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 شاه مهره 

 :::رانا سندهینو

 

 مقدمه

 .دانستندینم چیه  یکه از زندگ ییگرفتند همان ها میتصم میزندگ یبرا

 . دیام را به آتش کش ندهیکه تمام آ یکردند. قضاوت  قضاوتم

 دادند.  رمییبود که تغ یتمام کسان   ریستم،تقصی من،من ن نیا اگر

 ...سوزانمی دادند م یجا میدر تقدر ریتقص  یکه ب  رییتغ  نیرا در آتش ا شانیای دادند و من دن رمییتغ

 

بار بود که   نیسوم نیچشامو باز و بسته کردم. ا یضرب گرفته بودم و به حالت عصب زیناخنام رو م  با
امتداد دادم که در باز   یفلز زینا منظم م  ی. انگشتامو رو خطانجایچند ساعت آورده بودنم ا نیتو ا

  رمیبگ خواستمیهمون پرونده قرمز که تو دستاش بود و م  بت،بازمیشد. بازم همون آدم،بازم همون ه
 و منتظر شدم که گفت:خب؟؟  دمیکش ی قیپاره پارش کنم. نفس عم

http://www.romankade.com/
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که  یدیاز کل  یچ یبار. من ه  نی هزارم یبرا نیا--بار کردم و گفتم هویهم فشار دادم، یرو چشمامو
 . دونمینم  نیگفت

 شده؟ دایپ  یچ نتونیتو ماش  دیدونیشما م--کرد و گفت  زیاعصاب خورد کن رو به روم چشماشو ر مرد

 . ستیمن ن نیتو اظهاراتم نوشتم اون ماش گم؟یم یمن چ  دیشیمتوجه م--

به شما    یو ک  یچه کس دوی. اون کلمیکنی . خب از اول شروع ممیدنبالش نیکه گفت  مییاون آقا --مرد
 داد؟

 .دمیند  یمن حت دویاون کل--

 .میبه حرف آوردن شما وقت دار یما برا--مرد

 بدم؟ حی توض دیبا ویچ قایگفتن ندارم دق یبرا ی حرف  چیمن ه  یوقت--

 کجاست؟  د یصندق اون کل-- دیبودو پرس دهیکه صد بار تا االن پرس  یسوال  دوباره

به   دیکن یم  ییازم بازجو دیو دار د یچرا منو گرفت دونمینم نکهیا--و گفتم دمیاز حرص کش یق یعم  نفس
 ه؟ یچ دیاون صندق و اون کل ی هیقض دونمیمن نم دیکنی چرا قبول نم فهممی کنار. نم

 . کننیهمه انکار م --مرد

 پنهون کردن ندارم.  یبرا  یزیمن چ--

 . شهیمشخص م--سمت در و گفت رفت

 . دیزودتر لطفا. مشخصش کن--

بود. به  یکه داشتم به خاطر وجود حاج ینان یاطم نیا دی درم محکم بست. شا رونو یرفت ب  یعصب  مرد
پسرش   نی ماش  نمی. مخصوصا که ماش اوردیم رونمیب  نجایبه خاطر آبروش حتما از ا  یخاطر من نه،ول

  یزده پسره  ی. حاال چه گندکنهی جمع و جورش م یباال آورده باشه حاج یگند هیبوده و خب. اگه 
 غرب زده خدا داند.
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منو با   یحرف   چیکارش آوردن و بردن من بود باز اومد تو و بدون ه ییکه تو تمام مراحل بازجو یخانم 
که کنار هم بودن. منو برد   ییبه سلول ها  میدیو رس میخودش همراه کرد. دوباره از همون راهرو گذشت

 نه؟ ا ی مدهاو یکار من کس  هیری گیپ یبرا یدون یشما م--سمت سلول خودم و درو باز کرد که گفتم

 بزنم. یحرف  تونم یمن نم--جواب داد  یخشک و جد  یلیخ

 ممنون از کمکتون. یل یخ-- طعنه گفتم با

 گه؟ید ادیب  خوادیم یک  یحاج نیگوشته اش بود نشستم. ا هیکه  یتخت  یوارد سلول شدم و رو بعد

                             

                                      🗡🗡🗡 

 

 2 قسمت

بودم.   ی. با سرهنگ در حال صحبت بود منم اونجا در حال مگس پرونیحوصله نگاه کردم به حاج  یب
امضا کن که   نجارویدخترم ا--برگه گرفت سمتم و گفت هی  سرهنگ شه؟یچرا حرفاشون تموم نم نایا
 .یبر یبشه بتون لی کارات تکم گهید

 میدیفهم قاتیما. بعد از تحق ی مامورا یبه خاطر سهل انگار  دیببخش--ارو امضا کردم که گفت برگه
 نبوده. دیکل یاون ممور

سعادت    یحاج مصطف نکهیبعد از ا ای یدیفهم  قاتیبعد از تحق-- تکون دادم و با خودم گفتم یسر
 آوردن؟ فیتشر

که  میشد ن ی. هر سه سوار ماش دمید یحاج  نیدرا رو کنار ماشص میکه اومد رونی ب  یاز خداحافظ بعد
 خونه وسائلتو جمع کن.  میدیرس--گفت یحاج 

 چرا؟-- نشستم و گفتم صاف

 عمه ات. شی پ یمدت بر هیبهتره   --یحاج 
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 مدت؟؟  هی--

 تورو ندارم. یحوصله دردسرا گهیمن د--یحاج 

 به اسم من؟  سنشینویو م  ارهی که پسرت باال م  ییکدوم دردسر؟گندا--

 ساکت دختره....ال اله اال اهلل.--کوره در رفت و سرم داد زد از

نگفتم   میچی ،هیام به خاطر پسرت منو تو خطر انداخت گهیبار د هی،یحاج نی بب-- شدم جلو و گفتم خم
 . یمنو از مادر و خواهرم جدا کن ذارمینم  یول

 با بابا درست صحبت کن. -- نگاهم کرد و گفت نهی از آ صدرا

بود اون   کیتا االن که اول نزد یکرد ی م یچه غلط  ستی معلوم ن یسال اومد  8تو حرف نزنا. بعد  --
  ینداشت ویکردن؟ اگه حاج  دایپ یچ  دونمیگرفت از توش نم  سیپل  نتویدختره سرمو بزنه بعدم که ماش

 .یدادیجلو اون مامورا جواب پس م  یبود ستادهیمن وا یاالن تو جا

 عمه ات. شی پ یریکه گفتم. م  نیساکت. هم--یحاج 

که تو اون خونه    ییقبول اما اونا نمیا ومدیاون خونه شماست قبول. از اولم از من خوشتون نم  یحاج--
 ان خواهر و مادر منن. 

 . هیپروانه راض-- یحاج 

 ؟ یکنیم رونیمنو از خونه ب یدار یحاج--

 بهتره.  ینباش-- یحاج 

باشه. من امشب از خونه ات --پوزخند صدرا بود گفتمنگاهم به  کهیو در حال   یدادم به صندل هیتک
 ...فتهی به من ن گهیکارت د  دوارمی. فقط ام رمیم

 

 3 قسمت
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 نکن؟ هیچقدر بگم گر گهی بابا. د یا--پاک کردم و گفتم  اسمتوی یاشکا

 ام؟ ی منم باهات ب شهینم--هق هقشو خفه کنه گفت کردیم یسع  کهی در حال اسمنی

  امی. تابستون میاما درس دار ییایتوام ب شهیعمه خوشحال م--دادم پشت گوشش و گفتم موهاشو
 . باشه؟برمتیبا خودم م 

 هر روز زنگ بزنم بهت.  دمیقول م--نگاهم کرد که گفتم نیغمگ اسمنی

 بابا و داداش صدرا مجبورت کردن نه؟-- اسمنی

 عمه. باالخره اونم عمه امه گناه داره زن تنها.  ش یمدت برم پ  هی خواستمینه بابا. خودم م--

 وقتا؟  یگاه شم یپ ییایمونده. م یلی تا تابستون خ --اسمنی

 . حاال اجازه هست برم؟ مونمی نم رازی. تا ابد که شامی آره که م--

تا به کالسش  رونیاز بغلم در اومد رفت ب  نکهیتکون داد ، محکم بغلم کرد و بعد از ا یسر یناراض
 برسه. 

-- کنه. از پشت بغلش کردم و گفتم  هیگر ریدل س هیکه مامان سنگر گرفته بود تا   ییآشپزخونه. جا رفتم
 ؟ یکن  یباهام خداحافظ یی خواینم

با انتخاب اشتباهم  --سرخ شد. اشکاشو پاک کردم که گفت  هیچشاش از گر دم یسمتم که د برگشت
 . کردمیازدواج م اوشیبعد س  دیتورم تو دردسر انداختم. نبا

 . ادی. فقط از من خوشش نمست ین  یآدم بد ی. حاج ینطوریمامان. نگو ا--

 .زنمیو نرو. من باهاش حرف م ایب --مامان

 . عمه هم تنهاست گناه داره.زنم ی بهت سر م میعمه ه ش یپ رم یمدت م هیمن --زدم و گفتم  لبخند

 . امیتا فروگاه ب یذاشتیم --بغلم کرد و گفت  یناراض

 بره.  فرستهی که نم ی. آدم مسافرو با چشم اشک یکنیم هیاونجا گر یی اینه مامان جان. م--
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  یبود اما صدرا معلوم نبود کجاست. به حاج  ی. حاج رونیو دستمو ول کرد که رفتم ب  دیبوس  صورتمو
 . یخداحافظ حاج --نگاه کردم و گفتم

 خداحافظ دخترم. --کرد و گفتگرفت و به چشمام نگاه   ونیزیاز تلو نگاهشو

بود. با پوزخند   ستادهیصدرا وا ی. کنار در ورود رونیکه گفت زدم و از در رفتم ب  یبه دخترم  یپوزخند
  یکن یم  تی چرا با پوزخند احساس جذاب دونمیمن نم--نگاهم کرد. شونه هامو باال انداختم و گفتم

 . یش یبدتر م یکج و کوله هست یطور نیهم  یواقعا؟؟نکن اونطور

 شد.  رمی برو اونور. د-- بگه که بهش تنه زدم و گفتم یزی نگاهم کرد و خواست چ یعصبان 

از   یگفته که حاج یبه حاج یچ  ستیگاو معلوم ن یشدم. پسره   نیدرو بستم و سوار ماش  محکم
 بابا.  یبابا. ا ی. ا رونی خونه انداختم ب

 ببرم؟  لتونویخانوم وسا -- در فرودگاه نگه داشت. راننده بابا گفت  یرو به رو  نیماش

 .تونمی. ممنون. میصمد ینه آقا--شدم و گفتم ادهیپ

 خانوم.   ری سفر به خ--زد و گفت  یلبخند یصمد یآقا

 ممنون. خداحافظ --

. رازیبه سمت ش دمیپریم گهیساعت د  میوارد سالن شدم و به تابلو نگاه کردم. ن  یاز خداحافظ بعد
 . ینکنه حاج  کارتیخدا بگم چ

 

 4 قسمت

 

 یعمه. زنگو چند بار زدم و که صدا یشدم. چمدونامو که ورداشتم رفتم سمت خونه  ادهیپ  نیماش از
 ؟ یینگار تو--متعجب عمه از اونور اومد

 باز کن عمه.--گفتم یشاد با
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 . دمییتا خونه ارو دو اطیتو خونه. چمدونو همونجا ول کردم و فاصله ح دمیکه باز شد پر در

 ؟ ییایم ی. چرا خبر ندادزمی عز--دم در منتظرم بود. خودمو انداختم بغلش که گفت عمه

 بشه.  شتریب  جانشی ه کمیخواستم --بغلش در اومدم و گفتم از

 راه.همه  نیا یتو خونه. خسته ا میبر  ایب-- و دستمو گرفت و گفت دیخند

 بعد.  ارمیعمه. اول برم چمدونمو ب ومدمیکه ن  ادهیپ--

 آماده کنم. یزیچ یشربت  هیتا منم  ای پس بدو ب--ول کرد و گفت دستمو

 . دمیرس  هیثان یکیا--سمت در و گفتم دمییدو

 

                                                                           🔪🔪🔪 

 

 نجا؟ یا یاومد هوی چرا  یبگ  ییخواینم --مبل نشسته بودم که عمه اومد و گفت رو

 بهتون سر بزنم؟  امیب شهیعمه نم --

 نجا؟ یا ییای ب ی. تو پاش شناسمیمن تورو م زمی خب عز--عمه

 گفتم که... د؟یموضوع نیهفته است دنبال ا هیعمه --

 کرده؟ یکار ی. حاج کنهیب وا نمل پرسمی. از پروانه ام مگهید یگ یخب دروغ م--وسط حرفم دیپر

 .هیقض نی از ا ی. ظاهرا که ناراحت شدنجایا امیچند وقت ب  هینه عمه. گفتم --

بدونم چرا بعد   دیخب من نبا  ی. ولیباش  نجایا شهینگار،من که از خدامه تو هم--کرد و گفت  ینچ
 . رازی ش یبارم پاتو نذاشت هیسال  13 نی ا یتو تو نجا؟یا یاومد یسال پا شد نهمهیا

 ...هیعمه باور کن اگه --و گفتم پاشدم
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ابروهام   لم یهفته رو صفحه مبا ه یبعد  یشماره حاج  دنیحرفم نصفه موند. با د  لمیزنگ مبا یصدا با
 .  دهیند یزایباال. به حق چ دیاز تعجب پر

 بله؟ --کردم و گفتم ک یبه گوشم نزد لویمبا

 سالم.--یحاج 

 خوبن؟ اسمن،پسرتونیامان،م  ن؟یسالم. خوب--

 تهران. ییای ب دیبا--گفت  یجواب بده با لحن آروم نکهیبدون ا یحاج 

قرار بود کارتون به من  ادمهیباز صدرا تو دردسر افتاده؟ --که گفت بدم اومد و گفتم یدیکلمه با از
 . فتهین

 . ای نگار. ب ستیحرفا ن  نیاالن وقت ا--یحاج 

 شدهی چ--لج شدم و گفتم الیخ یدرمونده بود. ب  ییجورا هیبودم.  دهیلحنو ازش نشن نیحاال ا تا
 افتاده؟  یاتفاق ؟یحاج 

 نگار؟   ییایم --یحاج 

 شده؟  ی. فقط بگو چامیام،میم--

 کشتن... اسمنو ی...اسمنی--شد اهی جلو چشام س ایکه زد حس کردم دن یحرف با

 

 5 قسمت

 

 .میدیپاشو دخترم. رس--از کنارم بلند شد و گفت  عمه

متورم شده بود. از فرودگاه که خارج   ادیز هیمعجزه بود. کل صورتم از گر دمیتا تهرانم سر پا رس نکهیا
و با   کمیداده بود. رفتم جلوتر که اومد نزد هیتک نیبود و به ماش ی. لباساش مشک دمیصدرا رو د میشد

 با خودت؟  یکرد کاریچ--گفت دنمید
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کرد. اونم  ینگفت و با عمه سالم احوال پرس یزیچ گهیکرد که د کاریعمه پشت سرم چ دونمینم
و   بردمی. و کاش مبردمیحالشو به گور م نیا دنید یداشتم آرزو ؟یناراحت بود. هه. صدرا و ناراحت

 .هینطوریا اسمنیبه خاطر  دمیدینم

 مامانم کجاست؟  --گفتم حالیب

 مواظب خودت باشه. دیبا   یکی  تی وضع نیبا ا ی . ولهمارستانی ب--صدرا

 . مارستانیب  میبر--شدم و گفتم  نیماش سوار

 د؟ یخاکش کرد--دمیشد و حرکت کرد. با بغض پرس  نیبگه سوار ماش یزی چ نکهیا بدون

 کنه.  دییپرونده تا یبرا وییزایچ هی دیاجازه نداده. با  یقانون ی نه. هنوز پزشک--صدرا

 نبود. دشمنش کجا بود آخه؟ شتریسالش ب  11 اسمنیکشتش؟چرا؟ یک--

اون  شهیم --گفتم تی روشن کرد. هنوز پک دومو نزده بود که با عصبان گاریگفت و س یآروم دونمینم
 ؟ یزهرمارو خاموشش کن 

انقدر حرف گوش کن   ی. صدرا از ک رونیرو پاکتش خاموش کرد و انداخت ب  گارویس یحرف چیه بدون
همه اش  نا یچشامو باز کردم بفهمم ا یدادم و چشمامو بستم. کاش وقت  هیتک ی شده؟ سرمو به صندل

 کابوس بوده.

. میمارستانیعمه اتو رسوندم خونه. االن ب--شدم. گنگ نگاهش کردم که گفت  داریب یتکون دست با
 ؟ ییایم

 آره. برو کنار. --تکون دادم و گفتم سر

 بده؟  یلیمامانم حالش خ --شدمو گفت ادهیپ  نیماش از

 بگم؟  یچ--صدرا

دستاش. رفتم جلوتر که   نینشسته بود و سرشو گرفته بود ب ایاز صندل  یکی رو  ی تو بخش. حاج  میرفت
 مامانم کدوم اتاقه؟--دمی. آروم پرسدیکش ی قینفس عم دنمیپام سرشو باال آورد و با د یبا صدا
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 . نجاستیا--گفت که بغلش بود اشاره کرد و یاتاق به

  یو ب دهی چشماشو بسته. رفتم سمتش. انقدر رنگ پر  دمیخودمو انداختم تو اتاق که د یمعطل یب
نشستم و دستشو گرفتم   یبراش افتاده باشه. کنارش رو صندل ینکنه اتفاق  دمیآن ترس  هیحال بود که 

  باکشتن.  اسمنوینگار. --شد و گفت ری اشک از چشماش سراز دنمیتو دستم. چشماش که باز شد با د
 کرده بود؟  یچاقو زدنش. بچه من چه بد

.  میکنیم دای . قاتلشو پمیکنی م داشیآروم باش مامان. آروم باش. پ--بغل کردم و با نفرت گفتم سرشو
 . ذارمینفسشو گرفت نم کهیاون  یبرا اما نفسم گردهیبرنم اسمنی
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کشتنش. با چاقو شاهرگشو زدن بعد شما دنبال   د؟یفهمیکشتن. م  اسمنوی ؟یچ  یعن ی--بهت گفتم با
 ن؟ یستیقاتلش ن 

 اد؟یسراغ شما ن میروز هی از کجا معلوم --یحاج 

 . به فکر پسرت باش. یچی. حاال من هادیمطمئن باش م ینکن   داشیاگه پ--

 بکنه بذار بکنه. خوادی م یهر کار سی. پل کنمینم  یری گیمن اون پرونده ارو پ--یحاج 

دست دست کنم   د؟ین یبی . حال و روز مامانو نمیانقدر ترسو باش  کردمی فکر نم ،امایحاج   دیببخش--
که نکنه    نیباش نیو به فکر ا دی نیبش  یعکس العمل چی ه یجا ب  نی. شمام هم رهیمامانمم از دستم م

  11شما بوده وگرنه بچه  یبوده از دشمنا یهر ک یدونی. خودتم مدیپسرت باش  ایخودت  ینفر بعد
 . شمیآروم نم نمی چوبه دار نب ی. تا قاتلشم پا رمیگیپرونده اشو م  یساله دشمنش کجا بود؟ خودم پ

اشم  قهیدق  5کشتن تو کار  زنهیگردن م یمرکز آموزش هیکه تو  یخودتو تو خطر ننداز. کس-- یحاج 
 . ستین
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بود اصال تعجب    نیاگه منو کشته بودن و عکس العملت ا یحت  ؟یحاج  یدونی. مستی برام مهم ن--
 ؟ یتفاوت ینبود. دخترت بود. چرا انقدر ب  اسمن،منی. اما اون بچه خودت بود. کردمینم

 . ادیب یا گهیسر کس د ییبال  خوامیچون نم--یحاج 

از   نمی. استیکس جز تو مقصر ن چیراه مردم،ه نیجا اما اگه من تو ا نیهم ن یباشه. باشه. تو بش--
 حرف آخرم. 

ازش اطالعات سرهنگ   دیمنتظر حرف از طرفش باشم رفتم تو راهرو و سمت اتاق صدرا. با نکهیا بدون
که پشت به من رو تختش نشسته. خواستم در  دمشیباز بود و د مهی. در نرون ی پرونده ارو بکشم ب

  نیقرار ما ا د؟یکرد کاری . شماها چایلعنت--خفه اش نظرمو جلب کرد یبزنم که صدا
فقط   دیبود پس.............به من دروغ نگو. شما گفت ینبود..................اگه کار شما نبوره کار ک 

................خفه شو.  دیکشیخواهرمو م دیگفتکه اون بارو سالم برسونه به مقصد ن دیکن یم  دشیتهد
نامرد حرف    دیسع ونبا ا  امیمونده ب نمی بود؟...................هه آره فقط هم  یاگه کار تو نبود کار ک

 ............گذرهیبزنم...............برو بهش بگو صدرا از خون خواهرش نم

خودمو انداختم  رونی ب ادی ب نکهی. قبل از انییپا  ختیتوان تو پام بود ر یقطع شدن صداش هر چ با
منو باهم  نشویبارم صدرا؟ همون موقع که ماش نیتو اتاقم که کنار اتاقش بود و درو آروم بستم. ا

  ینطوریکرده که ا  کاری . چنجاستیا ستیماهم ن 2 نیداره. ا یمرض  هی دمیفهمی م دیکردن با فیتوق
  دیکرده؟ با کار ی کرده؟ اصال چ یکار  نیهست. صدرا چرا همچ یهر چ ه؟یک دیسع ه؟یافتاده. بار چ ریگ

 . کنهیکمکم م ادیب ادشی. اگه ادیب  ادشی  دیشا اد؟یم ادش یهمه سال منو  نی عمو... بعد ا  شیبرم پ 
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 . ای شیبدتر م یکن یمامان بخور. به خدا ضعف م--لبش و گفتم کی سوپو بردم نزد قاشق

 مامان جان من. جان نگار. --تکون داد که گفتم یسر یحال ی ب با

 کردن؟  داشیپ--شد و گفت رهیچشمام خ  به
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 .یسرپا باش  دیاما با کننیم  داشی. مامان پکننی م داشیپ--نگاش کردم و گفتم نیغمگ

کشت. بچه من   اسمنمویبدونم چرا  خوامیجونشم واسه خودش. فقط م یندارم. حت  شیکار--مامان
 ود؟در حقش کرده ب یچه بد

پروانه دورش   نیروزا ع  نیکه ا  یحاج   دونهی. خوبه که نمهیمسببش حاج دونستیشد که نم خوب
 است. هیقض  نیسر ا هی چرخهیم

 سوپو بخور.  نیمامان جان،ا--

 رون؟ ی ب یبر  یخواستیم--اومد. از جام بلند شدم که گفت یکردم که حاج  کیباز به دهنش نزد قاشقو

 . برو. به صدرا بگو برسونتت. دمیمن سوپشو م--تکون دادم که گفت یسر

  زیتکون دادم و رفتم تو اتاقم. بل یبکشن. سر رنی منو بگ انی ب مییجا هی. صدرا. برسونتم که  آره
بود. بعد  رگاهیهنوز تعم  نمی. ماش رونی عوض کردم و رفتم ب یو مانتو مشک   ن یشلوارمو با شلوار ج

که   ییجا ه ینرفته بودم دنبالش. زنگ زدم به آژانس و رفتم  گهیکرده بودم د یموتور هیکه با  یتصادف
. فقط خداکنه منتقلش نکرده باشن  دونمیم دیعمو هنوزم همونجا باشه. که بع  دوارمیمدنظرم بود. ام

که نشسته بود دم  یرفتم تو پاسگاه. به سرباز هیشدم و بعد پرداخت کرا ادهی. دم در پیا گهید یجا
 با سرهنگ کاشف کار داشتم. دیببخش --در گفتم

 . سرگرد کاشف هستن.میسرهنگ کاشف ندار--جاش بلند شد و گفت از

کجا   دیبگ شهیهمون. م--تکون دادم و گفتم ینکرده؟ سر رییسال اصال درجه اش تغ  15. بعد عه
 هستن؟

که  یدییزدم،با بفرما  دم،دریبه شالم کش یستادم،دستی کرد. پشت در وا مییاشاره به راهرو راهنما با
. شدیجدا م ییجا هیاز  شنیمرد جوون نشسته بود. اتاق با پارت  هی زی گفتن درو باز کردم. پشت م

 سالم.--رفتم جلو و گفتم

 امرتون.--کرد و گفت  سالم

 با سرگرد کاشف کار دارم. --
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 شون داره؟کار یبگم ک--برداشت و گفت  ویگوش

 هستم.  گانیشا--

 . دینیبش د ییلحظه. شما بفرما هیبله. --نگاهم کرد و بعد گفت  قیدق یل یلحظه سرشو آورد باال و خ هی

 کارتون دارن.....بله. چشم. گانیاسم شا  هی یخانم هیسرگرد --صحبت کرد قهیکه بعد چند دق نشستم

 . منتظرتونن. دییبفرما--گذاشت و به در اشاره کرد و گفت ویگوش
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 . دییبفرما --گفت  یگرفته ا یسمت در و در زدم. صدا رفتم

 تعجب کردم.   زیکه پشت م یکس دنیباز کردم و رفتم تو که با د درو

 . دیداخل درست اومد دییبفرما--پشت سرم نگاه کردم که گفت  به

 ... یرا درست اومدم ولبله. ظاه--کررم و گفتم نگاهش

 ؟ یول-- پسره

 خب،من با سرگرد کاشف کار داشتم. --

 .گهیخب منم سرگرد کاشفم د-- گفت یمیصم   یلیخ

عمو   نکهیا یکمه برا کمیاما سنتون  نجاستیبله. گفتن سرگرد کاشف ا--نگاش کردم و گفتم معذب
 . نیباش   ییحی

فکر   تیی ح ینگار. سامانم. پسر عمو  ن یبش--که رو به روش بود گفت ییزد و با اشاره به مبال  لبخند
 بره. ادتی  اتویهمباز کردمینم
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زدم و   یعمو بود. چرا اول متوجه نشدم؟ لبخند هیشب  یل ی. خ گفتاینگاهش کردم. راست م رهی خ  رهیخ
 . ومدینم ادمی  یهستا. ه یکی  ستیپ  یابعاد و طرحت گپ گمیم یه--گفتم

 باشه.   ریخ  نجا؟یهمه سال؟ ا نیبعد از ا-- لبخند زد و گفت یناگهان  ریی تغ نیتعجب به ا با

 دارم.  اجیبه کمکتون احت-- زدم و گفتم ی. لبخند دیدوباره اش پر دنیاز د میخوش  تمام

 افتاده؟  یخاله پروانه اتفاق یبرا-- نگاهم کرد و گفت نگران

 نه. مامان خوبه. --تر کردم و گفتم لبمو

اون  دنید  یاز اولم برا ؟یبابا؟ با اون حرف بزن   شیخونه ما پ میبر ییخوایم--گفت  دیمکثمو د یوقت
 .یاومده بود

 اد؟ یعمو نم--بلند کردم و گفتم سرمو

 .کنهیکار نم گهیوقته استفاء داده. د یل یبابا خ--سامان

 عه. چرا؟-- تعجب گفتم با

 اتفاقات افتاده. یلیچند سال خ نیاتو --گفت  دمغ

 .شهیخونه ما. بابا خوشحال م  میبلند شو بر--بلند شد و گفت بعد

 .م یبر-- شدم و گفتم بلند

سال   15 نی تو ا ؟یچه خبر از زندگ-- و گفتم میسامان شد  ینقره ا 206. سوار می اومد رونی پاسگاه ب از
 چه خبرا بوده؟

 افتاده. یاد یعوض شده. اتفاقات ز زای چ یل یخونه. خ میبر--زد و گفت  لبخند

 . ینم پس ند--کردم و گفتم ینچ

 . یگفت ویواضح و روشن همه چ  یلینه که خودت خ--سامان

 مرور کنم.  یبار بگم. حوصله ندارم ه هیعموام باشه. بذار فقط   دیبا--و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس
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 باشه.--تکون داد و گفت  یسر

 از کلبه محقر ما. نمیا--شت و گفتنگه دا نویساعت ماش مین هیاز  بعد

 ست؟ ی ن هیبه قصر شب کمیکلبه اتون --کلبه محقرشون نگاه کردم و گفتم به

 قابل شما رو نداره. --و گفت دیخند

بازم اونور   یفضا هیدار و درخت دو طرف و  یچند متر سنگ فرش و کل  هیخونه اشون نگاه کردم.  به
چند تا   شی شد وگرنه ارث پدر سی عمو به خاطر عالقه اش پل  دونستمینداشتم بهش. م دیکه من د

و تالش خودش    نایمرفحه اش به خاطر هم  یبود. که خب، زندگ یکارخونه سنگ ساز هیباغ مرکبات و 
 بود.

 .مینگار چرا ماتت برده؟ بر-- تکونم داد و گفت سامان

 هیاست.  شبا اگه برق بره توش روح پرسه بزنه. چرا انقدر آشفته  نجایکنم ا فک
 .یقشنگ نیبه ا اطیح  فی. حیزی،چ یدگی،رس یهرس
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 خونه اتون؟  ستی ن یکس--. خونه غرق سکوت بود. بهش نگاه کردم و گفتممیهم وارد خونه شد با

 برم صداشون کنم.  نیچرا. هستن. بش--سامان

 . دییایلحظه ب هیسمانه خانم --گفت یبلند یبا صدا بعد

 بله آقا. -- وارد سالن شد و گفت یساله ا 32-30ا از چند لحظه خانم حدود بعد

 تا من بابارو صدا کنم. خونه ان؟  دیکن  ییرایپذ  شونیاز ا--به من اشاره کرد و گفت  سامان

 بله همه خونه ان فقط آقا رفتن سر خاک مادرتون. --سمانه

خاله فوت  --دمیپرس  یگردنم جا به جا شد. با ناباور یآوردم باال که حس کردم مهره ها  یجور سرمو
 چرا؟ ؟یکرده؟ ک
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 . من برم صداش کنم. گهی. حاال بابا برات مشی ده سال پ--تکون داد و گفت یسر سامان

 . رهیمشخص بود داره در م کامال

و    زیقهوه با آب گذاشت رو م وانی ل هی. سمانه خانم اومد و ادیمبل نشستم و منتظر موندم تا عمو ب رو
به   یبودم که خانم جوون رهی از باال اومد. از جام بلند شدم و منتظر به پله ها خ یدر اتاق  یرفت. صدا

 سالم. --گفتنگاهم کرد و  رهی . خستادیو وا دیمنو د هویاومد که  نیی از پله ها پا یتند

 سالم.--زدم و گفتم یلبخند

 یشدم به گذشته. وقت دهیلحظه کش هیعمو  دنیپا از پله ها اومد. با د ینگاهم کرد که صدا  کنجکاو
. رفتم گردهی وقت برنم چیه گهیاومد خونه امون و خبر داد بابام د تیمامور هیبعد   یوقت  ایبابام بود. 

 سالم عمو.--جلوتر و گفتم

 نجا؟ یهمه سال،ا نیسالم دخترم. بعد ا--کرد و گفت  بغلم

. اون مارو  متون ینی بب ذاشتینم ی. اما حاج دونمیساله گذشته. م یلیخ-- اومدم و گفتم رونیبغلش ب از
 دور کرد.  کردیبه بابام وصل م یاز هرچ

 چرا آخه؟ --. خودشم کنارم نشست و گفتنمیرو شونه ام گذاشت تا بش دستشو

 مثال همه کاره اونه.--

 ؟ یپس االن چ--عمو

تنها از   تونمیدارم. نم اجینداره. به کمکتون احت دهیوقته فهممدم احترام گذلشتن بهش فا یلی خ--
 د؟ یکن ی. کمکم م امیپسش بر ب 
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 افتاده. یبه دخترش نه بگم. چه اتفاق  خوامیو نم تونمی. نم ونمیمد یلیمن به کوروش خ --عمو
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راحت باش همکار  --که کنار سامان نشسته بود نگاه کردم که عمو لبخند زد و گفت  یدختر به
 عروسمه. سحر.  نکهیخودمونه. و ا

 ازدواج کرده؟ کجاست خودش؟  انیشا--اراده گفتم یزدم و ب  لبخند

 نه سحر خانم سامانه.--شد و گفت نیعمو غمگ چهره

 د یببخش-- سحر نگاه کردم و لب زدم به

 شده؟  یخب بگو چ-- زد که عمو گفت  یکننده البخند دلگرم  سحر

فکر زبونمو گاز گرفتم و به   نیمرده باشه. با ا نمی . نکنه شاطنه یو خاله حرف نم  انیکس از شا چیه چرا
از کجا بگم.  دیبا قیدق دونمینم--صورت عمو نگاه کردم. منتظر بود. انگشتامو تو هم قفل کردم و گفتم 

از کانادا  یحاج  رصدرا،پس  ی . از وقتشی از دو ماه پ دیها. شااز کجا شروع شد. آ دونمینم یعنی
اومد در  ی خانم هیبرگشت  نکهی. چند وقت بعد اچیه ن یبود. ا  ییهویبرگشت. خب برگشتنش که 

. خواهر  اسمن ی. کردی مصرف م ی زینداشت. فکر کنم چ  یجالب  تی وضع ادیدختر که ز هیخونه امون. 
. دختره کنهی بود که حس کردم غش م دهیپر یرنگش جور  دشید یمنو صدرا رفته بود دم در. وقت

نکنه   ی:به صدرا بگو اگه حرفشو عملگهیزنه بهش م  گفتی م اسمنیمعلوم بود سرش داد و هوار کرده. 
 . گردمیبدتر از برم  نباریا

منو  قهیرفته که دفعه بعد که اومد   دهچونی که صدرا پ یی بدبختا نیاز هم  یکی اونم  کردمیفکر م  من
صدرا اومده دنبالم. به خاطر حرف    دمیکه اومد سر راهم. اونروز د گشتمیگرفت. داشتم از باشگاه برم

حرفا.   نیاز ا دونمیاونور نرو،چه م نور یکار نکن،ا گفتی. مرهی گیسخت م ادی ز یبود احتماال. حاج یحاج 
 که گوش بده؟ هیخب ک ی ول رهی گیسخت م ادیز

- و گفت دیبه موهام کش ی. عمو دستکردمی عمو گله م شی پ یکردم سامان لبخند. داشتم از حاج  حس
 ؟ یکنیم  شیعصبان-

 نکن.  شیعصبان --تکون دادم که گفت  سرمو
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که دستور  ستمیدستش ن  ریعادت کنه من ز دی. باشهیم  یخب خودش عصبان --گفتم یحالت تدافع با
 .ذارمیتونسته کنترلم کنه از االن به بعدم نمبده. تا االن ن

 . کنهیکه نم  تتییاذ --نگران گفت سامان

 شد.  مونیخب پش  یزد ول  یدو سه بار هی --زدم و گفتم یلبخند

 چرا؟ --گفت متعجب

چنگ و لگدو گاز   یبعدش پسرش پر از زخم و جا زدیکنم. هر دفعه م  یتالف بهیخودش که بزرگتره. ع --
بارم پرتش کردم تو استخر آب   هیبود.   ی. اون موقع ها مردندیرس یزورش به من نم  می. بچه بودشدیم

 بهم عالقه داره. یل یخ نینداشت پاش شکست. واسه هم

. من حد و حدودمو  زدیمنو م دی. نبا گهیحقش بود د ییعمو خدا--با تعجب نگاهم کرد که گفتم عمو
 کنم.  دییادار کنه افکارشو تا نبود اون بخواد با زور منو و یازی بلدم ن

 شد؟  یخب بعدش چ --سرشو تکون داد و گفت  عمو

شد.  بی غ ییهوی  یلیدختره اومد سمتم خ یبعد وقت  دمشید  شد...آره. صدرا رو  زیآها. خب چ --
 خواستمیدادم. راستش نم  یکه دستشو پس زدم. بهم حمله کرد که جاخال رهیامو بگ قهیدختره اومد 

کرده   یبه صدرا بگو از کار-- فقط دفاع کردم و خسته شد رفت عقب و گفت یدردسر درست بشه. وقت
 . گذرنیمن

 نبرد؟   یاسم--تو حرفم و گفت  دیپر سحر

 . یچینه. ه-تکون دادم و گفتم سرمو

که با سرعت   نمیبب  اهی س یحجم با لباسا هیدر باز شد و فقط تونستم  هویبگه که  یزیاومد چ سامان
به عمو نگاه    یدر اتاق. سوال  یبعد صدا ینگاه کنه از پله ها باال رفت و لحظه ا نورو یا یحت  نکهیبدون ا

 شد.   نطوری. بعد از فوت مادرش اانهیشا-- کردم که گفت
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از سرو کله همه  مونیم  نیسالشه. اون وقتا ع 31 یعتیسال ازم بزرگتر بود.   5افتادم   طنتاشی ش ادی
 نمش؟ یبرم بب   شهی. مامرزدشیخدا ب-- گفتم نی. غمگکردیم  یمنو عاس ترفی باال م

 بکنم؟ بعد برو.  دیبا  کاریبگو چ-- عمو

و   یروز صدرا با سرو صورت زخم هیتموم شد که  هی قض نیا --اومد دوباره شروع کردم  ادمی تازه
.  کردیاستفاده م ییهمش از کلمه جا به جا  .کردیبا باباش پچ پپچ م  یلیداغون اومد خونه. خ نیماش

 برام مهم نبود. ادیز
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  دونهیمدت که نبوده نم نی. گفت تو اشمیروز اومد پ  هی. بعد بای خب اتاقش دم گوشم بود تقر یول
. آخه من کردنی م نیتمر دیشده بود. بچه ها مسابقه داشتن با رمی د  .ریتعم یکجا ببره برا نویماش
  نیچندتا ماش هویکه  رفتمیگرفتم و داشتم م نشویبود. ماش رگاهیخودم تعم  نی بودم. ماش شونیمرب
  عیسر یل یخ  ی. همه چییبردنم تو اتاق بازجو یچطور  دمیگرفتن. اصال نفهم   نمویماش  یجلو  سیپل

رفا.  ح  نیاز ا دونمیکجاست؟ صندوق کجاست؟ چم  دیکل  گفتنی. مزدنیحرف م یممور هیبود. از 
عمه ام. نتونستم مخالفت کنم.   شیبرم پ  دیگفت با ی آورد. بعد حاج رونمیاومد و ب  یبعدش حاج 

 خودم گذاشتم و رفتم. یارو جا گهید یکی

 زنگ زد. اصال انتظار نداشتم.   یهفته بود اونجا بودم که حاج هی بایتقر

 نگار؟  شدیچ --سکوتم نگاهشو تو چشمام چرخوند و گفت با

 خواهرمو کشته عمو.  یکیمرده.  اسمنی گفت --تو چشامو پس زدم و گفتم اشک

پرونده ارو  یپ  یبود که حاج ی از همه بدتر وقت --شد و گفتم  ادتریمتاثر شد. غم تو دلم ز نگاهاشون
 موضوع داره. نیتو ا ینقش هیصدرا   دمینگرفت و فهم 

 م؟یدنبال قاتلشون باش  دیاالن با--کردم که متفکر گفت فیصدرا رو براش تعر یرفاح بعد
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مرتبطن.   یبا حاج  یجور هیکه تو اون پاسگاهن  مییجز شما ندارم. همه کسا  ویکس چیمن االن ه--
 . رمیاز اونا کمک بگ تونمینم

 کرد؟  یکار شهیبابا که استفاء داده... بابا م--گفت سامان

 .میکن  کاریکه چ مینفکر ک  دیبا-- عمو

 .میکن  کار ی چ مینی تا بعد بب م یناهار بخور دییا یفعال وقت ناهاره. ب--از جاش بلند شد و گفت سحر

 پس؟  یچ  انیشا--که گفتم کردنی . داشتن شروع ممینشست  زی شدم و دنبالشون رفتم. پشت م بلند

 .ادی کال تو جمع نم--سامان

 ام؟  بهی من غر--

 . هینطوریبا همه امون ا انیزم؟شایعز هیچه حرف نیا--لبخند زد و گفت سحر
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لحظه ام از دستش آرامش  هیبود. منو سامان  طونی ش ی لیخ  انیقابل باوره. شا ریغ کمی آخه --
 ...دونمینم ؟ینطوری. بعد االن امینداشت

. گمیراحت بشه م  التیخ  نکهیباش. به خاطر ا  نی. مطمستیبه خاطر تو ن -- مهربون گفت یلی خ عمو
 . دونهیکنه. خودشو مقصر م  یچشماش مرد. نتونسته بود کار یجلو  ش،مادرشی سال پ 10

 متاسفم. --گفتم ناراحت

بود. تو   انی از پشتم رد شد و رفت اونور تو آشپزخونه. شا یکی که   زیاز سر م میناهار همه بلند شد  بعد
 ... انیشا-- بره تو اتاقش صداش کردم شدیدوباره داشت رد م   یسالن نشستم و وقت

  یوقت یدادیم یسالم هیقبلنا --سرد بهم نگاه کرد که گفتم یلیو خ  ستاد،برگشتیپله ها وا کنار
 .مونیدیدیم

 . شناسمینم --گفت  یجد یل یخ  یول  آروم
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 انتظار داشتما.  نایاز ا شتریاز هوشت ب--کردم و گفتم  زیر چشمامو

تو  نینشد یمی صم  یلیخ --گفت  انی نگاهمون کرد که شا  ادیب  شیکه ممکن بود پ ینگران از بحث  عمو
 قه؟یچند دق

تو استخر انداختنت از اتاقت رو سرم آب   هیتالف یبرا یوقت-- و گفتم ستادمیجام بلند شدم،جلوش وا از
 شد. البته،نه با قصد صلح. جادیا تهیم یصم یکرد یخال  یری گردگ

که واقعا رو اعصابم بود   یتو چشمام نگاه کرد. بعد سرتاپامو از نظر گذروند و در آخر با پوزخند سردرگم
 عمو. یانتظار نداشتم انقدر بزرگ شده باش --گفت

شدن   یوحش یکردم جلو ید سع. با لبخنمیتو صلح باش  میتونیشروع شد. چرا ما نم تاشییاذ  بازم
 .فتهی اتفاق م رپسرای . تو مغز اکثر پهیبه خاطر زوال عقل--و گفتم  رمیامو بگ افهیق

نقشه  دنی بود واسه کش یا زهیانگ میتو کل دوران بچگ ی درشت مشک یچشما نیکرد. ا زی ر چشماشو
 ات.  قهینکن دوباره سوسک بندازم تو  یکار هی--. صورتشو جلو آورد و گفتیطانیش یها

 نایابداء کن. ا دیجد یبود. روشا یترس از سوسک مال دوران خام --عقب و گفتم دمیکش سرمو
 شده.  یمیقد
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توام با بزرگتر از خودت کل کل نکن. برو با همون عروسکات   --پله گذاشت و گفت نی رو اول پاشو
 سرگرم باش. 

 داد و با سرعت هر چه تمام تر رفت باال.اجازه حرف زدن بهم ن بعد

  یچ--متعجبشون رو به رو شدم. سرمو تکون دادم و گفتم یسرجام که با چهره ها گشتمیبرم داشتم
 شده؟

ازش   می" وقتری شب بخ  ر،ی"سالم،صبح بخ میشنویفقط سه جمله ازش م یما تو حالت عاد--سامان
 "آره،نه،باشه."میگفتیم  ای میدیپرسیم یزیچ
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 روز حرف زد.  365امروز اندازه کل  --سحر

 اصال زبونش کوتاه نشده. یول ؟ یجد-- گفتم دمویخند

 . یندازیراش م نجایا ییایب  ینجوریچند روز هم  هی--عمو

 . میهمو بکش میبزن ترسمیچشم. فقط م--

کرده عمو به   کاریفکر چ  یب ی. نگاه پسره دیکش ی قیرفتنش نگاه کرد و نفس عم ری دوباره به مس عمو
 . ارهیبال در م یداره از خوشحال  شتریخاطر دو کلمه ب 

 کنم؟ کار ی حاال صدرا رو چ--سمتشون و گفتم برگشتم

  سپرمیدوتا از دوستامم م یکیمتوجه نشه. به  یکه کس  میوارد عمل بش یچطور کنمی دارم فکر م--عمو
 کنن. یبا سامان همکار

 ؟یاگه حاجب بفهمه چ یول --

  دوارمیانجام بدن. فقط ام  ییکارا  هی توننیکه قابل اعتمادن م ییخودم و پدرت،اونا  یدوستا--عمو
 اوناس.  اراتیاخت طهی کنن. چون خارج از پاسگاه و ح یهمکار

 ان شاء اهلل. --زمزمه کردم  آروم

 بده.  ریگ یحاج   خوامیبرگردم. نم د یبا-- شدم و گفتم بلند

  شی. پیحساسش نکن ادیز می مدت که دنبال قاتل نی آره. بهتره تو ا--همزمان بلند شد و گفت عمو
 . دوونتتیام برو که فکر کنه دارن سر م کنهیم یری گیکه پرونده خواهرتو پ یکس

 محل قتلم برام بفرست.  قیآدرس دق--تکون دادم که سامان گفت  دییتا یبه معن سرمو

  چیه ی. بدون هماهنگ یخودتو تو دردسر ننداز--همه اشونو گرفتم که عمو بغلم کرد و گفت  شماره
 .فتهی برات ب یاتفاق ترسمینکن. م یکار

 . نینه،حواسم هست. نگران نباش --زدم و گفتم  لبخند
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دست به  صدرا  دمیتموم شده بود. خواستم از در برم تو که د نایو ا  ریشدم. کار تعم  ادهیپ  نمیماش از
 ؟ یکجا بود--. خواستم از کنارش رد بشم که مچمو گرفت و گفتستادهیدم در وا نهیس

  ی،حاج ی پسر حاج-- جلو صورتش گفتم  اوردمیکه گرفته بود روم یدستم کهیگاز گرفتم و در حال  لبمو
 زه؟ یبهت نگفته دست زدن به نامحرم ج 

 من برادرتم. ه؟ینامحرم ک --گفت  یعصب

. یمن پسر شوهر مادرم ی. برا یبود اسمنی تو برادر --و گفتم دمیدستمو پس کش یخونسرد با
به نگهبان   ازیاالن زنده بود. من ن اسمنی یقدر قدرت بود یلینکن. خ  ادهیرو من پ  تمیتیامن داتیتمه

 ندارم. 

ه. از نش می پا پ  یتو چشام بود که از کنارش رد شدم و رفتم تو. با سرعت وارد اتاقم شدم تا حاج  رهیخ
 شهیهم یبرا شی وقت پ یلی نبودن خ  اسمنی. اگه بحث مامان و ومدیکدومشون خوشم نم چیه
کابوس   ه ی شدیتموم م  ی. خودمو رو تخت انداختم و چشمامو بستم. هر کابوسموندمیعمه م شیپ

که  میمعجزه ا چیبگذره تا همه اش با هم تموم شه. ه دیچقدر با ستی. معلوم نشدیشروع م دیجد
 بابا....  ی . استیدر دسترس ن 

                                        »«»«»« 

 

مدتم که  نینه نه متوجه هستم. ا--گفتم کردمیمانتومو تنم م کهی گذاشتم رو کتفم و در حال مویلیمبا
 بود سپرده بودم. میشکده ااز دوستام که هم دان یک ینبودم بچه هارو به 

 کنم؟  یمعرف یرو به عنوان مرب  یپس من خانم بهرام--کاتب از پشت خط گفت  خانم

بچه ها باشن. از برد تو مسابقاتم که   یمرب ستمیبله. تا من ن--جوراب پام کردم و گفتم هی یهولک هول
 د؟یمتوجه کار خوبشون شد

 بله بله.-- کاتب خانم
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 برم.  دی. من بادی هست ری گیممنون خانم کاتب که پ--گفتمحرف بزنه د  گهید نذاشتم

تو کوچه بود و  نمی . هنوز دم در بود خداروشکر. ماشرونی کردم و از خونه زدم ب یخداحافظ  یسر سر
 بهش.  رسمیراحت که زود م المی خب خ
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 ؟ یریم یدار--برم که مامان گفت رونی از در ب خواستم

 .  امیب ریآره مامان . شبم احتماال د-- و گفتم کشینزد رفتم

 ی. اگرم نخواست ابونیتو خ  یفتی راه ن  نیبود همونجا بمون. نصفه شب با ماش روقتیاگه د--مامان
 گهیبا هاله که د ه؟یچ یکن یکارا که م نیا دونمینگار. من نم  ییای. تنها نارتتیزنگ بزن صدرا ب 

 . یندار یس یرودروا

حالش خوب شده   یو درو بست. از وقت  رونی. منتظر شد از در رفتم ب دمیپوش امویگفتم و کتون  یچشم
. امشبم از هاله که ارنی سر من ب م ییبال هی نکهیاز ا دیترسیاز خونه تکون بخورم. م ذاشتیبود اصال نم 

  یبرا امیم  شبگفت"ام امشیصدرا تو پ دمید نکهیبعد از ا  زویگذاشته بودم. همه چ هیدوستم بود ما
کدوم جواب ندادن  چیبه سامان و عمو و سحر زنگ زدم ه  یهرچ یاتمام حرفم" آماده کرده بودم ول

و دنبالش راه افتادم.   نمیدنبالش. بعد از رفتنش خودمو انداختم تو ماش فتمی خودم مجبور شدم ب گهید
. میراه بود  ساعتتو هی ودآخه؟ حد یشب چه قرار 8بود که متوجه نشه. ساعت   ادیفاصله ام اونقدر ز

خاموش کردم که متوجه نور نشه. چند متر    نویماش ی. چراغا میشدیاز شهر خارج م  میکم کم داشت
  هیجلوتر وارد  یکم دمیشدم که د ادهینگهداشتم و پ  یشد و نگهداشت. سر فرع  یفرع هیجلوتر وارد 

.  شدمینم  دهیبود و تو شب د یجلوتر رفتم. لباسام مشک  اطی مثل کارخونه متروکه شد. با احت یزیچ
. از  ومدیم  ییجا به جا یمثل صدا ییصداها هی دمیاون اطراف نبود. به در کارخونه که رس مینور چیه
خب. واقعا چاره   یحماقت محظ بود ول  دونمیباز رد شدم و خودمو انداختم تو کارخونه. م مهیدر ن یال
بود که توش روشن بود.  گهیدر د هی لوتربود در عوض چند متد ج کی تار کی تار  نطرفینبود. ا یا

 . واریکه صدرا زد باعث شد خودمو پرت کنم پشت ستون کنار د یداد یخواستم برم جلوتر که صدا
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که   یلجن  نی ا ریخودم گ  یاگه پا یدون یم  ؟یتو چشام نگاه کن شهیروت م یواقعا چطور دیسع--صدرا
 توشم نبود تا حاال صد بار لوت داده بودم؟ 

من بهت  -- کفنش کنم سن و سال دار بود یکه اله  اروی. انگار دیبه گوشم رس یبه سخت  یآروم  یصدا
نداشت. من اون دختره ارو فرستاده بودم سراغتون،  ی به پنهون کار ازیگفتم؟ اگه کار من بود ن یچ

 ا من خواهرتو نکشتم. داغونش کنن،ام نتوی من گفتم بزنن به ماش 

 بوده؟  یپس کار ک -- صدرا آروم تر از قبل اومد یصدا

از دست   یسک یر یجور قتال نینه اما ا ایدرسته  دونمینم--دیبه گوشم رس  یبم ی لیخ یدفعه صدا نیا
 . ادیفقط بر م رخانی افراد اردش

 . زهیبخواد بهم زهر بر ارویکه  دمیاسمشم نشن یمن حت گه؟ید هیک ری اردش--صدرا

 تو نه. اما... --بلند شد رهی آروم پ یصدا

 همه جا پاکه.--از بغل گوشم اومد یکس ی. اه. صداگهیم  یچ دمیبلند در کارخونه نفهم یخاطر صدا به

 .میبر گهیبردار د نارویا نجایا ای پس ب--از تو اتاق گفت یکی

 د؟یسع  هیک ری اردش نیا--صدرا

  زنهی م شیخانوادتونو آت ن یداره. اگه بفهمه دنبالش نهی. اون ازتون کفتیدر ن به نظر من باهاش --دیسع
 ازتون نمونه.  یتا اثر

 چرا؟ --صدرا

 ...شهیگفتم برام دردسر م یزیبفهمه چ ری اگع اردش--دیسع

مرده رفت داشتم  یداره که زد خواهرمو کشت؟ وقت نهیک  یاز ک ه؟یک  اروی نی. اومدیاز صدرا ن  ییصدا
حرف زدن قطع شد. بعد از رفتنش خواستم از پشت ستون  یصدا گهید دیرس  ی. وقتکردمیسکته م

  یلیم هی واریفرو رفت تو پام. صدامو خفه کردم تو گلوم و نگاه کردم. تو د زی ت یل ی خ زی که چ امی ب رونیب
  ییجا به جا یعقب رفته بود تو پشت پام. صدا گشتمی شتم برم دا ینازک فرو رفته بود وقت یل یگرد خ
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  وینوران   یلینداشت اما از اونور خ دی د نوری. از افتادمی م ریقطعا گ رونیب ومدنیدوباره شروع شد. اگه م
 .دم یرسی واضح به نظر م
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  رونیب لهیو پامو با ضرب از از م  ادی دستمو رو دهنم گذاشتم که صدام در ن رونی ب انی ب نکهیاز ا قبل
ناله ام در  یشالمو در آوردم و محکم بستم به پام که صدا نیرو زم   زهیخون نر نکهیا یو برا دمیکش

از   یجور ه یپام  ی. رگارونیصدا رفتم ب یارو از خونم پاک کردم و لنگ لنگون و ب  لهیاومد. با مانتوم م 
  ومدهین رونی از ته دلم پشت هم بکشم. هنوز ب غی چندتا ج هی خواستیکه دلم م شدنیم دهید کشدر

صدرا پارک شده بود رفتم. قبل   نی دورتر از ماش یلیکه خ  نمیبه نفع من بود. به سمت ماش نیبودن و ا
. شدمی نم دهیمن که د یکیتار  نصدرا با سرعت از بغلم رد شد اما تو او نی سوار شم ماش نکهیاز ا

 بود.  یاوراق  ینایماش نیب  نممیماش

برداشتم و شماره عمو رو    لمویمبا دمینور رو د یشدم و با سرعت سمت شهر حرکت کردم. وقت سوار
 نگار؟ جانم --دفعه در دسترس بود خداروشکر. بعد چند تا بوق برداشت و گفت  نیگرفتم. ا

 ن؟ یسالم عمو. خوب--کردم تو صدام درد نباشه یسع

 افتاده؟  یاتفاق  ؟یخوبم دخترم. تو خوب-- عمو

 نگران شدم.   کمی  دیستین دمینه عمو. چند بار زنگ زدم د--

 کارات باشه. ری گیبازنشسته. به سامان سپردم پ یمشهد. منو چند تا از همکارا میاومد--عمو

 خوبه. سامان و خانومش کجان؟ --

 نگار؟  هینطوریساعت تو پاسگان... چرا صدات ا نیاونا ا--عمو

 سردرد دارم. کمیعمو  یچ یه--

 ؟یدی فهم یدیجد  زیچ --عمو

 ... ییزایچ هی--
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 .شهیخونه پشت تلفن نم   ایمن پروازم فردا شبه. پس فردا ب --عمو

 پس فردا.  امی. منیبرگرد یبه سالمت--

 برو.  مارستانیب  هیبه خاطر سرت -- عمو

 . رمی چشم عمو. م--

 بهت بدم؟   انویشماره شا  ییخوای م--عمو

 چرا؟  انی شا--آشو الشمو جا به جا کردم که نفسم رفت و بعد چند لحظه گفتم  یپا

 پزشکه. --عمو

 عه؟-- تعجب گفتم با

کال کار نکرد. تا همونجام به خاطر حرف مادرش   گهیتخصصشو گرفت د نکهیخب بعد ا یآره. ول --عمو
 ادامه داد.
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  یازینه عمو،فکر نکنم ن--و گفتم مارستانیسمت ب دمی چی و پ دممیمال شدیکه داشت تار م چشمامو
 باشه.  

 . مارستانیحتما برو ب  شهیم شتریدردت داره ب یدی. اگه دفرستمیبرات م  اطیحاال محظ احت-- عمو

 ؟یندار یچشم عمو. کار--

 نه دخترم. مواظب خودت باش. --عمو

 . فعال خداحافظ. نطوریشمام هم--

سر هم  یزی چ هی میریشدم. گ ی زیچ هیکه تازه متوجه  ستادمیوا مارستانیجلو ب  یاز خداحافظ بعد
. داشتم فکر  شنی. تهش مشکوک مخوانینگهم دارن همراه م  یشدم،اگه بخوان الک یکنم که چرا زخم 



 شاه مهر 

29 
 

  انیبه جز سروکله زدن با شا یاومد. فکر کنم راه  میگوش امیاومدن پ یکنم که صدا کار ی چ کردمیم
کف   ختیری م رشیشده بود و داشت از ز  یبه پشت پام زدم کل شالم خون ی. خم شدم و دستمونهینم

از دست داده بودم. دوباره   یادی تار شده بود. کامال معلوم بود خون ز شتری. چشمام از قبل بنیماش
ن از  یکنترل ماش  یدو بار یکیانداختم تو اتوبان و رفتم سمت خونه عمو.  نویتم و ماش صاف نشس

خونه پارک کردم و  یبه خونه عمو. جلو دمیدستم در رفت اما خودمو نگهداشتم تا با مکافات رس
که   رونی نداشتم. خواستم پامو از در بذارم ب یحس چی پام سره. انگار ه دمیبشم که د ادهیخواستم پ

چند بار بوق    هی. گرفتمعمو شماره ارو   امیکنار چنگ زدم و از تو پ  هیاز صندل لویدر اومد. مبا غمیا جواقع
  دینبا رهی می داره م ییبنده خدا هی دیمنم به کنار،حاال شا دونهینم نکهیکرد؟ ا جکت ی زد و قطع شد. ر

شده   نیسرم سنگ کهی در حال گهیسه چهار بار د هیکرد.  جکتیجواب بده؟ دوباره شماره ارو گرفتم،باز ر
-- تو گوشم د یچی فوق العاده بلندش پ یصدازنگ زدم که بار آخر  شدمیهوش م  یبود و واقعا داشتم ب 

 ه؟یچ

 . دم در ای . ب امیب  تونمیدم در. حالم بده نم ای ب انیشا--لب زدم یآروم یصدا با

 . ستین  ایمسخره باز نیا یبرا  یشب وقت خوب 12ساعت  --ش یعصب یبودو صدا انیشا
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دم در دارم تلف   ایبا تو. ب یمسخره باز یوقتمو بزارم برا ستمین کارمینگارم. ب  انیشا--گفتم یعصب
 .شمیم

ازش نداشتم. با حال بدم  ویال یخ  یب  نهمهیقطع شد. بعد کال ارتباط قطع شد. اصال توقع ا صداش
. اصال برام واضح نبود. سرم  رونی ازش اومد ب  انیروشن کنم که در خونه باز شد و شا  نویخواستم ماش

. قفله دیکه من بودمو خواست درو باز کنه که د ی. اومد سمت دررفتی م یاهیبود چشمامم س نیسنگ
 ؟ یچته؟چرا انقدر بد رنگ شد--گفت  دنمیقفل درارو باز کردم که با د

 دکتره؟   نیا نهیباال انداختم. بد رنگ؟ عمو مطم   ابروهامو

 ؟ ینطوریشده نگار؟چرا ا یچ --دستام گفت یخون رو دنیگرفت و با د دستامو

 درد دارم.  یل ی. خان،پامیشا-- حال گفتم یب
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 ه؟ی . کجات زخم شنومینم--گوشم و گفت  کیشد و گوششو آورد نزد خم

  رم؟ی کنم گوششو گاز بگ  رشیکه قافلگ زدمی باهاش حرف نم ی در گوش امونیچرا بچگ یبودم. ول  جیگ
  ی بیبلندت کنم بهت آس ترسمیکجاته نگار؟ م --نچ. کاش اون موقع ها بودا. دوباره تکونم داد و گفت

 برسه. 

