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 توجه

است و    سندهی کتاب زاده ذهن نو  نیو اتفاقات ا  یو حقوق یقی حق  یهات یشخص تمام 
(  ی او د  یس ی)ت یبوده و سازمان جاسوس یندارند.  هرگونه تشابه اتفاق یقیجنبه حق

 چیبه ه نیها بدون منظور بوده و قصد توهندارد. تمام افراد و مکان  یوجود خارج
 وجود نداشته است.  یتیمل
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 مقدمه 

 . سمیداد تا بنو  یخدا را سپاس گذارم که قدرت ابتدا

 .کنمی خاطرم بود تشکر م یکردند و بودنشان تسل امی اری که در نوشتن   یزانی عز از 

و   هایی که با راهنما یمن بود، پدر  یاز هر لحاظ حام غیدر یکه ب کنمی تشکر م یپدر از 
و از   بالمی که به وجودش م ی. پدرکردی را روشن م رمی مس  یهمچون چراغ  شیپندها

 .کنمی بودنش تشکر م ی خداوند برا

 بود.  امی دلگرم  غشانیدری ب  یها که محبت  کنمی م و خواهرم مهسا تشکر ممادر از 

بودند و با  یقیکه چهار دوست حق کنمیو محدثه تشکر م  سایآن ن،یمهسا، آذ از 
 تا ادامه دهم. شدندی م  دیام شانیها حرف 

ام کرده و    یاری  ر یمس یکه از ابتدا تا انتها  یاستاد  کنم،یتشکر م یاز خانم اکرم احمد و
 . باشدیهمواره  سرلوحه کارم م  ش یهایی راهنما 

 

 

 افتهیاول: نجات   فصل

 اول  فصل

 افته ی  نجات

@masoomtarcan 
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 *** 

 م  2012 –ش 1391سال  بهشتیارد

 ( سکو ی شهر سانفرانس -ایفرنی)کال

 الکل، چشمانم را باز کردم... ی استشمام بو با

و    دیسف یوارها ی بهتر شد. د دمیپلک زدن، د یقیاما بعد از دقا  دم،یرا تار د زی چ همه اول
 هستم!  مارستانیآن بود که در ب یالکل، نشانه   یبو

گوشت   یو بو  یسوز آتش  اورم،یخاطر برا  به زیتا همه چ دیطول کش یالحظه  چند
 سوخته...

 من زنده بودم؟!  یعنی

 کرد.  یفیر«ضعیرجیتخت نشستم، تخت  »ج یخوردم و رو  یدرد تکان با

بودم، سالم   دهیپوش یکه روز آتش_ سوز  یقیضد حر  یها خاطر دستکش به  میهادست  
 مانده بودند.  

پشت دستم که شش نقطه در وسط آن   یرنگ و توخال اهیس دیخورش یبه تتو  نگاهم
 حک شده بود، افتاد.

 !« شدی پاک م اهی س دیخورش نی و ا   سوختندی کاش دستانم هم م ی«ا  

زده به صورتم دست  بزنم،  شتاب  قیفرصت نکرده بودم ماسک  ضدحر نکهیا  یادآوریبا  
 صورتم شدم.    یرو  یهایچیکه متوجه باند پ دمیکش

 پس صورتم هم سوخته بود!  - 

 وارد اتاق شد. یدر شوک بودم که پرستار هنوز 

 زد.  یمن لبخند کم رنگ  دنیبسته بود، با د یبورش را دم اسب ی که موها پرستار
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 نگرانت بود.  یلیبرادرت خ  ؛یپس بالخره به هوش اومد  زم،ی عز -

 من که برادر نداشتم!«  »برادرم؟

 و گفت:   ترآمدک ینزد   نهیفقط نگاهش کردم. با طمأن یگفتن کالم بدون

 حالت چطوره؟  -

 .  دمیشک یق یدهانم را قورت دادم و نفس عم آب

 ! سوزهی پوست صورتم م -

نقش    شی لب ها  یکه رو  یو لبخند  دیدرخشیدر صورت مهربانش م  اشی آب  چشمان
 آرام گفت:   ییکرد و با صدا  کی . صورتش را به من نزدکردی بسته بود آرامم م

 سوخته!   یپوست صورتت کم ،یکرد  هیچون گر  -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 زش... یلی... خیلیخ -

 حرفم را قطع کرد و گفت:  تی قاطع با

و از   شهیصورتت انجام م  یرو  کی پالست ی. فردا صبح هم جراحینه، اصال زشت نشد -
 . یشی تر مقبل هم  خوشگل 

 باعث آرام شدنم شد. یتا حدود  اش،ی ذات  آرامش

 . ادیبرم، تو هم استراحت کن تا برادرت ب گهی من د -

 فکر فرو رفتم.  از اتاق خارج شد،  به پرستار

بران باشد، اما احتمالش   ایکاروئل  دیکه بود؟ شا  خواندی که پرستار او را برادرم م ی»کس
  نیرا برهم بزنند! قرار بود از ا  ز یکار همه چ نی کم بود که بعد از آن همه دردسر، با ا یلیخ

 خارج شوم؟«  یکشور لعنت  نیبه بعد چه کنم؟ چطور از ا 
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فکر و   یایداشت؛  از دن دهیورز   یکلیکه قد متوسط و ه یاله سا یورود مرد حدود س با
 آمدم. رونیخود ب الیخ

 حالت چطوره؟  فر،یسالم جن -

 که بود؟!«   گر ید فری! جنفری»جن

 . ستادی طرفم آمد و کنار تختم ابه   د،یکش  اشی کم پشت جو گندم یبه موها یدست

 ؟ یبرادرت خوشحال نشد  دنیاز د  ؟یگینم یزیچرا چ فریجن -

آن همه باند   ر یکردم لبخند بزنم، اما مطمئن بودم ز  یراه، فعال تظاهر بود، پس سع تنها
 از لبخند وجود ندارد.  یاثر

 بودم؟  هوشی ب  یکه من از ک یبگ یخوا یخوشحال شدم، نم دنتیازد  یلیچرا، خ -

ام را  گش  توجهرن یازد، تازه چشمان قهوه  یبه لب نشاند و چشمک  یمضحک لبخند
 جلب کرد. 

رو برات  زیخونه، همه چ میبرگشت یانجام بشه، وقت  کتیپالست یبذار فردا جراح -
 ؟ی. خوبه جندمیم  حیتوض

 داشتم؟«   یجز صبر کردن راه »مگر

 باشه. -

 بود؟«   ی»اسمش چ 

 نبود! بایزد که اصال ز  یسکوتم شد و لبخند  متوجه

 !دهی کردن خواهرش انجام م یراحت زندگ یبرا  یهمه کار کلیِبدون که ما فر،یجن -

 کرد؟ ی م ینیقدر فلسفه چبود. پس چرا  آن   کلیاسمش ما  پس

 جا برخاست و به سمت در رفت، قبل از بستن در گفت:  از 
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 ! یدار کی پالست یچون فردا جراح یشبه، بهتره بخواب ازدهیساعت   -

 شد؟  ادیز  یبه صورت ناگهان یسوز در فکر فرو رفتم.»چرا   آتش   کلیرفتن ما  با

 مرا نجات داده بود؟   یکس چه

 بودم؟  هوشیکه  ب شدی روز م چند

 شد؟  دایاز کجا پ  کلیو کله ما   سر

 داد؟ ی مرا م کی پالست یهنگفت جراح نهیهز  یکس چه

 بودم؟  سکویهنوز در سانفرانس ایآ

   کردم؟«ی چه م  دیبه بعد با ن یا از 

صبر   دی نداشت؛ با خود گفتم با  یا  دهیفا ن،یاز ا  شیفکر کردن ب دم،ی کش یقیعم نفس
 کنم! دایرا پ میهاکنم تا پاسخ تمام  سوال 

کردن مهران،   دایو پ رانی که در دلم بود، برگشت به ا ید یام یتنها کور سو  انیم  نیا در
 داشتند!   تیاهم میبرا  ایکه در دن یبود. تنها کسان مانینرجس و نر

 *** 

 بودمش، به عقب برگشتم. دهیکه روز قبل د  یپرستار یصدا با

 اتاق عمل ؟   میکه بر  یاآماده  -

 تکان دادم.  دی را به نشانه تأ  سرم

 هم نداشتم که انجام بدم.  یام ، هرچند کارآره آماده  -

   ن«یلیمیماکس  ایام را جلب کرد »سوفلباسش بود، توجه کتیات  یکه رو  اسمش

 کرد.  یتصنع یاخنده  ای سوف
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 اتاق عمل هم آماده است.  م، یبر ایب ؟ی سرد  قدرتون یدختر، چرا  ا  -

 نگفتم و به دنبالش راه افتادم.   یزیچ

کاش زود تر از  یانجام شود؟ ا   یصورتم عمل جراح  یامروز قرار است  رو  یعنی
 بروم!   مارستانیب

بعد  چند نفر که با پرستار مشغول صحبت شدند، رشته افکارم پاره شد. یصدا   دنیشن با
 : دمی پرس مارستان،ی ب یراه رفتن در راهرو  نیها  حکوتاه آن  یگوو از اتمام گفت 

 برادرم کجاست؟   -

 ! کردمی م یخوب نقش باز  چه

   شه؟«یعملت تموم م  ی:  »کدیصبح زود اومد و کارات رو انجام داد، بعدش هم پرس -
 .« ادیم  دنتیگفتم ساعت سه بعد از ظهر. اونم گفت:  »همون موقع به د

شدم.  ی کاوریوارد اتاق ر ایسوف   یی. با راهنما می نگفت یزیتا اتاق عمل را چ ریمس  ادامه
کمکم کرد تا   ای بود. سوف  دیو سف یآب ره،یسبزِ ت  یهااز رنگ  یبیاتاق ترک  لیتمام وسا 

 گفت:  اتاق عمل را بپوشم و بعد  یهالباس 

 . ادیتخت دراز بکش تا دکتر ب  یرو -

 *** 

 را باز کردم.  میهاسطح صورتم چشم ی حس سوزش رو با

  کل یهستم که در آن قرار داشتم. ما  یبه اتاق متوجه شدم در همان اتاق قبل ینگاه با
 کنار تخت نشسته بود.   یصندل  یرو

 باز شدن چشمانم، گفت:  دنید با

 ؟ ی هوشیچند ساعته که  ب یدونی م ؟ی شد  داریبالخره ب -
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شدم. با    های چیکنم که باز هم متوجه باند پ سی نگفتم، خواستم با زبان لبم را خ یزیچ
 دارگفتم:خش  ییصدا 

 ساعت چنده؟  -

 رنگش را در حدقه چرخاند. یاقهوه  چشمان

 شه؟ی از ساعت سه عصر تا هشت شب چند ساعت م -

 ! نیبود،  هم یآدم مزخرف جدا

تخت تکان خوردم که    یرو یو عضالت بدنم گرفته بود، کم کردی م  صورتم درد پوست
 وارد اتاق شد. یپرستار

 نبود! ای که سوف فیح

حرف از اتاق خارج شد. خطاب به   گونهچ یبدعنق احواالتم را چک کرد و بدون ه  پرستار
 گفتم:  کل یما 

 شم؟ ی مرخص م یک -

 باال انداخت.  یاشانه

 پس فردا. ای فردا  -

 رو داده؟  مارستانیب هنیهز یک -

 من  -

 را باال انداختم. مینشانه تعجب جفت ابروها به

 ؟ یرو چه حساب -

 صورتم آورد.   کی زد و سرش را تا نزد یمرموز  لبخند

 !فریجن یکنی بعد جبران م نکهیرو حساب ا  -
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 *** 

مرخص شدم. تنها   مارستانیاز ب  شانیپر یفرسا با افکاراز گذشت سه روِز  جان  بعد
  دیبه من ثابت شد با انی جر  نی بود که با ا ایسه روز شروع رفاقتم با سوف  نی حسن ا

 دست و پا کنم.  قیرف کیخود  یزود برا  یلیخ

 طرفم آمد.را گرفت و  به ص یبرگه ترخ کل یما 

 خونه. م یبر میتونیکارت تموم شد، م  -

 و بدون حرف اضافه به دنبالش راه افتادم.   دمی کش یقیعم نفس

 نی از بهتر یکیدر انداختم که با نام   یبه باال ینگاه میکه خارج شد مارستانیب از 
 مواجه شدم. سکوی سانفرانس  یهامارستان یب

 درمانگاه بودم!  نی و در بهتر سکویهنوز درسانفرانس پس

 بود! دیکه بع کلیاز ما شد؟ی را متحمل م هانه یهز  یچه کس یراست به

 .میستاد ی ا  نگیکنار در پارک 

 . ارمیرو ب نیبمون تا ماش نجایا فریجن -

 دادم.   هیتک  واری تکان دادن سرم اکتفا کردم، چشمانم را بستم و به د به

 رنگ بود. یاسمارت فورتو آب  کی به خودم آمدم.  نیبوق ماش یلحظه بعد با صدا چند

 سوار شو. ،یجن یه -

  نی ماش نی صاحب ا   نکهیا یادآوریام گرفت، اما با  خنده   نیکوچک ماش زی سا خاطربه 
 گفت: کلیکه شدم ما  نی. سوار ماشدیرا داده، خنده از لبم پر کش یجراح  نهیچگونه هز

 . ستیمعلوم ن یزی چ هایچیباند پ نیا  ری. هرچند که ز مید یات رو دچه عجب!  خنده  -
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شدم که    ره یپشت دستم خ اهیس دیرا به حرکت درآورد  و من به تتو خورش نیماش
 گفت: کلیدوباره ما 

 !  ییبا یز  یچه تتو -

 گرم کردم.  سکوی مردمان شهر سانفرانس  دنیرا ندادم و سرم را به د جوابش

 : دمینه چندان کوتاه، پرس ی از سکوت بعد

 ؟ یبد ح یتوض یخوا ینم -

 کرد.  ینوچ نوچ

 گفتن ندارم.   یبرا  یاد یز  زیچ -

 کردم.   یدار یرا درحدقه چرخاندم و سکوت معن چشمانم

 زد و در ادامه حرفش گفت:  یمن شده بود، لبخند مضحک یکه متوجه کالفگ کل یما 

مرد جوون تو رو که    هیافتاد،   مارستان یب نی گذرم به ا شیحد بگم که هفته پ نیدر هم -
 آورد. رونیب یرنگ یمشک ن یاز ماش یو سوخته بود  هوشیب

صحنه نگاه    نی زده شده بودم و با تعجب به ا.  وحشت ستادمیتو از حرکت ا  دن یبا د  من
متوجه نگاه کنجکاو و متعجب من شد، صدام کرد و خواست که با کمکش    ی. وقتکردمی م

درمانت رو هم بهم  یهانه یببرم، صورتت کامال سوخته بود. هز مارستانیتو رو به داخل ب
عکس   هی   یدفتر و خواست که بگم برادرتم و بعد از جراح کی پول و   یمقدار  داد و البته

ات رو  مدت برات  شنناسنامه   هیکه بهم داده بفرستم تا بعد    یلیمیبه آدرس ا رمیازت بگ
 بود.   نیکالن... کل ماجرا هم فری بفرسته. با اسم جن

 . دمیهم فشردم و لب گز   یرا رو  میهادندان  

 بود؟  یاون... اون مرد چه شکل -

 .دیچیپ یمی قد  یا کوچه چیپ در
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 بسته بودشون.  یموهاش بور بود و دم خوک -

  کلینجات جان من جز اعتماد به ما یکه او برا   دانستمی کاروئل بود!  »خوب م پس
 محدود بود«    یلیسپردن من به دست فرد مورد اعتماد خ  یفرصت برا راینداشت، ز  یراه

 کار کنم؟  ی چ دیحاال من با -

 به من انداخت.  ینگاه میپارک کرد و ن یمیخانه قد ک ی  یرا جلو  نیماش

 . یمن کار کن یبرا  یتونی م  یاگر بخوا  -

 شدم.  رهیخ کلیبه ما  ی کنجکاو با

 ؟ یچه کار -

 شد.  ادهیرا باز کرد و پ نیماش در

 .گمی شو، بعد بهت م ادهیفعال پ -

رفتم. راه   یمی قد  یاشدم و به طرف خانه ادهیپ  کل یکوچک ما  نیآشفته از ماش یذهن با
ها  که مدت  یمن یباغچه گل بود. برا  یتا در خانه ادامه داشت و دو طرف راه سنگ یسنگ
 بود! ر ی _ نظیمنظره ب نیا   کردم،ی م یزندگ یمکان سازمان   کیدر 

در را باز کرد، قبل از ورود به عقب برگشتم و باز    کلیما   م،یدیرس یازنگ زده  یدر فلز به
 به باغچه پر از گل انداختم. یهم نگاه

  باغچه پرگل و در زنگ زده!  ،یمیخانه قد کردم؛ی ها را درک نمتفاوت  نیا  واقعا

  ییرا یام را جلب کرد، بعد پذخانه شدم، اول از همه آشپزخانه کوچک ته خانه  توجه وارد 
گرامافون    کیرفته پر شده بود،   دست مبل زوار در  کی که با   یاآشفته نه چندان بزرگ و 

  یروبه رو وارید  یکه رو نچیو چهار ا  ستیب ونیز یقرارداشت، تلو  یی را یکه در گوشه پذ
ها کنار  از آن   یکیها کنار هم قرار داشتند و  سه در که دو تا از آن  بود،ها نصب شده مبل 

 بود. یدر ورود
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 ؟ ی نیبش یخوا ی. حاال نمیکرد  ینه رو بررسمطمئنم کل خو -

 آن نشستم و بالفاصله گفتم:  ی رنگ وسط هال  رفتم، رو یا طرف مبل تک نفره قهوه  به

 دفترم رو بده!  -

رفت که در کنار  یرنگ یاز دو درِ مشک یکیزد و به طرف   یشخندیباال انداخت، ن ییَابرو 
  یبرگشت، در دست راستش دفتر من بود . رو قهیهم قرار داشتند. بعد از گذشت چند دق 

 گفت: ینشست و با لبخند مضحک میمبل دونفره رو به رو 

 ؟ ی نوشت ی! عربدمینفهم یزیدفتر رو سر و ته کردم چ  نیمن هر چقدر ا  -

 باال انداختم. یاشانه

 نه، عر...  -

 . میرا بگو تمی شدم که مل مانیپش یصورت  ناگهان به

 نه عرب!  ام،ی من  عراق -

 باال انداخت. ییَابرو 

 هوم، خوبه!  -

 خوبه؟  یچ -

 داد و چشمانش را بست.  هیرا باز کرد، به مبل تک دستانش

 عربن!   هامی مشتر   یچون بعض خوره،ی به درد کار من م  یبلد یعرب نکهیا -

 ! ستی ش چبود تا متوجه شوم کار  یجمله کاف  کی  نیهم

 ه؟ یمگه... مگه کارت چ -

 زد. یپوزخند
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 !یکه متوجه نشده باش  یتراز اونباهوش  -

 ام را رها کردم، پس در کار مواد بود!حبس شده  نفس

 کار کنم؟  یبرات چ دیمن با  -

هم تو معامالتم با عربا    یو گاه یکنی رو برام جابه جا م زایچ یوقتا، بعض  یگاه -
 !یشی مترجمم م

 خانه چرخاندم.   فی کرم رنگ و کث ی وارهای را حول د نگاهم

  نجایداشتم؟ اما من با آن مشقت فرار نکرده بودم که در ا یبا او راه یجز همکار مگر
 پول داشته باشم! دیبرگردم، اما اول با  رانیبه ا  خواهمی مواد شوم. من م  یساق

 . دمیکش یقیافسوس نفس عم  با

 کارم رو شروع کنم؟  یاز ک  دیمن با  -

و   ادیاصال بگو به اون پرستاره ب ،یکنی صورتت رو باز م یچیباندپ  نده یتو چند روز آ -
 .یکنی برات بازش کنه، اون وقت کارت رو شروع م

 مهار کردن بغضم، آب دهانم را قورت دادم.  یبرا 

 استراحت کنم؟  تونمی من، من کجا م -

 بود که واردش شده بود، اشاره کرد.  یکه جفت همان در یرنگ یدر مشک به

 .ی اونجا بمون یتونیراه داره، م  یروونیش  ریپله هست که به اتاق ز راه   هیاونجا  -

  ییهاسرم را به نشانه مثبت تکان دادم و به طرف در رفتم، در را باز کردم که با  پله  فقط
  یکردم تا به در کوچک چوب یرا ط  یچوب یهاشدم؛ پله َنم مواجه یروشن و البته بو مهین

 " باز شد. ژ« ی»ق  ی را فشردم، در با صدا  رهی . دستگدمیرس
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چراغ خواب که    کیتخت زوار در رفته و   ک یبه همراه   ،ینه متر بایاتاق کوچک تقر   کی
 کنار تخت قرار داشت.

