پنجره او از من هم جلو تر رفت و پشت به  زمیکنار م آمد

 ؟یاضیر يآقا يخوا یم

 یاضیهست نه ر اضیمن ر لیفام...  اضیر: طرفم دیچرخ

 عربستان؟ تختیپا: زدم پوزخند

 ....رام کننده  یعنی اضیر: نه لبخندش کمرنگ شد... لحنش عوض شد  نه

مثل دخترت چون ظاهراً از پس رام کردنش  یرو عوض کن لتیپس خوبه شما هم فام: دمیخند اریاخت یب

 يومدیبرن

. نگفت یچیه یرا جمع کرد ول شیزد چشم ها یهمان طور که لبخند م. دیاو هم فهم. بود کیستریام ه خنده

 يو مطمئنم برا...  اضیر يآقا دمتیدادگاه ند يکدوم از جلسه ها چیه يتو: ستادمیاز جا بلند شدم و مقابلش ا

 يومدیهم سراغ من ن تیرضا گرفتن

 متفاوت تین هیبا  یاومدم ول تیگرفتن رضا ياتفاقاً برا: به طرف پنجره دیچرخ دوباره

 تیرضا يآمده بود با طلبکار. بود امدهیالتماس کنان ن نکهیاز ا. بودم یکنترل اوضاع دستش بود عصبان نکهیا از

 نجایا دییبفرما: رفتم طرف مبل ها و نشستم. شد یپاك نم شیهم از لب ها یو آن لبخند لعنت ردیبگ

بلند شد و شق و رق تر از قبل  یپاشنه پا کم ياما سرجا رو. خواستم بداند که رشته امور دست من است یم

 طور راحت ترم نیمن ا: ستادیا
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 يزیغرکه کرده بود  ییکارها نیپس ا. درست مثل دخترش. بدهد انگار يهم خوب بلد بود آدم ها را باز او

که  يگفته بود از همان روز. راجع بهش حرف زده بودم کتایدانستم؟ با  یم یچ یاضیر ارایمن راجع به . بودند

. باهاش رفتار کند يشتریب اطیبا احت دیمواجه است و با یبا آدم خاص دهیبا هم وارد بخش فروش شده اند فهم

زند برعکس خودش که مدام  یوقت هم راجع به خانواده اش حرف نم چیکند و ه یم یکه تنها زندگ دهیفهم

.... بوده  نیکشف قاتل هم يبرا کتای يها زهیاز انگ یکی دیشا.... درباره خانواده اش است  يالپردازیدرحال خ

قاتل بودن  هیفرض. محض وقت تلف کردن رابطه برقرار کند یکه با کس ستین یآدم ارایدانسته که  یم نکهیا

آن  يهم که مثل خاطرات روزانه تو يقوت گرفته و خب همان اطالعات مختصر کتایسر  يتو يطور نیا راای

 شیدایمرد انگار از وسط ناکجاآباد پ نیاما ا. هست یواقعاً ک یاضیر ارای میکاغذها نوشته بود کمک کرد بدان

 .شده بود

 رو بشنوم تتونیمنتظرم ن: گفتم

 د؟یرت اعتقاد دارشما به آخ: داد به پنجره هیتک

 شما داره تیبه ن یچه ربط: فرستادم رونینفسم را ب کالفه

 مهمه که بدونم -

 دارم: ابرو باال انداختم. معتقد است هیقض نیسر و ظاهرش معلوم بود که به شدت به ا از

 سوزه؟یجهنم م يتو ارایکه  دیمطمئن: تکان داد دییبه تا يسر

: حال گفتم نیبا ا. ردیرا که کرده بود بگ ییجواب کارها ارایفقط مهم بود که  میبرا. فکر نکرده بودم شینجایا به

 بله

 رهیقراره جواب رفتارش رو بگ يچطور.... بشه  ستیبعد از مرگ ن ارایو  دیاگر به آخرت اعتقاد نداشته باش -

 يکردم شما به آخرت اعتقاد دار یفکر م.... دونم  ینم: شد شتریب تعجبم

 ستمین بحث من نجایا -

 هیکه نباشه کاف نیهم. نداره یتیبرام اهم -

نشده و اگر هم  مالیشه که خونش پا یروحش شاد م ارشیک ينجوریا...  هیجواب منصفانه ا نیا... خب  -

 ستیمهم ن زایچ نیا گهید.... شده باشه  ستین ارشیک

 دیحرفا به کجا برس نیدونم قراره از ا ینم: به صورتم دمیدست کش کالفه

 کرده یهمسرتون خودکش دمیشن: ادامه داد. نکرد يرییلحنش هم تغ. گم نشد لبخندش
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به  یخواستند جنجال درست کنند تا نان یکه م یعاتیشا. حرف ها مهمالت روزنامه ها بود نیا. نگفتم يزیچ

 نییشروع کرد به باال و پا.... همان طور که دستش پشتش پنهان شده بود ... همان طور آرام . اورندیدست ب

 شیکفش ها. گذاشت یم نیزم يورا ر شیشد و دوباره کف کفش ها یبلند م یپاشنه پا کم يرو. رفتن درجا

که کفش  يزیتنها چ. شناسم یم شانیکفش ها يگفت من آدم ها را از رو یم کتای. بودند متیچرم و گران ق

 ینم.... باشد  ریتوانست فق یمرد نم نیا... راجع به پدرش دروغ گفته  ارایبود که  نیگفت ا یمرد م نیا يها

 ...بار آورده باشد  يعقده ا یپول یب ورا با فقر  ارایفکر باشد و  یتوانست ب

 داشت یدرباره شما نظر جالب ارای: گفتم

 که من احمقم؟: طرفم دیچرخ .درجا زدن منصرف شد از

 دهیبه قتل رس... نکرده  یهمسر شما خودکش. میزد یبا هم حرف م ارایما درباره اعدام : مقابلم نشست آمد

 یها نم بهیحداقل غر.... نکرده  یخودکش تایدانست که آناه ینم یکس چیه. رضاستیبودم همکار عل مطمئن

شلوغ نشدن اوضاع من استفاده کرده بود  ياز نفوذش برا رضایعل. شد یم یدانستند و پرونده شان جداگانه بررس

 .سر و صدا حل و فصل شود یپدر و مادر آنا ب يتا ماجرا

 منظور؟... باشه  نجوریکه ا رمیخب گ: گفتم

 ...کنار زن شما ... بره جهنم  ارایاگر  -

 ...وجودش ثابت نشده  یکه حت یزن یحرف م ییشما درباره جا: دمیخند بلند

 دییبفرما....  دیدار دیشد اجیبه نظرم به روانپزشک احت: جا بلند شدم از

 دیاعتقاد ندار ایپس به اون دن: جا بلند نشد از

 دییبفرما. ندارم یبحث چیمن با شما ه -

 لیرو که بهت تحم یرنج يخوا یچطور م...  شهیو تموم م رهیمیم ارای... فکر کن : ستادیشد و مقابلم ا بلند

 ؟یکرده جبران کن

بشه خوبه  اهیس شیکه ببخشمش تا با عذاب وجدان زندگ نهیاگر منظور شما ا: شیچشم ها يدوختم تو چشم

 دمیکه تو عمرم د هیآدم نیوجدان تر یدختر شما ب دیبدون

 کنمیرو جهنم م شیمن خودم زندگ دشیاگر ببخش: پررنگ شد لبخندش

هم بودند که دخترشان را  ییحتماً پدرها....  شدیرش کشته مآنا به دست ماد یکردم؟ وقت یتعجب م دیبا

و بعد  ردیدخترش را بگ تیخواهد رضا یکردم م یحس م. حال از جوابش قانع نشده بودم نیبا ا. زجرکش کنند
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 یم ایدن نیهم يدخترت رو تو اًو واقع....  یگیکه من قبول کنم شما راست م رمیگ: گفتم. من بخندد شیبه ر

 یاعتقاد نداشته باش ایبه اون دن ادیبه شما نم یول.... ته جهنم  یفرست

 دارم -

 ؟یپس چ -

 من پدرشم -

 بله و خب؟ -

 شهیسوال م يدختر نیهمچ تیترب يفردا از من هم برا... کردم  تشیمن ترب -

غلطش  تیترب تا جبران يدخترت رو زجر بد يخوا یشما م.... شما : پلک زدم.... از استداللش . باز ماند دهنم

 انیاتفاق ز نیا يتو شتریکه از همه ب یچرا من... و نشده  یکردنش رو داشت تیبار فرصت ترب کی ؟یرو بکن

تونه اونو بهتر  یم شیجهنم کردن زندگ.... فکر کنم زجر دادنش  دیبه شما فرصت بدم؟ و تازه چرا با دیکردم با

 کنه؟

من مطمئنم .... نبود جبران خون برادرت بشه  ایکه اگر اون دن: گفت يو جد دیبار دست از لبخند کش نیاول يبرا

 گذارمیمن نم.... شده  طانیش بیدختر نص نیدونم روح ا یمن م یول يبه اندازه من اعتقاد ندار ایبه اون دن

 بشه روزیپ يباز نیا يتو طانیش

من آدم . آتش زدم يگاریو س مزیو رفتم طرف م دمیبه صورتم کش یدست. بخار کرده بود شیاز حرف ها گوشم

 یمن م بیها نص وانهیهمه آدم فقط د نیفقط از بد روزگار از وسط ا ایکردم  یرا به خودم جذب م وانهید يها

 طان؟یاز ش رسوندشبا ت ؟يکرد تیدخترت رو چطور ترب: گفتم. زدم گاریبه س یقیشدند؟ پک عم

 دیآدم نبا یول زیدرباره همه چ. از همون اول کنجکاو بود ارای: لبش نشسته بود يلبخند دوباره رو. کرد نگاهم

 نداره یبشه که بهش ربط ییزهایوارد چ یلیخ

 مثالً وجود خدا؟ -

 دنیپرس. در خودش داشت کتایاز  يهم رگه ها ارایانگار . کنجکاو نشده بود ارای يرو لیدل یب کتای. ماند ساکت

پدر و  ریهم هستند اگر گ وانهیآدم ها که از قضا د نیار که اانگ. باهوش است يآدم ها تیخاص زیدرباره همه چ

 ... ارای ای... مثل آنا ...  فتندیخوب ن يمادرها

 کرد یم یکمتر سرکش یباشه اگر کم یتونست دختر موفق یم ارای -
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. کند ییرایمن پذ يزورگو همانیبود از م دهیظاهراً خانم عطروش الزم ند. به خارش افتاد میو گلو دمیکش آه

 .اورندیتلفن را برداشتم و خواستم قهوه ب

 وقت ندارم یلیمن خ: به ساعتش انداخت ینگاه ارای پدر

 د؟یروح دخترتون و وقت هم ندار دنیخر يبرا نیاومد: زیدادم به لبه م هیتک

 وقت ترك نشده چینماز اول وقت من ه -

 ينشستم رو. گذاشت و رفت زیم يآن را رو. قهوه وارد شد ینیجان ممد با س. کرد یهنوز داشت بخار م گوشم

مال  يو بن رو خیمن از ب التیکرد تشک یبه قهوه ام لب نخواهد زد چون حتماً فکر م یمطمئن بودم حت. مبل

چون خودش ... تا پدرم رو از قصاص منصرف کنم  یکه من رو قاتع کن نجایا يشما اومد: گفتم. حرام سوار شده

 رمیبگ میتا تصم دیفنجون قهوه رو بخور نیا... باشه ... ا شما حرف بزنه حاضر نشده ب

 ....کنم شما  یصبر م: و نگاهم کرد نشست

 دیقهوه رو بخور نیا دینه با -

 من به قهوه عادت ندارم -

 دیمطمئن باش رسونهینم يفنجونش ضرر کی -

 دیاصرار نکن -

 چرا؟ نجسه؟ -

 مونم یمنتظر م: دیپر کش لبخندش

 شهینمازتون قضا م -

با هم  طانیما هم از ش ریتعب. جالب بود طان؟یاز همراهان ش یکیمرد؟  نیا يبودم برا یاالن من ک. ماند ساکت

 .شد یبرعکس م زیاو همه چ يایبود و در دن طانیآدم خود ش نیمثل ا يمن مرد يایدر دن. کرد یفرق م

 ن؟ید یم يمن رو باز: گفت

 ي مهیو شما دو ن ارای دیریدرصد فرض بگ کی....... اومد  یهم خوشش م ارای...  ادیخوشت م يشما از باز -

 .... نیهست بیس کی

قهوه  نیقهوه خوب دم کند و ا کیبلد نبود  شیخانم عطروش با همه استعدادها. گذاشتم زیم يرا رو فنجانم

 .اتاق هستم يتو یا کدانست من ب یکه م یعنی نیبود و ا کتایقهوه کار  نیا. خوب بود یلیخ یلعنت
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 یخوب جهیوقت نت چیه يتندرو. یافت یطرفش م نیاز ا يافتاد که شما دار یدختر شما از اون طرف بام -

 دیاز من بپرس. کرده بود یکه کنار گوش من زندگ یکس. دمید یکس یزندگ يرو تو نیبار ا کیو من  دهینم

مطمئنم شما جات ته جهنمشه .... بعد از ما وجود داشته باشه  ییایاگر دن یحت. یهست طانیکه شما خود ش گمیم

 يخب درست فکر کرد دونم؟ینم یاز مسلمون یچیهستم که ه گولیبچه ژ هیمن  يفکر کرد اضیر يآقا.... 

دونم  یکه م ییزایطبق همه اون چ.... کرده  یآداب رو برام هج نیدارم که کنار گوشم همه ا یدوست هی یول

آدم  کیهست که از سبک شدن بار گناه  یک طانیش زج...  شهیبار گناهش سبک م شهیمکه قصاص  یاون

 ناراحت بشه؟

 .لبخندش هم رفته بود. بود دهیرنگ پر یکم صورتش

.... دونم  یم... درسته  شه؟یبزرگ وارد نم يوقت از درها چیه طانیش: گفتم. نفرت من هنوز تمام نشده بود اما

کنه خوب و بد  یکه فکر م نیساده لوح هست کیفکر کنم شما  دیبذار....  شهیوارد م یهم با لباس خوب یگاه

 سوزه یدست شما بزرگ شده م ریکه ز يدختر يحداقل دلم برا يجور نیا... دونه  یرو م زیهمه چ

 رونیب: طرف در و به شدت بازش کردم رفتم

 .لبخند یب. رفت رونیجا بلند شد و ب از

نگاهش کردم و بعد پشت به او . اتاق يآمده بود تو کتای. را گرفتم ونیم و شماره هماروشن کرد يگرید گاریس

اون دختر رو  يخوایم: را فرستاده گفتم ارایدهد چرا پدر  حیاز آنکه توض شیجواب داد و پ ونیهما. ستادمیا

.... دوش من ننداز  يرو رو تشیمسئول یبگذر ول... از خونش  يبگذر يخوا یم... بفرست  ا؟یاون دن یبفرست

 که انداختمش زندان تموم شد يهمون روز... تموم شد  ارایمن  يبرا

 بله؟: گفتم. اتاق بود يتو نهیهنوز دست به س کتای. پک زدم گارمیبه س یو عصب دمیرا سر جا کوب یگوش

 جوابم رو گرفتم یچیه: گفت آرام

 ریگ زیهمه چ اتیکه به جزئ ییآدمها يایحالم از دن. دیخواسته بگو یم یمهم نبود چ میبرا. نیغمگ. رفت رونیب

 .خورد یدادند به هم م یم

 نهایبه خاطر ا ارایطمع؟ نه  نه؟یحسادت؟ ک. تمام شده بود؟ نه تا قبل از آمدن پدرش میواقعاً برا یاضیر ارای

اگر پدرش عدل را . که قرار بود عادل هم باشد ییهمتا یاز قدرت ب. شده بود دیناام ارای. را نکشته بود ارشیک

الزم نبود چشم به  یحت...  ستیعدالت چ همدخودش بف دادیبهش فرصت م ای... کرد  یم فیدرست تعر شیبرا

 ارایتوانست دست  یم یک. ذهنم النه کرد يتو یمثل آگاه یحس.... آسمان بدوزد و انتظار عدالت داشته باشد 
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محال بود ...  دهیدانست آنا به قتل رس یم یرا بلد بود؟ وقت شیها يکه باز یجز کس قدر زود بخواند؟ نیرا ا

 .که به دام افتاده رصد نکرده باشد يردخترش را تا لحظه آخ

 بله؟: گفت یعصب. ونیزدم به هما زنگ

 باشه؟ ارشیممکنه قاتل ک ارایدم و دستگاه به تو خبر داد  نیا يتو يکدوم خر -

 یتراب: دیآه کش خسته

 دونست؟ یاز کجا م یتراب -

 من بهش اعتماد دارم...  هیآدم خوب یتراب -

 دونست؟ یگفتم از کجا م -

شعر خونده  تیب کیبعد هم  شناسمیگفته بود من قاتل رو م هیک میدونست ینم... بهش زنگ زده بود  یکی -

 رو قطع کرده بود یبود و گوش

 ؟يچه شعر -

 نامتناسب جهنمست اری دارید/ همدمست ارانیبهشت صحبت  ارا،ی: حال گفت یب ونیهما

 ؟یچرا تراب -

 نویا یوقت.... دونسته  یو بم اون دختره رو بهتر از ما م ریز... مسئول انباره  یالبد چون تراب... دونم  یچه م -

درهم شده بود  زیگفتم بهت همه چ...  یشک کردم ول... بوده دنبال پاپوش ساختن بوده،  یگفت فکر کردم هرک

 ....رو شد  یبعد که همه چ... 