 پام. پامه--لبمو تر کردم و گفتم شدیچشام بسته م ی. در حال نیا. چه جنتل من شده اوه

 و سقوط.  ییحس رها هیبعد افتادم تو  و

 { ان ی}شا

شال و اون قدر   ت،بدونی تو اون وضع دنشیخودمو رسوندم دم در. با د  دمیشن  شویعصب یصدا یوقت
  زیر یش که از دونه هاسرش اومده باشه. درو باز کردم و به صورت ییبال دمیلحظه ترس هی دهیرنگ پر

  سرمو. کردی منگ نگام م  جیچشه. فقط گ نمیبب  زدی شده بود نگاه کردم. حرف نم  دهیو درشت عرق پوش 
سرش افتاد رو شونه ام. سرشو صاف کردم و   یگفت پامه همونجور یکه وقت گهی م ی چ نمیبردم جلو بب

  دمیفهم ی خورد. دستمو باالتر آوردم و وقت یبد  یلیپاش که تکون خ ریانداختم ز اطی دستمو با احت
بود و  ردنمدستمو پشتش گذاشتم تا بغلش کنم. سرش رو گ هیاونجا درد نداره دستمو محکم کردم و 

 . کردی م تمینفساش اذ
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  کلشی. به همیبه خاطر وزنش افتاده بود کیکه در کمال تعجب نزد دمشیکش رونی ب  نیماش از
 شهیتر از هم یباشه واقعا. سفت گرفتمش و رفتم تو خونه. انگار راه خونه طوالن نیانقدر سنگ ومدینم

 میتاقا چی . درو باز کردم و با پا بستمش. خداروشکر ه ومد یتر م نییبدنش پا یدما یکه ه نمیبود. ا
  نیشتریاز اتاقارو باز کردم. گذاشتمش رو تخت. االن به ب یکی نبود. از پله ها باال رفتمو در  نییپا
  یشادش تو گوش  یداشت خون بود. شماره پدرامو گرفتم و منتظر شدم جواب بده. صدا ازیکه ن یزیچ
 وقت شب؟پشت خط ما؟معجزه؟  نیا اخان. آق  انیبه به. شا-- دیچ یپ

 .  ای ب عی. سرستی +. حالش خوب نAدارم.  اجیسالم. به خون احت--بدون مقدمه گفتم شهیهم مثل
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 ؟ ییحیحالش بده؟ آقا  یک --نگرانش اومد  یصدا

 .اریوردار ب  زامیچ ن یا ویت ی. سرم فشار و تقوارینه پدرام. خون،فقط خون ب--گفتم کالفه

 حرف بزنه. گهید نذاشتم

آوردم. با   لمویرفتم تو اتاقم و وسا  عیشده بود. سر  یبود. شالش کامال خون یکه زخم ییسراغ پا رفتم
تا زانو پاره کردم. زخم پشت پاش بود و نگار به پشت   نشوی اول شالشو بعد پارچه شلوار ج یچیق

هوش   یش بسته و ب سرش و خواستم برش گردونم که آخش در اومد. چشما ی بود رفتم باال دهیخواب
متعجب   دمیکه د یبرش گردوندم و رفتم سمت پاش که با زخم  اطیشده بود اما نه کامل. با احت

  کاریعفونت کنه. معلوم نبود چ دمیترسیتر اومده بود. م  نییبدنشم پا یبود. دما قیزخمش عم  شدم
 تا زانو.   یکی  وداش تا مچ ب پاچه هینرفته. پارچه شلوارشو کامل پاره کردم. شلواره  مارستانیکرده که ب

بلند شد. معلوم بود به هوش اومده. به کارم ادامه  فشی ضع یکه صدا کردمیم  زی دور زخمو تم داشتم
گم شد. احتماال پدرام بود. از همونجا   فونیزنگ آ یبار صداش تو صدا نیدادم که دوباره حرف زد. ا
 اتاقم. هیاتاق بغل ایب --درو براش باز کردم و گفتم
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 }نگار{ 

که داشت زخممو پاک   انیشا دنیاطراف زخمم چشمامو باز کردم و با د یزیشدن چ دهیحس کش با
 ؟ یکنی م کاری چ--گفتم کردیم

 ؟ یچرا انقدر رو اعصاب  انیاش --اما اصال توجه نکرد که دوباره گفتم دیشن دونمیم

بعد دوباره با سرعت برگشت تو اتاق.   رونی از کنارم پاشد و رفت ب انیزنگ گم شد. شا یتو صدا صدام
تا زخمو   کنمی حست م  یب کمیخب؟ من   یبمون داریب ینطوریکن هم  یسع نیبب --خم شد روم و گفت 

 .شمیم ی نکش. عصبان  غمیبزنم. اما درد داره. ج هیبخ
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  نطرفیا یراحت؟ سوزنو وارد پوست و گوشتم کن  شم؟انقدریم ینکش عصبان  غمی. ج دیباال پر ابروهام 
پسر   هینفر اومد تو.  هی. در باز شد و یعدالت خفن اد؟چهیبعد صدام در ن  یو اونطرفو به هم بدوز

 ؟ شده یه؟چیک  نیا--و گفت انیرو تخت برگشت سمت شا  دنمیبا پوست سبزه. با د انی شا یهمسنا

 شده. خون و سرمو بهش وصل کن تا نمرده.  یچ دونمینم-- انیشا

آروم   کردیبازم همونطور که سرمو وصل م یچشما دنیاومد کنارم. با د عیاز بهت در اومد که سر انگار
 ؟ یهست  یحرف بکشم. خودت بگو. ک  تونمیکه نم  نیزبون ا ری از ز--گفت

 خواد؟ی م حی حالم ازم توض نیتر. واقعا با ا وونهید یک ی از  یکیافتادم.  مییچه کسا  ری گ خداروشکر
  یگفت بخواب انیشا یدی. دایعه. نخواب --صداش ساکت نشد  یبشه ول الیخ یچشمامو بستم که ب

 . یریمیم

 که بترسونتش.  زدی ساله حرف م 4با بچه   انگار

 ؟ یهست ی. تو کانی . من پدرامم. دوست شایکه نخواب میحرف بزن  ایب --گفت  دوباره

  با یآخ تغر یدیبهش بگم که با حس سوزش شد یزیچ هیردم و اومدم دهنمو باز کنم باز ک چشمامو
محکم پامو نگهداشت. حاال   یناخودآگاه خواستم پامو تکون بدم که دست گرم  یلیگفتم و خ  یبلند

  ستمود نباریا یواسم. دوباره سوزش ول موندیکردم. وگرنه آبرو نم ونیدو روزه اپالس هیخوبه پاهامو 
 .ادی دهنم و محکم نگهش داشتم که صدام در ن کیآوردم نزد
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آروم باش خب. تموم  --رو موهام و گفت  دیشد. دستشو کش  نیپدرام چشاش غمگ کردمی م حس
 . چشمامو باز و بسته کردم که حداقل دستشو برداره اما دستش هنوزم رو موهام بودشهیم

که  اوردیو از اونور در م  کردیسوزنو فرو م نیا یجور هی.  دوختیانگار داشت سوراخ جوراب م انمیشا
حس کرده؟    یکجارو ب هیحس یب   نی. پس اکنهی م کاریکجاست و چ  قایاالن دق کردمی قشنگ حس م

  دونمیمسوزنو فرو کنه تو زخمم. ن ووانهید نیا ادیصدام در ب  دمیترسیاشک از چشام راه افتاده بود. م
 حالش بده. عفونت نکنه.  انیشا-- پدرام در اومد  یکه صدا دمیچقدر درد کش
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 .شهینم  شیزی نه ان شاء اهلل چ--اومد صداش

بهت  --در آورد و گفت نیسرنگ پر دستش بود. دست چپمو از آست هیپاش اومد سمتم.  یصدا
 که دردت کم بشه. زنمی مسکن م

برداشت و صورتمو پاک کرد   یکرد تو رگم. چند تا دستمال کاغذ یگرفتم جلوش که سرنگو خال  دستمو
 بخوابه.  کمی  رونی ب میبر-- و بعد به پدرام گفت

 رفتنشون خود به خود چشمام بسته شد و دوباره خوابم برد. با

 }پدرام{ 

 همونه؟ نیا--و گفتم رونیاز اتاق اومدم ب انی شا با

 ه؟یده؟ چرا پاش زخم ش ینطوریچرا ا--دمیتکون داد که دوباره پرس یسر
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  نشیشده. تو ماش یچ دونمینم --و دستاشو شست. صورتشم آب زد و بعد گفت   سیسمت سرو رفت
 . یحال افتاده بود رو صندل یدر خونه بود خودشم ب یجلو

 کرده بود؟  ی خودش رانندگ--انداختم باال و گفتم ابروهامو

 . یگ یم ینطوریباشه که ا یرستان یدب  خورهی اشم نم افهیبه ق  ستیبچه که ن -- انیشا

 به خاطر حالش گفتم.--کردم وگفتم اخم

 کرده بود.   یرانندگ یچطور دونمینم --گفت  د یمالی چشماشو م کهی رو مبل و در حال نشست

 شده. یچ پرسمی شد ازش م داریب--

 بفهمه. یزیتا بابا نگفته چ خوامیدور و برش نباش. نم ادیفعال ز--صاف کرد و گفت  سرشو

 همه سال فکر کنم حقشه بدونه.  نیبعد ا--فتمگ  یعصب
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 . گفتیبهش م  شی سال پ 15همون   خواستی. اگه باباش ممیفعال بگ دی حقشه. اما نبا-- انیشا

 . حداقل نه االن که انقدر درد داره.ستین  ی. فعال وقت مناسبگفتیم راست

 }نگار{ 

خواستم بلند شم که شونه امو گرفت    دنشیشدم. سحر کنارم نشسته بود. با د  داریب  یدست یتکونا با
 .  رهی م جیپا نشو سرت گ هوی --و گفت

 برگردوندم. صبح شده بود. سرمو

 ساعت چنده؟ --گفتم یگرفته ا یبرگشتم سمتش و با صدا  دوباره

 .یخوردیم یزی چ هی دیکنم اما با دارتیب خواستمی ساعت دهه. نم--سحر

مدت   هی--پام سوخت که سحر گفت ستادنمی. با استمیشدم که دستمو گرفت و کمکم کرد وا بلند  آروم
 باشه بهتره.  یک ی  نیوزنت رو ا

 کجاست؟  یی. حواسم هست. روشویمرس-- کردم و گفتم نگاهش

و وزنمو انداختم رو   نهیآ یاشاره کرد که لنگ لنگون رفتم توش و درو بستم. رفتم رو به رو یدر به
سرمو و سوزن کبود شده بود.  یواقعا بدرنگ شده بودم. رو دستامم جا انی . به قول شاییروشو

 شلوار.    شیکی پاچه اش شلوارک بود  هیشلوارمم که گفتن نداشت. 

 م؟یبر --پا شد و گفت  دنمیسحر هنوز رو تخت نشسته. با د  دمیاوموم که د رونی ب ییدستشو از

 کنم؟  کاری چ نویا--رم انداختم و گفتمبه شلوا  ینگاه
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. دمشونینپوش هینو نایحواسم نبود. ا  دیببخش--که رو تخت بود اشاره کرد و گفت  ییو به لباسا دیخند
آب بخوره. من  دیگفتم حمومم بره که گفت نه. فعال تا سه روز به زخمش نبا ان ی بپوش. به شا  نارویا
 . دم درم. ایتو بپوش ب  رونی ب  رمیم
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. سحر کنار پله ها رونیو آروم آروم رفتم ب  دمیلباسامو پوش عی. سررونی تشکر کردم و رفت ب ازش
 نکهیاسمم با ا دنیاما با شن ششیبرم پ  خواستمی . مزدی حرف م یک یبود و داشت با  ستادهیوا
 همونجا. ستادمیوا ستمی گوش وا خواستمینم

 . نجاستیفعال که ا--سحر

  یبابا چقدر عصبان یدون یم ؟یبه نگار بزنه چ  یباشه. اگه حرف دیاما نبا--سامان اومد که گفت یصدا
 .شهیم

 باهاش حرف زده. نگرا...  انی شا--گفت سحر

 س عمو باهاش حرف زده. . پ گنیم انیدارن راجع به شا احتماال

بسته شدن در صداش قطع شد. رفتم سمتش که سامان با   یمحکم بستم تا متوجه بشن با صدا درو
 به به. نگار خانوم. خدا بد نده. --گفت دنمید

 . یاری بال مال سر خودت م رونی ب یی ایحق با مادرته که تو خونه حبست کنه. م--که گفت دمیخند

نگهم داشت و نگاه    که سحر فتمیبود از پله ها ب کیاسم مامانم محکم زدم تو صورتم که نزد دنیشن  با
 نگران شده.  ی. مامان االن کللمی. مبایوا  یا--کرد. نگران گفتم

 .ارمش یم  رمی م--و گفت  دییپله هارو دو  سامان

.  دمیرس  رتری کنم د یک یمثل اون پله هارو دوتا  تونستمیکه من نم یی از اونجا یتر رفت ول  عی سر سحر
 انی . اونورشم شازیرو م   ذاشتیرو م وانای. داشت لدمیبود که سمانه خانومو د زیکه م  ییرفتم سمت جا

جواب داد  رومآ  یل یخ انیدادم. شا  ینشسته بودن. کنار سحر نشستم و سالم آروم هیشب یو اون پسر د
 ه.سالم. حالتون خوبه؟ پاتون بهتر شد--اما اون پسره با لبخند گفت

واضح نبود برام. اما االن که   شبیداشت که د یقشنگ یل یخ یمهربون بود. چشما یجور خاص  هی
 قشنگ بود. میل ینه. خ دمیدیم

 

 26 قسمت



 شاه مهر 

36 
 

جاذبه   ش یاز رنگ چشماش مهربون شتری. ب یمشک ی با موها  یآب یو چشما دیسف  بایتقر پوست
انگار کل  رفتی. لپش که گود مشدیقشنگ تر م  یل یخ دیخندیم یداشت. چالم داشت که وقت

بهش   یحس باحال  هیچرا  دونمیاخه پسر انقدر قشنگ؟ نم شدیتو صورتش جمع م  ایدن یایقشنگ
 .  دونمیبود. نم  شی دوست داشتن  افهیبه خاطر ق دیداشتم؟ شا

 بابت کمکتون.   یبهتره. مرس--لبخند زدم و گفتم بهش

 شما.  نطوریهم--گفتم یبلند تر یانداختم و با صدا یبود نگاه نییکه سرش پا  انیشا به

 ام بود. فهی وظ --لب گفت  ریکه بهم انداخت تکونش داد و ز یبلند کرد و بعد از نگاه سرشو

کنار سحر اشاره کردم   هیطرفم گرفت. ازش تشکر کردم و به صندل  لمویلحظه سامانم اومد و مبا نیهم
 سامان.   نیبش-- گفتم کردی داشتم روشنش م کهی و در حال

 . نی من خوردم. شما راحت باش-- گفت دویخند سامان

.  یمال صدرا و حاج  ییچنتا هیاز مامان بود و   شترشی کال اومد. ب  سیم لیروشن شد که س  لمیمبا
هزار بار گرفتمت. چرا خاموش   روزید ؟ازیی نگار کجا--شماره اولو گرفتم که بوق اولو نزده جوا داد عیسر
 ؟یکرد

 . حواسم نبود خاموش شده.د یخش سالم مامان. بب--

  ایبا سحر ب  یصبحونه اتو خورد-- سفارش قطع کرد که سامان گفت یسالممو داد و بعد از کل جواب
 .شبی شده بود د یچ نمی بب

 . مارستانیبرسونمت ب ایب  یپدرام،خورد--بلند شد و گفت انیگفتم که رفت. شا یا باشه

 . رمی. خودم مانینه شا-- پدرام

 اون اطراف کار دارم. منتظرم. --انیشا

که  رونیکرد و رفت ب یکنه رفت. پدرامم بلند شد و ازمون خداحافظ  یخداحافظ یاز کس  نکهیا بدون
 دونن؟ ینم  یزی که چ نایا--گفتم

 . میدونینه. فقط منو سامان و بابا م--سحر
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 خداروشکر. --و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس

. مام  یینجا یزنگ زد گفت ا انیخونه که شا  میرفتیم می داشت شبید--و گفت ز ی گذاشت رو م وانشویل
 .شهینگفتم،نگران م یزی . هنوز به بابا چیخواب میدید نجایا میاومد
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 .زمیدستت درد نکنه عز--

 . امی کار دارم م کمی. من ایاونجاست. بخور ب یصبحانه اتو خورد--زد و گفت  یلبخند بهم

  هیببره. قرصامم برداشتم و با  ادی جمع کردم تا سمانه ب  زوی بودو جارو کردم و م  زیرو م  ی هر چ عیسر
تو. درو باز کردم و رفتم تو که با   ا یکه سامان گفته بود. در زدم که گفت ب  یآب رفتم سمت اتاق وانیل

 .یسوزوند یش یباز چه آت نمیبب نیبش --لبخند گفت 

 اد؟ یسحر ن --و گفتم نشستم

 خواهرش.   شی سحر رفته پ --سامان

بهتون زنگ زدم جواب   ی. هر چزدیحرف م  یجور هیبه صدرا تلفن شد. خب  --گفتم و گفتم یآهان
 .دینداد

 دنبالش. ینگو سرخود رفت --تو حرفم دیپر سامان

 اتفاقا رفتم دنبالش.--

 نگااااااار --سامان

 .شهیتکرار نم  گهید--

 قبلته؟ یها شهی مثل تکرار نم--سامان

 ..اگه الزم باشه مجبورم تکرار کنم. خب.--
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 نگار --سامان

 تکرار نکنم؟--

 نگار --سامان

 . ادامه بدم؟شهیم  یچ نمی باشه. حاال بب--

 بگو.-- بهم زل زد و گفت  یحرص

اونم ازش   یکه حت  هیک ری اردش--بهش گفتم. بعد متفکر گفتم دمویکه شن  ییزای که افتاد و چ یاتفاقات 
 د؟ یترسیم

 از بابا بپرسم. دی. بادونمینم-- تنگاهم کرد و گف  رهیخ

 ساماااان. --

 جدا.  دونمینم --سامان

 .شهیگوشه چشمت جمع م یبندی م  یخال یهنوزم وقت--

 چقدر درسته. دونمیاما نم دونمیم ییزایچ هی--سامان

 .میکن یم  شی بگو. با هم برس--

 که...  دونمی. من فقط مری خب. اردش--سامان

 ه؟یسامان. بگو. اون ک --

فوت کنه و بعدش فرار کرد   تیکه باعث شد بابات تو اون مامور یکس  دمیمن از بابا فقط شن--سامان
 بوده.  ری اسمش اردش

 قاتل بابام زده خواهرمو کشته؟--تنگ کردم و گعتم چشمامو

 شو نگار.   الیخی اگه اون باشه. ب ی. ولدیگفت شا ارویکه اون  یاست. گفت هیفرض  هی نیا--سامان
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سال  15بشه؟  یسال اومده که چ 15بعد  ؟یاما اگه درست باشه چ   دی. آره شادیشا ؟یچ--
 نکردن.  داشیسال گذشته اما پ 15سال.   15سامان،
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فرار کرد و   سینشد. قاتلش تو روز روشن از دست پل   دایقاتلش پ  کهیبابام بسته شد در حال  پرونده
دست   ؟یچ  یعن یبابامو با خونه امون فرستاد رو هوا بعد راست راست راه رفت االنم خواهرمو کشت. 

 شم؟ الیخی مامانمم ببره و خالص؟ سامان ب ادی رو دست بذارم فردا ب

 ممکنه...  یاگه ادامه بد--سامان

 بکشنو خالص؟   مویبعد همه افراد زندگ  رمیم یبترسم که م نیاز ا نمیبش کشتم؟ی م ؟یچ--

 سی . پلهیزندگ نیخوش باشه. ا  انشیو داستان که پا لمینه ف هینه باز ن یا زمینگار عز--سامان
 ؟ یاریب  رشیگ ییخواینتونست بعد تو م

نشستم مثل ترسوها تا همه خانواده   شمیناراحت نم نیاگه نتوننم از ا یحت--جام بلند شدم و گفتم از
 امو بکشه.

 . یدنبالش باش ذارهیبابا بفهمه نم --سامان

 . دیخواهشا مانعمم نباش دیکمکم کن ستیاگه قرار ن-- در رفتم و گفتم سمت

که توش بودم   یکه داشتم رفتم طبقه باال. مانتو و شالمو از اتاق یو با سرعت رونی در اتاق رفتم ب از
نگار. هنوز حالت خوب   یریکجا م-- پله ها گفت نییکه سامان پا  نییه برگشتم پابرداشتم و دوبار

 نشده.

 مامان نگرانمه. منم حرفامو زدم. خداحافظ. -- سمت در و گفتم رفتم

درو که باز   ه؟یانقدر طوالن اطشونیو تا دم در رفتم. چرا ح رونیبذارم حرف بزنه رفتم ب  نکهیا بدون
 خداحافظ. --روهاشو باال انداخت و نگاهم کرد که گفتم. ابدمیپشت در د انویکردم شا
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به زخمت بخوره.    دیکه. فعال آب نبا یدونیم--و گفت  ستادیاز کنارش رد بشم که جلوم وا خواستم
 . یبازش کن مارستانی ب یبر خوادی. نمشهیاتم جذب م هیبخ

 . ریبگ نمیا--گفتم که کنار رفت و گفت یآروم یمرس

 شماره پدرامه. گفت بهت بدم. --کاغذ تو دستش نگاه کردم و ابرومو باال انداختم که گفت به

 . ستی ن  یازی. بهش بگو ن یمرس --کردم و گفتم اخم

شماره اتو   یبهش زنگ بزن  ییباهات حرف داره. از بابا اجازه گرفته. تو نخوا--نگاهم کرد و گفت  سرد
 بهش.  دمیم
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  ینکن  یکار نیهمچ هی دوارمیام--. با اخم گفتمرهیم یداره رو مخم اسک  نمیاعصاب دارم. ا یل یخ من
 . یشیدوستت شرمنده م شیچون خودت پ 

 . ستای. اما فکر کنم شانسشو امتحان کنه بد نیهر جور راحت--کج کرد و گفت سرشو

ندارم. بهتره خودشو سنگ  یمن با دوستت کار--. با اخم از کنارش رد شدم و گفتمکردیم تمیاذ داشت
 نکنه.  خیرو 

 باهات داره.  یاما اون کار مهم--نگاهم کرد و گفت یسرگرم  با

 ندارم. یمن مشکل  یبش عیضا  ششیپ ییخوای. اگه میهرجور راحت--شدم و گفتم نمی ماش سوار

پار کردم و خواستم برم سمت آسانسور   نگیتو پارک  نویماش محکم بستم و راه افتادم سمت خونه. درو
بکشم که دستش نشست رو   غی محکم از پشت منو گرفت. خودمو تکون دادم و خواستم ج یکیکه 

بود ول   یدو سال  نکهیرو با ا یمن که پرستار یاون بو برا یذره  هی ی. حس کردن حتمینیدهنم و ب
اما  رونی ب امیدم و تقال کردم که از گره دست طرف ب. نفسمو حبس کرهیبودم مشخص بود چ کرده

 یاز کمبود هوا اون ماده ارو نفس بکشم انگشتا نکهیلحظه قبل از ا نی. نفس کم آوردم و آخرشدینم



 شاه مهر 

41 
 

ن  یکه کنار انگشت اشاره صدرا بود. آخر یدیکل یآشنا  هیخالکوب دمیصورتم و د یدستش اومد جلو
 شد.  اهیس یو بعدش همه چ دی. صدرا فهمدیبود. فهم نیکه تو ذهنم تکرار شد ا یزیچ

 }صدرا{ 

و مرگ   ش یکه توش بودم بشه اما فضول یهچل  ریدرگ  خواستمیبفهمه. نم یزیچ خواستمی . نمیلعنت
به خاطر سهل    دیفهمیم  دیکه نبا ی. کس دیفهم دیکنم؟ سع  کاری چ نیکار دستش داد. حاال من با ا اسی

.  کنارکنم؟ دوباره نگاهش کردم و موهاشو که تو صورتش بود دادم  کاریحاال من چ دیمن فهم  هیانگار
دوباره نگاهش کردم.   اد؟یم شیپ گهید یجا هیمشکل از  هی کنمی م یکنم من؟ چرا هر کار کارتیچ

 .ینبود  ری گیگندو کثافت کنم؟ کاش پ  نیتورو وارد ا یبود. آخه من چطور دهیپر  یلیرنگش خ 
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 }نگار{ 

. چشمامو دوباره بستم و محکم به کردی به صورتم چشمامو باز کردم. سرم درد م مینور مستق دنیتاب با
 پس. چه خوش خواب. یشد  داریب-- گفت ییآشنا یهم فشار دادم که صدا

برم بهشون  -- گفت یکه با لبخند چندش باز کردم  هویبود که با صدرا بود. چشمامو   ارویهمون  یصدا
 بگم خانوم به هوش اومدن.

و پارچه   اهیعالمه چوبو تخته و جعبه س هیبه اطراف کردم.  یباز و بسته شدن در اومد. نگاه یصدا
 یها هیتو ما زیچ هی یفلز ی صندل هیبدرد نخور. منم وسط اتاق به   زیم زی چ یسوخته و کل یها

.  ودصدرا. صدرا ب  هیشدم. اون خالکوب  هوشی ب  نگیبسته شده بودم. تو پارک کی پارک اما کوچ مکتین
پس نگار  --اومدن تو. مرده اومد جلوتر و گفت رمردیپ  هیصدرا. دوباره در باز شد که صدرا و  یری بم
 . ییتو

 . یکرده بود میکجا قا  ویخوب  نیصدرا خواهر به ا--بهش نگاه کردم که با لبخند گفت  یعصب

 . ستیاون برادر من ن--نفرت به صدرا نگاه کردم و گفتم با

 . یتو گروهمون باش یتونیروت حساب کرد. گفت م یل یخ  یول-- هیریپ
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 . یتو غلط کرد--صدرا نگاه کردم و گفتم به

 یاومد ییکه. خودت جا  ستیصدرا ن  ریبه اعصابت مسلط باش. خب تقص -- نگاهم کرد و گفت هیریپ
 .  یومدیم دیکه نبا

 ؟ یزن یکجا اومدم؟چرا حرف مفت م --

 . فکر کنم مال تو باشه. نیافتاده بود رو زم نمی. ایشد  یزخم یتو اون کارخونه تو نبود شبید--اروی

-- خبر گفتم یاز کجا آورده؟ ب نویکه دستش بود جاخوردم اما ظاهرمو حفظ کروم. ا یپابند دنید با
 . دیگیم  یچ فهممینم

 کن.  د،صبریسع --سمتم که صدرا گفت ادیبداد دست صدرا و خواست   پابندو

وسط راه  دی. سعومدهین نای. انگار پسر خاله اشه. دو برابرش سن داره ها. البته،احترام به ااوهو
 . بذار تنها باهاش صحبت کنم.  کنمی حلش م--و برگشت سمتش که صدرا گفت  ستادیوا

 رفت.   رونی کلمه رفت سمت درو از اتاق ب هی یلحظه نگاش کرد و بعد بدون حت چند
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 }صدرا{ 

 دیو خب. در اون صورت سع شدینم  یراض رفتیم  شیپ یطور نیکنم. ا کار ی چ دمیفهمی نم واقعا
 زنده بمونه.  ذاشتینم

  کردیزانو زدم. تمام مدت با نفرت به حرکاتم نگاه م یصندل یرفتم جلو تر و رو به رو  دیاز رفتن سع بعد
 بود انگار آماده حمله است.  یجور  هی و چشماش

 .یقبول کن  دیاما با یانجام بد ییخوای کارو نم نیا دونمی. منیبب--چشماش زل زدم و گفتم تو

 د؟ یبا-- باال انداخت و گفت ابروهاشو
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نگار. االن وقت  --نگه داشتم و گفتم شوی. صندلفتهیبود ب کی عقب نزد دیشدم که خودشو کش خم
  یقبول کرد باهامون همکار یخواهر من  دهی. االنم چون فهمذارهیزنده ات نم  دی. سعستی ن یلجباز

 . یکن

. ستمیباشه باشه. من برادرت ن --تو حرفش و گفتم دمیکه پر ستمیخواست بگه من خواهر تو ن  دوباره
از گروهشون  میه اشو با قطعات بابا از تهران رد کردمحمول نیآخر نکهینگار،قرار بود بهد از ا نی بب

کنم. اما   دایپ رویاردش  تونمینم رونیب  امیبه هم زد. اگه ب ویهمه چ اسیاما نشد. مرگ  رونی بکشم ب
 کنم. دایارو پ  کهی کن. بذار بتونم اون مرت ی. همکارشهیکنم م  یاگه باهاشون همکار

 م؟ یبدبخت کن مردمو میبشم که بزن یویبا شما  امی ب-- نگار

 . یکن یشدنو مداوا م  یکه زخم  یی. کسایکنی تو کار خودتو م ؟یچه بدبخت --

 همدست بشم؟  یمشت قاچاقچ هیبا -- نگار

 ؟ یکشت بکن اسمنویکه  یکردن کس  دایپ  یبرا یتالش  چیه ییخوای نم--

 دنبالشن.  سایپل-- نگار

  ستنی ن ییتمام. اونام کسا  یعنینخواست  ی وقت یحاج  زاس؟ی چ نیبه فکر ا سی پل یواقعا فکر کرد--
 . فتنیب  سی پل ریکه گ

 . بفهم.کنمی....نمیکار چیمن...ه--نگار

از عالقه اش نسبت به خاله پروانه استفاده کنم اما  خوامی و نگاش کردم. واقعا نم  دمیکش یق یعم  نفس
 کرد.   شیراض شهینم یا گهیخب. واقعا جور د

صورتش و   یگرفتم جلو لویفرستاد. مبا لمیزنگ زدم. قطع کرد و برام ف ارشیدر آوردمو به ک  لمویمبا
کار   خوادیم  دمیخفه بشه نه؟ سع  تونهیبا نشت گاز م یعاد   یلیمامانته. خ گه؟ید ین یبی م نویا--گفتم
 راحت کنه.    لویعزرائ

با پاش لگد زد که خورد تو چونه ام و حس کردم فکم شکست. با کف کفشش   یول  یچطور دونمینم
  نیمادر خودتم بود هم ؟یدار کاری با اون چ  یعوض-- و با داد گفت ن یام و انداختم رو زم نهیزد تو س

 ؟ یکردیکارو م 
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دفعه  نیاگه ا یول  یبر یتونی. تو م دهیکار سع--گفتم دم یمال یچونه امو م کهیجام پا شدم و در حا  از
داد اما تو مرگ مادرتو انتخاب   یبهتر  شنهادیبهت پ دی. سعستین  ریشد بدون کار اردش  شیزی چ یکس
 .یکرد

 دمیول منگار،ق--نگاهم کرد که خم شدم و گفتم تی عصبان ای کردم اشک تو چشماش جمع شد.  حس
که   یاز بند کنمی کن. بعد هردومونو آزاد م یمدت با من همکار هی. یکن  ینذارم مجبورت کنن کار خالف

 ساخته  دیسع

فقط به خاطر جون  --بور که اگه دستاش باز بود تا االن مرده بودم. چشماشو بست و گفت  یجور هی
لجن   نیمنو از ا یبتون  ویبعدش به قولت عمل کن   دوارمیکشته. ام اسمنویکه  یکردن اون  دایمامانم و پ

 . رونی ب  یبکش

 

 32 قسمت

 }نگار{ 

 نگ...--عقب که گفت هیصندل نشستم

 برو.  یبر ییخوای حرف نزن. منو برسون خونه بعد هر جا م--تو حرفش و گفتم دمیپر

 . یدرمان کن دیشده. اونو با  یزخم یریاز بچه ها تو درگ   یکی گروه.  یاز خونه ها یکی  میاول بر--صدرا

  رمینگاه کردم. م رونیو دستمو گذاشتم روش و به ب  یبزنم پاهامو آوردم رو صندل  ی حرف نکهیا بدون
. حاال رهینم  یکیکه  شمیم لهی. فقط وسدمیکه انجام نم  ی. کار خالفگهیو خالص د کنمی درمانشون م

د تو  یکه صدرا باز پر دمیکش یحرف نفس راحت  نی. با اضهیمر هیباشه واسه من فقط  میطرف جان 
 . یخواست باش دیچرا اما سع دونمی. نم دی. به مناسبت اومدن پسر سعهیمهمون هیپنجشنبه --آرامشم

 رو ندارم.   ایباز نیمن حوصله ا--

 .میمجبور--رخش نگاه کردم که گفت می برگشتم و به ن  یعصب

 لمه.ک  نیاجبار اجبار اجبار. لعنت به ا--لب گفتم ریز
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 از من نداشته باش.  یی. اما انتظار لبخند و خوش روامیم--و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس

 باشه. اخم کن.--زد و گفت  لبخند

 

 33 قسمت

. تا چند روزم به  ارنیسرمت که تموم شد بگو درش ب --که بهم داده بودن جمع کردم و گفتم ویلیوسا
 بخوره. پانسمانشم هر روز عوض کن.   دیدستت آب نبا

غولو نداشت. صداشم مثل  کلی بود. ه یتر یآدم آروم و معمول نیا دیسع ی تمام قلچماقا برخالف
 . حواسم هست. یمرس --نبود. آروم گفت  یموتور خراب جاروبرق 

 نه؟  یدیجد--پاشم که گفت  خواستم

 حساب کرد. شهیهستم. روم م یکاره ا هی. منم لمیاالن عل  نیمنو نب--نگاهش کردم که گفت فقط

 خوش به حالت. -- تکون دادم و به مسخره گفتم سرمو

که، پسر   یدون ی. میندازیم سمییر  ادی. منو یروم حساب کن   یتونیبود، م یاگه مشکل--و گفت دیخند
 .رانی. برگشته ادیسع

 بندازم؟   یجان  هیپسر  ادی  نویا دیمن با چرا

 تموم شد؟-- که صدرا از رو مبل پاشد و گفت رونیبگم بلند شدمو از در رفتم ب  یزی چ نکهیا بدون

 م؟ یبر-- دیتکون دادم که دوباره پپرس سر

. دستامو دوباره شستم و زودتر از صدرا که داشت با  یی سر تکون دادم و رفتم سمت دستشو دوباره
 . نییرفتم پا کردیم یخداحافظ   که اونجا بودن ییکسا هیپسره و بق
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 . میآماده ام. بر-- و به صدرا گفتم رونیدر اتاق رفتم ب یصدا با

 . امی من م نییبرو پا --تکون دادو گفت  سر

 . نجایا ای نگار. ب-- اومد یحاج  یکه صدا رونیب رفتمیم داشتم

 ؟؟ یری کجا م-- که گفت ششیپ رفتم

 دوستامون. شی پ میریبا منه بابا. م--حرف بزنم که صدرا گفت خواستم

 . دیمواظب خودتون باش--تکون داد و گفت یسر یحاج  م؟ یکرد دایمشترک پ یتا حاال دوستا  یاز ک ما

در آسانسور بسته بشه صدرا   نکهیاما قبل از ا  رونیهاش گوش بدم. رفتم ب هیبه توص نستادمیوا گهید
 دمی از همونجا فهمفرودگاه.  یبود ومدهیاومدم ن یوقت --و اومد تو. بهم لبخند زد و گفت  دیرس

 .گهید میدبچه بو  ره؟ی نم ادتیشدم. چرا تو  یکه تو کرد  ییکارا الی خی من ب ی. ولیاز رو بست  رویشمش

تهش در مقابل پسر عموهاش پشتم  مینبود. هر چقدرم زد و خورد داشت یا نهی. کال کگفتیم راست
.  رونی ب ای ب-- و گفت دیکه خند نهیچرا باهاش مشکل داشتم. برگشتم سمت آ دونم یخب نم   یبود. ول

 . یطفره بر خوادینم

. چندتا معامله  ستین  ریجشن امشب فقط به مناسبت ورود پسر اردش --که گفت میشد نشی ماش سوار
ز  ا ی کی ای اون، دیاما شا ستیکه قراره معامله کنن ن ییجزو کسا ری اردش دونمیم قراره انجام بشه. م

 نشو.  کیبهشون نزد ادی. زادی افرادش ب

 ؟ یمعامله چ--

 مواد؟--نگاهم کرد که گفتم فقط

 نه.--برگردوند و گفت  سرشو

 بدن؟ یاعضا--گفتم تی باال انداختم و با عصبان  ابروهامو

 دارو. ؟یکنیم  شیسینه بابا. چرا انقدر پل -- و گفت  دیصورتم خند تو
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 کنن؟ ی دارو معامله م--

 .کننی رو هم وارد م یسر  هی کننی دارو رو از کشور خارج م یسر هی--تکون داد و گفت سرشو

 ؟یا  کارهیوسط چ  نیتو ا--

کنن با   ی بابا رو راض  خواستمنی م نجای. االنم که اومدم اگرفتمیم لیاونور بودم تحو یمن وقت--صدرا
 لیتحو  گهید یک یاونجام  تا سر مرز  میاز تهران رد کن  گهید یکه قراره صادر کنه به شهرا یقطعات 

 . گرفتیم

 است؟  کارهیچ  ریاردش--دادم و گفتم هیتک

 است.  قهیکه تو کار عت  دونمی. فقط مدونمیازش نم  ادیز--صدرا

خونه  نی. واسه همنداختنیم ریگ  رویداشت که اردش ییزا یچ رفت ی بود و احتمال م سی. بابام پل قهیعت
 خواستمی. ملدایشب  دیمامانم خر یبرا میبابا توش بود منفجر کرد. اون شب ما رفته بود یامونو وقت

 . سوختیم شی برگشتم،خونه داشت تو آت ی. وقت نمیبچ زیم
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برد تو کنار چندتا    نویباز کرد و ماش  موتی خونه ارو با ر  هیبستم تا بهش فکر نکنم. صدرا در  چشمامو
 پارک کرد.  گهید نیماش

. دستاشو زدیم  نیبود اما چشماش غمگ یسمتم و دستشو آورد سمت صورتم. صورتش عاد شتبرگ
. اما امشب،هر یوقت منو به عنوان برادر قبول نکرد چی ه دونمیم--گذاشت دوطرف صورتم و گفت 

 کس جز من اعتماد نکن. باشه؟  چیشد،به ه  که یچ

 باشه.--چشاش بود که آروم گفتم ری تاث احتماال

و   دیپشت ناخونام کش یدست د یزد و انگشتاشو حرکت داد سمت بازوهام و رو دستم که رس  لبخند
 بعد ازم جدا شد. 

 و؟یکردن همه چ یت یامن نهمهیبه خاطرش ا هیپسره ک نیا--و اومد سمتم که گفتم میشد ادهیهم پ با
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 که.  شیدید--نگاه کردم. لبخند زد و گفت  بودن  اطیکه تو ح یو افراد   نایبه دورب  بعد

 . نجایاومدم ا ستیدو روزم ن  دمش؟ید یمن ک --باال فرستادم و گفتم  ابروهامو

 پس تورم سر کار گذاشته.  --و گفت دیخند

 ؟ یک--

 .یزخمشو پانسمان کرد روزیکه د ی. هموند یسع الد،پسریم--صدرا

 ه؟ یری پ نیپسر ا یپسر به اون جوون--

 . اینگ ینطوریا دیبچه دار شده. جلو سع ریآره. از زن دومشه. د--صدرا

 .یریپ --از درم تو که دستمو گرفت و باهام همقدم شد و گفت  خواستم

آروم بود و هرکس داشت با    یلینبود. همه جا خ  یمهمون ن یاصال تو تصورم همچ میسالن که شد وارد
شه.  یبود که فقط تو صداها قاط   یحددر  کمیموز ی. صدا کردیصحبت م   زیم هیدور  شیبغل دست

 . ایلباساتو مرتب کن بعد ب --و گفت یصدرا منو برد سمت اتاق

  یکمربند پهن داشت. بلند بود ول هیبود و  یمشک رهنم یکردم. پ  زونیتو و مانتو و شالمو آو رفتم
که صدرا   رونیبود. رفتم ب دهیپوش میحساب نکن  نشویداشت. آست یگرد قهیبود و  یحلقه ا ناش یآست
 م؟ یبر-- کنارش و گفتم ستادمی . واکردی نگاه م ویور هی داشت  واریبه د هیتک

 . میبر-- گرفت و گفت دستمو

 بود. ستادهیبود. کنارش همون پسره که دستش داغون شده بود وا دیکه سع یسمت میهم رفت با
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شد. آروم با انگشتنم زدم رو دستش  ادیصدرا رو دستم ز یزد که فشار انگشتا ی لبخند دنمیبا د دیسع
 ...یبگ خوادیشد. نم  ری. ددونمی م --گفت دیکه فشار دستشو کم کرد و به سع

 .  تهیشگیکار هم-- و گفت  دیخند دیسع
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 .یات بر اومد فهی خوب از پس وظ  روزیکه د دمید--برگشت سمت من و گفت بعد

 . کردمیپسرته با آمپول هوا تمومش م دونستمیاگه م--

  یکرد کارشی . بابا چیدونست یخب. خداروشکر که نم--و گفت  دیخند الدیفقط نگام کرد اما م سعسد
 که به خون همه امون تشنه است؟

بازه. صدرا دستشو  ششین شه ی. همیرو آب بخند  ی. اله دینفرت نگاهش کردم که دوباره خند با
 .  میمردم بزن نیب  یچرخ هی میری ما م--گفت  انداخت دور شونه ام و 

که  یزی دور بمون. اون چ یتونیتا م الدیاز م--صدرا خم شد و کنار گوشم گفت میاونا که دور شد از
 . ستین  دهیظاهرش نشون م

 هیبود اما  یمعمول  یلیخ یقهوه ا  هی نکهیبهش نداشتم. چشاش با ا یحس چندان خوب خودمم
 .ی کردینگاش م  یوقت دادیبه آدم م  یحس بد

از   یکی دی به اطراف بود. شا شتری که دور هم نشسته بودن. حواسم ب گهیآدم د یسر هی ش یپ میرفت
سالن و نگاهمو گردوندم   گهیاومده بود. دست صدرا رو ول کردم و رفتم به گوشه د نجایا ری افراد اردش

هم  بامتشخص نشسته بودن  ی ل یخ  یلیعده آدم خ هی مثل  یعاد  یلیخ ونیبه اطراف. خانوما و آقا 
کردن  دای پ یداره. اگه کارم برا ان ی جر یشوم یحرفا چه نقشه ها نیا ری. معلوم نبود ززدنی حرف م

و   ستادی پسر اومد کنارم وا هیهمه ارو جارو کنه ببره.   ادیسامان ب زدمینبود زنگ م رشونیگ  ریاردش
بگم اما  یزی چ هیدوست داشتم بهش  یل یخ  د؟ییصدرا دیبودمتون. همکار جد دهیتا حاال ند--گفت

 گفتم؟ یچ یدیفهم--ساکت به صدرا نگاه کردم اپکه دوباره گفت

 جواب بدم.  خوامیآره. منتها نم --

 . یکامران،به نظرم بهتره بر--از کنارم اومد الدینحس م  یبگه که صدا یزی چ خواست
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منو   یخواست یخب،دکش کردم. حاال بگو چرا م--گفت  الدیون دور شد که مازم  عیسر یلی خ کامران
 ؟ یبکش
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کله گنده ها. بعد از مرگ   شیرفته پ-- و گفت  دیصدرا کجاست. خند  نمیدور و برم نگاه کردم که بب به
 . رفتن نقشه بکشن.رنیکه با پسرش ارتباط بگ ننیدنبال ا ایل یخ  ریاردش

  یبدون   نارویا دیتو نبا دیشا ؟یدونیم--که دوباره گفت  دمیاشتباه شن  دیلحظه هنگ کردم. گفتم شا هی
 اما...

 ؟ یچ--تو حرفش و گفتم دمیپر

 ... سکیاما من ر یرو بدون  نایا دیتو نبا دیشا گمیم--الدیم

 مرده؟  ی. کگمینه. قبلشو م --تو حرفش دمیپر دوباره

 ش؟ی شناختی. توام مگهی د ری اردش--و با خنده گفت واریداد به د هیتک

 مرده؟  یک--شدم و گفتم کتری نزد  بهش

 . میدیاول فهم یاما ما همون روزا دوننینم  ایلی. هنوزم خ شی دو هفته پ--الدیم

من از   م؟یتا پبداش کن میبمون نجایداد ا شنهادیمرده و به من پ دونستی. نامرد. میعوض  یصدرا
 ؟ ییکجا--دستشو تکون داد و گفت الدی. مرمی مرده انتقام بگ

 صدرا کجاست؟ --نگاش کردم و گفتم یعصب

 گفتم که. تو جلسه است.--الدیم

 باهاش کار دارم.--

 .شهیحرفاشون تموم نشه نم ی . تا وقتشهینم --الدیم

. رفتم سمتش و دستشو گرفتم و مومدیم نی . داشت از پله ها پابدمشیبگم که د یزیچ خواستم
 ...نگار با توام... میریم میشده نگار...کجا دار یچ--. با تعجب گفترونی ب دمشیکش

 ؟ها؟ یبهم دروغ بگ یخواستی تا کجا م --دستشو ول کردم و گفتم اطی ح تو

 ؟ یچه دروغ--تکون داد و گفت سرشو
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  رشیکنم که گ یا تو همکار. بعد من قرار بود بشیوقت پ  یل یمرده. خ شی وقت پ یل یخ  ری اردش--
 بشه.  یگله خالفکار؟ که چ هیتو  یمنو به دروغ آورد م؟یبنداز

جواب صدرا. جواب  -- گفت و به آسمون نگاه کرد که گفتم  یبست و به ساعتش نگاه کرد. نچ  چشماشو
 خالف؟  نیتو ا یدیاون کش یمرده تو منو به هوا یبده. اون عوض

 عقب... دمیکه خودمو کش رهی بازومو بگ خواست
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 برات. اما امشب نه. دمیم  حینگار،توض  نی بب -- کرد و گفت یپوف

 ؟ یقراره به هم بباف یدیجد یچه دروغا ؟یح یچه توض--

 . من اون موقع مج...ستیدروغ ن--صدرا

  غیکه بعد ج شی شونیزد رو پ   تیقطع شد. به ساعت نگاه کرد و با عصبان  یزن  غی ج یبا صدا حرفش
. دستمو گرفت و  مومدیم نیرو زم   یمثل زدو خورد و پرت شدن صندل بیغر بی عج یون خانم صداا

 نداره. یبا تو کار ی. کسرونی االن برو ب نیبب--گفت

نگهشدارم.  تونستمیسمت در. نم  دیدستمو از دستش بکشم که محکم تر گرفت و منو کش خواستم
با من   یک ه؟یصداها چ  نی. استی تنم ن  یزی. من چستایوا-- گفتم شدمیم دهیکه دنبالش کش  یدرحال 

 نداره؟  یکار

از پشت دستمو   ی کی حرکت  هیکه تو  فتادم یپرت شد منم داشتم باهاش م  هویبگه که  یزی چ خواست
 پهلوم حس کردم. یرو رو یزیجسم ت  هینیگرفت و بلندم کردم که سنگ

 نداشته باش.  یولش کن. با نگار کار-- داد زد یاسلحشو گرفت طرفم و عصب صدرا

  سی . پس همکار پلیبود زی از اولم برام شک برانگ--الدیم ی خنده از پشت سرم اومد و بعد صدا یصدا
 بچه زرنگ؟  یبود

 هست.  نیپرونده ات سنگ ینطوری. هماریدر ن  یبچه باز الدیم--صدرا
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اونور.   ی ندازیجلو. اسلحتم م یی ای نم-- چاقو رو گذاشت رو گردنم و گفت ادیجلو که م ادیب  خواست
 منه.  یکه،خواهر کوچولوت تو دستا ین یبیم

 طرف تو منم نگارو ول کن.  الدیم--صدرا

 ولم کن آشغال ترسو. --چاقو بهش نخوره و گفتم غهیکج کردم کا ت  گردنمو

 بده. زود باش.   نتویماش  چیتوام سوتو خفه شو...--رو دوباره برگردوند رو گردنم و گفت چاقو

گفتم که   یقطره قطره خونو رو گردنم حس کردم و اخ  ختن ی بگه که سوزش و ر یزی خواست چ صدرا
 احمق؟  یکن ی م کاری چ--صدرا با داد گفت 

 و اسلحه  چیسو--الدیم

نگارو ول  --و گفت  الدیاسلحشو انداخت سمت م چوی. صدرا سوشدیم شتریهر لحظه ب یریدرگ یصدا
  کن.

 .ن یاونور بش--و گفت نی عقب عقب رفت و من انداخت تو ماش  الدیم

. خواستم بهش لگد بزنم که  دایدزدیجدا داشت منو م یمردن  نی. اینه حرکت  یکرده بودم. نه حرف  قفل
تو دلو روده ام. چاقوش داشت   ره ی م کنهی که حس کردم االن پوستمو پاره م یچاقوشو فشار داد. جور

به صدرا   وبغلش که بعد خودش سوار شد  هیراننده رفتم رو صندل  هی. از صندل اوردی به پهلوم فشار م
 ن؟ ی فتیول کنم که دنبالم ب  نویا--گفت

رو بازوم انداخت که از درد خم شدم. صدرا داد زد و   یبا چاقو رد ادیکه م اد ی خواست جلو ب صدرا
 احمق؟ یکنی م کاری چ--گفت

نترس. خواهرت ارزش نداره دستامو به خونش آلوده کنم. تا خودش  --روشن کرد و گفت   نویماش الدیم
 دنبالش نگرد.  ومدهین  یعمود ای یافق

  میسیپل نیماش چیرفت. ه رونی روشن کرد و از خونه ب نویبگه ماش یزیصدرا بتونه چ نکهیاز ا قبل
زد. حمله   وی و خواستم درو باز کنم که قفل مرکز رهینبود. انگار مغزم تازه کار افتاد دستمو بردم به دستگ

 چموش نباش نگار. --ضربمو دفع کرد و گفت لشی کردم سمتش که با دست عل
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 . ولم کن برم.  یعوض  یمنو چرا گرفت--

 کرد.  هوشمی زد و ب به گردنم ین یلحظه غافل شدم که با کنار دستش ضربه نسبتا سنگ هی
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 }صدرا{ 

.  دیاز پشت دستمو کش یکه اونجا بود رفتم و خواستم سوار بشم که کس یا گهید نی سمت ماش عیسر
   ؟یبود یتا االن کدوم گور--سامان داد زدم دنیبرگشتم و با د

 . نگار کجاست؟ امیاوضاع داخل خوب نبود. نتونستم ب--عقب رفت و گفت  کمی

  یهمکار یمن گفتم در صورت --پشت سرم کوبوندمش و گفتم نیو محکم به ماشاشو گرفتم  قهی
کار من بود. نگارو گروگان گرفت تا بهش   دیفهم الدیبود مراقبتت؟ م نی. ایکه مواظب نگار باش  کنمیم

 نشم و بردش. مگه من نگفتم چندتا مراقب بذار براش؟  کینزد

 ببردش؟  ینگارو برد؟ چرا گذاشت-- گفت دهیکنار تا ولش کنم و متعجب و ترس دیکش خودشو

کردم نتونستم نه بگم. احمق چاقو   ری گ ی. تو رودرواس گهید دیببخش --که زده بود گفتم یاز حرف یعصب
 . ادیبرم یبگ یهر کار وونهیاون د بکشدش از دمیگلوش. ترس  خی رو گذاشته بود ب

 شد آخه؟   ینطوریچرا ا--و گفت دی تو موهاش کش  یدست

که که دادمو کجا   ینیاون نگ--برداشت سمتم و گفت زی خ  هویاومده باشه   ادشی یزی انگار چ بعد
 ؟یگذاشت

افتادم که دستمو نوازش وار تا دستاش   نیتو ماش شی چند ساعت پ ادی . دینور به دلم تاب  انگار
نداشته باشه و ازش جدا نشه. ناخناش   دیبذار که د ییجا  یگفت--. رو کردم به صدرا و گفتمدمیکش

 ناخن شستش.  ی بلند بود،چسبوندم رو

 بود.  ابیرد  نیاون نگ  ری. زمیکن یم  داشیپ-- و با لبخند گفت دیکش یق یعم  نفس
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 نکندش؟ --گفتم ینگران  با

  دهیکه چسب ییفقط با دستگاه از جا نیاداره. اون نگ می بر دی. باایب  عینه. سر--تکون داد و گفت  یسر
 ...شهیکنده م
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 { ی}راو

مگه من --و گفت  زیپرونده ارو پرت کرد رو م  نیروزا از دستش در رفته بود آخر  نیکتاب ا حساب
 کامران؟ ارشی نگفتم حواست بهش باشه و ب

آقا به خدا حواسم بهش  --بود و گفت  ینگاه کرد که سرد تر از هر وقت شیچشم ها به دهیترس  کامران
بمونم. بعدم  شتریاومد. نتونستم ب یپسر مهدو هوی. اما رونی ب ادی ب زدمی بود. داشتم باهاش حرف م

 تونستم در برم.  یبا بدبخت  ن یتو خونه. باور کن ختنیر  سایپل

تو   رهی خ   کرد و زی م یگاه بدنش رو هیدستشو تک دادیخطر م  یکه بو یوحشتناک هیخونسرد با
رو  گهیساعت د 48مهمه که اون دختر تا   نیمن فقط ا ی. براستیبرام مهم ن -- کامران گفت یچشما
 نشسته باشه. یخط و خش  چیه ،بدونیصندل نیمن،رو ا یبه رو

اتو   کهی ه هر تنباش نجاینگار ا گهیساعت د 48--و گفت ستادیبگه که صاف ا  یزیخواست چ کامران
 خونه جمع کنن. حاالم برو. نیگوشه ا هیاز  دیبا

و رفت سمت   دیکش ی قیاز اونجا دور شد. نفس عم هیکارساز بود که کامران در ثان دشیتهد انگار
کرد  یبه شماره مورد نظرش مکث  دنیدر آورد. با رس لشویانداخت و مبا رون ی به ب یپنجره،نگاه

 شده؟  یچ--د یچی تو گوشش پ یگرفته ا یآخر تماسو برقرار کرد. صدا  یول

 ه؟ی . دستور چ ارنشیدارن م--و گفت دیکش  زیرو م  یفرض یخط ها مرد

به گروه ملحقش کن. ما اون دخترو الزم   یتون یم یبا هر روش-- و آروم گفت  دیپشت خط خند مرد
 باشه،اون طرف برنده است.  ی. اون دختر طرف هرکمیدار
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 }نگار{ 

 . خواستم دستمو ببرم سمت سرم که نتونستم تکونش بدم. زدیهام نبض م قهی و شق  کردی درد م سرم

 جیباز کردم و به اطرافم نگاه کردم. چشام هنوز به نور عادت نکرده بود،سرمم گ یبه سخت چشمامو
بود اما   کی شد. اتاق تار  یعی. چند بار محکم چشمامو رو هم فشار دادم و باز کردم تا رنگا طبرفتیم

 فضا رو روشن کرده بود. ی که از پرده رد شده بود تا حدود دینور خورش 

درب و داغون بسته  یل یخ هیچوب ه یصندل هیبود اما من وسط اتاق به   یمجلل و با شکوه یلی خ اتاق
ن دادم بلکه بتونم دستامو باز کنم اما انقدر سفت بسته شده بودم که حس  شده بودم. خودمو تکو 

.  بودمعلوم ن رونی از ب یچیبفهمم کجام اما ه دیحسه. اطرافمو نگاه کردم تا شا یدستام ب  کردمیم
.  دمیجلو که کنار در رس دمیکه خودمو جلو بکشم. چند بار پر شدیبسته بودن اما م یپاهامم به صندل 

امشب که تموم  --د یرسیمشخص تر از همه به گوش م الدیم یدا و همهمه بود. اما صداسرو ص رونیب
باهاش بکن    یخواست ی. اون دخترو تا سر مرز الزمش دارم،بعد اون هر کارشمیم یشد من راه

 پاش به تهران برسه.  یذاریبه من ربط نداره اما نم نای. ایداریم  ش،نگهشی فروشی م ش،ی کشیم

. اما  نیبه پهلو پرت شدم و سرم محکم خورد زم یدر باز شد که با صند هویاما  ومدین یا گهید یصدا
  هیبا   خنده اش اومد بعد از بازوم گرفت و ی. صداکردیبود که تو آرنجم حس م  یبدتر از اون درد

 . یبود ستادهیکه گوش وا نمیب یبه به. م-- حرکت بلندم کرد و گفت

 بزدل خاک برسر.  یترسو یعرضه  یب--و درد گفتم  تی عصبان با

که تو دهنم جمع شد. اسن بار از پشت افتادم   یچشمم بود و خون  ریکه حس کردم درد ز یزیچ  تنها
-- دوپاش نشست و گفت  یصورتم رو ی. رو به روشهیو حس کردم مچ دستام داره خورد م نی زم یرو

دختر   یانقدر بلبل باش  یتونیبعدشم م نمی . ببیفقط منتظر امشبم. امشب که تموم بشه توام تموم
 ؟ یج حا

. اگه قرار  زمی به کاهدون عز یزد--پاش و با درد گفتم یدهنمو تف کردم جلو یام گرفت. خون تو خنده
 .یری بگ  یتونینم  یبر باج گرفتنه از حاج
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پس   امی نم رونیب  نایزدم. تهش که زنده از دست ا یکرد که لبخند حرص درار  شک تو چشام نگاه با
 ؟ی زنیم یحرف   نیچرا همچ--تو هم گفت  یبذار زخمامو بزنم. با ابروها

 اول بلندم کن بعد. --نچ کردم و گفتم نچ
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 نه تو...  رمیگیم  میتصم  نجایمن ا--لگد زد تو پهلوم که تو خودم جمع شدم و گفت  با

 .ستمی آها. خب منم قرار بود پاسخگو باشم که االن ن--زدم و گفتم  ندپوزخ

 ارم؟ یبه حرفت ب  ای یزن یحرف م--لحظه نفسم رفت. با داد گفت هیپهلوم زد که  هی یا گهید لگد

. چه حرف بزنم  یذاریمنو که تهش زنده نم --و با درد گفتم  نیدهنمو دوباره توف کردم رو زم یتو خون
 چه نزنم.