پنجره کوچک کنار   اتاق به خاطر  ینصب شده بود. فضا  یانهی در آن آ یکمد که رو  کی
 روشن بود. یتخت تا حدود

 را در کمد گذاشتم که متوجه وجود دو دست لباس نه چندان نو در کمد شدم. دفترم

 را کرده بود!  ز یفکر همه چ کل یما 

 . ستمی ام نگرشده  یچیو به صورت باند پ  ستادمی ا نهی آ یبه رو  رو

از صورتم بودند که از پشت     ییتنها اجزا رنگمی ب  یها روشنم و لب  یاقهوه  چشمان
پشت دستم   اهیس دیبودند. دست راستم را باال آوردم و به خورش هامشخصیچیباندپ

نقطه در مرکز شش  نیهفتم  یشدم، شش نقطه در مرکز آن قرار داشت، اما جا رهیخ
 بود.  ینقطه خال

تخت نشستم   یو رو زدم  ی نقطه پاک شده بود، پوزخند نیچرا هفتم نکهیا  یادآوری با
 داد!  یبد  ر«یج ری»ج یکه صدا 

 نداشتم!  یجز تحمل راه  فعال

 *** 

 روز بعد چند

کرد و با   های چیباند پ دنیرا برداشت، شروع به بر یچیتختم نشاند، ق  یمن را رو ای سوف
 گفت:  جانیه

واکنش خودت   خوادی دلم م  نی. همچننمیرو بب اتافه ی ذوق دارم  ق  یلیمن خ فر،یجن -
 .نمیرو بب

 اضطراب آب دهانم را قورت دادم.  با
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 ! نمیرو بب دمیجد افهیدارم تا ق جانیه ی لیمن خودمم خ -

  رهیآشفته به پنجره کنار تختم خ یباندها کرد. با ذهن دنیکرد و شروع به بر  یا خنده
 مواد شوم.   یشدم، از فردا قرار بود ساق

 »از چاه در آمدم و در چاله افتادم.«   

 تموم شد!  -

 صورتم گذاشتم، پوستم صاف صاف بود.  یلرزانم را رو ی هادست 

  امینیصاف و روشن تر از قبل، ب  ی. پوستستادمی ا  نهی آ یبلند شدم و جلو ایکمک سوف با
  میبروهانکرده بودند، اما َا  یچندان   رییتغ  میهاتر شده بود، لبکوچک   یاز قبل اندک زین

 بودند و قصد مرتب کردنشان را نداشتم.  ارآشفتهیبس

 نبود! دایدر آن پ یاز  »اوس«  فرار  یام عوض شده بود و اثرچهره    یصورت کلبه 

 تو!  یدختر، چقدرخوشگل یوا  -

  کیبه   میافتاد، طول موها   میبه خودم آمدم و تازه چشمم به موها ای حرف سوف نی ا با
کوتاهشان   مارستانیسوخته بودند و در ب م یآن بود که موها یکه نشانه دیرسی سانت نم

 برگشتم.  ای به طرف سوف یتصنع یکرده بودند. با لبخند 

 . زمی ممنون عز -

 . میطرف در برگشتدر اتاق،  به یصدا با

 چ...  یجن -

 شد.  رهیبه صورتم خ هیمن حرفش را قطع کرد و چند ثان  دنیبا د کل یما 

 گفت:   کلیا خطاب به م ای سوف 
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 یچه شکل نمیتا من بب دیندار  یعکس ازجن هی با قبل  فرق کرده؟   یلیخ یچهره جن -
 بوده؟ 

 .دیکش شیموها  ن یب یدست کل یما 

 !مینه، ندار -

باند   نکهینداره و ا  یواقعا خوشحالم که صورتت مشکل ،یخطاب به من ادامه داد: جن بعد
 .یرو برداشت هاتیچیپ

 پوزخندم را گرفتم. یجلو

جلب توجه   یبرا یسوختگ  ای زخم  یجا  اشیکه چهره ساق  شدیهم خوشحال م  دیبا
 به کارش برسد! یبه راحت تواندی ندارد و م

 .کلیممنون ما  -

 .دیدستانش را بهم کوب   یبا خوشحال ای سوف

 ؟ یبه خاطر خواهرت ما رو به صرف ناهار مهمون کن  یخوای نم کلیما  -

 چرا که نه! -

. تا شب در میو ناهار خورد  می رفت نی رستوران سطح پا کی به  ای و سوف کلیهمراه ما  به
دادم   حیاما ترج نم،یرا بب ت«ی »پل گلدن گ  خواستی و من چقدر دلم م  میشهر قدم زد 

 روز تنها به آنجا بروم.  کیکه 

 *** 

 ؟ ی رو که بلد  های نیمحله چ ن،یبب -

 در حدقه چرخاندم.چشمانم را   یحوصلگیب با

 ؟ یکجاست، خب که چ دونمی م  کل،یآره ما -
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 . رنیگیو مواد رو ازت م انی. اونجا میبه بعد مواد به اونجا ببر نیتو قراره از ا -

آشپزخانه بلند شدم.  یغذاخور زی کهنه م یصندل  یو به سرعت از رو   دیپر میدر گلو قهوه
 آب  دستم داد. یوانی ل  کلیکماکان در حال سرفه بودم که ما 

 ! یبخور تا نمرد  -

 حالم بهتر شد. یقی لرزان آب را گرفتم و خوردم. بعد از دقا یدستان با

 !ینیبلدم، نه چ  یو عرب  یسی من فقط انگل ؟یگی م یچ  یامتوجه  کلیما  -

 . داد هیتک یچوب یکرد و به صندل یا خنده

 االتیساکن ا  یوقت کننی بلدن و صحبت م ی سیاونا هم مثل من و تو انگل وونهید -
کردن تا   ری رو اج ینیدو سه نفر چ له،ی! درضمن اونجا فقط مکان تحو کانیمتحده آمر 

 باشه.  یموقع رفت و آمد به اونجا جلب توجه نکنن و براشون عاد

چرک   آشپزخانه  یوارها یه دنشستم و ب یصندل  یکردم، رو  سیلبم را خ یزبان کم با
 شدم. رهیخ

 ؟یجن یگی نم یزیچرا چ -

 .دمی کش  قیعم یباال انداختم و نفس یاشانه

 برم؟  دیبا یک -

 اش حلقه کرد. را دور فنجان  قهوه  دستانش

  ادیکوتاه م -قد انسال یزن م هی  سا،ی محله وا ی . همون در ورودیبر  دیامروز عصر با  -
 .یدی بسته رو بهش م یپول رو که گرفت شت،یپ

 . دمیکش یقیافسوس نفس عم  با

 باشه! -
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 به من انداخت. ینگاه یرچشمی و ز  دیاش نوشاز  قهوه  یا جرعه

 ؟ یدی انجام م یبوده که به خاطر فرار از اون هر کار یات چمگه تو  گذشته  -

 خوردم!  جا

 ! کردمی ام  فرار مبود که من از  گذشته  دهیپس او فهم 

 زدم.  یرا نباختم و پوزخند خود

درموردش    گهی. پس د ستیتو بهتر نباشه، قطعا  بدترهم ن  یکارها  ندهیگذشته من از آ -
 نپرس و نگو!  یزیچ

 کرد.  ینوچ نوچ

 نگذاره!  ریکار االنمون تاث  یات روگذشته  دوارمیفقط ام پرسم؛ی نم گهیباشه د -

گذاشتم وآن   یمیقد  زی م یرفت. سرم را رو  رونیز اتمام صحبتش از جا برخاست و با بعد
 دستانم فشردم. انیرا در م

 سردرگم بودم!  یلیخ

 شود؟ یکلبه وحشت چه م نیچه کنم؟ عاقبتم در ا دیبا 

و ظهر    رفتیم  رونیهر روز صبح از خانه ب کل ینبود. ما  یجز تحمل و صبر راه قتیحقدر
   رایو از برگشتش خبر نداشتم؛ ز  رفتی و باز هم م ماندی عصر خانه م  تا گشت،ی برم
 که من در خواب بودم. آمدیم  ریقدر دآن 

انگار   م،ی بودم و هر کدام به کار خود مشغول بود  دهیاز او ند   یچند روز رفتار بد نیدر ا 
کاروئل   کاشی نبود. ا  یمراقبت از من به او داده بود، مبلغ چندان کم ی که کاروئل برا یپول

 .شدمی نم یتا مجبور به مواد فروش دادی آن پول را به خودم م

هر   انینداده بود تا به من بدهد؟ جر  کلی از کجا معلوم که کاروئل آن پول را به ما  اصال
 .آمدی از دست من بر نم  یکار گریچه بود د
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نداشت؛   یاده یفا یکار زیتا عصر خودم را با مرتب کردن خانه سرگرم کردم، هرچند تم 
 و از نو ساخت!"   دیکوب  دیخانه را با نی"ا 

چشمانم گذاشتم، چند   یو ساعدم را رو  دمیمبل سه نفره دراز کش یرو  یخستگ با
با بسته   کلینشستم که ما میسر جا  عی در آمد. سر   یدر آن حالت ماندم که صدا یا قهیدق

 در دست چپش وارد خانه شد. یرنگ یمشک

 وقت رفتنته!  ؟ یچرا آماده نشد  -

 و از جا برخاستم.  دم یگز  لب

 .شم ی االن حاضر م -

درآوردم و    یرنگ یدار طوسدکمه راهنی را ترک کردم و به اتاقم رفتم، از داخل کمد پ حال
  یو کاله کپ طوس  دمیکوتاهم کش یا به موه  ی. دستدمشیپوش یخی  نی ج کیبه همراه  

 سرم گذاشتم و از اتاق خارج شدم. یرا رو 

گذاشت و به آن اشاره   نیج فی بسته را داخل ک کلیکردم. ما  یکیرا دوتا   یچوب یهاپله 
 کرد.

 .یدی رو به همون زنه که صبح گفتم م فیک نی بسته داخل ا ا،یب -

 به نشانه مثبت تکان دادم.  یسر

 ! دمیباشه فهم -

 زدم. رونیو از در خانه ب  دمیرا پوش  ی رنگ یمشک یکتون

  ری زدم و مس یکه در دو طرفش قرار داشت، لبخند  یاو باغچه  یراه سنگ دنیباز هم با د 
  ابانیزنان به سر خنبود پس خودم را قدم  یراه چندان ابانیکردم. تا سر خ  یرا ط یسنگ

شدم که کاله   ینقش زی به پشت سرم انداختم که متوجه پسر ر ینگاه ی چشم ری رساندم. ز 
 مه پوشانده بود.  یصورتش را تا ن  شرتشیسو 
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پر از مواد همراهم بود، با    فی که به خاطر ک یبدون توجه به او با تمام ترس و اضطراب 
 رساندم. هاینیخود را به محله چ یتاکس

بود،  ین یچ یهاکه مثل سقف خانه  ام را جلب کردمحله توجه   یاز همه دروازه ورود اول
دروازه بزرگ بود که دو دروازه کوچک   کی ها قرار داشتند و در کل  آن  یرو  ییدو اژدها طال

 در سمت چپ و راستش قرار داشت.

 شدم،  هوا سرد بود.  رهیدرحال غروب خ دیو به آسمان و خورش دمیکش یقینفس عم 

 آمده بودم!  رونیو کاله کپ ب  راهنیپ کی با  یدانم با چه عقل  ینم

 به عقب برگشتم.  شدی م  کی که لحظه به لحظه نزد ییها قدم   یبا صدا 

بسته بود، لبم را   یرا دم اسب اشی جو گندم یکه موها یقد کوتاه ی نیخانم چ دنید با
 و گفت:  ستادیتمام کنارم ا  یرا فشردم. زن با خونسرد  نمیج ف یو دسته ک  دمیگز

 ؟ ی فرهستیتو جن -

 باعث شد، صورتم را جمع کنم.  اشیسی افتضاح  انگل جهله

 آره، خودمم.  -

 شد.  رهی و در چشمانم خ  دیکش  یرنگش دست یالبه کت قهوه  به

 . یدار ییبایز  فیک -

  یخم شد و با صدا  زیافتاد او ن نیزم یکه رو  فی را رها کرد، ک اشی مشک فی ک سپس
 .میتا جا به جاشون کن نیرو بنداز زم فتیادامه داد: تو هم ک یآرام

  فی وارد کردم و ک  فیبه دسته ک یگریشد، با استرس فشار د  شتریب ش یقلبم از پ ضربان 
 انداختم.  نیرا به زم
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را   نیج فی رنگ را به دستم داد و دسته ک یمشک  فی را برداشت و بلند شد، ک هافیک زن
ها  را باز کردم و از وجود دالر یمشک   فیک پی لرزان ز  یاش مرتب کرد، با دستانشانه  یرو

 مطمئن شدم. 

صورتش    یها و چروک  نیزد که چ یشدم، لبخند  رهی خ اشی ترس به چشمان  بادام با
 نشان از سن نه چندان کمش شد. 

 .یبر یتونی تموم شد. حاال م  ؟ی اضطراب دار قدرن یبارته. چرا  ا  نیدختر معلومه که اول -

کردم و از آن محله خارج  دای راهم را پ ینیرهگذران چ نی دهانم را قورت دادم و ماب آب
 .زدمی رو قدم م اده یدر  پ یشده بود و من با ترس کمتر  کی تار  یشدم. هوا تا حدود 

ها بود  مدت   رایز  شد،ی نم امی اتفاق باعث ناراحت  نیاما ا کردم،ی با مردم برخورد م یگاه 
لذت  م یو قدم زدن برا هاابان یاجتماع دور بودم و حاال بودن در خمردم و    نیکه از ا

 بخش بود.

ندانستم، پس به خانه  زی پر پول جا  فی ک نیها را با ا  ابانیماندن در خ ن یاز ا شتریب
 در را باز کرد.  کلی به در زدم که ما  یا برگشتم. چند ضربه

 .یو رفت  یچوندیرو پ فیکه ک  کردمی فکر م نی کم داشتم به ا کم ،ی برگشت ری چقدر د -

 زدم و وارد خانه شدم. یپوزخند

  کرد،ی م بمیکه تعق یکه متوجه پسر یفرض کرد  قدراحمقن یمن رو  ا   یجد  کل،یاوه ما  -
 نشم؟ 

 مبل تک نفره رها کرد.  یمحسوس در را بست وخودش را رو یلبخند  با

 ! یهم باهوش یلیخ ،ینه، خوشم اومد که باهوش -

نابغه هک بودم پس قطعا باهوش بودم!«    کی ه لب نشاندم.  »من ب یگرید پوزخند
گرفتم، وارد اتاق شدم   شیرا در پ یچوب یها پرتاب کردم و راه پله کلی را به طرف ما فیک
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باعث شد چشمانم را    ر«یرجی»ج  یکه صدا  دمی تخت دراز کش یها روو با همان لباس 
 محکم ببندم. 

 شد؟ یمزخرف چه م  یزندگ نیا  ی انتها  یجد 

آرامش حدس   یهاقدم  یدر اتاق بلند شد، از صدا  یپهلو به آن پهلو شدم که صدا ن یا از 
زدم و   ی مواجه شدم. لبخند ای باشد؛ به طرف در برگشتم که با لبخند سوف ا یزدم که سوف

 گفتم:

 .ای سوف  یراه گم کرد -

 تخت نشست. نازک کرد، کاله بافت کرم رنگش را   درآورد و لبه  یچشم پشت

 .معرفتی ب  یریگی سراغم رو م یلینه خ -

 .دمی کش یقیعم نفس

 ات رو گم کردم.شماره   -

 شد. رهیشده در چشمانم خ زیچشمان ر  با

  یلی! رفتارتون خدیستیخواهر برادرها ن هیاصال شب د،یمشکوک یلیشما دو تا خ ییخدا -
 .بهیعج

 .دیعد با ذوق دستانش را به هم کوبادامه نداد، اما چند لحظه ب زی نگفتم و او ن یزیچ

عمارت والت   می. برمیتو شهر بزن یدور میتا صبح با هم بر مونمی م  نجایمن امشب ا  -
 و...  هاینییمحله چ ،یاستو  اچهیآلکاتراز، در رهی جز ت،یپارک گلدن گ  ،یزنید

  توانستمی آن محل بودم پس نم یزدم؛ من ساق یپوزخند هاینینام محله چ دنیشن با
 به آنجا بروم!  ستیتور  کی مثل  

  م؟یجاها رو بر نیفردا تمام ا  یخوا ی منم سوار بشم. تو م سایعجله؟ وا  نیکجا با ا  -
 م؟ یتونی م  یفکر کرد یجد
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 . دیتختم جا داد و کنارم دراز کش  یداد، به زور خودش را رو نیرا چ اشینیب

 فردا؟  می. کجا بر یاصال هر جا تو بگ م؟یچرا نتون  گه،یآره د -

 پرت نشود.  نی تخت به پا یاز رو   ایجمع کردم تا سوف یرا کم خودم

 . ت یگپل گلدن  میبر -

 نداره! یزیچ  نی؟ اونجا که جز آب و ماش  تیگچرا پل گلدن  -

 .دمی کش یقیعم نفس

 من اونجارو دوست دارم.  -

 .میبر  یگی ، اصال هرجا تو م تیگپل گلدن  میباشه، بر -

 م؟ یتخت بخواب نیا  یرو  میتونیم  یبه نظرت من و تو دو نفر ای سوف -

 م؟ یآره، چرا نتون -

 م؟ یهم بخواب شی و پ  م یبذار نیزم ی که لحاف و بالشت رو رو هینظرت چ -

 زد.  یتخت بلند شد، کتش را در آورد و چشمک  یرو از 

 .هیخوب شنهادیپ -

کتش را تا کرد تا   زین ای انداختم. سوف نیزم یو بالشت را رو یجا برخاستم و رو تخت از 
 گفت:  ایکه سوف میشد  رهیو به سقف خ  میدیدراز کش نیزم یسرش بگذارد. هر دو رو ریز 

 ؟ ی بیقدرعجنی تو چرا  ا فر،یجن -

 کردم.  یا خنده

 چطورم؟  یعنی! بیعج -

 .دی کش یقیعم نفس
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 . بهیعج گهیهم با هم د  کل ی رفتار تو و ما یحت  ،یمتفاوت یلیخ -

 . دمیگز  لب

 بگم؟  یچ یانتظار دار -

  دایسر و کله_ اش پ گهیو د  مارستانیکه تو رو آورد ب یاون مرد  ؟ی چرا سوخته بود  -
 بود؟  ینشد ک

 دهانم را قورت دادم. آب

  که رسهی روز م هیها رو نپرس. مطمئن باش سوال  ن یفعال ا کنمیخواهش م  ،یسوف -
 . تونمی االن نم  یبهت بگم، اما جد 

 کرد.  یمضحک خنده

 شیمخف طورن ی که  ا یدار  یات چمگه تو  گذشته ؟یزنی حرف م لمایف نیچرا مثل ا  -
 ؟یکنی م

 سکوت ادامه داد   ینگفتم که بعد از اندک یزیچ

 .دیستیخواهر و برادر ن کلیتو و ما دونمی من م یراست -

 موضوع را متوجه شود. نی باهوش ا یای نبود که سوف یبیعج زیچ

 زدم.  یلبخند

 ام  کم شد.شونه یدروغ از رو  نیبار ا ینیحداقل سنگ ، یدیخوبه که فهم -

 کردم. نیرا تحس ای سوف  یدگیحد فهم  نیو من بارها در دل تا ا  دیخند

 .میقدم بزن تیگپل گلدن  یرو دیبخواب که فردا صبح تا شب با ریبگ فر،یجن -

شب را تا صبح   نیچن نیو ا  می د یصحبت خواب یو بعد از اندک   میدیهر دو خند  لیدلیب 
 .میسر کرد 
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 *** 

 پاشو یجن ،یجن -

خوردم و چشمانم را باز کردم که با چهره حق به جانبش   یتکان میدر جا ایسوف  یصدا با
 مواجه شدم.  