اعتماد . اعتماد تاخت بزند یاش را با کم یشک لعنت ونیبود هما یفقط کاف. را قطع کردم و چشم بستم یگوش

 یاز ب. میاشتباه ضربه خورده بود يما همه از اعتماد به آدم ها... اعتماد .... آن وقت .... به بچه اش ... به من 

 ....به فکر و عمل خودمان  يادیو اعتماد ز. مان یزندگ يآدم ها به ياعتماد

 کتایحتماً . بود رضایعل. حال از جا بلند شدم و به صفحه اش نگاه کردم یب. خورد یزنگ م لمیموبا یگوش

 ه؟یک ارایپدر : صفحه و گفتم يرو دمیانگشت کش. خبرش کرده بود

 خرما داره شرکت متوسط واردات و صادرات هی اض؟یمحمود ر -

 ؟یدونست یرو م نایا یو تو از ک -

شدن  دایپ يهمش رو هم از فردا.... صادراتش به اروپا .... واردات خرما از عراق : توجه به حرف من ادامه داد یب

 حالت خوبه؟. قاتل درآوردم
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 نه -

 يخواست امپراطور یم ارای. شدیچقدر راحت وارونه م قتیحق. را قطع کردم و رو به دماوند نشستم یگوش باز

 یدانستم و نم یکند؟ نم یهم آدم را خوشبخت م طانیبا ش یخودش را بسازد تا به باباش ثابت کند همدست

 .خواستم بدانم

و  ردیکه انگشت اشاره ام را بگ یبه دست... تکلف  یب يخسته و محتاج به لبخند. خسته بودم. کرد یدرد م سرم

 وانهیو  ایلعنت به دن..... من  يروزها نیا ابیمسکن نا....  يشاد» ه؟ناراحت نباش باش« دیتکان دهد و بگو

 .با هم ییفرار و تنها. خواست یدلم فقط فرار م. کردم یم یرا اک طمیزدم و بل یزنگ م دیبا... لعنت . شیها

                                                                   *** 

 یکردم جمعشان کنم ول یم یبود که سع یبار سوم نیا. رفتند نگاه کردم یابلم رژه مکه مق يستون اعداد به

که  یچوب يها شنیبه پارت. رفته ام شیبرود تا کجا پ ادمیشد  یداد و هربار باعث م یذهن نامتمرکزم اجازه نم

. مشغول کار بودند یدوست داشتن یها در سکوت شنیپشت پارت يآدم ها. شده بود نگاه کردم دهیماز چ کی نیع

با تن . زدند یهمه به هم لبخند م. باشد یقدر ساکت و دوست داشتن نیکارم ا طیکردم مح یوقت فکر نم چیه

ساخته بود که  یسیجو را رئ نیا. خواست کمکم کنند یدلشان م مانهیزدند و واقعاً صم یحرف م نییپا يصدا

 ریمد کیخوب بود که . پناه رانیا مانیا. شود ینها مآ يباال يبهره ور ثباع شیکارمندها یمعتقد بود دوست

هفته تنها اضطراب من حال  کی نیبود که ا نیهم يبرا. داد یم تیدستش اهم ریبه سازمان ز یقدر علم نیا

آوردن  ادیاگر قرار بود همزمان هم نگران او باشم، هم از به . شد یروز بد م کیروز خوب بود و  کیبابا بود که 

 وانهیدست و پنجه نرم کنم حتماً د دیجد يو آدم ها دیجد طیمح کیمهرداد غصه بخورم و هم با  يحرف ها

 .شدم یم

 ؟یخانم بهشت -

و  دیپوش یبود که م يتنها تفاوتش با من چادر.... همکارم ... دیو سف یمثل خودم تپل يدختر. نشستم راست

 .خندانش شهیهم يالبته لب ها

 بله؟ -

 ؟يایهار بخورن شما هم منا خوانیبچه ها م -

 امیاگه شد منم م دیشما شروع کن... راستش کارم عقبه ... اوم : و من کردم من

 زمیباشه عز: دندیخند یهم م شیحاال چشم ها. تر شد قیعم لبخندش
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تازه . ام را به خاطر تعارف تکه پاره کردن هدر بدهم يقرار نبود نصف انرژ. اصرار هم نکرد. چقدر خوب. رفت

 یمن نم. دفعه ظاهر نشود کیام که از زندان در من مانده بود  يگر یوحش يمعلوم نبود اگر اصرار کند آن خو

 .داده بود ادیرا زندان به من  نیا. زند یم بیشدن به آدم آس یمیصم. بشوم یبا کس یمیصم يخواستم وارد جو

 ؟یتخانم بهش -

 یاول م... بار بوده  نیهفته سوم کی نیا يکه البته تو...  نجایا دیآ یم مانیهربار ا. تنم منقبض شد عضالت

 .سراغ من دیآ

 ...بله؟ سالم : نگاهش کردم يجد

 یکه اداره م یمتوسط یشرکت حسابرس....  شینه مثل کارمندها ای... مثل همکارانش . زند یهم لبخند م او

 دارد، چرا لبخند نزند؟ یدرخشان ندهیکند آ

آن را دوباره . با دقت یتند ول. آنکه بپرسد، پوشه اعداد را باال گرفت و به ستون ها نگاه کرد یآمد و ب جلوتر

 ن؟یهست یاز کارتون راض: گذاشت زیم يرو

 بله: من بود که لبخند بزنم نوبت

 بابا بهتره؟ -

 سالم رسوندن... بله ...بله : کردم و بعد در حال جمع کردن پوشه ها سر تکان دادم مکث

 یباال م یشلوارش کم يپاچه ها ند،ینش یم شیرو یکه وقت یکوتاه یصندل. زمیمقابل م یصندل يرو نشست

 هستن یفیمرد شر یلیخ: گفت. نمیرا بب دشیتوانستم جوراب سف یم. رود

 بله: تکان دادم سر

بابا هم از او خوشش . پوشه بگذارم يخواستم تو یکه م ییو برگه ها زیم يمشغول کردم به پانچ رو را خودم

و  میایب رونیامتحاناتم شد ب کیکه نزد یبمانم البته شرط کرد وقت نجایراحت قبول کرد ا نیهم يبرا. آمده بود

 .کرد حتماً نیپناه هم تضم رانیا مانیا

 با من؟ نیداشت يکار: مجبور شدم نگاهش کنم. کرد یمعذبم م تیوضع نیدر ا بودنش

 ن؟یچرا نرفت... موقع ناهاره ...  نینه خواستم مطمئن بشم که با بچه ها اخت شد -

 کارم مونده بود یول امیگفت ب اریخانم احمد. کارم مونده بود: دادم رونیرا ب نفسم

 نیهم آشنا بش هیخوبه با بق -

 کم کارهام جلو بره هی... باشه : کردم خوب بود؟ مقنعه ام را مرتب چرا
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 د؟ینگران کار نباش شهیم -

 شمیمتوجه نم: نگاهش کردم منگ

حرف  نیکه پشت سر گذاشت یما هنوز راجع به مشکالت... االن وقت ناهاره  گمیم: دیپشت سرش کش یدست

 مینزد

که به او  يزیچ. مشکالت من به خودم مربوط بود م؟یزد یحرف م دیچرا با. گرد شد میوضوح چشم ها به

 دهیکه قرار بود هنوز دست من نرس یحقوق. دادم یکه انجام م يکار يحقوق آخر ماهم بود در ازا شدیمربوط م

 ...پسر خاله ام ...  دیسع بیج يبرود تو

 ...بتونم بکنم  یگفتم اگر کمک. ندارم یقصد فضول: حالتم آنقدر واضح بود که خودش را جمع کرد رییتغ

 نه ممنون -

 دیبه کارتون برس...  شمیمزاحم نم: تکان داد و از جا بلند شد يسر

 ممنون -

رفته  نیاز ب میانگار قدرت دعاها یرا باز کند ول تیمیکردم که نخواهد باب صم یهفته دعا دعا م کی نیا يتو

شدم چون  مانیاز کارم پش یتم ولکشو و درش را هم محکم بس يرا چپاندم تو ینارنج يپوشه کاغذ. بود

 شده؟ يزیچ: گفتم. بود یچوب شنیپارت وارشیکه سه تا د یاتاقک يبرگشته بود تو

آرام  دیچرخ یم لیوسا هیبق يرو یو گاه.... پوشه ها  يرو...  زیم يکه چشمش رو یجلوتر آمد و در حال یکم

 ...فقط ... نه : گفت

 ییزهایبه چ یداشتم خودم را الک یبود که سع نیهم يبرا. ترساند یحرف پشتش بود که من را م یفقط کل نیا

 .که مقابلم بود مشغول کنم

از  یکی يالبته مردها تو. آشپزخانه جمع و جور شرکت جمع بودند يرا شکر که وقت ناهار بود و همه تو خدا

 .خوردند یشرکت ناهار م ياتاق ها

 ؟یبه کار هست مشغول نجایشما ا دوننیاون دوتا دوستتون م: گفت

 بدونن؟ دینبا: گفتم. سر برسند گریساعت د میقرار بود ن. ختیفرو ر يهر قلبم

 ن؟یدیچرا ترس... نه  -

 داشته باشه رادیکردم گفتنش ا یآخه فکر نم... نه نگران شدم ... ها  -
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 يچون به هرحال شما قراره برگرد... ندونن بهتره  يزیچ نجایکار ا اتیفقط راجع به جزئ... نداره  يرادینه ا -

 یخاص تیبه خاطر وضع دیدون یم... درست نشه  عهیبه هرحال شا... خونم  یمنم اونجا دارم درس م... دانشکده 

 گمیم نیبود رشیکه درگ

ماهتان  نیرج احاال هم خ نیهم....  يدار اجیکار احت نیتو به ا... آرام باش ...  ينه شاد. دیسرم جوش يتو خون

 نگن يزیچ گمیبهشون م... بله، متوجهم : تند سر تکان دادم.... عاقل باش ...  دیرا از خاله مه لقا قرض گرفته ا

 ممنون: سر تکان داد باز

 يرو يخنده . شنیخودشان را انداختند داخل پارت ینیریجعبه ش کیبا  یرفت و هنوز نرفته ترنم و مل رونیب

 يبهت گفت پسره  یچ: برگشت و پشت سرش را نگاه کرد یمل. دیوارفته من ماس افهیق دنیبا د شانیلبها

 مزخرف

تو رو  یمل: ترنم هم بهش اخم کرد. اشاره کردم يکنار يها شنیام و به پارت ینیب يدست گذاشتم رو دستپاچه

 ه؟یکارا چ نیخدا ا

 ن؟یخوب: کردم لبخند بزنم یسع

 دمیخر ینا که دوس داشتاز همو: را باز کرد ینیریجعبه ش ترنم

 یم ینیریکردم تو ش دایمن کار پ: گفتم. زد یکوچک وسط جعبه به من چشمک م یگرد شکالت کیک کی

 ؟يخر

 بگو نویهم: خودش را وسط انداخت یمل

 آخه یگیم یدلم خواس تو چ: گرفت شگونیرا ن شیبازو ترنم

 دوسست دالم ترنم: آمدم و بغلش کردم رونیب زیپشت م از

 خانوم برگشته يکه شاد نمیب یبه به م: ذوق زده نگاهم کرد ترنم

 یمل. خواستم آنها را قانع کنم حالم رو به بهبود است یکه باهاش م یتصنع یلحن. به لحن لوسم بود منظورش

 شه؟یم دایکارد و چنگال پ نجایا: نشست و ترنم گفت زیمن پشت م يجا

 آره صبر کن: گفتم

اگر  یعنی. جمع بودند.... شرکت  يچادر يزن ها... شرکت  يکه همه زن ها ییجا .سالن يرفتم به انتها عیسر

 یهم به خاطر ب هیبق. نگفت يزیپناه که چ رانیمجبور بودم چادر بپوشم؟ ا شدیم یشرکت دائم نیا يماندنم تو
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 یمصنوع يادیز گرید نیا. لبخند زدند انطرفم و همزم دندیسرها چرخ. من را با نگاهشان سوراخ نکردند يچادر

 سه تا بشقاب و چنگال ببرم؟ شهیم: دمیبهشان لبخند زدم و رفتم جلوتر و پرس. بود

 ییباال ينتایاون کاب...  زمیآره عز: بلند شد زیاز پشت م اریاحمد خانم

 نییآرکوپال پا یشدستینوك پنجه بلند شدم و به زحمت سه تا پ يها و رو نتینگاهشان رفتم سراغ کاب ریز

معلوم بود آنها هم از بودن من . مان طور که در سکوت مشغول خوردن بودند حواسشان به من هم بوده. آوردم

مزاحم  کیهمه جا با تازه واردها به چشم ... چند  یخیس يقانون بهره ور...  يشاد ینیب یم. ستندیآنجا راحت ن

 .آمدم رونیچنگال ها را هم برداشتم و ب. کنند ینگاه م

 یمل یبترک: اخم کردم. خورد یو با لذت خامه و شکالت را م کیانگشت زده بود گوشه ک یمل

 یکه با من طرف يدیبه اون پسره نم یچیحاال بگم ه نیهم: هم اخم کرد او

 دم؟یچرا فکر کرد م: به ترنم نگاه کردم متعجب

 شکموئه یلیچون خ: شانه باال انداخت ترنم

 ؟يبد کیبهش ک يخوا ینم یعنی: گفت یمل

 نه: سر باال انداختم. یماه هیشب. را جلو آورده بود لبش

 اصل اول کاره سیرئ يچرا؟ پاچه خوار -

 ست؟ین: گفت یمل. ساکت بود. دیرا بر کیک ترنم

 نه: گفتم

 اومممم: را خوردم کیتکه ک کیو  زیرا که ترنم مقابلم گرفته بود، از دستش گرفتم و نشستم لبه م یبشقاب

 از بانو گرفتم: دیخند ترنم

 نجایمنم ا: گفت یمل. نشسته بود مانیقبل ا قهیکه چند دق ییخودش را هم برداشت و نشست همان جا بشقاب

 لمیدسته ب

 .گلوم يتو دیپر کیک

 یسیواهللا به ع: پشتم دیکوب مشت

 ببرم يدونم واسه شکم گنده تو چه اندازه ا یمن چه م... خودت بردار : پا انداخت يخونسرد پا رو ترنم

 يتو کینکرد و با چنگال افتاد به جان ک ينامرد یمل. را محکم به هم فشار دادم تا خنده ام بلند نشود لبم

 .جعبه
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 واسه من آورده ها يهو: گفتم

 .زندان بودم يکه تو یمثل وقت. الت شده بودم. لحنم تند و خشن شده بود اریاخت یب. نگاهم کرد متعجب

 مال خودت همش... باشه غالف کن : گفت

 ؟يناهار خورده بود: گفت ترنم

 خوشمزه تره نینه ا -

 کن فیخب تعر: گفت یمل

 یکردن از کس فیاز آن تعر شتریکه انجام داده بودم و ب ییبه کارها. هفته بود کی نیدانستم منظورش به ا یم

 .نجایا دیایسردرآوردن از محل کارم مانع نشده بود که ن یفضول نهایبا همه ا. که به حد مرگ ازش متنفر بود

 ...خوبه : خوردم کیک گریتکه د کی

 بابات چطوره؟: بحث را عوض کرد ترنم

 اونم خوبه -

 طفلک: گفت یمل. دمیآه کش اریاخت یب

 ياالآشغ...  رنیبم...  رنیهمشون سالطون بگ شاالیا: خودش شروع کرد به شر و ور بافتن. را ندادم جوابش

 شعورشونیمخصوصاً اون پسر ازخود متشکر ب...  یعوض

 یم. شد یم دهییهم سا يمحکم تر رو میشد و دندان ها یمنقبض م شتریگفت فک من ب یم شتریب یهرچ

مزه . نفس بکشم قیکردم عم یسع. کرد یداشت ناراحتم م یول ستیناراحت کردن من ن تشین یدانستم که مل

 ارمیب ییچا: گفتم. شده را فرو دادم ریخم کیبه زحمت ک. تلخ شکالت به نظرم چند برابر شده بود

 .ساکت شد حهینگاه کرد و باالخره مل یدلخور به مل ترنم

زن ها . آشپزخانه يرفتم تو. شد حالم خوب شود یناراحتم کرده بود و ساکت شدنش باعث نم. دهیچه فا یول

 ؟يمهمون دار: دیپرس شانیکی. ختمیر ییزدم و سه تا چا يبند میلبخند ن. را تمام کرده بودند شانیغذا

 ننیاومدن محل کارم رو بب... دوستام هستن : را برداشتم ینیس

 ن؟یمهمون دار: بود ستادهیپناه وسط سالن ا رانیا مانیا. آمدم رونیاز آشپزخانه ب. زد و سر تکان داد لبخند

...  نیدونستم دوست ندار یاگه م...  مییایم... گفته بودن ... از قبل : ستادمیا ده،یو ترنم را د حهیبودم مل مطمئن

 انیگفتم که ن یم

 گهیباره د نیآخر نیباشه فقط ا: آرام گفت. نکرده بود يرییتغ چیه. صورتش نگاه کردم به
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 بله حتماً: سر تکان دادم تند