 . مگه نه؟یکشی م یدرد کمتر یکه بدون یانقدر باهوش هست یول --پشت بلندم کرد و گفت  از

 ؟ یکنیبچه خر م --خنده و گفتم ر یقاط زده بودم. بلند زدم ز کامال

من   نکهی. فقط استاین یمهم  زیخب. باشه باشه. اژدها نشو. چ لهیخ --که گفتم کردینگام م خصمانه
. از من فهی ظع نتونیخبرچ کم ی که بخواد نگرانم باشه.  ستمیسعادت ن  یتر حاج مصطف اصال دخ

 اخراجش کن.  یشنویم

 کرد.  ی. صدرا تو رو خواهرش معرف یستیدخترش ن ی چ  یعنی--اخم گفت با

  خیسنگ رو  ییخوایندارم. پس اگه م یارزش  چیه یحاج یکثافت. من برا نیبب --زدم و گفتم  پوزخند
 اصال بهش زنگ نزن. ینش

 ؟ یاونو نکشم وسط عوض یکه پا  یگ یدروغ م یدار-- شد و سرم داد زد خم
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  یچ یدونی کارو برام بکن م نیا دمیدخترتو دزد ی. اگه بهش بگزمینه عز--عقب و گفتم دمیکش سرمو
وقته خانواده   یلی. دختر من چند ماهه که مرده. آره پسر، من خ اریدر ن یمسخره باز گهیم گه؟یم
 دارم. ن

 رفت.   رونیبگه از در ب یزیچ نکهیو متفکرشو دوخت به من و بدون ا  یعصب نگاه

. صدرا به اندازه خواستمیاما نم گردهیاگه بفهمه دنبالم م دونستم ی. مگهینم ینطوریا یحاج دونستمیم
  نییبشن. با بسته شدن در قطره اشک از چشمام پا ری اونو مامانمم درگ خواستمیبود. نم  ری درگ یکاف

کنه نه  تشونی. بهتره نبودم اذگفتیم ارویمرگ بود. خودشم داشت به اون  یری گروگان گ نیافتاد،ته ا
 فرار کنم.  دی وبه اطراف نگاه کردم. من با دمیکش یق یهستم. نفس عم یعده جان هی ننیبدونن ب نکهیا
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وردارم   ویآدم عاد  هی تونمی. من نماتهی عمل هی نی؟ایشیصدرا جان. چرا متوجه نم -- کالفه گفت  سامان
 ببرم اونجا. 

 .دنیبه خاطر من دزد  نیکه دزد ویاون--گفتم ینبود اما با پافشار  یرفتنم منطق دونمیم

 من مسئولم. لطفا درک کن.  فتهی برات ب یاتفاق ی. اگه به هر شکل تونمیصدرا،نم--کرد و گفت نگاهم

. سرمو تکون دادم و دادیالزمو انجام م  یای داشت هماهنگ شبیخسته اش نگاه کردم. از د افهیق به
 .مونمیمنتظر م نجایمن ا--گفتم

 خوبه.-- زد و گفت یلبخند

م  زنگ زده بود. منم فقط گفته بود  شبیبار از د 30نگاه کردم. خاله پروانه حداقل  لمیرفتنش به مبا با
بودم که   رهیخ  لمیبه مبا  یساعت همونطور هیبدم؟  ینشه جواب خاله ارو چ  دا یحالمون خوبه. اگه پ

. بمیج  وجواب بدم صداشو قطع کردم و انداختمش ت  نکهیدوباره زنگ خورد. بابا بود. بدون ا
 .  ارهیتو پاسگاه منتظر بمونم تا سامان نگارو ب تونستمینم
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 .شهیبرگزار م یپارت  هیبودم امشب اونجا  دهیفهم نمی. و ا دونستمی. آدرسو مرون یشدم و رفتم ب  بلند

  ریگ یبود برا  یشب بود و وقت خوب   11روشن کردم و راه افتادم سمت آدرس. ساعت  نمویماش
همه کوچه ارو روشن   سیپل ینایچه که شدم نور چراق پاشو آزاد کردن نگار. وارد کو الدیانداختن م

  انشدم و رفتم سمت سام ادهیپ ن ی . از ماشاوردنیم رونی افرادو داشتن از خونه ب یسر هیکرده بود و 
 ن؟ی گرفت الدوینگار کجاست؟ م--از دور اومد سمتم که گفتم دنمیاومد. با د رونی که از خونه ب

و همدستاش.   الدی. ممیکرد ریهمه ارو دستگ--ام زل زد و گفت . تو چشم پرهیکردم پلکش داره م حس
 اما....نگار نبود. 

 ؟ یچ--از حدقه در اومده گفتم یچشما با

  ن یکنم اما...رو زم داشیگفت تو کدوم اتاقه رفتم تا پ الدی م یوقت-- و گفت دیکش شی شونیبه پ یدست
 شده بودو....نگار نبود. دهیرد خون کش

سرش   ییچه بال ی عنی--نگاه کردم و گفتم شدنیکه داشتن دور م سیپل ی نایبهت به نور ماش با
 کجاست.  نیکن. بب شی ابیاومده؟ رد

 کن سامان. شیاب یرد-- حرف بزنه. نگاه کردم تو چشماش و گفتم خوادیکردم نم  حس

 .می کرد دای....تو اتاق پویکرده بودوصل  ابیکه بهش رد یناخن --دهنشو قورت داد و گفت  آب
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 { ی}راو

تو    گارشوی. مرد س دیترس یم شتری ب  سشیسکوت رئ  نیبود و از ا  ستادهیبا ترس و لرز جلوش ا کامران
 خب؟ --خاموش کرد و گفت  یگاریجاس

تو   ختیر  سیپل هویشد. افرادمون تو باغ بودن که   یچ دونمیآقا به خدا نم --با عجز گفت کامران
شد به   یچ دونم ی. نم مینکرد یکس نبود. آقا به خدا کوتاه چیاما ه میتا اتاقشم رفت دیخونه. باور کن 

 خدا. 
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بندازه رو اعصابش   ری دو بار نتونسته بود اون دخترو گ نکه یکامران جوونه اما کار بلد. اما ا دونستیم
 بود.

 . کنمی م داشی. پ دی. تروخدا. به آقا نگدیبد گهیفرصت د هیآقا --انداخت و گفت نیی اسرشو پ کامران

جز   یابروهاش بود و اگه کس  نیکه ب یقیهمه حوصله ارو از کجا آورده. اخم عم نیا دونستینم
 ؟ یتا ک --و گفت یداد به صندل هیکامران بود تا االن زنده نبود. تک

 ؟ یصبر کنم گنداتو جمع کن  دیبا یتا ک --گنگ نگاش کرد که گفت کامران

 آقا.  کنمیم داشی . پ دنشیکردم اما دوباره دزد داشیکه پ دیدی آقا ترو خدا. د--کامران

 یاقدام کرد ریکه د نی. ادیکشی نفس نم گهیتو بود االن د یجا  یهر ک--گفت ویداد به صندل هیتک
 ... ینکرد داشیدفعه اگه پ نی. ایدار گهیفرصت د هی اما . فتهیاتفاقات ب  یسر هیکه  شهیباعث م

 .دمی. قول مکنمیم  داشینه آقا. پ-- شدم که گفت ساکت

 االن شروع کن. نیاز هم--تکون داد و گفت  یسر

و   یخشن و ترسناک باشه اما حش  دیفرق داره. شا یلیآدم با پدرش خ نیا دونستیخوب م کامران
  زی خودش شخصا دنبال اون دختر بود براش تعجب برانگ نکهیا ی. حتستیاصول،مثل پدرش ن  یب

رفت و   رونیبه خاطر خاسته مادرش. از در ب دیپدرش نبود. شا  فیکث یکارا هیوقت قاط چیبود. اون ه
 .میدار گهیفرصت د هیفقط  --بود گفت  ستادهی که پشت در وا ریمبه ا

جواب نداد.  ینگاه کرد ول  شدیخاموش روشن م لشیصفحه مبا یکه رو یداخل اتاق به شماره ا مرد
  بشیداخل ج  لوی. مباکشتشیکامران نتونسته کارشو خوب انجام بده قطعا م  دیفهم یاگه اون م

 . کردیم  ییکارا هی دیرفت. درسته کامران دنبالش بود. اما خودشم با رونیانداخت و از در ب 
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 نکن.  تیی انقدر خودتو اذ زمی عز--نگام کرد و گفت  یبا ناراحت سحر



 شاه مهر 

60 
 

 دایرد از نگار پ  هینتونستم  یدو روز گذشته سحر. دو روز. من حت--چرخوندم رو پرونده و گفتم نگاهمو
 کنم.

 .یندازیخودتو از پا م ینطوریا--بهم انداخت و گفت ینی نگاه غمگ سحر

 با بابا صحبت کنم. دیبا--جام بلند شدم و گفتم از

کردم   کاریچ  دیفهم ی. وقتستیخوب ن نمیواکنش بابا همچ دونستینگام کرد. خوب م دهیترس رسح
نگفت اما نگران بود. نگران   یچیه  انی. شازدیچنان خوابوند تو گوشم که گوشم تا چند ساعت سوت م 

.  زی بود و براش عز اشیکه داشت براش اعصاب نذاشته بود اما دوست بچگ یکه با دردسرا یدختر
حاج سعادت که نگار بارها و   یچ کس حال خوب نداشت. نبود نگار همه ارو داغون کرده بود. حت یه

 . ادیازش بدش م  یبارها گفته بود که حاج 

 تو.  ای ب--سمت اتاق بابا و در زدم که گفت رفتم

 و منتظر نگاهم کرد  دیاخماشو تو هم کش دنمیتو که با ددرو باز کردم و رفتم  آروم

 دازم بابا.  اجی به کمکتون احت--و گفتم مییانداختم پا سرمو

 دو روز؟ نیتو ا یکرد دای پ ی. چ نمیبب ایب --گفت  ینگاهم کرد و بعد از مکث کوتاه رهی خ  رهیخ

اونا باشه،بعدش   شی قرار بود تا مرز پ گهیم  الدیبابا، م  نیبب--رفتم رو به روش نشستم و گفتم عیسر
به اون خونه  ای لیبود. خ  ی. اون شب شب مهمونارنی سرش ب یی بال هیاز همکارا تا  یکی بدنش به 

  ییشناسا نارو یتا رادار و شنود و ا  نداختنیرفت آمد داشتن. همه ام که دستگاه دنبال خودشون راه نم
 .که نگارو برده از قبل نقشه داشته یکنه. پس کس

 باشن؟  ری اردش یو اگه اونا آدما-- از چشام برداشت و گفت نگاهشو

  دوارمیام--بهش فکر کنم. چشمامو با عجز بستم و گفتم خواستمی اما نم دیبار به ذهن خودمم رس چند
 نباشن...
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 }صدرا{ 

ود. ب  یبستر  مارستانی. دو روز بود از شدت ضعف تو بهیگر ری خاله نشستم که دوباره زد ز  کنار
 نشد از نگار؟  یخبر--گفت  هی. با گرادیسرش ب  یینکرده بال ییخدا  دمیترسیم

 خاله....  میکن ی م داشیپ-- گرفتم و گفتم دستشو

پر پر بشه من  اسمنی مثل  میکی نی. اگه اادی داره سرم م هیبالها چ نیا دونمی نم--با ترس گفت خاله
 کنم؟  کاریچ

 . شهینم  شیزیخدا نکنه خاله. چ--گفتم اروم

 بپرسم؟  یزیچ هی شهیخاله،م--که آخر با خودم کنار اومدم و گفتم ختیریداشت اشک م یهمونطور

 جانم؟--کرد و گفت نگاهم

 ن؟ یشناسی م ری خاله...شما...شما اردش--من من گفتم با

  تییکه نگارو اذ ییمثل تهاجم. درست مثل همون وقتا یحالت  هیشد.   یحالت هیکردم چشاش  حس
-- اش بند اومد و گفت  هیمال مامانشم همون شد. گر گرفتیم ش یچشاش انگار آت هیمبکردم و عسل

 . شناسمینه،نم

همه  نایبگو. ا یزی چ هی یدونیخاله،اگه م--. از جام بلند شدم و گفتمگهیمعلوم بود داره دروغ م قشنگ
 . رهی سر اردش ریز

  یبیمرده. اگرم زنده باشه که هست،به نگار آس  ریاردش  گنیم--لحظه بست و گفت  هی چشماشو
 .رسونهینم

 د؟ یدونیشما از کجا م--باال انداختم و گفتم  ابروهامو

موجود   هیشده بود به  لیبودمش. انگار از مادر نگار تبد دهیند یوقت انقدر خشک و جد چیه
 ده است. که زن نیا--نفوذ. آروم گفتم رقابلیغ

اما   دیچ یوقتا خبر مرگش پ  یلی. خدهینم  لی جون به عزرائ  ای راحت نیاون به ا--چشام نگاه کرد و گفت تو
 بازم برگشت و شد حرف اول. 
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 د؟ یدون یاز کجا م نارویشما ا--گفتم یکنجکاو با

من  --شد ی قلبم خال ریکه گفت حس کردم ز یزی نداره اما با چ یبه تو ربط یعنی نگام کرد که  یجور هی
 ...کردمی کار م ریاردش  یبرا یزمان هی
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. به دستام ومدینم ممیگر گهیکرده بودم کل صورتم خشک شده بود و د هیچند روز از بس گر نیا تو
نور خورد تو   . در باز شد وکردمیخونشو رو دستام حس م  هیو رو شد. هنوز گرم ر ینگاه کردم و باز دلم ز

به   ینگاهقناصش اومده بود سراغم.  کلی لحظه بستمشون. باز اون مرده با ه هی یچشمام که برا
حوصله نعش  نجایکس ا چیه-- ازش نخورده بودم انداخت و گفت یچ یه بایجلو پام که تقر هینیس

 ؟ یخورینم ی چی نداره. چرا ه یکش

توجه بهش بازم تو خودم جمع شدم که از پشت لباسمه گرفت و بلندم کرد. هولش دادم که  بدون
 کوچولو... رسهیزورت که به من نم --مترم تکون نخورد و با خنده گفت یسانت

نرفته  ادمی. هنوز شدیکه بهش مربوط م  یبودم. از خودش و صداش و هر کوفت و زهرمار زار یب  ازش
 . رهینجا بم دختره ارو ول کرد که همو

داشتم از خودم ضعف  یادیز  گهیخب د  یدختره دوباره اشک تو چشمام جمع شد ول هیادآوری با
 . یوحش --د ی. محکم زدم تو زانوش که خم شد و با عصبانست غردادمینشون م

که پرت شدم و   کممی عقب و با مشت زد تو ش  دینوک کفشم اومدم بزنم تو دماغش که خودشو کش با
 .ی رفتی نم رونیآقا برات نقشه داره وگرنه زنده از چنگم ب فیح--داد زد ی عصب  .واریخوردم به د

چرا همونجا   ؟یلعنت ییخوای از جونم م یچ--از چند روز سکوت باالخره دهنم وا شد و گفتم بعد
 که...  هیدر به در شده ات کدوم خر س یی ر نیها! ا مینکشت

انداختم از رو لبم   یخون رد م یسوخت و گرما  یکه تو دهنم خورد ساکت شدم. گوشه لبم م یچو با
 بچه هها ادبت کنن.  دمتیم ی زر بزن گهیبار د هی--لباسم. انگشتشو جلوم نگهداشت و گفت قهیتا 



 شاه مهر 

63 
 

  ام یب  رونیدستش ب  ریخب معلوم نبود بعدش بتونم سالم از ز  یخواست جوابشو بدم ول یدلم م  یلیخ
پارچه لباس پاره  ری . گردنم داشت زدیامو گرفت و دنبال خودش کش قهیدوباره  دیه. سکوتمو که دن ای
و پر از    گمحوطه بزر  هیآورد و برد تو  رونیب  نیرزم یکه منو از اون ز شدمیم ده ی. دنبالش کششدیم

 لباسم پاره شد.  یوحش--. دستشو گرفتم و گفتمنگیستون مثل پارک

 . شهیم شترمیب تشیجذاب  ینجوریاشکال نداره. ا--و گفت دیخند

 انگشتر درست کنم.  ن ی سرشو ببرم با دندوناش نگ خواستمیم واقعا
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. درو یشدیمتوجه نم  یکردی بود و اگه دقت نم وارید هی شب میلیبود که خ  نگیپارک  یانتها یکی کوچ در
  نیی. موهام تو گورتم بود و سرم هنوز پاییاج یباز کرد و هولم داد که با زانو پرت شدم رو کف سنگ

 زنن؟ ی که ههمه ازش حرف م  یهست یپس تو اون مهره ا--گفت ینه چندان جوون یبود که صدا

چشماش   دنمیحرفش نشدم. کدوم مهره؟ موهامو دادم کنار و همزمان سرمو باال آوردم که با د متوجه
 پروانه؟ --نگاهم کرد و گفت یچهارتا شد. با ناباور بایتغر

تو مامان  -- متعجب تر از اون گفتم هیتوهم  اروی. گهیمامانم بودم اما نه انقدر د هیشب   یلیمن خ درسته
 ؟ یشناس یمنو از کجا م

قشنگ بود اما کامال   یلیسنم خ ن یبا ا یاش حت  افهیداشت. ق نارویا 50 دینبود. شا رمی نبود. پ جوون
  تی دوباره با عصبان  که کردیزل زل نگام م ینطوریبود. هم دایز لبخندش پداره. ا یث یبود ذات خب دایپ

 ؟ یشناسیاونو از کجا م گمیم--گفتم

 .  ییای. تو دختر کاتکردمیپس درست فکر م --زد و گفت  لبخند 

                                               *** 

 د؟ یکن یرو باز کنه. چرا ولم نم یدر لعنت نیا یک ی--و داد زدم  دمیبه در کوب محکم
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  دوممینم ای ناخنم افتادم. لعنت ادیگرفتم. انگار تازه  شی به در که حس کردم آت  دمیدستمو کوب یعصب
 هیهمون لحظه. انگشتمو فوت کردم و نشستم رو تخت که در باز شد و  دنیچشون بود ناخنمو کش 

 ؟ یهست یک گهیتو د--م و گفتمساله اومد تو. از رو تخت پاشد 7- 26پسر حدودا 

مدت انقدر آدم   نیشباهت داشت. ا کهی به اون مرت تینها  یداشت و لبخندشم ب ی سبز قشنگ یچشما
  لمایخالفکار تو ف  ینکرده. واال ما هر چ یزیخدا فقط منو رنگ آم  کنمیهمش حس م  دمید یچشم زنگ

 مدلن؟  هیچرا شب نایبهره بودن ا یب افهیو ق  ختیاز ر میدید

 پسند شد؟ شد؟یچ--باال انداخت و گفت ابروهاشو

 ؟ ییخوایم یچ گهیتو د --کردم و گفتم اخم

 .زمیباش عز  لکسیر کمی ه؟یچه رفتار نینچ. ا--پسره
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 کشتن تورم دارم.  لیپتانس یراه ننداز. من االن حت  زمی عز  زمیعز--شدم و گفتم کینزد  بهش

 نه؟ ی باهاش آشنا شد نییمن پسر بهروزم. فکر کنم پا --فتحرص درارش زد و گ یاز لبخندا بازم

 به جهنم. دیهمه اتون بر--بستم و گفتم چشمامو

  ن،مایبب--اتاق و گفت  یخونسرد نشست رو تک کاناپه تو یل ی. خگنیم نیبه ا  گنیرگ که م یب  یعنی
 . اونم به عنوان همکار و همراه من...ییای. که خب توام قراره ب می دار یمهمون هیامشب 

 باشه؟  یا گهیترو خدا؟ امر د--تو حرفش و گفتم دمیپر

 .  ستین  یعرض زمی نه عز--پسره

 ؟یهست  یواقعا ک یفکر کرد--

 . یمخلص شما سروش اسکندر--پسره

 نه؟ ای  یفهمی . مامی. من هبچ جا نم ستین  یشوخ ی چ ارو،همهی نیبب--
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من حوصله ناز و اداهاتو  ن،ی بب-- عقب که گفت دمیکه خودمو کشبرداشت  زی به سمتم خ  هوی  یلیخ
کنن و   رتیکه به عنوان قاتل اون دختره دستگ ییخوای . قطعا نمین یبی بد م ای  ییای با من م ایندارم. 

 دادگاه باشه.  یآخر عمرت بعد از را

  رهینگاهم کرد و دوباره نشست و مثل قبل بهم خ حیگشاد شده نگاهش کردم که با تفر  یچشما با
. حاال انگار اومده شدیبلند م شی االن داشت از چشماش آت  نینداره. هم یشد. به خدا تعادل رفتار

 ه؟ی. نظرت چزمیخب عز-- انقدر آرومه. لبخند زد و گفت برهیلذت م  ایدر دنیلب ساحل داره از د

چاقو رو فرو کردن تو شکمش.    هویاومد تو اتاق  دنیتا د اون قتل کار من نبود. افراد زبون نفهمت--
 .نیدختره ارو شما آشغاال کشت

  یپسر پولدار الش هیکنم.  فیداستان برات تعر هی ایخب ب--داد و پاشو انداخت رو پاش و گفت  هیتک
از اونا که   یک ی. بعد ذارهیدوتا دخترو سرکار م ومدهیدخترا به حساب م یآل برا دهیا یکه جزو آدما

اون خونه که  وت رهیخونه. م هی به  رسهیو م  کنهیم بی بوده پسر داستانمونو تعق یک یزرنگ تر از اون 
 ...کنهیدلو قلوه رد و بدل م گهید ی ک یپسره داره با  نهی بیبوده و م   یتوش مهمون
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. اثر انگشتشم که هکنی و خالص. با چاقو بهش حمله م ندازه یم  رشی دختره اون بدبختو تو اتاق گ بعد
  یدفاع است و هر لحظه ممکنه اتفاق بد یخانم ب هیمامانتو بگو که  یچیرو چاقو هست. حاال اون ه

 شده. گران مادرتم باور کن. ادیز ابونای تو خ ری. نچ. زور گفتهی براش ب

پست باشه آخه؟ نگاهشو  تونهیآدم م  نی. چقدر اکننیم  دیبار که منو با مامانم تهد  نیدوم یبرا نیا
 ه؟ یخشونت تو خونته. نظرت چ زنهیات که داد م افهی خب ق-- تو چشمام گردوند و گفت

 ! یآشغال هیتو --

  یگیات واقعا افتضاحه. به من م  قهیسل--گفت رفتیکه سمت در م  یجاش بلند شد و در حال از
. حاالم مثل  میشیبعدا آشنا م . یستین  امیخوب   انیباهام در جر یآشغال؟ اشکال نداره. تازه آشنا شد

کنه و  دایکه چاقو رو پ  سیسرو کارت با پل هویکه  یاریدر نم میچموش باز  یشیبچه آدم حاضر م
 . فتهیمادرت افتادن ن یبرا  یو زبونپ الل اتفاق مارستانیب
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که در  گفتمیم راهیبلند بهش بد و ب  یبه در و با صدا دهی و من بلند شدم و با لگد کوب  رونیدر رفت ب  از
 ن؟ ییخوایم  یها؟شما چ--باز شد و دو تا زن اومدن تو. با تعجب نگاهم کردن که داد زدم

سروش خان فرستادنمون حاضرتون  -- گفت ینازک و عشوه ا یبود با صدا یافاده ا میلی که خ شونیکی
 کنم.

 که راحت بشم. نیکه سروش خانتون سرشو بذاره زم یا--نفرت به هردوشون نگاه کردم و گفتم با

  انیم گهیکه آقا دو ساعت د  دیحاضر بش  دییایخدانکنه خانم. حاال ب-- گفت یبا ناراحت  یکی اون
 دنبالتون. 

 ن؟ یبکن نییخوایم کاری چ--مامان افتادم و با اخم گفتم ادیبگم که  یزیچ هی اومدم

  دییا یبعد ب د ی. اول حموم بردیحاضر بش یواسه مهمون خوادیآقا م--زد و گفت یلبخند  هیعشوه ا دختر
 . میکن یآماده اتون م

 . دیآقا بش  یکه ب یاله --به هم و آروم گفتم دهیدر تو اتاق که حموم بود رفتم و درو محکم کوب  سمت

                                            *** 
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و خط چشم و کوفت و زهرمار داشت   هیاون سا  ریبه خودم نگاه کردم. کمر چشمام ز نهیآ یتو
تو گردن و  فیست ظر مین هی باز و بسته درست کرده بودن و  ییبای. موهامو به طرز زشکستیم

به خودم زل  نهی. تو آکردی م تی پامو اذ  تنم بود و پاشنه کفشا داشت  قهیقرمز با  رهنیگوشم بود. پ
 شد؟  ینجوریچرا ا--و گفتم مزد

 ن؟ یگفت  یزیچ --بود گعت نایبود و اسمشم م شگریکه آرا دختره

 نه.--تکون دادم و گفتم سرمو
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در   یبود شد. صدا رای که اسمش سم  یکی و مشغول حرف زدن با اون  لیدوباره برگردوند تو مبا سرشو
نشستم و به سروش نگاه کردم که با لبخند نگاهم کردو   ز یم یجلو  یصندل یاومد و بعد در باز شد. رو

 خدا؟   ای نایو م رایتشکر کنم؟ سم  یاز ک دیاالن من با--گفت

کرد. با   یو با اون دوتا خداحافظ   ختیمزه نر گهیشدم که اونم د رهی خ نی ندادم و به زم جوابشو
 . نمتیبب -- م و گفترفتنشون اومد رو به رو 

 ه؟ یچ--نگاهش کردم که گفت   رهی بردم باال و خ سرمو

 .یناخنم کرد یکه ب ،بعدشمید یکه منو دزد ه؟اولشیچ  یپرسیم یه؟داریچ--

که  دممیتهد--رو به راهش کرده بودن نشونش دادم و گفتم یجور هیاشاره امو که با چسب  انگشت
 ه؟یچ یگی. حاال م یکن یم

 . رهی م ادتی یشی اشکال نداره کوچولو. بزرگ م --و گفت دیخند

 به من دست نزن. -- و گفتم رونیب  دمشیباشه؟ دستمو گرفت که کش زی نفرت انگ تونهیآدم م هی چقدر

 نه؟  امیتا باهات راه ب  ییایباهام راه ب دیچموش نباش. با--گرفت و از جام بلندم کرد و گفت بازومو

 شه؟یم  دتیآ یکردن من چ  دیاز تهد--

 .زمی عز یهمکار--سروش 

 . خورهینکبت م یمن به چه درد تو هیهمکار--

. تو شاه مهره  ییتو یباز نیاما شاه ا یدون یبدون قدرت تو ناقصه. تو نم یباز نیا--زد و گفت  لبخند
 .یداستان نیا

. فعال از زمیزوده عز یل یخ دنیفهم  یهنوز برا--به چشماش نگاه کردم که دستمو گرفت و گفت گنگ
 لذت ببر....  یباز

                   * 
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 }صدرا{ 

. خاله پروانه دو بار از  زدیبه سنگ قبر بودم و چشمام رو اسمش دو دو م رهی. خ شدیباورم نم هنوزم
" از بس  گانی. "نگار شادمیاسمش دست کش ی. نشستم کنار قبر و رومارستانیهوش رفت تا بردنش ب

انگار   شو بعد   نییقطره اشک اومد پا هیدرد گرفته بود.  زمی به چشمام فشار آورده بودم تا اشک نر
 گهیاما د زنمی و اسمشو صدا م ذارمی رو سنگ قبر م  میشونی کنه؟پ هیگر دیمرد نبا  گهیم یسد شکسته. ک

من بود. اگه من نبودم   ریجوابمو بده. همش تقص یو حس دشمن یحوصلگ   یکه با ب ستین ینگار
 ی. دسترهیبگ  شیآت  نشی بره ته دره و ماش سی پل بیمشت خالفکار تو تعق هیاون االن بود. نه که با 

 پسرم. حالت خوبه؟ --کاشف اومد یآقا یرو شونه ام نشست و صدا

بلند کردم و به چهره اش نگاه کردم. هنوز نگاه ناباور پسراش از جلو چشمام کنار نرفته بود. انگار   سرمو
 من بود.  ری همش تقص-- دختر خودش مرده بود. شکسته شده بود. چشمامو بستم و گفتم

 . یکرد یتونست  ینه پسرم. تو هر کار--رو زانو نشست و گفت   کنارم

 ره؟ی کار اردش-- اخم گفتم با

 .رسوندی نم یب ی بهش آس چوقتیه ری نه. اردش-- تکون داد و گفت سرشو

 چرا؟--. نفس گرفتم و گفتمدمیشنیجمله ارو م  ن یبار بود ا نیدوم نیا

 بفهمه چرا.  دیکس نبا چیه--تکون داد و گفت سرشو

                       * 

 { ان ی}شا

چرا   دونمی کردم. همه مشغول کار خودشون بودن و من نم  کیبلندو برداشتم و به لبم نزد هیپا وانیل
به اطراف نگاه کردم. زن و   یحوصلگ  یو با ب  زیگذاشتم رو م وانوی. ل نجایبه درخواست سامان اومدم ا

لباس   د؟ی شبپو یزیچ  نیهمچ ه یکه اسمش لباس نبود. چه اصرار ییبودن. دخترا و لباسا یادیمرد ز
نفر اونم با اما و اگر. قرار بود چهره چندتا اسمو   هیاما به ندرت. از هر ده نفر  شد یم دایخوبم توش پ

 اومد جلوم.  یفاصله گرفتم که مرد زیبودمشون. از کنار م دهیکنم که هنوز ند ییشناسا
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-- و گفت داشت. نسبت به سنشم خوب مونده بود. بهم لبخند زد   یخاکستر  یسبز و موها یچشما
 سالم جناب. 

 . شناسمیجشن هستم اما متاسفانه شمارو نم  نیا یمن مسئول برگزار--کردم که گفت سالم

 هستم. یجناب بهادر یخوشبختم. من جزو همراها--که سامان گفته بود اومد رو زبونم ییزایچ

 و اسمتون؟--گفت  ییخوش رو با

 کاشف  ان ی کاشف هستم. شا--

 د؟ی. شما هم مهندس هستدنتونیبه هر حال خوشبختم از د--و گفت دیخند

 نه. من پزشکم. --

دارن مرتبط. به هر حال که   یشغل  ایهمه مهندسن  بایتقر  نجایجالبه. ا-- باال انداخت و گفت ابروهاشو
 . دیلذت ببر یاز مهمان  دوارمیام

  ینفوذ یروهایاز ن  یکیمعتمد  نوای واقعا ک  ای یکه رفت. بهادر  تکون دادم و ازش تشکر کردم سرمو
 هیبود  سک یمنو فرستاده بود چون ر نی هم ی. برارهی ارتباط بگ تونستینم رون ی سامان بود که با ب

دوران  ستدو یهستن و بهادر سی خانواده ام پل دونستنیم بای کنه. و تقر انیارو وارد جر گهید سیپل
جونمو    بایشک نکنه. تقر یرو بود تا کس یاالن تو باند قاچاقه. همه چ دونمی بوده اما من نم میبچگ

کردن قاتل مادرم الزم بود.  دایپ  یشده بودم. اما برا  اناتیجر نیکف دستم گرفته بودم و وارد ا
چشام  یمامانمو جلو  بامبا با یکه به خاطر دشمن  ییایبه اونا دارن. عوض   یربط هی نایا میمطمئن بود

که صورتشو با رو بنده   یمشت کردم و خواستم برگردم که چشمام افتاد رو دخترکشتن. دستمو 
روشو   عیبلندش. به چشمام نگاه کرد و سر هینفت   یرو بنده از جنس پارچه لباس آب هیپوشونده بود. 

انداختم،نشستم رو مبل که   نیی . توجه نکردمو سرمو پاهیزیچ  یبرگردوند. آشنا بود؟احتماال تشابه
 ان؟ یشا  ییکجا--گ خورد. پدرام بود. جواب دادم که گفتزن لمیمبا

 شده؟  یزی . چرونمی ب--
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 چرا انقدر سرو صداس؟ ؟ییپدرام کجا--. کالفه گفتمومد یبچه م یصدا سرو

 حرف بزنم. ذارنی. االن نمزنمی دختر عمومم صبا. بعدا بهت زنگ م شی پ--و گفت دیخند

 باشه پس. --

 !ای زن یدست به صورتم نم --داد زد یو دخترونه ا  زی ر یقطع کنم صدا خواستمیآخر که م لحظه

 سالش بود.... 7 یلحظه پرت شدم تو زمان. وقت  هی انگار
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 باشن.  ییای دزد در توننیخنگ نباش. دخترا که نم--》

 .تونمی من م  تونن؟ی+چرا نم

 بکن   تویبده برو با دخترا خاله باز رموی شمش--

 .مییا یدوست ندارم. االنم دزد در ی+من خاله باز

 ته دماغشو خانم خانما.  پوشونهیچشمشو م ییایدزد در--

دخترم.    ییای من دزد در--که مثل رو بنده بسته بود رو محکم تر کرد و دست به کمر گفت یا پارچه
 نه؟ ایداشته باشم  یفرق هی دیبا

 . یپارچه ارو چشات ترسناکه ممکنه بچه هارو بترسون نیباز کن ا--

-- و گفت د یکش غی . جدیچرخیم ش یتوده آت  هیبراق  هیگرفتن. انگار تو اون همه عسل شیآت  چشماش
 من ترسناکه؟  یچشما

 معلومه که آره.--بردم سمت صورتش و گفتم دستمو

 ... یبهتره ذغال  یل یمن از مال تو خ ی+چشما

 《!ایزنی دست به صورتم نم--د یکش غی بود که ج دهیه رو بنده اش نرس گرفت. دستم هنوز ب حرصم
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  یکه دختره بود. من مطمئن بودم همون چشما بود. ول   ییباز کردم و برگشتم سمت جا هوی چشمامو
اون  دی اشتباه کردم. شا دیازش نبود. شا یاثر چیآخه...چشمامو دور تا دور سالن چرخوندم اما ه

 ده...نبود. نگار سه ماهه که مر

 }نگار{ 

 آخه؟   یچ یعنی! عه، یمعلومه چتونه. هر هفته مهمون --زدم داد

 باز چته؟ -- باز شد و سروش اومد تو. نگاهم کرد و گفت در

 .امینم  یمهمون  نیمن به ا--صورتش داد زدم  تو

 میو از پله ها رفت رونی شروع شد و بازم من کوتاه اومدم. باهاش از اتاق اومدم ب داش یتهد  بازم
ازم  کشتم،نهی . نه میچ یعنیکاراش   نیواقعا ا دونمی رو بنده بهم داده بود که ببندم. نم  هی. نییپا

  یاشتباه کنم ی دارم که حس م یحالت خنث  التشونی. انقدر تو تشکیچ ینه ه یچ ی نه ه خواد،یم یکار
لحظه  هی بود  زی که کنار م یکس دنیستون گذشتم که با د هیوسط. باهاش از کنار  نیاومده ا شیپ

اون سمت. خواستم بدوام سمتش که  رفتمی م عیسر د یقفل کردم. کوروش حواسش به من نبود. با
خونسرد   ی ل یرو پهلوم حس کردم. نفسمو حبس کردم و به سروش نگاه کردم که خ ویزی چ ینیسنگ

 کمی یباز یکوچولو. برا ینش ییهوا یدید اتویدوست بچگ--گذاشته بود رو پهلوم و گفت  کلتشو
با خبر   یک یاز وجود اون ستیکدومتون ن چیاما اصال به نفع ه ششیپ یبر یتونی. میبزرگ شد یادیز

هو یداره. اگه  یمشکل روح شی نجوریکه هم نمیبا رفته باور کن. ا یو خودکش   ریم . آمار مرگ و دیبش
 ؟ یچ نیی برجش پرت کنه پا یزبونم الل خودشو از باال 

 ... یآشغال   یلیخ-- تو گوشش گفتم آروم
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 پس.  ینکن  کی آشغالو تحر نیمواظب باش ا--حلقه کرد دورم و گفت دستشو

  یکی  شیهفته پ هی نی. همکشتنشی م نایرومو برگردوندم ا عینگاهم کردم که سر انی لحظه شا همون
 . زیراحت و تم میل یکشتن. خ یاز نگهبانارو به خاطر سهل انگار
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 .شناستمیم نتمیبب گهیبار د هیبذار برم تو اتاقم. من نصف عمرمو با اونو برادرش بودم. --

 ؟ یگذشت تی. به خاطر جونش از آزادیبلد باش  امیفداکار  نیاز ا کردمی فکر نم--زد و گفت  پوزخند

 نکن.  ری . خودتو درگیفهم ی نم  زاروی چ نیتو ا--

تار مو ازش   هی ای ستین نمی ببر تو اتاقش. درم روش قفل کن. بب نویا--از نگهبانارو صدا زد و گفت  یکی
 . ینی توام فردا رو بب  ذارمیکم شده نم

. از پله ها که باال رفتم نتمیگفتو منو با خودش برد. تمام مدت حواسم بود دوباره نب یچشم نگهبانه
 تخت نشستم. یانداختم تو اتاق و رو دم،خودمویکش یق ینفس عم

صدرا و   یمامان تنگ شده بود. مامان و حت  یو به سقف زل زدم. دلم برا دم یدراز کش یخستگ با
با دست پاک کردم و چشمامو محکم رو هم فشار تو چشمام  شدیکه داشت جمع م ی. اشکیحاج 

  یبلند نیکه تو اتاق بود ه یکس دنیو به پهلو شدم که با د دمیکش یق ی. نفس عمرهینگ میدادم تا گر
 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایتو ا-- که گفتم کردینگاهم م یو نشستم تو جام. با بهت و ناباور دمیکش

 . نگو خانوم با خالفکارا هم کاسه شده...یمرد  کردمی فکر م--نفرت نگاهم کرد و گفت  با

 من... انی شا--

همه  یدونیم ه؟یچ--باال رفته" ساکت شدم که گفت  ی"آمار خودکش دیچیکوروش تو گوشم پ یصدا
 ؟ یمرد کننیفکر م 

 قضاوتم نکن.  یالک  یالک  انی شا--

 یذاریپول رو پول م  یدار نجایتو ا کهیم بود در حال سر ریمادرت اونجا هر روز ز ؟یالک --انیشا

 . ستین ینطوریا--

 ؟ ییدختر عمو ی. تو مطمئن یباش ینطوریا کردمی فکر نم  ه؟یپس چطور-- انیشا

  چیه--. بلند اسمشو صدا زدم که گفت رونیب  رفتیبود که مطمئنا صدا نم ادیانقدر ز رونی ب یصدا
. متاسفم برات.  یکه هست داستی . اما از ظاهر امر پیواقعا قاتل اون دختره تو باش  کردمی وقت فکر نم

 .یلجن. خاله بهتره فکر کنه مرد نیتا ا یشده باش  ی بهتره تو نظر همه همون دختر پاک که قربان 
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 .انیشا  ستین یگیکه م ینجوریا--بغض گفتم با

 خفه شو نگار.... --گفت  تی عصبان با

  ینجوریمنو ا یعنیبه خودم نگاه کردم.  نهیومده بود رفت. بلند شدم و تو آکه ا یبه همون آروم  و
کنم.  مهیق مه یکوروشو ق خواستی. دلم مگمیم یچ دیطرفه قضاوت کرد و رفت. اصال نشن هیشناخته؟ 

. به نییااومد پ نهیو آ نهیکه خورد تو آ  واریپرت کردم سمت د  غیبرداشتم و با ج زی برسو از رو م
  نی. آخریدوخت ویدیحرف بزنم. خودت بر ینذاشت--شکسته نگاه کردم و گفتم یها نهیتو آ رمیتصو

 .یکه گفت شمیم یزی. حاال من همون چگانیجناب شا یکرد دمی. اما...نا ام یبود دمیام
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ادامه داشته  مونی همکار دوارمی باهاتون. ام ییخوشحال شدم از آشنا--دست دادم که گفت باهاش 
 باشه 

 امکانش هست.  دیباش  بندیاگه همچنان به قوالتون پا--تکون دادم و گفتم موسر

انگار از هم  یقادر یآقا--نگفت. سروش اومد و دستشو انداخت دور کمرم و گفت یزی زد و چ  لبخند
 با نامزد من خوشتون اومده. یصحبت

 . یاسکندر یباهاشون افتخاره آقا ییآشنا--کوروش و گفت  یگردوند تو چشما چشماشو

  ای لیفعال. خ م یپس ما از حضورتون مرخص بش--دست داد و گفت یچاپلوس. سروش با قادر کهی مرت
 آشنا بشن. شونیمنتظرن با ا

 . نجاستیچشمشون به ا ای لی مشخصه. خ--یقادر

 خاص بودنه.  یاز دردسرا--سروش 

 .شمی. مزاحمتون نم دییفرما ی درست م--یقادر

 ؟ یکرد کارشی چ--سروش نگاهم کرد و گفت می سرشو خم کرد. از کنارش که گذشت زد و  لبخند
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  هیافتاد تو تور. تا --که تو سالن بودن دستشو از دور کمرم جدا کردم و گفتم یتوجه به انگاه افراد یب
 امنه. یماه همه چ

 .یتون یم دونستمیم--صورتش برق زد و گفت هیسبزش تو گندم یچشما

که حاال مدت ها بود بهش عادت کرده بودم   یپاشنه بلند یبهش زدم و قدمامو با کفشا یلبخند
 محکم تر برداشتم...
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 { ی}راو

 آخه؟ ینطوریچرا ا--و گفت دیخند

 . جو هوا خوب نبود سقوط کرد. دیپریباال م ادیداشت ز--بلند شد و گفت  زیاز پشت م  مرد

 که. یانقدر خشن نبود سی رئ-- باال انداخت و گفت ابروهاش

  نیا--آورد و با تعجب گفت  نییپا  نکشویصفحه بود ع یکه رو  یعکس دختر دنیرد کرد و با د  عکسو
 ه؟یک

 کاوه. ده بار بهت گفتم فضول نباش. --از دستش چنگ زده شد و مرد گفت  لیمبا

 بود؟  یاون ک --چشماشو گردوند و گفت کاوه

 بود.  یعکس شخص هی--ش و گفتنشست سر جا مرد

 ته؟ یشخص یجزو عکسا یعکس عروس اسکندر-- ابروهاشو باال انداخت و گفت کاوه

 چرت نگو. -- حوصله گفت   یب مرد

 .  دمشی. خودم دگمیدارم راست م--جلو و گفت دیخودشو کش کاوه

 امکان نداره.--با شک به کاوه نگاه کرد و گفت مرد
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چشمام  یجلو   یتو دب شیهفته پ نی. همگمیباور کن راست م--مرد نگاه کرد و گفت  یبه چشما کاوه
 انجام داد. اول دست راست سروش بود االن نامزد کردن.  یاردیل یمعامله م هی یبا قادر

ساله از  هیه با کامران پرت شد تو دره. االن همونه ک نیامکان نداره. ا--سرشو تکون داد و گفت مرد
 .ستی. مطمئنم که زنده نگذرهیاون ماجرا م

 نه؟ینگار ا--با تعجب گفت  کاوه

 .یآره. اشتباه کرد--مرد

  یمعامله راض یرو برا یبتونه قادر کردم ی بود. زنده است. فکر نم نی. همگمیدارم راست م سی رئ-- کاوه
که دعوت شده بون تو هنگ رفتن. خودت   ییم مونده. نصف کساتو ذهن نیکنه اما تونست. واسه هم

 باراشونو ازش بخرن.   تیامن تونستنیبودن. اما نم یدنبال قادر ،همهیدونیکه م

 بود؟  نیهم یمطمئن --کاوه و گفت یچشما یگرفت جلو  لویمبا مرد

 .نهی عکس الغرتره،اما هم نیآره. از ا--سر تکون داد و گفت کاوه

 ...نداشت؟ یهرچ ای یخالکوب هیمثل  یزیچ هی  ،یمشخصه خاص --مرد

.  کیکوچ  یل یخنجر خ هی هیبود. خالکوب یخالکوب  هیچرا. کنار مچش --کرد و گفت  زیچشماشو ر کاوه
 . دمیدست داد د یوقت

راجع بهش   یتا فردا هر چ-- موهاش فرو کرد و گفت  یچشماشو رو هم گذاشت و دستشو تو مرد
 . کن دایهست و برام پ 

 .سی چشم رئ--جا به جا کرد و گفت  نکشویع کاوه
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 }نگار{ 

 ساکتش کن. یجور هیندارم.  غاشویحوصله ج گهی واقعا د--به سروش نگاه کردم و گفتم خسته



 شاه مهر 

76 
 

جاش با   یکاره وسط نامزد  هیبابا حق داره باور کن. -- دست انداخت دور گردنم و گفت یمیصم   یلیخ
. همه ارو سر من  رسهی صدم از غر غراش به تو نم هی. تازه گهید کنهی تو عوض شد. خوب حسادت م

 .کنهیم  یخال

 ه؟یاداها چ نیا نهیداستان هم دونستیم نکهیخب ا--انداختم و گفتم ن ییاز گردنم پا دستشو

 ؟یدار ییمثل حسادت آشنا یبا کلمه ا--سروش 

 شه؟یواسه چ گهی سادت دخودته ح شی ر خی ب دونهیم نکهیا--

 . ممکنه بپروننش گهیپسر جذاب بودن دردسر داره د هیباالخره زن --سروش 

 ؟ ییاونوقت اون پسر جذاب تو--از ابروهامو باال انداختم و گفتم یکی

 ؟ یپس چ--گرفت و گفت ژست

 مردم خراب شده. قهی سل دمیرس جه ی نت نی. به ایچ یه--

 .شهی درست م یهمه چ می برگرد یناراحت نباش. وقت--و گفت دیخند

. اگه مسئله کنمی م یکن من فقط به خاطر جونش دارم نقش نامزدتو باز یتا اون موقع بهش حال--
 .ندازهیاز بس داد و قال راه م کشتمشی نبود خودم م شی مرگ و زندگ

 . من مجبور شدم ادیآدما بر ب نیپس ااز  تونهی. اما ممنونم. اون نمیتییاذ دونمی م--کرد و گفت نگاهم

 نشه. شیز یچ  زمی بگو جون ترو گذاشتم وسط عشق عز--

 خوشت اومد آخه؟  نیا هیتو فقط بخند. از چ--که گفتم دیخند  بازم

 . دلتم بخواد. یماه نیدختر به ا--سروش 

 ممنون واسه خودت. --

 باور کن.  کشمش ی م رمیسروش. م یوا یوا یوا--صداش اومد که گفتم  دوباره

 . ششیپ رمیباشه بابا خشن نشو. االن م-- گرفت و گفت دستمو
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 ران؟یا میگردیبرم   یک--چشمامو بستم و گفتم یخستگ با

 . میپرواز دار گهیهفته د--اومد شدیداشت دور م  کهیدر حال  صداش

  شیم و پ. البته از دور. پوزخند زدنمیبرم مامانو بب   ریرفتم خونه با نکهی. بعد از ادمیکش یق یعم  نفس
 آدم مرده ام. هیچون من  --خودم گفتم

                     *** 
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 { ی}راو

 خودت بگو تا بعدا بخونمش.  ویدی کل یزای چ--و گفت  زیارو انداخت رو م پرونده

 فروزشه. ایاسمش کات --به پرونده انداخت و گفت  ینگاه کاوه

 ه؟یچ --گفت یبا ناباور مرد

 هست؟  یفروزش. مشکل ای کات--کاوه

 . هیک دوننیم--مرد

 ؟ یعنی نیو ا--کاوه

 اش؟  هیاز طرف اونا کامال در خطره. حاال بق --مرد

حاال    ستین  ییجا چیازش ه  یاسم چیبهشون ملحق شده اما ه شی. سال پهیدر حال حاضر دب --کاوه
 . ستین یاصال کاره ا ایزرنگه، یل یخ ای

 نکرده؟  یکار چیه یعن ی--مرد

 ثبت نشده. کیکوچ  ییجا به جا  هی ی. حتیچی ه--کاوه

 جونش در خطره؟ --که کاوه گفت  دیکش  یقینشست و نفس عم مرد
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 آره. جون نگار در خطره.  ی. ولهین یب  شیپ رقابلیبهروز واقعا غ--مرد

 ه؟ یاون دختر ک--کاوه

 . دونهینم قیکس دق چیه--مرد

 تو؟  یحت-- کاوه

 نه؟  ای گردهیبرم  یدونیبزنم. م  یحرف تونمیمن فعال نم --ضرب گرفت و گفت  ز یم یرو

 برگردن. خوانیدارن. م طیبل گهیروز د  شی ش یبرا-- کاوه

 ببره.   ییماجرا بو نیاز ا  دیجمش  خوامینم --جلو و گفت   دیکش خودشو

 . فهمنی نم--کاوه

 .ارش یپاش به خونه اش برسه. برام ب  خوامیکه برگشت نم یروز--مرد

 . سییچشم ر-- و گفت  ستادیوا کاوه

                      * 

 }نگار{ 

 ؟ یوطنو نفس بکش یهوا ییخواینم-- پوزخند زد و گفت صدف

لس   ی. هر وقت رفت خورهیبه درد خودت م ایباز کیرمانت   نینه،ا--چپ نگاهش کردم و گفتم چپ
 آنجلس خوب نفس بکش.

 ؟ یکن ی مسخره ام م  یدار--کرد و گفت اخم

 ؟یاومده بود  ایبه دن کسوی . نگو اشتباه کردم! نکنه تو سانفرانسیوا یا--گاز گرفتم و گفتم لبو

 شده؟ یزی چ--اخم کرد که سروش اومد و گفت  شتریب

 خونه است؟  هیبا ما تو  نمینکنه ا--صدف 
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 به رفتن گرفتم.  میجام تنگ شد تصم  یاومد یبودم. اما از وقت--

ادامه  میبر  ایحاال ب-- کوروش دست هر دومونو گرفت و گفت. گرفتیم شیآت  بای از حرص تقر داشت
 . دیبحث باشه تو خونه. خسته ام باور کن
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 کار دارم.    یینه. من جا--آوردم و گفتم رونی از دستش ب دستمو

 خونه اتون؟  یریم یدار--کرد و گفت نگاهم

 مواظبم.--تکون دادم و گفتم سرمو

 مواظب خودت باش. --زد و گفت  پلک

بعد از   نویاونجا پارک کرده بودم تا برگردم. ماش دمویجد ن ی. ماشنگیدور شدم و رفتم سمت پارک ازش
 . دیخر یبرا رونیبره ب  دیبا گهیگرفتن روشن کردم و رفتم سمت خونه. االنا د لیتحو

در باز شد و مامان اومد  قهیدق 10خونه. بعد   هیکوچه پارک کردم و نگاهمو دوختم به در مشک سر
اما  دیبغل کردنش پر کش  ی. دلم براادیز میل یبغضم گرفت. شکسته شده بود. خ دنشی. با درونیب

دور   اروشن کردم و از اونج   نویخوابوندم تا از کنارم رد بشه. به محض رد شدنش ماش  وی. صمدلشدینم
 هیشد فقط  یچ دمیلحظه نفم هی. چشمام تار شده بود و تو شدیهق هقام خفه نم  یشدم. صدا

  یو صداها  کردمی . سوزشو رو سرم احساس مشهیجلوم که محکم خوردم به ش  دیچی پ یاز فرع  نیماش
شد و ساعت از دستم در اومد.  دهی. خواستم دکمه ساعتمو بزنم که دستم محکم کشومدیکه م یگنگ
در آورد   یکیکه تو دستم بودو  ینداشتم. انگشتر  یو درک درست رفتیم  یاهیهنوزم س  مامچش

 نه... --خواست به گردنبندم دست بزنه که دستشو پس زدم و گفتم

خم شد   یک یچنگ زدم که  هیتما به سا  دمیدیار متوجه به حرفم گردنبندو از گردنم باز کردن. ت بدون
 . ششششیییآروم باش. ه--جلوم و گفت 

 شد.   اهیچشمام س یشد که همه جا جلو یچطور دم ینفهم و
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                         * 

شدنا ندارم. چشمامو دوباره باز و بسته   داریمدل ب نیاز ا یبا درد باز کردم. من خاطرات خوب  چشمامو
کرد. دستمو رو   یسقف بود. سرم درد م هیدیسف دمیکه د یزی چ نیواضح شد. اول  یکردم که همه چ

به  وکردن. تو جام نشستم  یچ ی سرمو باند پ دمیفهم یسرم گذاشتم و نشستم. با لمس پارچه نرم
و دکور   یطوس یو پرده ها یبنفش و طوس  یای واریاتاق بزرگ با کاغذ د هیاطراف نگاه کردم. 