 ! ازدههی ؟ ساعت  یشی نم داریچرا ب  ؟یکنی نگام م طور ن یچرا  ا یجن -

 . دمیکش یاازه یخم

 هوم... -

 دختر!  گهی َاه، پاشو د -

 .دم ی کوتاهم کش ی به موها یاز جا برخاستم و دست یسست با

 سوختن!   شیخوشرنگ که تو آت ییو طال یخاک  ی موها نی ا  فیح -

 . دمیخند  ایحرف سوف  نیا به

 . میبخور یزیچ هی م یبر  ایب ال،یخیب  -

 .میها به آشپزخانه رفتکردن پله یو بعد از ط م یاز اتاق خارج شد 

 رفته بود. کلیرا شکر که ما خدا

 او نشستم.    یقهوه درست کردم و روبه رو زینشست، من ن  یصندل  یرو  ای سوف 

 ! یتو فکر ؟یسوف هیچ -

 داد.  رونیرا باد کرد و هوا را صورت فوت ب شی هالپ 

 . می هم هست هیکه من و تو چقدرشب کنمیفکر م  نیدارم به ا  -
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تصادف از دست داده    کیاش  را در  تمام افراد خانواده  ایزدم، چون سوف یتلخ لبخند
 . دمیام را نوشاز قهوه  یا بود. جرعه

 شده. یشکل ن یمن و تو هم ا  یزندگ  گه،ید هیزندگ -

 کرد.  یزهرخند 

بمونم. دلم   التیا  نی تو ا یکشور و حت ن یاصال تو ا  ایشهر،   نیتو ا  خوادی دلم نم گهید -
 ! رمیبم خوادیدلم م  دیدور؛ شا  یجا  هیبرم   خوادی م

 رفتم.  ایبه سوف  ی اغره  چشم

 .رونیب میات رو بخور تا بر . قهوه یفکر کرد   یاد یز  گهید ؟یزنیم  هیچه حرف ن یا -

 تکان داد.  دی را به نشانه تأ  سرش

 باشه. -

و به همراه    دمیرا پوش روز ی د یها از خوردن صبحانه به اتاقم رفتم، همان لباس  بعد
. بعد از میشد  یو سوار تاکس  میزنان تا سر کوچه رفت. قدم میاز خانه خارج شد ای سوف
 گفت:  ایو حرکت آن، سوف  یگرفتن در تاکس  یجا

 ه؟ یپشت دستت چ دیخورش یوسط تتو  یتا نقطه  شی ش نیا یجن -

 شدم. رهیزدم و به پشت دستم خ یپوزخند

رو پاک   شونی کیمن وصل بودن. قبال هفتا بودن اما  یها به مرگ و زندگنقطه  ن یا -
 کردن. 

  نیپشت ا  یچه راز خطرناک  ده یکه او فهم دمیرس جهینت نیبه ا  ایسوف یسکوت طوالن از 
 ها پنهان شده! نقطه

 ؟ ی سوف  یچرا ساکت شد  -
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 داد. ه یتک  یتاکس یبه صندل نهیبه س دست

وصل بودن که    امی به مرگ و زندگ یگفت یجور  هی. یهست یخطرناک  یها تو منبع راز  -
کودک(   ی هالم یجنگجو در ف  یهاپشت )الک هانجا یحرف بزنم و ن گهی کلمه د هی  دمیترس

 رو سرمون و بکشنمون!  زنیاز هوا بر 

 کردم.  یا خنده

 سرمون!   زنیبر  نجاهایعده بدتر از ن هی سوال نکن! چون ممکنه   شتریپس ب -

صورت نگرفت. بعد از  نمان یب ییگوو گفت  گریکرد و تا مقصد د یخنده کوتاه زین ای سوف
  ستادهی ا  تیگنگاه متوجه شدم که گوشه پل گلدن  ک یبا   .ستادیاز حرکت ا   یتاکس یمدت

 .میشد  ادهیپ نیپرداخت کرد و از ماش ا یرا سوف هیاست. کرا

 .دمیکش یقیاحداث شده بود، نفس عم تیگتنگه گلدن  یکه رو  تیگپل گلدن  دنید با

 آرام بخش بود!  زیدر ساعت دو ظهر ن یحت آمدی که از سمت آب م یمینس 

 ! یعالقه داشته باش نجایبه ا قدرنی ا    کردمی فکر نم -

 زدم.  یلبخند

 مندم!  پل و تنگه  عالقه  نیحد به ا ن یچرا تا ا دونمی واقعا نم  ،یسوف -

 .می داد  هیتک تیگالجثه گلدن  میرنگ پل عظ یستون نارنج به

 ینیبی که م طورن ی و هم کنهی متصل م ایفرنیرو به شمال کال  سکوی پل سانفرانس ن یا -
آمار  نیشتر یپل جهان رو هم داره. درضمن ب نیتری هم شلوغه، لقب طوالن یلیخ

 جهان رو هم به خودش اختصاص داده!  یخودکش

 زدم.  یپوزخند

 ؟ ی رو به من گفت نایاالن چرا ا   یسوف -



 اه یس  دیخورش

30 
 

 .دی کش یقیعم نفس

 گفتم. تی اطالعات عموم یتو فکر کن برا  -

 .مینیآب بش کی نزد یهاکنار صخره پل  ریز  می. پاشو بر الیخ یهه، ب -

 . میپاشو بر ،یباشه جن -

 نی پا  یطوالن بیاز ش نهیبا طمأن م،یبه گوشه پل رفت ینسب یشلوغ انیدر م زنانقدم 
 تمام وجودم را تازه کرد و باعث آرامشم شد! یخنک می. نسمید یو به آب رس میرفت

  یو سع  دمیکش قی. پشت سرهم چند نفس عممیآب نشست یکیدر نزد یاصخره   یرو
پل   یکه از رو  ییها نیماش یمحو فارغ از سر و صدا   یکنم. با لبخند  یکردم ذهنم را خال

 به خودم آمدم.  ای سوف ی نگاهم را به آب روان دوختم که با صدا گذشتند،ی م

 ! یدار اجیاحت یی. معلومه که تو به تنها رمی بگ چیمن برم دوتا ساندو یجن -

را به خاطر آوردم که به همراه بال و   ییو روزها  دمیرفت. لب گز  اینگفتم و سوف  یزیچ
که هرچه زودتر بگذرند و من از    خواستی ها دلم م. آن روز میزدی پل قدم م نیا  یبران رو 
 .ابمی  ییرها  کردم،ی که کار م ی منحوس  طی آن مح

  یدادم، اما بغض لعنت بود، آب دهانم را قورت میگلو   دنیکه در حال در  یاحساس بغض با
کردند، باز هم کلمات در   دای صورتم پ  یخودشان را رو ری اشک مس ی هامهار نشد. قطره 

 دادند:   لی را تشک یشعر فارس  تیذهنم جفت شدند و دو ب

 آشفته یپر غصه دارم، ذهن یدل

 ها شکفته  ازغم ییا یدل، دن نیا در

 ست یفرا رسد کاف یمرگ مرا

 ست یاز عمرم که هنوز باق  امان
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اما باز شعر  کردم،ی صحبت م  یسیهمه مدت که با همه انگل نیبود که بعد از ا بیعج
 بلد نبود!  یمانند بال فارس  ایسرودن از خاطرم نرفته بود! افسوس که سوف  یفارس

 ! یتو آب نرفته غرق افکارت بش که ینزد  گهی دختر د -

 را پاک کردم.  میبه لب نشاندم و اشک ها یلبخند  ایسوف  یصدا با

 ؟ یسوف  یبرگشت -

 ام  کرد. روانه  یهیعاقل اندرسف نگاه

  چیهم ساندو نایدر دستش اشاره کرد[ ا  چی. هنوز تو راهم ]به دو ساندودمینه، نرس -
 هستن!  سبالی که! چوب ب ستنین

 کردم.  یا  خنده

 گرسنمه!  یلیرو بده که خ چیساندو  ؛ی زبون نیر یبسه ش -

 به شانه ام زد.  ای سوف هاچ یاز خوردن ساندو بعد

 ست؟ ین کلی اون ما ،یجن یه -

  کی متر دور تر از ما، نزد ستیانداختم. حدود دو   یاشاره کرد، نگاه ا ی که سوف ییآنجا به
. من که کردندی حضور داشتند که دو بسته را جا به جا م  گریو دو مرد د کلیآب، ما 

باهوش بود که متوجه شود   قدرزآن ی ن ایسوف شکیو ب   ستیها چدر آن بسته  دانستمی م
 ! ستی ها چدر آن بسته 

 ... یجن -

 .میدزد  اینگاهم را از سوف یشرمندگ با

 بله؟  -
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  نقدریمن فقط رفاقت با تو مهمه پس ا   یبرا  ست؛ی موضوع اصال مهم ن  نیمن ا  یبرا  -
 !یگی رو بهم م زی همه چ که رسهی م ی روز  هینکن. مطمئنم  تی خودت رو اذ

 به لب نشاندم.  ینیغمگ لبخند

 !  ای سوف -

 و گفتم:   دمیکش یقینفس عم  یناراحت با

 بوده!  میمثل تو جبران کدوم خوب  یقیوجود رف دونمی فقط گناه کردم. نم میمن تو زندگ -

 کرد. ینینمک خنده

 !میقدم بزن   سکوی سانفرانس  یهاابون یخ ی که قراره تا شب تو می، پاشو بر  الیخیب -

 

 فاجعه  کی دوم: آغاز  فصل

 دوم  فصل

 فاجعه کی آغاز 

 

 

 

 *** 

  یری اخ یهاو اتفاق  ا یبه سوف  کهی حالدر هاینیمعمول بعد از بردن مواد به محله چ طبق
خانه روانه شدم. در راه برگشت به خانه به  یکردم به سو  یافتاده بود، فکر م  میکه برا
 دو روز گذشته فکر کردم.  یها اتفاق 
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دوازده روزه، از  یدوره آموزش کی  ی او برا م،یرفت رونی ب ایکه با سوف یاز آن روز  بعد
 بود. یپرستار  ی خارج شد، چون او هنوز دانشجو سکوی سانفرانس

  میبرا  ای سوف ل یدل نیبه ا دی شا  دلتنگش بودم.  گذشت،ی روز از رفتنش م کی   نکهیبا ا 
سال سن داشت و دو سال   ک ی و   ستی مانند نرجس خواهرم ب زیبود که او ن زیعز یلیخ

بودم، بغض کردم و تا   دهیها بود او را ندنرجس که سال  یادآوریاز من کوچک تر بود. با 
 . ستمی خانه گر

را در آوردم و بعد از باز کردن در، وارد   دمیکوچه کل یکیرا پاک کردم، در تار  میهااشک 
مبل رها کردم. با    یو خود را رو   دمیکش یقینبود، نفس عم کلیاز ما  یخانه شدم. خبر

 آشپزخانه آمد، شوکه شدم!  یکه از سو  ییصدا 

 بلند گفتم:  ییجا برخاستم و با صدا  از 

 اونجاست؟  یکس -

 ارم؟ یبرات ب یخوری منم. قهوه م ،ینترس جن -

 مبل رها کردم.   یو باز خود را رو دمیکش یقینفس عم کلی ما   یصدا   ندیشن با

 .اری من هم قهوه ب  یآره، برا  -

آمد. فنجان قهوه   رونیبا دو فنجان قهوه از آشپزخانه ب کلی شد و ما ی سپر قهی دق نیچند
 باال انداخت. یینشست و َابرو  م یروبه رو کلی. مادمینوش یا را برداشتم و جرعه 

 د؟ امروز چطور بو -

 زدم.  یپوزخند

 دنبالم. یبپرس که فرستاده بود یاز اون -

 .دیخند

 !ادیدنبالت نم  یکس یمطمئن باش از مرتبه بعد که بسته ببر -
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 زدم.  یپوزخند

رو   تیدالر نی بسته چند یشی همه سخاوت تو از کجا اومده که حاضر م نیوقت ا اون  -
 ! یبه من بسپار  نیتضم چیبدون ه

 ام کرد.حواله یمرموز   نگاه

 !یفهمی م یاونم به زود  -

 از جا برخاستم.   جهیاحساس سرگ با

 بخوابم.  رمی ام ، مخسته  یل یبکن. من خ خوادی دلت م یهرکار -

 . دیاش را نوشاز قهوه  یا جرعه

 به سالمت.  -

 یو پ قی مبل افتادم. چند نفس عم ی را نداشتم و دوباره رو میپاها   یرو  ستادنی ا  توان
 .دمیکش یدر پ

 من.   یخدا  یوا  -

 گفت: د،ینوشی از را م  یگریجرعه د کهی و درحال  دیخند کل یما 

  یو حالت رو عال  دنتیبه د ادی . امشب مدارتهی مشتاق د  یلینفر خ هینگران نباش.  -
 ! کنهی م

انجام   یحرکت  چیتکان خوردن نداشتم و حالم اصال خوب نبود. جز آه و ناله ه توان
در حالتم   یرییدر را باز کند، تغ نکهیا  ی برا کلیدر و بلند شدن ما یصدا   یحت دادم،ینم
 نکرد.  جادیا

  یبافته بود، در جا ییقا ی رنگش را آفر یمشک یکه موها   یپوست اهی بلند قامت س دختر
 نشست. کلیما  یقبل
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   ؟ییتو  یاوه، پس جن -

از طرف   شدی م دتریطرف و سر دردم که لحظه به لحظه شد کی جانم از  یب یو پا   دست
تمام تنم را در برگرفته بود و توان حرکت را از من   یمفرط  ی. خستگدادی مرا آزار م  گرید
 .  گرفتی م

 رنگ کرد.  یلعس یاآورد و آن را پر از ماده  رونیب یسرنگ فشیبا خنده از ک دختر

 دارم.  یقرار کار کی رو داشته باش. من امشب  فری حواس جن ،یتیک -

 تکان داد. ی با لبخند سر یتیک

 برو به کارت برس. من هستم! کلیما  -

زد، از جا برخاست،   یاکننده لبخند  مشمئز یتیرفت. ک کلیدر متوجه شدم که ما یصدا با
 م، اما نتوانستم! کردم بلند شو یبه طرفم آمد و کنارم نشست. سع

 ن؟ یکار کرد یبا من چ  ای آه، لعنت -

لباسم را باال زد. تعداد  نیآورد و آست  رونیرا از تنم ب وری را نداد و در عوض پول جوابم
  یدست ب  توانستمی اعالم خطر کردند، اما نم کردند،ی مغزم که کار م یها از سلول  یمحدود 

 حسم را از دستش جدا کنم!

 !شهی رگت پاره م یدختر، تکون بخور ری آروم بگ -

دوباره   یتی. با حس سوزش دستم، ناله کردم. کچاندیپ میرا دور بازو یکیپالست نوار
 به لب نشاند. یلبخند

 تموم شد!  -

  یکم امی حسی کردم، دهانم خشک شده بود و بدنم کوفته بود. از  ب  یسرخوش احساس
را تجربه نکرده   یحال خوش ن یخوب بود، تا به حال چن بایشده بود. حالم تقر کاسته 
 بودم! 
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که احساس کردم در حال باال آوردن هستم، تا به   بردمی از حال خوشم لذت م داشتم
 بروم، در همان حالت نشسته باال آوردم.   ییخودم آمدم که به دستشو

 گفت:  آمدیا چند دستمال به سمتم م ب کهی کرد و درحال یبه نشانه تاسف نوچ نوچ یتیک

 !هینداره، تو بار اول عاد  یبیکه! اما ع  یگند زد -

  م یهادست لباس برگشت. با کمکش لباس  کی رفت و با  شمیآوردن لباس از پ یبرا  یتیک
شد و در   نیسنگ  میهاو کم کم پلک  دمیمبل دراز کش یرو  یرا عوض کردم، با سرخوش

 خواب فرو رفتم! 

 *** 

 حس سردرد چشمانم را باز کردم. با

 آه... -

 .نمیو پشت سر هم پلک زدم تا بهتر بب محکم

 ! ی. لنگ ظهره و تو هنوز تو خوابینبود فیضع قدرن یتو که ا  ،یجن -

به اطرافم   ی. با نگاهنمیبب  کردی را که صحبت م کلیبهتر شد و توانستم چهره ما  دمید
داده   هی تک واریکه به د یتیک  دنیتختم هستم. با د  یم که در اتاق خود و رو متوجه شد

 . دیافتادم، چشمه اشکم جوش  شبید یها اتفاق  ادیبود به 

 ! ینامرد یلیتو خ کلیما  -

زده بردارم که متوجه شدم، مرا به تخت بسته اند! بهت  ورشی  یتی به طرف ک خواستم
 گفتم:

 ش... شما... شم... شما... -

 گرفت و به طرفم آمد. واری را از د اشهیکننده ،  تک با همان لبخند مشمئز  یتیک
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که گذشته مزخرفت رو   میکنی. ما فقط به تو کمک م اریبه خودت فشار ن قدرن یدختر، ا  -
 و حالت فوق العاده خوب بشه!  ی فراموش کن ،یوداون سازمان ب  یکه تو

راحت از سازمان حرف    طور ن یکردم! "حتما دفتر خاطراتم را خواندند. چطور ا  رتیح
 ادامه دارد؟"   یتا ک  یلعنت یزندگ نی ا رم،یکاش بم ی ا با شدت چشمانم را بستم.  زدند؟ی م

 ! ی... جنیجن -

شده ام را به   ن یبه لحظه گذشته نفر بدهم. لحظه کلینداشتم که به ما  یمن پاسخ اما
است که سر باز   یمیقد ن یزخم چرک کیمانند   شیآور  ادی که  یاخاطر آوردم. گذشته 

 !کندی م

 سرنگ رو هم بهش بزنم! نی. بذار ا دهی دختر جواب نم نیا  کل؛یما  -

  یافتادم و کامال متالش نیبه زم یبرج یاز ارتفاع هزار متر  ییگو ،یت ی ک یصدا   دنیشن با
با   یقیرا باز نکنم و دقا  میها -دادم چشم  حیبودند، ترج نیسنگ  میهاشدم.  پلک 

 و آرامش داشته باشم. یخأل ذهن کی مانند  یچشمان بسته احساس

ها، سوهان روحم شده بود که سال  یاکه از هجوم افکار آزار دهنده  آمدی بدم نم انگار
 ص شوم. هم که شده خال   یقیدقا  یبرا 

 جز قبول. ینه توان مقاومت داشتم و نه راه یراه اشتباه است ول نیا  دانستمی م

  دینداشتم. با یکه خود در رقم خوردنش نقش مهم دادمی م  یریتن به تقد دیبا  ییگو
  یراست! بهکردندی را نابود م  امنده یکه حالم را خوش و آ  دادمی م ییتن به درد سوزن ها 

را داشت؟ چگونه افراد به  یهمه حقارت و بدبخت   نیارزش ا یمدت کوتاه سرخوش  نیا
و   دادندیشده م  نی نفر ی هاسوزن  نی از عوارض آن تن به درد ا یخواست خود با آگاه