. آمده بود رونیب زیاز پشت م حهیمل. را از دستم گرفت ینیترنم س. اتاقک يکنارش رد شدم و برگشتم تو از

 چه بداخالقه: گفت

 نجا؟یاومد ا: کردم نگاهش

 ریپاپ کب یصندل يبه من نگاه کرد فکر کردم نشستم رو نیآره همچ -

 ینشست یم دیخب نبا: زیپشت م نشستم

 بده اخالقش خوب بشه کیحاال اگه دلخور شده بهش ک: کرد و فنجانش را برداشت یشیا

 امتحان آخرتون بود آره؟: بحث را کوتاه کردم دنباله

 آره: خورد شییاز چا ترنم

 ... رنیازت سخت امتحان نگ یلیحتماً برات حرف زده که خ: توجه به سوالم گفت یب یمل

 ؟یک: کردم نگاهش

 گهیرومئو د نیهم -

دانشگاهم را مهرداد حل و فصل کرده  يکارها میدانست یهم او و هم من م. با ترنم رد و بدل کردم ینگاه

 .بابام کارم را راه انداخته میگفته بود حهیبه مل یول. است

 نه: گفتم

منم ...  نیکرد میرو از من قا یچ هیدونم شما دوتا  یمن که م... آره جون عمه ات : چشم نازك کرد پشت

 گوشام درااااز

 یمل يها یاالن به فضول. خانه مان دیایب حهیار ترنم بدون ملب کیشد  یکاش م. میکدام جوابش را نداد چیه

 .داشتم اجیاحت یلیترنم خ يبه گوش شنوا ینداشتم ول اجیاحت

 نشه ریقرارت د یمل: گفت ترنم

 کشهیآرسام منو م يوا: آمد و به ساعتش نگاه کرد نییپا زیاز لبه م یمل. دلم راه افتاد يتو یاز خوش یموج

 توئه ریهمش تقص: دیام را بوس گونه

 خدافظ... باشه : دمیاش را بوس گونه

 شیییییآخ: ترنم لبخند زد. میدیکش یهمزمان نفس راحت. رفت رونیاش را انداخت و از اتاقک ب کوله

 هم تعارف کنم هیکاش به بق: را جمع کردم و گفتم يخور کیو بساط ک بند
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 قیبه شقا اددیباز گودرز رو ربط م گفتمیم یجلو مل... آره خب : گفت

و تا بخواهد تعارف تکه پاره کند برگشتم  اریو آن را دادم به خانم احمد رونیرفتم ب کیکنان با جعبه ک خنده

 .ترنم و در را بستم شیپ

 ؟یخوب: گفت ترنم

 نه: و گفتم دمیکش یقیعم آه

 ات معلومه افهیاز ق -

 گه؟یمهرداد واقعاً زنگ نزد د: و او دستم را گرفت یدسته صندل يرو نشستم

 نه: باال انداختم شانه

 ثباته یب یلیخ تشیوضع... من نگران بابام هستم ... بابام ترنم : گفتم. ماند ساکت

 سرکار خودش بمونه خونه يحتماً براش سخته تو بر... همش مال اعصابه  نایا...  يشاد هیروح -

 کارم رو طیمح دیخودش د. اومدم يبد يگه من جاخب م یهست ول نمیآره ا -

 ینفس راحت بکش هی انایتو بعد از اون جر خواستیبازم دلش م... باشه  -

 .دمیآه کش باز

 ؟یبهش زنگ بزن يخوا یخودت هم نم -

 نه -

 چرا؟ -

 اس دهیفایحل نشده زنگ زدنم ب... واسه خودم  ییزایچ هی یچون تا وقت -

 ؟یبش تینکرده که اذ يکار مانیا: تر آورد نییرا پا شیصدا تن

ما هنوز  گهیکاره اومده م کیشما  يپا شیپ.... دونم  ینم: مانده بود عقب جلو کردم زانیرا که آو ییپا یعصب

 میحرف نزد یکه پشت سر گذاشت ییدرباره اتفاقا

 به اون چه... واه : نگاهم کرد متعجب

 مبه ه زهیریاعصابم رو م نیا...  قاًیدق -

 ؟یبهش داشت یقبالً چه حس ادتهی: را محکم فشار داد دستم

 منظور؟: کردم اخم

 همون حس ها رو بهت داره...  کنهیبه تو نگاه م يهنوز همون جور دیاون شا گمیم...  یچیه -
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 فکر نکنم -

 چرا؟ -

 گفت؟ یچ یدون یتازه به من م... همه اتفاق افتاده  نیا... آخه  -

 کنن یدرست م عهیشا یکنیکار م نجاینفهمه تو ا یکس گهیم: بلند شدم یدسته صندل ياز رو. باال انداخت سر

 دیشا... جو بد بود  یول...  یخوام بگم چ ینم. حرف بود یلیواقعاً خ یتو که رفت.... بگم یچ: نگاهم کرد منگ

 شده بتونه ازت دفاع کنه یچ یفکر کرده اگه بگ

خوام  یدوم نم...  کنهیماجراش فرق م نیحاال شما دوستم هست... ندارم  هیبه دفاع کردن بق یاجیاوالً من احت -

 هیلیخودش خ... کرده  فیشرکتش رد يبه زور واسه من تو يکار هیکه  نیهم... بشم  ونیمد شتریب

 خوام برات بد بشه ینم... منم برم : جا بلند شد از

 ترنم؟: زدم و سفت بغلش کردم لبخند

 ها؟: هم من را بغل کرد او

 تنگ شده یلیدلم واسه قبلنا خ -

خودتم ....  شهیدرست م یهمه چ: صورتم يتو دیو لبخند مهربانش را پاش دیگونه ام را بوس. گرفته بود بغضم

 مگه نه؟ یدونیم

 ستیمهم ن گهید یچیه... فقط دعا کن بابام خوب بشه : نم برداشته بود میها چشم

 شهیوب مخ: بغلم کرد دوباره

 يچکار کرد نیبب وونهید: از من جدا شد و باز لبخند زد. دیلرز یم شیصدا

 يطور نیانگار ا. دنبال سرش تا دم در رفتم. من هم اشکم را پاك کردم. کرد اشکش را پاك کند یسع بعد

 .کنم مبادا گم شود یگذشته ام را بدرقه م یاز زندگ يشدم که بازمانده ا یمطمئن م

در  مانیا دنید.... موقع رفتنم بود گریساعت د کی. کردم یزودتر کارم را تمام م دیبا. ه سه بودب کینزد ساعت

را دستپاچه قورت  کیک. گلو صاف کردم. ام کرد یزد عصب یناخونک م کمیکه به گوشه دست نخورده ک یحال

 دیببخش: داد

 ارنیشما هم ب يگفتم برا: زیپشت م رفتم

 .گفته بودم دروغ

 .... دیخوا یاگر م.... سمت منزل شما  رمیمن دارم م: گفت
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 مونده گهیساعت د کینه : آنکه نگاهش کنم گفتم یب. دیپشتم لرز رهیت

 ستیمهم ن -

 واسه من مهمه:  یپوشه نارنج يشدم رو خیدوباره م. میچشم ها يزل زده بود تو. کردم نگاهش

 خوام باهاتون حرف بزنم یم -

حداقل مثل مهرداد .... آمده ام  ستیهفته ن کیهنوز ...  یلعنت. کردم خونسرد باشم یسع. ضربان گرفت قلبم

 قدر عجول؟ نیآدم ا... چهار سال دل دل کرد .... باش 

 ؟یچه حرف: گفتم آرام

 ... گمیم دیاریب فیتشر -

 نیحداقل موضوعش رو بگ -

 موضوعش مفصله -

 ن؟یگیاالن نم نیچرا هم ام؟یالزمه ب -

 هردومون يبرا... ندونن  هیبهتره بق -

 رو جمع کنم زمیم نیاجازه بد: گفتم وسیما. نمانده بود یحرف گرید

 شرکت يجلو. مونم یمنتظر م نیماش يپس تو -

باشد؟  ياگر حرف خواستگار. کشو يحال پوشه ها را جمع کردم و چپاندم تو یرفت و من ب. سر تکان دادم فقط

را برداشتم و به سه کله  فمیک. دیرس یبه ذهنم نم يگرید زیچ چیه....  ؟یپس چ....  يچه خبره شاد... نه بابا 

جا خوش کرده بودند نگاه کردم و آرام  امکوله  بیداخل ج فمیک پیبودن به ز زانیآو يکه حاال به جا يگرد

 مجبور نشم کارم رو ول کنم دیدعا کن: گفتم

 .شرکت یو راه افتادم به طرف خروج دمیکش آه

*** 

 

طبقه  نکهیبا ا. اعصابم بود يبدجور رو شدیخواست بلند حرف بزند نازك تر م یم یکه وقت دینازك ناه يصدا

طاق باز رو به . تخت کالفه کند ياش قدرت داشت من را تو یصوت يبودند اما باز هم ارتعاش تارها نییپا

 یکشت ينبود االن من رو دیهنا يها یاگر نگران. بود میرو شیکه پ یمطلق يدیو زل زدم به سف دمیسقف خواب

بود و  دیاما ناه. یاضیر ارایو مرگ  یزندگ يشان برا جهیخبر از نت یب انوسیمطلق اق یبودم زل زده به آب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیامژگان زارع   – ارشیقتل ک

wWw.98iA.Com ٩٦١ 

 يکه اگر تو..... کنم  یدق م ییتنها نجایکه من ا..... شرکت  يرا فرستاده ا ونیکه هما....  شیها ینگران

قبالً .... دار  يفرستند باال یقاتل برادرت را م یوقت یباش دیکه با.....  ینباش شود و تو نییباال و پا يزیشرکت چ

آنکه خواسته باشم ستون  ینداد و حاال ب تیاهم یباشم و کس یزندگ نیا ياز ستون ها یکیکردم  یتقال م

 .کند یم تمیبارش بدجور اذ ینیشده ام که سنگ یلرزان یزندگ

 یباشد حت بیاز نظر آنها عج زیکه همه چ رمیگ. شده ام دارمانیسراکه درك نکنند من عاشق دختر  رمیگ

خواهد  یمرد زن مرده و تنها و خسته ام که نم کیکنند من  یچرا فکر نم یتازه ام ول یزندگ ياستانداردها

 یبه اندازه خواستن کس یکس اعدامنخواستن  ایآ ند؟یدار بب يواره را باال طانیزاده و ش طانیش يدختر يتقال

 یعیبه قول خودشان طب شانیو قضاوت ها نندیب یمن را م یزندگ رونیبود؟ آنها که از ب بیعج يمثل شاد

 گذارند دو روز به حال خودم باشم؟ یو نم رندیگ یم دهیقلم را ناد کی نیاست چرا ا

لندن را همه مکافات، آمدن خاله مهوش از  نیا يتو. تخت نشستم يحال تو یب. کرد یداشت زنجموره م دیناه

 دیشا ای... به خاطر پسرش  دیناه يطرف و زنجموره ها کیبه خاطر خبر نکردنش  شیها يدلخور. کم داشتم

مان  یثروت خانوادگ.... ام  ندهمن ز.... نشده  میخورد؟ نه من که طور یمن هم غصه م يبرا.... هم پسرانش 

هم درکار  ینام يهم بهش گفته که شاد ونیالبد هما.... از دست زنم هم که خالص شده ام .... هم که هست 

 يبرا ینگران. هم حالم خوب است یلیخ دیخب پس من از نظر ناه...رود جهنم  یو قاتل هم که م....  ستین

 يبرا. است ادیماه هم از نظر او و خواهرانش ز کی یول. شوم یسرپا م گریماه د کی تشیاز نظر او نها ؟یچ

 يخبر مرگ و همه به تکاپو افتادند کار... خبر آورد  یفته اند چون امروز الکانگر یهمانیاست که امروز م نیهم

از خانواده مان است هم  يکه قاتل عضو یمرگ کس يبرا یحت میا ژهیکه نشان دهند ما و يکار... کنند 

جمع و جور است با چند  یهمانیم کی ،یهمانیم نیدر ظاهر اما ا. میکن یم یکوبیو پا میریگ یم یهمانیم

را داده  یکوفت یهمانیم دهیما جا دارند البته چون خاله مهوش ا یروابط خانوادگ یکه در حلقه اصل يخانواده ا

 .ندیآ یهم به دعوت او م يپس چند نفر

را چ. کند یاز بودن آنها استقبال م یختگیزد حاال از فرط درهم ر یم ریرا با ت شیباجناق ها هیکه سا یونیهما

 ختندیو حشمت ر یمانده بود فرح یهم که باق یکه نه؟ تمام حرمت و اعتبارش را روزنامه ها به باد دادند، هرچ

حرف  یلیتر کیبود و  ونیحاال هما. ر شده بودیانگار د یول. البته قبل از آنکه باهاشان وارد مصالحه شوم

. پسرش یبه خاطر خونخواه رمیکنند گ نشیهنوز تحس يداشت عده ا اجیمزخرف پشت سرش، باالخره احت
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به  دیآ یفقط م. نباشد يخود اریاو  دیشا. به آمدن شد یتعجب بود که شوهر خاله نرگس چطور راض يجا میبرا

 به جهنم. است یپوشالثابت کند که همه جبروتش  ونیهما

دو ساعت  تیانه ایساعت  کی. شد یغروب م کیکم کم نزد. تخت و چشم بستم يرو دمیدراز کش دوباره

به قول . کردم یرا تجربه م يرفتم کنارشان لحظات مالل آور یم دیو من با دندیرس یها سر م همانیم گرید

به لحظات ساده و ....  ردنام....  کتایو نگران کردن  استیر یصندل يرو ونینشاندن هما يبه جا نیا رضایعل

لحظه حاضر بودم  نیمن هم. شد یم میحسود يبه رفاقتش با انور. شد یم میکرد حسود یکه تجربه م یخوش

هم  یکس. تاخت بزنم یهمانیم نیهم يرو نیماش کیهست با  ينجوریا يها یهمانیدنبال م یرا با هرک میجا

 من باشد؟ يبود که بخواهد جا

 مهرداااد؟ -

 ؟یبلند شو هنوز خواب: گونه ام يدست سردش نشست رو. هم فشردم يرو پلک

 مهمونا اومدن؟: چشم باز کردم و دوباره نشستم.... نه .... دست مامان  يکردم اگر جا تصور

 دوتاشون یکی -

 نییپا ایب: از سر شوق زد يلبخند

 باشه: هم گذاشتم يپلک رو.... که  یعنی نیا

چرا . حمام و دوش گرفتم يرفتم تو.... ارواح شکمِ .... دوتا زن؟ یکی. آمدم رونیحال از تخت ب یب. رفت رونیب

حساب و کتاب با .... روم دانشکده  یم گریهفته د کیآورد؟ چرا دارد؟  یروزها دوش گرفتن سرحالم نم نیا

را خشک کردم و به  میموها. دمیآه کش....  یچیه ؟یروم و چ یم..... روم و  یم... هنوز مانده  ییدکتر موال

خودت هم )*. junkie( یجانک کی نیع ؟ياست به هم زده ا ادزیآدم افهیهم ق نیا. صورت خودم نگاه کردم

ها و لنگ  يداریشب ب نیا. فرار است يبهانه برا کی يبرو يجرات نکرد یکه حت يسفر نیا یدانیخوب م

 زیم يرو یگرد و رنگ يساعت ها زل زدن به توپ ها. باشگاه يووقت تلف کردن ها ت. شدن ها داریظهر ب

ها همش بهانه است  نیا... شده و مدام توپ ها را داخل پاکت ها انداختن  تیها یکه تازه جزو سرگرم ياردیلیب

 یسبه ک... هم فرار از فکر کردن  دیشا....  یفرار کن یهست رشیکه درگ يمالل آور ییکه از تنها ییبهانه ها... 