. دوباره نگاهمو چرخوندم  دنمیاومد دزد ادمی. انگار تازه دزدنیآدم م ی_بنفش. چقدرم الکچریطوس
تو   کردمیم هنگ کردم. تا االنم فکر  دمیکه شن  یینبود. با صدا ی چیکنم اما ه  دایپ  یزیچ ین یتا دورب

وندم به  و خودمو رس واریرفت. دستمو گرفتم به د جیاومدم که سرم گ نییپا عیتوهمم. از رو تخت سر 
 کنم؟ یم  کاری فکم باز موند. من شمال چ رونیب دنیاتاق. با د هیپنجره سراسر
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 { ی}راو

 نشده؟  داریهنوز ب--گذاشت و گفت  زی م یرو دستاشو

 هوشه. ینه. هنوز ب--گفت  کردی پرونده هارو جا به جا م کهی در حال کاوه

 .دینکن  یرو ادهیگفتم ز-- کرد و گفت ینچ  مرد

.  مشیاریبشه و ما ب ادهیپ  نیباشه تا از ماش یش یتصادف نما هی. قرار بود فقط میما مواظب بود--کاوه
 از دست خودش در رفت.  نیکنترل ماش 

 اشکال نداره. حالش که خوبه؟ --تکون داد و گفت یسر مرد

 بوده که با سرم حل شد. ن ییفشارش پا کمیبله. دکتر گفت فقط -- کاوه

 د؟ یجمش--مرد

 کنم؟  کاریمتوجه نشده. چهنوز --کاوه

 برسونه. بیازش استفاده کنه بهش آس نکهیا ینذار بفهمه. اگه بفهمه ممکنه برا--مرد
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 ه؟یک  یبگ ییخوای هنوزم نم--تکون داد و گفت یسر کاوه

 خودش بفهمه.  دیاول با--مرد

 ؟ یگ یبهش م یک --کاوه

 گروگانه. یفعال بهتره فکر کنه به خاطر اسکندر--مرد

 به صالحه. یهر چ --تکون داد و گفت یسر کاوه

 }نگار{ 

بودن؟ واال  دهیجدا منو دزد نا یباز شد. اهلل اکبر. ا یسمت در و بازش کردم که در کمال ناباور رفتم
که نبود. آروم   ستین یکس  نمیبب دمیبود. پس چرا انقدر آسون گرفتن؟ سرک کش  نی ظاهرش که هم

ساکت  کامال نمییکه سمت راستم قرار داشت. طبقه پا ییرفتم سمت پله ها نی و پاورچ رونی اومدم ب
راهرو بود که   هیبود اما  نییچند تا درم پا هیرفتم و اطرافمو نگاه کردم.  نییاز پله ها پا  عیبود. سر

از   اطی. حدمیبلند و دو طرف در د یهمونجاست. رفتم تو راهرو که پنجره ها یدر خروج  کردمی محس 
از پشت   یبم  یبود که صدا دهینرس رهیبود. خودمو به در رسوندم. هنوز دستم به دستگ دایپنجره ها پ
 حاال. یعجله. بود  نیکجا با ا--سرم گفت

  کی داشت نزد اروامی یپاها ی. صداشدیرسوندم و خواستم درو باز کنم که باز نم رهیبه دستگ دستمو
. خودتو  شهیباز نم --در نشست و گفت  یرو یکردم که دست نییارو تندتر باال پا  رهی. دستگشدیتر م

 نکن.   تییاذ
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له با قدر  سا 30- 29پسر حدودا  هیکرد.  بشیو نگاهش کردم. ازم فاصله گرفت و دست تو ج  برگشتم
داشت. خوشکل نبود اما   یبود و صورت استخون ی. چشماش قهوه ایحالت دار مشک  یبلند و موها

 ام از فکرا نکن.  گهیبرو تو اتاقت. د ایب-- بود. بازومو گرفت و گفت نیچهره اش دلنش 

 د؟ یدار کاری. با من چیهست یولم کن. اصال تو ک -- و گفتم دمی از دستش کش بازومو
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خودش و محکم   یبه پاش زدم. منو برد جلو یبا خودش که لگد دیبازومو گرفت و منو کش  دوباره
گرد و خاک کرده واسه اون   کمی. سروش میبا تو ندار  یکار ادی آروم باش. ز--نگهم داشت و گفت 

 م یکن  تییمهمونامونو اذ می. ما عادت نداریی. نگران نباش. چند روز مهمون مایینجایا

صدف نامزدشه. متعجب نگاهم کرد و   دنی. خداروشکر که نفهم دمیکش یقی شدم و نفس عم  آروم
 . ینداختیجفتک م یاالن داشت نی. تا همای تعادل ندار--گفت

 . صبر کن. کنهیبعدشم تورو آدم م کنهیم  دامیسروش پ--چشماش نگاه کردم و گفتم تو

 .شهی م یچ مین یخدا. بب دیبه ام --زد و گفت  لبخند

دو باره شروع کردم به تکون خوردن که محکم تر نگهم داشت و   کنه؟ی ه منکبت داره منو مسخر نیا
 گفتم آروم باش. چموش --گفت

 . نجایا ایب  روسی...س روسی س--تکون خوردنامو کنترل کنه پرتم کرد رو مبل و داد زد تونهینم دید یوقت

 جانم آقا کاوه. -- از درا اومد تو و گفت یکیاز  یگنده ا ی لیلحظه مرد خ چند

نره.    ییببر تو اتاق درسم قفل کن و همونجا باش جا نو یا--کاوه نام به من اشاره کرد و گفت نیا
 . ایمواظب باش

 چشم آقا. --سرشو خم کرد و گفت روسیس

 منو روشن کن.  فیچشم. اول تکل ویچ یچ--به مبل و گفتم  دمیچسب

 .یمون ی م نجایچند روز ا هیشما مشخصه.  فیتکل --و برگشت و گفتکاوه راه رفته اش اروی همون

 .رسهی . سروش بفهمه حساب همه اتونو مینگهدار  نجایمنو ا یتونینم--

 اومدنش. یبرا میکنیخودمونو آماده م میما هم دار--کاوه

 . یزینفرت انگ  یلیخ-- بره که گفتم خواست

 نظر لطفته.--. لبخند زد و گفت بردی کردن من لذت م تیی از اذ انگار
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به مبل که گوشه انگشتم خورد به دسته مبل و دردم گرفت.   دمیو دستمو محکم کوب  دمیکش  غیج
 گفتم. یک نی. بب کنمیباالخره فرار م--انگشتمو گذاشتم تو دهنم و گفتم
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 { ی}راو

م افراد و خدمه از دستش . تمادیروزاش خند نیفاصله گرفت و به دختر رو اعصاب ا واریکنار د از
بود و اگه براش   نجایبود که ا یشب  نی. چهارم رفتیطرفشم نم یحت گهیشده بودن. کاوه که د یعاص 

 یدار  یبه چ--گفت  تی . کاوه با عصبانرونیب  نداختشیمهم نبود انقدر که رو اعصاب همه بود م
 بر آوردم.   شهیکه ش  هیبار نی چهارم نیا ؟یخندیم

ارو شکوند بذار   شهیبار ش نیا--در انداخت و گفت  یبامزه باال هیو رنگ  یلوز یها شهیبه ش  ینگاه مرد
 بمونه.  یهمونطور

 در قفل بود.  میاون روز شانس آورد ؟یاما اگه فرار کنه چ--کاوه

 در بره آخه؟ تونهی م یچطور کیکوچ یجا  نیاز ا--به کاوه انداخت و گفت ینگاه مرد

 .یتون یکه م نهیاگه ا--کاوه

 .گهیاست د ای دختر کات--و گفت   دیزم خندبا مرد

 ؟یخودتو بهش نشون بد   ییخوای...تو نمدمیشن اد ی آره. اسمشو ز--تکون داد و گفت یسر کاوه

 فعال بفهمه. دینه. نبا--مرد

 چرا؟ --کاوه

خودم    شی رد نشده پ  ریکه خطر از اردش یتا وقت  دیاونا. با شیممکنه بعدش بخواد برگرده پ--مرد
 .زنمیباشه. بعد از معامله باهاش حرف م

 ؟ ی چ دیجمش-- کاوه
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 و بهروزن.  دی جمش  یخطر اصل --مرد

 ؟ یچ  ریپس اردش --کاوه

 از نگار کوتاه بشه. ای تا دست بعض دیچی خبر مرگش پ یدختر نداره. حت  نیا یبرا  یخطر  ریاردش --مرد

 ؟ یچ ی زنیش مدور  یبفهمه دار دیاگه جمش  ی. ول یگیاگه بپرسم چرا که نم--کاوه

 ازش استفاده کنه. دیجمش  ذارمیوقت با اون نبودم که حاال دورش بزنم. من نم چیمن ه--مرد

 دختر تو راسه؟ نیچرا ا--کاوه

 داره.  ویمهره اصل یعنیداشته باشدش، یچون هر ک --مرد

ماجرا صبرو باشن. کاوه   نیا یبرا  دیکه حاال حاالها با دونستنی. هردوشون مد ینپرس  یزیچ گهید کاه
 اجرا کردنش.  یبرا سی و رئ  دنشیفهم  یبرا
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 }نگار{ 

خسته شده بودم. معلوم نبود چرا آورده بودنم که انقدر باهام خوب    تییاذ نهمهیخودمم از ا گهید
کرده؟ سروشم    دامیچشمم ابروئه. نکنه صدرا پ یکس حق نداشت بهم بگه باال  چی. هکردنی برخورد م

نکرده  لقت هیرفتم. چقدر جون کندم اعتمادشون بهم جلب بشه تا برنگردم و  ادش یومه کال از که معل
. رو تخت  نمیبش کاری ب یطور نیهم تونستمی. نمگهید یجا هیکردم  ریتو پرونده ام باشه. حاال گ

شلوغ   میل ی. و خهیمهمون  دونستمی. مومدیم یادیز یسرو صدا نییکردم. از پا   زی نشستم و گوشامو ت
  ه؟یخب چاره چ  یبود ول ادیارتفاعش ز کمی نگاه کردم.  رونو ی بود از قرار معلوم. از پنجره اتاقم دوباره ب

بود   اطیاونور ح وارید هیهمه جارو چک کردم.  اطی برده بودنم تو ح شهیکه به خاطر شکوندن ش روزید
به اونور بود که    نوریتن از ااومدن و گذش نییباال رفتن را دست بود. قسمت سختش پا یبرا میلیکه خ

  یپنجره باال شهیتخت برداشتم و با ش  وکه گرفته شده آسونش کرده بود. مالفه ارو از ر یخب مهمون
کردم و به هم گره  کهی مالفه ارو چهار ت هیکرده بودم پاره اش کردم.  میاتاقم که بعد از شکوندنش قا

.  ستین  ینه. کس دمینگاه کردم که د رونویازش رد شد. دوباره ب  شدیبود اما م کی زدم. پنچره کوچ
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و   نییپاره نشه. دنباله مالفه ارو انداختم پا   ارمی ب سمالفه ارو به چهارچوب پنجره بستم. فقط شان 
انداختم اونور و محکم مالفه ارو گرفتم و با سالم صلوات خودمو   اطینشستم لبه پنجره. پاهامو با احت 

صدا  --داد زد یک ی هویاومدم که   یم  نییگرفته بودمو داشتم آروم آروم پا واریامو به د کردم. پ زونیاو
 . زن بلند تر حرف ب ادینم

. فکر نکنم از  دمیشلوار د زی پسر با بل هینگاه کردم که  نویی موند. پا زونیهدل شدم که پاهام آو انقدر
که دوباره   نتمی. خواستم خودمو باال بکشم نب دمیخونه باشه. حاال نه که من همه ارو د نیا یاعضا

و خواستم برم باال تر که   م. لبمو گاز گرفتدهییشروع کرد با داد حرف زدن. اگه باال رو نگاه کنه گاوم زا
با هم  ویزی که خوردم به چ شمی. گفتم االن منهدم منیی. گره مالفه باز شد و پرت شدم پا یییییوا

تند از روش پا شدم و خواستم در برم که  ؟ی عنیست. کمرش شکست . فکر کنم پسره انیزم میافتاد
 یداد هیمعلوم نبود کجا خورد.  کهبهش لگد زدم  فتادمی داشتم م کهی. در حال دی مچ پامو گرفت و کش

که از پشت خودشو   می. چهار دستو پا ازش دور شدم و خواستم پاشم بدودیزد چهار ستون بدنم لرز 
 ها...  هیانداخت روم. اه چه کنه ا

  ؟یدزد یاومد  نمیبب   ستایوا--اروی

همراه  یزیچ  یزاتی تجه ،ی،قالب یطناب هی ن؟ییپا ادیبا مالفه م یدزد ادی. آدم منیاحمقه ا چقدر
ندارم که. صدام  یچی . من جز لباس تنم و اون مالفه که پاره شد هبرهیم میزیچ هی. تازه ارهی خودش م

 ؟ی دار کارمیاحمق. چ ستمیولم کن. دزد ن--گفتم یبلند ی. با صدادیرس ی به خونه نم نایمطم

 نگار؟ --دمیمتعجبشو شن یصدا

  نمشی بب  دمیصداش آشناستا. قلت زدم و به پشت خواب   گمیبود. م دهیاز روم باال تر کش کمی خودشو
 کرد؟؟ ی م کاری چ نجایا نی. انییفکم افتاد پا دنشیکه با د
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 ؟ یکن  یم کاری چ نجایتو ا--

 .یکن یم  کاریتو چ --باال انداخت و گفت ابروهاشو
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 . دمیاول من پرس --

 . ی+چقدر بچه ا

 چون حق با منه بچه ام؟--

 ه؟ی چ یدون ی+حق؟اصال م

 .یعمره به من نداد هی که تو  یزیهمون چ--

 .ی+چون نداشت

 .  هیحرف حرف تو شهیآره. هم--

 بد نگذره؟ --کردم و ادامه دادم اخم

 ؟ یچ--گفت  یجی گ با

 دراکوال.  ی پاشو از روم لهم کرد--

سمت باغ. هنوز به   دمییکه بلند شدم و دو دی. خودشو از روم کنار کشهیتیتو چه موقع دیتازه فهم  انگار
 یسر هیکجا. هنوز  --شد دهیگوشم شن خی شد و صداش ب دهیبودم دستم از پشت کش دهینرس وارید

 . یبه من بدهکار  حاتیتوض

  نجای و اومدم ا ستیبرام مهم ن  یچی آدم قاتل و لجنم که ه هیمن --زدم تو چشماش و گفتم زل
 از قبل.  یدونستی. مگهیبود د نایعده ارو نابود کنم. هم هی هیزندگ خوامیم

. دنیمنو دزد نایولم کن. ا--که دستشو پس زدم و گفتم الیسمت و دمیمحکم تر گرفت و کش بازومو
 بودم.  دهین تهرانم رس تا اال  شدینم  داتیاگه پ

خالفا بودن   نیاگه اهل ا نایکمتر حرف مفت بزن. ا--تر چنگ انداخت و بازومو گرفت و گفت  محکم 
 نبودن. نجایکه ا

 کرده فرستاده. چیهمه پولو دم و دستگاهو خدا براشون بقچه پ نیپس ا--
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هست که امثال شما   میبهتر و پاک ینه راه ها--گرفت گفت یدر آورد و شماره ا لشویمبا کهیدرحال  
 ممکنه منتقل بشه.  تونیاهیبهتره. س دینش  کیبهش نزد

نفر داشت   هیتو باغ.   ایب-- گفت هیو به پشت خط  دیشناخته؟ غم چشمامو ند ینجوریمنو ا واقعا
... ش؟ی شناسی...آره...تو از کجا م دونمیدختره...نم هی ...نه ومدیم نییخونه ات پا  واریاز د یدزدک

 تظرم. من

. از حرص کنترلمو از دست دادم و ادیکاوه گفته ب  ارویخراب کرد. حتما به اون   ویاه اه اه. همه چ اه
 . یوحش--ولم کنه از درد خم شد و گفت  نکهیبه مچ پاش که بدون ا دمیمحکم کوب 

 عالقه امو بهت ابراز کنم.  تونستمیبهتر نم  نیا د،ازیببخش--
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 کردن؟  رید نهمهیا یچه مذارکرات یرفتن برا  نایا--م بودن نگاه کردم و گفتمسر یکه باال یدو نفر به

. بلند  یچ ینه ه  یتکون هیآدمن؟ اصال نه  نای. واقعا اکردنی رو به رو رو نگاه م ی جد  یلیدوشون خ  هر
شدم که دوتا دست دو طرف شونه ام نشست و بهم فشار آوردن. آروم نشستم سر جام و دوباره 

 یاکه صد گرفتیداشت خوابم م  گهیمنتظر باشم. د  دی. باشهیگرم نم یآب ناینگاشون کردم. نچ از ا
بودن و مثل   نشون داده یحرکت هیو به اون دوتا نگاه کردم که باالخره   دمیاز جا پر هوی شکستن اومد. 

 شده؟  یچ --. آروم گفتمکردنیمن داشتن باالرو نگاه م

نذاشت    یحت  دتمیکه دزد اروی. اگه اون شدیم شتریب مینگران  یندادن. ه یکدومشون جواب چیه باز
  یول میپهن کرد میارو شست گهی همد میحاال درست زد  ؟یچ ارهیب انی سر شا  ییبال نمیاشو بب افهیق

منع کرد داشتم  دنشونویحاج رضا د یبگم وقت دی دوستم بود. در کمال تاسف با یزمان  هیخب 
کجا   انویشا--کردم و گفتم یشد. نچ دهیپا اومد بعد کاوه د یپله ها صدا ی. از باالگرفتمیم یسردگاف

 ن؟ یبرد

 جاش امنه. -- و گفت  کینزد اومد
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سرش   ییباور کن اگه بال--گفتم  زدمیدست و پا م  کهیبرداشتم سمتش که نگهبانا گرفتنم. در حال  زیخ
 .کنمیخودم سرتو جدا م  یخودم با دستا ادیب

 ...یانقدر دوستش داشته باش  کردمی فکر نم--زد و گفت  پوزخند

 . شیبذارم بکش میچون چنتا کلفت بار هم کرد ستیقرار ن--

 .گمیاون حالش خوبه. دارم راست م --کاوه

 بره.   دیندارم ولش کن یکار ای با راست و دروغ شما جان--

 ؟ یبمونه چ شمونی اگه قرار باشه پ--کاوه

 بره.  دی. ولش کنگهینم ی به کس  یزیاون چ--گفتم تی خدا. با عصبان ای

 نه؟  ا ی میصداشو خفه کن دی ؟بایاگه گفت چ --کاوه

قطره اشک از چشمم  هی. ارنیسرش ب یی. نکنه به خاطر من بالاومد یداشت اشکم در م یجد یجد
 از پشت سرم اومد  انیشا یکه حالت نگاه کاوه عوض شد و صدا نییاومد پا
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 نکن کاوه. تشیاذ--انیشا

نگاهش   نیی دور باال تا پا هیسمتش و  دمیو نگاهش کردم. نگهبانا ولم کردم بودن. پر  دمیچرخ عیسر
 اورد؟ ی که سرت ن  ییداشت؟بال کارتی ؟چیخوب --نشده باشه. بازوشو گرفتم و گفتم شیزی کردم چ

 ؟ ی خوب  انیشا--گفت. تکونش دادم و گفتم ینم  یچ یو ه  کردی نگاهم م یطور نیهم

 ! دیببخش--چشمام نگاه کرد و گفت  تو

 ها؟ --باال انداختم و گفتم  ابروهامو

 . دیش ببخ-- بغلم کرد و گفت یناگهان   یلیخ
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 شده؟ یزی چ انی شا--گذاشتم رو پشتش و گفتم دستمو

 که نشده؟ تی زی چ--بود انگار  یعصب صداش

 من خوبم. تو چت شده؟--

 ! یم یچه صم--اومد گهید یصدا

 داره؟ یبه تو ربط--گفت  انیکه شا میمنو از خودش جدا کرد و هر دو به عقب برگشت انیشا

نگاه کرد و   ان ی. به شادمید نمی . مطمدمید ییجا هی نویتو صورتش گردوندم. من ا یبا کنجکاو نگاهمو
 ؟یخواستیبشه. م  شیزیکه چ یخواستینم --گفت

 ؟ یتونستیبراش افتاده. نم یچه اتفاق  یبهم بگ  یتونستیم --انیشا

 بهتر بود.  یدونست ی. هر چقدر کمتر مدونستیکس نم چی ه--جلوتر و گفت اومد

 چه خبره؟ نجایا دیمنم بگبه  شهیم--گفتم جیگ

 . فتهی براش ب  یاتفاق ذارهی. بابا نمبرمشیمن م--انیشا

 رن؟ی گیاز تو اجازه م دنشیدزد یبرا  ریاردش یدشمنا  یفکر کرد--طرف 

 تو جاش امنه؟  شیپ-- انیشا

 .رونهیامن تر از ب --طرف 

.  ستیبراش امن ن نجامیا یدونیخودت م-- داد زد انیشا  هویکه  گرفتیکم کم داشت دعوا باال م گهید
 بس کن پدرام. 

دو  دتم؟یکه حس خوب داشت دزد هی. پدرام؟ دوباره نگاهش کردم. اون چشم آبدیباال پر ابروهام 
شدنم. از   یاز زخم اس، یدو سال گذشت. از مرگ  یکشک  یبودمش. چه کشک دهیسال بود که ند

 ؟ یکارو کرد نیتو؟ چرا ا--کردم و گفتم زی. چشمامو رالدیصدرا. از م

بعد سرشو   کردینگاهم م یبکنه. ه  شهیخواست موهاشو از ر  یبرد تو موهاش. انگار م دستشو
 مجبور بودم. --و گفت  رونی. نفسشو داد بنیی پا نداخت یم
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 { ی}راو

تو  یته زل زدساع هی ؟یحرف بزن شهیآقا پدرام م--انداخت که نگار با حرص گفت بنیسرشو پا مرد
 . یزنی چشام حرف نم

 از کجا شروع کنم؟ دیخب با-- انداخت و گفت انیبه کاوه و شا  ینگاه پدرام

 .ینگهم دار نجایکه به زور ا دهیهر جا که منو به تو ربط م --نگار

 که...خب...من برادر کوروشم. نهیخب،داستان ا--و گفت دیکش یق ینفس عم پدرام

 . خورهیتر دروغ بگو. آدم بهش بر م یواقع کمی --گرد نگاهش کرد و گفت  یبا چشم ها نگار

 . گمیدروغ نم--سرس تکون داد و گفت پدرام

 تر.   کیخواهر داره. برادر نداشت. اونم انقدر کوچ  هیمن فقط  یبابا--اخم کرد و گفت نگار

 .ستمین  شی من برادر تن--پدرام

 ؟ی زنیحرف م هینس-- نگار

که به  دونمیرو م ییزایخبر ندارم. من فقط چ زای چ یلیمن از خ --زد و گفت دستاشو تو هم گره پدرام
 به پدر مادرت.  گردهیسرش برم هی هیقض نیخودم ربط داره. ا

 زنده بودن بابامه نه؟  یبعد زیآها. احتماال سورپرا-- نگار

 نگار. -- پدرام

 . یداداش بابام یگیم یکاره اومد  هینگار.  ویچ یچ --نگار

 نگاه کن. --گذاشت و رو به نگار گفت زی دوتا شناسنامه روز م پدرام

 د ی. به نام پدر نگاه کرد:جمشینیشناسنامه ارو برداشت. شناسنامه پدرام بود. پدرام ام نگار
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 . ینیام دیدومو برداشت و باز کرد. جمش  شناسنامه

 ورق بزن. --آروم گفت پدرام

 یعنی" گانیبست. "نجمه شا یماشو لحظه ااسم داخلش چش دنیبا باز کردن صفحه دوم و د نگار
 پدربزرگش و مادر پدرش.  یدختر عمو

 خب؟-- و گفت  زیم یهارو گذاشت رو شناسنامه

 آورد.  ایمن ازدواج کرد و منو به دن یبابات فوت کرد با بابا یبابا   یمامان وقت--پدرام

 . نهیبچه هاشو بب   ذاشتیبابات نم  گفتیآره. بابا م -- نگار

 متاسفم. --و گفت نییسرشو انداخت پا  پدرام

 وقت نگفت برادر داره.  چیه --نگار

 با بابا رفت آمد کنه. خواستی. نمدونمیم--تکون داد و گفت  یسر پدرام

 ؟یدی. چرا منو دزدنهیبدونم ا خواستمیکه از اول م  یزیخب،چ-- داد وگفت هیتک نگار

 بگه.  دیمادرت با زاروی چ یل یخ-- پدرام

 ازش بپرسم؟ یبرم چ ییخوایآدم مرده ام. م هی مادرم  یمن برا--نگار

 نقشه خودش بود.   نجای. آوردنت به ایزنده ا دونهیاون م --پدرام

 ؟ یچ--خم شد جلو و گفت یبا ناباور نگار
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شد. مامان دستشو گذاشت رو دسته مبل و   رهی به من انداخت و دوباره به مامان خ  یقینگاه عم  کاوه
وقت خودشو   چیبود. ه زایچ نی و ا قهیعت یپ شهیبود. بابا هم یدختر روس  هی ب،مادرم من خ--گفت
  یخال یبار ازش کمک خواستن. برا هیکه  گفتیم کردیم فیبرام تعر ی. وقت کردی نم گهید یزایچ  ریدر گ
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  یاز محموله هاشو همونا نجات داده بودن. برا یکی بود.  ونی. بهشون مدشهیبار. بار ش هیکردن 
بود که مادرش فوت کرده بود  ییروستا  هی. مامانم دیبار بهشون کمک کرد که مادرمو د نی و آخر نیاول

  رشیو اونام گ دسالش بو 16اومده بود  یزده بود. مامانم وقت بشیو غ  نجایو پدرش آورده بودش ا 
 .کردنیکردن بارا استفاده مرد  یسال بود ازش برا 5آورده بودن و 

 کرد؟یم  کاری چ--وسط حرفش و گفت  دیپر کاوه

 .کردنیجا ساز م  شهیتو بدنش ش--مامان

 تصور کنم.  تونستمینم یلحظه بست و باز کرد. حت  هیچشماشو  انیشا

بابا ازشون خواست دختره ارو بدن بهش.  --نشون بده ادامه داد یعکس العمل نکهیبدون ا مامان
خودم باشه و حداقل درد نکشه. اونام معامله  التیدختر تو تشک نیلحظه خواستم ا هیفقط  گفتیم

بابا.   هو دختره ارو دادن ب  دنی به اماراتو خر  دیرسیو م شدیاز مرز رد م  دیبار که با هی تیکردن. امن
 که بخواد براشون کار کنه.  مونهیزنده نم گهید کردنی چون فکر م

 شد؟  یبعدش چ--گفت  یبا کنجکاو انی شد که شا ساکت

 تو خونه بابام بود و بعدش با هم ازدواج کردن. یهر چ  ایکنه  یکار نکهیدو سال بدون ا--مامان

 داره. هیقض نی به ا یچه ربط  نایخب االن ا--طاقت گفتم یب

 بگم؟  یذاریم--مامان

--فرهنگ. دلخور گفتم یلباشو با انگشتام پاره پاره کنم. ب خواستیزد که دلم م یپوزخند انیشا
 . دییبفرما

داشت و خوب   ادی سال بعد از ازدواجشون مامان منو حامله شد. بابا دشمن ز  5-- زد و گفت یلبخند
انم مونده مام مانیهفته به ز هی  نکهیخونه. تا ا ومدیبود. دکتر خودش م سکی ر رونیرفتن مامانم ب 

 کرد.  انتیبود که...دکتر به بابام خ

 کرد؟  کاریچ --انیشا
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که  مارستانی. تا بابام مجبور شد ببرتش بشدیکه داد حال مامانم روز به روز بدتر م ییبا دارو--مامان
 خورد.   ری تو راه بهشون حمله شد و مامانم ت
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که بابام توش نفوذ داشت. اونام همکار   یمارستانیب  دن،بردنشونیبابا رس  یروهای ن یوقت --مامان
بد نبود. فقط دستش شکسته بود اما مامانم طاقت   ادی. بابا حالش زدادنینم سی به پل یبودن. اطالع

 اومدم اون رفت.  ای. من که به دناوردین

 . دمیوقت مادرمو ند  چیمن ه--ناراحت نگاهش کرد که مامان لبخند زد و گفت کاوه

بابام اسممو پروانه -- لحظه به سقف نگاه کرد بعد نگاهمون کرد و دوباره شروع کرد هیبرد باال و  سرشو
کنارش بودم و   میمادرم بودم. از همون بچگ هیشب یلی. من خ کردیصدام م  ایکات  شهیگذاشت اما هم

  لیو تبدمن  سپ نمیبب   یبی منم مثل مادرم آس خواستیگرفتم. اون نم  ادیازش   دویکه با ییزای تموم چ
حضور   می کدوم از معامله ها به طور مستق چیوقت تو ه چیخودش کرد. من ه  ینایاز بهتر یکیبه 

از طرفا دبه   یک یاومد.  شی پ یمشکل هیبار  هی. اما شدی نظر خودم انجام م ریز شترشونینداشتم اما ب
  یاجازه داد در صورت نمکردم. او  شی راض  یبرم ول  ذاشتی . بابا نمکردمیم  یدگیخودم رس  دیدر آورد. با

 از مشاوراش باهام باشه برم.  یکیکه 

 ن؟ یخوریشماها صبحونه نم --که گفت  شهیم یچ مین ی بب میکنجکاو بود همه

 م؟ی آماده است. بر--پدرام

 پس؟  یعه مامان! بعدش چ--

صحبت  بخورم بعد راجع بهش    ییچا هیبذار   نجای اومدم تا ا دمیکله از تهران کوب هیمن --مامان
 .میکن یم

 مهمشا.  یجاها  میدیرس یم میبابا. تازه داشت یا--و گفتم دم یکش یپوف  یحرص

 کنم؟ ی م فیبچه مگه من دارم برات داستان تعر--شد و گفت  پا
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 . امی کم از داستان نداره. تو کمتر از دو سال متوجه شدم جد اندر جد از خاندان ماف امونیزندگ--

.  ششیبزنن برنگشتم پ  یبی نتونن بهت آس نکهیمن فقط به خاطر ا--نشست و با اخم گفت  زی م پشت
کار  گهیوقته د یل ی. ما خرنینقطه ضعف از اردش هی. فقط دنبال میکنی م کاریاونا فرق نداره ما چ یبرا
 . میکنینم

 که انگار قصد به کار انداختنمونو دارن. هیبق  یآره. ول --

 بشه.  کیبه خانواده اش نزد یکس گهید ذارهیبابا نم--مامان

 .دوارمیام--
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 }نگار{ 

 ؟ یچ--جمله قفل کردم. خم شدم و گفتم هیواقع یمعنا به

کمک خواسته بود. اون موقع من  الدیدنبالت بودن. مادرت از م ایلیخ --تکون داد و گفت  یسر پدرام
 ی. وقتیمرد میمن. بعدشم که همه امون فکر کرد شیاما اون دورش زد. بعدش اومد پ  دونستمینم
 .یکردم به مامانت خبر دادم زنده ا داتیپ

 کنن؟ ستی بخواد منو سر به ن دیچرا مامان با--

 آدما.  نی. از اکردی دورت م داشت ه؟مامانتیچ  ستیسر به ن --پدرام

 خب چرا؟--حوصله گفتم یب

 خودش بگه. دیاشو با هی. بقخواستنتیداشتن م  ازی ن رویکه نفوذ اردش ییآدما--پدرام

 گه؟ید یدون یتو نم --باال انداختم و گفتم  ابروهامو

 . شتیپ ادی. فردا میدی. بهش گفتم فهماد یمادرت ب  دی. اما ناقصه. باییزای چ هی--پدرام
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  زی. چشمامو رکردیکه متفکر نگاهم م انیلحظه لبخند اومد رو لبم. نگاهمو برگردوندم سمت شا هی
 ؟ یدونستیتوام م --کردم و گفتم

 نه.-- تکون داد و گفت سرشو

 استفاده کنن؟  ریاز اعتبار اردش توننیچرا با داشتن من م--سمت پدرام و گفتم برگشتم

 .ادی سرت ن ییبال تا  کنهی م یهر کار ریچون اردش  دیشا-- پدرام

 ؟یچ  کنهی که داره بدبختشون م ییکسا هی؟بقیچرا فقط من؟خواهرم چ--

 . قتل خواهرتم کار اون نبود...کنهیکار نم  گهیسال هاست د ری اردش--پدرام

 . گهیم یزیچ هی ی . هر روزم که هر ک نچ

 کشت؟  ی . اگه اون نکشت کیگ یم یچ فهممیمن نم --

  نیبه خاطر ا یبه مادرت برسه. حت  یب یکه آس کنهینم ی. اما اون کارستیهنوز معلوم ن نیا--پدرام
 کارش شد. الیخی که داشت ب یمسئله با تمام قدرت 

 در برابرش استفاده کنن؟ خوانی م یاگه قدرت نداره از من چطور ؟یواضح حرف بزن شهیم--

  ارویل یتن خ تونهیکه اسمش م هیم همونکنار. نگفتم قدرت نداره. اون هنور دیگفتم خودشو کش--پدرام
 نگم. یزی. ازم خواسته چدهیم  حیبهت توض  ویبلرزونه. مامانت همه چ

 اد؟ یم ی ک--کردم و گفتم یپوف

 دوستم که تصادف کرده شیگفته قراره برم شمال پ ی. به حاجادی صبح م-- پدرام

 برم.  گهیمن د--بلند شد و گفت  انیشا

 .گهید یموندیم  نجای هم--پاشد و باهاش دست داد و گفت  پدرامم

 خودمون راحت ترم.  یالیو-- انیشا

 داره.  اجی باش. زن داداش به کمکت احت نجایباشه. امافردا ا-- پدرام
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 ؟ یچه کمک --انیشا

 قبول کن.   ی. اگه خواستایحاال ب -- پدرام

 بگه؟  یچ خوادیمامان م یعنیسرشو تکون داد و رفت.  انیشا
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 پدرام؟  یبهش گفت  یزیچ--ومدیم ییآروم و آشنا یکه صدا ومدمیم  نییپله ها پا از

 حق داره بدونه.  یبهش بگو. بعد دو سال بدبخت ویهمه چ ی. ول ینه. گفتم خودت بگ-- پدرام

 دمیتو سالن که د دمیی. صداهاشون ساکت شد. دوامیکه مثال دارم م نیمحکم تر زدم به زم کمی پامو
که خودمو  کیلبخند زد و اشک تو چشماش جمع شد. اومد نزد دنمیکنار مبل. با د ستادهیمامان وا

  دمیفهم یتا م  شوم یدور م دیبا دیبود. شا  یانداختم تو بغلش و دستامو دورش حلقه کردم. حس خوب
 چقدر دوستش دارم. 

 زبونم الل کشتنت.  کردمی. فکر م نمتیب یم شهیدختر قشنگم. باورم نم--ناز کرد و آروم گفت موهامو

تنگ شده بود  یل یدلم برات خ-- و مثل بچه ها گله کردم ستادمیبا دستم پاک کردم،صاف وا  اشکامو
 کردن. تمییاذ یل یمامان. خ

 کنه.  تتییاذ تونهی کس نم چیه گهیمن اومدم. د--رو شونه ام گذاشت و گفت  دستاشو

  شی . پنجاستی. مامانم ایهمه چ الیخی لبخند زدم و دوباره خودمو انداختم تو بغلش. فعال ب بهش
 .  ستیمهم ن یچیه گهیخودم. د

                                                                        *** 

اده بودم راه به راه منو ند رونیهنوز بازدمشو ب گرفتمیدم م هیمامان،اون موقع که --گفتم یناراحت با
 ؟یبهم بگ یتونست ینم دنمیدزدی بغلشون م  ریز زدنیم

 . فتهی ب ریهمه سال اون گ نیبعد ا خواستم یمن نم --مامان
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. خورهیبه درد من نم یکه گفت یکلمه ا هی نیلطفا همه اشو بگو. از اول. ا-- نشستم و گفتم صاف
 دنبالم باشن.  نیکه فقط به خاطر ا شهینم

اومد تو. با همه دست داد که به  انیو خواست حرف بزنه که در باز شد و شا دیکش یق یعم  نفس
  یمسخره بود ول دی. شایم ینگاش کردم. چه صم ی. خم شد و مامانو بغل کرد که عصبان دیمامان رس
شده بودم که  یچطور دونمی. نمشدیم میحسود  کردی مامان انقدر با محبت بغلش م یهنوزم وقت

امو درست کردم و بهش چشم غره رفتم اونم ساکت شد. اون حس  افهیخنده که ق ری ز دپدرام ز
قشنگ به خاطر شباهتش به بابام بود. چشماش،خنده اش. فرم صورتش. همه مثل بابا بود. هر 

ر  جو  تشیچرا اصال موقع دونمیبغلش کنم اما نم  خواستیدوشون به مامانشون رفته بودن. دلم م
  ری ز یزیچ  انیسمتش خودمو پرت کردم کنارش رو مبل. پدرام لبخند زد و شا  مداو انی. تا شاشدینم

 که من بودم نشست.  یلب گفت و رفت عقب رو مبل 

اگه بخواد  انمیخب پروانه جان،از اول بگو. شا--مبل و گفت  یدستشو انداخت پشتم رو پدرام
 بدونه. دیکنه با یهمکار

چرا با هر بار   دونمیکه قبال گفته بودو تکرار کرد. نم یکرد و دوباره جمله ا انیبه منو شا ینگاه مامان
که...من در واقع   شهیشروع م نیو به خاطر ا نجایاز ا زیخب همه چ-- کردیم خیلحظه  هیتکرارش بدنم 

 . ری . دختر اردشامیکات
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 }پدرام{ 

 وانمیل  هیمامان جان قبلنا همون --و با حرص گفت   ختیپروانه ر یرو برا ی چا وانیل  نیدوم نگار
 . االن که من عجله دارم دو تا دوتا؟ ایخوردینم

 .دنتهیاز شوق دوباره د--زد و گفت یلبخند پروانه

 دلش برات تنگ شده. یلیصدرا خ -- گفت  اطیو با احت دینون مال  یرو  روی پن بعد
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داشت منو به خاطر کاراش به باد   یبله،وقت-- گفت یبا لحن آروم یشد ول  ینگار وحش یچشما یآن
 معلوم بود چقدر براش مهمم که االن دلتنگمه. دادیم

 کردی دنبالش،اگه اون کارو نم یاون مجبور بود نگار. تو خودت رفت--و گفت  دیکش  ینفس پروانه
 بعد اونو.  کشتنیبه سامان کمک کنه چون اول تورو م تونستینم

 شد؟ی کنه؟ سامان؟ چ کاریچ --با تعجب گفت نگار

که از  رانی از دوستاش اومده بود ا یکی از طرف  دونمیفقط م ستمیکاراش ن انیدر جر ادیمن ز--پروانه
 سامان بوده. یدوستا

  دهیچی اونقدر پ یکرده بود. همه چ  افتی اطالعات در یاد یبود. حقم داشت. ز ج یهنوز نگاهش گ نگار
 .شدمیم  جیگ یبود که منم گاه

از اتاق    ذاشتنیکه نم نایتو خونه بزنم. ا یدور هیمنم   دیتا شما صبحونه بخور--بلند شد و گفت  نگار
 . رونی ب  امیب

اتاق به اون اتاق   نیاز ا یبهت بد گذشت. ه  یل ینه که خ--با حرص نگاهش کرد و گفت کاوه
 تو پات نره.  شهیکه ش بردمتیم

 . یدرو قفل نکن یخواستیم--باال انداخت و گفت  یا شونه

 بهت نگفتم. یزیچ هی برو،برو به گردشت برس تا -- داد و گفت رونی نفسشو سخت ب کاوه

 رفت.  رون ی بعد از آشپزخونه ب  ه؟ینگاه کرد که ها؟چ ی جور هیاز ابروهاشو باال انداخت و  یک ی نگار

 ده؟ یپس به خدمتت رس--و رو به کاوه گفت دیخند انیشا

 نویا یادامه داد( چطور انیپروانه خانم )رو به شا دایببخش-- به پروانه انداخت و گفت  ینگاه کاوه
 ؟ یکردی تحملش م اتونی بچگ

.  میتو جنگ باش  ذاشتیوقت نم  چی. مامانم هیبه آسون-- نگاهشو به سفره دوخت و گفت انیشا
 . شدیسخت م می تنها بود  یوقت ی. ولکردی آروممون م شهیهم

 که مرگ مادرت کار بابا نبوده.  یدونیخودتم م-- گرفت و گفت یی نگاهشو از چا پروانه
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مادر شما،معلوم   شیمادر من،دو سال پ شی سال پ 10. کشهیداره به اسم اون آدم م ی کی  یول-- انیشا
 ه؟ ینقشه اش چ ستیبکشه. اصال معلوم ن  ویبخواد ک یک  ستین

بره،همه    شی اونطور که بابا گفته پ یاگه همه چ--گذاشت و گفت انیشا یشونه  یدستشو رو پروانه
 . نییا یچند وقت با هم کنار ب یبرا ن یتو و نگار بتون هی. فقط کافشهیمعلوم م یچ

 ؟ یچ یعن ی--تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 بهتون. گمیمن با بابا حرف زدم. حاال م--پروانه

 بابا  یحرف زدن عادت داره. ا هیزن داداش کال به نس  نی. اگفتیانگار نگار راست م  نه
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 }نگار{ 

 

به خودم اومدم که کوروش منو از پشت    یشد. فقط وقت  یچ دمیمن با مشاور بابا رفتمو نفهم--مامان
 و بهم گفت فرار کنم نییساختمون پرت کرد پا 

 شد؟ یچ --. کاوه با تعجب گفتدیباال پر ابروهام 

کنن. ما   رمیو نذاشت دستگ نییمنو انداخت پا  اتیبود. وقت عمل  سیپل یا،نفوذباب اریدست کوروش
 ازش متنفر شدم.  دی. شادونمی...نمسهی پل دمیفهم ی. وقتمیقرار بود با هم ازدواج کن

به بابا نداشتنو   میربط چیکه اونجا بودن و ه ییو فقط کسا ارنی ب ر یبابا گ هیعل ینتونستن مدرک  اونا
و احمقانه   دمیو افرادشو فرستاد که بکشتش اما من فهم  سهیکوروش پل  دیکردن. بابا فهم  ریدستگ

 کار ممکنو کردم.  نیتر

 .دمیباباتو دزد--که رو به من گفت  میبود منتظر
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و  بکنم مامان با اون ظرافتش بابار  تونستمیخنده. تصورشم نم   ریو زدم ز  رمیخودمو بگ یجلو نتونستم
 !!یباشه. چه مامان خفن  دهیدزد

 کرد نه؟ دایبابا شمارو پ--گفت انی که شا میکردی نگاش م میداشت همه

  خوامیکار منه که نم دنشیدزد دونست یمنم م یکنه،بابا دایمامور شده بود کوروشو پ ییح ی--مامان
کرده   یکه کوروشو زندان  ییبابا اومد جا  نکهیتو هم گره خورده بود تا ا یبهش برسه. همه چ  یبیآس

بودم   مطمئن دادمیم یاگه کوروشو فرار میفرار نکردم،از طرف  یبرا یتالش چیکرد و من ه دامیبودم. پ
تو گروه ما محکوم به مرگ بودن.  انتکارای. خ کننیم ستشی اجازه اش سر به ن یب  ایافراد بابام با اجازه 
 شدن. دهیکه د ییهر لحظه و هر جا

-- شد و گفت رهی خ  انیچپ چپ نگاهم کرد. مامان تو صورت شا انیمبل جا به جا شدم که شا ور
به جا آورد اما ما هر دو کنار   شویمنم حکم پدر ی در حق کوروش تموم کرد. بابا وی بابات دوست

  یآدم عاد ه یکارش شد تا من بتونم  الی خی با من قطع کرد و ب شویارتباط  ی. بابا تمام راه هامیدیکش
  یکی. اما امیمن کات  دیکس نفهم چی. کوروش تو گروهش موند و هومدیوقت سراغم ن  چیباشم،و ه

 حاال.  ن ی. از همون اول تا همدووندیبود که موش م

 من. نه؟ یبابا --پدرام اومد یصدا

اما تا کوروش بود اون نذاشت.  بکشونه  یاون منو شناخت و تمام تالششو کرد که منو به نابود--مامان
 . ختیریحتما زهرشو به من م دیبعد کوروش من تنها بودم. سعادت اگه نبود جمش

 چزونه؟ ی داره مارو م یک  ه؟یکار ک اسی باباته،پس قتل   ریاگه اردش ؟یخب االن چ--

 کرد.  داشیپ شهی اما م دونمینم --مامان

 ؟ یچطور--

 .دونهی. اما بابا مدونمیمنم نم --مامان

 خب بابات که... --

 نگو بابابزرگ تازه کشف شدم دم دره. --به سقف کردم و گفتم یزنگ نگاه یصدا با
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 ...قا یدق--با ذوق از جاش بلند شد و گفت مامان
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-- جوون؟ دوباره سرمو کج کردمو نگاهش کردم که با لبخند گفت نقدری. بابابزرگ اشدیباورم نم هنوزم
 ... نجایا ایب

بهش. دستمو گرفت و منو نشوند کنار    دمیگذشتم تا رس انیرو مبل پا شدم و از کنار پدرام و شا از
 دهیند  کیوقت انقدر نزد چی ه --بهم زد و گفت  یخودش. اونطرفشم مامان نشسته بود. لبخند 

 بودمت. 

 نم؟یدیمگه قبال د--تعجب گفتم با

 حواسم بهتون بود.  شهیمن هم --تکون داد و گفت سرشو

 . کننیم تتونییخب بهم گفتن دارن اذ -- زدم که گفت یلبخند

 کشتن. اونم به اسم من. اسمنمی--ادامه داد ینیروشو برگردوند سمت مامانم و با لحن غمگ بعد

 . کنهی کارارو م نیداره ا یک دونمینم--اشک تو چشماش جمع شد و گفت  مامان

  دی. جمشست ی. اما کار اون ن دونمیم --نگاهشو چرخوند و نگهداشت رو پدرام که پدرام گفت بابابزرگ
 همه. میدونی که م نویجرئت نداره. ا

 کار منه. دیکنی واقعا فکر م-- همه برگشت سمت من که هول گفتم نگاه

 چته؟--خنده که گفتم  ریکاوه زد ز هوی

 کار بهروز باشه.  دیا که ش  نهیکسم نه تو. منظورشون ا چیه--کاوه

 . دیمن آدمش باشم تا شما تو چنگش باش خواستی . اون مکنمیفکر نم  ی...ول دیدونم،شاینه،نم--
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 نه؟  ییییحیتو پسر --نگهداشت و گفت انینگاهشو رو شا  بابابزرگ

 بله.-- سرشو تکون داد و گفت انیشا

  شتریاز منم ب یچ یه ستیکچل که ن نیشده. ا  یاشتباه هی. هنوزم معتقدم دی به موهاش کش یدست
 ...ی زیچ  یعرفان  یکامران ی نیشاه ین یکه. رام ستین ری اردش نیتروخدا نگا... ا کلویمو داره. ه

 مونم؟ یبشم انقدر خوب م  ریباعث شده من باور کنم بابابزرگمه آخه؟ منم پ یچ

 ؟یی نجایا اچر--گفت   انی زد و بعد رو به شا  یکی و به من که ماتش بودم کبخند کوچ برگشت

 خاله نذاشت.   یبرم ول  خواستمیمن م--انیشا

که حضورش الزم بود. من به  دونهیم ییزای چ هیپدرام --برگشت سمت مامان که مامان گفت بابابزرگ
قبول کنه   انیحونش در خطر باشه اما به نظر اون اگه شا  خوامیارو بفرسته،نم  گه ید یکیباباش گفتم 

 .هیخوب  نهیگز

 ؟ یدون یم یچ --بزرگ رو کرد به پدرام و گفت  بابا

 . هیکار ک دونستیکه م شناسهیم وینداشت،اما کس  اسیتو کار کشتن  یبابا دست-- پدرام

 ه؟یاون ک یدون یم--بزرگ  بابا

 . اسری --پدرام
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سرشو باال   یجور انی و شا دیکش  ینیبود که مامان ه ومدهین  رونی اسمش کامل از دهن پدرام ب هنوز
 ؟ یپدرام. چرا قبال نگفت--. مامان با اخم گفت دم یمهره هاشو شن یکه حس کردم صدا آورد

 شناسه؟یبابات اونو م یعن ی--دیآروم پرس انیشا

 شده؟  یمگه چ--گفت جیگ پدرام
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از   یکی  گمی. بهش مینشد که توام باش  گمیپسرم من به بابات م--صاف نشست و گفت  یمامان
 بفرسته. تو برو.  روهاشوین

 ش؟ ی شناسیم یچرا نگفت --برگشت سمت پدرام و گفت انیشا

 ؟ یبش ینطوریکه ا گفتمیم --پدرام

 ؟یکرد میچرا ازم قا--انیشا

هست.    یکس  نیهمچ هیکه  دمیشن شیگفتم. چند روز پ  یکنم االن نم میمن اگه قرار بود قا--پدرام
 بهم نگفته بود. یزی چ اسریراجع به   یچیتا االن ه دیجمش

 شد؟  یچ--چشماشو بست و فکش رو هم قفل شد. نگران به مامان نگاه کردم و گفتم انیشا

 کنم؟  کاری چ دیمن با-- چشماشو باز کرد و رو به مامان گفت انیشا

 .ی نباش تیمامور نیا یجان بهتره تو تو  انیشا-- به باباش نگاه کرد و گفت  یبا نگران مامان

 بذاره. هیاز جون ما تونهی کس اندازه من نم  چیداشت. ه  یانتخاب درستنه خاله. بابا -- انیشا

 یبه خاطر بچه  خوامی بذاره. من نم  هیاز جون ما دیکس نبا چیجاست. ه نیهم  قایداستان دق--مامان
 امم از دست بدم.  گهید یرفته بچه ها ایمن که از دن

 کنم.  داشیتا اونو پ رمی م یجور هیمن  یخاله،اگه شمام نذار-- انیشا

 یبرا ویخوب کس  ییحی --بست و گفت نانیبه باباش انداخت که اونم چشماشو با اطم ینگاه مامان
 کار انتخاب کرده.  نیا

 .دهیدوره ام ند یحت  انیشا--مامان

 اون به خودش مطمئنه. توام بهش مطمئن باش. --ر یاردش

مامان نشست،ستشو  یپا یپاشد و جلو انیکه شا کردی همچنان داشت بهش با دلهره نگاه م مامان
 مواظبمه. ،خداینترس خاله تو دعا کن--گرفت و گفت
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به   یکی. مشه دیکش یق ینفس عم انی اومد که شا نییاشک از چشماش پا دوی بوس  شویشونیپ مامان
 چه خبره؟ نجایمن بگه ا

 ...مایافتاد ی ریخبر دار نشم. عجب گ یچ یدادم از ه حی ترج  دمیبعد که فهم یول
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 مامان...--قرار نبود از اون گشاد تر بشه احتماال. با تعجب گفتم چشمام

 پس سوژه جور شد. -- و گفت  دیخند کاوه

 . شکوندمیدماغ تو رو م زدمیها م شهیاون ش  یکاش جا--اخم نگاش کردم و گفتم با

 اعصاب.  یب --و گفت   دیدوباره خند کاوه

 .کنمینم یکار نیهمچ هیمامان من --به مامان گفتم رو

کس باور   چی. هکنهی کس باور نم  چیتو باشم ه یکنم؟اگه من بخوام جا کاری چ یگیخب م--مامان
 کنه.  انتیبشه و بخواد به باباش خ داشیهمه سال پ نی بعده از ا ای کات کنهینم

 مامان... یول دونمیمنم م--

 . یستینگار،واقعا که دست راستش ن --مامان

 .میزنیم  شیارو آت گهیهمد  یجا بذار هیکه ما دوتارو  نهی. بحث استین نا یمامان بحث اصال ا--

نگاهم کرد و   انیبار بابابزرگ. شا هی رهیبار اردش  هی ست یمشخص ن  فمی . منم تکلدیبزرگ خند  بابا
 ؟ ی کنیم یفکر نیچرا همچ--گفت

 ؟ ییایبا من کنار ب  یتون یم یکن یاالن تو واقعا فکر م--باال انداختم و گفتم  ابرومو

 .کنمیمنم فکر نم  ییخدا-- و گفت  دیخند پدرام

 داشته باشم. ی درست حساب هی همکار هی نیمامان من محاله بتونم با ا--مامام نگاه کردم و گفتم به
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-- . کالفه برگشتم سمت بابابزرگ که گفتکردینگاهم م شی ذغال  یهمچنان داشت با اون چشا انیشا
 . اونا فقط منتظرن من خودمو نشون بدم...نهینقشه ا

چند  --دور بازوم حلقه شد و گفت یکه دست دمیشونه هاشو باال انداخت. دستمو رو صورتم کش بعد
 ... ایلحظه با من ب

که منو برد سمت در  اش گرفته و خست بود. از جام پا شدم   افهیبردم باال و نگاهش کردم. ق  سرمو
چشماشو کج کرد و   رونی کاوه زبونشو آورد ب دمیاز اتاقا. برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که د یکی

جلو تر   کمیتو. منو  میدرو باز کرد و هر دو رفت انیرو گردنش. بعش اخم کردم که شا دیانگشتشو کش
 داد به در بسته. هیول کرد و تک
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 }پدرام{ 

 شه؟یم  یخب االن چ--که بسته شد گرفتم و به پروانه گفتم یاز در نگاهمو

 .شهیدرست م یهمه چ --پروانه

 ...انی نگو شا یچ ی ه--داد نگار از اتاق اومد یبگه که صدا یزی دهنشو باز کرد چ کاوه

 .  مینقشه ارو جمع کن دیخب فکر کنم کم کم با--داد به مبل و گفت  هیتک  کاوه

. پدرام،زنگ بزن بابات بگو  میاالن استارت کارارو بزن نیاز هم  دیاتفاقا با--زد و گفت یلبخند زنداداش
 بده. بیترت  وینظرتن تا مهمون ری ز ری نگار و اردش

 }نگار{ 

 ه؟یتو مشکلت با من چ--زل زدم که گفت  بهش

لجن   هیآدم عوض هیبا   یفکر نکنم تو بتون یباهات ندارم ول  یمن؟من که مشکل--زدم و گفتم  پوزخند
 . یو از اول نبود کار کن مردیکه کاش م
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 که...  ینبود یا نهینگار،تو انقدر ک--و گفتم  بازو بسته کرد چشماشو

 . انینگو شا یچیه-- داد زدم تی عصبان با

چرا قلبم سوخت؟   یدون یهاتم به کنار. م  هی. کنایچی حرفات ه-- شد که نشستم رو تخت و گفتم ساکت
. ما  الیخ ی...بی. ول میبازم دوست بود میکردی هر چقدرم که کل کل م کردمی. فکر م یتو منو نشناخت

 .رونی کنم. برو ب یهمکار بهی غر هیبا   نمیبی نم میازی . نستمیدوست ن  کهید

 ؟یمردی از ترس م یداشت میست یکه دوست ن  نیبه خاطر هم-- و جلوتر اومد و گفت دیکش  ینفس

 . رمی اگه بخوام واسه تو بم رمی من بم--کردم و گفتم پشت  بهش

 سکته زد؟  کردیم تش یکاوه داشت اذ یبود وقت یپس ک --خندهیلحنش م  کردمی م حس

 . رهیخ یدیخواب د--به حالت برو بابا تکون دادم و گفتم دستمو

 منو...  نی نگار بب--شد میمال صداش

 . رونی برو ب  یعنی رونیبرو ب گمیبهت م  یوقت--

  نباری. ارانیا ادی بار م هیاز دستمون در بره تمومه. اون هر چند سال  اسرینگار اگه نشه،اگه -- انیشا
 . شهیکه نم میاومده. تو نباش تیموقع  نیشانسم زده که تو ا

و   رونیتو سرمه که نفسشو داد ب  یچ دینگفتم. انگار فهم یچی اما ه هیبپرسم ک  خواستی دلم م یلیخ
 . اون بود که مامانو کشت--گفت

 همه از جلو چشمام گذشت.  اشیشد. خاله و مهربون سی خ چشمام

برگردم که نشست رو تخت. دستشو از پهلوم رد کرد از پشت چونه اش رو شونه ام بود   خواستم
 اتحاد؟--دستم نگهداشت و گفت کیدستشو نزد

 میبا هم --بردم باال و پشت دستمو زدم به دستش و گفتم دستمو
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 { ان ی}شا

 ؟ یبهش گفت  یچ--مبل نشستم و گفتم یرو

.  میریباهاش ارتباط بگ میو تونست میکرد دایگفتم بهش نگارو پ--برداشت و گفت  زیاز رو م چشویسو
 . ادیو فکر نکنم بخواد باهات راه ب   رهی دست اردش ریاما ز

 ؟ یست ی. پدرام،ناراحت ن یخوب گفت -- ها نگاه کردم و گفتم پله یباال به

 ؟ یاز چ --جا نمونده باشه و گفت یزیبه اطرافش کرد که چ ینگاه

 . ستین یکم  زی و حکمش چ شهیم  ریماجراها اونم دستگ  نیکه بعد ا یدون یم--

 راحت.   التی. خدمی. لوتونم نمدونمیم--چشمام نگاه کرد و گفت ستاد،توی لحظه از حرکت وا هی

هم کارارو   یکن یتو کار نکهیبدون ا میتون یپدرام؟ ما م ی... مطمئن نکهیبه خاطر اون نگفتم. فقط ا--
 . به هر حال که اون باباته.میببر شیپ

  ییخاطره مشترک با بابا ا ی ییعکس دوتا هی یبود. من حت نمی تر زی مامانمم مامانم بود. برام عز--پدرام
  نیبه زور سوار ماش دیجونش در خطره اما جمش دونستیرم. مامان مندا رهیکه باعث شد مامانم بم 
 محافظت از خودش. مامانم مرد اما اون زنده موند. یکرد و بردش. فقط برا 

نگارم راه رفتن باهاشونو   یپله ها اومد. انگار یکفش از رو یپاشنه ها یکه صدا دمیکش یق یعم  نفس
برم بهتره.   نای من قبل از ا--گرفته. پدرام رفت جلو و به بابا که کنار نگار بود دست داد و گفت ادی

 کاشف.  یخداحافظ آقا

 زرنگه.  دی. جمش یتوام مراقب باش نگار. اونجا هول نکن -- باهاش خداحافظ کرد و رو به نگار گفت  بابا

 . زدمایمعامله به هم م یبا اسکندرمدت  هیعمو پدرام. من   یمنو دست کم گرفت--و گفت دیخند نگار

اونا کار مامانت بود نابغه. وگرنه که االن پرونده ات  --نگارو و گفت هین یو انگشتشو زد به ب  دیخند پدرام
 دست سرکرد کاشف بود.

 کرد؟ ی سامان منو محکوم م ی عن ی--لبشو گاز گرفت و گفت  یول  دونستینگار از قبل م دونستمیم
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 . نییایشده شمام زود ب   رمی من برم د--و گفت  دیصورتشو بوس پدرام
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 برو. مواظب خودتم باش. -- دوباره بهش لبخند زد و گفت نگار

  شیپ نمونیب  یبحث   دوارمیشد. فقط ام یم دهیتر د دهیکش یسرمه ا راهنیپاشو نگاه کردم. تو پ سرتا
 ان؟ یشا می بر--حرکت تنش کرد و گفت هیبلندشو تو  یدارم بزنه. مانتو  فشیک  ری که بخواد با زنج ادین

 ؟یآره. آماده ا--تکون دادم و گفتم سرمو

 وقت. هیگردنبنده لومون نده  نیعمو، ا--گفت و رو به بابا گفت یا آره

 . ستین  ییکه قابل شناسا ه یتو محفظه ا ابینترس. شنود و رد--به گردنش نگاه کرد و گفت  بابا

 م؟ یبر-- گردنبندش نگاه کردم و گفتم به

 نگران نباش عمو.--بابا رو که رو شونه اش بودو فشار داد و گفت  دست

 ... میبر میبر--سمت منو گفت دیچرخ  بعد

 خب مرور کن... --که گفت میشد  نیماش سوار

 تکرار کنم؟ دیبا یمن خنگم که هه یکنی چرا فکر م-- کردم و گفتم نگاهش

 . یدونیفکر کردم خودت م  دیعه. بهت بر خورد؟ ببخش--سمتم و با تعجب گفت  برگشت

 و؟ یچ--رو فرمون جا به جا کردم و گفتم دستمو

 .یکه خنگ نیا--برگشت سمتم و گفت  یجد  یلیخ

 }نگار{ 

 شد.  رهی و مات به جلو خ دیرو دندوناش کش  زبونشو
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به  میدی نشستم تا رس  نینگفت منم سنگ یچ ی. بنده خدا هزمیری من کرم م می که گاه کنمی م اعتراف
. تو جلسه اول گهیحواست هست د--نگاه به ساعت کرد و گفت هی انیکرج بود. شا یکه طرفا یباغ

 دنبالمون و خودشون بفهمن.  فتنیب  دی. باینه حرف مشکوک میدینه بهشون رو م 

 ...یزیچ هیحله حواسم هست. فقط --تکون دادم و گفتم سرمو

 ؟ یشرکاشون مارو بشناسن چ  ای باشن   ایاسکندر اگه

که تا االن  ییها یوارد تمام باز  یتو به عنوان نفوذ کننیهماهنگه. االن همه فکر م یهمه چ --انیشا
 . یشد یتوشون بود

 اوه. چه خفن... --

 .یدار ییطوال دی ای خر باز  نی. تو تو ایزیبه هم بر  ویهمه چ ینگار،به خاطر خدا. نزن-- انیشا

  ادهیپ--شده گفتم  دیکل یوناو دستمو کنترل کردم نره سمت قفل فرمون. با دند دمینفس کش یحرص
 دستت ندادم. یکار هیشو تا 

. شدیتا کجا باز م شش یبعدش ن دادیبودا. قبلنا هر وقت حرصم م دیشد. بع اده یکرد و آروم پ  نگاهم
 که.  خندهیبه حرص خوردن منم نم گهیلبخند. د هیاز  غیدر دمشیکه د یاالن از وقت

بار از   هی بکشمش  خوامیبار م   هی. ستیبا خودم معلوم ن  فمیشدم. منم تکل   ادهیپ  نیاز ماش گرفته
 . ریناراحتم. بدبخته خوددرگ  دنشینخند

با خون ملت   یو به اون جالل و جبروت نگاه کردم. تروخدا نگاه چه دم و دستگاه  ستادمیدر وا یجلو
 در اومد.  کیت ینگاه کرد که صدا  لشیبه مبا انیبه هم زدن. شا
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با تعجب به دور و برم نگاه کردم. ابروهامو باال انداختم و    .میگفتم و با هم وارد خونه شد یالله بسمه
 م؟ یدرست اومد--گفتم انیرو به شا

 زار سوخته است؟  شهی ب هیچرا شب نجایا--تکون داد که گفتم سرشو
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خشکو   یشد. درختا   دایپ نوریاز ا  ی. ساختمون بزرگمیدرست شده بودو دنبال کرد زهی که با سنگ ر راه
نگاه  انی بودن. به شا ستادهیدر وا ی. دو نفر ماشاال گردن کلفت،جلومیدیتا به در خونه رس میرد کرد

و  ستادیوا دااز مر یکی یرو به راهه. جلو یجلو. خب پس همه چ رهیداره م الی خی ب دمیکردم که د
 هیبزنه بهش؟ گردن کلفته  ایمی مشت صم  نیاز ا خوادیم  ؟قنیدستشو مشت کرد و برد جلوش. رف

 رو دستش بود.  یچ نمی باشه نگاه کنم بب ادمیکرد و بعد با احترام درو باز کرد.  انی نگاه به دست شا

رفته بودم با    ایکه با اسکندر  یی. برعکس تمام جاهامیپشت کمرم گذاشت و از در رد شد دستشو
  یآروم  هیقیبود نه ادکلن. موس گاریس یهوا گرفته نبود. نه بو میدیکه داشتم م یوجود تعداد آدم

 هی. و کردنی بلند داشتن با هم صحبت م هیپا یگرد و کوچولو زی م هیو هر چند نفر دور  شدیپخش م
. شدی گم م تی جمع یخنده شون تو صدا یسالن رو مبال نشسته بودن و صدا یعده گوشه ها

زد   ی. مرده لبخندانیبز شد. رفتم عقب تر که خوردم به شاجلوم س یکس هویکه  رمیخواستم نفس بگ
 . بینا یآقا ن ی خوش اومد-- و گفت

  یشمام که همراه آقا--و گفت کنهینگاهم م  ثی نگاهشو چرخوند سمت من که حس کردن داره خب بعد
 . نه؟ بدینا

 ... دیتو اون اتاق لباستونو مرتب کن دییبفرما--گفتم که رو به من گفت  یا بله

 . الیخ یعجب آدمه...اهلل اکبر. ب گه؟ید ارمی بود که در ب نیا منظورش

کردم و   زونیتو برو. بعد خودم رفتم سمت اتاق. مانتو و شالمو آو ی عنی انیزدم به دست شا انگشتمو
تا آرنج   پورهیگ نشمیآست شدیتنگ از اونجا شل م نهیس  رینگاه کردم. بلند بود. تا ز نهییبه لباسم تو آ 

 بود.
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دوتا سوال دارمو پدرامم جلوم   هی . خب من االن رونیکه باال بسته بودم مرتب کردمو رفتم ب موهامو
  یلی... خوشیک یداداشتم آ یبچه   گهی. خب االن ازش بپرسم نم کنهی داره برو بر نگام م ستادهیوا

  شیپ رستنندم هر دومونو بف یسوت  وهی. بذار بپرسم الی خیبزنه اصال. ب  یحرف   نیهمچ  کنهی اشتباه م
 . ایخانواده امون اون دن
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 ...یزیچ هیپدرام --گفتم  کردم یاهم

 جانم؟--زد و گفت  لبخند

خوب گوش کردما. فقط    یلیخ  ریو بابا اردش  ییحیعمو  ی من به حرفا نیبب --بردم باال و گفتم  ابروهامو
 . دمینفهم زویچند تا نکته ر هیاون وسط 

 ؟ یدینفهم ویچ--و گفت دیخند

االن  نکهیسه ا رم؟ینوه اردش  یعنیمن نگارم.   دوننیم نایا  نکهیدو ا ه؟یچ نجایا ان یاسم شا نکهیا کی--
 . میکن دایپ اسرو ی یما قراره چطور

  قاینگار تو دق گمی...مگمیازت بپرسم،بعد بهت م یزیچ هی اول --متفکر نگاهم کرد و گفت یلیخ  پدرام
 ؟یاون وسط گوش کرد ویچ

  هیراه بودم. تهران تا شمالو  یپدرام باور کن خسته --گاز گرفتم که خنده ام معلوم نشه و گفتم لبمو
 آخه. میبود نیسره تو ماش 

بفهمه   یکس ستیقرار ن یعنی. بهیفقط نا  انهی شا انیخدا به داد برسه...شا--و گفت  رونی داد ب نفسشو
 بهت.  گم ی. بعدا مستین  ازیفعال ن اسرمی. ی. خودت یهست یک  نندویکاشفه . تورم م یاون پسر آقا

 .ششونیپ میبر--کردم که گفت تشکر

 نیسالن بودن. جل الخالق. ا  هیسراسر یکنار پنجره   دیجمش  ارویو اون  انی. شامیهم راه افتاد با
چراغ روشن و استخرو   ی. کله یباغ بود اما نه مثل قبل هیساختمون بود و اونورم  هیشمال  یپنجره 
 بزرگ و قشنگ.  کوی کوچ یدرختا

دوباره  دی. جمشستادیبود داد به من و خودش کنارم وا  واریجاشو که کنار د انی بهشون که شا میدیرس
 .دیکن یما فکر م شنهادیرو پ  دیبه پدرام گفت  دمیشن یخوشحال شدم وقت  یل ی خ--نگاهم کرد و گفت

 . دمیم شنهادیندادم. فقط به رئيس پ  یمن قول یبله ول --گفت نایشا
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 بله. متوجه شدم. --فرستاد تو هوا و گفت  گارشویدود س دیجمش

 نگار. درسته.-- روشو کرد سمت من و گفت بعد

 هستم. گانیبله. شا--

 کردم.  طیلباشو جمع کرد که نخنده. باالخره که زدم باباشو خ پدرام

 گان؟یحال مادرتون چطوره خانم شا-- خودشو کنترل کرد گفت دیجمش

 خوبن.  شونمیا--

 ؟ یپدرتون چ-- زد و گفت یلبخند

 ناراحتم کنه.  خوادی. مدونهی. مطمئنم مکثافت

دم و انگستمو زدم به کف دستش شد رو دستم. دستمو برگردون دهیکش زیم  ری از ز انیشا یانگشتا
 پدرم فوت شدن. --گفتم دیرو به راهه و رو به جمش یهمه چ یعنی

 نبود.  ادمی متاسفام. --اش گرفته شد و گفت افهیق مثال

 . میخب بهتره در مورد کار صحبت کن--تکون دادم که گفت  سرمو

آروم و ناز ود   میل یساکت شد و بهش نگاه کرد. دختره که خ دیدختر اومد که جمش هیلحظه  همون
 ؟ ییایلحظه ب هی شهی م  دیببخش--به جمع انداخت و گفت  ینگاه

که  کردمی رفت کنارش و خم شد تا گوشش به دهن دختره برسه. همونطور به پدرام نگاه م پدرام
 سر بحثمون. می خب بر--گفت دیجمش

 رد کار. در مو --برگردوندم سمتش که گفت  نگاهمو

 . دیصحبت کن شونیبا ا دیدرمورد کار با--تو هوا نگهداشتم و گفتم انیشا یکنار بازو دستمو

 سپرده به نوه اش. ویهمه چ ای کنهیکار نم  ای ری اردش کردمیمن فکر م  یول --باال انداخت و گفت  ابروشو
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درسته پدربزرگ کار  --زدم و گفتم ی . لبخندانیمنو بندازه به جون شا خوادیبود انگار م یجور هی لحنش
 . میبسپره. ما فقط همکار یبه کس  ویزینداره چ یازین  یول کنهینم

 بله حق با شماست.-- تکون داد و گفت سرشو

.  هیرد شه و برسه به روس  جانی بار داروئه. قراره از آذربا هی --برگردوند و گفت انیصورتشو سمت شا  بعد
  لیکار بلد باشه و بتونه بارو سر مرز تحو ستین یاست. کس هیهست اونم مرز روس یمشکل هیفقط 

 که اونجاست.  یتا برسونه دست کس رهیبگ

 د؟ییخوایم  یاز ما چ--انیشا
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 . هیاز آدماتون تو مرز روس یک ی--دیجمش

 . کنمی باهاشون صحبت م--گفت  ژیبا پرست ن یهمچ یلیخ  انیشا

دختره و   یدستشو گذاشت رو بازو دی. جمش زی زد که پدرام با دختره اومد کنار م یلبخند دیجمش
 دخترم صبا. --گفت

و   ومدیم ی آهنگ آروم  یدار شدم. صدا لی فام ییهویعمه امه؟ چه   یعنیکردم. خواهر پدرام  تعجب
 م؟ یبر-- با هم وسط بودن. پدرام دستشو سمتم دراز کرد و آروم گفت یچند نفر

قبول  دادیم  شنهادیپ  دیاگه جمش--وسط. کمرمو گرفت و گفت  میگرفتم. با هم رفت لبخند دستشو با
 ؟یکردیم

 . کردمیغلط م--باال بردم و گفتم  ابروهامو

 . دمیخب خداروشکر زود جنب -- و گفت دیگوشم خند تو

 صبا خواهرته؟ --کج کردم و گفتم  سرمو

 .مشهی ق دینه. جمش-- تکون داد و گفت سرشو
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 . ستینه صبا خواهرم ن--و گفت  دیعمه دارم شدم. خندآها. آخه فکر کردم  --

 . خورهی مراسما نم نیبه ا شی اصال گروه خون یول--تکون دادم و گفتم سرمو

 . هیخبر نداره. دختر معصوم کنهی م دیکه جمش ییآره. از کارا--خودش حرکتم داد و گفت  با

 مرد؟  یپدربزرگت ک یدون یتو م --تکون دادم که گفت  سرمو

سال قبل از ازدواج مامان بزرگ با بابات. حاال حساب   هیفکر کنم بابام گفت  --تکون دادم و گفتم سرمو
 .گهیکن د

 نگار. من... یدون یم --پدرام

لحظه شل شدم که  هیصدرا  دنیحرفش قطع شد. به پشتم نگاه کردم. با د  یخوردنمون به کس  با
پدرام چنگ انداختم و خودمو  قهیر. به نگاهم کنه رفت کنا نکهیپدرام نگهم داشت. صدرا بدون ا

 کنه؟ ی م کاریچ  نجایا نی ا--باال و گفتم دمیکش

 . نجاستیکاشف ا یآقا یاز طرف همکارا--موهام و تو گوشم گفت  نیسرشو آورد ب پدرام

 . سهیپل--

مطمئن بشه که ما  خوادی. میکنیم کار ی تو چ نهی آره. بابا منتظره بب--آروم بست و گفت  چشماشو
 در ارتباطه مامانته. ریبا اردش   انیکه بعد از شا یتنها کس کنهی . چون اون فکر میمادرت در ارتباط 

 . دمیفهم--تکون دادم و گفتم سرمو

 شش یپ  میبر-- پدرام
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 مونده.  ادمی واضح  یل یکه خ هیجزو معدود لحظات -- و گفت  دمیخند

 نه؟ بمو ادتی زایچ  نیا دیحتما با-- انیشا
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شلوارو بپوشه که بعدش    یرو جوب لباس ادی م ی. آخه کاتی. با اون سرگرمگهیخودته د  ر یخب تقص--
 بمونه؟ زونیروش آو

 .د یبزنه فقط نگاهم کرد و زبونشو رو دندوناش کش  ی حرف نکهیا بدون

از جلو چشمام رد   یچندبار اسیسالن نگاه کردم. هر کس سرش تو کار خودش بود و احتماال قاتل  به
 شده و من نشناختمش.