 کردند؟ ی را تباه م  شانیموقت، خود و زندگ یدر عوض لذت

 *** 

 بر تنم رعشه افتاد.دستانش  یلباسم را باال زد. با حس سرد  نی آست یفیظر دستان
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 .یشیجهنم م  یو راه شهی دختر، تکون نخور چون رگت پاره م -

  ادی گوش دادم تا زنده بمانم. سوزش دستم مرا به  یتی چه به حرف ک  دیبه ام  دانمینم
  یازه ی پر از سنگ ر  ری مس ی راه رفتن رو  ادیانداخت. مرا به   سیالکس  یدرد سوزن تتو 
 هر اشتباهم بود!   مهی انداخت که جر

  یرا برا   میهاکه تمام غم  ی بعد من بودم سرخوش یاز دستم خارج شد و اندک سوزن
   ترک ی که لحظه به لحظه مرا به مرگ نزد ی. فراموشسپاردی م یبه دست فراموش یمدت

 ! کردی م

قدر  سرخوش بودم که  دهانم خشک است و حالت تهوع دارم، اما آن  کردمی م احساس
 ها توجه نکنم!به آن حالت 

 *** 

 روز بعد  دوازده

  بارک یمنوال گذشت من در اتاقم محبوس ماندم. هر چند ساعت   ن ی روز به هم دوازده
آب و   یچه بود. برا  دانستمیکه نم  کردی م  یو مرا وابسته به مواد آمدی به سراغم م یتیک

 . آمدی به دنبالم م یتی رفتن ک ییدستشو یو برا  آمدندیخودشان م  زیغذا ن

   الیخی سرخوش و  ب یبازم مدت نکهیاز ا ،یزدم. آر یجان یدر اتاق لبخند ب یصدا با
مرتبه   نیسرنگ به دست وارد اتاق شد، اما ا   کلیما  ،یتی ک یباشم، خوشحال شدم. به جا

 تخت انداخت.  ی را باز کرد و سرنگ را رو  میها و پاها دست  ق،یتزر  یبه جا

و به کارت هم ادامه   یکنی م  قیخودت تزر ی. خودت هم برا ید آزاداز امروز به بع -
 .یدی م

را   نمیبه سمت در رفت که به محض رفتنش به سرعت سرنگ را برداشتم و آست کل یما 
 و با پوزخند به طرفم برگشت. ستادی قبل از خروج از اتاق از حرکت ا  کلی باال زدم. ما
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و تا شب هم کار   رونیب ی . گفتم رفتدوستت امروز سراغت رو گرفت ای سوف ،یراست -
 !ینش عی. خودت رو بساز تا جلوش ضا یدار

برجسته   یهاسرنگ را در رگ  کل،یرا به نشانه مثبت تکان دادم و محض خروج ما  سرم
توانستم از    یادامه داشت. بعد از مدت یکه لحظات یکردم و بازهم سرخوش قیدستم تزر 

 را عوض کنم.   میهاو لباس   زمیجا برخ

تا چه حد مفلوک شدم   نکهیبه ا خواستیکردم، دلم نم یها را طاتاق خارج شدم و پله از 
  شیرا نما میو ن  کی ساعت که ساعت   یهابه عقربه یفکر کنم. با ورود به هال  نگاه

 متوجه شدم که ظهر است. دادندی م

را برداشتم. لبخند  زیم  یاز دو فنجان قهوه رو یک ینشستم و   یتیمبل دونفره کنار ک  یرو
آرامش من خوشحال هستند. حال خود من هم   ن ینشان از آن بود که از ا  یتی و ک کل یما 

 !زندی جانم م شهیبه ر شهی ت یخوش نیا  دانستمی خوش بود، اما افسوس که نم

 به لب نشاند. یقهوه را برداشت و لبخند  گریفنجان د  یتیک

 . یبرگشت یزندگ یزود به روال عاد  یل یخوشحالم که خ -

 . دمیام  را نوشاز قهوه  یا جرعه

 ؟ یت یک  یهست یتو ک -

 نشسته بود، گفت: مانیبا پوزخند روبه رو نهیکه دست به س کل یما 

 رفته بود! نگتنیبه واش یکار یمدت برا   نیهمسر منه که ا یتیک -

 .نگفتم یزیاما چ د،یباال پر میَابروها جفت

  ازمندیزدم. فعال به شدت ن رونی از خانه ب کلی و ما یتی از صرف ناهار به همراه ک بعد
چه بود و به   دانستمیکه نم ی ها بودم. چه از لحاظ مکان و پول و چه از لحاظ مواد آن 

 کرده بودم!  دا یپ ادیآن اعت
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مرکز شهر    یهااز آپارتمان  یک یرا که در  ایسوف یپرسش و پاسخ توانستم خانه  یاندک با
  ای داشت، متوجه شدم که خانه سوف یاشه یش یکه نما  یآپارتمان دنی کنم. با د دایبود، پ

 . کردی م  فیاش تعر خانه یاز نما یلیخ  ای در آنجاست، سوف

بود که بدون   دهیمرا د ،یری تصو فونیاز آ نکهیهشت را فشردم. مثل ا یطبقه  زنگ
آسانسور رفتم   یساختمان شدم و بدون توجه به اطراف به سو  در را باز کرد. وارد دنیپرس

  هیثان نیو وارد شدم. بعد از فشردن دکمه طبقه هشت، آسانسور به حرکت درآمد و چند 
 . مشد ادهیو از آن پ  ستادیبعد ا

 یآب یکه ساحل ای هم قرار داشتند. در واحد پانزده باز و قامت سوف یروبه رو  دیدر سف دو
 . دیبا لبخند مرا در آغوش کش ای شد. سوف انی به تن داشت، نما یرنگ

 ؟ یدادی هام رو نممدت جواب تلفن  نی معرفت، چرا ا  یب -

 زدم و محکم در آغوش فشردمش.  ینیغمگ لبخند

 واقعا جور نبود! طمیشرا  -

 ام درد گرفت. سوراخ شده  یزد که بازو  میبه بازو یدم، با اخم مشتآم  رونیآغوشش ب از 

 آخ... -

  ی تونستیتلفن نم  هیچقدر بود که  تی . مگه گرفتاراریمظلومارو در ن یمن ادا   یبرا یجن -
 ! یجواب بد 

 نگفتم، او به داخل خانه اش اشاره کرد. یزیچ

 تو.  میبر  ایب -

  یتر  از آن با نما آشپزخانه کوچک  کی هال  کوچک و  کی شدم.  ایخانه کوچک سوف وارد 
قرار داشتند،  یرنگ یمشک ید  یال س  یرنگ که جلو دیکاناپه سف ی. رو یو مشک دیسف

 نشستم. 
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 با لبخند به آشپزخانه رفت و با دو فنجان قهوه برگشت. ای سوف

 .میبا هم صحبت کن  میتونی خب، حاال  م -

 به لب نشاندم.  یگذاشتم و لبخند یعسل  زیم  یکپم را برداشتم، رو کاله

 .میصحبت کن م یتونی آره، حاال م -

 .دمینوش یافنجان را برداشتم و جرعه  بعد

 از سفرت بگو.  -

 را پشت گوشش انداخت.  شی از موها  یادسته 

 ! ستیو پزشک و پرستار ن ماری جز ب یخبر خاص -

 کردم. یصدا دار  یخنده

 ! یکامل حیچه توض -

 کرد. سی زبان لبش را خ با

 ؟ ی دوازده روزت بگ نی ا  یاز گرفتار یخوا ی هنوزم نم -

 . دمیرا گز لبم

 ! گهیشو د  الیخی ب ای سوف -

بود.   اشینشان از  دلخور نی کرد و خودش را به قهوه خوردن مشغول کرد که ا  سکوت 
 زدم.  شی به بازو  یوارد شوم، پس مشت یدادم از در شوخ حیترج

 منتظرم!  یلیکه خ اریمن رو ب  یهای پاشو برو و سوغات ،یه -

 از جا برخاست و به طرف اتاقش رفت که در آن کنار آشپزخانه بود. یصورت ناگهان به

 !  یخوب شد گفت یجن یوا  -
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با دو بسته کرم   قهی. بعد از گذشت چند دقدمیرا نشن شیها اتاق شد و ادامه صحبت  وارد 
 ه دونفره نشست. کاناپ یرنگ برگشت و کنارم رو

 تو. یها ی از سوغات  نمیا -

 و شال و کالِه ست قرار داشت.    یشمیپالتو   کیلبخند بسته اول را باز کردم که در آن   با

 قشنگن!   یلیخ نایواقعا ازت متشکرم. ا  یسوف -

 زد و بسته دوم را به دستم داد.  یچشمک

 رو هم باز کن. یکی ن یا -

  ییکه در قاب طال یبه طراح رتیقاب بود را باز کردم. با ح کیبه  هی دوم را که شب بسته
 کاغذ     کی  یشدم که ابعادش به اندازه رهیبود، خ یرنگ

 آ.چهار« بود.  »

  یلباسم در مشک  یبه تن داشتم، رنگ مشک یرنگ یچهره من بود که لباس مشک ینقاش
قرار داشت   آن یرو  اهیس دیخورش یغرق شده بود. دست راستم که تتو  نهیمطلق پس زم

دستم تضاد  یرو یو تتو  نهیبا پس زم دمیرا کنار صورتم قرار داده بودم. پوست سف 
 داشت.   یبیعج

و   اهیس یطراح  نی جالب بود که در ا میبرا نیو ا  دندیدرخشیروشنم م یاقهوه  چشمان
  زین نیمرتب بودند. ا  ،ینامرتبم در نقاش یبودند. َابروها  ی اچرا چشمانم قهوه  د،یسف
  یخال یمحو شده بود. حت نهی زم یاهی مشخص نبود و در س م یجالب بود که موها میبرا

 بود.  دهیلبم قرار داشت را کش  کی که در سمت چپ صورتم،  نزد

 وقت!  هی  یغرق نش -

 زده گفتم: به خود آمدم و   هيجان  ایسوف  یصدا با
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! تو عکس من رو از کجا  هیواقعا عال ینقاش ن یواقعا ازت ممنونم ا ی... سوفیسوف -
 ؟ یآورد 

رو نشون دادم و عکس تتوت رو   میانداخته بود ت یگگلدن  یهايي که رو از  عكس  یکی -
 که از قبل  گرفته بودم.

 . دمیرا به آغوش کش ایاز ته دل کردم و سوف یا خنده

 بود!  یعال یهی واقعا هد ،یمرس -

 .قیقابلت رو نداشت رف -

  یبرا دیو با  ستیماندم، بعد از شام احساس کردم که حالم خوب ن ا یرا در کنار سوف شام
بلند شدم.  ایدونفره سوف ی غذاخور زی زدم از پشت م یبه خانه برگردم. پوزخند قیتزر
 با من کرده بود که مجبور بودم هر شب خود را به خانه برسانم!  یکار کل یما 

  یاز سفر تازه برگشته. ازم خواسته که شب کم لک یبرم. همسر ما دیبا گهی من د  ،یسوف -
 . میبا هم صحبت کن

 کرد.  زیباال انداخت و با دستمال دور دهانش را تم ییَابرو 

 زن داره؟  کلی! ما شنومیم  یاوه، چ -

 را برداشتم. ایسوف ی هاه یسر گذاشتم و هد   یسمت کاناپه رفتم، کاله کپم را رو  به

 .هیتیآره. اسمش هم ک  -

تحملم تمام    رای خود را به خانه رساندم، ز  یام کرد. با تاکسبدرقه ی تا در خروج ای سوف
. به در خانه که دانستمیکه نامش را نم کردی را طلب م یشده بود و تمام وجودم مواد

 در هم، در را باز کرد. ییها با اخم یتیپشت سر هم در زدم که ک دمیرس

 ...دیمگه خودت کل  ی. راستمیزکنتر . چند لحظه صبر کن تا در رو باآروم -
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فرار   الیمبل لم داده بود و سر   یرو  کلیسرعت وارد خانه شدم. ما را هل دادم و  به یتیک
 .ستادمیا  ونی زی تلو ی. جلو کردیاز زندان را تماشا م 

 زود باش!  کل،یما  -

 زد. یپوزخند

 ؟ یزود باشم چ -

 ... دمینال

 رو بهم بده!  یزود باش اون کوفت -

 وزخند  سرجايش نشست. همان پ  با

  گهید ط یشرا  نی. با ایمواد مفت بهت دادم. وقتشه که در عوضش برام کار کن  یادیز  -
 ! ذارمی بپا هم برات نم

 و با التماس گفتم:   دمیرا باال کش امینی. آب بکردمی و احساس سرما م  کردی درد م عضالتم

 رو بده!  یفقط زود باش اون کوفت  کنم؛ی م یبگ یباشه، باشه هرکار  -

 که در حال رفتن به آشپزخانه بود. یتیبه ک  یااشاره  کل یما 

 خرابه!  یلیبهش بده. حالش خ یتیک -

 چندان مهم نبود! میکرد که در آن حال خراب، برا یادر اتمام حرفش خنده  بعد

که   یرنگس  دنیرا عوض کرد، به اتاقشان رفت و با دست پر برگشت. با د رشی مس یتیک
 .دمیکش رونی از دستش ب انهیبردم و سرنگ را وحش ورشیدر دستش بود، به طرفش  

 

 رفت  دیسوم: با فصل

 سوم  فصل
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 رفت  دیبا

 

 

 

 *** 

 . هاین یمحله چ ی بر دی!  پاشو بافریجن یه -

 تختم نشستم. یو رو  دمیکش یاازه یخم

 شه؟ی م یچ  رتریساعت د   کیحاال   ؟یزنی حرف م  نقدریچرا ا  یتیک -

 ام کرد و به سمت در رفت.روانه  ی اغره  چشم

و   ی. االن ساعت هشته، تا آماده بشگهیزود باش د  ،یقرار دار میو ن ازدهی تو ساعت  -
 . کشهی طول م یو به اونجا برسون یخودتو بساز 

کردم.    قیتختم گذاشته بود برداشتم و تزر یرا که رو  یاز اتاق خارج شد. سرنگ یتیک
 از حال خوشم لذت بردم. باز دهانم خشک شده بود.  هیچند ثان یو برا چشمانم را بستم  

را   ورمیو پول  نیهايم را  درآوردم و شلوار ججا برخاستم و در کمد را باز کردم،  لباس  از 
و   ستادمی ا نهی آ ی . در کمد چشمم به دفتر زرد رنگم افتاد و بلندش کردم. جلودمیپوش

شدم و   ره ینصب کرده بود، خ نهی که کنار آ یکوتاهم را شانه کردم، به قاب طراح یموها 
 زدم.  یلبخند تلخ

چه خوب آن را متوجه شده   ای شده و سوف رهیت یطراح  نیا  ینهیمثل پس زم   امیزندگ 
 بود!

  یبرداشتم. دفتر را رو یخودکار فمیدفتر را باز کردم و از داخل ک یناگهان یمیتصم با
 آوردم و شروع به نوشتن کردم. یزی تم یتخت گذاشتم و کنارش نشستم، صفحه 
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خود به   لیبا م  دی اما رأس ساعت با رفتمی داشتم م لی بودم؛ که هر جا م یآزاد  ریاس من،
 گشتم.  قفس  برمي 

 !شدی حس م ز،ین ی لومتریگندش از صد ک یبود؛  بو  نکبت  امی سراسر زندگ 

را به   امی . چقدر سخت بود که با دستان خود،  زندگیزندگ نیسخت بود تحمل ا چقدر
  یکه در انتها به نابود ینیچن ن یا  ری بودم! چقدر سخت بود تن دادن به تقد دهیآتش کش

 !شدیخود من خطم م

 ام به خاکداده  دل

 ندارم باک چیه از 

 پر ز غم یقلب

 پر ز خم  یراه

 تن به تن  یجنگ

 شد سهم من  نیا

 *** 

قبال   یتیو ک  کلیما   رایپنهان کردنش مهم نبود، ز  گری را بستم و در کمد انداختمش. د دفتر
 نوشته بودم! یمن فارس نکهیتوانسته بودند آن را بخوانند، با ا 

صبحانه را با    نکهیانه نبود. بعد از ادر خ کل یاتاق را به مقصد آشپزخانه ترک کردم. ما  
 به دستم داد.  یرنگ یبسته مشک یتیک  م،یخوردم، از آشپزخانه خارج شد یتیک

پسر نوزده ساله چاق بسته رو َازت   هیدفعه   نی، ا هاینیمحله چ یبسته رو ببر برا  ن یا -
 . رهیگی م  لی تحو

 را در حدقه چرخاندم و بسته را گرفتم.  چشمانم
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 . دمیباشه فهم -

  یفرصت را مناسب دانستم تا  درمورد  نام مواد   ست،یدر خانه ن کلی ما نکهیا  یادآوری با
 داشتم، سؤال کنم. ادی که به آن اعت

 ...یتیک -

 .دیچی در خانه پ یقیموس  یآن گذاشت و صدا  یرو یاطرف گرامافون رفت، صفحه  به

 ؟ یدار  یا  گهیسؤال د -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 سوال دارم.   هیآره،  -

 .ستادی ا  میروبهطرفم آمد و رو  به

 ! هیاسم اون مواد چ  نکهیبپرس جز ا یخوا ی م  یهر سؤال -

افتاده خانه را  ییها پوزخنده زد و به آشپزخانه رفت. با شانه یتیشدت جا خوردم. ک به
 جذاب نبود! میقرار داشت، برا  یکه دو طرف راه سنگ ی اآن باغچه گری ترک کردم. د

آمد،   رمیکه گ یاه ینقل لهیبا هر وس شهی رفتم و مثل هم ابانیسست تا سر خ ییها قدم  با
که   دمیرا د  یمحله، همان پسر چاق  یدر ورود ی رساندم. حوال هاین یخود را به محله چ

 بود.   گفته یتیک

تکان دادم که متوجه شد و به طرفم آمد. با  ی اش ، نامحسوس دستجلب توجه  یبرا 
 ینیب  زشیو آب ر کردمیاحساس سرما م  ی. اندک میها را رد و بدل کردبسته  اط ی احت

 داشتم. 

  اشی ظاهر یهات ی خصوص ن یبورش بارزتر  ی و موها یکک و مک دی که پوست سف پسر
 بودند، گفت: 

 . یزنی توهم م  نکهیمثل ا -
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 بنشانم. یشانیبه پ ی باعث شد اخم محو فمیخف سردرد

 . کارت تموم شده! برو رد کارت!ستیبه تو مربوط ن زایچ ن یا -

  فیرا از ک امی و گوش دمیرا باال کش  امینیرفت. آب ب یزد و بدون خداحافظ یپوزخند
 بود! ازدهی درآوردم . ساعت 

محض حرکت  شدم. به یرساندم و سوار تاکس ابان یچندان مساعد، خود را به خنه  یحال با
را   امینیب ورم،یپول نی . با آستکردی درد  م  میهاشد،  استخوان  دتریدردم  شد سر   یتاکس

 پاک کردم.  