 یوقت م. سخت است رفتنشیپذ....  يارا ول کرده  يکه شاد یرفتیهنوز نپذ....  يکرد یکه باهاش خداحافظ

حاال . نمشیبب دیبا گریبار د کیدانم حداقل  یم یول. شوم مانیهم پش دیشا. خواهد که بفهمم چه کار کرده ام

 یچ ارایخواهد بدانم نظر او درباره قصاص  یدلم م. یاضیر ارایحرف زدن راجع به  يبرا رمیگ. يبه هر بهانه ا
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ما درست  امدنیخواهد بدانم از نظر او کوتاه ن یدلم م. ها زمان گذرانده یزندان بوده و با اعدام ياو تو. هست

دو . نسبت به نبودن من دارد یکه بدانم او چه حس. دنشید يبرا يبهانه ا. هم بهانه است نیهم یاست؟ حت

او باش و  الیخیلحظه ب کی یعنتل...  یاضیر ارای گریگذرد و دو روز د یم دنشیاز ند اهسه م قاًیدق گریروز د

 .خودت باش يبرا

که  يتازه ا ياسباب باز. از اتاقم را اشغال کرده است یکه حاال بخش یسنگ هیپا اردیلیب زیمقابل م ستادمیا

بودند  ستادهیکنار هم ا زیکه وسط م ییرا برداشتم و به توپ ها کیاست. کند ذهنم را متمرکز کنم یکمک م

من . آمده یتوپ ها خوشم م نیبه ا زدنضربه  ياز صدا شهیهم. ضربه زدم توكیپل زدم و بعد به پ. نگاه کردم

که  ياردیلیبه تنها باشگاه ب میرفت یم یواشکیگرفتم و  یرا م ارشیدست ک یوقت. اندازند یام م ینوجوان ادیرا 

که مجبور  ارشیطفلک ک. تیاسک نیبرم زم یرا م ارشیکرد ک یکه فکر م دیطفلک ناه. خانه مان بود کینزد

تا وقت  ندیبب اردیلیب زیسر م شیبرادرش را با رفقا يخواندن ها يساعت ها کر تیبود با همان کفش اسک

 .کند يباز تیهم بتواند اسک یساعت میبرگشتن ن

چوب ها و با دست دانه  یچوب را گذاشتم کنار باق. نگاه کردم زیم يپخش شده رو يبه توپ ها. ستادمیا راست

صورتم  يرو یدست.... بودند که  یسه تا کله گرد رنگ هیها شب نیا. دانه توپ ها را قل دادم داخل پاکت ها

آن آپارتمان بزرگ  ياش تو هیبق. نجایرا آورده بودم ا مینصف لباس ها. و رفتم سراغ کمد لباس ها دمیکش

 .شد یغبار و خاك دفن م ریام کم کم ز یاه گذشته متاهلهمر... آنا  لیهمراه وسا لم،یوسا یهمراه باق

 گرید رهنیپ کیتخت و  يآن را پرت کردم رو. امتحانش کردم نهییآ يبرداشتم و جلو یرنگ يسورمه ا رهنیپ

 یرنگ فیط. نگاه کردم یآب يها رهنیبه کپه پ. کوفت یآب ،یخی یآب ،یآسمان یآب. دوباره. ینفت یآب. برداشتم

 يمثالً کت و شلوار آجر... مثل احمق ها ... رنگ تند  کیمثالً . متنوع تر لباس بپوشم یکم دیبا....  يتک بعد

تخت  يرو یآب يها رهنیاز پ یکیو با  دمیکش رونیرا ب ینفت یکت و شلوار آب...  ییسبز کاهو ای.... بپوشم 

مرد  کیحاال . کردم زانیو گره اش را مرا برداشتم  رهیت یو آب کیکراوات ها، کراوات بار انیاز م. ست کردم

 یحت. ادکلن نگاه کردم شهیساعت را بستم و به ش. نبودم یو متشخص شده بودم که اصالً هم ازش راض يجد

همان  دیامشب با یول.... ام دامن بزنم  یتیهو یکه به ب.... چندتا ... نه  یکی. دمیخر یادکلن تازه م کی دیبا

نبودم جز  یکنوقت آدم ساختارش چیمن ه. خراب نشود دجونیناه یهمانیکردم تا م یرا حفظ م یشگیقالب هم

. چشم بستم. را ستون کردم لبه تخت و خم شدم جلو میدست ها. بس کن.... مهرداد ... يعالقه ام به شاد
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بودم  یفعار و عال یو ب کاریب. کار هم نداشتم یآوردم و حاال حت یکه با کار به دستش م يزیچ. تمرکز. تمرکز

 .از خودش نداشت یمشخص فیتعر چیه گریکه د

دور از ادب بود که من به .... و از سر ادب  حیمل يخنده ها. و به همهمه آدم ها گوش دادم ستادمیراهرو ا يتو

 .مهم نبود میبرا زهایچ نیا گریانگار د یول. ها در جمع حاضر شوم همانیاز م رترید زبانانیاز م یکیعنوان 

 نگیشق و رق و لبخند به لب جلو رفتم، مثل پرنس چارم. نگاه ها به سمت من برگشت. رفتم نییپله ها پا از

 انیلبخندم را حفظ کردم و در م. نقش خنده ام گرفته بود نیاز تصور خودم در ا یحت...  پیشاهزاده خوشت.... 

 نیدر چن شهیکه هم ییاز آدم ها نسمتجا یبیترک. گشتم و با تک تکشان دست دادم و خوشامد گفتم تیجمع

درشت بودند،  يادیز شیچشم ها. ستادمیبلند قد ا يجلو دختر. البته ظاهراً متجانس. بودم دهید ییها یهمانیم

 يبود و چتر ختهیسرشانه ر يبلندش را رو يموها. زده اند رونیمثل قورباغه از حدقه ب میتوانستم بگو یم یحت

ونوس جون : ستادیکنارم ا دیناه. لبخند به لب باهاش دست دادم. بود دهاش جا خوش کر یشانیپ ياش رو

 هستن

 پسرم مهرداد: رو به ونوس جون گفت و

بود  دهیپوش یسرخ رنگ لکیس رهنیپ... دختر . میرا بشناس گریهمد میتوانست یآمد خودمان نم یاگر او نم انگار

شلوار  دیو باالتنه کوتاه نبا دهیکش يپاها نیاگفت با  یبهش م دیبا یکی... رنگش  یطوس یکه با شلوار پشم

 .بود دهیکه پوش يبلند پاشنهالبته با درنظر گرفتن کفش . اندازه من بود قاًیقدش دق. یبپوش

 خوشوقتم تونییاز آشنا: گفتم

قدر بلند  نیآنا هم ا یقد بلند بود، حت يادیونوس جون ز. گرید يدهان باز کند رفتم به سمت عده ا دیناه تا

 .....آمد  یذهنم م يتو يظاهر يها اسیجالب است که آنا فقط موقع ق...نبود 

همه  نکهینه به خاطر ا. بدهم زیخاله مهوش تم يها همانیخودمان را از م يها همانیتوانستم م یم یخوب به

از لندن  خاله مهوش. به خاطر سن و سال و نوع پوشش آنها شتریشناختم ب یخودمان را م يها همانیم

 آدم همسن و سال من باب رفاقت باز کند؟  نیبرنگشته چطور توانسته بود با دوج

 دلم؟ زیعز یخوب -

 ؟يخوبم، شما چطور: بهش لبخند زدم. اصطالح خاله مهوش بود نیا

 .کند یم هیکند و با ناز مخصوص به خودش گال یپشت چشم نازك م حاال
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امان از : اش زد ینیبه کنار ب میدست داشت چند ضربه مال يه توک یشمیچشم نازك کرد و با دستمال ابر پشت

 بد يهوا نیا

 یسرد و مرطوبش استخوان م يهوا. لندن نرفته من که رفته ام یهرک. بهشت دارد يلندن هوا ستین حاال

 .سوزاند

 ست؟ین يآلرژ -

 ...نه مهرداد جان : نازش کرد یچاشن يلبخند

 یو ب یگوشت يلب ها يرو یلبخند پهن. قدش متوسط بود. بود بایز. ستادینامتعارف کنارم ا يا افهیبا ق يدختر

اما . درشت یبادام يبا چشم ها یژاپن یزن. انداخت یم یزنان ژاپن ادیرنگش نشسته بود و خط چشمش من را 

طرف بلند را بافته  يموها. بلند بود گریبود و طرف د دهیتراش نیرا انگار با ماش شیطرف موها کی. شیموها

 .بود ختهیر یشانیپ يرا رو شیها يشانه انداخته بود و چتر يبود و رو

 خواهرزاده من مهرداد شونمیا... جون هستن  کایرا: کند یبار نوبت خاله مهوش بود ما را به هم معرف نیا

 یرهنیزانو و پ يتا باال يقهوه ا ییو بوت ها يریدامن کوتاه ش کی. جونِ خاله مهوش هم دست دادم کایرا با

سمت شانه اش  کی. بود دهیپوش دیبه رنگ سف يتنه ا مین يدرشت که رو يها يرنگ با لوز يریش یبافتن

 .ها بود يهنر پیاز آن ت. لخت بود

 تون آشناست افهیچقدر ق: گفتم یالک

 یمیپرسش مستق چیه یکرد ب یبود که طرف را وادار م یسوال نیا یمن آشنا نبود ول يبرا يا افهیق نیچن عمراً

 .از خودش حرف بزند

 ستیشما آشنا ن افهیق یول: زد لبخند

حتماً .... جون نقاشه  کایرا: اطالعات من و گفت دنیکش رونیب يخاله مهوش گند زد به باز. جمع بود حواسش

 ...بار  کی يایب دیبا

 زم؟یهست عز یک شگاهتینما: کایرو کرد به را بعد

 ماه نیآخر هم: که زمزمه کند، گفت یآرام مثل کس یلیزد و خ یلبخند پهن کایرا

 دمیند ییرو جا رشیوقت نظ چیمن ه.... محشرن  کشهیکه م ییتابلوها: مهوش برگشت سمت من خاله

 یاز من و تابلوهام م یزر نزن تو چ« دیگو یسرش دارد م يزدم تو یحدس م. درهم رفت یکم کایرا افهیق

 .انداخت یخنده ام م نیو هم »یفهم
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 .... دیخب با هم صحبت کن: مهوش گفت خاله

 دلم زیکن عز ییرایاز خودت پذ: کرد کایبه را رو

 با من باشه ییرایدور اول پذ نیاجازه بد: سمت بار اشاره کردم به

دانستم ونوس انتخاب مامان است  یم نجایتا ا. تکلف و همچنان لبخند به لب یب. شروع به قدم زدن کرد کنارم

 کا،یونوس و را نیب. کند دیمن کاند يرا برا یکیجرات نکرده بود  یخاله نرگس حت. انتخاب خاله مهوش کایو را

که حتماً  يبارتندر. میستادیشده بود ا دهیچ یاز سالن غرب يکه در گوشه ا يزیکنار م. قابل تحمل تر بود یدوم

 .زبانمیدانست من م یمطمئنم نم. خاله مهوش بود لبخند به لب نگاهمان کرد شنهادیپ

 د؟یموافق یدنینوش هیبا : دمیپرس کایبه را رو

 هیعال -

 دهیآن چ يکه رو یمتنوع يرنگارنگ و مزه ها زیبه م. مقابلمان گرفت السیبارتندر دو گ میبگو يزیآنکه چ یب

 م؟ینیبش: گفت کایرا. شده بود نگاه کردم

او بشقاب مزه اش را  رمیبگ میتا بخواهم تصم. دستش نگاه کردم يگرفتم و به بشقاب کوچک تو زیاز م چشم

دو انگشت چرخ دادم و با  نیرا ب السیگ. مودبانه یالبته به شکل. مینیداد بنش یانتخاب کرده بود و حاال دستور م

 دییبفرما: تعارف کردم به سمت مبل ها گریدست د

. مشغول بودند يو باجناق ها هرکدام در گوشه ا ونیهما. ها انداختم همانیبه م ینگاه میراه افتاد و من ن جلوتر

از  یپا انداخت و کم يپا رو. نشستم کنارش. از هم دور بمانند امکان تنش کمتر است شتریخوب بود هرچه ب

 .را که برداشته بود به دهان گذاشت ییاز مزه ها يتکه ا یچوب کیاش خورد و با خالل بار یدنینوش

 ه؟یچ شگاهتونیوع نماموض: گفتم

 عصر مفرغ: دیکوچک نوش يو جرعه ا دیرا که خورده بود جو يزیصبر و حوصله چ با

 حیصح: دادم هیابرو باال انداختم و به مبل تک. نگاهم کرد مطمئن

متاسفم و  یلیبابت فوت همسر و برادرتون خ: نداد که من را روشن کند، در عوض گفت ياضافه ا حیتوض چیه

 گمیم تیالبته تسل

 متشکرم: خورد نگاه کردم یغوطه م السیکه ته گ یتونیتکان دادم و به ز يسر

 د؟یدار یاالن چه حس: دیبه طرف من چرخ یکم

 غم: گفتم کایتوام، اما در جواب را یو بدبخت یذهنم گفتم حس خوشبخت يتو ناخودآگاه
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 ن؟یداشت یشد چه حس نیغم ته نش یوقت. است هیاون که احساس اول: دینوش يجرعه ا باز

کرد تکان  یکه از دور سالم م یکس يبه نشان احترام برا يسر. زدم و به دور و برم نگاه کردم یحال یب لبخند

 دم راجع بهش حرف نزنم یم حینشده و البته ترج نیغم هنوز ته نش: دادم و دوباره نگاهم را دادم به مخاطبم

 کرده ریبودم که شما رو درگ یحس انسان فقط دنبال...  دیببخش: جمع و جور نشست یکم

 تون؟یبعد شگاهیدنبال موضوع نما: نگاهش کردم رهیخ دوباره

رحم  یب یگاه نیهم يبرا. دنبال شکار سوژه است شهیهم يذات هنر: بود میلبخندش مهربان و مال. زد لبخند

 شهیم

 هیپارادوکس جالب -

 ؟یو هنردوست یرحم یب -

 بله: خوردم یدنینوش یتکان دادم و باز کم سر

 يدرباره حس ها. حرف بزنم یکه دوست داشتم با کس یما نبود در حال نیب یحرف چیعمالً ه. ساکت ماند دوباره

دور از ادب بود قبل از تمام شدن . دید یکه من را شکار م ینه با کس یول. که تجربه کرده بودم یمختلف

 ...عصر مفرغ ...  دیدار شیدر پ که یشگاهینما: بخند زدمباز ل. ادب نیلعنت به ا. مان ترکش کنم یدنینوش

 میدرباره اون هم حرف نزن نیاجازه بد... اوم  -

 چرا؟: نگاهش کردم متعجب

 دیشما حوصله اش رو داشته باش ادیهست و به نظر نم يا دهیچیبحث پ -

که  یآن شب. يمکالمه خودم و شاد نیشد به اول دهیناخودآگاه ذهنم کش. حرفش سر تکان دادم دییبه تا دوباره

مگر  شد؟یم يجور کیچطور؟ او هم  يشاد. شد یم يجور کیهوا  گریماه د کی. سرخ کردم یماه شیبرا

 شوند؟... من عوض  یاحساساتش به من وابسته بودند که ب

 از مصاحبتتون خوشحال شدم یلیخ: لبخند زدم کایو به را دمیضرب نوش کیرا  السیمانده گ ته

 طور نیمنم هم: شد زیخ میم نه او

 دیکن ییرایاز خودتون پذ: جا بلند شدم از

 یطوالن کایمکالمه من و را نکهیاز ا دیناه تمندینگاه رضا. گرید یلب گفتم و راه افتادم به سمت ریز ياجازه ا با

تفاوت رد شوم خودش را به من رساند  یقبل از آنکه بتوانم از کنارش ب. فاصله هم معلوم بود نینشده بود از هم

 ...ونوس جون : کرد لبخند بزند گفت یم یو همان طور که سع
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 دیکنم ناه یخواهش م...  ستیمن ن پیتو تا: گفتم

 بذار خوش بگذره: خم شدم یکم. ها همانیم يسر چرخاند تو زانیآو یو با لب وسیما

ساده  یشدم که با لباس نیغمگ یمتوجه زن...  یاز آنکه خودم را برسانم به سالن شرق شیکنارش رد شدم اما پ از

من را که . آرام رفتم طرفش. حال بود یو ب دهیصورتش رنگ پر. دیکش یکوتاه م ينشسته بود و آهها يگوشه ا

 انیدستم را م. و دستم را جلو بردم کردمبهش سالم . کنار ستون بلند شد و لبخند زد یتک صندل ياز رو دید

 خوشوقتم... هستم  یل یل: و سردش فشار داد یاستخوان يانگشت ها

 مهرداد هستم: را رها کرد و من هم بهش لبخند زدم دستم

. که آمده بود ییمحض نسبت به جا یتفاوت یب کی. کرد یزن بود که من را به خودش جذب م نیا يتو يزیچ

 ن؟یمهوش جان هست ياز دوستا: دمیپرس. وصله شده باشد یهمانیم نیا بود که به یانگار آدم

: صورتش آمد و رفت يرو.... شود  دیکه زود ناپد... رمق  یب...  یمیمثل نس. هم لبخند نبود یلیکه خ يلبخند

 بله

 ن؟یچرا تنها نشست....  نیخوش اومد یلیخ: گفتم. گذاشت بروم یمرموز نم یحس ینمانده بود ول یحرف

موضوع صحبتشان . یرفتند سمت سالن غرب یداشتند م. وقت دو سه زن از کنارمان گذشتند نیهم. زد پلک

 .از شرش خالص شده بودند یبود که تازگ ییو چروك ها نیچ

 د؟یکش گاریکجا بشه س دیکن یفکر م: گفت یل یل

احساس نکرده بود  یساما هنوزک. به دست مشغول خوش و بش بودند السیهمه گ لیو طو ضیآن سالن عر در

 دیراحت باش: گفتم. خونش بدجور افتاده نیکوتیمعلوم بود ن. الزم است گاریس

 ...نه نه اگر  -

 دارهیمدام فکر آدم رو مشغول خودش نگه م... بودنه  يگاریعوارض س نیا...  دیببخش: از سر شرم لبخند زد بعد

 سرده یلیالبته هوا خ.. .تراس  يرو میبر میتون یم دیاگر دوست داشته باش: گفتم

دانست لباسش  یدوست شده بود که نم یمهوش چطور با زن. نگاه کردم نشیو شلوار ج یپشم رهنیپ به

 ست؟ین یرسم یهمانیمناسب م

 خوبه: گفت
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چند زن و مرد هم سن و سال خودش اما حس . مهوش مثالً حواسش به جمع مقابلش بود. راه افتادم کنارش

 اریاخت یب یبه خروج میدیرس یوقت نیهم يبرا. است یل یمن و ل شیاز حواسش پ یمیکردم که ن یم

 دییبفرما: دستم را جلو گرفتم. زد دیسرچرخاند و ما را د

 بیرا از ج گاریراحت جعبه س یلیخ. سرد و خشک پوست صورتم را سوزاند يهوا. از من از سالن خارج شد قبل

 د؟یکش یشما هم م: نگاهم کرد. دیکش رونیب گرشید بیاز ج یبعد فندک. شلوارش درآورد

 ستیهمرام ن گارمیس...اگه جسارت نباشه : زدم لبخند

 دییبفرما... بله حتماً : گرفت میرو يرا جلو گاریس پاکت

شعله فندکش کردم و سرم  لیدستم را حا. صورتم گرفت يفندك را جلو. دمیکش رونیاز پاکت ب گارینخ س کی

که از  یشعله آتش انیم.... بود  دهیتراس تاب يکه رو ینور کم رمق ریز. را روشن کنم گاریخم کردم تا س یرا کم

مثل رنگ چشم ....  ییکهربا کی....دندیرس یروشن تر به نظر م یل یل يچشم ها... بود  دهیفندك زبانه کش

 ممنون: ستادمیچشم از نگاهش گرفتم و راست ا....  يها

دو  نیع. پک زد گارشیبغلش پنهان کرد و به س ریدستش را ز کی. ستادیرا روشن کرد و کنارم ا گارشیس

 ینیاز ب یبه آرام گاریمطلق مقابلش زل زده بود و دود س یکیاو به تار. میبود ستادهیکنار هم در سکوت ا بهیغر

 رهیمتوجه نگاه خ. نداشت یخاص شیاآر. بود ختهیشانه اش ر يحلقه حلقه و نرم رو شیموها. شد یاش خارج م

 شده؟ يزیچ: کرد رمیام شد و غافلگ

 نه: اطیبه سمت ح دمیچرخ

 گمیم تیتسل یراست: و گفت دیبه گونه اش کش یدست. هوا واقعاً سرد بود. پک زدم گارمیس به

: لبخند زدم. دیبگو تیبه من تسل گارشیرفته بود قبل از حل مشکل س ادشیجالب بود که . میرو به رو دیچرخ

 ممنون

 ادیبه نظر م: داد و به رو به رو زل زده بود گفت یم يباز يدو انگشت باز نیرا ب کشیبار گاریطور که س همان

.... 