 طبق برنامه است نه؟  یهمه چ--و گفتم انی سمت شا برگشتم

 راحت.  التیآره. خ -- انیشا

 سرشه. ریهمه سال ز نیا یای که تمام بدبخت هیبدونم ک  خوامی فقط م--

 .م یکنیم  داشیپ-- انیشا

 .میکه غول مرحله آخره بگرد آدم ناشناخته هیدنبال  دیما با یعنیجرئت ندارن.   نایهمه گفتن ا--

 .میکن ی م داشیآره. باالخره پ--برداشت و گفت  زی از رو م وانویل

 که من برگردم خونه؟  شهیمزخرف تموم م هیمهمون نیا یک--

 ؟ یدون یمگه نم --انیشا

 و؟ یچ--تکون دادم و گفتم سرمو

در واقع خونه   یول رهی اردش هیخونه سازمان  کننیفکر م  هیکه بق میمونیم ییمدت جا نیما ا--انیشا
خونه   هیو  نهیب یمارو م یگاه  ری اردش کننی فکر م نایکه ا یدون یسامان و همکاراشه. م اریتحت اخت
  یکه کارا تاو مثال فقط ما دو  کنهیاالن که کار نم  یواسه افرادش داره. قبال داشت ول افتهیسازمان 

 . مییشرکتش دست مونه اونجا

 باهاشون کار کنه.  خوانیاما م کنهیکار نم  نندویم نایا--

دوباره کار کنه تا بتونن از بغلش   خوانی م ستین  ریاردش یبرا یبابات مانع  دوننیخب آره. حاال که م--
 اونا ببرن.  مییاستفاده ها هی
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  یقبلش تو چ--پر شتاب برگشتم سمتش و گفتم یلیافتاد خ  میگفتم و انگار که تازه دو هزار یآهان
 نه؟  یگیخونه...دوغ م  هیما دوتا...تو  ؟یگفت

 یمغز منو بخور ینتون  دوارمیاتفاقا آره. فقط ام ی ول  هیتلخ قتیحق-- تکون داد و گفت سرشو

 . من آزار ندارم که.یحرف نزن تو منو نکش-- گذاشتم رو سرم و با ناله گفتم دستمو

 .یواااا یا--و گفتم انیمر شامحکم زدم تو ک بعد

 ...یوحش--از رو کمرش برداشت و گفت  دستمو
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که رفتم  ستادیاومد جلو و مردد وا دنمیبود. با د ستادهی. کنار به دختر وامی هم سمت صدرا رفت با
 خداروشکر... --جلوتر. محکم بغلم کرد و تو گوشم گفت

کردم به خاطر باباش. از   تشیبدونم چقدر براش مهمم. چقدر اذ نکهیبدون ا می با هم بد بود شهیهم
 زم؟ یعز  یخوب--اومدم که با لبخند گفت  رونیبغلش ب 

 آره. بابات چطوره؟ --تکون دادم و گفتم سرمو

 اونم حالش خوبه.--کج کرد و گفت سرشو

 . ثی همراهم حد--گرفت و گفت وینقش و قشنگ زی دست دختر ر بعد

 خوشبختم. -- گفتم کردیزدم رو به دختره که با لبخند نگاهم م یلبخند

 بگم. یزیچ هی دمتی. مامان گفته دییایلحظه م هی--به صدرا گفتم بعد

 شده؟ یجانم؟ چ--صدرا باهام اومد و گفت یشد. ول   یحالت تعجب هی  ثیهمه جز حد فهایق

دختره از طرف خودتونه فقط؟ فقط  نیکنترل کنم. ا مو ینتونستم کنجکاو دیببخش --و گفتم دمیخند
 حرفا؟  نیهمکارو ا
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 فضول. --و گفت دیخند

 همکارم...  هیاون من فقط  یبرا--انداخت و ادامه داد ثیبه حد ینگاه بعد

داده. دستمو زدم به   ثیکاره دل به حد هیکاره بودن  نیشد. صدرا جون ،سلطانه ا یبه. گرفتم چ به
 تخت.  التی. خشهیدرست م یهمه چ -- شونه اش زدم و گفتم

 .ششونیپ می بر-- زد و گفت یلبخند

 پدرام ابن دوستتو جمع کن. --گفت غی ا ج سمت پدرام که صبا اومد و ب  میهم رفت با

 یزانو ی تا باال رهنی پ هیبلند  رهن ی اون پ یتعجب بهش نگاه کردم. لباسش عوض شده بود. جا با
 دارم من. یکردما. چه سق فی لحظه ازش تعر هیکه زد. ماشاال...  یغیتنش بود. و اون ج  یزرشک

 باز؟  دیکرد کاریچ-- و گفت  دیخند پدرام

 . دمیانگار منم که همش حرصش م یگیم  نیهمچ--صبا

 خب حرص نخور.-- پدرام

 پدرام. --صبا

 . زمیانقدر از دستش حرص نخور عز--رفت سمتش. دستشو انداخت دور شونه اش و گفت پدرام

دوقولوئن.  --که اومد کنارش چشام چهارتا شد. دستش نشست رو کمرم و صداش گفت  یکس دنید با
 صبا و رها.
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 . دمشید--انداختم که گفت انی به شا ینگاه

 و؟ یک--انداختم باال و گفتم ابروهامو

 .اسری --تو گوشم گفت آروم
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 کشته؟ اسمنویکه  ستین یکه مامانتو کشته کس یکس یعنی-- گاز گرفتم و گفتم لبمو

که دستور قتل   یدستور گرفته بود. و اون آدم و کس یبه خاطر انتقام از برادرش از کس   اسری --انیشا
 نفرن.  هیداده احتماال  اسمنوی

 . انیتموم بشه شا زایچ نیقراره ا یک --به هم فشار دادم و گفتم دستدونامو

 . فعال که تازه شروع شده. دونمینم --و گفت دیکش یق یعم  نفس

  یعنیکه   زدی م یلبخند هی میهست یما مثال ک  دونستی. هر کس م میستادی. واگهیور د هیهم رفتم  با
ازم دور   ادیهستن ز  نا یهر جا که ا-- گوشه سالن که گفت  میستادی. با هم وادیکن یبا ما همکار دیخرش 

 از در زور.  داز در احساس وارد بشه. اگرم نش  خوادیم دی. جمشمیکه ما فقط همکار دوننینشو. همه م

 ها؟ --برگشتم سمتش و گفتم جیگ

 که عاشقت کنه. نهیبرنامه اش ا--و گفت  زد پلک

 سنش؟ هم سن بابابزرگمه.  نیبا ا نیا--باال بردم و گفتم  ابروهامو

 خودش قبول زحمت کرد. کنهی اون قبول نم دید یوقت یاول از پدرام خواسته. ول--انیشا

 . مینگران نباش. ما مراقبت--گفتم که گفت ییبابا یو ا دمیبه گردنم کش یدست

 . دونمیم --زدم و گفتم یلبخند

. مامان و عمو منو سپردن  فتهیوظ --تمام گفتم ییشده. با پررو ینگاهم کرد که گرفتم چ یجور خاص  هی
 دست تو. 

 ؟ یچ یعن ی قایدق  نیا--انیشا

 منو سپردن دستت.بعد اونا  شهیمن انتظاراتم از تو فقط به درست راه رفتنت ختم م یعنی--

 گه؟ید ییای تو از پس خودت بر م  یعنی نیآها ا-- انیشا

 دینگفتن تورو مبخوان دست من بسپرن. شا حی چرا صر دونمینم یواال اون که مشخصه که آره ول--
 بهت بر بخوره.  دیگفتن شا
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 بلندو...  ی...صداویتبل تو خال ؟یدیاون ضرب المثله ارو شن--انیشا

 .گمی بهت م یمن افتاد ادی کرد  ریکش تنبونت به در گ شاالیهر وقت ا--

 ادتهی--با تعجب گفت انیشا
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 یطبقه با نما ستیساختمون ب  هیکه رو به روم بود نگاه کردم.  یشدم و به خونه ا ادهیپ  نیماش از
 نداره؟  نگیپارک  نجایا--بستم و گفتم نوی. در ماشیسنگ مشک

 بسازن. دمیندارم. فردا م موتیمن امروز ر یچرا. ول --انیشا

 سمت در. عه کجا؟  رهیکه داره م دمیتکون دادم و د یسر

 ارم؟ ی. لباس از کجا بانیشا ستایوا--

  دینبا ومدهی. مامانت برات لباس آورده و تا خودش نمید ینظر جمش  ری از االن به بعد منو تو ز--انیشا
 .ششیپ یبر

بودم  ییمحترم در حال جا به جا یخالفکارا نیمدت که ب نیگفتم و باهاش رفتم تو. تو ا یآهان
خودم لباس   گهیبهروز د یبعد از خونه  بای. االنم که مامانم آورده. من تقرگرفتنیخودشون لباس م

 قبال؟  کردی کار م کنه؟اصال ی م کاری کارشو چ انیحاال شا تی خاص   ی . مفت خور بدمینخر

سوال که اگه   نینگاه کردم خاک بر سرم. طبقه دهم؟ خب ا رفتی. به عدد طبقه ها که باالتر م الی خیب
کنم؟ از دو    کارشیچ  قایدق ترسموی که من از ارتفاع م نی. االی خی ب اموی باال ب نیتا ا یبرق بره من چطور

و من تو عجب   رفتیباال م ینجوریداره. آسانسور هم الدویمن حکم ارتفاع برج م  یبرا  شتریمتر ب
 شده نگار؟  یچ-- گفت  انیبودم که شا

 . فقط واحد ما طبقه چندمه؟ یچ یه--تکون دادم و گفتم سرمو

 . ختیکه گفت حس کردم کرکام ر یعدد با
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 .ستمیطبقه ب --انیشا

 آها... --گفتم و گفتم لهیبه م دستمو

 .ستاد یخورد و وا یگرم کرد. آسانسور تکون  چشیدوباره با سو سرشو

هم و آسانسور سمت   یرو به رو  یو غرب  یپاکرد بزرگ با دو واحد شرق هی. میاومد  رونی ب آسانسور از
  دارویو کل  ستادیجلوم وا انیسمت شمال ساختمون. شا  ینقره ا یجنوب بود و راه پله ها با نرده ها

 واحده؟  کدوم-- گرفتم و گفتم دوی بود. کل  زونیآو کیحلقه کوج هیبود که از  دی سمتم گرفت. سه تا کل 

 اونه --پشتم اشاره کرد و گفت  به

 تو قفل واحد رو به رو اومد.  دیچرخش کل  یانداختم که صدا  دویکل
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. درو باز کردم و  میها بش هیهمسا یبعد باهاش وارد گفتوگو هیک  نمیچرخوندم تا اول بب دویتر کل عیسر
 بپر تو. --گفتم

اونورو   نوریو ا رونی شد؟ سرمو بردم ب  بی. عه. غستین  دمیگاه کردم که درفتم تو و به پشتم ن عیسر
االن پشت   نی. هم مونهیدر آوردم و شماره اشو گرفتم. مثل جن م لموینبود. مبا ینگاه کردم. نه خبر

 سرم بودا. 

 ان؟ یشا  ییکجا--گفتم عیسر دیچ یپ ی صداش که تو گوش  با

 خونه. -- انیشا

 تو؟  یاومد ی. اصال چطورنمتیب ینم  ییکجا--و گفتم رفتمی اونور م نوریا یخنگ  تینها با

که. اومدم واحد   ستمیاونجا ن--گفت وی. نفسشو فوت کرد تو گوشخندهیلحن داره م کردمی م حس
 خودم. 

 ؟ یتوام واحد دار--و گفتم ستادمیجام وا سر
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 د یرسی و صداش خوب نم  ومدیخش خش م یصدا

 مال منه. هییو واحد رو به ر نی. اگهیآره د-- انیشا

کردنش داشتم. دود شد همش    تییجنس خراب. چرا از اول نگفت؟ عجبا!!!چقدر نقشه واسه اذ یا
 که.

 عه. پس دوتا خونه گرفتن. عجب. --گفتم زونیلب و لوچه آو با

 که؟  یترسینم-- انیشا

 .گهید  ییای ب دیخودت بفهم که با زنمیداد م هیبود  ی. خطر مطرگهید ییرو به رو  نی نه بابا هم--

  یکه نه مال واحد خودته نه مال در آپارتمان مال واحد منه. اگه نبودم کار دهیخوبه. اون کل -- انیشا
 تو. ای درو باز کن ب یداشت

 آها آها. باشه پس فعال خداحافظ.  --

 گفت و قطع کرد.  یآروم  خداحافظ

راهروئه ام كه  نیشپزخونه اونورم که سالنه تو اآ  نورمیراهرو ا هیکه  نی. خوب ادمیکش یسرک رفتم
اتاقه اينجام دستشوییه. حله. حمومم كه اونجاست. پرده هارو نگاه. چه دکورش قشنگه. احتماال مبله  

برام جالب   یی رای پذ نیب  هیچوب واری گرفتن خونه ارو. کفشم که پارکته. از تمام نقاط خونه اون د لیتحو
دم   رفتیم واریبهش وصل بود که از گوشه د ینرده چوب هیبود و  یخال  کیکوچ رهیدا هیبود که 

 . ساختیم شنی مثل پارت کیکوچ هیدر چوب هیاتاقا و  یراهرو
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 .کشنمونیم  رنیگی. مانیخدا لعنتت نکنه شا-- چررخوند که پرت شدم سمت فرمون و گفتم فرمونو

 . میبریم میتازه دار --کرد مثال گمشون کنه و گفت  ینگاهم کرد و دوباره سع آروم
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نشستم و  خ ی نفسم نصفه موند و س نیدنبالمون بود به ماش  ین یکشدم که با برخود ماش یق یعم  نفس
 تمومه.  ش ینما--که گفت  دمیکش ی. چشمامو بستم و پوفیبه صندل دمیمحکم چسب 

محکم  یدستاشو دو طرف صندل د، یقبل از برخوردمون به درخت چرخ  هیچرخوندو تو صدم ثان فرموند
 شهیخورد شدن ش یمحکم خورد به درخت. صدا نینگهداشت. ماش  یخودشو صندل  نیکرد و منو ب

. خودشو  یبود فقط خوردم بهش و برگشتم رو صندل  انی چون شا یخوردم ول  یاومد. تکون محکم 
 ؟ یخوب--فت عقب و گ  دیکش

 . آره آره--گفتم جیگ

 ختهیراننده ر یکه رو صندل  ییها  شهیکه نره رو ش یجور  عینگاه کرد و سر شهی پشت سرم از تو ش به
مشده بود و واقعا  نیی تا شی برنامه از پ هیاگه  یعن یبودم.  جی. هنوز گرونی ب  دیپر نیبود از ماش 

در مورد   یچی . چرا هرونیپرت مشدم ب نیماش یجلو شهی احتماال از ش میخوردی به درخت م ینجوریا
  ینگفت بهم. موهامو دادم تو شالم و خواستم درو باز کنم که در باز شد و کس اشیباز یبدلکار نیا

 . نجاستیآقا ا--خوردم که محکم نگهم داشت و گفت  ی. تکوندیکش رونیمحکم بازومو گرفت و ب 

 . نجایا ارشیب-- زد و گفت  یلبخند آقاش

که سه نفر گرفته بودنش نگه داشت که   انیشا شیو منو پ دیکشدستمو همونطور که گرفته بود  اروی
 زنده است؟ -- شد و گفت ادهیپ نی از ماش یکی

 هردوشون سالمن. --که کنار پرتگاه پارک کرده بود سر تکون داد و گفت گهید یکی

 . گمی...ول کن دارم بهت منمی کن بب یول--خوردم و گفتم تکون

 . میی. نترس. آشناگانینگار شا --شده بود به چشمام زل زد و گفت ادهیپ  نیکه از ماش یمرد

  میریم م یکه؟ دار یدونیبهت کمک کنه. م  تونهینم یکس --نگاه کردم که گفت انیکردم و به شا اخم
 ... سی رئ  شیپ
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نه تو  پلکامو باز کردم که نور نز  یارو از رو چشام برداشتن پلکمو هنوز باز نکرده بودم. آروم ال پارچه
  دویچشمامو ببندم. چشمام کم کم باز شد و رو به روم جمش هوی ای لمیف نیمثل ا خواستمیچشمم. نم

ستاده بود. برکشتم یسمت چپم وا دمید هیتو زاو انی. شاکردی که نشسته بود و با لبخند نگاهم م دمید
 جناب؟   هیکارا چ نیا--گفت تیاخم کرده. با عصبان  دمیسمتش که د

 دعوت ساده. هی-- چشماشو برگردوند سمتش و گفت  دیجمش

 ؟ یمهمون  برنی مهمونو به زور م یاز ک--انیشا

 د؟ یومدیخودتون م یبا پا  دیزن ی دور م رویاردش دیکه دار میدون یم یدونست یاگه م--دیجمش

 .دیبافیبه هم م دیفقط چرتو پرت دار--محکم و قاطع گفت یلیخ  انیشا

دنبال   فتهی ب  دیحم  یکه باعث شد یتو نبود یعنی ؟ی خبر ندارتو از خروج دارو ها  یعنی--دیجمش
 اره؟ ی سر نخ به دست ب سی و پل  ریاردش

 ؟ ییخوایم یچ --انیشا

 . ریاردش هی. نابودیخوشم اومد. اهل مذاکره ا-- بلند شد و گفت دیجمش

نفهمه لو رفتنش کار منه  دیحم نکهیا یگردو خاک کردم. برا کمی  دیلو نرفتن حم یمن فقط برا--انیشا
 ندارم. یکار  ریکردم. من با اردش  کیمن تحر ساروینفهمه پل  ری و اردش

 . دیبذار ر یاردش ی پا یکه پا جا دینیوقته دنبال ا یل ینوه اش خ   تو دونمیم--دیجمش

اونوقت آمار دنبال بودنم واسه من در  شناسهیسره جمه چند هفته بابابزرگو م   انیتو سرت. شا خاک
 آورده. 

 در عموضش؟ --گفت انینگاهش کردم که شا یعصب

 ...انیشا--کار من شروع شد. برگشتم سمتش و مثال ناباور گفتم خب

 . میکنی بعدا در موردش صحبت م--کرد و سرد گفت  نگاهم

 بشه.  نیقرار ما قرار نبود ا یچه صحبت--
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 وجود نداشت.  یقرار--انیشا

 .انی شا--

 . دیمنو باز کن یدستا--گفت دیبه جمش رو

ما  --شاره کرد دستاشو باز کنن. دستاش که باز شد برمگردوند و دستامو باز کرد و گفت  دیجمش
 . مییایم

 سالن بود. هیسراسر یکه اونور پنجره ها  یاط یبرد سمت ح  منو
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. با هم کنار  کردینور چراغا تو شب روشنش نم  ادیزسمت درختا ک  دیمنو کش اطیتو ح میهم رفت با
-- . خم شد تو صورتم و لب زدمیستادیبود وا یسنگ مکت ین هی رشیکه ز یمجنون بزرگ  دیدرخت ب

 . یخوب بلد

 نفهمن.  یزی چ میدرصدم تحت نظر و شنود باش هیاگه  یکه حت نهیبه خاطر ا دونستمیم

 .میچاکر--زدم و مثل خودش گفتم یجمع و جور  لبخند

انداخته بود  هیچشماش و خود که رو صورتم سا هیاهی جز س هینبود  ینور چی خم شد. حاال ه   شتریب
 . یخوب بلد و یباز طهی تو کال سل-- زد و آروم گفت شنخدین

 کار نکنم هدفم در آوردن چشات بشه.  هی--نگاهش کردم و گفتم یو عصب   رهیخ

 ؟ یحاال پرا تو حلقم-- نگام کرد. آروم گفتم رهی خ ینگفت و همونجور یزیچ

 . کنمیمثال دارم خرت م--انیشا

 اهلل. یخر...ال اله ال-- کردمو گفتم اخم

 شد؟  یچ--و گفت دیکش مین یآورد باال و رو ب دستو
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 معجزه اس به اسم عمل. --منظورشو گرفتم و گفتم--

 .یشد  یپس عمل-- انیشا

 . واریبه لطف شما و لگدت که پرتم کرد تو د--

 ؟ ییبای اتقاق بود. عمل ز هیاون --انیشا

 ساده بود. هیجراح هینه --

 چشاتو نگاه کرد. شهیاالن بهتره. راحت م--انیشا

 شد؟یاون موقع نم --

 . فتادمی ات م هیگر ادی. شدینه. حواسم پرت م-- گذاشت رو پهلوم و گفت دستشو

فکر   خوامیاالن م--نشو چرخوند و دوباره به همون حالت قرارش داد و گفتجا به جا شد. گرد کمی
 . یکنن مثال خر شد

شونه و گردنم نگه داشت. نفسش از رو شالمم رد شد و رو   کینزد ییجا هی خم شد و سرشو  بعد
-- خودمو جمع کنم. سرشو باال آورد و گفت  شه شتریگردنم نشست. و گرماش باعث شد ضربانم ب 

 . میبر

انگشتاش گرفت و با هم سمت سالن راه   نیدستمو ب دو یروم کنار رفت و دستشو از رو پهلوم کش از
 .میافتاد

 .شهیم کی منو با خون حل کرد نزد هیکه مسئله زندگ یمعادله مجهول هیه نابودتاک  کیکم کم به ت داره
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داره  دیجمش م؟یکنینم  داشی. پس چرا پانیشا میینجایهفته اس ا هیما --تخت نشستم و گفتم رو
 .ی چی به ه یچ یه یعنی نیو ا رهیم گهیهفته د
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  داشیپ مییخوا ی . چطور مادینم رونیکس از سوراخش ب  چی. هدنیاالن زندانه. همه ترس اسری --انیشا
 .میکن

. تو هیک میدیفهم ی م دیبا چن نفر آشنامون کنه. شا خواستی. اون روز م اریبهانه ن--کردم و گفتم اخم
 .ینذاشت

 .  فتهیب  ی. ممکن بود اتفاق مینداشت یبرنامه ا چیخطرناک بود. ما ه-- انیشا

که  میدار. اون کثافت یباال رهیم  گهیمامانت تا چند وقت دراحته. قاتل  التیتو که خ--گفتم یعصب
 به حال تو داره. ینشه چه فرق  دایبابارو کشت پ  اسوی

  ستیمعلوم ن انیبرو شا--. گفتمرمی زبونمو بگ یبود که جلو  ینگاهم کرد. اعصابم خراب تر از اون رهیخ
 . یهست یطرف ک 

 ؟ ی گیم یدار ینگار. چ--و ناباور گفت  عصبى

  ستیبعد؟ معلوم ن یبرا یبعد. چ یباشه برا یگیم دیبه جمش یزن یمن زل م ی تو چشا گم؟یم یچ--
 نه؟  ایوجود داشته باشه  یبعد نیبعد از ا

و لم داد رو چهارچوب پنجره. موهامو با حرص   بشی نگفت و رفت دم پنجره. دستشو برد تو ج یچیه
  یرو ادهی من دارم ز میفکر کن منصفانه میی. خوب بخوادم یکش یقیفرستادم پشت گوشم و نفس عم 

 ... انیشا--. دوباره موهامو فرستادم پشت گوشم و گفتمکنمیم

  یحرف   هیمن --دیلرز کمیسوخت. صدام  مینی مدت بغضم گرفت. ب نینداد. به خاطر تمام ا جوابمو
 زدم...

  یکیدر اومد. درو باز کردم که  ی. بلند شدم و خواستم برم سمتش که صدا کردی نگاه م رونویب  همچنان
 . کم کم مهمونا اومدن.دییا ی آقا گفتن ب-- گفت یکه اومده بود واسه تدارکات مهمون ییاز خانوما

  کهیدر حال  گهیم  تیبا قطع   ویزیچ  یزبون آدم گاه-- گفتم نی گفتم و درو باز کردم و غمگ یا باشه
 خودشو تبرعه کنه. خوادیه، چون مندار  قتی حق دونهیم

 نداشتم... ی. به خدا منظورمی. عصبستی تو ن ریتقص  دونمیم--دادم و گفتم هیدر تک  به
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از موهامو که فر کرده  کهیت هی اشو از پنجره گرفت. اومد جلو  هیحلقه زده بود تو چشمام. تک  اشک
رفت باال. موهامو از رو   ویویولش کرد که برگشت سر جاش و مثل  ن،بعدییپا   دیبودم گرفت و کش

 ؟ یستیناراحت ن --شونه ام گرفت و همه ارو برد پشت سرم. سرمو کج کردم و گفتم

 عادت کردم.-- لب زد آروم

 . یشیجادوگرا م هیشب شهیم اهینکن. چشمات س  هیگر--که رفت عقب و گفت  نییانداختم پا سرمو

 . زنمتایم--و گفتم کمشیتو ش  زدم

 دنبالمون.   انی. االن دوباره منییپا می بر--عقب و گفت  رفت

باز شد.تعادلمو از دست دادم. انتظار داشتم   هویامو از در بردارم که در  هیبه در خورد. اومدم تک  یا تقه
.  دینش ریوقت. درگ چیه رفتیبودن نم  یانتظار ناج انی... از شادایخون یم ادیکه...افتادم. رمان ز فتمیب

 بود.   یفرود خوب--و گفت  دیند. خدمیسرم د یشدم که پدرامو باال  زیخ  میو ن نی آرنجمو گذاشتم رو زم

 . کنمی خواهش م--بلند شدم و گفتم  یعصب

 در باز کردن شاد بشم. خدا اجرت بده نگار. هیانقدر با  کردمیفکر نم  ییخدا --و گفت  دیخند  باز

 شده. سکته کرد؟ نه بابا. من افتادم اون چرا سکته کنه؟ یور هی کمی انی شا یلبا کردمی م حس

 بگم بهت؟   یچ --به پدرام گفتم رو

 . یچ ی ه--زد و گفت یلبخند پدرام

زودتر کار   خوادیم یعنی نی. اهیقراره بره روس گهیهفته د هیتا  ؟یخبر دار--گفت  انیرو به شا بعد
 .یزودتر کارشو تموم کن  دی . بایتموم کن رویاردش

 . دونمی. نمکردمی کارو م نیاون داشتم هم یمثل بابا ییاگه منم بابا  دیشا فروشه؟ی باباشو داره م جرا

 نکردن.   دایپ کی سر نخ کوچ هی  ینگفته. سامان و بابامم حت  یچ یه --انیشا
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 . نییپا  می. بهتره برشهیم --که پدرام گفت  رونی گذاشتم رو سرم و نفسمو دادم ب دستمو

بود که   یکس شونیک ی دیاومده بودن. شا ای لیسمت پله ها. از باال سالنو نگاه کردم. خ میهم رفت با
 .میرفت  نییاتفاقا بود. هر سه مون پله هارو پا  نیباعث تمام ا
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. اون دوقولوام کنارش بودن. پدرام رفت سمتون.  دمیبود د شیکه دفعه پ  ییدرست همونجا دویجمش
-- . لبخند زد و گفت دمیشد. برگشتم که کاوه ارو د دهیکه وسط راه دستم کش ششونیپ میرفتیداشتم م

 . یریگ ینم لی. تحویصدات کردم جواب نداد

 . اتیممنون به خاطر احوال پرس--لبخند چپ چپ نگاهش کردم و گفتم با

من  ،یچطور پدرام اشکال نداره فراموش کرد ؟ینشد الی خیبابا تو ب --گفت و ادامه داد ییبابا یا
 اخم؟

 شما؟   دی. ببخشادینم  ادمی تورو که اصال -- شدم جلو و گفتم خم

 . میبه خانوم بگو من ک-- و گفت انیبرگشت سمت شا  کاوه

 اونجا. دیبابا گفتن بر-- از اون دوقلو ها اومد سمتمون و گفت یکی

  انیسر صحبتو باهاش باز کرد. شا یچطور قایدق دونمیکاوه نگهش داشت و نم  هویبره که  اومد
. تو شهی م یتو دختر باز یفرد موفق--. با تعجب برگشتم سمتش و گفتممیبازومو گرفت تا با هم بر

 ره.مخ زدنو دا ییتوانا هیصدم ثان 

  اروی دمیتو هوا گرفتمش که د عیافتاد. خم شدم و سر بشیاز ج  یزی و چ یلحظه خوردم به کس همون
که تو دلتم بودو بدم   یرفت.خواستم برگردم تا طرفو نگه دارم و گردنبند نییگاو سرشو انداخت پا  نیع

نقش   دنی د باکه  چشممو زد. دستمو باز کردن هویانگشتام بود انگار  یکه ال به ال یریبهش اما زنح 
 شده؟  یچ-- تکونم داد و گفت انیاشک تو چشمام حلقه زد. شا زشی آو یرو
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 اون مال منه. دیببخش --گردنبند تو دستام گفت  دنیبرگشت و با د هوی مرده

 ممنون. --و گفت دیکش رونی انگشتام ب نیاز ب  گردنبندو

  ری دستشو گذاشت ز انیبرد اما نگاه من هنوز به دستم بود و چشمام گشاد شده بود. شا گردنبندو
 شده نگار؟  یچ--ابروهاش خط انداخته بود گفت نیکه ب یچونه ام و سرمو بلند کرد و با اخم 

ردم کردو برد گوشه  تی جمع ن ی چشماش نگاه کردم. چشمام سرگردون بود. دستمو گرفت و از ب تو
 لحظه نگام کن. هینگار -- ستشو رو گونه ام گذاشت و گفتسالن. د کیتار
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بود.  ک یانداخته بود و نزد هی چشماش نگاه کردم اما اصال تمرکز نداشتم. صورتش بازم روم سا به
چقدر دستش و نفسش که   میمال یلو  هیداشت.  یخوب یعادت کرده بودم که حواسم نبود. عطرش بو 

  یچ--مچمو گرفت و گفت انیم داغ شد و عرق کردم. ضربانم رفت باال. شاداغه. گردن خورهیم  مینیبه ب
 . زنهی شد نگار؟ چرا نبضت انقدر تند م

 اون گردنبند بابام بود. --لب زدم آروم

 ؟ یچ--تر و گفت  نیی. سرشو آورد پادیبه خاطر سروصدا نشن صدامو

 اون گردنبند مال بابام بود.--کنم و گفتم دایکه گردنبندم دستش بودو پ ویچرخوندم تا کس  نگاهم

 کدوم؟ --چشمام زل زد و گفت تو

 که دست اون مرده است.   یهمون--

 . ستیمال خودشه. گردنبند که کم ن دی شا--کرد و گفت نگاهم

 گهینصف د نیا--گردنم بود رو باال آوردم و گفتم شهیکه هم یطرح اونو بابا داده بود. بعد گردنبند--
 .نیمال اونو ا کنهی اون پر م ینقشا  نویا هیخال یاشه. فضا
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مستخدم ساده  هی ینیب یداره آخه. نم کاری گردنبند بابات دست اون چ--نگاه کرد و گفت  گردنبندمو
 است؟

 اما مطمئنم. نمیب یم--

-- گرفت و گفت دستمو گه؟ید هی چ نی. اه ادیداد بيرون كه خورد به صورتم. دوباره پشتم لرز نفسشو
  مینیدنبالش بب  میرفت بر ینظرش داشته باش تا وقت  ری. تا شب زدیجمش شیپ  میبر دیاالن با

 جدى مال توئه يا نه.  یگردنبنده جد

 . ینکن  ینگار خودسر کار--تکون دادم که گفت  سرمو

اون گردنبند دست   ینه مواظبم. نگران نباش. ول--. سرمو تکون دادم و گفتمشناسهیمنو م نمی. اایب د
 کنه؟ ی م کاریاون چ

 راحت باشه.   التی. خارمیربطشو در م -- انیشا

خودمم   یبه اون راه. حت  زنمی. دارم خودمو مدمیکش ی نامحسوس  قهیرفت عقب که نفس عم کمی
 بدونم. دینبا که دونمیم یول  دونمی. مگمیدارم به خودم دروغ م دونمیم

 . دیسمت جمش  میرفت انیگفتم و با شا میرو موهام. پوف بلند دمیکش انگشتامو
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-- گفت  دنمونیکه با د ستادمیوا انی. کنار شازدیحرف م زای جور چ نیدلشت در مورد پارچه و ا دیجمش
برگردوند سمتم و با   شویقهوه ا یکه باهاشون بود چشما ی. پسررنی دو نفر نوه و همکار اردش نیا

 هستم. یپارسا فراهان --لبخند نگاهم کردو گفت

 همسرتون هستن؟--با اون زد و گفت ییآشنا یبرا میبه جلو خم شد و پسره لبخند یکم  انیشا

 نه.  --سرشو تکون داد و گفت انیشا

 تم.خوشبخ--زد و گفت   یکه گفت پسره به منم لبخند ینه ا با
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  ی. سرزنهی. واسه من لبخند خر کننده مارمیکه دوست داشتم دندوناشو از تو لثه هاش با اره در ب  یا
  اتیو از محتو زدی ساله حرف م  24 ای  23 بایدختر تقر  هیتکون داد و به کاوه نگاه کردم که داشت با 

و مواد *" و هر   گاریاز آب در اومدن که. حاال س یعمل نام یا ای. د ب چرخوندیکه دستش بودو م یوانیل
که گردنبندم دستش بود کجاست. با   ارویداره. حاال اون  ی. چه فرقگهی. معتادن دیکوفت و زهر مار

.  کنهی کردم. حس کردم پسره داره با من صحبت م  داشیابروهامو فرستادم باال. خوبه پ دنشید
 بله؟ -- مت پسره و گفتمتکونم داد. برگشتم س انی حواسم نبود که شا

 د؟یبود یدنبال کس --نگاهم کرد و گفت قیدق

 نه.  --فرستادم پشتم و گفتم موهامو

اطراف.   هیتکون داد. دوباره همه مشغول حرف زدن شدن و من مشغول وارس دنیبه نشونه فهم یسر
  دیبا ه؟کنیم  کاری که گردنبندم دستش بود. گردنبند من دست اون چ  یبود. به جز کس  زونیم یهمه چ

 .هیک نمی از عمو بپرسم بب

تا مثال   م یبکن دیکه با یدر مورد کار یزیتو جمع، چ دمیکه جمش دونستمیبهم نبود. م یکس  حواس
  یکفشام ال یبا رفتم سمت در و از سالن خارج شد.پاشه   نیهم ی. براگهیاز دور حذف بشه نم ریاردش
داشتن   ناتعداد از مهمو هیآروم رفتم سمت استخر.  ی. با قدماکردی م ری سنگفرش باغ گ ییها زهیسنگر

 . دنیچرخیتو باغ م
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  ی. به خاطر بادزدیدور استخر برق م ینور چراغا  ریکه ز یبرگردوندم سمت استخر و آب شفاف  نگاهمو
شنا رو دوست داشت. درست برعکس من که تحمل   یلیخ  اسی . خوردیم  یآروم یآب تکونا ومدیکه م

  شپوست انگشتا ومدیم رونیب ی ساعتها تو آب باشه و وقت تونستیام نداشتم. م قهیبو واسه دو دقآ
 دیبود. شا  یبرگرده. شناگر ماهر یبه حالت عاد یکه ک کردینگاهشون م یو بعدش ه شدیچروک م 

برسه اما نشد. اشک تو   خوادیکه م  یزیبشه. درس بخونه و به چ  ی. مربرهیمدرک بگ تونستیم یحت
و صاف   دمیکش  یق ینفس عم یچشمام حلقه زد. تند تند پلک زدم تا اشکم خشک بشه. خسته و عصب

بود؟ آها   ی ...چاروی. گردنمو چرخوندم و نگاهش کردم. همون دمید دمید هیتو زاو ویکه کس منشست
 نجا؟ یا دیچرا اومد-- پارسا... همون بود. دوباره لبخند زد و گفت
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 سالن شلوغ بود. تو --

که چشمام به آب بود و ذهنم هزار جا نگاه   ینگفت اما همچنان تو صورت من  یزی تکون داد و چ یسر
که تنم بودو   یدیسف زیبود. بل یکالفه بودم اما صورتم همچنان تو حالت عاد   خشی. از نگاه مکردیم

 گان؟ یخانم شا-- صاف کردم و از جام بلند شدم که همزمان با من بلند شد و گفت

 بهتون بگم؟ ویزی چ هی دیبا-- نگاهش کردم که گفت یسمتش و سوال  برگشتم

 ؟ یچ--

رو   ییزایچ هی  دیبهتون بگم. با ویزیچ  هی دیگفتن که با شونیسعادت اومدم. ا یمن از طرف آقا --پارسا 
 .  دیبدون

کردم.   لیاخم کردم،سرمو به سمت چپ متما  نجا؟یتعجب نگاهش کردم. از طرف سعادت اونم ا اب
کنکاش   شویقهوه ا ینباشه. چشما یکس هی. از کجا معلوم نفوذدیتله است از طرف جمش هی دیشا

 سعادت؟  یکدوم آقا--شده بود گفتم زیکه ر ییکردم و با چشما

 حاج سعادت. -- انیشا

 بدونم؟  دیبا  ویچ--و گفتم دمیکش  ی. نفسکردی م نی. اسمشم هوارو سنگدیدوباره لرز پشتم
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. زدی حرف م  شیکنارم نشسته بود و داشت با مرد کنار انیدادم. شا هیرو پام انداختم و به مبل تک  پامو
صاف نشستم.   هوی  شیخال یجا دن ینظر داشته باشم اما با د ری ز  نگاهمو برگردوندم که اون مرده ارو

 شده.  یچ دیبرگشت سمتم و با ابرو پرس انی از حرکتم شا

 .رهیبا چشم و گردن اشاره کردم که طرف داره م منم

گفت و از جاش بلند شد. منم بلند   یزی چ زدیکه باهاش حرف م  یتکون داد. برگشت رو به مرد یسر
با   یانداختم تو اتاقم و مانتو و شال همه که خارج شدم با دو خودمو  دیشدم و از پله ها رفتم باال. از د

من طبقه اول  تاق. اشدیمتروکه هه باز م اطیبرداشتم و پنجره ارو باز کردم. پنجده رو به ح   پسیکل
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باهاش کنار اومد. پامو   شهی. به شلوارم نگاه کردم. خوب خوبه مرفتیم رونیبود. مرده داشت از در ب
. حاال نشسته بودم لب پنجره. به ارتفاع نگاه کردم. واسه نطوری هم میکنیاز لب پنجره رد کردم و اون 

که  ین یی پنجره پا یرو نرده  ذاشتمکردم و پامو گ زونیبود. خودمو از پنجره آو  رید کمی  یمونیپش
که با   دمی شن  انویشا یخفه  یکه صدا هیچ میحرکت بعد قایدق دونستمی. نمد یاتاق کار جمش  شدیم

 ؟ یکنی م یچه غلط  یدار--گفت تیعصبان 

  دمیول شد تو هوا و تمام وزنم افتاد رو دستام. صداشو شن  هوی کردمی که داشتم براش جا درست م پام
 نگ...  یفتی ن--که گفت

روش و لهش   شمیو گفتم مثل دفعه قبل پهن م  نییو ر نگارش تموم نشده بود که پرت شدم پا الف
اونور رفتم. چشمامو با ترس باز کردم.   نوریآونگ ا نیراه دستم تو هوا موند و خودم ع نیب  یول  کنمیم

دور مچم    شتاش. انگدمید دیلب پنجره اتاق کار جمش انو یبود. سرمو بردم باال که شا  واریرو به روم د
خودتو   یتونی. منییپا میشیبا هم از پنجره پرت م یریستمم بگد یکی نیاگه ا--محکم تر شد و گفت

 باال؟   یبکش

 . دمیکه کنار پنجره بود کردم و خودمو باال تر کش ییها لهی دستمو بنده م یک یاون
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  نییکردم اصال نگاهم به پا یسع  ؟یبالکن بزن اطی تا ح ی تونستیساختمون. نم  نیتو روحه معمار ا یا
از پاهامو بردم باال و گذاشتم لب پنجره د و با کمک    یک ی شدم  کیبه پنجره نزد کمی  ی. وقتفتهین

حفظ کنم از لبه   وکه حاال از شونه نگهم داشت بود خودمو انداختم تو اتاق کار و تا اومدم تعادلم انیشا
. دمیگفتم و دراز کش یاومد،آخ پسی تن کلشکس یو افتادم کف اتاق. صدا ن یی پنجره پرت شدم پا

 ؟یکرد یم  یچه غلط یداشت--گفت یآروم اما عصب  یسرم اومد. با صدا  یاز باال انیشا یصدا

  یدستم عصب هیول شد دورم. با  پشی. موهام از تو کل نی شدم و آرنجمو گذاشتم رو زم زی خ سمین
 استخونام شکسته بود.  کینزد ؟یکردی م کاریچ  نجایتو خودت ا--انداختمشون پشتم و گفتم

 . مارستانیب  برمتیم  ستیگفتم حالت خوب ن  دیبه جمش-- انیشا

 .گهیتا نرفته د میخب بدو بر -- سمت در و گفتم دمیکش دستشو



 شاه مهر 

134 
 

. در به سالن باز  میاز در بر میتونیاالنم ما نم  میکجا؟ گفتم معتلش کنن تا ما بر-- و گفت دیکش دستمو
 .میهنوز نرفت  شهیمعلوم م رنیبگ  نای و دورب نهیبب دیاگه جمش شهیم

-- عقب و گفت  دیمثل گربه کش  شدم. مانتومو گرفت  زونیو از پنجره آو دمیکش ین یحرفش ه وسط
 ؟ یکن ی م کاریچ

 شدم؟  زونیاز پنجره آو یگرفتنم وقت نای دورب--و گفتم  دمیتو هم کش اخمامو

  نییبدو برو پا  کار؟ی چ خوادیم نی خنگ. پشت ساختمون دورب --چهارتا انگشت زد تو سرم و گفت  با
 . یفتی من هواتو دارم ن

 .نهی نب  دیجمش دمی. قول مرمیمن از در م --ارتفاع نگاه کردم و گفتم به

 ؟ یترسیم--کرد و گفت نگاهم

ارتفاع خوشت   ادمه؛ازی  --نگاهش کردم که گوشه لبش باال رفت و گفت چارهیب  یل یخ یهمونطور
 . ومدینم

. سرمو تکون دادم که اومد شمی دارم مسخره م کنمی. چون حس میدیبگه ترس ادیبدم م  دونستیم
 .یبود زونیپدرامم آو ،خونهیبود  زونیتا االن که آو--جلو و گفت

 رم ی من از در م شدما یاالن داشتم پرت م نی هم--گفتم یعصب
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عقب. همونطور که با من دست به    دمیمانتوم گرفت و کش قهیسمت در که دوباره از  رفتمیم داشتم
.  کنهیمعتلش کنن. شک م نیاز ا شتریب  توننیبچه ها نم--نگاه کرد و گفت  رونو یبود از پنجره ب  قهی

 . میوقت ندار

 .تونمیبه نظرم م-- نگاه از سر تا پام انداخت و گفت هی

 ؟ یچ--
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 بغلم کن. -- انیشا

 کنم؟ کاریچ --. با تعجب گفتمدیباال پر ابروهام 

تو   نکهیا یکشوندم باال که تو هوا موندم. برا  کمی گرفت و انداخت دور گردنش کمرمو گرفت، دستمو
 ؟ یکن ی م کاری چ--هوا معلق نباشم دستمو دور گردنش حلقه کردم و گفتم

  دمیچسب شتریب سفت نگهم دار.--شد و گفت زونیحرکت که باعث کف کردنم شد از پنحره آو هی با
خورد.   ی رفتم عقب که تکون محکم  کمیشد رو گردنم  دهیموهام کش یبهش که نفساش از ال به ال

  امونویباز مون یداره م نی دورب نجایو رفتم تو بغلش. خوبه حاال ا دمیگفتم، گردنشو سفت چسب ینیه
بودم.   کشیقشنگ حس کنه از بس باال وبود و نزد تونهیضربان تند قلبمو م  کردمی . حس مننی بب

 هیداشت  ی صاف و صوف هینیشده بود. ب یکی  یک یو چشماش با تار شهیبود مثل هم  یصورتش جد
که از ترس چشمام بستم و   میدوباره تکون خورد  افتاده بود. شی شونیرو پ اهشی س یاز موها کهیت

-- گفت   . دستشو دورم محکم تر کرد و آروماش قهیچسبوندم به شق مویو پشون  برگردوندمصورتمو 
 نترس. 

که دستشو از دور کمرم بار کرد. سرمو از   می. االن دست منه که نترسم؟ متوقف شددهیم میدستور چه
بودم.  دهی نگاه کردم. سالم رس نی رو سرش برداشتم، همزمان دستامو از دور گردنش باز کردم و به زم 

 شد نگار.  نش ی سوار ماش--و گفت  دیشکرت. نگاهش کردم که دستمو کش ایخدا

. نفسمو نگه داشم،به دست دستایمرد جلومون وا هیکه  میزد رونیسمت در. از در ب  میدییهم دو با
 انداختن. رمونی . گانیشا میبدبخت شد--دمیلب نال ریچنگ زدم،گرفتمشو ز انویشا
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 ش؟ ی آورد--کم کم ممطمئن بودم كه كارمون تمومه كه شايان گفت گهید

 . ناهاشیا--نشون داد و گفت  ویموتور پسره

 زود باش.  نی بش-- سرشو تکون داد و رو به من گفت انیشا
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. کنهی مارو نفله م ادیخالفه االن م ارویداره فکر کردم  یغول تشن یچه دوستا انیبهت در اومدم. شا زا
 انیکه شا می کردیم  بشی . با فاصله تعقاروی نینشستم پشت موتور که گاز داد و رفت دنبال ماش  عیسر

 .یدستاتو شل کن خفه ام کرد کمینگار --گفت

. میشدیتو هم حل م میداشت بایبودمش که تقر  دهیچسب یجور هی جانی خودم اومدم. از شدت ه به
خب آرومتر برو  -- و داد زدم دمشیسرعت گرفت، من دوباره چسب هویدستامو از دورش باز کردم که 

 . رونهی م  ابوی. انگار داره شدمی . داشتم پرت م یروان

است؟ سرمو از گردنش رد کردم و به صورتش نگاه  دستم تکون خورد. جل الخالق. حامله  ری ز شکمش
که  نیواقعا؟ به به ا دیخند یبه چ د؟ی. خنددایخند یبود. توهم زدم؟ ول یکردم اما صورتش کامال جد

.  دیخند ی چینه به االن که سره ه خورهیتکونم نم  نیا گسستن یار خنده از هم م گرانیکه د یزی با چ
 . شییییآخ --. با ذوق بغلش کردم و گفتمیییاله  ی. ولنمیخنگه ا

احساساتم دستمو انداختم دور کمرش و به   هی. بعد از ابراز خرکدیخند یبعد اون همه خنگ باز باالخره
به در  یجلو ابونیتو کوچه و خ دنیچی پ قهیدق ستیربع ب  هیاون مرده نگاه کردم. بعد  نیماش

جدا  ابونیاز خ دیسف یکه با نزده ها یحوطه اپارک رد تو م  نویخونه سه طبقه. ماش هینگهداشت. 
شد به  دهی کش  شین یب  شییهوینگاه کردم که برگشت. به حاطر حرکت  انیشده بود و رفت تو. به شا

 م؟ی کن کاری . حاال چمونهیاز دست تو واسه من دماغ نم--و گفتم دمیکه خودمو عقب کش مینیب

 تو.  میریم --شد و گفت ادهیموتور پ  از

 ؟ یچجور--شدم و گفتم ادهیپ منم

 با قالب. -- ساختمون نگاه کرد و گفت به

 با من.  ای ب--نگاهش کردم که گفت متعجب

 .مییا یتا بخوابه. بعد م  میزنی دور م کمی میری م--راه افتادم که گفت  باهاش 

 ؟ یموتورت چ --موتور نگاه کردم و گفتم به

 . نجایبمونه هم نی. امیبر ادهیپ --تکون داد و گفت سرشو
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  یشناسی م--سمت چپ که گفتم دیچی بود. پ  یفرع ابونی خ هیتا سر کوچه.   میهم قدم زنون رفت با
 نجاهارو؟ یا

 . میکردیم یزندگ  نجایمدت ا هی--تکون داد و گفت سرشو

از مغازه ها روشن   یبعض یاز دوزاده گذشته بود اما چراغا نکهی. با وجود ایاصل ابونی تو خ میدیچ یپ
 نه؟  یشام نخورد-- که مچمو گرفت و گفت  میجلو تر رفت کمیبود. 

 نه بابا. --تکون دادم و گفتم سرمو

 با من.  ایب --کوچه و گفت  هیتو  دیچ یپ

بود.   یآب  سهیمغازه که دور تا دور درش ر هیسمت  می همچنان مچمو گرفته بود. با هم رفت دستش
. مینشست یدو نفره ا زیتو و پشت م   میانقدر ملوس باشه. با هم رفت ومدینم تشیبود. به هو  یگرکیج

راهرو گذشت و جند   هی. از یا گهیبود حرف زد و بعد رفت سمت د شخوانیکه پشت پ ییبه آقا
 . ز ی بعد اومد سر م قهیقد

 دستامو کجا بشورم؟ --گفتم ین ییپا  یآروم بود و منم آروم شده بودم. با صدا فضا

اونجاست. از جام پا شدم رفتم سمت راهرو. دو تا  --ازش اومده بود اشاره کرد و گفت  که ییراهرو به
کت و شلوار پوش بود. رفتم  یکیشکلک آدمک با دامن بود و اون   شیکی یدر کنار هم بود کت باال 

بود و  زده رونی نگاه کردم. موهام از شالم ب شی کیپالست دهیقاب سف ی نهییتو و دستامو شستم. تو آ
  ی. نشستم صندلعیآورده بودن. چه سر  گراروی. جرونیبود رو چشمام. موهامو دادم تو و رفتم ب تهخیر

انگشتمو بردم   شی خاطر داغ  . از دستم افتاد رو نون و بهرونی ب  دمیکش خیاز س یکی که کنارش بودو 
 سوختم.-- تو دهنم و آروم گفتم

لقمه گرفت سمتم. سرمو کج کردمو نگاهش کردم که سرشو بلند   هیبود  نییکه سرش پا یهمونطور
 .گهید ری بگ--کرد و گفت

 کتکمم بزن. تعارف نکن.  ییخوای م--و گفتم ز یگذاشتم رو م دستامو

 . تعارف نکن. بزن. یدیبه قاتلت غذا م یانگار دار ید یلقمه م یجور هی--نگاهم کرد که گفتم جیگ
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 ها.  هیشعوریش. چشمام گرد شد. عجب ب کمال تعجب لقمه ارو برد سمت دهن در
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وسط راه دستشو نگه داشت و به لقمه نگاه کرد. بعد سرشو آورد باال و به من نگاه کرد و تا بفهمم  یول
به لبام که دهنم از درد لبام باز شد و لقمه رفت تو دهنم. به دستش   دیلقمه ارو کوب یشد جور یچ

 . ایخوری م--لبام و گفت چنگ زدم که کف دستشو گذاشت رو  

. یخوریبخور. چند وقته اندازه مورچه غذا م--لبام خارج کردم که گفت  نیاز ب ینا مفهوم یصداها
که من مراقبت باشم؟ دو   یدار یمراقبش باش. تو چ  گنیروکش دادن دستم م  هیچهارتا استخون با 

 . یشیملحق م ین یزم  ریز  یبه آبا یش یکال آب م گهیروز د

صاف نشستم که دوغو   هوی کرد تو حلقم. خودکار  ریکه گ نییفرستادمش پا دمییدو سه حرکت جو با
  دمیکه کش یق ی. همزمان با نفس عم نییگرفت سمتم. از دستش گرفتم و چند قلپ خوردم تا رفت پا

 . یوحش--راحت نشستم و گفتم

 . دمیهت م خودم ب   ی. نخوریخوری م--گذاشت جلوم و گفت  خینگامم نکرد سه تا س اصال

 . حالمو بد کرد فکر کنم.گراسی. اه به خاطر جدیستون فقراتم لرز  دوباره

                      *** 

 فهمنی ارتفاع برم باال. بابا ساختمونه. م نیمن عمرا اگه از ا--به ارتفاع نگاه کردم وگفتم متعجب
 ها. هیهمسا

 تا پنجره اتاقش پرواز کنم؟ یکنم؟ انتظار که ندار کاری خب چ-- انیشا

 نه واقعا. --نگاه کردم و گفتم  کلشیه به

مامان درو   ی وقت ادتهی --و گفتم دمی افتادم. دستشو گرفتم،سمت در کش یزیچ هی  ادیدر نگاه کردم و  به
 ؟یکردی م کاریکه درس بخونم چ  کردیسه قفله م

 .شهیدر نم نیاون در اتاق بود. ا--انیشا
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 شب بنده احنماال.  هیفقط  گهیکه د نیا ی. در قفلو باز کردشهیبابا م شهیم--و گفتم  دمیکش دستشو

 بود.  نییندارن اصال. محله پا نمیدر. دور و برو نگاه کردم. خوب خوبه. دورب یجلو کشوندمش

که جلومو عقب برده بودم دادم دستش. موهامو  یکه باهاش موها یا رهیشالم و گ ری بردم ز دستمو
 تو صورتم فرستادم عقب.  ختیر
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اونور در حال چک کردن بودم که  نوریو رفت تو کار در. نگاهم به ا دیکش یو کالفه ا قیعم  نفس
 تورو.  شناسمتیگفتم؟ حال کن. من م یدید--نگاه کردم و گفتم انیتق اومد. با لبخند به شا یصدا

 شون؟ یببند ی تونستینم--نگاه کرد و گفت شونمیپر یو به موها تمیارو داد د رهیگ

 تو سرم شکست.  پسی پرتم کرد تو اتاق کل یمثل گون ی کی بسته بودم،منتها --

هامو گرفت و برم گردوند. شالو از رو موهام برداشت. موهامو جمع کرد و حرکات دستاشو تو   شونه
 ؟ یباف یم  یدار--. متعجب گفتمکردمیموهام حس م 

نه.  --دم یآرومشو از پشت گردنم شن  یرفت تو موهام و صدا رهی حس کردم گ ارو از دستم گرفت و رهیگ
 با موهات گره زدم تو هم تو دستو پا نباشه.