  یبد درد یزدم، خمار یمراقبم بود. پوزخند نهی بود، مدام از آ یانسالی که مرد م راننده
 را پارک کرد.  نیو ماش  دیکردم که راننده ترس یا بود. عطسه

 برم سراغ بچه ها.  دیمدرسه هستم و االن با  هی   سیمن سرو  د،یش  ادهیخانم لطفا پ -

کردم که متوجه شدم   بمیدستم را داخل ج ه،یحساب کردن کرا  یشدت پلک زدم و برا  با
 .دمی. با خشونت لب گزستیهمراهم ن یپول

 جناب... من... -

 اشاره کرد.  رونیببه  راننده

 شو!  ادهی. فقط پیپول بد  خوادینم -

 از وجودم که نامش عزت نفس بود! یاز وجودم  ُخرد شد، بخش یکردم بخش حس

 دانست؟ ی از عزت نفس م یز یهم داشت؛ چ ادیدختر تنها که اعت  کی بود، مگر  مسخره

شروع به حرکت کردم. حالم لحظه به لحظه بدتر    ادهیپ یکه پول نداشتم. با پا  ییآنجا از 
  ترک ی نزد ای که خانه سوف ییخود را به خانه برسانم. از  آنجا توانستمی و قطعا نم شدی م

 ! دی از دستش بر آ یکار دیدادم به آنجا بروم. شا  حیبود، ترج
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رساندم و  باز بود، لخ لخ کنان خود را به آسانسور   ی. در ورود دمیرس ای در آپارتمان سوف به
  ریز  یالحظه  یدادم، برا هیآسانسور تک واری سوار شدم. دکمه طبقه هشت را فشردم و به د

 شد و کف آسانسور افتادم.  یخال میپا

شدن نداشتم، فقط آه و ناله   ادهی اما من توان پ ستاد،یدر طبقه هشت ا  آسانسور
 .  کردمی م

 د؟ یکدوم طبقه ا یخانم، خانم شما از اهال -

متوسط بود. در آن حال خراب فقط   یجوان با قد  ی آوردم، صاحب صدا مرد را باال سرم
 .  میرا توانستم بگو ا ینام سوف

 زنگ واحدشون رو بزنم.  د ی. بذارنیهست نی لیمیخانم ماکس یهاآها، شما از آشنا  -

شد. با  انی نما میرو به رو ای در همان حال ماندم که چهره آشفته سوف یاقه یدق چند
 وحشت کنارم نشست.

 ؟ یقدرداغوننی چرا ا  فریجن ،یجن -

 ... من... من... ایسو.. سوف -

 را گرفت. میبازو  ای سوف

 فقط کمک کن تا ببرمت تو.  ،یبزن یاالن حرف خوادینم -

 با... باشه. -

تختش خواباند. از  یمرا به اتاقش برد و رو  ایاش شدم. سوف وارد خانه  ایکمک سوف با
 آب برگشت.  یوانیرج شد و با لاتاق خا

 آب را به خوردم داد و با استرس کنار تخت نشست.  یوانیل

 ؟ یبهم بگ یخوا ی نم یزیچ فر،یجن -
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 و چشمانم را بستم.  دمیرا باال کش امینیب آب

 من، معتادم!  -

 آرام گفت:  یسکوت کرد و بر خالف انتظارم با لحن ی اچند لحظه  ای سوف

 ؟  ی! به چه موادادی اعت -

 شدم. رهیخ ای سوف یچشمانم را باز کردم و به چشمان آب  د،یاشکم جوش چشمه

 ام .قبال شک کرده بود که معتادشده   احتماال

 معتاد بشم!  خواستمی... به خدا من نمیسوف دونمینم دونم،ینم -

 ام کرد. حواله  ینیغمگ لبخند

 ؟ یکشیم  ای یکنی م  قیتزر -

 شدم. رهیاتاق خ یدادم و به سقف طوسدهانم را قورت   آب

 ...قیتزر -

 سرنگ؟  یماده تو  هیچه رنگ -

 روشن.  یاهقهو  دیشا  ای  یعسل -

 درست به رنگ چشمات!  -

 ادامه داد... ای حبس کردم که سوف  نهیدرد استخوان، نفسم را در س از 

 حالت چطوره؟  یکنی م  قیتزر ی وقت -

راستم را در همان حالت درازکش   یام را رها کردم و با دست چپم، بازو حبس شده  نفس
 ، فشردم.

 . ادیخوابم م یو کم شهی دهنم خشک م شم،ی سرخوش م  قهیدو دق -یکی -
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 نه! -

 شدم.  رهینگاهم را از سقف گرفتم و به او خ ا،ی زده  سوفوحشت   یصدا با

 ؟یگی م  یچ یسوف  ؟یچ -

 شدت چشمانش را بست و سرش را تکان داد. با

 تو... یتو... جن -

 را گرفتم. ای سوف  یهانشستم و بازو  میجا  سر

 ه؟ یتورو خدا بگو اسم اون مواد چ  ،یسوف -

 ماتم گرفته نگاهش غرق شدم.  یا یچشمانش را باز کرد و من در در ای سوف

  یفقط برا   یکه االن دار یرنگ اون مواد و عالئم ، یکه بعد از مصرفش دار ییها حالت  -
 باشه!  تونهی مواد م  کی

 : دمینال

 ه؟ یچ یبگو اون لعنت ای بگو... سوف -

 ! نیهروئ -

 .دادمیسرم را تکان م  یکیستر یرا رها کردم. به صورت ه شیسست شد و بازو   دستانم

زدم[ نه امکان نداره، من به  ادی نه، نه امکان نداره. ]با شدت چشمانم را بستم و فر -
 داشته باشم. ادیاعت نی هروئ

 آروم باش.  کنمی خواهش م یجن -

 گشاد شده بود.   یلیرا باز کردم، مطمئن بودم حدقه چشمانم خ چشمانم

 آروم باشم؟  یچ یعنیآروم باشم؟   -
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 زدم:  ادی. ناگاه فر دمیکش یپدریو پ قیدهانم را قورت دادم، چند نفس عم  آب

مواد وابسته    نیآورتر  ادیبه اعت  یم وقتآروم باش شهی آروم باشم؟ مگه م یچ یعنی -
 شدم! 

تخت بلند شدم که سرم   ی. از روشدندی م یاشک پشت سر هم از چشمم جار یها قطره 
و   دندیکشی سوت م میها گوش  د،یچیپی افتادم. هق هقم در اتاق م نی رفت و به زم جیگ

را گرفتم و چشمانم را با    میها. با دست گوش شدی در سرم اکو م  ینامفهوم یها صدا 
 شدت بستم. 

  ی! از جون من چیلعنت ی هاصدا  نیمزخرف، خفه ش  یها صدا  نیخفه ش ن،یخفه ش -
که از   ی. از من مفلوکدمیند  ایتو دن یذره خوش هیکه   یاز جون من بدبخت ن؟یخوای م

  یاشکسته را رها کردم[ از من دل  می. ]دستانم سست شد و گوش_ ها دمیدرد کش یبچگ
 که...  یو رفت. از من   ذاشتکَسم من رو تنها گ ن یزتریکه مهران، عز 

ها بود کنارم نشسته بود و  که مدت ای. سوفکردمیصحبت نداشتم و فقط ناله م   ینا گرید
 .دیرا در آغوش کش جانمیجسم ب خت،یری اشک م

زنگ  دلم، تورو خدا آروم باش. من همون موقع که برات آب آوردم به خونه تون  زی عز -
بود. بهش گفتم حالت خرابه و اون گفت    یتی زن جواب داد که فکر کنم ک هیزدم و  
 . ارنیبرات م کلیو االن با ما  یهات رو نخورد قرص 

 فاصله گرفتم.  ایجان گرفتم و از آغوش مهربان سوف ییدر گو یصدا با

 !کلهی برو در باز کن. حتما ما یسوف  ،یسوف -

 . اتاق رفت یبه سمت در خروج ای سوف

 معتادم. یدونی وانمود کن که نم یجور ،یسوف -

 زد.  ینیغمگ لبخند

 باشه. -
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وارد   یت یو ک  کلیبعد ما هی. چند ثاندمیدر خود جمع شدم و لرز  ا،یمحض خروج سوفبه 
 گفت: کلیخطاب به ما یتیاتاق شدند. ک

 رو بسازم.  فریو سر اون دختره رو گرم کن تا من جن رونیتو برو ب -

را در آورد،  ورمی پول یتیبه نشانه مثبت تکان داد و از اتاق خارج شد. ک  یسر کل یما 
 اتفاق افتاد!  یشگیلباسم را باال داد و بازهم همان روند هم  نیآست

سرنگ   انداخت، فشیرا در ک  یسرنگ خال یتیدر ک یخوب شده بود، با صدا  بای تقر حالم
 گذاشت و گفت:  ورمی پول بیرا در ج یگرید

جا   نیخارج شهر، تو هم  می معامله بر   هی یبرا  د یبا  کلی. منو ما جابمونن یتا فردا هم -
 بمون. 

 زد. یوارد اتاق شد، لبخند تصنع ای سوف

دم در  نی پا نی بر ن،یرو بهش داد یجن یهاگفت: اگر قرص  کل یما ،یتیخانم ک -
 .دیبمون نجایناهار ا خواستی منتظرتونه. هرچند من دلم م

 زد و به سمت دراتاق رفت. یلبخند یتیک

 . میدار یکار هیعصر  یبرا  کی . اما من و مازمی ممنون عز -

  یقی. نفس عمدمیرا نشن شانی هااز اتاق خارج شدند و من ادامه صحبت  یتی و ک ای سوف
 با افتاده وارد اتاق شد. ای شدم. سوف رهیقف خو به س دمیتخت دراز کش ی رو دم،یکش

 ...یسوف -

 دستم را لمس کرد.  یرو  یها ی لباسم را باال داد و کبود  نیتخت نشست ، آست گوشه

 . زمیبله عز -

 دهانم را قورت دادم. آب
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 ؟ یرو ترک کن التیشهر و ا   نی ا خوادی دلت م یگفتی که م ادتهی -

 .دینفره جا کرد و کنارم دراز کش کی تخت  یرا رو  خودش

 ...ادمهیآره،  -

 ! ای هم با من ب برگردم. تو  رانی به ا  خوامی من م -

 سکوت کرد. ی اچند لحظه  ای سوف

 . امی آره، منم باهات م -

 زود قبول کرد، جا خوردم.  یلیخ نکهیاز ا  جدا

 ؟ یسوف  یگیم  یجد -

 . دیکش یقیافسوس نفس عم  با

شهر دارم. بعد از مرگ   ن ی هاي پااز  محله  ی کیتو   یمیخونه بزرگ قد  هیاوهوم،  -
هم  و با   فروشمی اجاره کردم. اونو م نجارو یام اون خونه رو اجاره دادم و خودم اخانواده 

 . نمشیبب خوادیو دلم م   دمیشن رانی از ا زایچ یلیبه کشور تو! من خ میری م

 تخت نشستم. ی رو  یشدت تعجب به صورت ناگهان از 

 ! ای ... سوفی... سوفیسوف -

 تخت نشست و با خنده گفت:  یرو  ای سوف

بمونم.   ششیندارم که پ سکویرو تو سانفرانس  یبابا من که کس ؟یشد  قدرشوکهن ی چرا ا -
  رانی. ادامه درسمم تو ا امیتو ب با  خوادی ام ، دلم مهم به تو وابسته  ی لیکه خ ییاز اونجا

 . خونمی م

 گوشم زمزمه کرد:   ری و ز  دی مرا در آغوش کش ای سوف  سپس

 .یکنی اون وقت تو هم ترک م ران،یا  میرفت ی وقت -
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  یبود. برا  بی غر  میبرا  ایهمه محبت سوف نی . اسوختی شدند، قلبم م یجار میهااشک 
 بود. هی هد  کی مثل  ای بودم، سوف دهیکش یکه تمام عمر بدبخت یمن

 !یخوب  یلیتو... تو خ -

تر  را در آغوشم محکم اینتوانستم صحبت کنم، فقط سوف  گرید هقم اوج گرفت، هق
 فشردم.

 ؟ یسوال. تو شناسنامه دار   هیفقط  ،یجن -

 گفتم:  مقطع

 آ... آره.  -

رو درست   زایجور چو  اين   زای و  یتا کارا اریات رو برام بخوبه، شناسنامه  یلیخوبه، خ -
 ساعت سه است!   م،یغذا بخور م یکنم. حاال پاشو بر

  کی . هوا تارمیقدم زد هاابان یو تا غروب در خ  میرفت رونیاز خوردن غذا از خانه ب بعد
  یه یتا بق  میشد ادهیپ یاز تاکس  ابانی. سر خمیبه خانه برگرد میگرفت م یشده بود که تصم

 .میکن ی ط ادهیپ ایرا تا خانه سوف ری مس

 حالت خوبه؟  ،یجن -

 شدم. رهیشده بود، خ لیبرق تشک یها چراغ نور  لی که به دل امه یسا به

 کنم.  قیتزر گه ی ساعته د  هیتا  دی فعال خوبم، اما با  -

 .میزدی ي هم قدم مبه شانه شانه

 نمونده!  یزی خوبه، تا خونه چ -

 بود، گفت:  ابانی خ یکه در آن سو یسوپرمارکت  دنی با د ای سوف

 دارم. دیخر  یاونجا، کم  میبر ایب یجن -
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 دادم.  هیتک وارید به

 .سادمیجا وا  نیام ؛ تو برو من همخسته  -

و   دمیکش یقی رفت. نفس عم ابانیخ یرا به نشانه مثبت تکان داد و به آن سو  سرش
. دمیو خلوت رس   کی تار ی اجلو رفتم که به کوچه  یگرفتم. چند قدم واری را از د امهیتک

 . دیبه داخل کوچه کشدهانم را گرفت و مرا  یجلو  یاولم برگردم که دست یخواستم به جا 

  ادیز  یل یشخص خ یبدن یرو یکردم خود را نجات دهم، اما ن یقلبم تند شد. سع ضربان 
 بود. 

را مهار کرد. صورتش را   میو دست و پاها  دیخلوت کوچه کوب واریناشناس مرا به د فرد
 پوشانده بود فقط چشمان سبز رنگش مشخص بود. 

  ییگو کرد،ی صحبت م  یکه فارس شی صدا نیشدم. با شند رهیبه چشمانش خ زدهوحشت 
 . ستادیقلبم از حرکت ا 

 منم؛ بال!  ؟یار یدر م یباز  یوحش  قدرن یاوس، چرا ا  -

 خودش بود. او بال بود... ،یآر

 شده. نیستم در آن سازمان نفر دو  نیتر ی میو صم  نیبهتر

 بود.  شیها حرف  قیو چشمان سبز رنگش تصد  صدا

 . فقط داد و قال نکن! دارمی دهنتبرم یاوس، دستم رو از رو -

 دهانم برداشت. یرا به نشانه مثبت باز و بسته کردم که دستش را از رو چشمانم

بال را گرفتم و   یبازوها رتیبهتر شد. با ح یتا حالم کم دمینفس کش ی در پ یصورت پ به
 شدم.  رهیدر چشمانش خ

 ؟ ی بال، واقعا خودت -
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 گفت: اشی شگیرا درشت کرد و با همان لحن سرد هم چشمانش

 . ستی ن زیجا  نجایموندن در ا  نی از ا  شتریباهات حرف بزنم. ب دی هوم، خودمم. با  -

 .میاومد   رونیآن کوچه خلوت برا به نشانه مثبت تکان دادم و به همراه بال از  سرم

 ما، با تعجب به طرفمان آمد.   دنی و با د  گشتی به دنبالم م ای سوف

 نگرانت شدم!  ؟ی کجا رفت یجن -

 زدم. ی ازده  جانیه لبخند

 . دوستم بال! کنمی م یمعرف ا،ی سوف -

 شد.  رهیپوش بود خ یبه بال که سر تا مشک  یبا کنجکاو  ای سوف

 وقتم. با شما  خوش  ییسالم خانم بال. از آشنا -

 فقط سرش را تکان داد.   بال

 رو بهت بگم... ییزها یچ هی  دیفکر کنم امشب با ،یسوف -

 . دیلبش را گز ای سوف

 مشتاقم بدونم که چرا خانم بال صورتش رو پوشونده!  یلیخ -

 شه؟ ی خونه تو. م میبر دیفعال با ،یسوف -

 . زد میبه بازو یمشت  یسوف

 ! شهی معلومه که م  ؟یپرسی که م هیچه سوال ن یا -

در سمت راستم و بال در سمت چپم بود، شروع به حرکت کردم. به در  ایکه سوف یحالدر
  ایرا از دستش گرفتم تا در را باز کند. وارد واحد سوف هاد یخر م،ید یکه رس ای خانه سوف

را باال    امی نیگذاشتم که احساس سرما کردم. آب ب  زآشپزخانهی م یرا رو  هاد یخر م،یشد
 بود.  قتشو  نکهی. مثل ادمیکش
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را   اهیکاناپه نشسته بود پارچه س ینبود. بال که رو   ای از سوف یآشپزخانه خارج شدم. خبر از 
 مواجه شدم. یچیاز باندپ یصورتش برداشت و من با انبوه   یاز رو

 به طرفش رفتم و کنارش نشستم. زدهبهت

 شده؟  یال صورتت چب -

 .دی کش یقیعم نفس

 !ختمیصورتم ر  یرو دی اس  یخروج از اون سازمان لعنت یبرا  -

 شدم. رهیبه چشمان سبز رنگش خ رتیح با

 ؟ ی تو هم فرار کرد -

 و گفت:  دیکش یق یشد. نفس عم سی کردم چشمان سبز رنگش خ احساس

 آره، مجبور شدم!  -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 ؟ یچرا مجبور شد  -

 صورتش گذاشت و گفت:   یشده بود، رو دهیپوش  یرنگ اهی را که با دستکش س دستانش

 کاروئل و بران لو رفتن و کشته شدن. منم مجبور به فرار شدم!  -

 نی خاطرمصرف نکردن  هروئرا هم که   به  یینفسم قطع شد، سرما یا لحظه یبرا 
 تر شدن حالم شد.باعث خراب  شدمی متحمل م

 ؟ یچرا ساکت یجن ،یجن -

 به خودم آمدم.  ایسوف  یصدا با

 ...دی... بادیحالت خرابه با یجن -
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 ؟ ی چ دیبا -

لبم   د،یلرز ی شد. بدنم م رهیدر چشمانم خ یبا نگران ای . سوفدیسؤال را پرس  نیبود که ا  بال
 و گفتم:   دمی را گز

 ! ستی وش نحالم خ   ارشیبرو ب ارش؛ ی برو ب یسوف -

  یهارا به رگ  نیلباسم را باال زد و هروئ  نیبه اتاقش رفت و سرنگ را آورد. آست ای سوف
 کرد.  قیپردردم تزر 

زده بال چشمانم  بهت  یبعد با صدا قهیچشمانم را بستم. چند دق ه،یاول  یخاطرسرخوش به
 را باز کردم. 

 اوس... اوس... تو...  -

 شدم!  رهیبال خ ریچشمان متح در

 شده؟   ینی که االن هروئ یدختر آروم دنیاوس؟ از د  دنیبال، زبونت بند اومد از د هیچ -

 سرش را تکان داد وگفت: بال

 نه... نه... امکان نداره! اوس... تو... - 

و مرگ کاروئل و بران، دو مرد خوب را به خاطر   دمیخند یزبانش بند آمده بود. به تلخ بال
 آوردم. 

 . انداختی کشورم م ادی مرا به   کاروئل

 و خطاب به بال گفتم:  دمیام کشزده به چشمان  نم یدست

 .میری م  رانی به ا نجا یاز ا  ای بود گذشت. حاال من و تو و سوف یهر چ -

 بهتر شده بود، گفت: یکه تا حدود  بال
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من    ی. اون داره کاراهیمأمور نفوذ  هی. اون هم  یشناسیرو هم که تو به دوستم م زابالی ا -
 .میتا بر   دهی و تورو انجام م

 گفت:   ایخطاب به سوف یسیبه انگل بعد

 رفتنمون رو درست کنم!  یرو بده تا کارا  زاتی. فقط ویندار  یتو که مشکل -

 به نشانه مثبت تکان داد و خطاب به من گفت:  یدر پاسخ بال سر ای سوف

  یرفتار کن و طور یعیطب ،یریقرار بگ یتی و ک کل یکن مورد اعتماد ما  یمدت سع   نیتو ا -
و در عوض پول و مواد   یبمون سکوی در سانفرانس شهیهم  یبرا یخوا ی وانمود کن که م

 . خب؟ یاونا کار کن یبرا 

 ام را رها کردم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.حبس شده  نفس

 !کنمی خودم رو م یتمام سع -

 *** 

رفتنمان را انجام دادند و بالخره   ی کارها زابال یو ا دو هفته گذشت، در آن دوهفته بال   
 . میشو رانیا  یقراربود راه  زابالی بال و ا ا،ی که من، سوف دیرس یروز 

گوش دادم و   کلیو ما  یتیدرمورد  رفتار با ک ایبال و سوف یها ه یدو هفته به توص نیا در
 کردم.   یها را مو به مو عملآن 

به من اعتماد کردند و   دانستدی م  نیمرا محتاج هروئ  یتیو ک  کلی که ما   کهیی آنجا از 
 شان به من سپردند. خود را درمدت سفر دو روزه  یخانه

اجاره کرده بود مستقر شدم    ا یکه سوف یموقت یها ، تا روز پرواز در خانه بعد از رفتن آن  
 کنند. دایها نتوانند مرا پتا آن 
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  یمبهم ینده یآ دی شا گشتم،یبرم   رانی ا  داشتم که بعد از آن همه دردسر به یخوب یحس
  سکویاما هرچه بود از ماندن در سانفرانس ادم،یوضع اعت   نیدر انتظارم بود، آن هم با ا 

 بهتر بود! 