سر  يجور کیکردند  یم یکه سع ییبرخالف همه آدم ها. ختیر رونیجمله دود از دهانش ب یباق يبه جا اما

با  ینسبت چیکه ه یپوش نیج يرگایزن س...  یل یبودم و ل دنیبار من مشتاق شن نیصحبت را با من باز کنند، ا

 .خورد یرا م شحرف..... با خاله مهوش که دعوتش کرده بود نداشت  یو حت یهمانیم نیا

 م؟یقدم بزن نیدوست دار: جلوتر رفتم و گفتم یکم
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 هیممکنه بق: دیاش مال یاش را به بلوز پشم ینیبغلش فشار داد و نوك سرخ ب ریرا محکم تر ز شیها دست

 تعجب کنن

 رو فراموش کنم هیکنم بق یم یوقته سع یلیمن خ: باال انداختم شانه

شما به  يالبته فکر کنم برا...  کهینزد ياز خواص مرگ آدما نیا: کم رمق ییخنده آرام با صدا کی. دیخند

 ارشیخاطر مرگ ک

آرام قدم برداشتم به سمت پله ها . میچشم ها يکرده بود زل زد تو کیطور که گونه اش را به شانه نزد همان

 ن؟ییاینم: دمیبه عقب چرخ یکم. خورد یتکان نم شیاو از جا یول

فرستد  یرا م یکیجون  دیناه گرید قهیمطمئن بودم چند دق. میآمد نییتر شد و با هم از پله ها پا کینزد مردد

فقط شباهت نگاه او به . کند یم جادیدر من ا یزن حس خاص نیچرا ا دمیفهم یم دیتا قبل از آن با یسراغم ول

کرده بود که حاال من در  دایپ انیجر طرفشاز  ییرویشدم ن یکه از کنارش رد م یهمان وقت. علتش نبود يشاد

 .مرکزش بودم

 شهیگرممون م یکم هی میراه بر یوقت: پله ها گفتم نییپا

 یاستخوان م شیبود که سرما یماه برف بهمن کی دینو نیآسمان سرخ بود و ا یتکان داد ول دییبه تا يسر

 مهیدر همان حال ن....شروع کردند به هم خوردن شیدندان ها... در سکوت ....  میکه جلوتر رفت یکم. ترکاند

 ...من  دیببخش: روشن کرد يگرید گاریلرزان س

 منم روشن کن يبرا -

 قیعم یپک. شد گرید یکیخودش را به من داد و مشغول روشن کردن  گاریس. گرفت دیام را ند مانهیصم لحن

 درسته؟ نیکشیم گاریس ستیوقت ن یلیخ: گفت. میقدم تند کرد. زدم گاریبه س

 شهیم یچند ماه: فرستادم رونیرا ممتد ب گاریس دود

 زنهیبه آدم م يبد يها یوقتا تو دهن یبعض...  ایدن: گفت دیلرز یم کیچل کیطور که چل همان

 میسیجلوش وا میخوا یپِرپِرو م گارینخ س هیبعد ما با : نگفتم و او ادامه داد يزیچ

 نیع. بود دهیبر دهیکه تند شده بود بر یهوا و نفس يخنده اش به خاطر سرد. کرد دنیشروع به خند اریاخت یب

بود و نسبت  دیناام... د خورده بو يبد یاو هم مثل من تو دهن. روشن شده بود میبرا زیحاال همه چ... سکسکه 

 ....تفاوت  یبه اطرافش ب

 ؟یمهمون ياومد یواسه چ ؟یرو بکش گارتیخونه ات و س يتو یچرا ننشست: گفتم
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 کنم يو باهاش همدرد نمیبب چارهیب هیبودم  دواریام: دیاش کش ینیباال انداخت و با پشت دست نوك ب شانه

 ینم ادمی...  لم؟یکدام ف يتو... بود  نگریمارال س هیشب یتا قسمت یزن کم نیا. شد رهینگاهم خ يتو هیثان چند

.... داشتند  ینداشت چه جور مرض یفرق.... گشت  یم مارانیاز ب تیحما يانجمن ها يهمان که تو....آمد

کرد و  یم يها همدرد ضیو با مر زدیجا م یضیهمان مر يخودش را به جا...  یمعتادان الکل...  دزیا... سرطان 

 .گفت چرا یرسه و نم ینم شیگفت سطح سوادت به معن یهم م یکند و عل یکار را م نیچرا ا دمیفهم ینم

و اسم  ادمهیرو  نگریمارال س یول.... مونه  یخاطرم م يتو ریمن معموالً اسم زنها د: و گفتم دمیخند اریاخت یب

 ... ستین ادمی لمیف

 دکترا شیهمش ولو بود پ نهیعاشقشم از ترس سرطان س: دیخند همراهم

 سرده: پا و آن پا کرد نیا. متوقف شدم سرجا

 لیهم تبد يچون مطمئن بود همدرد. کرد یکار را م نیا نگریچرا مارال س دمیفهم یحاال م. توجه نکردم بهش

 .کند یپاك نم دهید بیکه آس یترس ها را از آن کس گریشده است که د یشینما يادا کیبه 

 داخل يبرگرد یتون یاگه سردته م: گفتم

 ؟يایتو نم -

 نه -

 خوبه که طرف مقابلت ترست رو خوب بفهمه یفقط وقت يهمدرد: بلندتر گفتم یکم. باال انداخت و رفت شانه

 ؟یو اون مهمون یمهمون نیا رمیم یواسه چ يفکر کرد: گفت. بود ستادهیپله ها ا کینزد

هنوز ... خوش به حالش . را نگفته بفهمد شیکه ترس ها یکس. خودش بودمثل  یدنبال کس. باال دیپله ها دو از

هم نبود دردم را  یها و کس یفیبالتکل يکند و من خودم را ول کرده بودم تو دایپ یکیبود که  دواریآنقدر ام

وصله آن  نیناجورتر. نگاه کردم کندرا تجربه  یخوش يرفت تا روزها یکه باز م یبه عمارت. میبهش بگو

 یحس م. دمیو خاموش انداختم و بعد رو به آسمان آه کش يداریبه خانه سرا ینگاه مین. خود من بودم یهمانیم

انتخاب کرده  ينبود و بد همدرد گریکه د....  ارشیک....  ارشیک...  ارشیک.... فهمد یدردم را م ارشیکردم ک

 .دیگو یوقت ها راست م یهم بعض طانیش... نامتناسب جهنمست اری دارید ؟گفته بود یچ ارایپدر . بود

Junkie : زیآم نیتوه ییبا بار معنا(معتاد( 

*** 
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شد و  یاعدام م یاضیر ارایفردا . کردم ینگاه م دیسف یبودم و به شهر فرو رفته در تن پوش ستادهیپنجره ا پشت

. حالم بد است ییبگوکنارش و بهش  ینیبابا حالش بهتر بود، اما نه آنقدر که بشود بنش. قلب من درد داشت

 نیو سنگ یبغض لعنت نیاز صبح ا. بفهمد رانبود حال بدم  یمرد بد بود و کس ارشیکه ک يحالم به اندازه روز

من را  دیبا یاضیر ارایدانستم چرا مردن  ینم یحت. رفت یم نییآمد و نه پا یام مانده بود و نه باال م نهیس يتو

بستم و  یچشم م. ماندم یخانه م يمامان و بابا نبود، امروز تو يها یاگر نگران... اگر . زدیطور به هم بر نیا

بغض را با  نیقدر ا نیو ا ختمیر یاشک هم م. کردم یدوره م....... آن عمارت بزرگ  يرا تو متمام خاطرات

 يگرید یعنمن م يبرا یاضیر ارایکرد که مرگ  یدرك م یک یول. بردم یطرف و آن طرف نم نیخودم ا

 .کنم هیکند به خاطر مردنش گر یناشناخته وادارم م یکه حس دیفهم یم یدارد؟ ک

. کشد و اخم کرده است یم گاریس. زند یبرف ها قدم م يشهر رو نیا يتو ییرا تصور کردم که حاال جا مهرداد

راه را با هم  نیمن و او ا.... را  شیدردها. را با او قسمت کند شیها ییکنارش راه برود و تنها ستین یکس چیه

 .میآمده بود

 یحاال مرخص نیهم دیبا. کردم یکار را م نیهم دیبود که او امروز را به کار و مشغله بگذراند و من هم با محال

 یآنکه کس یخودم، ب يبا جاپاها ییتنها. زدم یبرف ها قدم م يزدم و رو یم رونیگرفتم و از شرکت ب یم

بود  دهیرا که لغز یتوانستم؟ اشک ینم مباش کیتوانستم با مهرداد شر یکه م ییتنها يقل توحدا. کنارم باشد

 .آشپزخانه یبه سمت خروج دمیکه مقابلم بود گرفتم و چرخ یچشم از پارک. گونه ام پاك کردم يرو

تمام . چشمم آمد يجلو میداشت نشیماش يکه آن روز تو يتمام مکالمه ا. بود ستادهیچارچوب ا يتو مانیا

مکث ها و .... نبود که من دوستش داشتم  یچون مال کس... که دوستش نداشتم  یادکلن يبو. لحظاتش

درد جوانه شده بود و  نیاز همان لحظه ا دیشا. شناختم یمرد را نم نیمن ا.... که دوست نداشتم  ییلبخندها

 .حاال دانستن خبر اعدام آن را به بار نشانده بود

 یاز دوشم بردارد را نم يخواست بار یبود و م ستادهیا میکه رو به رو یمرد مهربان و لبخند به لب نیا من

از هروقت  شتریمن حاال ب. من صبر نداشتم یآمد ول یم شیکردم فرصت شناخت پ یاگر صبر م دیشا. شناختم

لحظه  نیانگار در ا. است گمچه مر دیفهم یخواستم که خوب م یرا م ییهمان مرد بداخالق و اخمو يگرید

بودند تا من در  ستادهیا....  رهیاز دا رونیب....  رهیدا کیبود و همه آدم ها دور  ختهیبه هم ر ایتمام معادالت دن

 یوقت به سراغت م یبود که ب یهمان لحظه دلتنگ نیا. کنم يخواسته ام پافشار يبچرخم و رو یوانگیمرکز د

بودم  یدلتنگ نیشده از هم زیسرر يها يقرار یلحظه دلتنگ شدن و ب نیا النبمن د. کند یقرارت م یو ب دیآ
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. بود يو چه بد روز. حاضرم بابام را دلخور کنم و کنار تو باشم.... خواهمت  یم میتا به مهرداد زنگ بزنم و بگو

پوست  ریز يها یاهیتفاوت به س یو ب الیخیب دیسف یرفته بود و شهر در تن پوش یآفتاب يحاال که هوا

من  رفتیپذ یاتفاقات شده بود را هم در آغوش خودش م نیکه باعث تمام ا یبود و فردا کس دهیخواب دشیسف

 .قرار شده بودم یدلتنگ و ب

 ؟یشده خانم بهشت يزیچ: ابرو در هم گره زد و جلوتر آمد. که پاك کردم شده بود یتازه متوجه اشک مانیا

باشم که چهار سال  یمن قرار بود فندق کس... من فندق بودم ... م بود يمن شاد. نبودم یمن خانم بهشت نه

 .پس زده بودم یو هوا مانده بود و من دستش را بعد از آن همه سخت نیزم نیب

 یمترو وقت يتو. خراسان همراه من مانده بود دانیکه از م یبغض نیا. ختیر یحاال فرو م دینبا یاشک لعنت نیا

 يجنس ها دنیخواب آلوده را به خر يمترو زن ها يدستفروش ها یوقت. دآوردن یزن ها به من فشار م

بغض را  نیا. شرکت نیدر ا به دمیرس یمترو باال آمدم و وقت ياز پله ها یوقت. کردند یم قیبنجلشان تشو

 .آبش کنم بهیغر يمرد شیتا پ نجایبودم ا اوردهین

 برگردم خونه؟ شهیم: باال انداختم سر

بود که اگر  ییها میاو مرد حر. ردیچانه من بگذارد و سرم را باال بگ رینبود که دست ز ياو مرد. بود نییپا سرم

 ینه هر دست... خواستم  یچانه دادن م ریدست ز یحاال ول.... شدند  یمحترم م میبرا... شناختم  یمهرداد را نم

 .بهانه بود یاضیر ارای. قرار شده بود یب شیشناختمش و دلم برا یکه م یدست.... 

 بابا خوبه؟: خم شد یکم

هوا را با خودش برده بود و بابا حالش خوب  اهیمعلق و س يبرف ذره ها. برف آمده بود. ام شدت گرفت هیگر

آن خانه بزرگ  ياو که با من تو. آشوب دل من از کجاست دیفهم یزد نم یحرف م میمرد که مال نیاما ا. بود

 ...او که . نرفته بود ندانبه ز ارشیاو که به خاطر ک. رگ نشده بودبز ارشیاو که با ک. نشده بود

 ستیبرم؟ خودم حالم خوب ن شهیم... خوبه : تکان دادم سر

 ایکه در حجب و ح يمکالمه ا. بود ادمی نیماش يمکالمه مان تو اتیتمام جزئ. فرستاد رونیرا کالفه ب نفسش

. دیگو یم یچ دمیفهم یم. نبودم جیزد گ یحرف م یمن وقت یول نیشرمگ یینگاه ها میبا ن. شده بود دهیپوش

مال خودش  شیخواسته ها.  همخوا یکه دارد را نم ییخواسته ها دمیفهم یخواهد و م یم یچ دمیفهم یم

که مهرداد از من داشت  ییخواسته ها. شده بودم نبودند بیعج يباز کیقاعده وارد  یمال من که ب. تنها بود

 .قاعده شده بود یب يباز کیچون او هم مثل من وارد . بودند یاما منطق
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با آرامش مخصوص . گفته بود ندهیهمش از آ. ذهنم بود يکتاب دستور روشن و واضح تو کیاش مثل  مکالمه

به من بفهماند  يدانست چطور یکرده بودم که نم سهیمقا يبه خودش و من مدام او را با مهرداد دستپاچه ا

. دانستم یگفت نم یراست م و» چقدر دوستت دارم یدون ینم«رد و صادقانه اعتراف کرده بود دوستم دوست دا

انداخته بود  هیتمام حواسم سا يبود و رو دهیتکه پاره کنار هم چسب يابر... مثل ... تا امروز صبح که بغض مثل 

 يبرا. کرد یقرار م یمن را ب دیحداقل با. کرد یم دایپ ییمعنا کی دیبا یاضیر ارایمردن . قرارم کرده بود یو ب

و .... ترك کردنم  ینه ابراز عشقش و نه حت... نه عاشق شدنش ... زاد نبرده بود یکارش به آدم چیکه ه يمرد

 .تنگ شده بود شیدلم برا

 تونم برم؟ یم: گفتم

 ینم یدل زخم نیرد ابه د یبود ول یپسر خوب. خوب بود. بود نیغمگ. نگاهش کردم سیهمان چشمان خ با

آمدند من مثل قبل  یدوتا مرد اگر با هم کنار م نیو هم وانهیعاشق د کیداشتم و  ضیمر يبابا کیمن . خورد

توانست  یم یک. شده است ینو پاك ناشد اهیس يام پر از لکه ها یرفت که زندگ یم ادمیشدم و  یخوشحال م

 دو مرد؟ نیجز هم... حداقل کمرنگ کند ... لکه ها را پاك که نه  نیا

 .... دیاگر بخواه....  دیبر دیتون یم ستین یمشکل -

 خوام تنها باشم ینه م -

توانستم  یم. بودم مغزم به کار افتاده بود يگریقرارتر از هر وقت د یحاال که ب. آشپزخانه یبه سمت خروج رفتم

را  یو من کمک کس.... خواد کمکتون کنم  یگفته بود دلم م مانیا. رمیبگ مینه تصمترس و عاقال یمطمئن، ب

به سمتش و نفس  دمیچرخ...  ستادمیا. ودمرا پس زده ب وانهیکه دست آن عاشق د یزدم وقت یبا عشق تاخت نم

نه باعث بشه ممک نیا دیکن یاگر فکر م...  دیفراموشش کن...  دیدار یدونم شما به من چه حس یمن م: گرفتم

 ... نجایکار کردنم ا... 