نفساش بهش   شی به گردنم که چند لحظه پ یانداخت رو سرم و رفت سمت موتورش. دست شالو
 کج شدم. اه چمه من. باز پشتم مور مور شد.  کمی و  دمیکش خوردیم

-- ساده. سمتم گرفتش. از دستش گرفتمش و گفتم وی کاله کپ دستش بود. مشک  هیبرگشت  یوقت
 بذارمش سرم؟ 

نه تکون داد و اومد جلو تر. شالمو گرفت تو دستشو با انگشتاش کل موهامو فرستاد   یبه معنا سرشو
کرد و دوباره آورد سر جاش. مثل روبنده. دستمو گذاشتم رو   گوشه اشو از رو صورتم رد هیتو شال و 

 . انیخفه شدم شا--شال و گفتم
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سمت   دی سمت صورتم. انگشتاش خورد به لبام. چرا انقدر داغه؟ شالو کش  شال برد ر یاز ز انگشتاشو
  که انگشتاش خورد به گلوم شونه هامو ارهی شال در ب ریخودش که آزاد تر شد و خواست دستشو از ز 

سمتش.  تمشال افتاد تو هوا. گلومو ماساژ دادم و گالهو گرف ریجمع کردم و عقب رفتم که دستش از ز
کاله نگاهش    ری. خندم گرفت. خم شدم و از زدیکش نیی گذاشت سرش و تا نوک دماغش کالهو پا

و به خاطر کاله   شیشون یبود رو پ ختهیر  شیمشک یشده بود و موها  یکی  یکی کردم. چشماش با تار
 م؟یبر--و گفتم   ستادمیبود. سرشو بلند کر که صاف وا دهیچسب  شی شونیبه پ
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طبقه باال.   رفت یکه م ییخونه بود و کنارمون پله ها هیتو. رو به رومون در  میو رفت میآروم باز کرد درو
 طبقه چندمه؟ میحاال از کجا بفهم-- و تو گوشش گفتم انی کج شدم سمت شا

 رفت تو چراغ طبقه دوم روشن شد.  نکهیاومد بعد از ا یوقت-- شد و تو گوشم گفت خم

 .والیباال. ا  دیحواس جمعش ابروهام پر از

باز   نمیا تونهیو به در خونه نگاه کردم. م ستادمیباال. تو پاگرد وا میرفتم سمت پله ها. آروم رفت باهاش 
 کنه؟

 م؟ یکن کارشی چ نویا--چرخوندم سمتش و گفتم نگاهمو

 ؟ یکن  یکار هی یتونیم --شد تو گوشم و گفت خم

 ؟ یچ--تکون دادم و گفتم سرمو

گردنبند کجا رفت؟ بعد   گنیبعد نم  زمی ان،عزی شا--گفت که ناباور گفتم یزیخم کرد تو گوشم و چ سرشو
 به ما؟  کننی شک نم

 . رهینم  زایچ نیکه اصال ذهنشون به ا شهیاونقدر شلوغ م --انیشا

 فقط زود تمومش کن.--گفتم یآروم  یاست به خدا. نگاهش کردم و با صدا وونهیپسره د نیا
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-- بود و گفت  میشونیپ هیچند سانت شی شونیو پ  خوردی م مین یبه ب  شینی شد تو صورتم. نوک ب خم
 باشه؟  امینترس نگار. زود م

 باشه. -- باشه اش آروم و مهربون بود که لبخند زدم و گفتم انقدر

 مواظب باش. -- گرفت و گفت دستمو

آروم   یبشم دستمو از دستش در آوردم و از پله ها تند ول مونی پش نکهیتکون دادم و قبل از ا سرمو
خودت   ایو به آسمون نگاه کردم. خدا دمیکش یق یرفتم و درو بستم. نفس عم رونی . از در بنییرفتم پا

بود. منتظر   بقهط  5نگاه کردم  ارویخونه   یی. به خونه رو به رورونی . نفسمو دادم بگهیمواظبم باش د
اومد و دستشو به سمت جلو به   رون ی از تو پنجره ب انینگاه کردم. سر شا ارویبه پنجره تو پاگرد خونه 

گفتم و رفتم سمت در خونه   یباز کردم بعد بسم اهلل  عیحرکت تکون داد. چشمامو بستم و سر  یمعنا
 خودت.  دیمبه ا  ایخدا--ال و آروم گفتم. دستمو بردم باارویخونه   ییروبه رو
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 یتو گوشم. ه  دیچی زنگا پ یبا هم فشار دادم. صدا هویدسامو گذاشتم رو زنگا و همه ارو  کف
  یکیدر باز شد. خب بخش اول حل شد.  هویکه  دادمی و تند تند فشار م دمیکش یانگشتامو رو زنگا م 

 پلهکردم  یرفتم تو خونه و سع  عی باز کرد. سر ییهویو انقدر با زنگام ساعت سه شب هول کرده که در
اسب بدوئم. سوار  نیتا اون باال ع ستین ازین گهی. دولی. ادمیکنم که جلوم آسانسورو د دایهارو پ 

با زو بسته شدن  یو من صدا کردی طبقه ارو زدم. آسانسور حرکت م نیآخر یآسانسور شدم و دکمه  
  ادهیآخر پ  بقه. تو طولیگرفت. ا می ک ی نی. انییپا  رنیدارن م یعن ی. دمیشنیهر واحدو م یخونه  یدرا

.  دمیپله ارو باال رفتم که به پشت بوم رس ع یباال. سر  رفتی پله بود که م هی ینبود ول یواحد چیشدم. ه
که از   یفلق  یبو کنم در باز بشه. در کمال خوشحال  یدیباب یدیب یب ستمی ن انیقفل نباشه. من شا ایخدا

در بود چنگ زدم و   کیکه نزد یبود قفل نشده بود. لبخند زدم و درو باز کردم. به شلنگ آب  زونیدر آو
 یلبه ا دمیی. دوختیر شمیشد. خب خداروشکر آرا یرو صورتم. انگشتام مشک   ختمیآبو باز کررم و ر

 خان آخر. -- بود و زمزمه کردم  ابونیکه سمت خ 

جمجمه   فتمی ب نجایسانت لبه پشت بوم بلند بود. به ارتفاع نگاه کردم. من اگه قرار باشه از ا یس اندازه
. لبه پشت بومو  ستمیباال وا ی  قهیچند دق یبرا تونمیاما نه اونقدر. م  ترسمایم  نی. ببشهیام خورد م
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خدا گفتم و  ای هی. گشتنیکردم. سرگردون داشتن دنبالم مبودن نگاه  نییکه پا ییباال رفتم و به کسا
 .  نجامیمن ا د؟یهست یدنبال ک--پشت بوم و داد زدم یرفتم لبه 

نقشمو خوب   دیبا یو حالت تهوع داشتم ول رفتیم جیبا تعجب برگشت سمتم. سرم از ارتفاع گ همه
 جرئت داشت  ی دید دیبهش بگ  دیزنگ بزن دیبر--و گفتم دمیکش  غی . جکردمی م یباز

 . پرمیباال. باور کن م  این --حال داد زدم  یسمت ساختمون که با ب  ومدیداشت م یکی
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.  یروان گهیبه من م-- و گفتم دمیکش  غی. ج رفتیم یاهی و چشمام س شدیتر م دیتهوعم شد حالت
 که از دستم خالص بشه. کنمی خودمو خالص م

 یو جلو  رونیاز خونه اومده بودن ب ایلی خکه  نداختی م غیانگار رو سکوت شب ت  زمیت یصدا
. احتماال داشتن به آتش  زدنی به دست داشتن حرف م  لی بودن. چند نفرم مبا ستادهیساختمون وا

لحظه ام معطل   هی یریبگ لمیاگه ف--آورد باال گفتم لشویکه مبا ی. به کسدادنیخبر م  سیپل  وینشان
  ای . بمیریگی دخترم نم --از دستش گرفت و گفت  لویمبا یمرد  ر یپ هی. نیی پا کنمی . خودمو پرت م کنمینم
 کارو.  نی. نکن انییپا

 .گهیکه راحت بشه د رمی دارم م--ترس بود گفتم یاز رو شتریکه ب یا هیگر با

پسر جوونم باهاش   هیو  یخانم چادر هی. رونیاومد ب ولی. ادمیو تارم مرده ارو د جیگ یچشما نیب از
 بود. 

  گفتی. مکردیاز دستش فرار کردم؟ از پنجره. درو رو من قفل م  یچطور دیدونیم--نقشم ادامه دادم به
 .یری میم یبعد از مردن خواهرت توام دار

 هوی ان؟یشا  یی. کجافتمین ای. خداشدیزدم. کم کم پاهام داشت شل م  ی. قهقهه عصباسی د یببخش
 . خودم سکته کردم تا تونستم تعادلمو حفظ کنم. دنیکش  غیتکون خوردم. که همه ج

 . نییپا ایبا خانواده ات. ب میکنیصحبت م   ی. االن ناراحتنییپا  ایدخترم ب --خانم گفت هی
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. بذار خودش خالص شدن از اد یاتفاقا اونم داره م--گفتم کردی اشکمو پاک م کهی و در حال دمیخند
  تینگاه کردم و پشت جمع نویی اومد. پا غی ج یرفت که باز صدا  جی. دوباره سرم گنهیدست منو بب

  ایب--دکرد؟ لبخند زدم که داد ز داشیپ یعنیداغون بودم.  یلی. احتماال خ کردی. نگران نگاهم مدمشید
 . میکی . با هم صحبت مزمی عز  بنیپا

کجا؟ من تازه اومدم باال.  --شدیم ده یواقعا توانش نبود. صدام کش  یول ومدمیم لمیف گهید کمی  باس
که مثال دارم خودمو  رمیتوان نراشتم جلوشو بگ گایسمت ساختمون. د  ادیداره م دمید ام؟یکجا ب 

 . ندازمیم
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  یرفت. حت  جیگ شتریکه نفسامم کند کرده بود. چشمامو بستم که سرم ب  زدی اونقدر تند م قلبم
که  نییپا   فتادمیکرد. داشتم با زانو م  ی. اول دستام شل شد و بعد زانوم خال نییپا امی ب تونستمینم

عقب. پرت    دیو منو با خودش کش دیچی دور کمرم پ یزانوم بخوره به لبه پشت بوم دست نکهیقبل از ا
.  نیسفت نگهم داشت. با من نشست رو زم  فتمی ب نکهیش، خوردم بهش و قبل از ا ا نهیشدم سمت س 

 ؟ ینگار خوب --اش بود. سرشو خم کرد و گفت  نهیسرم رو س

پشتم و   دی. دستشو کشیچیبه ه یچ یاما فقط انقباض معده ام بود و ه ارمی باال ب خواستیم دلم
 .یدی. آروم. آروم. فقط ترس شیه--گفت

 . تروخدا.نییپا میبر--زدم به لباسش و گفتم چنگ

 . آروم باش. می ریباشه،باشه. م--برد تو شالم و گفت موهامو

زانوم و بلندم کرد. دستمو انداختم دور گردنش که تو هوا معلق نباشم و چشمامو   ریبرد ز دستاشو
پاشو راه برو   ؟یکن ی م شیارو داستان هیچرا قض گفتمیم  تیوضع نیتو ا میدی م ویبستم. اگه هر کس

  ندارم ستادنمیواسه وا یانرژ چیکه ه  دمیبودم و د تشیپات که قلم نشده. اما خودم تو موقع گهید
قلبش واضح بود. اونم قلبش مثل    یافتاد رو شونه اش. اما صدا یحالیچه برسه به راه رفتن. سرم از ب 

موهام بود و داشت آروم   یکه صورتش ال به ال انیشا یاومد و بعد صدا  یشلوغ ی. صدازدیمن تند م
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خودتو نگه   یتونیرو موتور. م  ذارمتیم --حال چشمامو باز کردم که گفت ی. بکردی تو گوشم صدام م
 ارم؟ یب  نیماش  ای  یفتین یدار

 .تونمیم--تکون دادم و گفتم سرمو

آتش    نکهی. بعد خوش نشست و قبل از انمی بهم انداخت و کمکم کرد رو موتور بش ینامطمئن نگاه
که اونا خبر کرده بودن از کوچه گذشت. سرمو گذاشته بودم رو کتفش و دستامو محکم دور   ینشان

. شناسمشیبود...خداروشکر که هست. خداروشکر که م دهیکمرش حلقه کرده بودم. اگه نرس
دوست   می ل یدوست دارمش. خو خداروشکر که  هیانقدر بود تا بفهمم دوست داشتن چ هخداروشکر ک
اما فقط نصف نقشه  دمیکشیکشتنش نقشه م یکه برا یی از همون وقتا دی،شای از بچگ  دیدارمش. شا

االن که  نی هم ایکاوه ترسوندم،  یوقت ایبکشتش، یاسکندر دمیترس یوقت دمی. شاکردمی امو اجرا م
به هزار    ازیدوست داشتنش ن  دنی فهم ی. من برادونمیکه م دونمی. فقط م یاز ک دونمیبغلش کردم. نم

 لحظه واسه من بسه.  نیندارم. هم میصفحه داستان تو زندگ 

لحظه شل شدم و دستم از  هیکه   کردم ی چرتو پرتا که از ذهنم گذشت فکر م نی خلسه بودم و به ا تو
 ... دمیکش یخفه ا  غ یکمرش جدا شد. ج
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شدم و دوباره محکم خوردم به  دهیراه کش  نیسقوط داشتم که به دست چپم چنگ زده شد و ب حس
نگه داشت و همونطور که دستم هنوز  یبودم هنوز. فکر کنم از فشارم بود. موتورو گوشه ا جیکمرش. گ

 . رمیبگ  دیبا  نی. ماشستیکه اصال مغازه باز ن  نجاهامیا--شد و گفت  ادهیتو دستش بود از موتور پ

 . میبر ایمن حالم خوبه. ب--آب دهنمو قورت دادم و گفتم

 ؟ ی فهمی. نم یلعنت نیی پا یشدیاز موتور پرت م  یداشت--داد زد هوی

  نیحالم خوب نبود وگرنه هم شه؟یم  یجو ییهویگفتم و از ترس دادش عقب تر رفتم. چرا  ینیه
صداشو واسه من بلند کنه.   دینبا رهی بگ ادی تو حلقش تا   کردمی شماره پالکش م نیموتورو تا آخر

 بچرخ.-- تو موهاش. به اطراف نگاه کرد و گفت دیدستشو کش
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 ؟ یچ --نگاهش کردم و گفتم جیهنوز تو دستش بود. گ دستم

 ؟یشی م  یچ یتو بدحال*" بش--جلو و گفت  اومد

  ارکیموتور بود. خواستم بگم چ یدور کمر حلقه کردو چرخوندم. حاال پشتم رو به دسته ها دستشو
امن تره.  ینجوریا--منو که تو بهت بودم برد پشتش و گفت یحرکت سوار شد و دستا هیتو  هی یکن یم

 بره.  نیات از ب  جهی چشماتو ببند سرگ  می. تا برسابونیوسط خ یش یاز پشت پرت نم

اش. دستشو از کنار دستام رد کرد و موتورو   نهیدورش حلقه کردم و سرمو گذاشتم رو س دستامو 
 یکنار نفسا خوادیم یراحت به هر چ الی بار چشمامو بستم و گذاشتم مغزم با خ نیروشن کرد. ا

 لباسش فکر کنه...  یگرمش و تپش قلبش و عطر نداشته 

 حس از سابق بود نیا ستی احساس تازه ن هی نیا

 از اولم عاشق بود  دیشا کردی م یکه دشمن اون

. چشمامو باز کردم و  یداریپرت شدم تو ب یداریخاموش شدن موتور که اومد از خواب و ب یصدا
-- موهامو کنار زد و گفت انیشا یسرمو آوردم باال. موهام تو صورتم بود. دستمو آوردم باال که دستا

 ؟ یبهتر

چرا   دونمیبود. نم اعصابو رو مخ مهربونم  یب  انهیبعد از وجودش دقت نکرده بودم. شا نیاالن به ا تا
اون.  یبه خاطر حرفا دی. شاترسمیاحساس تو وجودم باشه ازش م نیدوست دارم ا نکهیا نیدر ع

داستان  دی. شاستیخوش ن   انیبا پا یداستان عشق هی یزندگ یکاش حدس من اشتباه باشه. ول 
 بود بمونه.  یکه مال بچگ یدوست هیفقط تو مرحله  دی داشتن من با وستد

 نگار،با توام... -- تکون داد و گفت  بازومو

 آره آره خوبم.--از چشماش گرفتم و گفتم چشمامو

. چند نفر رفتن تو دمیآمبوالنس از جا پر یبودن که با صدا  رزامی فرار از تمام درگ یبرا یراه هی دنبال
 خوان؟؟ یم یچ  نجایا نایا ایخونه. خدا
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نگاه کردم و هول از موتور   انی. به شاکردیرامو صدا مکه پد ومدیدختر م هی  غی ج یتو خونه صدا از
  انیو خواستم بدوئم تو خونه که شا ستادمیبود پرت شم تو جوب. صاف وا کی که نزد نییاومدم پا

 .میما تو خونه ا کننی . اونا فکر میری کجا م--دستاشو دورم حلقه کرد و گفت 

 . مارستانیب میبرد یحالم بد بود وسط مهمون ی ل یمن خ میگ یخب م--

انقدر رو مخم  غی ج یسمت خونه. صدا دمییلحظه ولم کرو که دو هی. رونیتا از مهمونا اومدن ب چند
  ییو خون ن یپدرام کف زم دنیشده بود. درو باز کردم و خودمو انداختم تو. با د  ی بود که اعصابم قاط

و   دیچی دورم پ  انیپاهام شل شد که دست شا رهیدستگ که دورشو گرفته بود نفسم رفت. دستم به
 نگهم داشت. 

.  دیکشیم  غی از دو قلوها کنار پدرام نشسته بود فقط ج یکی همون دور و برا بودن.  سمیپل یسر هی
بدم    صیتشخ تونستمینشسته بود و مات زل زده بود به پدرام. نم  نیاشونم کنار کاوه رو زم گهید یکی

 کدومن.

  دیخون نفسمو بند آورد. جمش  یگذاشتنش رو برانکارد و بردنش. از کنارم که ردش کردن بو پدرامو
 شده؟   یچ--کتشو گرفتم و گفتم نیاومد از کنارمون بگذره که آست

 . مارستانیبرم ب   دیاالن با--گفت  نگران

 . مییایمام م --گاه کردم که گفت ن انیشا به

 چب شد؟ --به کاوه نگاه کرد و گفت انی . شااطی نگفت و رفت تو ح یزی چ دیجمش

 منو...  نیرها...بب--دختره و گفت یدستشو گذاشت رو بازو کاوه

باشه تا   نی اومد. اگه به ا انمیکه شا اطیبمونم. رفتم سمت ح  شتریصبا بود. نتونستم ب یک یاون  پس
 بده.  چوی سو--. دستمو دراز کردم و گفتمرونهی م  یو رانندگ  ییراهنما  ن یقوان تی اونجا با رعا

 . ستیحالت خوب ن -- تو هم و گفت دیکش ابروهاشو

 . چویمن خوبم بده اون سو--تکون دادم و گفتم انگشتمامو
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 داد دستم. نشویماش چیمطمئن نگام کرد و سو نا

 رفت...   جیکه سرم گ نیتو ماش نمیو خواستم بش دمی از دستش کش چویسو
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  یباطل الیخب خ ینفهمه. ول  انیکه شا نینسشتم تو ماش ینرفته بود. عاد نیترس از ب   راتی تاث هنوز
که صاف شد پامو   نیتو کوچه. ماش دمیچ یفرمون از پارک در اومدم و پ  هی. با دونهیم دونستمیبود. م

  بردنشی م. اما احتماال دیاز جمش دمی. نپرسمارستانی ب نیتر کینزد گذاشتم رو گاز و رفتم سمت
. اعصابم می گذشتیاز کنارشون م می در واقع ما داشت  ای. گذشتنیهمونجا. درختا مثل برق از کنارمون م

پامو گذاشتم رو ترمز که   مارستانی ب  یتوجه کنم. جلو زایچ  نیبود که به چراغ قرمز و ا یتر از اون  یقاط
 ؟ یپارکش کن شهیم--شدم و گفتم ادهی پ نیاز ماش عیسمت جلو. سر  میهردومون پرت شد

برم اون  نکهیشلوغ بود. بدون ا  مارستانیشدم. اطالعات ب ادهیپ  نیگذاشتم بمونه و از ماش دویکل
 یاز آدما یکیراه   اونجا باشه. تو دیاتاق عمل کجاست. شا نمیسمت تابلو هارو دنبال کردم تا بب 

 پدرامو بردن کجا؟ --رفنم سمتش و گفتم  عی. سردمید دویجمش

 داره.  ازیتو اتاق عمله. به خون ن--طرف 

 ش؟ ی گروه خون هیچ--

 . دیبپرس دی. بادونمینم --طرف 

 شد؟  یچ--و رو به من گفت  رونی خانم اومد ب هیکه اشاره کرد که همون لحظه   یسمت دمییدو

 ه؟ یچ شی گروه خون--

 .مهیوخ   طشی شرا مار ی . خانم زودتر بA+ --پرستار 

 االن. رمی م--کردم و گفتم ینچ

 تر لطفا.   عیسر--پرستاره
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 دهیند  ینطوری. تا االن ادمی د دویخون بده. در ور جمش تونستیم انیشا  دی. شارونی ب  دمیدوب
 خوره؟ یم Oبه +  تی گروه خون--بودمش. هول و وال داشت. نگهم داشت و گفت

  میمادرشه. من گروه خون هیگروه خون--. نگاهش کردم که گفتAمن مطمئنم پرستاره گفت+  ؟یچ
  انیشا دی . شانیشدم. سرمو تکون دادم و گفتم نگران نباش جیبهش. گ دادمیوگرنه م  خورهیبهش نم

 بهش بخوره. 

 نگران نباش. بهش خون دادم. حله.--که اومد جلو و گفت ان یت شارفتم سم جیگ

 ه؟ی پدرام چ هیگروه خون--کج کردم و گفتم  سرمو

 . چرا؟؟ A+ --انیشا
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 سواالش افتادم.  ادی. دادیقد نم یزی چ نیبه همچ  مغزم

 مرد؟"  یپدر بزرگت ک  یدون ی"پدرام:تو م 

که نه گروه  نیمتفاوت. ا هیگروه خون  نیاچشمم. تمام شباهتاش و حاال.  یاومد جلو صورتش
 نه مثل باباش.  Oمثل مامان بزرگ+  شی خون

 جلوتر بود و پشتش به من. د یگذاشتم رو سرم و منتظر به دره اتاق عمل نگاه کردم. جمش دستمو

 وارینشستم. سرمو به د یصندل  یتو پاهام بود. عقب عقب از راهرو خارج شدم و رو  یسست حس
  یدونستی م--لحظه پامو از حرکت انداختم و گفتم هیضرب گرفته بودم.  نیدادم و با پام رو زم هیتک

 کنه؟ یازم پنهون م ویپدرام داره چ

 اومدم.  یدیفکر کردم خوابت برده نفهم-- حس کردم و بعد گفت یرو صندل  حرکتشو

 ؟ ی. نگفتومدی عطرت م یبو--

 عموته. که اونم خودش گفت.   دونستمیمن م--انیشا
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 گهید زیچ-- لحظه تار بود و گنگ اما کم کم واضح شد و گفتم هیباز کردم و برگشتم سمتش  چشمامو
 ؟ یدونینم یا

 شده؟ یزینه. چ-- تو چشمام گردوند و گفت چشماشو

 حسه.  یب  دیچرا انقدر نسبت به جمش دمی فهم  دمی. شادونمینم--

 ؟ یدون یم یچ-- شد سمتم و گفت خم

 . ادینگرانشم،اما خوابم م--کردم  زمزمه

 . نهییسرم بزن. فشارت پا هیپاشو --لحظه نگام کرد و گفت چند

 .شهیدرست م--و آروم گفتم واریدادم به د هیتمام حسامو از کار انداخته بود. سرمو دوباره تک  جهیسرگ

گذاشت رو نبضم و چند لحظه صبر کرد. بعد   شویگرفت و برگردوند. انگشت اشاره و بغلدستمو  مچ
 خودم ببرمت؟   ای یشینگار. پام زنهینبضت بد م --سرشو آورد باال و گفت

 ؟ یچ--حال گفتم یبودم. ب  جیگ

 یا رو هوا نگهم داشتو لحظه فتمی ب  نیرو زم نکهیلحظه نگاه کرد و بعد، قبل از ا  هیکرد. چشمامو  ینچ
 شونه اش افتاد... یقبل از سقوط سرم رو
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 خوب شده؟ --نگاه کردم و گفتم پاهامو

کنم؟ بگم  کاریخب چ --لحظه بردم باال و با نگاه بهش گفتم هیبود. چشمامو  رهیبهم خ  همچنان
 د؟ یببخش

  یداشت ؟یگرانیخوبه؟ همش به فکر د-- کردیداشت سوراخ سوراخم م شیشیآت  یچشما و یعصب یصدا
 احمق.  یمردیم
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. دونستمیخب من از کجا م --نکنه تموم شد. اخم کردم و گفتم یقاط نکهیواسه ا یمظلوم باز هیقض
 بودم.  جیمن فقط گ

مانتومو  ی باال یدکمه  کهی تخت و خم شد روم. با اخم نگاهم کرد و در حال یگذاشت رو لبه  دستشو
 . کشتمتی. وگرنه خودم میروشکر سالم خدا-- گفت کردی باز م

. انگشتش لحظه آخر که دکمه از باز کردم  تیتو عصبان  ی. مثل مهربون یجور هیبود و    یعصب چشماش
بذار باز  -- ام باز نباشه و گفت قهیکه باز کرده بود تا  ی. شالو انداخت رو دکمه انمیخورد به قفسه س

 نه؟  ای ینفس بکش یجور  هی دیباشه. با

آدم انقدر نازک   کنم؟یفرت و فرت غش م یدر حال حاضر جلوش کوتاه بود. چمه من؟ ه زبونم
 سرت.  ریباش خ  یقو کمی. گهید ری بم  ؟ینارنج

 . اما خوبه. نگران نباش. هوشهی ب--و گفت  ستادیوا صاف

تو؟  شهیم  تی حرف حال-- ام و به تخت فشارم داد و گفت نهیذاشت رو س که دستشو گ نمیبش اومدم
 . یمردیم یبود داشت نیی فشارت انقدر پا  گمیم

 نمیبش خواستمی. مگهیخب باشه د-- برداشتم و گذاشتم کنارش. ابروهامو فرستادم باال و گفتم دستشو
 .قهیدق هی

 .خوادی نم-- انیشا

. زر زدم دوسش ادی قشنگ. اصالنم خوشم نم ختهیر  ی ب اد؟ی تو خوشم م هیاخالقه گند. من از چ  بد
 اخماش.  نیدارم. با ا

 میبه چه فالکت یموتورسوار هیکنم؟ نگاه  کاری . متفکر بهش نگاه کردم. حاال من چدمیکش یق یعم  نفس
...کاش  یچند ساله. ول ستویاستانه بداستان،د نی. استیروز دو روز که ن  هیداد. زر نزنم بهتره. داستانه 

 . دمیفهمی نم  دم،یکه فهم ویزی وقت چ چیه
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ساعت   هیتوروخدا.   رهیراه م یشال بستم. نگاه چطور ریاز ز  میرفتیمانتومو همونطور که راه م ی دکمه
تا   نویا هیزدن سا ری . عجبا. فکر نکنم قرار باشه من تکنهیم یراه رفتنش برابر قهی من با پنج دق دنییدو

 منم دل بستم. بندنیآخر عمرم ول کنم. ملت دل م

 توئه. دیجمش  یتابلو نکن --و گفت ستادیوا  26در اتاق   یجلو

 حله. --تكون دادم و گفتم سرمو

به  --باز بود گفتم  ششیبه در زد و بازش کرد. در که باز شد با لبخند وارد شد و رو به پدرام که ن یا تقه
 ...یپاره کرد  رهنیپ دمیشن  رتیبه. مستر غ

 پاره کنم زدن شکممو پاره کردن.  رهنیاومدم پ-- زد و آروم گفت   لبخند

به   ای. بکنهیم هیجغله ام که همش گر نیا--بود کرد و گفت  ستادهیرو به صبا که کنار تختش وا بعد
 نابودش کرده بود. بود االن  یعیاگه جزء منابع طب شی بگو غدد اشک نیا

 شد.  ینجوریآخه به خاطر من ا--و گفت ختی دوباره اشکاش ر صبا

 . ناهایا--. بعد مچشو گرفتو برگردوندو و گفت ییتو که صبا--باال و گفت   دیپدرام پر یابرو

 از ماها بود.  یکی. به هر حال که به خاطر  کنهی م یچه فرق --صبا

 نکن. االن که سالمم. هی. توام گرکننی غلطا م نیبعد از ا کنن ی مست م کننیخب مردم غلط م-- پدرام

نکن صبا جان. ماشاال خواهرتو نگاه. اگه  هی. گرگهیراست م-- بود گفت  ستادهی ام که کنار رها وا کاوه
 خواهرت باش.  کمی. فشهی که نکرده. وظ  یکار خاص  گفتیم ومدیبه خاطرش م مردممیمن م

همچنان ساکت بود و فقط زل   دی . جمشدیاشو پاک کردو خندبه کاوه کرد و صبام اشک  ینگاه بد رها
. کاوه  نی خونه. صبا و رهارم ببر  نیو نگار بر انی شما با شا--زده بود به پدرام. پدرام لبخند زد و گفت

 قراره بمونه.

 . مواظب باش. میری م--زد و گفت  یلبخند دیجمش

 . رونی رفت. صبا و رهام دنبالش. با ابروهام عالمت دادم که کاوه ارو ببر ب  رونی در ب از
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 عالمت داد:چرا؟ اونم

 . رونیببرش ب  قهیدق هی:به تو چه؟ی عنیکردم که  اخم
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به   کمی.  رونی گفت و رفت ب ید یکاوه زنگ خورد. ببخش لی که همون لحظه مبا دیکش یق یعم  نفس
تا  گهید--کنار تخت و گفتم دمیرفت پر  رونی از راهرو ب دمید ی. وقتچه خبره نمیشدم بب  لیعقب متما

 ؟ یکن میازم قا ارویچ ییخوایم یک

 تو؟  یگ یم یچ--و گفت نتمیبب یفشار داد به بالشت تا بلکه بره عقب نر و درست حساب  سرشو

 . در مورد دروغات. تی . در مورد گروه خونپرسمیدارم در مورد سواالت م--

  نیا یزیچ ه ی--و گفتم دمیتو هم کش شتری. اخمامو ب دهینفهم  یجد یانگار جد کرد ی نگاهم م جیگ هنوز
 بدونم.   خوامی. اونو ملنگه یبودنت م  یناتن یوسط. تو داستان عمو 

 برات.  دمیم حیتوض--رو صورتش و گفت   دی. دستشو کشدیفهم

 نه؟  ی...عمومیستب  یخال وی باشه واسه بعدا. ناتن حاتی توض--

 آره. --تکون داد و گفت سرشو

 . نجایامروزمون. کم تو باغ شوکه شدم. االنم ا هیاز روز نمی. اایب

 .دونهیکاوه م--اومد که پدرام گفت کاوه

 مرموز. --کردم و گفتم زی رو کاوه ر چشمامو

 . یفهمی م دیجمش هیپدرامو واسه نابود زهیاالن انگ گهیمرحله بعد. د میپس رفت--زد و گفت  لبخند

 نباشه. یکلک   یکی نیتو ا گهیفقط ايشاال كه د--کج کردم و گفتم  سرمو

 . ستین-- پدرام
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 بهم؟  ی. چرا از اول نگفتدوارمیام--انداختم باال و گفتم ابروهامو

 .ست یبفهمه پدرام پسرش ن   دیمن نذاشتم. ممکن بود جمش--انیشا

  زی گفت االن؟ برگشتم سمتش. چشمامو ر یچ انیول کن. شا  نویا دونه؟ینم ی عنیباال.   دیپر ابروهام 
 توام؟  یدونست یم--کردم و گفتم

 ام؟ بهی غر نجایگردنت بشکنه خب. من ا یاله--تکون داد که گفتم سرشو

 ...دمیترسیکه. م گمیم --انیشا

به من که  ذارهیم انیدر جر وی. نکبتو نگاه. با همه همه چدمیحرفاشو نشن هی رفتمو بق رونیاتاق ب  از
 . من حق ندارم واقعا یبترس  اهیصد سال س خوامی. خوب مندازهیراه م دمیترسیم دمیترس یم رسهیم

 شدو بعد رو به روم قرار گرفت...  دهیکه دستم از پشت کش زم ی داشتم غرم همچنان
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 ه؟یچ-- زدم بهش و گفتم زل

 ؟ یکن ی م یقاط هوی چته تو؟ چرا --تو هم و گفت  دیکش  اخماشو

که  هیچه مدل همکار نیبود. ا یکار قرار بر همکار نیتو ا میاومد یما وقت--بردم باال و گفتم  ابروهامو
 بدونه؟ دینبا یچ ی همکارت ه

 ن؟ یفقط به خاطر هم--انیشا

 قلبم شکسته. ینه پس. بهم توجه نکرد--

 به بعد.   نیاز ا--و گفت  دیرو لبش کش  زبونشو

 . ولم کن برم. دمیتورو د یبه بعدا نیمن از ا--

 . میریبرم به پدرام بگم م ستای. وامیر ی کجا. با هم م-- انیشا
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  ری . خب خکنهیم میقا ویسه نقطه. همش همه چ یبرون. پسره   دمییدو عی رفت تو اتاق سر یوقت
 کرده. رمونی. اسیومدیسرت تنها م

 یاومد و بعد صدا انیشا یکه از پشتم صدا رمی بگ نیرد شدم تا ادن طرف بلوار ماش  ابونیعرض خ  از
که تو هوا بود خشک شد. جرئت برگشتن نداشتم. پامو کج  یو در آخر برخورد. دست دهیکش یبوق

نگاه کردم و رفتم  تی جا. به سمت جمع هیجمع شده بودن  یادی ز تی زدم. جمع یچرخ  میکردم و ن 
 . یبدبختم کرد--ه واضح بودرانند ی. صداوجل

که کف آسفالت پخش شده بود حالت تهوع گرفتمو   یخون  دنیرد کردم و با د  تیجمع  نی از ب خودمو
 خم شدم. 

  یرو یگرفته بود و پلکاش بسته بود. عق زدم که دست انیصورتش نگاه کردم. چون رو صورتش جر به
 نگاه نکن. --که گفت  ییشکم و کمرم قرار گرفت و صدا

فکر کردم  --و گفتم دمیکش  شیمشک یو چشما شی نیب غهیت  یبرگردوندم و نگاعمو از موهاش رو سرمو
 . ییتو

سمت خودش. صورتم خورد به چونه اشو در آخر   دیکه پشت کمرم بودو فشار داد و منو کش یدست
 . دمینفس کش 

 .میبر ایب -- دم گوشم گفت آروم

 . ییفکر کردم تو--گفتم دوباره

 نترس. --و گفت دیشالم رو گردنم کش ریاز ز دستشو

 . خداروشکر که اون نبود. دمی کش یق یرو صورتم گذاشتم و نفس عم دستمو

 دور زد نگاه کردم.  نویشاگرد و به اون که ماش هی. نشستم رو صندل زدیهمچنان داشت تو دهنم م قلبم

 که سالمه...  خداروشکر
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 . دییبفرما--رو شلوارم و گفتم دمیو کش در آوردم که در زدن. لباس قهیاز تو  سرمو

 .کردیبودو منو نگاه م بشیاومد تو. دستش تو ج  انیباز شد و شا در

 شده؟  یزیچ --به موهام و گفتم دم یبرداشتم. برسو کش  زیو شونه ارو از رو م  نهیسمت آ رفتم

 گردنبند.   نیا--. دستشو آورد به و تو هوا تکون داد و گفتشدیم دهید نهیبهش بود اما از تو آ پشتم

به تمام مغزم نفوذ کرده بود   انیروز شوکه ارتفاع و ترسه مرگ پدرام و شا  هیرفته بود. تو  ادمیکل  به
ازش   کردیکه تو هوا حرکت م   یرفتم سمتش. گردنبند زوی و کال مغزم قفل بود. برسو انداختم رو م

 . یمرس--گرفتم و گفتم

 شه؟ی کامل م یچطور--رو گردنم بود. به گردنبند نکاه کرد و گفت  گاهشن

 صبر کن. -- دادم دستش و گفتم گردنبندو

که مال بابا بودو بردم کنار   ی از دستش گرفتم. اون و یک یخودمو از گردنم در آوردم و اون   گردنبند
جا افتاد و حاال   یتق  یکه بغل گردنبند خودم بود و فشارش دادم سمت داخل. گردنبند با صدا یشکاف 

 ست؟ یطرح اسلحه ن  نیا--نگاهش کرد و گفت انیطرح نصفه اشون کامل شده بود. شا

وجود داشته  تونهیکه م یهست یی ای نو سالحه من در برار تمام بد گفتیچرا. بابا م --زدمو گفتم  لبخند
 باشه. 

 قشنگه. --گفت دویسطحش کش یرو یدست

 ؟ یسامان گزارشو فرستاد ی،برایراست--لبخند زدم و گفتم بهش

بابا بفرستم.  یبرا  دینه. با--گفت  کردشونیداشت از هم جدا م کهیاز دستم گرفت و در حال  گردنبندو
 به سامان خورده. دیجد  تی چند روز مامور نیا

گردنبند ازش سوال در باره  خوامی. مفرستمیمن م یسر نیخب بذار ا--باال انداختم و گفتم  ابروهامو
 بدونه چرا دست اونا بوده. دیکنم. شا

باشه.  --ارو باز کرد و گفت  گهیاون نصفه د ری کنار برس و زنج زی که مال بابا بودو گذاشت رو م یا نصفه
 لبتاپو ببر.  ایب
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 خورد به شونه اش.  میشونیبرد پشت گردنم. خودشم رو شونه ام خم شد که پ رو ی اومد جلو و زنج بعد
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لحظه حس کردم   هیشد رو گردنش.  دهیبردم باال تا سرم راحت باشه که حواسم نبودو لبم کش گردنمو
تکون خورد و بعد خشک شد. دستمو گذاشتم روشونه اش و خواستم برم عقب که کمرمو گرفت و  

زمزمه آرومشو کنار   ی. صدادیلحظه لرز  هیسمت خوردش. نفسمو نگه داشته بودم. پشتم  دمیکش
صبر کن گردنبندشو -- دیچ یکه صداش تو گوشم پ خوردی . نفساش داشت به گردنم مدمینگوشم ش

 ببندم. 

رو   دیو سرمو خم کردم. دستشو از دورم برداشت و برد سمت گردنم. موهامو کش ستادمیوا راحت
نکن قلقلکم  --باال و با خنده گفتم دمیشونه ام که انگشتاش پشت گردنمو قلقلک داد. شونه امو کش

 .ادیم

 درست شد. --لحظه بعد موهامو برگردوند سر جاش و گفت  چند

 لپ تاپتو بردارم؟ میبر--فاصله گرفتم و گفتم ازش

نداره.   ییفرست آشنا زیدیمقوله ل. کامال مشخصه با  رونیتکون داد و جلوتر از من از در رفت ب  سرشو
و جلوتر زدم. در اتاقشو باز کردم و   رونی. صبر کن. پشت سرش رفتم ب دمیم ادشی باشه خودم  یعمر

  فیو ک ردمن که بلدم. پشت سرم اومدو رفت سمت کمد. درو باز ک  ستیرفتم تو. حاال که اون بلد ن
 ارمش؟ ی برات ب  یک--مگرفت سمتم. از دستش گرفتم و گفت دویکش رونی لپ تاپشو ب

 .رمشی گیازت م  امیداشتم باهاش م ی. کاریهر وقت خواست--انیشا

 . ریپس من برم. شب بخ--بغل کردم و گفتم  فویک

 صبر کن. -- داشت و گفت  نگهم

 ...خوبببم. یگیاالن از تو بپرسم که م--نگاهش کردم که گفت پرسشگر
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از لبخند محوش   شتریخنده. حس کردم اونم گوشه لبش اومد باال. نذاشت ب  ریلحن و صداش زدم ز  از
 . رمی فشارتو بگ نیبش-- و گفت  میببر ضیف

گرفته بود فشار سنجو   وارشویکه سراسره د  یگوش کن نشستم رو تختش که رفتو از تو کمد حرف
راز کردم. دستگاهو راست  دادم باال و دستمو د مویخاکستر زهی بلند بل نهیآورد و اومد کنارم. آست رونیب

 ی بخور یزیچ هی دیبا ی. ولیاالن بهتر--کرد و بعد از چند لحظه گفت ستشیو ر
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 . حاال برم؟ خورمیم رم یم--تکون دادم و گفتم سرمو

 . ریشب بخ--سنجو از دستم جدا کرد و گفت فشار

در آوردم و بازش کردم. روشن که شد   فمی گفتمو رفتم تو اتاق خودم. لپ تاپو از تو ک ری شب بخ  بهش
 گه؟ید هیچ نیا--کردم و گفتم یچشمم. نچ یصحفه اش اومد جلو

پام باال آوردم و   ری از ز لمویبود که رنگا تو هم محو شده بودن. مبا یطوس  یمشک یصفحه  هی صفحه
غو آوردم.  با ینایخونه و دورب ستمیبود وصلش کردم به لپ تاپ. رفتم تو س  فیکه تو ک ی میبا با س 

تاپو بستم   پ ل  ییهویکه اومد تو.  انی در اومد بعد شا یکردم. صدا  یاوردم و پل شویچند هفته پ لمیف
 شده؟   یچ--و گفتم

 الیبه تو باشه تا -- گذاشت رو تخت و گفت وینیبود. س زی م زی دستش بود که توش چنتا چ ینیس هی
 . یفتیشکمت نم  ادیام  گهید

 . خورمی. االن میمرس--نگاه کردم و با لبخند گفتم  ینیتو س  یناگتا و نون تستو شکالتا به

در انتظارته. من االن از در برم   یچ یدون ی. منهیشناختن آدما هم بهی ع-- رو تخت و گفت نشست
 . زیداشته باشه مکانشه. از رو تختت رو م  تونهیکه م یری تنها تغ ینیس نی ا امیفردام که ب  رونیب

 تموم به چشم.  نیپس بذار کارم با ا--اپو بار کردم و گفتمت لپ

 . یکن ی م کاریچ  نجایا--تو شبکه خونه ام با تعجب گفت دید یوقت
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 . گردمیم یزی چ هیدنبال --جلو و گفتم  دمیکش لمویف ساعته

 ؟ یخونه چ ی نایدورب ستمیتو س یاگه بفهمه رفت -- انیشا

 کردم.  داشی. پناهایخب بفهمه... ا--

به صفحه   لمیکجا قشنگ تره. با برنامه تو مبا نمیعقب جلوش کردم بب کمیاستپ کردم و  لمویف عیسر
کردم و از رو صحفه اسکرزن گرفتم. لپ تاپو برگردوند سمت خودشو   دایپ یدسترس  انیلپ تاپه شا

 . یکنیم کاریچ یدار قایدق--گفت

 با هم دنبال عکسم. میکس دارع  یکه ما کل  ییاز اونجا--اومدم و گفتم رونی ب  نایدورب  ستمهیس از

 اضافه کردم تا نورش درست بشه و فرستادمش به لپ تاپ... لتریف هیکه گرفته بودم  یعکس  به
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داده بودم و اون از  هیو به درخت تک کردیبود. همون لحظه که مثال داشت خرم م  انیمنو شا عکسه
 .میدار یهنر یچه لحظه ها نی برو حال کن. بب--گفت. عکسو گذاشتم رو صفحه و گفتم مینیعمل ب 

  میخورد نارویا نکهیگزارشو بعد از ا--نشون نداد. لپ تاپو خاموش کردم و گفتم یالعمل عکس
 .فرستمیم

 ؟ یخوری تو نم--ناگت برداشتم و گفتم هی بعد

 .اااانی شا--فتم. دستمو تو هوا تکون دادم و گکردی داشت نگام م متفکر

 جان.--زدو گفت  پلک

 ؟ یخورینم--گرفتم طرفشو گفتم ناگتو

 . ینه. مرس--تکون داد و گفت  یسر

رو که    ارویاون --دادم و گفتم  هیبهش نگفتم و شروع کردم به خوردن به تاج تخت تک یزیچ گهید
 بکشن.  اسویگفته بوده  یک میگرفتن. حاال فقط مونده بفهم
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 .کردهیم  کاری و اون گردنبنده دست اون آقا چ-- انیشا

 نشناخته باشنم.  دوارمیام--تکون دادم و گفتم سرمو

 نشناخته. -- انیشا

 از کجا مطمئنى؟ --

. رنگات از هم قابله شناختتینم  دتیدیم  یبود مامانتم اون شکل ختهی ر شتیاون باال آرا یوقت--شايان
 نبود.  صیتشخ

 یاتاقم. توام که دار رمیمن م-- و گفت  دیکش ی قینفس عمنگفتم.  یزیچپ نگاش کردم و چ چپ
 . یخوریم

 .ستایوا  ستایوا--رفت. مچشو گرفتم و گفتم ادمی ششویچند لحطه پ  حرف

 و بخور.  نا یا ای ب--گذاشتم روش. سه تام ناگت گذاشتم و گفتم گهید یک ینونه تستو شکالت زدم و  هی

 .خورمیی نم یزیچ  یخودتم بکش گهید یری. نگگهید ری بگ --بزنه که گفتم یحرف  خواست

 . یمرس --کار ساز بود. نونو از دستم گرفت و گفت  دمیکنم تهد فکر

  یزیبگه. اما چ یزیشو برگردونو و رفت عقب اما وسط راه برگشت و نگام کرد. انگار که بخواد چ رو
کنار گذاشتمو لپ تاپو باز کردم. به به. چه  وین یس. درو که بست رونینگفت و برگشت سمته درو رفت ب 

رو درخت بود رو صورتم خم شده بود منم سرم باال بودو نوک دماغامون  انیگذاشتم. دست شا یعکس 
 عمو گزارش نوشتم و فرستادم... یبه هم. عکسو ول کردمو برا کینزد
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. منم تمام  کردیخودش پاک م  ستمهیاز س وینبره همه چ  ییبو  دیجمش نکهیاز ا نانیواسه اطم انیشا
تخت تا فردا دوباره بهش    ریپاک کردم و لپ تاپو بستم. خم شدمو گذاشتمش ز ویگزارشات و همه چ

تخت.   روکه اونجا بودو بعد خودمو انداختم   یریتحر زی غذا رو گذاشتم رو م هی ن یبرگردونم. پاشدمو س
دادم به تخت. گردنببندو   هیدر آوردم و تو هوا تکونش دادم. بشستمو تک می گردنبند بابارو از تو ج
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  رویز کمی از تو گردنم در آوردم. دوباره جاش انداختم و بهش نگاه کردم.  ویکیگذاشتم رو پام و اون 
 حرف اون مرد تو باغ افتادم. ادیروش کردم. گردنبندارو تو مشتم گرفتم 

  گاهتی"اگه تو از جایبهم گفت  اسمنیسعادت گفتن نشون به اون نشون که تو مراسم  یآقا--ارسا)پ
 راه بره." ابونیراست راست تو خ  اسیمن هنوز نمردم که قاتله  یترسیم

 خب...-- زدم و گفتم پلک

. فقط  یکن ی چون من گفتم باورش نم دونمیگفت بهتون بگم"اگه اصل موضوعو بگم م یحاج --پارسا 
 ."فتهیبرات نم   یاتفاق چیه  یک ینزد انیبه شا یدور نشو. تا وقت انیوجه از شا چیکه به ه بدون

 چرا؟ --نگاه کردم و گفتم انیها به شا شهیپشت ش  از

 . دیفقط گفتن که بدون یحاج --پارسا 

 . دیری شماره تماس بگ  نیبه کمک بود،با ا  ازیاگه ن --گرفت سمتم و گفت یکارت بعد

 رفتم سمت خونه.(   رونوی ب دمیدستاش کش نیاز ب کارتو

کرده.   یگردنبند پوستمو زخم  دمیاومدم. دستمو باز کردم که د رونی سوزش دستم پلک زدمو از فکر ب با
  مهیماشه اش رفته تو دستم. به ماشه اش که نصفه و ن دم یآوردمش باال و د کمیکرد؟  میکجاش زخم

  کهطرف  هیبه  دمشی. محکم کشخوردی تکون م . داشتدمیتو هر کدوم از گردنبندا بود دست کش
اومد و   رونیب  کردنی که اطرافه اسلحه بودنو همو کامل م یینقشا نیاز ب  یداد و نور سبز یتق یصدا

 . کردیاسلحه کم کم از جاش داشت حرکت م 
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  عیسر  یلی کردم که حرکت متوقف شد و اسلحه خ زی که تو چشمم بود ر یزری به خاطر ل چشمامو
دوباره ماشه ارو   ه؟یچ یلی تخ یلم یف  یاتفاقا نیا کرد؟ی برگشت سره جاش. داشت چشممو اسکن م

تق که  ی. با صدارفتیو اسلحه کنار م  کردی که نور زد تو چشمم. نور تو چشمم داشت حرکت م دمیکش
نبود. گردنبندو   یچیه گهیحه که محفظه بود اما داسل ر ی قفل بود نور قطع شد و ز هیمثل جا افتادن 

کرده باشه و تهشم داده   یطراح  یزی چ نیهمچ هی دی. بابا چرا با دمیکش یقیآوردم باالتر و نفس عم 
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 بودتوش نباشه. چشمامو بستمه همونطور که گردنبند تو دستم   یچیه تمیباشدش به من؟ تازه در نها
 چشمام.  یلحظه اومد جلو هیدادم به تخت که   هیتک

 ه؟یواسه چ نیبابا. ا--)

 داشته باشه.  یادگاریاز من  شهیدخترم هن  خوامی م--بابا 

 بازش کنم؟   یچطور نویخب ا--

 . کنهی دختر من معجزه م یانگشتا--بابا 

 تق باز شد.( یدره جعبه با صدا کالوی جعبه موز کهی انگشت اشاره امو گذاشت رو قفل کوچ بعد

انگشتم با طرح بافت   یگردنبند که جا هیخال  ی. انگشتمو آروم گذاشتم رو فضاباز کردم چشمامو
عقب که  دمیپوستم روشن شد و صحفه به صورت گرد شروع کرد به باز شدن از هم. دستمو کش

حلقه ازدواجش با    یکه رو یطرحه فرورفته. طرح  هیبود و  یصحفه کنار رفت. کفه گردنبند که ممور
 بود.  ممامان

 ه؟یچ  نیآوردم و بهش نگاه کردم. ا رونیب  ویممور

. دمی کش رونی آوردم. موهامو زدم کنار و لپ تاپو ب  رونی ب  اتویتخت لپ تاپه شا ری شدمو از ز خم
فلش  یبودم بتونه به لپ تاپ وصل بشه. لپ تاپو روشن کردم و با سالم صلوات زدم به جا  دواریام

 دمیدپوشه باز شد. لبخند زدم و رفتم تو پوشه که  هیو بعد   دنیخورش. آرم موس شروع کرد به چرخ
 طرح حلقه اش افتادم ادیشده و رمز داره.  یکد گذار
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  یکرده بود وارد کردم و منتظر موندم رمزو بخونه که رمزو رد کرد. نچ که با مامان ازدواج  یروز  خیتار
 لشمیخط فاصله گذاشتم. رمز مبا هیهر عدد  نیبرعکس کردم و ب خویفکر کردم. تار خی کردم و به تار

 دایپ شویه روز ممور یمن  دونستهیم دیبوده. شا ی رمز رمزه کمک نیبارکد اومد. انگار ا هیبود.  نیهم
باز   یصحفه ارو تونست نیمتن رو صحفه ظاهر شد. نگارم. اگه ا هینر بارکدو اسکن کرد و اسک   .کنمیم
 بود.  یبودم ک  شتیکه پ  یخی تار  نیآخر  یبگ  یتونیپس م  یکن
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که منو  یبار نی که آخر دونستی م  کردی م یرمز گذار ویتو چشمام جمع شد. وقت داشت ممور  اشک
 ساده نمرده. تی مامور هیبوده. بابا فقط تو  یک دهید

مادر بزرگم و بعدش   شی داد. بعد منو بردن پ کالویوارد کردم. همون روز که بهم اون جعبه موز  خویتار
که رفتم خونه و   یمرده. همون روز تیهفته بعدش گفتن تو مامور هیدنبالم.  ومدیوقت بابا ن چیه
گم شد. بعد   یتو اتاقم جا موند و تو اسباب کش  کالممیموز  . جعبهلدایگرفته. شب  شی خونه آت دمید

دست  یممور نیاگه ا ینصفه گردنبند بود که با نبود بابا نصف گردنبند منم گم شد. حت هیاون فقط 
  تونستینم خمی و تار دمیهفته قبلش بابامو د هیحدس بزنه من  تونستینم فتادمی جز من م یکس

زده   دییتا  کهی. ت بودبابا  یمدل رمز گذار نینقطه بود و ا نشیکه ب ییبزنه. با خط فاصله ها ینجوریا
  لی حرف بود که اسم منو تشک هیهر کدوم  ریصحفه باز شد. توش پنج تا پوشه بود که ز هیشد و بعد 

 یممور هی ی انقدر رمز رو یزمزارو بار کنم. وقت تونمیم یچطور دونستمیم گهی. رفتم تو پوشه. ددادیم
که نتونم بازش کنم. دستام رو   دهیچی نه اونقدر پ یرمزا  ی. ول ستین یساده ا ز یچ  یعنی شدیاعمال م

 پوشه باز شد... نیشماره ها حرکت کرد و اول  دیکل
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 { ان ی}شا

زد که تو جوابش سرمو تکون دادم. نونو از تو سفره برداشتم  یبهم لبخند دینشستم. جمش زی م پشت
 نگار کجاست؟--که گفت

 .دمشی. نددونمینم --بردم سمتش و گفتم نگاهمو

. اونجا قراره  الن یگ میبر  دیپدرام. از اونورم شب با شیپ رمی م 4امروز ساعت --تکون داد و گفت سرشو
 قرار داد. یبرا انی ب جانیاز آذربا

 به نگار...  دی. فقط بامیریم--م و گفتمتکون داد سرمو

بود اما   نیی گفت و نشست. سرش پا یسرمو بلند کردم. نگار بود. سالم آروم ی شدن صندل دهیکش با
زد. ابروهام   ین ی. اونم نونو برداشت و بهش کره بادوم زمستیاز مدلش مشخص بود حالش خوب ن 
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  زویپاشدمو م عی . سردیکردم اما بهش نرس. صداش زدم که جواب نداد. دستمو سمتش دراز دیباال پر
 . یندار تی . مگه حساسیکن یم کار ی چ--و گفتم دمیاز دستش کش خوردویداشت م یزدم و لقمه ا دور

از حد معمول  شی کبود شده بود. رنگش ب رشیآورد باال و نگام کرد. چشماش قرمز بود و ز سرشو
 و پر از بغض.   ینگاهه عصب هیبود.  یجور ه یبودو نگاهش  دیسف

 شده نگار.   یچ--شدم و گفتم خم

 . یچی ه--گفت  آروم

 .یتب دار-- گذاشتم رو گردنش. داغ بود. اخم کردم و گفتم دستمو

 خوبم. -- و گفت  رونی ب دیدستام کش نیاز ب  خودشو

 . ستی پاشو ببرمت تو اتاقت. حالت خوب ن--اخم نگاهش کردم و گفتم با

 .مارستانیب  مشی ببر ستیخوب ن  ادی اگه حالش ز--شد و گفت زی خ  مین دیجمش

اتاقش. تا شب خوب   برمشینه. م--به زور بلندش کردم و دستمو انداختم دور کمرش و گفتم  نگارو
 .شهیم

 ولم کن. --ام و گفت نهیبا خودم که محکم زد به س کشوندمش

باال بعد ولت   برمتی م--تنمون قفل کردم و گفتم نیبود. دستاشو ب  دیازش بع تی همه عصبان نیا
 . چت شده؟ یریم یم ی. دارکنمیم

خم شدم روش تا   یاز تقال برداشت و آروم باهام راه اومد. تو اتاقش گذاشتمش رو تخت و وقت  دست
 بود.   سیبالشتش خ دمیچقدر تب داره د  نمینم بب دوباره چک ک 
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 ؟یدیخواب  شبید--بود. موهاشو از صورتش زدم کنار و گفتم یکرده بود. تبشم پس عصب  هیگر ادیز

 نه.--برگردوند و گفت   روشو
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. دستمو گذاشتم رو گردنش و نوازش کردم که خشک کردی که باهام قهر م ییبود. مثل وقتا یجور هی
  شدهیچ--سمت صورتش و کف دستمو گذاشتم رو گونه اشو گفتم  دمیمو از رو گردنش کششد. دست

 نگار؟ 

 ... یچی ه--برگردوند و با بغض گفت  صورتشو

 ؟ یناراحتت کرده نذاشته تا صبح بخواب  یچ یه--

به پهلو که دستم سر خورد و رفت دوباره رو گردنش. پاهاشو جمع کرد تو شکمش،پتو رو    دیچرخ
 .کنه ی . سرم درد مانیبخوابم شا خوامیم--مچاله کرد تو بغلش و گفت

 بخواب.--بردم سمت موهاش و گفتم دستمو

شدم. پشماشو   رهیبه صورتش خ  دادمیاش و همونطور که ماساژ م قهیدستمو گذاشتم رو شق بعد
کرده؟ کاش   شونیپر ینجوریمنو ا هیدختر رو مخه زندگ ی بسته بود. مژه هاش بلند نبود اما پر بود. چ

 . ستیقشنگ ن  تی. ناراحت یبخند شهیهم

 }نگار{ 

داده  هی. به مبل تکدمید انویکه شا دمیبود. چرخ نیاما سنگ کردیدرد نم گهیباز کردم. سرم د چشمامو
شد. آخه چرا؟ من تازه داشتم   یه دوباره چشمام اشکک دمیکش  یبودو چشماش بسته بود. نفس

 ؟ یبهتر-- گفت ستادو ی. از رو تخت پاشدم که اونم چشماشو باز کرد. واکردمیدوست داشتنو هضم م

 . پس خوب باش.یچی بفهمه. ه  یچی ه دینبا

 ؟ یخوبم دکتر. تو چطور-- لبخند رفتم سمتش و گفتم با

 . یاگه تو بذار-- انیشا

 ن؟ ییپا م ینباشه بابا. خوب شدم. بر التیبه خ--چشمش بشکن زدم که چشمشو بست و گفتم بغل

 خوادی. م جانی . قرار داره با آذرباالنی گ میفتیقراره راه ب  10. ساعت میچمدون ببند دیبا  نه-- انیشا
 معامله کنه.