. میفرودگاه بلند شد ی های صندل  یاز رو خواندی را فرا م رانیکه مسافران ا  ییصدا با
 گوشم گفت:  ری دستم را فشرد و ز  ای سوف

 سوگند، من استرس دارم!  -

  یصدا کند، لبخند  امی عادت کرده است مرا سوگند، به نام واقع ای که  سوفاز آن   خوشحال
 به لب نشاندم. 

! مشکل فرار کردن من از دست  دیندار یکه مشکل هیاسترس نداشته باش. تو و بق -
 خودت رو آزار نده. یلیبود که خداروشکر حل شد. حاال هم خ یتی و ک کل یما 

 زد.  یلبخند  ای سوف

سه فرد   یبه زود   ،یحقم دار  ؛یخوشحال یلی! معلومه که خزنهی سوگند چشمات برق م -
 !ینیبیرو م   اتی مهم زندگ

 زدم و گفتم:  یتلخ لبخند

  یبرگردم! فکر کرد  ران یکه به ا شهی شروع م یمن از وقت  دیجد ی هاتازه دردسر  ،یسوف -
  دایکرد، اما پ دایبشه مهران رو پ دیساده است؟ شا   یلیخ رانی کردن سه تا آدم تو ا دایپ

 یلیخ ستنی ن یستی تو بهز گهیسالشون شده و د   کیو    ستی که ب مانیکردن نرجس و نر 
سخته. خودت   یلیکه ترک کردنش خ  نیاد دارم، اونم به هروئی از اون من اعت  ریسخته! غ

 که نتونم ترک کنم! نهی وحشتم ا   نیتربه. بزرگ حال و روزم چقدر خرا یدونیکه م

 زد و گفت: یادوارکننده ی لبخند ام ای سوف

 !یتونی من مطمئنم که تو م -
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از   یکم ای سوف  م،یمنتظر ماند  ایها رفتند و من و سوفچمدان  لی تحو ی برا زابالیو ا  بال
 کرد وسپس به من گفت:  فیخود تعر  یزندگ

 ؟ یبهم بگ  یزی ات  چدرمورد گذشته یخوا یسوگند، باالخره نم  -

 کردم و گفتم:  س ی زبان لبم را خ با

رو بهت   زی اون وقت همه چ م،یبش مایکه بهت بگم. بذار  سوار هواپ دهی چرا، وقتش رس -
 !گمی م

 شدت مشتاقم! به -

کنم و آن   ف ی نفر تعر کی  یرا برا  ییوقتش بود آن گذشته کذا گرید دم،ی کش یقیعم نفس
  زین ندهیبسپارم، هرچند که به آ یبه دست فراموش شهیهم یرا برا  کی خاطرات تلخ و تار 

 نداشتم!  ید یام

 

 خوب  یچهارم: خانواده  فصل

 چهارم  فصل

 خوب  یخانواده 

 

 

 

 *** 

 تهران /رانیا  -ش1376سال  -سال قبل   پانزده

 آوردم و از اتاق خارج شدم. رونیکمد اتاق کوچکمان ب یرا از تو  یو دفتر نقاش  گواش
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  وانی ل کی ها  آن  یدر حال گرگم به هوا بودند، بدون توجه به سر و صدا  مانیو نر نرجس
 پر شده بود، نشستم.  یدوازده متر یآب از آشپزخانه  آوردم و گوشه حالمان که با دو قال

  یدیکامال رنگ گرفت و زرد شد؛ خورش یرا کامال به رنگ زرد گواش آغشته کردم، وقت قلمو
 و آن را رنگ کردم. دمیکش  امی در دفتر نقاش

  یزدم تا برا  یرا در آب زدم تا رنگ زرد کامال پاک شود و بعد آن را در رنگ مشک قلمم
و باعث شد دستم  تکان    دیدفترم پر یبا سرعت از رو  مانیچشم بکشم که نر دمیخورش

 شود! ها یس  دمیبخورد و کل خورش یدیشد

 هق هقم اوج گرفت. یاشک به چشمانم هجوم آورد و صدا  ه،یازچند ثان بعد

اشک آلودم با   یها چشم  دنی آمد، با د  رونیمن به سرعت از آشپزخانه ب یبا صدا  مادرم
 بلند گفت: یصدا 

 ! دیکار کرد یبا خواهرتون چ نمیتا بب  دیری لحظه آرام بگ هی . مانی نرجس، نر -

 شد.  شتری ب  امه یشدت گر مانینام نر  دنیشن با

 کرد!  اه ی س دمویخورش مانی ماما... مان... نر -

 اپن گذاشت و به طرفم آمد. یرا رو   اشی چوب  ریکفگ مادرم

   اشیشگی سرم احساس کردم که با مهر هم  یبعد حضور جثه الغر مادرم را باال هیثان چند
 . دیمرا درآغوش کش

 .رهیمی ن وقت مامانش مکنه که او  هی سوگندم گر نمینب -

 باعث آرام شدنم شد.  هیپر مهر مادرم در چند ثان آغوش

رو ببرم مدرسه   ینقاش نی ا  دیکرد. تازه فردا هم با   اهی س دمویخورش مانینر  ،یمامان -
 کار کنم؟  ی . حاال چکنهی وگرنه خانم معلم دعوام م

 باز و بسته کرد.  نان یچشمان سبز رنگش را به نشانه اطم  مادرم
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که   ستنی سالشونه، مثل تو که کالس دوم ن شیهمش ش  مانیدختر نازم، نرجس و نر  -
  هیتا  کنمی غلط. تصدقت بشم،  خودم کمکت م یدرسته و چه کار یبدونن چه کار

 . یبکش گهید ینقاش

 را پاک کردم.   میهارنگم، اشک  یلباس آب  نیو با آست دمیرا باال کش  امینیآب ب 

 . یمامان عاط -

 ؟ ی جان مامان عاط -

 بکشم؟  گه یخانم د دیخورش  هی یکنی کمکم م -

 مهمان لبش شد و گفت:   ییبا یز  لبخند

 .میکشی خانم م دی. با هم خورشزکمی باشه عز -

راحت شده بود به آشپزخانه رفت و به ادامه   الشیزدم، مادرم هم که خ  یرنگکم  لبخند
 پرداخت.  اش یآشپز

کوچک   ییرا یناهمسان بودند در پذ یکه دوقلوها مان،ینرجس و نر  نی ح نیدر هم 
نشان از   یریبه ز  سر   نیشده بودند که ا ری. هر دو سر به ز ستادندی ا م یمان  روبه روخانه

 بود.   شانیمانی حس ندامت و پش

دو طرف   یکوچکش را رو  ی هاکوتاه خودش را به من رساند، دست   یهابا قدم  نرجس
 . دیرا بوس  امیشانی صورتم گذاشت و پ

 ؟ یبخسیحاال م کنم،ی تو  بوس م یشونیمنم مثل بابا پ -

 به خودش جرأت داد و جلو آمد.  د،یکه سکوتم را د مانینر

 .دیبگو ببخش ه؟ یچ دینرجس خانم ببخس -

 برگشت. مانیبا اخم به طرف نر  نرجس
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 !شهی از گور تو پا م  شایلطفا ساکت شو که همه آت -

 . دمیو نرجس را به آغوش کش دم یگز  لب

 زشته. ؟یزنیم  هیچه حرف ن یا -

 . دیلب برچ نرجس

 ! مانهی زشت نر -

 دستانش را به گردنم انداخت.  مانینر

  یاشما و بابا قهوه ! چشمامم مثل  پیت. من هم خوشگلم و هم خوش یخودت زشت -
 و مثل مامان سبزه!   ستین

 زنگ خانه بلند شد. یکه صدا   دمیرا کش مانینر  یو گونه   دمیخند

 بابا اومد!  د؛یدر رو باز کن دیها ا، بربچه -

. هر سه  کردی در زمان غروب، آمدن پدرم را اعالم م شهیمادرم بود که مثل هم  یصدا  نیا
 . میپدرم باز کن یتا در را برا  میهجوم برد  اطیبه سمت ح

. دیکه پدرم از ته دل خند م ید یمحض بازکردن در، هر سه برحسب  عادت هورا کش به
مقدور   ش یدر حال حاضر برا  دنمانی پر بود؛ پس، به آغوش کش شهی دستانش مثل هم

 نبود!

 دل بابا. یزا یسالم عز  -

 .  میبلند سالم کرد یسه با صدا  هر

 . دیبا ذوق باال پر نرجس

 ؟ ی آخ جون!  بابا، گوشت لِه شده گرفت -

 کرد و گفت:  یرا باز  ات یباز هم نقش معلم ادب مانینر
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 بگو گوشت چرخ کرده!  ه؟ی گوشت له شده چ -

 انداختم.  یها ، به دستان بابا نگاهحرف بچه  نی ا با

 گوشت چرخ شده بود.  کیپالست  کی دست راستش نان سنگک و در دست چپش   در

 شت گرفتم. آره بابا جان، گو -

و    میکر یفرا گرفته بود ط یکیبار  یها کوچکمان را که اطرافش را باغچه  اطی ح ینفر چهار
 . میوارد خانه شد

 را ازدستش گرفت و گفت:    هاد یبه استقبال پدرم آمد و خر  زین مادر

 صابر جان.  یسالم، خسته نباش  -

 . یدرمونده نباش -

داد، بعد خطاب به  هینشست و به آن تک یرا عوض کرد، کنار پشت  شی هالباس  پدرم
 گفت:   مانینر

 !  های ریبگ ییاز دختر نازم غلط امال  نمینب گهید -

 لوس کند.   شیتا خود را برا   دیبه آغوش پدرم خز نرجس

  م،ینشسته بود  ونیز یتلو   یکه جلو مانیو خطاب به من و نر   دیرا بوس  اشیشانیپ پدرم
 گفت:

 . دیباباتون رو رفع کن یخستگ دیا ی دو تا هم بشما  -

 . میبه آغوش پر مهر پدرم پناه برد زین مانی و نر  من

 گذاشت و گفت:   خچالیگوشت را داخل   کی پالست مادرم

 تازه از سر کار اومده، خسته است!  د،ینکن تیرو اذ ییها بابابچه -

 به لب نشاند و گفت:  یلبخند  د،یباریم  ش یاز سر و رو  یخستگ  نکهیبا ا  پدرم
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 خانم؟ بذار  راحت باشن!    یچه کارشون دار -

 *** 

 نشستم.  میمادرم از خواب برخاستم و  سرجا   یبا صدا  صبح

 مدرسه؟  یبر یشینم  داریدخترکم، دختر نازم، سوگندم ب -

 مان  را از نظر گذراندم.و اتاق ساده   دمیکش یاازه یخم

اب بودند. ناخوداگاه به حالشان غبطه خوردم  خو  شانیها در  رختخواب  مانیو نر نرجس
  نکهیساعت هفت صبح در مدرسه حاضر باشند، اما با فکر ا   ستندیکه مثل من مجبور ن 

لبم  یرو  یو به مدرسه بروند، لبخند  زندیمجبورند با من از خواب بر خ   گریسال د
 نشست. 

اتاق ما گذاشت،   یاروی شان  آورد و در کمد دخود و پدرم را از اتاق  یها رختخواب  مادرم
 نداشت. یواری چون اتاق خودشان کمد د

 ؟ یخندی م یبه چ -

 و شانه ام را باال انداختم و گفتم:   دمیکش یاازه یخم

 ! یچیبه ه -

  یبر دی نشده با ری ات  رو بخور. تا دپس بدو برو دست و روت رو بشور و صبحانه  -
 مدرسه! 

 . لرزاندیتنم را م  یزی سرد پا  یرفتم. هوا  اطیتکان دادم و به ح یمثبت سر ینشانه به

 لب گفتم:  ریز 

 زدم.  خی  ،یآخ، خدا جون هوا چقدر سرده؛ وا  -
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کنار حوض کوچکمان را باز کردم و با  غش و ضعف دست و صورتم را شستم، بعد   ریش 
 با سرعت خود را به خانه رساندم و شروع به غرغر کردم. 

   یگفته باشم تا نگ شورم؛ی م ییها دست و روم رو تو ظرفشوبه بعد صبح  نیمامان، از ا -
 ها!   «ی»نگفت

 بود.  میآشپزخانه شدم، مادرم کنار سفره نشسته بود و در حال هم زدن چا  وارد 

 رفت و گفت:   ی اغره  چشم

 ! خودیب -

 زد و گفت:  یحالت داد، چشمک  رییتغ  عی سر بعد

 ! یای عوضش مرد بارم -

بد رنگم به اتاق   یهالباس فرم  دنیپوش یو برا  دمیکوب نیرا به زم میاعتراض پا  با
 مشترکم با دوقلوها رفتم.

.  ستادمی ا نهی آ یام  جلو مرتب کردن مقنعه   یو برا  دمیرنگم را پوش یاو شلوار قهوه   مانتو
 . دمیکشام را سر  سرد  شده  ن یر یش یبعد وارد آشپزخانه شدم و چا 

 . میزدی م رونیکه با هم از خونه ب  شه یمامان، بابا ساعت چند رفت؟ هم -

 اشاره کرد.  ریبه لقمه نان و پن مامان

شلوغه؛  یلی روزا تو کارخونه سرش خ نی رو بخور. بابات هم ا رتیفعال لقمه نون و پن ایب -
 . ادیب رتریزودتر بره و د دیبا

   یرو یا را از دست مادرم گرفتم و بوسه  رمیتکان دادم، لقمه نان و پن  یسر نیغمگ
 اش نشاندم. گونه

 .گهی من برم د  یمامان -
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 برو سوگندم، خدا پشت و پناهت!  -

 افتاد.  مانی رو به رو هی دختر همسا را،یآمدم چشمم به سم رونیکه ب اطیدر ح از 

ها با هم به مدرسه  صبح   لی لد نیبود، به هم یکیمان کالس چهارم بود و  مدرسه  او
ام را  گونه دیتا مرا د شهیکرد و مثل هم  یبا لبخند عرض کوچه را ط رای. سممیرفتی م

 و گفت:  دیکش

 .یسالم لپ قرمز -

 زدم. یلبخند   هممن 

 .یبرف دیسالم سف -

شد، به سرعت دستم را در چال   انی اش نماکرد که چال کنار گونه د یرا تشد  اشخنده
 فرو کردم که دستم را گرفت و گفت: اش   گونه

 ! ینکن وروجک، لپمو سوراخ کرد -

 . میرفتن به مدرسه  حرکت کرد یو دست در دست هم برا  میدی دو دوباره  خند هر

مان آمد و  بعد و معلم  میرفت مان یهابه مدرسه و حضور در صف به  کالس  دنیاز رس بعد
 گفت:  ری از سالم و صبح بخ

 .نمیتا بب  زی رو م  دیو بذار  دیار یرو درب فاتونی ها تکلخب،  بچه -

ها در جان گرفت و آه از نهادم برخاست. همه بچه  میجلو اهمیس  دیخورش ری تصو
  زیم  یدفترش، آن را رو افتنیبودند و هر کس بعد از  یبه دنبال دفتر نقاش  شانیها فیک
 گذاشتم.   زیم  یرا رو  ام یدفتر نقاش ی. با ناراحت گذاشتی م

 : دی، پرس امی دفتر بغل دست دنیبعد از د دیما که رس  زیبه م معلم

 ؟ ی سوگند چرا تو دفترت رو باز نکرد  -
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که گل از   دیدر دفترم چه د دانمی نگفتم که خودش با اخم دفترم را باز کرد. نم یزیچ
 گلش شکفت. 

  دیخورش نی ا  زهیخوشگل جا  ستی ب کی  ،یدیکش ی خانم خوشگل دیبه به!  عجب خورش -
 خانمته!  

 رفت. یبعد  زیگذاشت و به سراغ م زیم  یدفترم را رو  معلم

 لب گفتم:   ر یو ز   دمی زده  دفترم را در آغوش کشذوق ،ینقاش دنید با

 عاشقتم مامان عاطفه! -

نرم مادرم را ببوسم. آن   ی هاخوردن زنگ آخر، دل در دلم نبود تا به خانه بروم و گونه  تا
 کردم!  دنیمجبور به دو  زیرا ن رایو سم  دمی خانه را دو ر یروز تمام مس

در را باز کرد و   مانیکه نر  دمیمحکم و تند تند به در خانه کوب را،یبا سم یاز خداحافظ بعد
 گفت:

 در رو!  یشکست ،یسالم خربزه مشهد -

 رفتم و گفتم:   ی اچشم غره   مانیرا هل دادم و به نر در

 !  یسالم، باز که تو حرف بد زد  -

را که کنار حوض بود، شوت    اشی کیتوپ پالست مانی شدم، نر اطیرا بستم و وارد ح  در
 کرد و گفت: 

 ! یست نداردو ی رفت تو خربزه مشهد ادمی آه،  -

 گفت: د،یخندیمرموزانه م  کهی حالدر بعد

 انار ساوه خوبه؟  -
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به سرعت وارد خانه   مان،یبه نر  اعتنای نداشت؛  پس ب ی اده یفا  مان ی و کله زدن با نر   سر
 شدم.

 مامان خوشگل من کجاست؟  -

 آمد.  رونیبا خنده از اتاقشان ب مادرم

 !خونهی سوگند خانم؟ کبکت خروس م هیچ -

 گرفتم. یطرفش رفتم و درآغوشش جا  به

 ؟ یدونینم یعنی -

 اش  نشاندم و گفتم:گونه یرو  یابوسه  زیو من ن دیخند  دوباره

 !ییا یمامان دن ن یمامان ممنونم، تو بهتر -

 *** 

 نرجس را شانه کردم.  یرا سفت کردم و موها   امی روسر گره

 دم در منتظرن. مان یبابا و نر  گه،ید دی ای دخترا ب -

 . میمادرم به همراه نرجس از اتاق خارج شد  یصدا با

 مامان.  میاومد  -

به من و   با یز  ی. پدرم با لبخند میو از خانه خارج شد مید یرا پوش  مانیهاکفش   اطیح در
 نرجس نگاه کرد. 