 دیکار کن نجایا دیتون یم دیمن به پدرتون قول دادم و شما تا هروقت بخواه... نداره  یاشکال چیه... نه  -

 ممنون: تکان دادم و آرام گفتم سر

 نیداد یکاش به من فرصت م یول: جلوتر آمد و گفت یکم

 چیه وونهید هیفرصت خواستن از : ام دو رگه شده بود گفتم مهیکه به خاطر بغض نصفه ن ییبا صدا. دمیخند تلخ

 ستیخوب ن
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کوله ام را برداشتم و از . لبخند زدم نیغمگ اریصورت احمد يشده رو کسیبه سمت اتاقکم و به لبخند ف رفتم

درب و داغان  یکتان کیو دست نخورده و  یبرف نیزم کیبا ...  يشاد یحاال خودت هست. زدم رونیشرکت ب

کن  یقدم بزن و رفع دلتنگ. قدم بزن برو. بفرما.... بغض آماده آب شدن  کیو ....  یگرد و رنگ يبا سه کله .... 

 یتوان یاگر م...  ییتنها

 يکاش که هندزفر. دمیام را باال کش ینیتند تند آب ب. راه بود ابانیتا پارك دو خ. گرفتم و راه افتادم نفس

 یابانیسکوت و خ. نبود یقیموس یشد ول ینم یقیموس یب ییو تنها یدلتنگ. خواست یدلم آهنگ م. داشتم

 قهی يسر کرده بود تو يمرد. کردمرا رد  ابانیآنکه به ساعتم نگاه کنم خ یساعت نه صبح بود؟ ب... خلوت 

 آقا؟: دمیپرس. رفت یآب راه م ياز کناره جو اطیپالتوش و با احت

 .تادسیا سرجا

 ساعت چنده؟ -

 قهینه و پنج دق: آورد رونیب بیرا به اکراه از ج دستش

 رمیو یصبح سرد برف نیجلو بود و من در ا قهیساعتش پنج دق...  قهیپنج دق. به ساعت خودم نگاه کردم. رفت و

 یتو قرار است ب...  يفرار نکن شاد... به ارمغان آورده بود اندازه بزنم  میرا که زندان برا ییگرفته بود مهارت ها

. را بتکاند ییشانه ات و تنها يدست بکشد رو که ستیهم ن یو کس یکن هیات را گر ییتنها...  یکن یتاب

 مسخره بود؟

توانستم بروم  یم یتوانستم به مهرداد زنگ بزنم و باهاش حرف بزنم؟ وقت یم یمسخره بود؟ وقت یدلتنگ نیا

هست که خودش را نشان  يزیچ کی یواقع یزندگ يتو یگاه یود ولخانه و با بابا حرف بزنم؟ آره مسخره ب

 يها یدلتنگ نیا ي مهه یبده حشیتوض یتوان یهست و چون نم یچ یدان یکه تو نم يزیچ کی. دهد ینم

آن هم ....  دنیدرد کش ندیگو یم نیبه ا...  ياسم دارد شاد نیا. رسند یمسخره به نظر م یخال یخال

 دیشا... دانم  یگفته بود؟ نم یرا ک نیا....  هیبق ياز خودت برا دنیکنار کش ندیگو یم نیبه ا.... خودخواسته 

به  يدردها نیا نیهم يبرا.... بودم  دهیهم خودم بهش رس دیشا....  یاحیر رضایعل دیشا.... پناه  رانیا مانیا

ابر شده ... تلنبار شده بود .... هم آمده بود  يکه سه ماه بود رو ییدردها. بودند يارزشمند يظاهر مسخره دردها

 .کرد یتابم م یب. کرد یم نمیو غمگ دیبار یو حاال داشت م.... بود 

برف  يپا گذاشتم رو. آوردند یبرف را تاب م ینیکاج در سکوت صبورانه سنگ يدرخت ها.... به پارك  دمیرس

قرمز بهناز  يپالتو.....  دیقدم از قدم برداشتم و چانه ام لرز....  دیسف.... لگدمال نشده .... و دست نخورده  دیسف
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 يهمه  شهیهم. بود هیعار زمیمن همه چ.... من بود  نکه بهناز اجازه نداشت آن را بپوشد حاال ت ییپالتو.... 

چون من لباس آورد  میکه بهناز پالتوش را برا روزیبودم تا د دهیرا ننگ ند نیوقت ا چیبود و ه هیام عار یزندگ

من قرار  یچون انگار زندگ... سرمان شده  يبودم، چون پول بابا خرج سقف باال اوردهین یمیرا از خانه قد میها

خورم و  یلباس گرم سرما م یمن ب دیایفکر کرده بودند امروز که برف ب هیبق...  خدا  ي شهیباشد هم هیعاربود 

قدم . ردیپالتو را باز کردم تا سرما تن گر گرفته ام را در آغوش بگ. اگرچه داغ بودم دمیلرز یمن حاال از درون م

و  ستادمیا مکتین يرو به رو. نشسته بود شیبرف رو يمتریچند سانت هیکه ال یمکتیاز قدم برداشتم به سمت ن

. من بود یزندگ نیا. ردیبود تا اشکم راه بگ یکاف نیهم. ماندم رهیخ زیچند لحظه به برف دست نخورده و تم

و  یعصب.... خانه کوچک  کیو  ییآلبالو دیپرا کیشد در  یخالصه م شیتمام غصه ها یمن که زمان یزندگ

 نیا دیچرا من؟ چرا من؟ چرا من با: و هق هق کنان گفتم نیزم يکردم رو رتلجوجانه برف را مشت مشت پ

 ا؟یخدا گهیبا همد یو دلتنگ یخواسته بودم ازت که حاال قسمت من شده دلنگران یراه رو برم؟ مگر چ

بود که  یتیسطح سرد اما پر از لکه واقع نیانگار که ا. دیرس یبه نظر م انیچشمم عر يجلو سیخ مکتین گوشه

باز . شدم رهیخ میحس و حال به رو به رو یو ب مکتین ينشستم رو. رفته بودم دنشید يراه را برا نیا... من 

 یپناه را پس زده ام و آمده ام ب رانیا مانیحاال ا نیام و هم دهیپوش يا هیقرمز عار يافتاد که من پالتو ادمی

 يصدا. دنیشروع کردند به لرز میو زانوها مکتین ينشستم رو. شوم کیرا شر شیها ییتنها یخبر از کس

که داشت بال  یکالغ. نوك کاج نشسته بود اهیس یکالغ. سر بلند کردم. درختان بلند شد انیاز م یخش خش

 وانهیانگار آن کالغ د دبو ارشیک...شدیم دیسف....گشود یم

 چرا پس؟ چرا: گفتم

 چرا؟ ا؟یک: گفتم. گرفته بود دنیسرم چرخ يباال... بود  ارشیکه انگار ک يدیسف کالغ

شدن؟ بس نبود فکر کردن به  وانهیزدن و د ایوقتش نبود دل به در...  دنیبس نبود پرس... چرا ... چرا ...  چرا

 هم معلوم نبود؟ شیکه فردا يا ندهیآ

 وقتش است... وقتش است ... وقتش است  -

درست . زد یمطمئن بودم که داشت با من حرف م. ام یاشک يبه چشم ها رهینشسته بود خ میپا يجلو کالغ

تمام شود و حاال  زیبرسد که همه چ يکردم روز یپناه آرزو م یزندان تنها و ب يمثل همان لحظه ها که تو

سرباز ....  ندیخانه خودش بنش يتو ترف یماجرا بود که م نیمهره آخر ا ارای. تمام شده بود زیهمه چ...  زیهمه چ
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بود  یاهیگرفت حاال کالغ س یکه سراغش را از من م يدیهمان سرباز سف.... گم کرده بود  ونیکه هما يدیسف

 .شوم و پشت پا بزنم به همه اما و اگرها وانهیخواست که د یشسته بود و در سکوت از من من میپا شیکه پ

 عالج نداره، نه؟ یوونگید: دیچک اشکم

ترنم . دیبخش یآهنگ محزون اشکم را شدت م نیا نیو غمگ نیسکوت سنگ نیدر ا. خورد یزنگ م لمیموبا

 یرا م یکس يمن دست ها. زدیمن اشک بر يهمپاتوانست  یترنم فقط م. خواستم ینه من ترنم را نم. بود

به صفحه . صدا شد یام ب یگوش. ستینیچرا امروز روز تلخ و سنگ دیو به من بگو اوردیخواستم که اشکم را بند ب

اشک  میتوانست یکه م شدیم یچ. صفحه يرو دیو از چانه ام لغز دیاشک گرم چک يقطره ا. نگاه کردم اهشیس

اشک  نیکه درد نبودنشان به اندازه هم دندیفهم یآن وقت م ؟یکس يبرا میکن جیو مس میرا پاکت کن مانیها

 .ها تازه و گرم است

که چشم  ییحرف ها. دیشن یم دیبود که با ییحرف ها. پشت دست اشکم را پاك کردم و شماره بابا را گرفتم با

 .خودم نگهشان دارم شیتوانستم پ ینم يقرار یکه امروز در ب ییحرف ها. میتوانستم بهش بگو یدر چشم نم

 دختر بابا خوبه؟: سرحالش آمد که گفت يصدا

تواند آن را  یاز پشت تلفن هم م یدانستم حت یو م دمیلب برچ. آمد نییصدا اشکم پا یصدا لبخند زدم و ب یب

 شده بابا؟ یخانم چ يشاد: وگرنه چرا گفت ندیبب

 دونم بابا ینم: گفتم

. خواسته بود خودش همراهم شود. خواسته بود نروم. بود دهیرا وقت رفتن د میچشم ها... مکث . کرد مکث

 .آمده بودم رونینرود و من ب رونیسرما با بغضش از خانه ب نیا يکند که دخترش تو يخواسته بود کار

 تو دلته بگو یهرچ... بگو بابا  -

 ؟يکه غصه بخور: دیلرز میصدا

 .جانم و سوختم يتو... گوشم  يتو ختیاش هم ر نهیاما جز آه خس خس س دیکش آه

 بخورم بابا جان؟ ویتو رو نخورم پس غصه ک يمن غصه ... بخورم  دیتو رو با يمن غصه : گفت

 خی يکه گونه  يبراق و برنده ا يمثل خرده ها. شد یم زیر زیپا ر ریکه ز يشکسته ا ي شهیشده بود ش بغض

 .آمد یم نییو پا دیبر یزده ام را م

 .شد یبلکه راه نفس باز شود و نم دمیکش آه

 ببرمت خونه؟ امیبابا؟ ب ییکجا: گفت
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بود اما  یآلونک کلنگ کیبودم و حاال اگرچه اندازه  دهیخواب ها د شیعمر برا کیکه  »يخونه ا«...  »خونه«

 ... دیلرز یدلم پناه نداشت و مدام م یوقت. خواستمش یداد و حاال من نم یرا م دشیبود که بابا نو يخانه ا

 یدون یخودت م... خوام  یبابا خونه نم: گفتم

 یزندان بودم م يکه تو یهمان وقت یکرد حت یم هیمن گر يغصه ها يبابا فقط برا. دیلرز یم شیصدا

 .گذاشت یمن کنار م يلبخندش را برا شهیرسند اگرچه هم یبه صبح م هیبا گر شیدانستم که شب ها

 کنارت؟ ستمین یوقت...  ینکن هیمن چه بکنم که تو گر: گفت

 یم: ستیخودش ن یکند وقت یآرامم م یکه بداند آنقدر بزرگ شده ام که خودم بدانم چ. خواستم یرا م نیهم

 رمیبگ میخودم تصم يبلدم برا... بلدم فکر کنم ... که بزرگ شدم ...  یبدون... خوام  یم... خوام 

خط . خش دار و پر از خط بود ختیر یم رونیمن ب يبابا نهیاز س یکه فقط وقت ییباز هم آه ها. هم سکوت باز

 .سوزاند یام را م یو قلب زخم دیخراش یروحم را م. ام نهیس يتا تو دیکش یم دكیرنج را با خودش 

نداشتم مشورت  یمن که جز خدا کس.... توکلم به خدا بوده  شهیمن که هم.... بابا  يِشاد... باباجون : گفت

 ....بچه هام  يبرا رمیبگ

. هق هق کردم. کردم هیهمراهش گر. میبچه ها دیگو یدانستم چرا م یو من نم دهیبر دهیبر. کرد یم هیگر

کرده  هیباباش گر يرو شیاش پ یهم به خاطر چاق يروز کیکه  يدرست مثل دختر دوازده ساله پالتو قرمز

. چدینسخه بپ شیبرا واستخ یکرد و م یم ییحاال همان دختر بزرگ شده بود و باز از باباش چاره جو. بود

 .که از صبح از درون تکانش داده بود یصاحب یب یدلتنگ يبرا

 بابا؟ يکرد یکیدلت رو با خودت : گفت

 ...امروز صبح  -

 ؟يقصد جونش رو کرد ایبابات  شیپ يگرد یحاال برم.... اش توکل به خدا  هیبق -

 بابا؟ یهست یراض: لبم نشست يلرزش جانم بند آمد و خنده رو. اشک راه گرفت. آزاد شد نفس

 دونم که دخترم عاقله یمن م... همه جا هم پشتت هستم بابا... ام  یتو راض یمن به خوشحال -

 بابا؟ یهست یپس بگو راض: گرفتم نفس

 ها بله -

 که؟ یدون یم... دوستت دارم بابا : دمیخند هیگر انیم
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... خوبه ... نترس ...  یچیه: گفت یچه شده و بابا آرام و مطمئن م دیپرس یم دهیآمد که ترس یمامان م يصدا

 خوبه وسفیبه روح 

 حاال» خونه« امیم: گفتم. را پاك کردم اشکم

من  میتوانستم مطمئن به مهرداد زنگ بزنم و بهش بگو یحاال م. حاال آرام بودم. بمیج يرا سراندم تو یگوش

به ... هم  يو به حرف ها یرا داشته باش میشود هوا یم. است یمن راض یدوستت دارم و بابام هم به خوشحال

مثل آن سرباز . هم مهم نبود ونیگر هماید. میراه را برو هیهم بق يو با هم و همپا میهم گوش ده يدرد دل ها

بودند  یک هیطور و بق نیجون را هم هم دیناه. کرد رونشیشد با دو حرکت از صفحه شطرنج ب یکه م یکوچک

آمده بودم؟  شیپ» چقدر دوستت دارم یدون ینم«که گفته بود  يمرد یهمه راه را به خاطرجمع نیمن ا یوقت

 یانگار و قبل از من گمش کرده بود انگار و من را هم از همان کس شتههم دا یوسفیدانستم  یجز بابا که نم

 ...د انگار را برده بو وسفشیگرفته بود که 

 کیو  دیاش را به رخ کاغذ سف یاهیس شهیکه حاال مطمئن تر از هم یبه آسمان نگاه کردم و به کالغ اول

برف فرو  يکه رو میپاها يبه جا. نگاه کردم میدرنگ به به رد پا یکرد و لبخند زدم و ب یم کتهیدست آسمان د

من و اخم  يردپاها يبود انتها ستادهیکه ا يمرد... به  دمیخودم را با چشم دنبال کردم و رس يردپا. رفته بود

 .انگار دمیترس ینم گرید شیکرد انگار و من از اخم ها یکرده نگاهم م

خوام حرف  یم: و بهش لبخند زدم ستادمیا. بار هم شد که ترنم کار درست را بکند و آدم درست را خبر کند کی

 انگار.... د اول بگم دلم برات تنگ شده بو یبزنم باهات ول

*** 

... با هم ...  ارشیمن و ک یکه زمان یبزرگ اطیح. خواند که لگدمالش کنم یمرا م دیسف یاز برف دهیپوش نیزم

رنگ خودش را به ما رسانده بود تا در  ینارنج یجیدوان دوان با هو يو شاد میساخته بود یآدم برف... وسطش 

قرمز کاشته بود  ياش گوجه  یبرف آدمدماغ  يتمام جا یبا بدجنس ارشیشود و ک کیشر یساختن آن آدم برف

که در آن سال ها در آن فصل سرد  يگوجه ا. انداخته بود هیرا هم گاز زده بود و او را به گر يشاد جیو هو