 نده. االن که فقط سه ساعت مو دمیاوه اوه. من چقدر خواب --ساعت نگاه کردم و گفتم به
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 . یساعته خواب 9بله. -- انیشا

 .گهید هیخستگ گهید--و گفتم دمیخند

 .شمیحاضر م یساعت مونده من جلد 2- 3هنوز --سمت حموم و گفتم رفتم
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 ؟یخورد یزیچ-- نشستم که برگشت سمتم و گفت  نیماش تو

 . آوردم با خودم. ناهایآره. ا--که دستم بودو آوردم باالو گفتم یدر بسته ا ظرف

به پسته ها کرد و   ی. نگاهانیآوردم و گفتم سمت شا  رونی پسته مغز شده ب کمی باز کردم و  درشو
 .گهید ری بگ --. دستمو بردم سمت دهنش و گفتمخورمی بذارش بعدا م--گفت

خوردم. پاهامو جمع کردم رو    زی م زیچ کمیلبش پسته هارو برد تو دهنش و مشغول شد منم  با
  نیاحتماال تو ا--رخش نگاه کردم و گفتم می. به نفتمی زد. حواسش بود از اونور ن  ویکه قفل مرگز  یصندل

 بوده.  یقتال ک نی پشت ا شهیمشخص م نایبستن قرارداد و ا

-- شده. سرشو تکون داد و گفت   یمطمئن بود يا بازيگر خوب یلی خ ای نکرد.   یریتغ  چیاش ه چهره
 . دوارمیام

 موند؟ مارستانیپدرام ب --دادم به در و گفتم هیتک

 .ششنی نه آوردنش خونه. کاوه و صبا و رها پ-- انیشا

 خوبه پس.--زدم و گفتم  لبخند

 بودمش. دهی. قبل شندیچیپ  یمیآهنگ مال یبردم سمت پخش و روشنش کردم. صدا دستمو

 شستن نداره  س یخ شهیهم ی"چشا

 بردن نداره گهیدل مرده که د هی
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 گفتن نداره  شهیم دهیکه د یحرف 

 کال خرابه" امیتو دن  یب

خاطره  هی ینبود زمی. عزیبرام بود  زیعز هیگی. حداقل همون دوسته بچدمیفهمی وقت نم چیه کاش
 .یکمرنگ بود

که قاتل دختره دوستشو  گشتمینم   ییحی وقت دنبال عمو  چیه گهیعقب. بعد من د میبرگرد شهیم
 کنه. دایپ

برگردونم سمت پنجره چشمامو بستم که اشک قل خورد، از چشمم اومد رو گونه ام و با آهنگ  رومو
 زمزمه کردم: 

 د یمن تورو فرشته د یساده  یچشا

 د یجهنم سوختو فکر کرد به بهشت رس تو

 ی بهش بگ تویواقع یهرچ  حاال

 . دیکه دلش کش ییاونجا رهی م تهش

که تمام مدت    یدر آورد. من از کجا باور کنم کس یجنبه باز  یدل من چرا ب یچیکه ه یکه اومد نیا
 نقش داشته؟ میزندگ   ینایزتریکنارم بوده تو قتل عز

 .انی لعنت بهت شا ؟یانقدر خوب رفتار کرد یبد بود یوقت چرا
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 با هم تموم کنم.  شویکه بخوام اما نتونم خودشو زندگ نیمرگ بود. ا مثل

نگاه کردم که   انیزنگ خورد. شماره پدرام بود. به شا لمیشدم. مبا ادهی پ نینگاه کردمو از ماش الیو به
 بله. --و جواب دادم  کردی داشت چمدونارو جا به جا م

 گه؟یم یصدرا چ -- پدرام
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 ؟ یولش کن. تو خوب --

 ر؟ یتو دهن ش  یریم یربا پاهات دا یلعنت--پدرام

 . ایبه من بدهکار حی توض هیتو هنوز --

  ای رونیب  ییایاز اون جهنم م یفتی االن راه م نیهم ای-- از گوشم فاصله دادم و یدادش گوش  یصدا با
 دنبالت.  امیخودم م

 پدرامه.--نگاهم کرد و سر تکون داد که گفتم انیپشت سرم نگاه کردم. شا به

که تونست اونقدر بد باشه و بعد از   به مامانم فکر کنه من  یدیدنده نباش. جمش هینگار انقدر -- پدرام
 . ستیاشم ن قهیدق هیبچه اونم و به زور باهاش ازدواج کنه له کردن تو کاره 

 کرده؟  کاریچ --تعجب گفتم با

حامله است. بابا چند وقت بعد   دونستیشمش دنبال مامانم بود. نم چ--رفت و گفت  لیتحل صداش
نباشه  یبهش نگفت تا خطر  یچی اما نبودم. مامانم ه شمیکثافت کار جهیکه مرد اونم فکر کرد من نت

 برام. نگار برگرد. 

روزا تمومش   نی. من تو همشهیپدرام. تموم م شهیدرست م--دادم و گفتم هیگرفت. به درخت تک غمم
 . کنمیم

 نگار... -- پدرام

 . گردمیزود برم یل یپدرام. تو مواظب باش. من خ الیخی ب--

 بود؟  یک--از پششتم اومد انیشا یخاموش کردم که صدا لویمبا

نگرانتم   گفتی. پدرام بود. میچ یه --زدم و گفتم ی. لبخنددهیکردم. احتماال رنگمم پر خیلحظه  هی
 برگرد. 

 کنه.  یکار تونهینم  دینگران نباش. جمش --و گفت فتمیگذاشت پشتم که راه ب دستشو

 وسط؟  نیا گهیم  یچ دیجمش  یتو هست ی. تا وقت آره



 شاه مهر 

168 
 

 . تا خودش نباشه نگرانمه.گهیپدرامه د--رفتم و گفتم الیسمت و باهاش 

قامون. اتاقمون کرد به اتا مونییکه اونجا بود راهنما یکه خانم میشد الیتکون داد. با هم وارد و سرشو
 سه تا اتاق از هم فاصله داشت.
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و خودمو انداختم رو تخت. دستمو به گردنبند خودمو بابا که هر دو با هم تو    دمیکش یتو هوف رفتم
 شد؟  ینجوری. چرا ادمیگردنم بود کش

رو به رو بودو باز کردم و رفتم تو.   واریکه کنار د یدر آوردم پرت کردم رو تخت. در زموی و بل پاشدم
تو بغلم. هوا دم  دمیو پاهامو کش  نیدوش. نشستم رو زم ری باز کردم و رفتم ز شوییحموم بود. در کشو

بود.   دوشکه کنار  یبود. درش اوردم و انداختمش تو سبد دهیکرده بود و شلوار به تن چسب
 خدا؟ تو بگو. کنم کاریگذاشتم رو زانوم و چشمامو بستم. چ مویشونیپ

 دار.  یو بذارم بره باال  الیخی بگم ب تونمینم

و   دمیخفه اس کش  غیکف پام خودمو جمع کردم که همون لحظه پشتم سوخت. ج یحس داغ با
گفتم  یشد. آخ شتریآب و فشار آب داغ ب  ری کرد به ش ریکه شونه ام گ امیب  رونی دوش ب  ریخواستم از ز

و من   سوختی. کف پامم داشت مسوختیپوست پشتم داشت م. هوا دم کرده بود و رونی و اومدم ب
هنوز بسته    ییدر باز شد. در کشو هو یاونور که  نوریا دمیپری و رو کفت حموم م دمیکشی م غی ج یه جیگ

 .شدهیچ--معلوم بود. زد به در و گفت  انیمحو شا  ری صدا و تصو  یبود ول

 سوختم. آخ...--

رو باز کرد و اومد تو. با   ییشد. در کشو دهیرفت بعد دوباره د  نیدر از ب یجلو رشیلحظه تصو هی
 تو؟ یکنی م یچه غلط ی. دارختنیکفش انگار مواد مذاب ر--گفت و داد زد یفضا نچ دنید

 میسوختگ یکه از برخورد حوله با جا دیچ یکه دستش بودو دورم پ  ینگاهم کنه حوله ا نکهیا بدون 
زانوم   ریو دستشو انداخت ز میگرفت که نخوره به سوختگ یورگفتم. خم شد پشتم و حوله ارو ج یآخ
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  طورو همون رونی بود خودمو جمع کردم. از اتاق رفت ب سی زانوم که خ ریکه با برخورد دستش به ز
 برات.  ارمیپماد ب رمیمن االن م نیبش-- و گفت دیشدم که بازومو کش  زیخ  میگذاشتم رو تخت. ن سیخ

 خم شدم سمت چمدونم که کنار تخت بود. عیرفت سر  رونی از در ب تا
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  عیتو بغلش بودما. گونه ام داغ شده بود. به تاپ و شلوار برداشتم و سر  ی. نگاه با چه وضعنچ
تاپمو در آوردم. درو باز کرد و اومد تو. سرمو   ینایاز آست یک یکه به خاطر سوختن کتفم  دمشیپوش

 با خودت تو؟ یکن ی م کاریچ --گفت که پمادو آورد کنارم و نییانداختم پا

 پمادو برات بزنم.  نیبذار ا-- نگفتم که برم گردوند و گفت یچیه

  ادیخوب شد ز-- . با انگشتش پمادو پخش کرد و گفتومدیپماده رو پوست داغم خوشم م هیخنک از
 . حواست کجا بود؟ینسوخت

 . دونمینم--

  دیواقعا با  دمیفهمیباشه هم دور. نم کمینزد خواستمینگفت. هم م یزی چ یکردم بهم زل زده ول حس
تا چند ساعت راه نرو. اگه تاول بزنه و  --کنم. رفت سمت پام و کف پامم پماد زد و گفت کاریبا خودم چ 

 بترکه ممکنه عفونت کنه. فعال که نزده اما راه نرو. 

 .نجایا م اریصبحه بخواب وقت صبحونه واست م  یاالن که دم دما--تکون دادم که پاشد و گفت سرمو

 . یمرس --گفتم آروم

 ؟ ییخوایم  یچ--بود که گفتم واریکه به د یگفت. رفت سمت کمد  ی سرم نگاه کردو نچ به

 سشوار.--انیشا

 . شهیهوا خوبه خودش خشک م خوادی نم--
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و اومد سمت من. از رو تخت دوتا بالشت   زی توجه نکرد و چند لحظه بعد سشوارو گذاشت رو م اصال
بند کردم   فتم ین  نکهیا یو دوباره اومد سمتم. بلندم کرد که دستمو برا  یندلص  ری برداشت و گذاشت ز

 خودم.   رمیبابا راه م--به گردنش و گفتم

 نخوره نیاالن گفتم اصال راه نرو. مچ پاتوبذار رو بالشت پات به زم  نیهم --گفت ویرو صندل  گذاشتم

موهام آرامش   یدستش تو با حرکت یزد به برق و شروع کرد به خشک کردن موهام. وقت سشوارو
موهامو خشک کرد جمعش کرد و با کش برام بست. از   نکهی. بعد از اشدمیاز خودم متنفر م گرفتمیم

کنار   زجلوم که باز مونده بودو ا یاز موها کهیت هینگاهش کردم که دور زد و اومد رو به روم.  نهیتو آ
 ... ادینباش. غم به چشمات نم  یول  یچرا ناراحت  دونمینم --صورتم برد پشت گوشم و گفت 
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 کجا؟ --اومد تو و گفت انی. همون لحظه شانیگذاشتم رو زم اطیاومدم و پامو با احت نیی تخت پا از

 تازوند.  شتریب نیزبونمو گرفتم ا یمدت جلو  نیدستش حرصم گرفت. هر چقدر من ا از

 برم؟  تونمینم مییدستشو هیقبرستون. --

 پاتو.   نمیبب نیبش --زانو زد و گفت   نیکه دستش بودو گذاشت رو تخت و اومد کنارم. رو زم ینیس

 ع یییی...هیمن خوبم. نم--

زد که افتادم رو تخت. پامو   یحرفم کامل بشه. با بغل دستش به پشت زانوم ضربه محکم  نذاشت
بازم از اون پماده که  یخوبه. تاول نزده. ول--گفت  یشتری ب  یلیبا آرامش باال آورد و با آرامش خ   یلیخ

 گذاشتم کنار تختت بزن.

 .رونیپاشد رفت ب  یبه پماد اشاره کرد و در کمال خونسرد بعد

تو با  --برگشتم و گفتم  یفرستادم عقب و از رو تخت بلند شدم که دوباره در باز شد. عصب موهامو
 ؟ یدار ییبه اسم در زدن آشنا یزیچ
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  کاریچ هیثان  یس نیتو تو ا رونینبود رفتم ب  هیثان یبار اول در زدم. االنم س --داد و گفت  هیدر تک  به
 ؟ یکرده باش  یتونستیم

 ؟ییخوایم یاصال منطقت منو داغونم کرد. حاال چ --

 ؟ یلباس دار-- انیشا

 ؟ یواسه چ--

پوشش    یکاره ان برا نیاز دوستاشون که همه ا یسر  هی. قراره انیگفتم فردا واسه معامله م--انیشا
 . انیب

 . دیری بگ تونویخب به من چه. مهمون--

 م؟ یینجایرفته ما چرا ا  ادتی نگار -- انیشا

 کنم؟ گاریچ نوی. من ااینرفته. خدا ادمی. نه

 ما هم ربط داره؟  هیمگه به قض--

 نه؟ ای ی. دارمیبر دینه با  ایداشته باشه --انیشا

 ؟ یچ--گفتم جیگ

 فردا شب.  ی لباس. برا--لحظه بست و گفت  هی چشماشو

 . زهیآها. آره آره. نه نه. چ--

  یجور هی میکرد دایشده نگار. بعده اون شب که گردنبندو پ یچ --و گفت ستادی جلو رو به روم وا اومد
 گفته؟  یزی . بابا در مورد گردنبند چیشد

 داستان تموم شه. نیا خوامینه. فقط خسته ام. م--تکون دادم و گفتم سرمو

 بفرستم؟  سمیگزارشارو من براش بنو   هیبق  ییخوایم --انیشا
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 .سمینویبدم بهت وگرنه که م ییخوایاگه لپ تاپتو م--

  دیشا کردی فکرشم نم یگم بشن و بهشون نرسن. حتسر در  سایگزارش اشتباه رد کنه تا پل  دمیترسیم
 باشم.  دهیفهم

 لباس. یبرا میحاضر باش بر شی ساعت ش--تکون داد و گفت سرشو

 باشه حتما. --تکون دادم و گفتم سرمو

 دست نخورده است. ینیس نمی بب امی صبحونه اتو بخور. ن نیاالنم بش --انیشا

 . اری مغرورو در ن یخوبا یتو روحت. انقدر توجه نکن. انقدر ادا یا

 . رونی که از در رفت ب شدیداشت کم کم اشک تو چشام جمع م گهید

و به صورتم آب زدم.  ییتونست انقدر بد باشه. خودمو انداختم تو دستشو یشد واقعا. اون از ک  یچ
به خودم نگاه کردم. کاش   نهی. تو آدیشد و ازش آب چک   سیانقدر آب زدم که تمام گردن و موهام خ 

که تو   یی. نگاهم تو چشما شدیواسش رفع م میدلتنگ کردمیبه خودم نگاه م یبابا بودم که وقت  هیبش
 تموم بشه. یهمه چ دیفردا با  هی. مهمونستادمیو صاف وا رونی. نفسمو فرستادم ب دیبود چرخ  نهیآ

  یخرتو پرتا ن یکه ب یکارت  می. خاموشش کردم و سلمی اومدم و رفتم سمت مبا رونی ب ییدستشو از
توجه بهشون   یصحفه. ب  یاومد باال امی چند تا پ شنیکی بودو توش انداختم. روشن که شد نوتف  فمیک

  بزوس رهیشروع کرد به زنگ خوردن. دا فتهی شماره ب نکهیبدون ا هیبه صحفه زل زدم که بعد چند ثان
 بله. --و گفتم دمیکش

 ؟ی +چرا خطو فعال کرد

  نطوری. همیکن  ری دستگ اشونویل ی خ یتون یم یهستن. با اطالعات اون ممور ایل ی. خهیمهمون  هیفردا --
 .گهید یای لیخ

 .میکن ی+فردا قبل از تموم شدن معامله اشون شروع م

 . یزیچ هیفقط --
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 چیبرسه. به ه یب یآس  انیبه شا خوامی نم--و گفتم رونیموند تا حرفمو بزنم. نفسمو فوت کردم ب ساکت
 . نهیبب   یبیآس انیشا خوامی وجه نم

 اونم... دیشا ی+ول

 حرفه آخرمه. من خودم با اون کار دارم.  نیا یول دونمیم--

 به همکارام.  گمی+م

  یکس باهاش کار چیه ای. رهی میمن م  یبا دستا ایمن حرف آخرمو زدم. اون  گه؟ید یدون یخودت م--
وقت    چیو تو ه کنمیکه دارمو پاک م یبشه تمام اطالعات یزی به حرفم و چ ینداره. اگه توجه نکن

 بشه. ش ی چی ه دینبا انی. پس مواظب باش. شارسهینم  یچ یدستت به ه

 . فمیک یخرتو پرتا یدر آوردم و دوباره انداختم ال به ال  مکارتویکردمو س قطع

سگ نشسته  هیکه لب جاده کنار  یانینگاه کردم. رو به روم جنگل بود و شا رنیدم پنجره و به ب رفتم
خودم بکشمت تا به   دمیم حی ترج --و زمزمه کردم  شهیپشت ش رش یبود. دستمو گذاشتم رو تصو

 ...یریبم  یا گهیدست کس د
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 ری. منو که دزدی از کارگرا حرف م یک ی. داشت با دمیتو سالن د  دویکه جمش  نیی پله ها اومدم پا از
 لحظه. هی--طرفو مرخص کرد و گفت

 . گفتیم  ییزایچ هیپدرام --. اومد رو به روم و گفت گهی م  یچ نمیکردم بب صبر

 گفته؟  یچ--کردم و گفتم  زیر چشمامو

 .  میاصرار داشت برگرد--دیجمش

 کرده؟  هیچه کار نیا ؟یبش یکه بگم چ یا

 شده؟  یطور--تکون دادم و گفتم سرمو
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 . دیتا حرفاتونو با هم بزن یازت بخوام زودتر برگرد خواستی . میانیگفت که خودت در جر--دیجمش

 ؟ یچه حرف --

. پدرام گفته دوستت داره و اتفاق اون شب براش  ستین یبه پنهون کار یازی ن--زد و گفت  لبخند
 معطل کنه.  دی بوده بفهمه نبا یتلنگر

  دمیمن شن یول --زدم و گفتم یبه هم نبافته. لبخند زورک   ییبرگردم چه چرتو پرتا  نکهیبه خاطر ا نگاه
 دادن. ییقوال هیاونو صبا به هم 

 . یزمان هینه. خوب بوده. اما --دیجمش

اما پپس    شهیامشب و فردا که نم--پروندم چه خوب گرفت. سرمو تکون دادم و گفتم زیچ هیهوا  رو
 تهران.  فتمیفردا راه م

 عروسم باشه.  ریاردش  یکایاز نزد یک ی شمیمن خوشحال م--لبخندشو کش داد و گفت دیجمش

 .یخوشحال نش اهیصد سال س خوامی تکون دادم و رفتم سمت در. م یسر

انگار   نمیا  دمیترسیاز سگ نم ادی سمتم. ز دییبود دو انیکه کنار شا یگذاشتم که سگ رونی از در ب پامو
رو   دمی. نصف من قد داشت المصب. دستمو کشدیمو بو کش قصد حمله نداشت. اومد کنارم و پا

 ؟ی کرد دایاز کجا پ  نویا--پشتش و گفتم  یموها

 دامپزشک. سالمه االن. واکسنم زده. شیشده بود. صبح بردمش پ  یتو جنگل بود. پاش زخم -- انیشا

 خوشگلم هست. --و خاکسترش نگاه کردم و گفتم دیسف یموها به

 ؟ یبکن  ییخوایم  کارشیچ --به پام که گفتم دیپوزه شو مال سگه

 ...دونمی . نمکنهیولم نم --نرمه گردنش و گفت یرو موها دیدستشو کش ایشا

 . ستیبرو کاراشو انجام بده نگهش دار. هار که ن--

 سالمه  واناتیح  کین یکه. بردمش کل گمیم --انیشا
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نگهش دار. چقدرم دوستت داره.  یتون یاگه م--کنار بهش نگاه کردم و گفتم هیکج کردم و از زاو  سرمو
 ولگرده؟ 

اگه نشد که کاراشو   یچ یشد ه  دایاگه صاحبش پ دمی م یگم شده. اول آگه د یفکر نکنم. شا--انیشا
 خونه.  برمشی م دمیانجام م 

 خونه براش درست کن. هیکه بزرگه.  اطتونمی ح--

 چش شده بود؟--بست شدش نگاه کردم و گفتم یتکون داد که به پا سرشو

دردش کم شده همش   یبود. از وقت قیعم  یل یتو جنگل پاش رفته بود تو تله. زخمش خ-- انیشا
 دنبالمه. 

 .ستنی آدما ن ی. مثل بعضشونهیسگا محبت حال--تکون دادم و گفتم سرمو

حاضر شد واقعا   یمن انقدر دوستش داشت. چطور یاامو گرفت. باب کهیت دمینگام کرد. شا  یجور هی
 نگه؟ میزی باشه و چ یراض

کجا  --و گفت  نی. نشست تو ماشن یکه سگه ارو فرستاد تو و خودش اومد سمت ماش  نی تو ماش رفتم
 برم؟ 

 لباس بخرم تموم شه بره. حوصله ندارم.  هی. ییجا یپاساژ--

 روشن کرد و راه افتاد.  نویماش

طمت پاساژ که  میو رفت میشد  ادهیپ ن ی. از ماشستادی پاساژ وا هی یجلو قهی دق تی ربع ب هیاز  بعد
 ؟یخریم یزی توام چ--گفتم

لباس سمت چپم طال و    کیباال. سمت راست کال بوت میرفت   ویگفتم. پله برق یتکون داد که آهان سرشو
  یبه درد بخور زی و نگاه کردم. چ کیبوت هی ی. رقتم جلوزایجور چ نیو ا  یورزش لیخنزل پنزل و وسا

 .شدمی م  نیبخرم. سنگ خواستمینم رهنینداشت. پ 

 واسه خودت؟  یگردیچرا نم--دنبالم بود گه گعتم انمیشا
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 .کنمی دارم نگاه م--انیشا

براق بود و خوده لباسه  هیتا آرنج و جذب و مشک ناشیکه آست  یمات بلند هیمشک زیافتاد به بل نگاهم
بود هم  یبود و کفشاشم تخت. هم قشنگو مجلس  ناشی. شلوارشم جنسش مثل آستدیرسی تا زانو م

 چطوره.  نمیمن برم اونو بب--و گفتم کیبود. رفتم سمت بوت  یبه درد بخور زهی سبک. کال چ

 برو. -- تکون داد و گفت سرشو

 . ارهی ب زمویاکه نشسته بود گفتم که س یبه خانم   کویتو بوت  رفتم
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. رفتم تو اتاق پرو که  رونی ب دیاز همکن لباسارو کش  یک ینگاه انداخت و رفت سمت رگال و  هی بهم
 . دیصدام کن  دیکمک خواست--گفت

 .گهید ن ییپا یکشی باال م یکشیم خواد؟یم  یچه کمک نیا وا

برعکس شده که آرنجم برگشت. درو باز کردم    یجور نشیآست دمیکه د دمیتو پرو و لباسارو پوش رفتم
-- زدم به در و گفتم  مویشونی. پشنوهیگل م گهیداره گل م انیکنار شا دمیکه خانمه ارو صدا کنم که د

 احمقه خر.  یکنی دوست داشتن گذاشته که تو حسادت م یحسادت نکن خر. حسادت نکن. اون جا

 . انیاش--گفتم یبلند بای تقر یو با صدا رونی بردم ب سرمو

 . ایلحظه ب  هی--سمتم که گفتم  برگشت

 ؟ یکن ی شده صافش م یچپک  نشیآست نیا--سمتم که گفتم اومد

ام گذاشت و هلم داد تو پرو و خودشم  نهیپسر اومد تو. دستشو رو س هی ری تو در که د امیب اومدم
 ؟ یکنی م کاری چ انیشا  ستی جا ن--و گفتم نهی به آ دم یاومد تو. چسب

 قهیکتفم که به خاطر مدل   درست کرد. دستشو گذاشت رو نموی باال و آست دیامو کش قهیگردند و  برم
 ه؟ یچ نیا--ام کامل باز بود و گفت 
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 ؟ یچ--برگردوندم و گفتم سرمو

 زخم. یجا  نیا--چشه؟ تو چشماش نگاه کردم که گفت  نیباال. ا  دینوازش کرد که شونه ام پر پوستمو

 شد.   ینجوریکه بودم ا یاسکندر شی پ--مو گفت رونیدادم ب  نفسمو

  قیزخمو آروم و عم یخم شد و جا هویبگم که  یزیکرد و دوباره به زخمم نگاه کرد. اومدم چ ینچ
. اط شوک شونه ام جمع کردم که سرش رفت تو گردنم. حس کردم لبش رو گردنم نشست اما  دیبوس

 رفت.  رونیو از پرو ب  ستادیصاف و هوی

و دستمو گذاشتم رو گردنم. با   نهی . بعده چند لحظه برگشتم طمت آکردمینگاه مشک داشتم به در  تو
 آخه؟ اونم االن؟ هیکارا چ نیا--و آروم و درموتده گفتم  دمیبوسه اش کش یانگشتم رو جا

 ان؟ یشا یکن ی م کاری با من چ یدار-- کج کردم و به گردنم نگاه کردم و گفتم سرمو
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 دمیشدم د ادهیکه پ  نی. از ماشزدینم  یبودم نگاهم به جلو بود. اونم حرف  نی که تو ماش  یمدت  تمام
و آروم اومد  ستادیکه وا نیبه در ماش دمیو چسب  دمی لحظه ترس  هیسگه با سرعت اومد سمت در. 

. کننی سگا حالتارو حس م  گنیفهمش باالتر از تصور بود. راست م کمیسگ بودن  یسمتم. برا
   ؟یزن یصداش م  یچ-- پشتش و گفتم یرو موها دمیکش شتاموانگ

 .گهیسگه د--انیشا

 .  زننی اما آدم صدات نم یتوام آدم--

 خودت روش اسم بذار. دونمینم-- انیشا

 نره نه؟ --پوزه اش و گفتم ریشدم سمت سگه و دستمو گذاشتم ز خم

 .یخوبه نه؟ مثل گرگه توام قشنگ  کیج--تکون داد که ادامه دادم سرشو

 . کیاسمش شد ج --به دستم که با لبخند گفتم دیمال  سرشو
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 بهش غذا بدم. دیتو برو تو خونه من با--گفت  انی که شا ستادمیوا صاف

که داشتن خونه ارو واسه فردا  ییتو سالن نبود جز کسا یتکون دادم و رفتم سمت خونه. کس  سرمو
. نگاهم به سقف بود. دمیتم رو تخت و خودمم با همون لباسا دراز کش. لباسارو انداخکردنیم  زیتم

آهنگ گذاشتم و انداختمش رو تخت. بعد   لمی. بلند شدم و بت مبانمشی دار بب یباال تونمیواقعا م
که بهم منتقل   یی. سرماشهیگذاشتم رو ش مویشونیبود. پ  کیج  یول دمیرفتم دم پنجره؛خودشو ند

 بهم. دادیم یحس خوب  کردیم

که   ی. ظرفبرهیغذا م کی اما خودش گفت واسه ج شدینم دهید نجای. از ادمشی برگردم که د خواستم 
 داد. هیو خودش به درخت تک کی ج یدستش بودو گذاشت جلو

 : دیچ یآهنگ تو گوشم پ یصدا

 من یاز قلبم برا ماندیم چیاز تو ه بعد

 من یخدا  ستین میها هیگر فیحر بغضم

 من یوع ماجراشر یعنیها  هیگر نیا

 : رهیهام خنده ام بگ هیگر نی آهنگ عوض شد و باعث شد ب هویخودم بودم که  یحال و هوا تو

 سرباز  هیشاهه  هیآسه  هی

 هشتو هیو ده نه و نه  ده

 سرنوشتو یبه باز گرفتن

 . دیسرشو باال آورد و منو د انیپاک کردم که شا  اشکپو

که تو اتاق بود نشستم و سرمو محکم   یک ی دادم و پرده ارو انداختم. رو کاناپه کوچ هیزاو ی زورک لبامو
 .تونمیم  دونمی. مکنمیم  شیکار هیدستام گرفتم.  نیب

 بتونم... دیبا  ی. ولتونمینم--دادم و گفتم هیسرمو به کاناپه تک درمونده
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م و انداختمش کنار. از صبح پدرام همه . به اسم نگاه کردخوردیبار هزارم زنگ م یداشت برا لمیمبا
رو  یا گهی کنم که شماره ب د لنتیکرده بود بهم زنگ بزنن. اومدم سا جیبس  شناختمویکه م ییکسا

. روشنش  مدبرام او  اسمنیافتاد خبره نبود  میشماره رو گوش نیکه ا یبار  نیافتاد. آخر میصحفه گوش
جواب داد؟ آره --مامان اومد یبزنم گوش دادم که صدا ی حرف  نکهیکردم و گذاشتم دم گوشم. بدون ا

 جواب داده؟ بهش بگو برگرده...

 ؟ یکنیم  کاریچ یدار--نگران مامان اومد یصدا  نیخودش ب یصدا

 . یسالم حاج --

 ؟ یکن ی چبکار م پرسمی دارم م--یحاج 

 ؟ یچرا نگفت  یدونستیشما که از اول م--

 ؟ یکردی باور م  گفتمیم --یحاج 

 میمستق نی واسه هم کنمی باور نم  دونستیپارسارو که فرستادم م ینه. باورش نداشتم. حت  قتشیحق
 نگفت بهم. 

 جام.  ستی امن ن انمیشا  شی. من پ یحاج یجارو اشتباه کرد هی یول --

 . دییایتهران و م دییا یب  دیبا یگیم  انیاالن به شا نیدارم. هم نانیاطم زنمیکه م یمن به حرف--یحاج 

  نیممنونم که تمام ا ی. ول میحساب  ی. پس حساب بینکردم شمام جوابشو داد  تییکم اذ  یحاج--
 ...گردمی ازم موند برم یزیارو تمومش کنم. بعدش اگه چ هیقض نیا دی. من بایمدت مواظب بود

 برگرد من به اون اعتماد دارم... انیکارو. برگرد. با شا  نینگار نگار نکن ا--مامان اومد یصدا

 .هیخوب  گرهیباز انیشا دمیمارو باش. شا مادره

صاف کردم.    نهیآ یانداختم تو کشو و لباسمو جلو لوی گفتم خداحافظ و ارتباطو قطع کردم. مبا آروم
رفتم سمت در که  . یع یطب یلی. خزنمی م یعیطب  هیمصنوع یو لبخند زدم. لبخندا  دمیکش یق ینفس عم

 اومد تو. انیدرو باز کنم در باز شد و شا نکهیقبل از ا
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 نه؟ یکال عادته در زدن ندار-- کردم و گفتم نگاهش

 منتظره. د ی. جمشییایچرا نم--کرد و گفت نگاهم

 اومدن. ای. ک میبر میبر--پشت سرم بستم و گفتم درو

 ؟ یشناسیم  ویجانیاالن تو طرف معامله آذربا--انیشا
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 جان؟ ی کدوم آذربا--

 . جانی آذربا هیجمهور-- انیشا

 . میشیآشنا که م ی. ول شناسمیآها. نه نم --

. سالن  نیی پا  می. از پله ها رفتنجایا دنیرس یم ازدهی تایبه ساعت بود. ساعت نه بود و اونا نها  نگاهم
  ری د--که با لبخند اومد سمتمون و به من گفت دیسمت جمش میرفت  انیپره آدم بود. زنو مرد. با شا

 ...یکرد

 ... گهیشد د رید--تو چه؟ لبخند زدم و گفتم به

زده   رمیپرچمه اردش  ریمعامله که انجام بشه استارت در اومدن شما از ز--خم شد و گفت سمتمون
 .شهیم

اون سمت که دو تا مرد و   میواقعا خوشش اومد و دستشو فشار داد. با هم رفت  دمیشا  ایمثال  انیشا
  یچی گفتن که من ه یزیچ هی. هر کدوم ستنین ی ران یبودن. مشخص بود ا ستادهیخانم وا هی

که داشت مثل بلبل   شمینکبت چندتا زبان بلده؟ دفعه پ نیجوابشونو داد. ا  دیاما جمش دمینفهم
برداشته بودمو تو دستم   زیکه از رو م   یوانیو ل  واریدادم به د هی. تککردی صحبت م یسوفران

  خوامیکه نم  یبفهمم اتفاق نکهی. بدون اگذشتیو امشب م شدمیمست م نی. کاش با همچرخوندمیم
 .فتهی م یچطور فتهیب
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  یاز نظر خودم ب  هیذغال یچشما  نیبرگشت و نگاهم کرد. چقدر ا انیبردم سمت دهنم که شا وانویل
نگاه کردم. لعنت بهت. چرا   وانی بود. سرشو خم کرد و تو چشمام نگاه کرد که به ل زی برام عز  ختشیر
 ؟ یکنی نگام م ینجوریا

شلوغ بود و   اطمیح ی. فضارونیبگم رفتم ب  یبه کس یزی چ نکهیو بدون ا زی گذاشتم رو م وانویل
  یکی یرد شدم و به درختا اطیاز ح  کنن؟ی م کاری چ نجایا نای. ااطیبودن تو ح ختهیجوونا ر زدشتریب

بود به پوستم. تکونش دادم  دهیپابندم چسب یزایاشغال کرده بودن. آو یحت قمی. آالچدمیرس ونیدرم
داد و آزاد شد. نفسمو   یآروم یبرگ شکلش افتاده رو پام. پامو تکون دادم که صدا   زیرد آو دمیکه د

شده به  دهی لحظه کوب هیو تو  مینی تو ب  دیچ یعطرش پ  ی. بو یو برگشتم که خوردم به کس   رونیدادم ب
 که پشتم بود.  یدرخت

 ان؟ی شا یکن ی م کاریچ یدار یبگ  شهیم--گفتم یبلند کردم و شاک  سرمو
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اونجا بود   مویکه دوره آموزش   یمارستان یب  یاز پرستارا یکی . شیییش--گذاشت *"و گفت انگشتشو
 . میریکه لو م نتمی. بباستنجیا

 ؟ یشد زونیخب االن چرا به من آو--

 باشه که شک نکنه. یک ی دی. بانتمیسرخود سرمو ببرم تو درخت که نب تونمینم-- انیشا

 حرکتات. کمرم درد گرفت. نیتوام با ا--دادم به درخت و گفتم هیتک

 .کنهیم دای. ستون فقراتت انحنا پ نستای وا یاونجور--برد پشت کمرم و گفت دستشو

 بهتره.  ینجوریا--صافم کرد و گفت  بای دستشو گذاشت رو شکمم،تقر هی

 نرفته؟--و گفتم دم یکش یکالفه ا نفس

 نه. پشت سرته. --که سرشو رو صورتم خم کرده بود گفت  یهمونجور 

 ها. االن چه وقت اومدن بوده؟ هیعجب خروس--
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 ؟یانقدر درازنگار چرا -- تکون داد و گفت سرشو

 چنار. من درازم؟ --

روت تسلط داشته  تونمی. نمیآره. بلند--انگشتاش موهامو که رو شونه ام بود فرستاد عقب و گفت  با
 باشم. 

 ؟ یکن کار ی که چ یبهتر. تسلط داشته باش--

 کارو.  نیا--و گفت دیبوس  مویشونیشد و پ خم

 کارو.  نیا ای --شدم. بعد  *"و همونجا زمزمه کرد گفت خشک

و انگشتاشو با   نییبردم رو شونه اش که هلش بدم اما دستمو بادستش گرفت، آورد پا  دستمو
 کارو...  نیا ای--انگشتام قفل کرد. *" کنار چشمم و بوسه زد و دوباره گفت 

با من شروع کرده بود. سرمو کج کردم که    یبود زندگ یچه باز نی. اکشمینفسم نم گهید کردمی م حس
  نیا دمیشا-- و گفت  دیاستخوان فک و صورتمو بوس نیب  ییجا هی*"از رو صورتم برداره که *" و اومد 

 کارو... 

  نیب یحس  هی. زدیداشت قلبمو چنگ م یحس هی. دی کش یق یعم یسرشو برد تو گردنمو نفسا بعد
 ...یدوست ندار یول  یقراره ولش کن گفتیکه م یحس هیحس بغل کردنش و هل دادنش. 

اش و بهش فشار آوردم   نهینداشتم. دستامو گذاشتم رو س  یدستاش راه خالص  نی بستم. از ب چشمامو
 گردنم زد و سرشو آورد باال.  هیبه گود یکه بوسه ا

و خواستم برم که کمرمو   دمیاونقدر جون نداشت که بزنه تو صورتش. نگاهمو ازش دزد یحت دستم
 ولم کن...--گفتم یبلند ویعصب  یبا صدا  بای گرفت. برگشتم سمتش و تقر

نخواستم،االن که  ویمن تا االن کس--هلم داد سمت درخت،خم شد کنار گوشم و گفت دوباره
 .یا گهید زیهر چ ای هی خواستم،پس مال خودمه. اسمش خودخواه

 من تورو خواستم...--آروم و بخش بخش ادامه داد یچشمام نگاه کرد و با صدا تو
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دستاش فرار کردم و اومدم تو تا االن  نیاز ب  یآب رو برداشتم. از وقت وانیکه جلوم بود ل ین یتو س از
و برگردوندم و به ساعت نگاه ولم نکرده بود. مچم  یحس گرما و خفگ ی آب خورده بودم ول وانیده تا ل
به پنجره رو تختم  ت. پله هارو باال رفتم و وارد اتاقم شدم. پشازدهیربع مونده بود به  هیکردم. 

 ؟ یهنوزم سر حرفت--پارسا یخش خش اومد و بعد صدا ینشستم و منتظر موندم. صدا

 .دی نداشته باش یآره. شما باهاش کار--که سمتم دراز شده بود نگاه کردم و گفتم یاسلحه ا به

 ؟ یتون یم--باال رفته بود. به چشمام نگاه کرد و گفت  ضربانم

 ؟ یباهاش کار کن یبلد-- دستمو بردم سمت اسلحه که گفت قیتکون دادم و با نفس عم سرمو

 شمان.  یروها ی ل باندو دارو دسته اش در خدمت ندادن. االنم ک ادی که بودم بهم   ییاز باندا یکی تو --

 .مییخوایتا الزم نشده ازش استفاده نکن. ما اونو زنده م-- ارو بهم داد و گفت اسلحه

 دار.  یشما بفرستنش باال  یخاک برام راحت تره تا آدما ریبا دست خودم بره ز نکهیا

 قهیبکشون باال. تا پنج دق انوی شا--تکون دادم و اسلحه ارو گرفتم و گذاشتم پشت کمرم که گفت  سرمو
 . شنیوارد عمل م روهامونین گهید

 ؟ یکنی م  کاری چ--عقب و گفتم  دمیآورد سمت گردنم که خودمو کش دستشو

 نرفته. ادتیگردنبندت. قرارو که --پارسا 

 . دیاری از توش در ب ویممور دی تون یاگه دستتونم باشه نم ی. حتدمیم لیتحو یتو پاسگاه به حاج--

کردم. رفتم سمت  کارشی نبود چ ادمیگشتم.  لمیکرد و از پنجره دوباره رفت. پاشدم و دنبال مبا نگاهم
تا االن   شی افتاد تو کشو انداخته بودمش. برش داشتم و روشنش کردم. از سه ساعت پ ادمیکه  زمیم

تو   دیچ ی . صداش که پانیرد کردم و زنگ زدم به شا شنشویک یدارشتم. نوتف  سکالینود و سه تا م
 لحظه باال. هی ای ب انیشا--و گفتم فتهین ادمیافتادم. چشمامو بستم که  شی ساعت پ هی ادی یگوش

 گفت و قطع کرد. یا باشه
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 شده؟ یچ --اومد تو و گفت انی . در باز شد، شارونی رو اسلحه و نفسمو دادم ب دمیکش دستمو

انداختم پشت شوفاژ. با   دشمی بفهمه درو قفل کردم کل نکهیکه بست رفتم سمت در و بدون ا درو
 بود؟ ی چ--داد برگشت و گفت  دیکه کل یتق یصدا

 ...کی دلم شمردم:سه،دو، تو

اومد اسلحه ارو در آوردم و گرفتم سمتش. با تعجب رفت عقب و   نییکه از پا یشکستن  یصدا با
 ؟ یکنیم یدار کاری چ--گفت

 .انیشا ینکرد یکار خوب--

 . دوست داشتنت جرمه.یچه کار--انیشا

 جرمه. ینگفت یچ یبابامو کشته و ه  یک  یدونستیم نکهیا--

  ی. دلم سوخت وقتانینبود شا یحرکت خوب -- بود. لبمو تر کردم و گفتم  یخوب  گرینگاهم کرد. باز جیگ
 ... دمیفهم

  شمیبگو نکشمت. چند ساعت پ  یزیچ هی. یخب انکار کن لعنت--دمیکش  غی. جکردی نگاهم م همچنان
 نقشه بود؟

 بگم؟  یچ یباورم ندار یوقت-- انیشا

از جلو چشمم  لمیکنم که محبتاش مثل ف  کی ارو تو دستم محکم کردم و خواستم بهش شل اسلحه
 ...امونی. بازتاشیگذشت. اذ

 .انی لعنت بهت. لعنت بهت شا--زدم داد

 بزنمت. تونمیلعنت بهت که م--رو تخت و گفتم ارو پرت کردم اسلحه
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عقب و   دمی که خودمو کش  رهی. اومد سمتم و خواست دستمو بگومدیم نییداشت پشت هم پا اشکام
 از پنجره فرار کن.--گفتم

 اومد جلوت بزنش و فرار کن.  ی. هر ک ری بگ  نمیا--ارو گذاشتم تو دستش و گفتم اسلحه

 نگار... -- انیشا

 . فقط برو.  ی کرد کار ی چ ستینگو. مهم ن  یچی . هسیه--

 نکردم. یمن کار--انیشا

 . یقبول کن  ییخوای نم یکه حت نهیا یبدبخت-- شدم و گفتم بلند

همه  ناینشناستت. نذار دستشون بهت برسه. ا چکسیجا که ه  هیفرار کن. برو -- گرفتم و گفتم دستشو
 .انی . برو شادنیفهم ویچ

 .رمی نم یی نگار،من جا دونن؟یم یچ  انیاهل فرار بودم؟ ا یمن ک--انیشا

  ینر انیشا --و گذاشتم رو گردنم و گفتم دمیشانسمو امتحان کردم. اسلحه ارو از دستش کش  نیآخر
 رم یکه با زجر بم  زنمی م یجور هیلحظه با و خالص.  هیکه  زنمیخودم. تو مغزمم نم زنمیم
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 .یشد وونهیتو د--کرد و گفت نگاهم

 . لعنت به منو دلم. ادیسرش م  ییبال نمی بب تونم ینم دیفهمی م کاش

  یببخشمت ول تونمی. من نمانیبرو شا--و گفتم ارهیعقب که نتونه اسلحه ارو از دستم در ب  رفتم
 . برو...کشنتی که م نمیبب   تونمینم یبکشمت. حت  تونممینم

ه. دستتو از رو اون  باشه باش-- جلو که انگشتمو منقبض کردم که دستشو برد باال و گفت ادیب  خواست
 .رم ی بردار. م یماشه لعنت

 برو. زود.--رو ماشه محکم کردم و گفتم انگشتمو
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 کارت.  میس--نگاهشو ازم برداره رفت سمت پنجره که گفتم نکهیا بدون

 ؟ یچ --تکدن داد و گفت سرشو

 . زننیردتو م  نایبده. ا مکارتتویس--

 جلو. بندازش.   این--جلو که گفتم  ادیدر آورد و اومد ب مکارتشویس

 نگار.  ینکرد یکار خوب --جلو پام و گفت انداخت

تو  یبکشمت وگرنه همون لحظه که اومد تونمینم--گفتم یخسته و آروم  یزدم و با صدا   یپوزخند
 . برو. انیشا  ستی. دستم با مغزم هماهنگ ن یمردیاتاق م

ام  هیگر ی. صدادمشیند گهیلحظه ازم گرفت و بعد د نیشد و نگاه ناراحتشو آخر زونی پنجره آو از
. هق تونستمیو سرمو خم کردم. نم میشون ینشستم. بدنه اسلحه ارو گذاشتم رو پ نیبلند شد و رو زم

  متس دمییپنجره اومد. با ترس بلند شدم و دو کینزد ییجا هیاز  کیشل یشد که صدا شتریهقم ب
  دیسف  یمشخص نبود. خم شدم و نگاه کردم که رد خونو رو سنگفرشا یچی بودو ه  کی پنجره. تار

سمت   دمیی. دو دیرفت. دستمو گرفتم به پنجره. حس کردم قلبم لرز یاهیلحظه س هی. چشمام دمید
  دمیکه پارسا رو د رونی ب دمییو سالن بودم. دوت یشکسته بود و چند نفر زایچ  شتری. بنییدرو رفتم پا 
 ؟یتو بود--و داد زدم

 فکر کردم از دستت فرار کرده. ؟یسالم --جلو و گفت  اومد

 ش؟ یزد--گفتم ناباور

 فکر کردم... --پارسا 

 ؟ی لعنت  یکرد کارش یخفه شو. چ-- دمیکش  غیج

 فرار کرد.  یفکر کردم از دستت فرار کرده. زدمش ول --پارسا 

 ...ادی سرش ب ییخدا بال هیبه خداوند--و گفتم واریدادم به د هیدم. تک لحظه شل ش هی

 سرمو محکم فشار دادم دیچی که تو سرم پ یحس درد با
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نگو. فقط بگو از کدوم   یچی ساکت. ساکت ه--و گفتم می ن یب یحرف بزنه که دستمو گذاشتم جلو اومد
 سمت رفت. 

 جنگل؟ --سمت جنگل اشاره کرد که گفتم به

از   یکی دمی. برگشتم که دشدنیتعجب نگاهم کرد و سرشو تکون داد که چند نفر از پشتم رد م با
کمرش به اونور سنجاق زده بود.  نوریپارچه داشت که از ا کهی ت هیلباسش  برنشی که دارن م ییدخترا

 نداشته شی از خودمونه. کار--که پارسا گفت رهی که باهاش بود اومد گارد بگ یجلوشو گرفتم که خانم 
 . دیباش

زر نزن. -- که گفتم دیکش  یغیرفت عقب که رفتم سمت دختره و پارچه اضافه ارو پاره کردم. ج خانمه
 .خورهیبه دردت نم  مبوالی زمبل ز نیکه قراره ببرنت ا ییاونجا

کنم   داشیبرو دعا کن پ-- ارو مثل شال رو سرم انداختم،موهامو باهاش بستم و رو به پارسا گفتم پارچه
 . زنمی م شی گردنبندو با هم آت نی. وگرنه خودمو اادیسرش ن ییو بال

دردسره   هیکنم. بودنت  داتیپ  دوارمیسمت جنگل. ام  دمییبهت زده اش دو  افهی توجه به ق یب بعد
 ...انی نت بهت شا. لعگهیدردسر د هینبودت 

اسمشو صدا   داشتمیکه برم ی. قر قدمکی هم بود و تار ن یدرختا گذشتم و رفتم جلو. همه جا ع نیب از
 کجا رفته آخه؟ ی. زخمیچ ی از ه غی اما در زدمیم

خش خش و نفس زدن اومد.   یکه صدا دمیچرخیساعت بود که داشتم دور خودم م میاز ن شتریب
  ییسمت جا  دمییاز چپ اومد. لبخند زدم و دو  فشیضع یدور خودم که صدا دم ییصداش کردم و دو 

 نگار،پاتو از رو دستم بردار. -- اومد انیشا  یو صدا  یزی. پام رفت رو چومدیکه صدا م

 پامو نگاه کردم. خودش بود.  ری عقب و ز دمیکش پامو

 کرت. زنده است. ش  ایاست. خدا زنده
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 به کجات خورده؟ ری ت--کنارش و گفتم  نشستم

  یزیچ یهمون طور رمی نم یزی . اگه از خونرستین یبد  یجا--گذاشت رو شکمش و گفت  دستشو
 .شهینم

نه.  --داد و گفت  رونی گذاشتم رو گردنش و خواستم کمکش کنم بلند بشه که نفسشو کشدار ب دستمو
 .نمی بش تونمینم
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نگاهم کرد انگار با چشماش   یجور هیو صاف نشستم که چشماشو باز کرد و  گذاشتم رو پام سرشو
 ؟ یراه بر یتونیم-- . خم شدم رو صورتش و گفتمدادینوازشم م

 .میراهو گم کرد-- که کنار صورتم افتاده بودو برد پشت گوشم و گفت ییمو

 شده؟ یچ نیا--. سرشو کج کرد و گفتشدیتر م د یلحظه رنگش سف  هر

 . دهیبر یزیچ یشاخه ا  دی. شادونمینم--نگاه کردم و گفتم  رفتی پام که ازش خون م به

 .کنه ی پات ورم م ادیفعال نبند. خون بند م نویا--از پام در آورد،گرفت تو مشتش و گفت  پابندو

 ست؟ ی ن شتیپ  لتیمبا--مستترش تو لحن اخم آلودش اشک افتاد رو گونه ام و گفتم هیمهربون از

 .خورهیبه درد نم یل چرا. و--انیشا

 . هیکارتش خال میس یجا دمیداد دستم که د لشویمبا بعد

 . اوردمیکاش درش نم --

 ...زدنی ردمو م دیاون وقت شا--رو پام جا به جا کرد گفت سرشو

 . مارستانیب  بردنتی زود م--تکون دادم و گفتم سرمو

 نکن نگار.  هیگر--توجه به حرفم گفت یب



 شاه مهر 

189 
 

 تو جنگل.  دی چ یآهنگ پ یرو زدم که صدا  یو پل شیگوش ی آهنگا ستیتو ل رفتم

 و به آسمون نگاه کرد.  دیکش یق یعم  نفس

 نا یاز ا شتریب  شدیم کاش

 تو باشمو بمونم  با

 ست یدست خودم ن فیح اما

 تونم یاما نم  خوامیم

 یچشما اد،نهیبارون به آسمون م --سرشو بلند کرد و گفت   انیاومد که شا نییدوباره از چشمم پا اشکم
 تو...

 .کردمی زودتر از اونجا دورت م  دیمن بود. با ریهمش تقص--بغض گفتم با

  یشد. ول ی چ دمیمن که آخرم نفهم--. لبشو با زبونش تر کرد و گفت شدیتر م  فیداشت ضع صداش
 خودتو مقصر ندون. 

 . دمیکنترل کردم و نفس کش بغضمو

 رم ی م نجایکه آخر راهم حاال که از ا حاال

 رم ی که کنار تو بم نهیآرزوم ههم  تنها

 ...گهید هیچه کوفت نیا--و گفتم لیبردم سمت مبا  دستمو

 سمت خودش.  د یکش لو یآهنگو عوض کنم که دستشو گذاشت رو مچم و مبا خواستم

موهامو   نیب  ییجا هیپشت گوشم   خوندی صورت و گردنم گذاشت و همونجور که آهنگ م نیب دستشو
 با انگشتاش نوازش کرد.

 ؟ یدیاز کجا رس بگو

 خونه که تو ابراست  هی از
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 به قلب تو خبر داد یک

 تنهاست؟  ینجوریا یکی که

-- سمت خودش و گفت دیکه به خاطر شارژش بود آهنگ قطع شد. سرمو کش ل یخاموش شدن مبا با
 شد؟؟  داتیتو واقعا از کجا پ 

 ... دیو آروم بوس قیلب و خط لبخندمو درست گوشه لبمو عم نیباال و ب دیصورتشو کش بعد
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 . انیشو شا یباز نیا الی خی ب--عقب و گفتم دمیکش خودمو

 . ستین  یباز  نیا--انیشا

 .میستیکه هست. ما مال هم ن  یهر چ--

شد.   یچ دمیلحظه نفهم  هیدادم. تو  هیحرف حس کردم رو قلبم خط افتاد. سرمو به درخت تک  نیا با
از رو پام برداشته شد و دستش شونه هامو نگهداشت و محکم چسبوند به درخت.   انیسر شا هینیسنگ

 رو اعصاب من راه نرو نگار...-- حد گشاد شد که گفت  نی چشمام تا آخر

 .وونهیدراز بکش د ؟ یکن ی م کاری چ--بهش نگاه کردم و گفتم نگران

 ؟ یبافیبه هم م هیچرتو پرتا چ نیا--انیشا

 ت ندارم. چرت و پرته؟ دوست--

 ره؟ یبود بم  کینزد رمی می دارم م نکهیبود از فکر ا  یک-- انیشا

 .شدیمن بود نگران م یجا یهر کس --

 ...یکن  ینکن نگار. باهام باز یبا من باز-- و گفت د یرو هم ساب   دندوناشو
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  ریکه. بگ یفهم ی نکن نم گمیبهت م-- لحظه رفت. دستمو گذاشتم رو زخمش و گفتم هیو رنگش  صداش
 . نمیبخواب بب 

و خش خش اومد. جمع شدم تو درخت و    ییجا به جا ی نگاهم کرد که صدا یبلند کرد و عصب  سرشو
 نباشه؟ وونیح انی شا--گفتم

 . هیزیچ  یخرگوش  ینترس. موش-- انیشا

 ...یری می م یدار م؟یبمون نجایا یتا ک دیاالن ما با--

 فعال کردم. ابویرد-- انیشا

  غیسمتمون. تا خواستم ج دییبزرگ دو  بای سرو جسه تغر هیومد و بعد خش خش ا یصدا  دوباره
 .کهی ج  انیشا--و گفتم  دمیبه دستم. دستمو روش کش  دیو خودشو مال دیبکشم بهم رس

 ؟یکرد دامونیپ  یچجور--شدم سمتش و گفتم خم

 سمت جاده؟  یمارو ببر یتونیم --به سمتش کج شد و گفت انی انتظار جواب ازش نداشتم. شا قطعا

 . برتمونیبلند شو نگار. م --گفت  ان ی که شا دیو دورش چرخ  انیسمت شا رفت

بود تما همه وزشم رو من نبود. انگشتشو گذاشت رو    نیشدم و کمکش کردم بلند بشه. سنگ بلند
که تو چشماش نگاه کردم. دستشو انداخت دورشونه ام تا راحت   دیاستخوان فکم،صورتمو باال کش

 .میتموم نشده. ما با هم حرف دار هیقض نیا --و گفت کنه  هیبهم تک
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. دستمو شدیو همش پر م  موندینم  یلحظه هم خال هیبودم. چشمام  ستادهیپشت در وا نگران
 . یمونی. پس مگهی. حسم میمونیزنده م دونمیم-- گذاشتم رو در و گفتم

دستبند به دست   نای. اون االن جون داره که ارفتنیکه دم در بودن رو اعصابم رژه م ییسایپل
 فرار کنه؟ تیوضع نیکه با ا لمهیکنن؟ مگه ف رشی زنج رونیاومد ب یتا وقت ستادنیوا
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--بپرسه گفتم  یزیچ نکهیرو شونه ام نشست. سرمو برگردوندم و به صدرا نگاه کردم. بدون ا یدست
کمکمونم   نایشد. ماش هوشیب می دی. به لب جاده که رسشهیبدنش داره سرد م  کردمیهمش حس م 

 ... میکرده باش یو نقش باز میدزد باش دنینکردن. ترس

بردم و نشوندم رو    یردم. سمت صندلک هیتو بغلش. بدون صدا گر دیگفت و سرمو کش یشیه
 آروم باش. آروم. بابا منتظرته.--و گفت  شونیکی

 . امینم ییبگن حالش خوبه جا انیتا ن--دره اتاق عمل نگاه کردم و گفتم به

 ... انیشا دی که شا یدون یم--صدرا

 بشه...ولش کن.   یکه قراره بعدا چ نیبدونم که حالش خوبه. ا خوامی فقط م--

 . ستیاش ن هیبر عل   یمدرک--صدرا

 فعال. --کرد دینشست رو لبم که تاک لبخند

 نباشه.  یزیبعدا هم چ شاالیا

پرستار بود.   هی. دیلحظه ترس هیبلند شدم که صدرا  هویزل زده بودم به درو با باز شدنش   یهمونطور
با دکترشون  --گفتنیکه م فتادمیم لمیتو ف  یپرستارا ن یت ادینه. همش  ایازش بپرسم  دونستمینم

 . دیصحبت کن

من بودم که  ی. تا وقتنینگارن نباش--و گفت  دیجلو و ماسکشو از صورتش برداشت. خند اومد
 . دهیم حی بهتون توض  ادیخوب بود. االنم دکتر م یل یخ  طشونیشرا

بار دکترش اومد   نیکجا رفت. در دوباره باز شد و ا دمی . انقدر ذوق کردم که نفهمیپرستاره خوب چه
 چطوره؟ انی دکتر. شا--دفعه راحت تر از دفعه قبل قدم برداشتم که صدرا گفت  نی. ارونیب

االن حالش خوبه.   مارتونیب-- گفت یا یو برخالف پرستاره مهربون با لحن خنث  نیی آورد پا ماسکشو
 اجازه تونمینم  یول

 با اونا بره.  بدم



 شاه مهر 

193 
 

به در اتاق عمل عقب عقب از راهرو رفتم   رهیفت جلو و با دکتر حرف زد. منم بدون حرف،خ ر صدرا
باشه   می الی اگه قاتل سر یحت دمیقول نم نمشی بمونم و بب نجایام ا گهیلحظه د هیاگه   ی. حترونیب

 ندم...   شیفرار
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و   زی که دستش بودو گذاشت رو م یاومد نگاه کردم که پرونده ا رونیب  ییکه از اتاق بازجو یمرد به
 .مونهینم  نجایا میخاموشن. کس نایتو. طبق خواسته حاج سعادت همه دورب دیبر دیتون یم--گفت

افتادم. برگشتم  کیج ادیگذاشتم که  رهی دادم و تشکر کردم. دستمو رو دستگ رونیمحکم ب  نفسمو
 شد؟ یاون سگه چ--سمتش و گفتم

 خونه شما.   مشی ادفرست--لحظه فکر کرد و بعد گفت هی

لحظه   هی. چشمامو دمید یم شویجوگندم  یگفتمو درو باز کردم. از پشت موها یممنون
  مینیب غهی . تدمید رشوینشستم. چشمامو باز کردم که نگاه خ یرو به روش رو صندل  دمویبستم،چرخ

واجهه با  انقدر انتظار م --زد. چشمامو چند بار بازو بسته کردم و گفتم شی سوخت و اشک به چشمام ن
 ازت بپرسم. یچ دونمینم ینداشتم که االن حت ویس ک نیهمچ

 نینداره. ا ی فرمانده به من ربط ای  یدست بود ریکه ز نیا --زل زد که گفتم زیبرگردوند و به م چشماشو
بدونم. اون روز گفتن نه  زویچ هی خوام ی. فقط مستیاصال برام مهم ن یگرفتیم ای یدادیکه دستور م

سرتهشو هم  یرکمد چیو نبود ه نیبه زور باز شده بوده. واسه هم  یشکسته بوده و نه قفل یپنجره ا
 ؟ ییحی کار تو بود. نه عمو   یسوز شی . آتشی. تو کشتگمیکه بابام سوختو م  یآوردن. اون روز

 ...خوایمن نم--عمو

چه   ویبود یچ  ویبود یک  ستی. اصال برام مهم نصبر کن صبرکن. گفتم که--حرفش و گفتم نیب  دمیپر
 .یزد ششی نه. تو آت  ایکلمه. آره  ه ی. فقط یداشت ینقش
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داره  کردم ی که فکر م یکس کردمی وقت فکز نم چیروح به چشماش زل زدم. ه یکج کردم و ب  سرمو
. معلوم بود حرف زدن واسش سخته. نمیبب  هییمجرم که در حال بازجو  هی گاهیارو تو جا کنهی کمکم م

 منتظرم... --. آب دهنشو قورت داد که گفتمدیروحم سوهان کش یکه صداش رو  دیدندوناشو ر هم ساب

 آره...--گفت یآروم یتر کرد و با صدا لبشو

. سر هر دم و بازدم انگار قرار  کردیم  ینی ام سنگ هیلحظه بستم و دوباره باز کردم. نفس تو ر هی چشمامو
اومد. دستم به  ادمی یزیهل بدم. از جام بلند شدم و رفتم شمت در که چ واروی هام د هیر  یبه جابود 

که خودت تمام   یا نهیی. پست اون آرونیب  رهینم  ییصدا  چیدر ه نیاز ا--مونده بود که گفتم رهیدستگ
از   نای . تمام دوربستیکس ن چیه یکرد ی مجرما گوش م یو ره اعترافا  یطول مثال خدمتو پشتش بود

که مدرک بسازه برات. فقط منم که با  ستین  یچی. هیبگ  زوی چ هیرو گفتم تا فقط  نایکار افتادن. ا
 دونستن؟ یم ونامبدونم. بچه هات...ا خوامیم زویچ هیثابت کنم.  تونمینم ویزیادعا چ

  یکار  چیاگه اونام خبر داشتن ه ی. حت خوامیم توی قیمن فقط ح --چرخوند طرفم که گفتم سرشو
 باهاشون ندارم. چون اون موقع اونا مقصر نبودن.