 تر  شدن! ناز بابا خوشگل بودن، خوشگل  یهادختر  -

 .  میدیو نرجس باهم خند  من

 گفت: زد،ی گانه درآن موج مبچه  یکه حسادت یبا حالت مانینر
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 تر  شدن! لوس بابا، لوس بودن، لوس   یهادختر  -

 و گفت:    دیبه چادرش کش یدست مادر

 !یکن  ی حسود نمیمامان، نب  پیپسرخوشت -

که   ابان ی. به سر خمیبرق از کوچه خارج شد ی هانور چراغ ریزنان ز و   قدم  مید یخند همه
 به مقصد پارک گرفت.   یدر بست نی پدرم ماش م،یدیرس

داشتن   یو در دل هزاران بار از خدا برا   میکرد یباز  یدر پارک، من و دوقلوها ساعت 
و   میفالفل به خانه برگشت  چیتشکر کردم. بعد از خوردن ساندو  یخوب یخانواده  نیچن

 از آن شب در ذهنم ثبت شد. یخاطرات خوب

 *** 

  مانی را جمع کردم و از اتاق خارج شدم. نرجس و نر لمیوسا  فم،یاز نوشتن تکال بعد
  یقی که قرار بود دقا دندیکشی را م یالی بودند و انتظار سر دهیدراز کش ونی زیتلو  یجلو

در  یرنگ یآب حیداده بود، تسب هیپخش شود. مادرم کنار اپن نشسته و  به آن تک گر،ید
 .گفتیدستش بود و ذکر م 

 شد. بمی محزون نص ینشستم که لبخند کنارش

 مامان، ناراحت نباش حتما سرش شلوغه! -

 . دیبه سرم کش یکرد و دست سی زبان لبش را خ با

 سرش شلوغه. فقط نگرانشم! دونمی دخترم، م ستمیناراحت ن -

 گذاشتم. شی پاها ینگفتم و سرم را رو  یزیچ

 ن؟ یکرد  یعروس یمامان، تو و بابا ک  -

 .دیخند
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 اومدن تو.  ایدو سال قبل از به دن ش،ی پ  ده سال -

 کرد.  میشروع به نوازش موها بعد

 سال قبل از تموم شدن جنگ؟  کی  یعنی -

 کند شد. ی الحظه   یسرم، برا  ی دستش رو  حرکت

 آره... -

 مامان  -

 جان مامان؟  -

 مردن؟  یچطور  ییآقاجون و دا   -

 شدن! دینمردن، شه ات یی آقاجون و دا -

 ؟ یچ یعن ی دیمامان، شه -

 .رهیمیکه در راه دفاع کشورش م  یکس یعنی -

 . دمیآها، فهم -

 ؟ ی پرسی ها رو مسؤال   نیشده که ا ی حاال چ -

 و گفتم:  دمیکش یاازه یخم

بودم که   میقدر  تو فکر نقاش. منم اون زدی حرف م زایچ نی امروز خانم معلم درمورد  ا -
 ! دمینفهم یزیچ

 ؟ ی بخواب یخوا ینم -

 منتظر بابا باشم. خوامینه، م -

 وقته!  ری تو برو بخواب، د ادیم  ری اون د - 
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 خواب به اتاق رفتم.   یو تلوتلو  خوران، برا   دمیکش یاازه یخم

 

 آشفته یپنجم: زندگ فصل

 پنجم  فصل

 آشفته یزندگ

 

 

 

 *** 

 جمعه -روز بعد  چهار

   کهی را شوت کرد و لب حوض نشست، نرجس درحال  اشی کیبا اخم توپ پالست مانینر
نشستم. مادرم  مان ی کنار نر  ز یپله کنار مادرم نشست و من ن ی بغض کرده بود، رو

 طور که نگاهش را به در دوخته بود، گفت: همان 

  میتونینم گهیامشب د تونه؛ی خب باباتون کار داره نم د؟یکنی م یطورن یها ، چرا ابچه -
تو. زودتر  از همه،   م یبر دی. حاال هم پاشمیری م گهیشاءاهلل جمعه هفته دپارک، إن  میبر
 کرد.  هیبا اخم به خانه رفت. نرجس شروع به گر مانینر

 م؟ یمنتظر بمون  اطی و تو ح میآماده بش یمامان... پس... پس چرا گفت -

 و گفت:  دی نرجس را در آغوش کش مادرم
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جمعه است   نکهیاما االن زنگ زد و گفت:)با ا  اد،یبابا گفت که م شی ساعت پ  کیآخه  -
  گهیشلوغه! تا دو ساعت د  یلیساعت هشت شب برگردم خونه(، سرش خ  تونمی نم یول

 رفت پارک!  شهینصف شب که نم ادی هرچند که اگر هم ب اد،یهم نم

 شد.  رهیبا چشمان پر از اشک به مادر خ  نرجس

 .رونیب میبر میتونی نموقت  چیه   گهیاصال ما د اد،یم  ری بابا هر شب د -

نگفتم. مادر   یزیهم با حالت قهر به خانه رفت. من هم آب دهانم را قورت دادم و چ بعد
به خانه رفت. نه تنها آن    اش ی ام کرد و بعد از تکاندن چادر خاک حواله  ینیلبخند غمگ

منوال گذشت و    نیما به هم یقبلش، بلکه به مدت چهار ماه از زندگ  یهاشب و شب 
 .رفتی زود م هابح و ص آمدیم   ریها د م شبپدر

است و به محض غذا خوردن به  حوصله یب  یلیها خ: ) باباتون شب گفتی م  مادرم
 (. برهی رختخوابش پناه م

از دست من و    یو کار  شکستی بحث پدر و مادرم سکوت شب را م یصدا ز،ین یگاه
 آمد. برنمي   مانینر

 *** 

  دمیدی قدر  او را کم مو من آن   م،یپدرم عادت کرده بود یهاآمدن  ریآن چهار ماه به د در
 ! آوردمیاش  را درست به خاطر نمچهره  یکه گاه

بودند، من هم    دهیخواب زین  مانیخواب به اتاق رفتم؛  نرجس و نر ی برا یشب وقت کی
 .دمیبلند پدرم از خواب پر  ی. ناگهان با صدا دمیرختخوابم را پهن کردم و خواب

 . رفتی پدر و مادرم هر لحظه باالتر  م یدعوا  یصدا 

 : گفتی مادرم م 

 گناه دارن!  هاه یها خوابن. اصال همسا شبه، بچه صابر، تورو خدا آروم باش؛ ساعت دو  -
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 ر شد. پدرم از قبل هم  بلندت یصدا 

 ! یاری اخت یواریخوابن، چهار د  هاهیدرک  که همسا به  -

طرف  نرجس رفتم  کرد.  به  ستنیو شروع به گر  د یپدرم از خواب پر  ی با صدا  زین نرجس
 .دمی و او را درآغوش کش

 نکن... آروم باش!  ه ینرجس جونم گر -

 گفت:   دهیبر دهیبر  نرجس

 شده؟  یچ... چ  یآج... آج -

 از خواب برخاست.  زین مانینرجس، نر هیگر   یصدا با

 ؟یکنی م  هینرجس چرا گر - 

 گفتم: فشرد،ی را م م یبغض گلو نکهیا با

 ! دیبچه ها، آروم باش ستین یزیچ -

شده بود. هنوز چند   رهیخ یبه گِل قال زی ن مانینر ست، ی گر  صدای ب یا قه یچند دق نرجس
   م یهاطاقت نداشتم، اشک   گری. دآمدی پدرم م  دادی داد و ب  یبارصداک ی لحظه 

کرده بودند. ناگهان در اتاق باز شد ومادرم با    دایصورتم پ یخودشان را رو  صداراهیب
 جا خورد. میهست داری هر سه ب نکهیا  دنی . با د شدچشمان پر از اشک وارد اتاق 

 د؟ یداریب یها از کها، بچه بچه  -

 پناه برد. صدا دار شد و به آغوش مادرم   اشه یباز هم گر نرجس

 مامان، چرا بابا... -

 حرف نرجس را قطع کرد.  مامان

 . دی! شما هم بهتره بخوابنیهم ه،یخسته و عصبان ینگو. بابا کم یزیچ س،یه -
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 *** 

 اخالق پدرم از قبل  بدتر شده بود. گذشتند؛یهم م  یدر پ هاروز 

ان  مثل سابق قرب  گرید  یدرخشش سابق را نداشت، حت گریسبز مادرم، د چشمان
 !رفتی مان  نمصدقه 

وسط من همان سوگند آرام    نیبود و ا  دهیته کش شانیها طنتیش  ز ین مانیو نر نرجس
 احساس خطر کرده بودم!   امیبودم که با تمام  کودک

 آمدم.  رونی ب الی از فکر و خ مانی نر یصدا با

 !یگفتیالفبا رو برامون م  یامال  یداشت ؟ییسوگند کجا  ،یسوگ -

 دوختم.  مان ی را به برگه نر  نگاهم

 تا کجا گفتم براتون؟  -

 اش  انداخت و گفت:به  برگه  ی نگاه نرجس

 .ی تا حرف قاف گفت -

شدم.  بتشیکمک به مادرم به آشپزخانه رفتم که متوجه غ یبرا   کته،یاز گفتن د بعد
ها را صدا کردم تا  گذاشتم و بچه   نیزم یکتلت را که مادرم آماده کرده بود، رو تابهی ماه

 .میناهار بخور 

و آه و    ختیریزار و آشفته به خانه برگشت. فقط اشک م یساعت بعد، مادرم با حال چند
 . کردی ناله م

که  گفتی م  یبخاطر چشم و نظر است و گاه  شی های که بدبخت گفتی لب م  ریز  یگاه
 دیکه پدر و برادرش در جبهه شه یاز همان ابتدا بختش شوم بوده است. از همان زمان

 شدند و مادرش ازغصه دق کرد! 
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بعد قامت آفاق که مادر   قه ی رفت. چند دق اطیو به ح دی از جا پر مان یدر، نر  یصدا با
 شد.  انیبود در چهارچوب در نما  رایسم

نداشت، به صورت خودش    یداده بود و حال خوش هیمادرم که به اپن تک  دنیبا د  اقآف
 چنگ زد و گفت: 

 شده؟  یخدا مرگم بده، عاطفه خانم چ -

حرف   نی با ا کرد،ی بند آمده بود و فقط ناله م  شیهابود اشک  یاکه چند لحظه مادرم
 را از سر گرفت.  اشه یآفاق گر

 هام  بدبخت شدن؟ بچه   ید یبخت شدم؟ د  اهیس  یدیآفاق... آفاق خانم د -

 .دیوارد خانه شد و مادرم را درآغوش کش آفاق

 شده؟  یتصدقت بشم، آخه مگه چ -

طاقت   گریاما معلوم بود که دلش د  گفت،ینم یکس   یوقت از مشکالتش برا چیه  مادرم
دل   یبرا یبلکه مرهم د،یرا بگو زی آفاق است تا همه چ یاز سو  یاندارد و منتظر اشاره 

 اش  شود. زخم خورده 

  ی. چند ماهدمیدی رو نم یروز  نیو همچ مردمی م  کاشی ا   بخت شدم، اهیآفاق! س -
! اخالقش  رهی ها زود مو صبح  ادی م ری ها د! شبست ی ن میصابر قد گهی که صابر، د شهی م

 وحشتناک شده. صابر آروم بود، خانواده دوست بود. 

شد که  یچ   هوی دونمی و به دامنش چنگ زد و ادامه داد: اما نم دیکش  یآه سوزناک  بعد
   ؟ی شنوی خدا،  صدامو م یا عوض شد. 

سکوت کرد و ادامه داد: امروز گفتم    یاچند لحظه   نیهم ی و برا  دیامانش را بر  هقهق
 !رفتمی و نم  شکستی پام م  کاشی ا  شده؟ رفتم، اما   یچ  نمیبرم کارخونه بب

 حال صابر شدم، نگهبان گفت:   یای از نگهبان جو   یوقت
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بخش   یکه ورشکسته شده؛  اول از همه هم عذر کارمندها  هیچند ماه هی)کارخونه  
 (. ادیهست سر کار نم یپنج ماه هیرو خواستن. صابر هم   یحسابدار

 باز هم ناله کرد و گفت:   

که  دونهی کردم حتما مدوست صابره، فکر  نیبعد کارخونه رفتم سراغ عماد، آخه بهتر -
التماس بهش کردم   یکل  نکهیبعد از ا  رهی کجا م ست،یچند وقت که صابر خونه ن  نیا

 قمارخونه(. رهی حاضر شد حرف بزنه وگفت: ) باهاش رفت و آمد نداره و مدام م

 : گفتی و م دیکوبی و به سر و صورتش م زدی ضجه  م مادرم

 م؟ یکرد یهام با پول حروم زندگمدت من و  بچه  نیا یعنیتوبه،   ای خدا -

 . کردی ناله م ینداشت و فقط گاه ستنی گر یبرا  یجان گرید

 .دیکشی خونه، صابر داشت مواد مقمار   م یبعد با عماد رفت -

 باز هم ضجه  زد و گفت:  اشی با تمام  ناتوان د،یصحبتش که رس  ینجا یبه ا  مادر

که   دهیمواد جد هی! دیکشی م  کاشی ا  که کشه،ینم  ک ا یعماد گفت که صابر توتون و تر  -
 . ستنی اون آدم سابق ن گهید کشنی م  ی. وقترانی تازه اومده تو ا

 . کردی و ناله م  دیکشی طور مقطع نفس مهمان    مادرم

خونه به اون مواد اون  قمار  ی. تمام کارگرا کننی م  یو قاط زننی توهم م کشنی م ی وقت -
و لو دادن    یوقت فکر دزد  ه یکار رو باهاشون کرده تا  ن یصاحبش ا  یعنیدارن،  ادی اعت

 به سرشون نزنه!  شهی خونه انجام مکه تو  قمار  ییکارها

 شد!  هوشیقدر ضجه  زد تا  بکالم را گفت و بعدش  آن  ن یآخر مادرم

اما در همان حد متوجه شدم که    دانستم،یمادرم را نم ی هادرست حرف  یزمان معن آن
 ! میخانه خراب شد 
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که پرستار بود  هاه یاز همسا   یکی ژه،یگرفت؛ و از من  یتیمادرم آمپول تقو   یبرا آفاق
گوشه هال    یحرف  گونهچی ها بدون  هبزند. من و دوقلو  شی خواست که آمپول را برا

 را جلب کرد.  امآرام نرجس توجه یکه صدا مینشسته بود 

 ؟ یچ یعن یَتَوهم   مان،ینر -

 باال انداخت. یا شانه مانینر

 َت َو َهم.  یعنیفک کنم   -

 ه؟ ی چ گهیَت َو َهم د -

 باال انداخت.  یاباز هم شانه  مانینر

کتکشون زده   یعنیفک کنم اسم دو تا آدمه، چون مامان گفت که بابا َت َو َهم رو زده.   -
 .گهید

 ناراحته؟  نیمامان واسه ا یعنی -

 . گهیآره د -

 یصورتم جار  یها بازهم روصحبت بچه  نی که تازه بند آمده بودند، با ا  میها اشک  
که هر چه هست   دانستمی از کلمه توهم نداشتم، اما م  یشدند. خودم هم تصور درست

 ! ستین یخوب زیچ

و    میها هم ته مانده کتلت ظهر را خورد. من و بچه دیآفاق رفت و مادرم هم خواب شب،
 . میدیخواب

 *** 

از آن را  یمین اهیس یطلوع کرده بود و ابر   دیساعت چند بود، اما خورش دانمینم 
 .دمیاز خواب پر  اطیدر ح ی پوشانده بود که ناگهان با صدا
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  رونیاز اتاقشان ب  زیمادرم ن م،یشدند. هر سه از اتاق خارج شد داریب ز ین مانیو نر رجسن
 نعره پدرم باعث وحشتم شد. یآمد. صدا

تو، دمار از روزگارتون در   امی ب  دیکه درو وا کنه؟ بذار ستین یدونسگ   نینفر تو ا  هی -
 ! ارمیم

 نداشت،  تلوتلو خوران ما را داخل اتاق فرستاد.  یهنوز حال خوش نکهیبا ا  مادرم

 ! ادیب رونی حق نداره از اتاق ب  تونی کی  -

 در اتاق را بست.  ز ی. مادرم نمیسرمان را تکان داد  دی نشانه تأ به

 نشستند، اما من طاقت ماندن در اتاق را نداشتم.  واریگوشه د مانیو نر نرجس

 .  گردمی ممن کار دارم زود بر  د، یبمون  جان یهم -

 از اتاق خارج شدم و در را پشت سرم بستم.  سرعتبه

به مادرم   اطی محض  ورود به حکه پدرم به دمید شد،ی باز م اط یپنجره حال که رو به ح از 
 انداخت.  نیزد و او را به زم یلیس

رفتم. پدرم کمربندش را  درآورد و شروع به   اطیکردم و به ح هیشروع به گر  اریاختیب
 کتک زدن مادرم کرد.

 زدم:  غیو ج  ستادمیها ا پله  یرو

 ماماِن منو نزن!  -

 من داد زد:  دنیبا د پدرم

 سگ . گمشو برو تو، توله  -

 .رمینم -

 را گرفت.  شیبرداشت که مادرم با همان حال خراب پا  زیبه سمتم خ بابا
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 ! یکه   بذارم دخترمو بزن یمگه از رو جنازه من رد ش -

  ریز  یو گود ش یهاقرمز  چشم   یهاپدرم از حد معمول  گشادتر شده بود، رگه  چشمان
گشادتر شده بود که باز هم شروع به    شیها وحشتناک بود. حدقه چشمانش از پآن 

 کتک زدن مادرم کرد.

 ؟یزنی منو چوب م یا یزاغ س گهی ! حاال دمشی ات رد مباشه، باشه اول از رو  جنازه  -
 ! گذارمیات نمزنده   اره؟یکه سر از کار من در ب یکنی م ر یرو اج یعماد عوض

 من،  مادرم را کتک زد که خودش خسته شد!  یها به  ضجه توجهی ب  بابا

 تره  حالم  خوش  رونیرو ندارم، برم ب یسگدون  نیحوصله موندن تو ا   گهیاصال د -

 دل گفتم: چه بهتر،  زودتر برو.  در

 از رفتنش، به سمت مادرم رفتم. آه نداشت تا با ناله سودا کند!  بعد

 بغلش را گرفتم.  ریهق ز هق   با

 تو.   میجونم  پاشو؛  پاشو برمامان   -

 سو... سوگ... -

 ! نایخانم ا ژهیدر خونه من  رمیمامان تورو خدا حرف نزن، االن م -

 ** * 

 . شدی و وضع ما روز به روز  بدتر  م گذشتندی م  گری کدی یها در پو شب   روزها

  بهشت،یارد  ی. روزهاگشتی بود که پدرم به خانه  برم یزمان میکابوس زندگ نی ترترسناک 
  یمدارس ذوق یلیتعط یبرا  گرید  ینداشتند، حت میبرا یبرعکس هر سال حس خوب

 نداشتم.