ه امروز ک نیبود و من هم دهیهمه سال برف بار نیخاطره حاال به ذهنم آمده بود؟ ا نیچطور ا. و گران بود ابینا

هشت  يافتادم؟ ساعت رو یم ادشی دیجهت کالفه بودم با یامروز که ب نیهم...  يبود و نه شاد ارشینه ک

 يروز کار کی يبازنشسته که سال ها جان کنده و ساعت بدنش برا يبود و من مثل کارمند ستادهیصبح ا

 بیجع یلیخانه، نه در دفتر کارم و م يبودم اما تو داریساعت بود که ب کی. ... بودم داریشده ب میتنظ یدائم
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 کیدماوند از  دنیمثالً د... خواست  یتازه م يزهایبا چ یمیمنظره قد کیدلم ... هم نباشم  نجایداشتم که ا

و حاال  نمشیبار آخر بب يو برا يقرار بود بروم سراغ شاد. قدم زدن يبرا.... قرار  یبودم و ب داریب.... نو هیزاو

 .نمشیبب دیر و کجا بادانستم چه طو ینم

او . آمدن از اتاقش را نداشت رونیهم دل و دماغ ب دیشا ای... جون خواب بود  دیناه. پشت پنجره کنار آمدم از

نگفته بود قرار است به  ونیکند؟ هما یچه م یاضیر ارایبا  ونیهم مثل من منتظر فردا بود؟ که بداند هما

هر کوفت  اینشان دادن شفقتش  يبرا دیا شایاثبات جبروتش  يآخر برا يدر لحظه ها ای مینیاعدام بنش يتماشا

 يقرار یبه اندازه ب ونیحداقل نظر هما. خواستم بدانم یرا ببخشد و من هم نم یاضیر ارایقرار است  يگرید

. دمدو دل بو یول رمیرا بگ یتلفن را برداشتم تا شماره عل. دانستم چطور سراغم آمده مهم نبود یکه نم یبیعج

 ستیدرد چ نیدانستم درمان ا یم. نداشت ییآن جا يتو يقرار یاش که ب یمنطق يبود و چارچوب ها...  یعل

 رشیهمان طور که با اعترافم به عشق غافلگ. رفتم سراغش یخبر م یب دیبا. زنگ زدن يبرا دیلرز یو دستم م

 .کنم رشیبرف باشم و غافلگ نیخواستم مثل ا یحاال هم م. کرده بودم

شماره ترنم .... داشته  جانیچقدر ه شیبرا دنمیتوانستم مطمئن شوم که د یمن هم م دیشا يطور نیا

در را . رفتم سمت تراس. اطیح يدست نخورده تو يدیبوق خورد و من چشم دوختم به سف. را گرفتم يسهرورد

 ؟يخانم سهرورد: گفتم. خواب آلود بود شیصدا. باز کردم و باالخره تلفن را برداشت

 شما؟... بله : منگ و خواب آلود گفت

 دولتشاه هستم -

وقت مزاحم شدم  یدونم ب یم: گفتم نیهم يبرا. خواستم یشود و من نم اریخواست هوش یوقت م. مکث کرد

 يآدرس خونه شاد... خواهش دارم  کیو فقط 

 دش؟ینیبب نیخوا یم: دیکش یقیعم نفس

 بله -

 خودش رو تنها؟ -

 بله -

 حالش خوبه؟: گفتم. ان شدمکرد و نگر مکث

 یلینه خ: دیکش آه

 چرا؟ -
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....  ستیباباش حالش خوب ن.... اس  ختهیروزا به هم ر نیا یلیبگم که خ دیکن تشیاذ نیخوا یاگر م -

 ...وضعشون هم که گفتن نداره 

 داشت به من زنگ بزنه یکرده بودم اگر مشکل دیبهش تاک: به هم فشردم چشم

 دش؟یشناسیمگر نم...  یعنی زنه؟یزنگ م نیچطور فکر کرد -

 .دمیکش آه

 ازش بپرسم دیبا: گفت

 ...صبر کردن  يبرا...  ستین یفرصت گهیو مطمئن بشم که د نمشیبب دیبا... نه  -

 ...آخه  -

 لطفاً -

 بدم حیرو توض يزیچ کیقبلش  دیپس بذار -

آمد و نگران شده  یحاال برف م. بود دهیکه برف نبار یحداقل به اندازه وقت. هوا سرد نبود. تراس يرو رفتم

 منتظرم: گفتم. بودم

 رهیاالن م يشاد....  نیواسه هم... دکتر غدقن کرده کار کنه ...  ستیحالش خوب ن يشاد يبابا...  دینیبب -

 سرکار

بدهد و  حیخواهد راجع بهش توض یکردم محل کارش است که ترنم م یحس م. صورتم يرو دمیکش دست

 تراس و ساکت ماندم يحال شروع کردم به قدم زدن رو نیبا ا. نگفته حالم بد شده بود

 بند کنه.... شرکتشون  يرو تو يپناه که دست شاد رانیا يداده بود به آقا شنهادیپ ییدکتر موال: گفت ترنم

 .دمیباز به صورتم دست کش. ستادمیراه رفتن ا از

 دولتشاه؟ يالو؟ آقا: گفت

 د؟یدون یرس شرکت رو مآد -

 از خودش بپرسم نیاجازه بد یبله ول -

 خوام برم اونجا اون پسره رو با کارد پاره پاره کنم؟ یم دیکن یچرا؟ فکر م -

. ام را سوزاند ینیسرد ب يهوا. دمیرا عقب گرفتم و نفس کش یگوش. ام یحتماً به خاطر لحن عصب. کرد مکث

 نمیرو بب يخوام شاد یفقط م...  دینگران نباش: گفتمرا چسباندم به گوشم و  یدوباره گوش

 آخه -
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 قدر حق دارم به نظرم نیا... امروز  نمشیبب دیکنن و من با یفردا قاتل برادرم رو اعدام م -

 .شروع کردم به قدم زدن دوباره

 بخشمتون یوقت نم چیه دیرو ناراحت کن يباشه شاد ادتونی یکنم ول یبراتون اس ام اس م: گفت آرام

 ...نگران نباش  -

 خداحافظ. فرستم یاالن م -

. خوردم یم جیبودم گ دهیکه شن يزیهنوز از چ. ماندم رهیداخل و چند لحظه به خانه سوت و کورمان خ برگشتم

رفتم سمت راه  یعصب... مارمولک  ییموال نیمن غرور داشت؟ ا يشرکت آن پسره؟ باباش فقط برا يتو يشاد

 مهرداد؟ يداریب: آمد دیناه يصدا... پله ها 

تو را  يکه شاد ستیحاال معلوم ن نیهم.... شرکت  يتو يشاد. دمیرفتم باال و لباس پوش. را ندادم جوابش

اس ام اس ترنم . دمیام را مال یشانینشستم لبه تخت و با کف دست پ.... فراموش کرده؟ آره مهرداد؟ ولش کن 

آن پسره  ياگر شده جلو یحت. رفتم یم دیبا. را برداشتم و به آدرس نگاه کردم یگوش. فکر کنم شترینگذاشت ب

عوض شده  ایدن يچرا؟ ارزش ها دمیفهم یکردم و م ینگاه م يشاد يچشم ها يرفتم و تو یم دیبا. خرد شوم

 ....حتماً ... حتماً  ؟يرا خواسته بود یکی يادیزدند چون ز یبود؟ تو را پس م

 شده؟ يزیکجا؟ چ: گفت دیناه. نییپا برگشتم

ام  یچند لحظه به صندل يشدم و برا نیسوار ماش. آمدم رونیتکان دادم و از خانه ب یبه نشانه خداحافظ یدست

... من  يکمرنگ داشتند کنار هم جلو یمثل مه... که دو نفر . مقابلم نگاه کردم دپوشیدادم و به جاده سف هیتک

 یقدم برم ارشیکنار ک...  بیدست در ج هآنا بود ک.... شناختمشان  یو من م. زدند یآن جاده قدم م يتو

 نیفقط هم. سر تکان دادم تا حواسم جمع شود. که زنده بودند یمثل همان وقت. زدند یبا هم حرف م. داشت

 .ام کامل شود یوانگیو د زمیرا کم داشتم تا به هم بر االتیخ

  دیبهش بگو یمگر من نبودم که نگذاشتم کس. صرف شدمباز من.... راه به سرم زد بهش زنگ بزنم  انیم

دوستش دارم؟ حاال هم  مینگاه کنم و بهش بگو شیچشم ها يخواستم خودم تو یمگر نم... دوستش دارم 

قاتل  ؟يگفتم روزنامه ها را خوانده ا یکردم و م یرفتم و بهش سالم م یم. عوض نشده بود یچیه. همان بود

که  ییکرد؟ مثل تمام وقت ها ینگاهم م يجد یلیکرد؟ خ یبعد او چه کار م. کنند یرا فردا اعدام م ارشیک

مثل من و  یتیاهم یب يزهایبه خاطر چ يآن طور گرید. کرد؟ نه بزرگ شده بود یکردم و اخم م یناراحتش م

بهش  دینه با.... داد و حتماً  یخرج و مخارج خانه شان را م. رفت یحاال سرکار م. کرد یاخم نم میطعنه ها
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به  یکن هیتک يو برو یکه شانه من را نخواه نیا. جان يشاد ستیبزرگ شدن ن نیکه ا میبگو....  میبگو

که قبالً  یهمان خودخواه يمهرداد؟ باز شد.... اش  یخواه یکند و خودت نم یم دشییکه بابات تا يمرد

 یآن تخت خواب لعنت يرو یخواست یکه م يمگر تو نبود اش؟ یشناس یمگر نم هد؟خوا یگفته نم یک ؟يبود

را محکم  میانگشت ها...  يتو را پس زد؟ اگر با آن پسره  شانیو با همان حال زار و نزار و روح پر یبغلش کن

. ياش کن تا خرفهم شو یهج.... ته ... خواس .. نَ  یفهم یم... نخواسته . ایکوتاه ب. تر دور فرمان قفل کردم

 یاگر به خاطر مندل. بوده یچ يگذاشت بفهمم نخواستنش برا یدلم نم يتو يزیچ. توانستم یخواستم و نم یم

 ...شد  ینم. توانستم بفهمم ینم... آن پسره بوده  ياما اگر برا دمیفهم یبود م

زند  یم یبه ما تو دهن ایدن. چشمم نقش بست يجلو یل یحال ل یو ب دهیرنگ پر افهیرا آتش زدم و ق گارمیس

 یکنیدرست مثل من نه؟ چه کار م.... و تنها  چارهیب یل یل. به جنگش میرو یپِرپِرو م گاریس کیو ما با 

ام  یهمه وقت زندگ نیمن که ا...  هآر: داد زدم اریاخت یب ؟یخودت را به لجن بکش يبرو یخواه یمهرداد؟ م

 .همه اش يهم رو یکی نیا... لجن زار ساخته شده  يرو

باز  گارمیزدن به س قیکوتاه و عم يشد پک ها یکه م یو کالفگ یو منگ تیعصبان نیبا همه ا...  نهایهمه ا با

مثل . کرد حشیشود تصح یفالش که م یمثل نت. احساساتم اشتباه است نیخواستم باور کنم که ا یهم م

 يبودند تو دهیو آدمها خز دبرف آمده بو. ها خلوت بودند ابانیخ... شود عوضش کرد  یکوچک که م یمیتصم

راه را رفته بودند داشتم  نیکه زودتر از من ا ییها نیلگدکوب شده با چرخ ماش يریو من در مس شانیخانه ها

گفت که من او  یم دیبا. روزگار بد است نه خودش رینت اشتباه تقص نیگفت ا یم دیکه با یرفتم سراغ کس یم

. کنند یدروغشان حال آدم را بد م يکه بو یینه با جمله ها... با کلمه  نه... نه با حرف . را اشتباه نشناخته ام

و  ردیبود لب بسته فقط انگشت دستم را بگ یکاف. دیگو یم یبود نگاهم کند تا بدانم چ یکاف. نگاه کیفقط با 

و  مفتر یم... گفت برو  یاگر م. کردم یخواست م یکه م يکنم و من آن وقت هرکار یمطمئنم کند اشتباه م

است و او با  يباز نیگفتم فردا روز آخر ا یرفتم و بهش م یم دیقبل از آن با یشدم ول یبار گم و گور م نیا

 .کرد ینگاه روشنم م کی

برگشتم  ادهیپارك کردم و پ يبعد ابانیخ يرا تا باال رفتم و تو ابانیخ. پارك هم نبود يشرکت بودم و جا يجلو

 يجلو. اورمیداشتم نفس بکشم و کم ن اجیاحت. شال گردنم را باز کردم تا بتوانم نفس بکشم. به سمت شرکت

تاب آورد  دیها را با یتو دهن یبعض... نه ... اما  دمیکش رونیب يگاریس. و چند لحظه مکث کردم ستادمیشرکت ا
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رابطه  کی يبرف مثل خرده ها يکه رو یخوشرنگ يقهوه ا نیکوتیدستم خرد کردم و به ن انیرا م گاریس... 

 .پخش شده بود پوزخند زدم

ترنم . طبقه اول و تازه تکه آخر اس ام اس توجهم را جلب کرد... واحد دو . به اس ام اس نگاه کردم دوباره

 ییطال يشرکت و تابلو یپالتو و به درب چوب بیج يرا برگرداندم تو یگوش. »اول بذار حرف بزنه« نوشته بود 

. نگاه کردم» پردازان فردا  مانسا«  ینوشته شده بود شرکت حسابرس قیآن به خط نستعل يکه رو یرنگ

« ذهنم جان گرفت  يتو ارایتابلو حک شده بود و باز پدر  يکه رو یرنگ اهیس يها یمنحن يتو دمیانگشت کش

 مانیا يبرا ییداشتن به آن باال مانیا. آمد یکارم نم چیبه ه گرید اتیو جزئ.... » نشسته اتیجزئ يخدا تو

لبخند به لب و خوشرو و  یزن. درب شرکت را باز کردم و داخل شدم...  نداد اما م یجواب م دیپناه شا رانیا

 يالنه زنبور يبود که کارمندانش را تو یشرکت متوسط. کوچک نشسته بود و مشغول بود يزیمحجبه پشت م

 بودمگر نگفته  نش؟یبود؟ بزرگتر يکدام النه زنبور يتو يشاد... جلو رفتم . ..کنار هم جا داده بودند یچوب ییها

 ؟يجور نیا ستد؟یخودش با يپا يخواهد رو یمگر نگفته بود م... باشد  یدوست ندارد سوگل

 د؟یکار دار یبا کس: دیپرس زن

 ...بله : کردم نگاهش

کردم تا  ینگاه م شیچشم ها يتو میبار مستق کی دیبا. پناه رانیا مانینه اول با ا ؟يکار داشتم؟ با شاد یک با

 ... يداشته که شاد یبدانم چ

 آقا؟ -

 پناه کار دارم رانیا يبله با آقا -

 شما؟ -

 مهرداد دولتشاه... دولتشاه هستم  -

تازه  يها یکار را خانم عطروش از منش نیپس ا. که پشت سرش بود یبلند شد و رفت داخل اتاق زیپشت م از

 یلیو خ.... ها و خبر دادن از پشت تلفن منسوخ شده بود  رعاملیانگار تلفن زدن به مد. گرفته بود ادینفس 

 يآمد و خواست بروم تو رونیزن ب... مثالً . بودند که منسوخ شده بودند که من ازش خبر نداشتم انگار زهایچ

...  ایبود  نجایاتاقش ا. نده ام گرفتخ اریاخت یب. که آن اتاق آشپزخانه است دمیرفتم جلوتر و تازه فهم. اتاق

 دیگلو صاف کردم و چرخ. نامعلوم زل زده بود ییبود و به جا ستادهیرو به پنجره ا بیپشت به من دست در ج
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مال ... لبخند  نیو ا... نگاه مطمئن و خونسرد  نیا... که ...  دمیفهم یم دیلحظه با نیهم... حاال  نیهم. طرفم

 ؟یدنبال خانم بهشت نیاومد: آرام گفت...  ایاست  يروزیپ

 بله: نگاهش کردم يجد

 شیساعت پ میرفتن ن: طرف پنجره دیچرخ

 کجا؟ -

 گفت یخواست م یدلم م یلیکه البته خ... به من نگفت : نگاهم کرد و باز گردن چرخاند طرف پنجره دوباره

 گفت؟ یبه شما م دیبارو  یچ: دمیپرس. رخش نگاه کردم میو به ن ستادمیو کنارش ا رفتم

آدم حس کنه  شهیباعث م یچ: کرد گفت ینگاه م یو برف دیسف ابانیهمان طور که به خ. دیاز لبش پرکش لبخند

 دونه ارزش هاش باهاش فرق داره؟ یم نکهیرو دوست داره با ا یکی

 یدوستش داشته باش یتون یفرق داشته باشه نم یارزش هات با کس یتا وقت: دمینفس کش قیعم

او چه . او را هم پس زده بود یمال من که نه ول.... هنوز  يکه شاد. راحت بود المیحاال خ. و نگاهم کرد برگشت

 کار کرده بود؟ او کجا تند رفته بود؟

 ه؟یکیکه ارزش هاتون با هم  یمطمئن: دیپرس

 به شما جواب بدم؟ دیچرا با: بعد آرام گفتم. لحظه سکوت کردم چند

 تره کیبه من نزد شیزندگ يکنم استانداردها یکه فکر م يداررو دوست  یچون کس -

 یول ایبعض... قانون رو واسه عاقال ساختن . ستین یشدن یچیدستت ه يریخط کش بگ یوقت: زدم پوزخند

 ان وونهید

 ستیخوب ن چیها ه وونهیحق باشماست و ظاهراً صبر کردن واسه د: دیباال انداخت و بعد آرام خند ابرو

 کجاست؟...  يشاد -

اون : تر نشانم داد نییپا ابانیدو خ یپارک يتو... کاج  يدرخت ها انیم ییبا انگشت جا. ستمیکنارش با خواست

 اونجا؟ دینیب یلکه قرمز رو م

 يقرمز کز کرده بود رو يپالتو يکه تو. را بشناسم يتوانستم شاد یفاصله هم م نیمن از ا. لکه نبود. دمید یم

 .من بود هنوز یاما دلگرم... قلب هم نبود .....آن لکه قرمز که خون هم نبود .... رف ها ب انیم...  مکتین

را رد کردم و از  ابانیآمدم و خ نییخوشرو گذشتم و پله ها را به شتاب پا یمنش ياز جلو. افتادم به سمت در راه

و همان راه را  يشاد ياشتم جا پاپا گذ... ردپا  کی. برفها بود يرد پا رو کیفقط . ستادمیا... برف ها  انیم
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شمردم . بود سمت آسمان و حواسش به من نبود رفتهسر گ. مقابلش ستادمیا. که او رفته بود یهمان راه. رفتم

من همان . خواهد چه کار کند یبودم تا بدانم بعدش م ستادهیاما ا.... بهش  دمیرس یم...  گریقدم د ستیب... 