 خبر ندارن. یچ ی اونا از ه--تکون داد و گفت سرشو

 باور کنم؟ دیاز کجا با--

 . دونستنینم  یچ یبه روح مادرشون قسم. اونا ه-- عمو

قلبم کمتر شد.  هینیسنگ . حس کردم ازخوردی به روحه خاله قسم نم یوقت الک  چی هر چقدرم بد. ه عمو
 عمو. خداحافظ... نمتیوقت بب چیه کنمی فکر نم گهید--گفتم یآروم یدرو باز کردم و با صدا 

 شکست.  کردی که داشت گلومو پاره م یاومدم که بغض رونیاز در ب 150 قسمت

ام در   هیگر ی. صدادیکش ری. زخم پام که پانسمان کرده بودن تنیو نشستم رو زم واریخوردم کنار د سر
بازومو گرفت و بلندم کرد. نگاهش    ی. دستدیلرزیخفه ام م یاما شونه هام از شدت هق هقا ومدینم

  یوقت--و گفتم نییکدرش غم داشت. آب دهنمو قورت دادم که بغضم بره پا یکردم. چشما
 ؟ ینگفت  یچ یه ،چرایدونستیم
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دارم از  دیکردی فکر م گفتممیاگه م ی . حتدیکردی تو و مادرت باور نم--از بازوم برداشت و گفت  دستشو
 ازش دور نگهت دارم. دی. فقط تونستم به زور و تهدکنمیگذشته دورتون م

 کرد؟ی مامان باور نم--

  که دست تو بود من ی. بدون اون ممورکردی . باور نمدونهیتو م یایاون منو مقصر ناراحت --یحاج 
 واسه ثابت کردن نداشتم.  یچیه

 ؟ی بابام ازت خواسته بود مواظب مامان باش--

 ...ن ی تو ماش میبر-- یحاج 

 ؟یدیجوابمو نم --

 بابات خواست مواظب توام باشم. اون موقع عاطفه زنده بود.-- یحاج 

 پس... --

کنه که بتونه منو قبول کنه.  رونی ب  تونهیوقت باباتو نه از ذهنش نه از قلبش نم چیمامانت ه--یحاج 
 اون فقط محرممه. 

دختره  اسی-- انگار خودش حس کرد و گفت یاز خودش واضح بپرسم ول تونستمینم  ؟یچ  اسی پس
رفت. همون موقع من با مامانت ازدواج کردم. بعدش که به   اسیمن بود. منو عاطفه. عاطفه سر 

مامانتم منو  دیمدت بگذره شا هیگرفت. گفتم  میخودشو تو زندگ  یدم اومدم. بعدش مامانت جاخو
 . ستیخوش ن یآخر هر قصه ا یباشه. ول  تهدوست داش

  ادمیخبر بودم. چرا اصال   یهمه خبر دورم بود و من ب ن ی. اشدیلبخند تلخش نگاه کردم. باورم نم به
  ویخدا. نشستم رو صندل جمیپارسا رو فرستاده؟ چقدر من گخبر نداشته من زنده ام چطور  ی نبود حاج

کرد به    وعشر  لمی. مبادمیکش ی قی بود به عمو نگاه کردم و نفس عم نهی که اونورش آ شهیاز پشت ش 
 . دمیلحظه پر هیاش  برهیزنگ خوردن. از و

 Shayanدر آوردمو به صحفه اش نگاه کردم: بمیاز ج  لوی که رو قلبم بود برداشتم، مبا دستمو
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االن زنگ  یبوده. چطور  یجراح غی ت رهی ز شی دو ساعت پ نیهم نیدندونم. ا ری ز دمی*"و بعد لبمو کش 
 اون حسابش از باباش جداست. --اومد یآروم حاج  یبود که صدا یزده؟ نگاهم هنوز به صحفه گوش 

و خواستم  لی دوباره چشمام برگشت سمت مبابرداشتم و به چشماش نگاه کردم.  لیاز مبا نگاهمو
  یزی. بهم نگاه کرد و چبمی کردم و گذاشتمش تو ج لنتشیخواموشش کنم که خودش قطع شد. سا

 . نییپا  ختی قطره اشک از چشمم ر هیکه  شهیبرگردوندم سمت ش  ویزدم و صندل ینگفت. لبخند تلخ 

 ست یموندن ن یجا  نجایا

 ست یموندن ن ینا

 ست یموندن ن یپا

 ست یبا من ن یچک یه
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 نداختمیم  دویکل کهی رو دوشم جا به جا کردم و در حال مویشونه و گردنم گرفتم،ساک ورزش نیب  لویمبا
 .فتهی آره مامان. پس فردا راه م--تو قفل گفتم

 ؟ییا یخودت نم --تو قفل چرخوندم که گفت  دویکل

 کار؟ ی چ امیدختر دوسته تو عمه ب هیمن عروس--و گفتم دمیخند

 ؟یومدیچند وقته ن  یدون یم --مامان هش خش کرد و بعد گفت  یباز کردم که صدا درو

 ماه گذشته. هی دمی. از عایدیمنو د دیمامان ع --

که  یشد می. اونجا قانجایا ایخودتو نزن به اون راه. تو سه ساله که پات به تهران باز نشده. ب--مامان
 پسره خودشو کشت نگار. گناه دا... نیبشه؟ ا یچ

 . نیافتاد رو زم لمیو مبا  رمیکنار درو بگ لهیبهم فقط تونستم م  یدر و خوردن کس ییهوی باز شدن  با
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کفش پاشنه دار اومد خورد تو در. خوب شد تو نبودم. پشت سرمو   هی دمیپشتم که تق. د دیپر بهزاد
 ؟یکرد رکا ی باز چ--نگاه کردم و به بهزاد گفتم

 . یدربه در شده که دربه درم کرد یاله  ینش  لیذل--خانم اومد  حهیمل غی ج یخواست حرف بزنه صدا تا

 بهزاد؟ یکرد کاری چ--برگشتم سمتش که پشتم بود و گفتم  باز

 . دونمینم--بهزاد

 ؟ یبگ ییخواینم  ای یدونینم--برداشتم و گفتم  نیاز رو زم لمویباال دادم،خم شدم مبا  ابرومو

و کفش    ییعوض شده. اما نه. هنوزم که هنوزه از دمپا ی تیترب یها وهیش  کردمی من فکر م--بهزاد
 .شهیاستفاده م

 بکشه ها.  شیتو رو به آت ادیکنم ب  شی شینکن برم تو مامانتو آت یکار هی.  یچون ی بپ یستیبلد ن --

 .شهیچک و لگد باالخره آدم خسته م نهمه یا ؟ی ستیخسته ن--مکث کرد و گفت کمی

 . حاال بگو. دمیم ادی. زنمی من چک و لگد نم--

 حقوقش چطوره؟--بهزاد

 راه اومد. شهینچ. با تو نم --گفتم یجد یخنده ام گرفت ول  چوندی پیبه سره داشت م نکهیا از

 به جونم. تورو خدا.  یمامانمو بنداز ینه نه. نر-- برم تو که بازومو گرفت و گفت اومدم

 ؟یکرد کاریخب چ --

 . یکن ی م دمیاول تو شه  ی آخه اگه بفهم--بهرام
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 شده؟  شیزیچ ی پاد--و گفتم یرفت سمت پاد عیسر ذهنم

 خوبه. موتورت...   ینه پاد--سرمو بردم تو خونه و به لونه اش نگاه کردم که گفت بعد
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 بازم بردنش؟ --راحت برگشتم سمتش و گفتم الیخ  با

 ى گذاشته بودن.دفعه تابلوئه ارو جاى بد نیبه خدا ا--بهزاد

 رفت پس گرفتش؟ شهی م ی حاال ک-- انداختم رو شونه ام و گفتم فمویک

دفعه عمه که به کنار فرشته   نیا --داد زدم هویکه  دیکش ی . نفس راحتستمین  ی شیآت ادی ز دید بهزاد
 .دمی من اون موتورو دست تو نم  نییپا انی هام ب

دفعه که گرفتمش   نیحاال نترس. ا--اش خنده ام گرفت و گفتم افهی اش حبس شد. از ق نهیتو س نفس
 گولت نزنه.  طونمیش  کنمی م رشیزنج 

و رفتم تو. عمه رو مبل نشسته بود و داشت با   دمیکرد که خند یچپ نگاهم کرد و خداحافظ  چپ
ته که خودم سک ستادیو وا دیپر  هوی دی. تا منو دکردیلب غر غر م ری خانمم ز حهی. ملزدی تلفن حرف م

 . ختیخانم. قلبم ر حهی مل یوا--قدم عقب رفتم و گفتم هیکرد. 

 پسره باز... نیتوروخدا. ا  دیببخش-- خانم لبشو گاز گرفت و گفت حهیمل

 . اشکال نداره. حواسش نبوده.دونمیبله م--

 نامزد کرده حواس نداره که.  یبا شاد یاز وقت --خانم حهیمل

. اون موتورم که مال داداشم بود. داشت تو  گهید دا یم  شیاشکال نداره. پ--زدم و گفتم یلبخند
 . ادیاشکال نداره که باهاش بره و ب کنهی م اطی. اگه احتخوردی خاک م  نگیپارک

راست رفتم تو  هینگفت. رفتم تو اتاقم،ساکو گذاشتم کنار کمد و  یزیو چ د یگز یبا شرمندگ لبشو
حوله بپوشم خواستم برم   نکهیو بدون ا  دمیمامان از جا پر یادآوری با  هویحموم. آبو باز کردم که 

تو اتاقم. اتاق و   دومییو دو دمی حوله پوش سی خ ی. همونطورستیافتاد لباس تنم ن ادمیکه  رونیب
کردم روشنش کنم.   یم و سعبرداشت زی از رو م لوینداشت. مبا دید ییرایحموم تو راهرو بود و به پذ

 . خدا رحم کنه...کشتمی مامان. م کشتمیم
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کال   سیو م اموی درست بود فقط خاموش شده بود. روشنش کردم که پ شینگاه کردم. همه چ لویمبا
همون اول با فاصله از گوشم  وی. نفسمو فوت کردم و شماره مامانو گرفتم. گوش ختیانگار از آسمون ر

 ویوشگ گهی نگار حاال د--تو اتاق اکو شد یچیمامان تو گوشم که ه یقرارش دادم که طبق حدسم صدا
 ؟ ی کنی رو من قطع م

 مامان... --

به بابا،آدماش   گمیم یکلمه حرف بزن  هیگفته بودم بهت. حرف نزن. نگار  یزیچ هیمامانو...--مامان
 ؟ یکن ی م کاری تهران. تو سه ساله اونجا چ  ارنتیدستو پاتو ببندن بندازنت تو صندوق عقب ب 

 دارم.  یکار دارم زندگ  نجایتکواندوام ا هیسر کار. مرب رمیعمه ام. م  شهیجام خوبه. پ  نجایمامان من ا--

 . یداشت یزندگ یکار داشت  نجامیا--مامان

 من برگردم تهران؟  ییخوایمامان االن شما م --

 نه. --مامان

 ...انی برگرد به شا--گفت یگرفته ا یبا لحن آروم و صدا بعد

. مامانم چه دل گنده است. شهی نم یگذشت. هنوزم بعده سه سال عاد ریت می ن یب غهیکردم از ت  حس
 باباش شوهرشو گشته ها.

 . یآرومشو بشنوم گوشمو چسبوندم به گوش یصدا نکهیا یو برا دیچی پ یدوباره تو گوش  صداش

نگار؟   یبچش چ یدرسته که باباش باباتو ازت گرفت. حاالم که دو ساله از اعدامش گذشته. ول--مامان
 ه؟ یوسط گناهش چ نیا انیشا

 با ضرب بردم عقب. ویدوباره داد زد که گوش هوی

 بده.  یطفل نیبه ا یجواب درست حساب  هینگار برگرد --مامان

. چند بار بهش  خوادیآره م خواد،جوابی نم  یمامان اون جواب درست حساب--رو تخت و گفتم نشستم
 شه؟یمن شه؟ خب چرا نم  الیخ یگفتم ب
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 .دمی م نیحقو به ا نجایا ادیبچه م نی. ادمیحقو به تو م  یزنی بگم. تو اونجا حرف م  یچ--مامان

 . نجامینه االن. فعال که ا یول  امی مامان م--

 ؟ ییای نم یواسه عروس یعن ی--مامان

 رسام قرار دارم.  یبا آقا  نجامی. اشناسمینه مامان. آخه اونارو که اصال نم--
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 ه؟ی رسام ک--مکث گفت  هی و مامان بعد از  ومدین  ییصدا چیلحظه ه هی

 .میدیکه باشگاه داره. به چند بار همو د  یخانم نیبرادر ا--

 ؟ یقرار دار یواسه چ-- لحظه قطع و وصل شد بعد گفت هی صدا

  میبا هم صحبت کن مییخوای. حاال مکنهی م تی ریخواهرش مد یآقاست ول  نیباشگاه در اصل واسه ا--
 مسابقه.  میبفرست میت شهیم مینی بب

 رو من قطع نکن.  یام گوش گهیخوب پس. مواظب خودت باش. د--و گفت دیکش ینفس  مامان

 . از دستم افتاد خاموش شد. دیببخش--زدم و گفتم  لبخند

نگاه  هی نهی قطع کرد. خواستم دوباره برم حموم که تو آ ی گفت و بعد از خداحافظ یبه هر حال مامان
به سر نصف خشک تو هوا. حوله کج و کوله. اصال   دهیچسب سی به سرو وضعم انداختم. موها نصف خ

 با عجله رفتم سمت حموم. انداختم رو تخت و  لوی. مبایم یوضح وخ هی

                     »«»«»« 

آشنا باشه برسونتم.   ایپام ترمز زد. خدا یجلو نیکه ماش  رمیو خواستم دربست بگ  ابونیتو خ دمییدو
  غی درود فرستادم. خداروشکر ت میکه همون لحظه به شانس نوران نییاومد پا نی ماش شهیشد. ش  رمید
ه قدم  ی. ستیخدا ن  یدختر قطعا کمک بهش در راه رضا هی خب قصدش از سوار کردن  ینبود ول  یغیت

 کمکتون کنم؟  تونمیم--در اومد  اروی یرقتم عقب که صدا
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با پنبه سر   نمی. ایکن مودب ردش کن  ی. سعیم یدر رکابت باش یجان   یچه باادب. گفتم االن جون اوه
 نه ممنون. --بره یم

 . هیکی رامونی مس--اروی

 الزم کنم بره؟  یحتما دماغشو براش جراح   دیکه. با هکنی نم ول

 .عییییمم....ه رمی خودم م-- تر رفتم و گفتم عقب

کردم کمرمو و نشستم رو آسفالت. کور،خدا بهت دو تا چشم داده اونوقت تو پشت سرتو   صاف
 تو جوبم افتادم.   اروی نیا ی. جلوای. ب نمی نب هیع یخب پشت سرم بود طب ؟ی نیب ینم

هر  یاها ی رو یبابا مگه تو شاهزاده  یشد. ا ادهیساده و راحت پ یلیباز شد و طرف خ  نی ماش در
 ...یزیچ هی یسیس هی یژست هی ؟یست ین یدختر
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بهم انداخت. از مدل نگاه کردنش رفتم تو   یقیرو به روم و نگاه دق دیاز جام پا شدم که رس یفشنگ
 . گانیسره کار خانم شا میهتره زودتر برب-- گاردم که گفت

 . ارمیبه جا نم یول  دیببخش--نگاهش کردم و گفتم یبا کنجکاو  شناستم؟یم

 مهراد رسام هستم. برادر باران --زد و  گفت یلبخند

. جلوش سقوط آزاد به مقصد ی. عجب شانس نمیقرار بود فردا بب  نویانداختم باال. اوه. من که ا ابرهامو
دور زد   نوی. اونم ماشنیباز کردم و نشستم تو ماش نویزدم،در ماش   یجوب داشتم. نچ. بهش لبخند زورک

 اشگاه؟ب  دیرفتیی م دیداشت--برداشت و دوباره گذاشت رو چشمش و گفت  نکشویو سوار شد. ع 

معروف عصا قورت بده. بود که آدم مجبور بود جلوش به قول  یرسم   یجور خاص هیبودم.  معذب
 شد.   رید کمیبله. --سرمو تکون دادم و گفتم

کردم با   یبود؟! سع  یچ  نشیماش نی! ایبرگردوند و به ساعت نگاه کرد. جان بابا،چه ساعت  مچشو
بابام؟   ایداشت   شگاهینشد. مامانم نما رمیدستگ یچیکه ه هیبفهمم چ نینگاه به دمو دستگاه ماش
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باشگاه و   یآروم پارک کرد جلو ی ل ی. خهیخودش کل  فهممی م شویو ش ستیو دو دیکه فرق پرا نیهم
 .میدیرس --گفت

 رسام. فعال خداحافظ.  یممنون آقا یل یخ--سمتش و گفتم برگشتم

سمت باشگاه. درو باز کردم و    دمییدر اومدم و دو  نی از ماش  عیریزد که  یتکون داد و لبخند سرشو
باران از پشت سرم   یو اومدم برم تو سالن که صدا دمیرفتم لباسامو پوش  یجنگخودمو پرت کردم تو.  

 نگار. --اومد

 شد واقعا.  یچ دمی شد. نفهم   ریمبدونم د--نفس زنان گفتم نفس

 ساعت به شروع کالست مونده.  هیهنوز  ؟یگ یم یچ--تعجب نگاهم کرد و گفت با

گذشته. به ساعت   قهیچهل و پنج دق نمیب یکه من دارم م نجورینگاه کردم. ا لمی به ساعت مبا متعجب
نفسمو دادم  ی چارگی باشگاه نگاه کردم. بعد مچمو برگردوندم و  به ساعت دستم نگاه کردم. با ب وارید
 و کف باشگاه نشستم. رونیب

 156 قسمت

 تو اتاق من.  میپاشو تا شروع کالست بر--سمتم دراز کرد و گفت د،دستشویخند باران

 شد.  یچ دمیاصال نفهم --گرفتم،بلند شدم و گفتم دستشو

 .ونه یتو. االن سانس آقا  یخوب شد نرفت-- باران

 من بودم.  یشلوار بود وقت  زینگاه کردم. مانتو و شلوار تنش بود. اغلب با بل   بهش

 ه؟ یک ونیپسرا و آقا یمرب --رو مبل تو اتاقش و گفتم نشستم

واسه  نی باز باشه ظهرا تا عصر سالن تمر یبدنساز یالنا پسره. تازه اومده. قراره صبحا س  هی--باران
 .هی. االن بدنساز ونیآقا یخانما عصر تا غروب برا 

که  ییباشگاه ساده. برگه ها هیبود نه  یکنن. مجتمع ورزش یزی برنامه ر  نیهمچ هیحقم داشتن  خب
 بخواب. چشمات هنوز قرمزه.  ریساعت مونده تا کالست بگ هی--بودو دسته کرد و گفت زی رو م
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 وسط سالن.  فتهیتو سالن گفتم االن م یرفت یم یبا عجله داشت  یبه جور-- و گفت  دیدوباره خند بعد

 چرت بزنم.  هیپس من --رو مبل و گفتم دمیخودمو کش دمویخند

و پاهامو تو شکمم جمع  . سرمو گذاشتم رو دسته مبل رونیگفت و رفت ب یصاف کرد و حله ا شالشو
 کردم بخوابم.  یشد. پلکامو بستم و سع  ی چ دمیشدم نفهم  داری کردم. انقدر با عجله ب 

جلوم از رو   یرو صورتمه. جک و جونور نباشه! خواستم چشمامو باز کنم که موها  یزیچ کردمی م حس
و پنجشو  عطر آشنا بود. انگشتاش رفت پشت گردنم هی  یصورتم کنار رفت و رفت پشت گوشم. بو

کرد   دایرو موهام بعد انگشتاش رفتو گوشمو نوازش کرد و بعد به استخوان فکم امتداد پ دیآروم کش 
دستش نشست رو گردنم و انگشت شستش   هوی. خواستم چشمامو باز کنم که دیبه چونه ام رس تا

نشست. چشمامو محکم فشار دادم  میشون یرو پ یکس یلبا هیرفت کنار گوشم و در آخر حس کردم داغ
  یچی ه یچشمامو باز کردم ول جیو گ عیپاشو بزنش بابا سر هیچه کار نیکه در لحظه حس خطر کردم ا

 . درم بسته بود... هیاتاق خال دمینبود. سرمو باز برگردوندم که د مجلو
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از جام پاشدم   عیود. سرب انی عطر شا  یکه حس کردم از قلبم سوزن رد کردن. بو دمیکش یق یعم  نفس
 تو اتاق بود؟  یکس--تو نگاه کردم و گفتم ومدیو رفتم سمت در که در باز شد. به باران که م

 تو.  ادی ن یقفل کرده بودم که کس رونوی نه. در ب-- تو هم و گفت دیبا تعجب کش ابروهاشو

 بتونن قفل باز کنن.  ستنیکه فقط خودش داره. همه ام که قفل باز ن دویکل

من صد بار بهت گفتم --تو پوشه ها گفت  ذاشتیبرگه هارو م  کهیو در حال  زشی پشت م دیچرخ نبارا
 . یدیترس یعطرتو عوض کن. نگاه چجور نیا

هام.   هیتو ر دمیعطرو کش  یصورتم نگه داشتم و بو ی. شالمو جلو گفتیمبل. راست م یرو نشستم
 ن؟یبه ا ید یچسب هیخوشبو. چ  یعطر زنونه   نهمهیصد بار بهت گفتم ا-- و گفت  زشینشست پشت م

 مگه بوش بده؟--زدم و گفتم  لبخند
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 .یمرد اومده باشه زهره ترک شد نکهیاالن خودتم از ترس ا ی. ول ستینه بد ن-- باران

 .کنمیراجع بهش م  یفکر هیحاال -- خنده از جام پا شدم و گفتم با

 . یراجع بهش کرد یفکر هی شناسمتیمدت که م نیا آره همونطور که-- باران

. مشکوک بهش نگاه کردم که با لبخند از کنارم  دمیرفتم که تو راهرو برادره ارو د رونیخنده از در ب  با
نکنه اومده تو اتاق.   نم؟ی ببی خواب نوازش م  یتو اتاق بوده؟ من از ک نیگذشت و رفت تو اتاق. نکنه ا

نشد اما اگه قردا   ممعلو یچیکه ه  نباریکه داره. دستامو مشت کردم و رفتم سمت رخت کن. ا دمیکل
 .دهی. چشم درارمی بکنه ها. چشاشو در م یسر قرار بخواد غلط

. رفتم و با انگشتام هیزیچ هی دمیکه قفسه هاش رو هم بود د یکه رو کمد فلر ارم یمانتومو در ب  اومدم
چرخوندمش. نگاه تروخدا. ساعتو کجا   تمیمش. ساعتو برگردوندم و تو دو تو هوا گرفت نیی پا دمیکش

 هی نمیخب برم بب  یوقت. خودم مرض دارما. ول  هی... برم بهش بدم گم نشه گهید هیگذاشته؟! پولدار
راحت ترم. ساعتو   ارمی . به هر حال اگه اون باشه هر چه زودتر چشماشو در بیزی چ یعکس العمل

 ...رونیب گرفتم تو دستم و رفتم
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 رسام...   یآقا--. صداش زدمرونی ب رفتی که داشت م دمشید

ساعتو باال گرفتم و   اد؟یم یمدل نی. آدم تو باشگاه اه ی. نگاه چه رسمدمشی سمتم. اول ند برگشت
 تو رخت کن بود. نیا--گفتم

لبخند   هیبا   یعاد  یلیحرکتشو. خ رمیکرده بودم تا تو هوا بگ zoomساعت نگاه کرد. تو صورتش   به
 رفته بود برش دارم. ادمیممنون. --دوستانه ساعتو از دستم گرفت و گفت 

 ن؟یاستراحت کرد--تکون دادم و سرخورده خواستم برگردم که گفت سرمو

نه،  --ستراحت کردم؟ تو چشماش نگاه کردم و گفتماز کجا خبر داره من ا نیضرب برگشتم عقب. ا هی
 نتونستم چشمامو رو هم بذارم. 
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 شما خواب... یول --رسام

 تو اتاق؟  دیمگه شما اومد--ساکت شد که حرفشو گرفتم و گفتم هوی

 .دیدیخواب  دینه،باران بهم گفت خسته بود--سرشو تکون داد و گفت هول

 . خداحافظ. نمتونیب یفردا م--گفت یدم که  سر سرصورتش نگاه کر یزدم تو صورتش و به اجزا ذل

رو    دمیگذاشتم و محکم دو سه بار کش میشونیرفت. دستمو رو پ  رونی نگاهم دنبالش کردم تا از در ب با
 . ی. عوض میشونیپ

صبر کردم خلوت   کمی باال بود.  نا ی. سرعت ماشابونیزدم و رفتم سمت خ رونی از باشگاه ب یخستگ با
. میسوار شن بر گهینشستم و منتظر شدم دو نفر د ی. تو تاکسایتاکس ستگاهیشه و رفتم اونور سمت ا

بود.  یرخانم چاد هینشست کنارم.  ی کی دادم. در باز شد و  هیرو پام نگهداشتم و سرمو تک  فمویک
شست و راننده ام  جلو ن  یکیسمت خودم و جمع و جور شدم که همون لحظه   دمیکش شتریب  فمویک

  میخونه. باشگاه تا خونه انقدر راهش مستق  کیتا برسم نزد کردمینگاه م ابونایحرکت کرد. منتظر به خ
  ادهیکردم و پ سابارو ح  هیگفتم نگهداره. کرا میبه آدرس نداشت. از چهار راه که گذشت  یازیبود که ن
گفت و من برگشتم به  یزیگذشت. راننده زير لب چ یبا سرعت از کنار تاکس   نیماش هیشدم که 

  کاریرسام با من چ نیدنبالم بوده؟ ا نجایتا ا  ؟چرایچ یعن یقفل کردم.  دنشینگاه کردم. با د  نیماش
 داره؟؟؟
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. به  ایاش مواظب ب--بهم نگاه کرد و گفت  یگذاشتم تو صندوق عقب و رفتم سمت عمه. با نگران  چمدونو
 بهزادم گفتم بهت سر بزنه.

 امن و امانه. یهمه چ نجایبرس. ا  ینگران نباش عمه. تو برو به عروس--و گفتم  دمیبوس  صورتشو

  ادی. به مامانم گفتم بایتهران زنگ بزن  یدیعمه رس --شد. خم شد و گفتم نیبهم زد و سوار ماش یلبخند
 فرودگاه دنبالت. 

 . حاال برو. مواظب خودتم باش. زمی عز یمرس--تکون داد و گفت سرشو
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از کوچه خارج شد رفتم تو خونه تا واسه  یحرکت کرد. وقت  نیتکون دادم و رفتم عقب که ماش یسر
 داداشه باران آماده بشم. شیرفتن پ ی

رسام   نیماش دنیاومدم. درو قفل کردم و برگشتم که با د رونی رو سرم مرتب کردم و از خونه ب شالو
معلوم نبود از   یچ یبود و ه یها همه دود شهیچرا اومده دنبالم؟ ش ه؟ی. داستان چدیابروهام باال پر

.  زی ه کهیمرت نگهفره یبشم؟ خواستم برم اونور که بوق زد. چقدرم ب  عی. نکنه مال اون نباشه ضارونیب
که باز نشد.    دمیارو کش رهیو دستگ نیواسم ورداشته. رفتم سمت ماش یز شاخ. فاگهید نییپا  ای خب ب
 باز شدن درا اومد. یگرفته. اخم کردم و خواستم برم عقب که صدا شی نه. باز دمیکه د دمیباز کش

به ظاهر گوله نمک خونسرد باشم و درو باز کردم و نشستم و   نیکه در مقابل ا دمیکش یق یعم  نفس
دور کمرم. سرمو   دیچ یقفل شدم درا اومد و بعد دستش پ یاستم برگردم سمتش صدادرو رستم. تا خو

 . زمیعز دی ببخش-- آرومش تو گوشم یبرگدوندم که صدا

لحظه منگ شدم و   هیتو شوک صداش و حرفش بودم که سوزش سرنگو تو گردنم حس کردم.  هنوز
حس شده بودم. دستمو باال آوردم و    یاما لمس و ب امیخواستم دست و پا بزنم که از بغلش در ب 

 یچشما دم یکه د یزیچ  نیسر بودمو آخر یاش گذاشتم که به عقب هلش بدم ول نهیمشتمو رو س
گردنم  که دستشو آروم گذاشت پشت  فتادی . سرم داشت مدیچرخ یتو صورتم م داشتبود که  یمشک

 شدم.  هوشی و بعد ب
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حرکت موندم انگار مغزم رفت رو دور تند و بعد   یلحظه ب هیبه پهلو. گرما کالفم کرده بود.  دمیچرخ
حجم برگ و پشمالو که خودشو   هیپارس سگ اومد و بعد  ی. با نشستم رو تخت صدادمیاز جا پر هوی
 ...کیج-- اور گفتمناب  دنشیبهم. از خودم دورش کردم که با د  دیمالیم

در   یباال یها  شهیکردم. هنوزم ش یکه کاوه ارو روان  ییپدرام بود. همونجا  یالی نگاه کردم. و اطرافمو
 بود.  یمشبک و رنگ

درو بست و   انی . شارونی ب دییدو  کی اومد تو و ج انیچند بار پارس کرد که در باز شد و شا کیج
 . یچ ی،ه یخوشحال ،نهی پبدا نبود. نه ناراحت افشیاز ق ی چیسمتم،ه  ومدیداشت م
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بارومو گرفتو   عشیرفت. با عکس العمل سر جیکه سرم گ رمیجام پا شدم و خواستم ازش فاصله بگ از
عقب و  دمیکه دراز بکشم. خودمو از دستش کش اوردینشوندم رو تخت. داشت به بازوم فشار م 

 تو؟ یکرد کاری چ--گفتم یعصب

  یعنیکارا   نی؟ایکرد کاریچ گمیم--بهم و خوابوندتم که گفتم دیرم زورش رسکتفم فشار آورد و آخ به
 امروز قرار داشتم. ؟منیچ

بودم تو اتاق اون دختره   دهیرس  رتریکه اگه د  یبا همون ؟یبا ک -- شد روم و تو چشمام زل زد و گفت خم
 باال سرت.  ومدیو درو قفل نکرده بودم م

-- ام فشارم داد به تخت که داد زدم نهیدستشو گذاشت رو س یهامو بلند کردم که بلند شم ول شونه
 ؟ یاون روز تو بود

 رسام باشه؟   ارویاون  یخواستیم --انیشا

 فقط. میکن ی ما با هم کار م--

 . امروز همکار فردا دلدار. گهیآره د-- انیشا

 مغزت خرابه. --

که   یهوشیب  یدارو ری ببندمت؟ بذار تاث ا ی یخوابیم--و گفت خواستم پاشم که دوتا بازومو گرفت  دوباره
 بهت زدم بره بعد پاشو.

 ای  یخواب ی:م یگیبعد م ید یمنو دزد یبرو. ورداشت  ایب-- اش که دورش کنم و گفتم نهیبه س زدم
 ببندمت؟ 

 . یو بلند بش یامتحان کن  یتونیم-- نشست و گفت صاف

 من حالم خوبه. --ام کردم و گفتم هیتک دستمو
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 یکتف چپم و انگشتاشو رسوند به بازو ری روم و دستشو برد ز  دیچرخ هویخواستم خودمو بکشم باال  تا
 پا نشو؟  گمیمگه نم--که گفت  دمیگفتم و صاف خواب  عیییراستم. ه

 ولم کن. --عقب و گفتم دمیکش خودمو

 ؟ی کنیرا به حرفام گوش نم چ--و گفت  میشونیچسبوند به پ شویشونیپ

پاهامو با پاش قفل کرد و   فتهی وزنش روم ن کردیم یسع  کهیزانو هامو بلند کنم که در حال  خواستم
 هوم؟ چرا؟--گفت

 .انی برو اونور شا--بستم و گفتم چشمامو

-- گفت خوردینفس داغش به گردنم و لباش به الله گوشم م کهی کنار گوشم و در حال دیکش  صورتشو
 ی ری گیازم فاصله م ،امایزنی معطر منو 

هنوز عکس   تی رو صفحه گوش--و ادامه داد دیو کنار گونه امو بوس قهیچسبوند به شق شویشونیپ
 . یکن یم یخودمونه و ازم دور

بغل کردنم و نکردنم با   نیکه بغلت کردم دستات رو هواست و ب  یتمام مدت--گردنم  فرو برد ت سرشو
 ازت دور باشم.  یگیم  ویخودت چنگ دار

 چرا نگار؟ --به چشمام گفت رهی به گردنم زد،سرشو با آورد و خ ینا محسوس  بوسه

شده بود. تمام تنم قلب شده بود. چشمامو بستم،دستامو بدون حرکت مشت کردم و   یاشک  چشمام
 ...ان یبرو اونور شا--اش و گفتم نهیگذاشتم رو س

  ممویا یوقت  یحت-- کمرم. حاال کامل بغلش بودم. آروم تو گوشم زمزمه کرد ریدستشو برد ز  یکی ونا
 صدات دلتنگه. یگیم

  یفی زدم که محکم بغلم کرد و با خشونت لط  یفی . تو بغلش هق خفنییپا ومدیبعده هم م یک ی  اشکام
 نکن نگار.  هیگر--گفت

دورش کنم. محکم تر نگهم   خوامیکه فکر کرد م  رونیآوردم ب نمونیام شدت گرفت. دستامو از ب هیگر
 . کنمیولت نم  گهی. دیسال نبود هینگار.  کنمیدبگه ولت نم --داشت و گفت 
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 . زمی آروم باش عز-- و آروم گفت د یرو کتفم کش دستشو

شتاش رو گردنم دستامو ام. با حس نوازش انگ قهیبه شق دهیچسب شیشونی اختبود و پ  یب دستم
 و محکم بغلش کردم.  دمیچی دورش پ 
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. فقط  گفتینم  یچی گردن و شونه اش خفه کردم. ه نی هق هقمو ب یبردم تو گردنش و صدا سرمو
حس کرد آروم شدم سرشو از رو شونه ام برداشت و نشست. منم با   نکهی . بعد از اکردی نوازش م

 آروم. آروم. --آشفته امو مرتب کرد و گفت  یخودش نشوند،موها

. انیبابات شا-- هق هقام گفتم نی ام گرفت و ب هیاما دوباره گر دمیآرامش کش یبرا یق یعم  نفس
 بابات. 

دستور کشتن  یوقت قبل برام مرده بود. وقت  یلینگام کن نگار. بابام خ-- امو گرفت و گفت چونه
 داد. اسریمادرمو به 

تر از قبل شد و    نیبرام باال بود که سره ضرب هق هقم قطع شد. چشماش غمگ ی حرفش به قدر  شوک
از  ای شد؟ی م ر یتگدس اسری دادمیکه بهش م  ییچطور با وجود گزارشا دونستمیاگه نم یفکر گرد--گفت

 ست؟ ی پدرام ن  یبابا دینفهمه جمش خواستی کجا م

 ؟ یدونستیاز اول م--گفتم یناباور با

که بگه چون بابات خالف   شدیاثبات نداشتم. مامانمم زنده نم یبرا یمدرک چیو ه  دونستمیم --انیشا
 منو کشت تا نگم کوروشو اون کشته. دمیبودو فهم 

 ؟ یبه من نگفت  یچ یچرا ه-- گاز گرفتم و گفتم لبمو

 ستم؟یکاره ن  چیمن ه یکردی باور م-- انیشا

 شمیبا چشمات آت  یاست داشت کارهی بابام چ یدیفهم  یوقت--بهش نگاه کردم که ادامه داد یهمونطور
 اره؟ یدر م یداره دوجانبه باز یگفتیکاره ام؟ نم  چیمن ه یکرد ی. بعد باور م یزدیم
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 و تمام؟  فهمن ی گردنبندو م هیقض یم؟ نگفت من گزارش بفرست یگذاشت ویکرد سکیپس،چطور ر--

. اگه رفتی نم  یامیپ چیقفل کنه. ه ستممویاون گزارشا ارسال نشد. به سامان گفته بودم س--انیشا
 .فرستادمشیفرستاده بشه من م میالزم بود جواب

 . دونستیسامان م--آروم گفتم یصدا با

 .دینه. تو دادگاه فهم --و گفت  رونی داد ب نفسشو

 نه؟ ای ی کرد میهمه وقت خودتو گوشه کنار قا نیا یالک  یدیاالن فهم --برگشت سمتم و گفت  هوی

  یحس هیپس زدن و بغل کردن.  نی حس ب  هیبود.  یچه حس دونمیتو چشماش گردوندم. نم  چشمامو
 و غم از نبودش عادت کردم.  یبه ناراحت گفتیکه انگار م

. ساده گانیشا یسه ساله منو عالفه خودت کرد--و دستش مچمو گرفت و گفتسمتم  دیچرخ
 ازت.  گذرمینم

 ازم.  ینگذر ای یبگذر ادهیبغل تو که  پرمیگفته من االن م یک--باال انداختم و گفتم  ابرومو

 . زنهیدستم م ری نبضت که انقدر تند ز نیا--نوازش کرد و گفت مچمو

 . زنهی چشمات که برق م ای--موهامو از رو شونه ام فرستاد پشت و ادامه داد بعد

 تنت که عطر منه.  یبو ا ی--دیکش یق یعم  نفس
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پام   یکی اون ری برگردوندم تا به چشماش نگاه نکنم. رفت عقب و پامو که جمع کرده بودم از ز چشمامو
ون تکون خورد. پابندو گرفت جلو صورتم و  انگشتاش تک نیب  یفی و مشتشو باز کرد. پابند ظر دیکش

 رفته؟  ادتی نمیا ای  شیشناس یم--گفت

 دست تو جا موند. --پابند نگاه کردم و گفتم ینقره ا یبرگا به
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تو مشت   نیاما ا  ستین شمیکه صاحبش پ  ومدی آره. خوشم نم--گفت بستیپابندو به پام م کهیحال  در
 منه.

 تا مشت من. ادیم شتری تو ب  یبه پا--رو پام مرتب کرد و گفت   برگاشو

 . زدیتو نور اتاق برق م  رشیطرف خودم. بازم زنج  دمیخم کردم و پامو کش زانومو

 .ینخورد یزی بخور از صبح چ یزی چ هی میبر  ایب-- جاش بلند شد و گفت از

دستشو  انیشد. تکون خوردم که شا  یزانوم خال ریشدم که استخونام صدا داد و حس کردم ز پا
 ؟ ی حس  یهنوز ب-- انداخت دورم و گفت 

 دنبالم؟  یاین یست یانقدر آرت یستیتونی نم-- محکم رو هم فشار دادم و گفتم چشمامو

 ؟یزدی تو با زبون خوش با من دو کلمه حرف م--گفت  رفت ی نگهم داشته بود و سمت در م کهیحال  در
 حرف بزنم اصال.   یتا دستوپاتو نبستم که نذاشت--داد زد هوی

 ؟ یزنیباشه حاال. چرا داد م--گرد کردم و گفتم اموچشم

  کیج میدیکه رس نیینگفت و رفت سمت پله ها. به طبقه پا  یچ ی ه یبرگردونو و نگاهم کرد ول سرشو
برداشتو دستاشو گذاشت رو شونه ام. خم شدم و بغلش کردم. چقدر   ری چند تا پارس کرد و روم خ

-- و گفتم دمینرمش کش  یداده بود. دستمو تو موها ادشی انیشا دیبهم. شا زدی خوب بود که زبون نم
 ؟ ینگهش داشت

 خودم نگهش داشتم. شیپ گهیگم شده بود. د دمیصاحب نداشت. شا-- انیشا

 .شدی باهات خوب نم  عیاگه صاحب داشت که انقدر سر یداشته. ول دمی. شا دونمینداشته. نم--

واسه خوردن  یزی تو آشپزخونه پدرام چ-- باال فرستاد که پاشدم و گفتم دونمیبه نشونه نم  ابروشو
 هست؟ 

اگه قراره من خورده  --و رفتم عقب. پدرام با خنده گفت دمیکش غیکه تو آشپزخونه گذاشتم ج پامو
 بشم نه.



 شاه مهر 

212 
 

 نیا دیدونستیشما م--بودن نگاه کردم و گفتم صیتشخ  رقابلیهنوزم واسم غکاوه و صبا و رها که  به
 نجا؟ یا ارهیقراره منو ب 

از قال که کنارش بود و با دهن  یکیجدا کرد و داد دست   تونیکه جلوش بود ز یاز ساالد پدرام
 و تمام.  دیالف بچه رو هوا دزد هی روی نوه اردش یاالن واقعا فکر کرد--مشغول گفت

 ان؟ یشا گهیم یچ نیا--و رو شکمم قفل شد. سرمو چرخوندم و گفتم دیچ یدورم پ  یدست

 .یچه زودم عادت کرد--با طعنه گفت  کاوه

 ...نیاز آست تو اول دستتو--باال انداختم و گفتم  ابرومو

 رها.--با خنده گفت دختره

 بنداز. کهی بعد به من ت رونی همون. رها بکش ب--

رو کن تا جمع   یزیچ یا غهیص یعقد --دستشو از گردن رها برداشت،انداخت دور کمرش و گفت کاوه
 . مگه نه باجناق؟ میمحرم  یکنم خودمو. ما تا عروس
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 دعوتت کنم.  میقرار بود عروس -- ه گفت وا موند و به پدرام نگاه کردم ک دهنم

زن  ی. دارگهیکه توام که ماشاالاااا نگم د ییعمو دارم اونم تو هیمن --گشاد کردم و گفتم چشمامو
 ؟ یگیبه من نم  یریگیم

 .یشده بود  یاز همه فرار دم؟ یدیمن اصال تو رو م--پاشد و گفت پدرام

 خب من...--کردم و گفتم اخم

 ؟یاز همه فاصله گرفته بود ایچت بود مثل جذام--شدم که پدرام گفت ساکت

 نکن.  تشیی. اذگهیتموم شد د--و گفت  ستادیکنارم وا انیشا
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دختره تا تمومش کنه تورم   نیتموم شد؟ ا یگیبه من م یکه االن دار ؟یدیدیخودتو م افهیتو ق-- پدرام
 تموم کرد.

  انیمن. فردام از تهران قراره ب شی. پ نجاستیا گذشت پدرام. االن--دستمو گرفت و گفت انیشا
 درست شد. ی. همه چنجایا

 کار؟ ی چ نجایا انیم--سمتش و گفتم برگشتم

 .گهید یعقد و عروس  ویبرنامه نامزد هی واسه هماهنگ-- انیشا

 کجا رفت؟  شیتوروخدا؟ خاستگار--باال انداختم و گفتم  ابروهامو

 .یکه برام بره خاستگار ستی ن یکس --لحظه به چشمام نگاه کرد و گفت  هی

پس؟ فکر   کارسیبابا. سامان اونجا چ   یتو خودت بزرگتر--کردم لحنشو. دستشو گرفتم و گفتم حس
 .خوامی م  یفانتز هیخاستگار هی ها. من  گذرهیم یخاستگار  رینگار از خ  ینکن 

رها مشغول حرف زدن شد. عجب. پس   ای شت و برگ ع یسر یکردم گوشه لب کاوه باال رفت ول حس
 جاااان. یکنه. ا زمیسورپرا خوادیم میدار ی. احتماال که خاستگارهییخبرا هی

 ؟ ییخوایم یحاال خاستگار یکردیتو تا االن خودشم قبول نم--با خنده گفت پدرام

 ست؟یحق من ن نیان،ای شا-- گفتم انیبه شا رو

 چرا نباشه. قطعا.--انیشا

 . دمیکن اگه خواستم بهت جواب مثبت م  یپس خاستگار--فرستادم باال و گفتم ابروهامو

  زنمیزنگ م  یداشته باش میکار--پدرام و گفتم شیسمتم که رفتم پ ادیانداخت باال و خواست ب  ابروشو
 به بابابزرگ.  

 شد؟  یچ ؟ی ری اوووو. نم--خنده که گفتم  ریپق زد ز پدرام

دوست عمه و مامانت   یچطور یجور کرد. فکر کرد  تویبابابزرگت خودش موقع--رفه کرد و گفتس چنتا
 گرفتن.  یعروس 
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 برووووو --

 . نهیتوئه تحفه ارو بب  ادیبخت برگشته ب نیداد که مامانت مشغول بشه ا نارویا ویخرج عروس-- پدرام

 .کنهیبارم م  کهی ت گمینم یچ ی ه یخوب حاال. ه--
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 ...اییتو  کنمی نگار نگاه نم-- پوکر شد و گفت افشیق

 ؟ یکن یم  کاری چ--گفتم یقلدر با

 پدرام...--گفت  انیجاش بلند شد که شا  از

هر  --و گفت رون ی . نفسشو با حرص داد بشهیکلمه با اون لحن مشخص بود که پدرام خفه م هی نیهم
 بدم رو حرفت حرف نزنه. شی گوشمال  کمی . بابا بذار یراه بندازم نذاشت یوقت خواستم مرد ساالر

 شما زحمت نکش. --کرد اونطرفم و گفت تشیدستشو گرفت و هدا انیشا

به   فتهینگارم م کنهیم ر یخدا به دادمون برسه. حاال نگارو ش--خنده دار نفسشو فوت کرد و گفت پدرام
 جونمون. 

کامال   کهی. پدرام نگاهشو برد سمت صبا و در حالدیخندیاما صبا و کاوه م  زدیبه کلکلشون لبخند م رها
 جااان.-- مشخص بود ناخودآگاهه گفت

 راه بندازه؟  یقرار نبود مرد ساالر نی ا--خنده رو لبم بود گفتم کهی و در حال انیبرگردوندم سمت شا رومو

خند سرمو  دادم و با لب هیتک نتا یسرشو کج کرد و ابروهاشو باال انداخت رفتم کنار صبا به کاب انیشا
 درست بشه... ستیبه بعدم قرار ن نیتکون دادم. تا االن که درست نشده از ا

                    »«»«»« 

کردم   دیو دستمو گذاشتم رو بالشت که نور از پنجره زد تو چشمم. پشتمو به خورش  دمیپهلو چرخ به
و به آرنجم   دمیکش نیخوردم. ه یدادم و بلند شدم. که تکون  هیتق تق اومد. به آرنجم تک  یکه صدا
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بودم.   وشکه ت یی. به معلق بودنم و بعد به جاشدیگشادتر نم گهیحالت د نیدادم. چشمام از ا هیتک
  یچیه نیا  یوا ؟یباشه چ یگذشته نباشه. اگه اسکندر  یلحظه لرز کردم. از آدما هیاتاق خودم نبود. 

 .میبود ایرفتم سمت در. تو در   . نشستم رو تخت وانیواسه شا  فرستهیم برهی. سرمو م اسری ارویاون 

. پا  نییرو به باال و رو به پا  یداشت و بعد پله ها یحالت پاگرد هی. رونیآروم باز کردم و رفتم ب درو
اونورش   نورویکه ا ییراهرو هیبود با  گهیدره د هیسمت پله ها و رفتم باال.   دمییبرهنه و آروم دو 

خورد   ایدر یبرخالف انتظارم باز شد و باد و بو میکی نی. درو باز کردم که اکیمشخص نبود. کامال تار 
که  رونی هام به اون هوا عادت کنه و بعد رفتم ب هیلحظه صبر کردم تا ر  هیتو صورتم. دم گرفتم و  

وصل شده. دور و    نیبه زم یچراغ رنگ یکل چیپام به حالت راه مارپ ری و ز استی رو به روم در دمید
لبامو تمام اون ترسا دود شد. کاره    روبرمو نگاه کردم. خم شدم و به چراغا نگاه کردم. لبخند اومد 

  چیاسمشو بذارم راه روشنو حرکت کردم سمت جلو. از پ دیکه به ذهنم رس ی. رفتم وسط راه انهیشا
حالت به   نی تر کیرو نزد  انیرو به روم بودن و شا هر دو  ای و در انی. شادمیگذشتم و به اون طرف رس

 داده بود. هیکوتاهش تک  یها لهیبه م ایدر

  یتونستیم--گفتم کردیترسم به روش که با لبخند محو داشت نگاهم م هیادآوریبا   هویکه  دمیخند
 .نجا یا میاریب  یکن دارمیب
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 .یشدینم  ری اون موقع انقدر قافلگ--لم داده بود گفت کهی و درحال  لهیداد به م هیتک   آرنجشو

 ؟ یهوشم کرد یدوباره ب--صدام برسه داد زدم  نکهیا یهمونجا برا از

 . یندار  یهوشی به ب ازین نهی ماشاال انقدر خوابت سنگ--انیشا

 پس؟  دمینفهم  یچطور--باال انداختم و با خودم گفتم  ابروهامو

 .یچون خواب بود--گفت بودن و دهیکه بهش رس یمن  کهینزد اومد

 کار؟ ی چ میاومد نجایا--اطرافم نگاه کردم و گفتم به

 ؟ یکن ی باهام ازدواج م-- چشمام زل زد و گفت تو
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موندم که  رهی خبراست اما بازم از لحن و صراحتش رفتم تو شوک و بهش خ نی هم دونستمیدلم م ته
-- انگشتم و گفت یرفت رو به روگ  فویظر یبا کمده کار یساده ول یدستمو گرفت و آورد باال. حلقه 

 بگو بله تا دستت کنم.

  زتیبا کن یکن لحنتو. مگه دار  یدستور شتریب کمیتوروخدا؟ --دستمو مشت کردم و گفتم متعجب
 ؟ یزنی حرف م

  یخودمو به اون راه زدن واسه تکرار حرفش بود ول یکه به اطرافم نگاه کردم. برا دیکش یق یعم  نفس
کال. دستشو از رو نرده  یچیه گهیبه منم آماده شده د زیقشنگه. واسه سورپرا هیکشت نیچقدر ا

 ؟ یکن ی قبول نم ی عنی--برداشت و گفت 

 فکر کنم. دیبا--و گفتم رهی به هم فشار دادم که خندم نگ لبامو

 . آها.یکنکه فکر --باال انداخت و گفت ابروهاشو

از کمرم گرفت و   هویخنده و وحشت سکته زد.   نیکه کرد مغزم ب یخنده که با کار ری بزنم ز خواستم
  زیبل قهی بود. به  ای نبود و کل باال تنه ام سمت در نیکه پام رو زم یمعلقم کرد. جور ایدر ویکشت نیب

 ؟ یروان  یکنیم کاری چ--چنگ زدم و گفتم غیرو تنش نشسته بود با ج   یبیکه به طرز عج  دش یسف

 . یبهتر و زودتر فکر کن  دمیدارم بهت فرصتت م--گردوند تو چشمام و گفت  چشماشو

 . نیبذارم زم   ؟ینجوریا--خم گفتم با

 ؟ یفکر کن ییخوای نم-- انیشا

 .دم یجواب مثبتم به تو نم گهیمن د هیفکر چ--

 گه؟ید یدینم-- انیشا
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از رون  گهی . دایهولم داد سمت در شتریبگم غلط کردم ب نکهیخطرناکش نگاه کردم و قبل از ا افهیق به
 . رمی میاالن م ان؟یشا  یکن ی م کاری چ--به گردنش و گفتم دمیچسب  غیبه باال اونور بودم. با ج 
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 . یگفتیم  ییزایچ هی یداشت --گردنش بودم نگاه کرد و گفت زونهیمن که آو به

 .ترسمیم نییکردم اگرم گفتم. منو ببر پا  حای ب--

بغلش کرده   بایدفعه تغر نیو ا دم یکش غی نشست رو لبش و دوباره بردم سمت عقب که باز ج لبخند
 .ترسمی. من م ینکن روان ان،یشا-- بودم. با مشت زدم به پشتش و گفتم

 . نییرو پشتم و محکم کمرمو گرفت و آورد پا  دیآورم کش دستشو

 . یروان  میکشت یم یداشت--وگفتم  دمیبهش پر  دیرس  نیپام به زم تا

 . ییخوایم  یو خاستگار  زیسورپرا یگفت--انیشا

 . خوامیم ینگفتم که خاکسپار خوامیم یگفتم خاستگار--

و   جانیاون همه ه نیها و دستشو گذاشت رو گردنم. نفسم ب لهیزد د هولم داد سمت م  لبخند
هولش بدم دستمو گذاشتم رو بازوشو محکمه محکم نگهش داشتم.  نکهیا یرفتو به جا   هویاسترس 

گردنمو نوازش   کهی عقب و در حال دیخودشو کش شمی شل م  یژن یاکس  یکم کم دارم از ب دید یوقت
 نترس. --گفت کردیم

 .ترسمیو خشن. چشم نم یدستور چه

 .گهینکن د تیی اذ--ها که گردنشو گرفتم و گفتم لهیگرفت و نشوند رو م کمرمو

 .ید یم یبهتر یجوابا تی موقع نیتو ا-- انیشا

 . یکنیاز ترسم سوءاستفاده م یدار--

 من مواظبتم.--زد پشت گوشم و گفت  موهامو

در آورد. گرفتش   بشی صورتش و حلقه ارو دوباره از ج یچشماش نگاه کردم که دستمو برد باال جلو  به
 قشنگه.  یلیخ --چشمام. چشمامو بردم سمت حلقه و گفتم یجلو

دستم و حلقه ارو  ری صورتش که دستشو گذاشت ز ی چپمو از گردنش باز کردم و گرفتم جلو دست
 نداخت تو انگشتم.ا
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 لحظه نگهم دار.  هی--دستشو گرفتم و گفتم   دمیانگشتم و حلقه نگاه کردم و خند به
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که حلقه کرد دورم. دستمو از گردنش برداشتم و بردم سمت گردنم. گردنبندمو باز کردم و با   دستاشو
اومد و افتاد تو دستم. نگاه  نرویگردنبند من ب  هیحال  یاز جا شیخال یانگشتم زدم به کنارش. اون جا

 . دیچرخیتو صورتم م  یو گاه کردیحرکتامو دنبال م  انیشا

از هم باز کردم و انداختمش تو گردنبند و مال خودمو گرفتم تو مشتم و مال بابا رو خم شدم   رارویزنج 
 .انی و انداختم تو گردن شا

  نجایبابا اگه ا--که مشت بود و گردنبندم توش بودو گذاشتم رو شونه اش و گفتم دستمو
 .شهیباشه،خوشحال م 

که من  میتو زندگ  یتو از کجا اومد-- داد و گفت هیتک میشونیبه پ شویشدنی و پ  رونی داد ب نفسشو
 دوستت داشته باشم؟  ینجوریبخوام ا

.  کنمیشدم که عطرتو حس م وونهید کردمیم وقتا فکر  یبعض --تو دهنم و گفتم دمیکش نموییپا لب
. سرمو بردم تو گردنش  ی...خوب شد که اومدیومدی. اگه نمدمیخودم خر یاز عطرت برا نیواسه هم
 منم دوستت دارم. -- خفه گفتم یو با صدا

. گردنبندو از تو مشتم در آورد و رفت پشتمو موهامو کنار زد. نیینوازش کرد و آوردم پا کمرمو
نداخت تو گردنم و دستشو حلقه کرد دور شکمم که بوسه اشو رو گردنم حس کردم. سرمو  گردنبندمو ا

  یبازآسمون همرنگ شده بودن و باد با موهام  اویدادم و به شب نگاه کردم. در هیبه شونه اش تک
  نیشد و انگشتاش ب  دهیموهامو نوازش کرد و دستش از رو بازوم تا نوک انگشتام کش انی. شاکردیم

ام. دستمو گذاشتم رو دستش و   قهیشق یاش رو شکمم بود و لباش رو گهیانگشتام قفل شد. دست د
 متناقص.  ی. پر از حسایخوشحال  وی. پر از دلتنگانی شا هیجور هیامشب  کنمی حس م--گفتم

  یبرا تیو تو تا ابد شهیتموم م  ایچون امشب تمام دلتنگ-- ام بوسه زد و تو گوشم زمزمه کرد قهیشق به
 . یشین شروع مم
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 نوازش کردم که چونه اشو گذاشت رو موهامو حسار دستاشو دورم محکم تر کرد. انگشتاشو

 

پدرام و کاوه ارو   یتو ذهنت. وقت یان یبود نه شا ادت یکه نه نگارو  یروز بعد از مدت ها،زمان هی
د و دوست  اعالم صلح کر یکه پروانه با حاج  یزمان  دمینقطه خاطراتت. شا نیتو کور تر یگذاشت

 . یکنارت بگذرم و تو منو نشناس ،ازیتو بدون  نکهیداشتنشو قبول کرد بدون ا

 .یدینگارو د  یوقت نفهم  چی ه دیگذرونده. شا وییکه از کنارش گذشته چه روزا  یکس  دونهیم یک

 . برهیو خاطراتو م گذرهیم یتوجه به همه چ ی. بنهیزمان هم   تیخاص  یول

 ادامه داره. ت ی ابد انهیآغار تا پا یاز لحظه  ییچه نخوا ییکه چه بخوا هیزندگ  و

 ماست و با تمام دشمنامون تا ابد ادامه داره. هیزندگ نیما. ا مثل
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