خودش گذشت و  يو از قدم ها شیشد به پاها رهیخ... شد اگر  یآسان م زیخواستم و بعد همه چ ینگاه را م

. قرمز بود شیگونه ها. نوك دماغش قرمز بود. قرمز بود شیچشم ها. و بعد نگاهم کرد شدمتوقف  میپاها يرو

 شیبرا یخواست یم است مهرداد؟ که ادتی...  يپر از قرمز یآدم برف کیمثل . هم قرمز بود شیرنگ پالتو

 .کرد زمهزم يزیلب چ ریو لبخند زد و ز ستادیا... که سنش کمتر بشود  يدیترس یو م يقرمز بخر يپالتو

لحظه فراموش کنم  کی يرا پوشانده بود تا برا زیهمه چ يرو دیبرف سپ. بود ستادهیشهر ا. بود ستادهیا زمان

مان چطور نوشته  یفراموش کنم که زندگ. هستم و فراموش کنم چه از سر گذرانده ام نجایهستم و چرا ا یک

آرام نفسم را رها کردم تا .... گفت که مال من است  یآن نگاه مطمئن و پر از شوق م. میبرس نجایشد تا به ا

 .کمرنگ در هوا پخش شود یمثل مه

مثل قدم  يزیچ....  میسیبنو....  سمیبنو شیتازه رو يزینانوشته باز مانده بود تا چ يمثل دفتر دیبرف سف حاال

باز مانده  مهیلبش ن. زد یدو دو م شیچشم ها. بود ستادهیهنوز ا. آرام جلو رفتم.... شده بود  یکیکه با هم  ییها

 چرا؟ يرو باز کرد تدکمه ها: چانه اش و اخم کردم ریانگشت گذاشتم ز. بود

نمانده بود  يزیتاب در آغوشش گرفتم و چ ینبودم که ب یمن همان کس. از سوال خودم تعجب کردم و

دانستم  یاز کجا آمده بود؟ فقط م... همه حوصله  نیا... همه درنگ  نیدوستم دارد؟ حاال ا دیمجبورش کنم بگو

... با  يدانست چطور یخوب م هبودم ک يساله ا یحاال مرد س. رمیادامه راه کمک بگ يبرا یاز عل ستیالزم ن

 .و آرام دوست بدارد.... نرنجاند ... ساله رفتار کند و او را نترساند  ستیب يدختر

سرد  شیدست ها. دست گرفتم يرا تو شیدست ها. قدم جلوتر رفتم تا آن فاصله کوچک را هم پر کنم کی

 حالت خوبه؟: فشردم میدست ها انیرا م شیانگشت ها. بودند

 ... ای یگرفت یساعت یمرخص: گفتم. سر تکان داد. رداشتنم ب چشمش

. و فشردمش به خودم شیشانه ها يپشتش و باال آمدم تا رو يآرام دست لغزاندم تو. رهنمیپ يرو سرگذاشت

پناه ... سکوتش را هم ... تنش را هم  يگرما. را دوست داشتم شیموها يبو. دمیرا بوس شیخم شدم و موها

. لحظه حق ما بود کی نیا. ردک یلحظه را ثبت م نیو ا ستادیا یخواست زمان م یدلم م و... آوردنش را هم 

صحنه را خواهم  نیشد و مطمئن بودم بارها و بارها ا یرفتنشان تکرار م. رفتند یداشتند م...  ارشیک...  تایآناه
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من جا خوش کرده  يدر دست ها شانیو پر یخواستن يحاال موجود. اما حاال وقت نبود بهشان نگاه کنم دید

 .خواست یبود و آرامش م

 مهرداد؟: گفت

 بله؟ -

 م؟ینیبش نجایکم کنار هم ا هی شهیم: من فاصله گرفت و نگاهم کرد از

 شدند؟ یچرا تمام نم شیاشکها. کرد نگاهم

 و اما و اگر یول یدوستت دارم ب: گفت

 گهینکن د هیپس گر: زدم لبخند

... مال بهنازه : دیخند انهیناش. را بست هیخودش بق. دکمه پالتوش را بستم. پاك کرد پالتوش اشکش را نیآست با

 که شیشناسیم

پرف  مکتین يخودش رو يکه برا ییکنار جا گرمیبا دست د. دستم گرفتم و سر تکان دادم يرا تو دستش

حاال بعد از پشت سر  یممکن بود سرما بخورد ول. کنارم نشست. باز کردم و نشستم ییکرده بود، جا زیپوش تم

راحت  المیخ یوقت. خورد یمبرن ایدن يجا چیبه ه. همه اش يهم رو یسرماخوردگ کی... گذاشتن آن اتفاقات 

 .دهد یتوانم مراقبش باشم و او هم اجازه اش را م یبود م

که  یپوشبه درخت کاج برف . به رو به رو زل زدم. دستم بود يکرده اش تو خیدست . کنارم نشسته بود ساکت

حرف  یلیخ. دانستم حرف دارد یم. در حال خم شدن بود يدیآن همه سپ رباریقد بلند اما خسته ز يمثل مرد

 يانگشت اشاره ام را تو. کند عکردم تا شرو یصبر م دیبا نیهم يدانستم کدامش مهم تر است و برا ینم یول

 ...بابام : دست گرفت و فشار داد

 خب؟: گفتم. نگاه کرد میچشم ها يتو

 هست که دوست دارم بدونم ییزایچ هیهنوز  یول.... حاال بهش گفتم  نیهم.... نداره  یبا تو مشکل گهید -

 ؟يریبگ میکه تصم -

 دوست دارم اونا رو هم بدونم یرو گرفتم ول ممیتصم... نه  -

 ...گرم تر  يجا هی میبر يخوا یم: اش را پاك کردم یکتان يرو ينوك کفش برف ها با

 تو سردته؟...  ستیمن سردم ن...  نجایا ينه حاال که اومد: دیرا عقب کش شیپا

 نه: را حلقه کردم دور شانه اش و چسباندمش به خودم دستم
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با  دجونیو ناه ونیدونم هما یمن م: گفت. میکرد یهنوز به رو به رو نگاه م. داد به شانه ام هیتک یرا کم سرش

 بودن من کنار تو مشکل دارن

 نداشت؟... تو هم با بودن من کنار تو مشکل داشت  يبابا -

 م؟یرو حل کن زایچ یبعض گهیمگه قرار نشد باهمد: آرام تر گفتم. تکان داد سر

 آره: میبه بازو دیاش را مال گونه

به هم  دیبا. هست یراه حل هی یلواسه هر مشک یبدون دیبا گهیحاال د.... با هم  میکن یحلش م. نگران نباش -

 میبا هم ادامه بد میتا بتون میاعتماد کن

 اوهوم -

 گه؟ید -

 .... یداشت ریتو هم تقص.... تو و آنا  یزندگ يخوام ازت بشنوم که تو یم -

 .... یول.... داشتم  ریآره منم تقص: لبخند زدم نیغمگ

 نداره یول: را فشار داد دستم

 رو تکرار نکنم یقبل يدفعه حواسمه اشتباهها نیا یول.... باشه : دمیرا بوس شیموها

 يازش معذرت بخوا دیبا. اون از تو بد نگفت. من باهاش حرف زدم: زد لبخند

کار  نیهروقت حس کنم وقتشه حتماً ا: گفتم.... پشت به من ... من  يرو يجلو. رفت یآنا داشت م. دمیکش آه

 کنم یرو م

ما و آنها  لیبرف پوش حا يدرخت ها. برگشتم و نگاه کردم. به گوشم خورد يغرغر مرد يسر ما صدا پشت

 .در سکوت. زده کنار هم نشسته اند خی یمکتین يرو نجایدانستند دو نفر ا یبودند و نم

 ؟ییچه کار خدا نجایا يایب...  يرو ول کرد یترانه تخت به اون گرم و نرم: گفت یم مرد

... تو تخت  میگرد یزود برم یباش یاگه پسر خوب... قدر غر نزن  نیرئوف ا: دیدو یزده جلوتر م جانیه زن

 نیآفر

 نده یوعده الک...  دارنیخونه بچه ها ب میدونم برگرد یمن که م: دیخند مرد

: نیزم يسرشانه اش را تکاند و خم شد رو. به سمتش پرتاب شد یبرف يبزند گلوله ا يگریخواست حرف د تا

 نامرد ياَ

 .زنان دور شدند غیهردو خنده کنان و ج. به سمت زن دیدو یگلوله برف با
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 و خوشبختن الیخ یخوش به حالشون چقدر ب: آرام گفت يشاد

 خودشون رو دارن يایاونا هم حتماً بدبخت....  یدون یرو نم شونیتو که زندگ: زدم لبخند

 رو دوست دارن گهیمددونم که ه یم یول: ستادمیا شیاز جا بلند شدم و روبه رو آرام

 از کجا؟ -

 شونیتیترب یب يایاز شوخ -

 م؟یبر: دستم را دراز کردم. دیخند زیر زیر

 یکسان. کند یپشت پنجره نگاهمان م یدانستم کس یم. پارك یبه سمت خروج میرا گرفت و راه افتاد دستم

 .هم آن باال

تلفن نه  نیانگار که ا. کرد تیاش به قلب من هم سرا ینگران. نگران نگاهم کرد. ستادیسرجا ا. زنگ خورد تلفنم

. کرد یهنوز نگاهم م. درهم رفت میاخم ها اریاخت یب. بود ونیهما. نگاهش کردم. ما بود يمن که برا يبرا

 .انگشت اشاره ام را گرفت و فشار داد

 بله: را جواب دادم تلفن

 مرده.... زندان  میرخواستن ب... کرد  یخودکش ارای: جمله گفت کیفقط  ونیهما 

 شده؟ یچ: دیپرس. خاموش کردم. را قطع کردم یگوش

 اتفاق سخت خالص شدم هیاز ...  یچیه: کردم نگاهش

 درباره اون دختره بود؟ -

 میفراموشش کن دیگذشته بود که با هیدرباره : دست فشردم يرا محکم تر تو دستش

 نییسرش را پا. بود دنبال همدرد بود یل یل هینگاهش شب. نگاه کرد میچشم ها يتو. میستادیاز رفتن ا باز

اسمش ...  دمشیند یمن حت... زندان  يتو... نفر بود  هی: گفت. داد یم يباز يبا پا برف ها را باز. انداخت

 بود دیمروار

 خب؟ -

 ....داشته باشه  یمعن هی دیبا ایکردم اعدام قاتل ک یمن از صبح حس م -

االن انگار  ارایدونم حس کردم  ینم. باشم دیلحظه آخر ناام يتو دیخواستم مث مروار ینم: هم کردنگا دوباره

 .... دیمروار.... بود  دهیاون دختره خواب...  دمیمن روش خواب يروز هیکه ... زندان  يتو...  دهیخواب یتخت يرو
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 دمیترس... چشمم زنده شد  يلحظه تمام اون روزا جلو هی يبرا: دینفس کش قیقلبش و عم يگذاشت رو دست

انگار .... تونست بفهمدش  ینم یشکیجور غم که ه هی... تونست پاکش کنه  ینم یشکیکه ه یجور ترس هی... 

دونم انگار اون حس  ینم....  ندانبعد ز... همه خاطره هام از خونه شما ... دور تند  يافتاده بود رو میزندگ

بدم  حشیتوض يدونم چه جور ینم... که  یبغض هیشد ... سرم  يدفعه خراب شد رو هیزندان  ياوحشتناك روز

انگار که ....  گمیم یچ یبفهم یانگار که فقط تو بتون...دلم برات تنگ شد یلیتونم بگم خ یدونم فقط م ینم... 

 یآرومم کن یفقط تو بتون

نبود که من از صبح تجربه اش کرده بودم؟ همان  یترسناک ییو تنها يقرار یهمان حس ب نیا. کردم نگاهش

 دنبالش؟ میایکه وادارم  کرد ب یحس

فهمم چه  یکردم که م یدادم و مطمئنش م یمحکم فشارش م. آغوشم يگرفتمش تو یخواست م یم دلم

 ... يخور یسرما م: اش را گرفتم ینینوك ب. باشد یخوب يجا نجایمطمئن نبودم ا یول. دیگو یم

 ... میبر: دستم يحکم فشار دادم تورا م دستش

 کجا؟ -

 مثالً کتایو  یعل مینیرو هم بب یمیقد يدوستا... و اگه شد  يکه سرما نخور ییجا هی -

 خونه ما؟ میاول بر شهیم -

بار مطمئن در آغوش نگهش دارم لبخند  نیو ا نمیکه کنارش بنش ییجا کی میخواست اول برو یدلم م نکهیا با

 خونه شما میاول بر: زدم

 درباره عوض کردن خونه ما نباشه؟ یزنیکه م یحرف نیاونجا اول میرفت یوقت شهیم -

 یشیم کیحداقل به محل کارت نزد.... داره  یخب چه اشکال: و سر تکان دادم دمیخند

 .کرد اخم

 ؟یهست یخوبه؟ راض... محل کارت هست  نیمنظورم به هم: کردم حیتصح تندتر

 آره: فتتکان داد و آرام گ سر

بعدشم من هنوز دختر بابام .... اول که مترو هست : افتاده باشد ادامه داد شیحرف ها هیبه بق ادشیانگار  بعد

 يایباهاش کنار ب دیتو هم با. هرجا خونه بابام باشه خونه منم هست. هستم

 تو يکه خونه من بشه خونه  یهمش نگرانت باشم تا وقت دیپس با -
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به من  دهیدخترش رو م یبابات با چه شرط و شروط نمیاول بب... بعد  يبمونه برا اینگران نیا: ستادمیا کشینزد

 ستیدرس بخونه، موقع ازدواجش ن خوادیگفت دخترم م يدیوقت د هی.... 

را با انگشت کردم  شیموها. مرتب کردم شیمقنعه کج و کوله اش را برا. اش شادم کرد یخنده ته دل. دیخند

 يشاد یشیم یخواستن یلیخ....  يمث حاال شاد یوقت: قاب دستم گرفتم انیداخل مقنعه و صورتش را م

مهرداد فکر کنم من قبالً : زده گفت جانیافتاده باشد ه گرید زیچ کیبه  ادشیاما انگار  دیبگو يزیچ خواست

 داداش داشتم هی

 داداش داشتم هیمنم قبالً : دمیآه کش. میبگو يزیخواستم چ ینم یدانستم ول یم

 يکه رو ییسر چرخاند عقب و به رد پا. آمد حواسش را پرت کرد یکه از پشت سرمان م یقار قار کالغ يصدا

بزرگ  یکی. کنار هم. هم مانده بود گریکنار آن ردپا حاال دوتا رد د. من هم نگاه کردم. برف مانده بود نگاه کرد

 .کوچک یکیو 

 چقدر دوستت دارم یدون ینم: و محکم به خودم فشارش دادم شیتم را حلقه کردم دور بازودس. دیخند

 دونم یم: دینگاهم کرد، آرام پلک زد و ناز خند مطمئن

 ینگاه کردم که دست نخورده باق یو به راه ینگران یب. شیتشو یب. در سکوت. با هم. میرفت رونیپارك ب از

آن حک  يتازه رو ییو ردپا میرفت یکه م یراه.... رفتم  یبود که م یراه. بودبرف دوباره شروع شده . مانده بود

... مان  یدرست مثل داستان زندگ. شد یما تا عصر هم گم م يپا يو جا دیبار یاگر برف م یحت. میکرد یم

قبل  ن،یماش يجلو. بیروزگار عج نیا نیریتلخ و ش يخاطره ها يمثل همه .... ماند یم یخاطره اش باق یول

 .بود ستادهیهنوز پرغرور ا دیبرف سپ ریز. به دماوند نگاه کردم اریاخت یاز آنکه سوار شوم، ب

 انیپا

 1393 وریشهر 10
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