 معلم به خودم آمدم.   یصدا با
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 پا تخته!  ایحواست کجاست؟ گفتم ب  ،یسوگند عابد  -

 انداختم.   ینوشته بود، نگاه اهیتخته س یکه رو  یاضیوحشت به سؤال ر با

 . دیاز رخم پر رنگ

 من... یعنیخا... خانم اجازه... ما،   -

 تمام شد.  طاقتش

 سوگند؟   یتوچ -

 .دمی کش یقیعم نفس

 . مستیخانم اجازه، من بلد ن -

 معلممان خشمش فوران کرد!   ناگهان

.  ستی و حواست به کالس ن یخونیچه مرگته که درس نم ستیآخر ساله، معلوم ن -
  قیجمع و تفر کی نمونده و تو   یزی. تا امتحانات آخرسال چیا یم  ری ها هم که دصبح 

. فردا با  یبگ یزی چ ستیها؟ اصال الزم ن ،یبد  یدار ی! چه جوابیستیساده رو بلد ن
 ! نیمدرسه. هم  یا یم  اتیاول

 *** 

 . سوختی کرده بودم که چشمانم م هیقدر گر مدرسه  آن  در

 را پاک کردم و به راهم ادامه دادم. می ها ام  اشک لباس فرم  مدرسه  نی آست با

 مدرسه تا خانه را تنها بودم.   ریبود، پس مس  بیغا  رایروز سم آن

 ام را جلب کرد. توجه    ییآشنا ی هااد یفر  یصدا   دم،یمان که رسسر  کوچه  به

  یها پدرم و ناله  یهااد ی فر یصدا شدمی م ترک ی هر چه به خانه  نزد دم،ی را دو ریمس هیبق
 !شدی م  شتریمادرم ب
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  یرا ط اطیرا باز کردم. به سرعت ح اطی را داخل قفل فرو و درِ ح دیلرزان کل ییها دست   با
 .دمیخانه رس یدر ورود  یکیکردم و به نزد 

 را از سر گرفتم. ستن ی خانه تا آخر باز بود و پدرم باز هم در حال کتک زدن مادر بود. گر در

 ادامه داشت؟   مانیها  یبدبخت ن یا  یتا ک آخر

با   فشرد،یمادر را م یها را گذراندم، پدرم با دستانش گلو جلوتر رفتم و پله  یقدم چند
 را رها کرد و به شدت هلش داد!  شی من گلو  دنید

 شد!  یکیدرد  مادرم با ورود من به خانه پر  ادی فر

را   میرو به رو یها اتفاق   لیو تحل هیافتادم، اصال قدرت تجز  نیزم یرو میجفت  زانوها  با
 اپن برخورد کرده بود!  زی نداشتم. پشت سر مادرم به لبه ت

باز او بود که به  یها حالت، چشم نیتر مادر را  فراگرفته بود و  ترسناکاطراف    خون
 مانده بود!   رهی نامعلوم خ یانقطه

 ! دمی ترسیاصال خوب نبود، م حالم

 بود!  زیکرده بود، وهم برانگ نی مادرم را رنگ دیکه چادر نماز سف یخون

به طرف او بروم، اما انگار به   زیمن ن  خواستیبا ترس به طرف مادر رفت، دلم م  پدرم
 وصل کرده بودند و قدرت حرکت نداشتم! نی سنگ یا وزنه میپاها 

 عا... عاطفه... عاطفه جان!  -

پدرم او را   ماه،ن یبعد از چند نکهیبود حتما از ا  داریمادرم جواب پدرم را نداد، اگر ب اما
از   یانبوه  انی م  جانشیاما حاال جسم  ب شد،ی اب کرده بود خوشحال معاطفه جان خط

 خون، گلگون شده بود! 

 غرق در خون، مادر من بود.  جانِ یجسم  ب ن یا  یراستبه 

 صدقه رفتنم را نداشت.توان  قربان  گری که د یمهربان مادر
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 . شدی نم خاطرم یدست  نوازشگرش  تسل گری که د یمادر

 .شدیبدرقه راهم نم شی هادعا  گری که د یمادر

 ! بردمی را با خود به گور م  شی صدا  دنیشن یآرزو  دیکه با  یمادر

و    مانینر  هیگر یبا صدا  هاه یچه هنگام همسا   دمینفهم گریبودم که د حسیقدر  بآن  
شدنم  میت یو آمبوالنس آمدند و چطور برنامه   سی چگونه پل  ختند؛یمان رنرجس به  خانه

 اجرا شد. 

دست نوازشگرش را لمس   گرید  نکهیتصور ا ست،ین گریسخت بود که مادرم د  باورش
 وجود آورد! را  به نیسنگ یبغض میدر گلو کنمینم

 *** 

و    مانینر یو زار   هیگر یصدا  ینکرد؛  حت  جادیدر حالتم ا  یرییتغ چیزده مردم، هغم   نگاه
 نداشت.  رتمی و ح یزدگدر  بهت یری تاث زینرجس ن

اقوام دورمان قبر مادرم را احاطه کرده بودند و مدام   م،ینداشت ی کینزد  لیفام چون 
 سنگ قبر که در بهشت زهرا قرار گرفته، قبر مادرت است(.   نی: )اگفتندی م

و   ندیگو ی که دروغ م دانمی اما من که خوب م شد،ی جمله در ذهنم مرور م نی فقط ا 
 مادرم نمرده! 

 زن عموعماد دوست پدرم به طرفم آمد. سحر،

 شدم.  رهیچشمان پر از اشکش خ به

 !یکنی دق م طورن ی.  ایبش یتا خال  کنه یگر  کن،هی گر   زم یسوگند، عز  -

 کنم؟ی م دق

 کردن مگر چه بود؟دق 
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معلوم  نا  یاه به نقطه ک دمی رنگ مادرم را دکردم که چشمان  سبز همان لحظه  دق من
 شده بود!  رهیخ

 !کنمی نم هیکنم؟ من گر  هیگر یواسه چ -

 . دیشدت گرفت و مرا  درآغوش کش شیها خاله سحر  اشک  

 ! کنه یگر  کن،ه یگر  زکمی عز -

 *** 

 1377سال   –ماه بعد  چند

به   خواستی اما من دلم نم گذشت،ی ها ماز شروع مدرسه یمهرماه بود و چند روز  
 مدرسه بروم.

 !شدمی و الل خطاب م حرف زدنم مسخره کم   لیدلمدام  به  

فرم مدرسه ام را که از سال گذشته  یها و لباس   دمیکش  مانینرجس و نر ی را رو پتو
 . دمیداشتم، پوش

عماد به سرکار رفته بود.  م،یسحر، زن عمو عماد دوست پدرم  ؛   خواب بود و عمو  خاله
 زدم. رونیاز خانه ببدون خوردن صبحانه 

زنگ از جا برخاستم و بدون توجه به  یدر مدرسه گذشت، با صدا  گریروز د کی
  کردمی نگاه م یاطرافم از مدرسه خارج شدم. در راه برگشت به خانه به مردم  یهاهمهمه 
 بودند.  نیغمگ یشاد و بعض یکه بعض

مان که    -. به کوچهشدمیناراحت م  هان یغمگ یو برا  خوردمی ها غبطه محال شاد  به
بود، اما از همان فاصله   یادی عماد فاصله ز عمو  ی . تا درِ خانه ستادمی از حرکت ا  دمیرس
و   یو شلوار مشکبا  کت  یاست و مرد  ستادهی درِ خانه ا یرنگ دیسف   نیکه ماش دمید

 کردند.  نیبا ناز و نوازش سوار ماش را مان ینرجس و نر  ،یخانم چادر
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شدند. زن اول چادرش را   رهیو مثل من به در خانه خ ستادندی رهگذر  سرِکوچه ازِن  دو
 سرش درست کرد و خطاب به زن دوم گفت:   یرو

هم که    نا ی!  باباشون، مامانشون رو کشت. باباشون رو هم اعدام کردند، ا چارهیب ی هابچه
 یوره زمونه کد  نیتو ا  ینداشتن، آقا عماد و سحر خانم قبولشون کردن، ول  یکارو کس

سحر خانم گفتکه امروز از   یصبحرو بده؟  سر  یخور اضافخرج سه تا  نون  تونهی م
 دنبالشون.   انی م  یستیبهز

 تکان داد.  یدوم با تأسف سر زن

 ! شهیم   شیدلم ر  شنومیهم م  یستی اسم بهز یطفلکا، من حت -

 کرد؟ ی م  شیاسمش هم دل را ر  یکجا بود که حت یستی بهز مگر

 ام را جلب کرد: عمو عماد  توجه  فیضع یزن رهگذر رفتند که صدا  دو

 . دشونی. با هم ببرادی. االن دختر بزرگ هم مدیصبر کن  قهیچند دق هی -

 بروم!  یستیبه بهز  خواهدی دلم نم من

 سحر به من افتاد. چشم

 .  دیعه، سوگند هم اومد. اون رو هم با خودتون ببر  -

 فکر، پا به فرار بگذارم!  یبود تا بدون اندک  یجمله کاف  کی  همان

 

 فرار  نی ششم: بد تر  فصل

 ششم  فصل

 فرار ن یتربد
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 *** 

شمشادها به صورتم   یهاتر   درآغوش گرفتم. شاخهپا، خودم را محکم  یآمدن صدا  با
 ! شودیو مطمئن بودم که صورتم زخم م کردندی برخورد م

 بودم.  دهیبه شدت ترس  شد؛ی م  ترک ی ها هر لحظه  نزدقدم  یصدا 

ساعت چنِد شب است؛  اما هر زمان از شب بود، ترسناک و وهم    دانستمینم 
  دانستمی که نم یستیخواب نداشتم، راه خانه را گم کرده بودم و از بهز ی! جا زبودیبرانگ

 !دم ی ترسی کجا بود، م

  یباعث شد عطسه کنم. با وحشت دستم را رو   فرو رفت که  امینیدر  ب ی شمشاد برگ
  میرو به رو یجفت کفش مشک کیشده بود چون   ری گذاشتم، اما د امی نیدهان و  ب

 ظاهر شدند! 

 بر تنم انداخته بود. ی دیلرز شد  ز،ین زی پا یها سرد شب  یبودم و هوا  دهی شدت ترس به

 خطرناکه! یلیک، خدختر کوچولو تو پار هیموقع شب،   نیا  رون؟یب یا یکوچولو، نم -

  یکلفتش برا  یاما صدا  دم،یدی اش را نمپارک،  چهره  یکم سو  ی هابا وجود چراغ  یحت
 بود!  یافزوده شدن بر لرزش من کاف

 نشست. شی پا  یشد و رو  خم

در نورِ کِم پارک   ،یآب یگری سبز بود و د یکیبود و چشمانش که  یطونیق  یها ل یسب 
 ! دیدرخشی م

 ! دین«پر ی و ناخواسته از دهانم واژه »ه دم یترس لبم را گز  با

 در خود جمع شدم. شتریکرد که ب یا خنده
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 مهربونم!  یلیو منم باهاشون خ کننی ها منو عمو فرخ صدا منترس عمو جون! بچه -

 . دمیدر خود لرز  شیاز پ ش یاصال آرامم نکرد، بلکه ب  شیها حرف  

 م دراز کرد. تکان داد و دستش را به طرف  ی سر  فرخ 

 یلیتو خونه من پر از بچه است. مطمئنم بهت خ  ا؛ی پاشو، پاشو عمو جون با من ب -
 !گذرهی خوش م

 *** 

 صبح روز بعد 7:00 ساعت

 مستأجر هم داشت.  نی کوچک و بزرگ بود، البته چند ی هافرخ پر از بچه  خانه

 . بردندی به سر م نیرزمیها در ز و پسر  دندیخوابی اتاق م ک یدر  هادختر 

 کرد.  داریبلندش همه را ب یزود زن فرخ، آمنه به سراغمان آمد و با صدا  صبح

شب قبل   کرد،ی م یبود که در آنجا زندگ ییاز دخترها  یکیبودم؛  سارا،   دهیاصال نخواب من
 شده بود. داریبا ورود من به اتاق، ب

آمنه   ینسب یخان و خوبفرخ    یاز بد  میبا من، تا صبح برا ینسب یپرس بعد از  احوال  او
 گوشم گفت:  ریرا کنار زد و ز  اشی مشک  یچتر ی سخن گفت. سارا موها

اونم باهات مهربونه، اما خدا اون روز رو  یسوگند اگه با آمنه خانم خوب برخورد کن -
 دمار از روزگارت درآره! کنهی خان مجبورش م.  فرخ یکه اشتباه کن ارهین

 انداختم.   میکه در آن مستقر بود یبه اتاق پانزده متر یتکان دادم و نگاه یسر

آن را پوشانده  و المپ   کِف یافرش فرسوده  داد،ینم م  یِ گل و گچ بود و بو  شیوارها ید 
تکان   ز ی المپ ن ،یبود که با هر مرتبه باز و بسته شدن در چوب زان ی از سقف آو  یکوچک

 .خوردی م
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در حال انجام   کی دختر در اتاق بودند که سنشان از شش تا پانزده سال بود و هر  هشت
 بودند. یکار

کس   هر   ب یترت نی و به ا گرفتی را م شیهاناخن    یگرید زد،یرا شانه م شی موها یکی
 بود. یکار ریدرگ

د هر صبح  عادت داشتن نکهیمثل ا  کرد،یمن تعجب نم  دنیاز د یجالب بود که کس میبرا
 .ندیرا بب یاعضو تازه  زندیخی که از خواب  برم

 به سارا که در حاِل دوختن سوراخ جورابش بود، گفتم: خطاب

 د؟ یکنی کار م یاصال چ   د؟ی نجایا یچ  یسارا، شما برا  -

 را به طرفم چرخاند که سوزن در دستش فرو رفت.  سرش

و در عوض ما هم  دهی م  ریخواب و غذا در حد بخور نم یخان به ما جا آخ،   فرخ  -
 .میکنی م ییبراش پادو 

 ه؟ یچ  ییپادو -

 .میکنی واسش کار م -

 :دم یپرس ی کنجکاو با

 ؟ یچه کار -

 دندان نخ را پاره کرد و گره زد.  با

 .گهی جور کارا د نیو از ا   میفروشی فال م م،یکنیاسپند دود م م،یفروشیسر چهارراه گل م  -

چشمم جان گرفت که به مردم التماس    یراه جلوسر چهار  ی هادختر و پسر  ری تصو
 آدامس بخرند!  یا بسته ای برگه فال  کی گل،  یاشاخه دیشا  کردندی م
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کنم.  یراه بروم و دست فروش ها  سر  چهار به همراه  آن  زیمن ن دی که با  کردمی نم باور
 سارا که از سکوتم خسته شده بود، گفت:

 اد؟ یو صدات در نم  یچرا ساکت ه؟یچ -

 من و من کردم و گفتم:  یکم

 ام؟ ی با شما ب دی من... من هم با -

 را سفت کرد.  اشی و گره   روسر  دیجوراب سبز رنگش را پوش سارا

 ده؟ ی م یخان نوِن مفت به کسفرخ   ی. فک کرد یایب  دیکه با  یپس چ -

باشد!   یستیدر بهز یبهتر از زندگ یفروشدست   دیکردم باخود فکر کردم )شا ت سکو
 کنند.( یزندگ یستیکه مجبورند در بهز مان ی طفلک نرجس و نر

اتاق را با شدت باز کرد و   یآب دهانم را قورت دادم تا بغضم را مهار کنم که آمنه درِ چوب 
 را به نشانه اخم در هم دوخت. شیابروها 

 تنبال که وقت رفتنه.  دیپاش د،یپاش -

 داشت، گفت:  یطوس یسبزه و چشمان یاز دخترها که پوست یکی

 م؟ ی چه کن دهیدختر جد  نیآمنه خان، با ا  -

به   ای. کرد ی م  تیها را هدا تر بود؛  پانزده سال داشت و دختر دخترها بزرگ  هیاز بق  سارا
 رفت. ی اغره شان بود، به دختر  چشم سر  دسته   گری د یعبارت

 .  ومدهیبه تو ن ش ی قشنگ، سرت به کار خودت باشه، فضولچشم   یفاط -

 . ندازمی خطاب به آمنه ادامه داد: من خودم سوگند رو راه م بعد

دلم قرص   یشان شامل حالم بود، خوشحال شدم و تا حدود دستهسر   تی حما  هنکیاز ا 
 شد.
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 باال انداخت. ییَابرو آمنه

  دم،ی م ادشی سارا توهم به کار خودت برس، خودم  یول ومده،ین یکه به فاط شی فضول -
 آخه نادر هم هست.

به دامن گلدار زرد رنگش   یبرخاست و دست  شی از جا  زیاتاق را ترک کرد و سارا ن آمنه
 .دیکش

 د؟ یکنیم   یچ دیبر  یعروس  د،یکن ییپادو دیبر د یخواهی خوبه که م  گه،ید دیزود باش -

 که سارا به طرفم برگشت.  دمیکش یاازه یخم

 اد؟ ی سوگند، خوابت م -

 و بدون حرف سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.  یخستگ با

 سراغت.   ادینم مبخواب، به وقتش خود آمنه خا ریپس بگ -

  یروسر ری بورش را ز  ی موها کهی حالبودم،  در دهیکه نامش را قبال از سارا شن  دهیسپ
 گفت:  کرد،ی پنهان م

 هواشو دارن. خدا شانس بده!   ومدهی چه ن نیبب ،یوا  -

 ! گذاشتینم  جوابی حرفش را  ب  نیاز اتاق خارج شده بود و مطمئنااگر آنجا بود ا   سارا

 *** 

دور کمرش بسته بود که  یشدم؛  آمنه وارد اتاق شد. چادر داریدر از خواب ب یصدا با
 ام را جلب کند، پس حامله بود! اش  توجه باعث شد شکم  برجسته 

 و گفت:  دیبه صورتش کش یدست

 گه؟ یدختر!  اسمت سوگند بود د یه -

 نشستم.  می را کنار زدم و  سرِجا یسبز و پلنگ ی پتو
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 آره، اسمم سوگنده. -

  دیبا ان ی ها مساعت هفت شبه و االن بچه  ه،ی تا بگم کارت چ  رونیب ایپاشو، پاشو ب -
بهت   لتویکارت رو بگم و وسا  تونمی سرم شلوغه و نم  گهیبهشون غذا بدم اون وقت د

 بدم.

 : دیجا برخاستم که پرس از 

 ؟ ی ننه بابا که ندار -

 تکان دادم.  یو سرم را به نشانه منف دم یگز  لب

 نه، ندارم.  -

 تکان داد. یسر

 . ایخوبه، دنبالم ب -

 راه افتادم و از اتاق خارج شدم.  دنبالش

  یچوب ی ها را در  اطی. دور تا دور حآمدی به نظر م یمیبود که مثل خانه قد یبزرگ اطیح
 احاطه کرده بودند.  یمیقد

نشسته  و    ریدرخت برهنه انج ریز  ی کنار حوض در حال شستن لباس بود و مرد یزن
 بود که اطرافش را احاطه کرده بودند.  یادی ز  یهامشغول واکس زدن کفش 

 اشاره کرد.   اطی گوشه ح  ی به تخت فلز آمنه

 . امیتا ب نیبرو اونجا بش -

 باشه. -

ام کرد و به کارش  روانه   یتفاوت ی آن نشستم که زن نگاه  ب یطرف تخت رفتم و رو  به
  یاشانزده ساله بایباز شد و پسر نوجوان تقر  یچوب  یاز درها یک یادامه داد. ناگهان  
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کمربند به دست از اتاق خارج شد و به دنبالش   یآمد؛  پشت سرش مرد الغر اندام  رونیب
 افتاد. 

  فرستم یفرخ م   یهارو تا فردا با بچه صبرکن. من تو   گمی صبرکن،  صبرکن بزمچه. ِد م  -
 بدم!  یراه. نون مفت ندارم به کسسر  چهار

 باال رفت و گفت:  اطی از درخت چنار گوشه ح پسر

درست، اما من سر   یام هستدرست، شوهر  ننه  ی آق قدرت، چند سال نونمو داد نیبب -
و نون خودم    ارمیم  ریکار گ یز یچ یرگاهیتعم ،یچقال  ،یبقال هی! خودم تو  رمی چهارراه نم

 .دمی ام هم منون  ننه  چ،یکه ه

که کفش واکس   ینشست و خطاب به مرد یپله در ورود یال اهلل... گفت و رو  قدرت
 گفت: زد،ی م

 جقل بچه؟  نیاز دست ا  کشمی م یچ  ید یآقا صالح، د -

 باال انداخت.  یابرداشت، شروع به واکس زدنش کرد و شانه  یگری لنگ کفش د  صالح

. صد گز  ستنیما ن  یهایدوره زمونه که مثل بچگ  نی ا  یهاقدرت؟ بچه بگم آق  یچ -
 زبون دارن و َبالن! 

بند کرد و   یرو  شی هااز جا برخاست، شروع به انداختن  لباس   شستی که لباس م یزن
 گفت:

فرخ فرستادم.   یها اکبر پسرمو به زور با بچه نی درمونن! هم ی... درد بیچیبال که ه -
 قدر زدش تا قبول کرد. َمَمد  اون 

 پر آمد، کنارم نشست و خطاب به زن گفت:  یهابا دست  آمنه

 ! گهی حرص نخور، حاال که اکبر رفته د قدرن یا   ژهیمن -

 تکان داد. ی با تأسف سر ژه یمن
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 !کنهی م زی و ز ی گوش من و ریز  یه   گردهیکه  برم نی. اما هم رهی آره، م -

 باال انداخت و خطاب به قدرت گفت:  یا شانه آمنه

دختر هم تازه اومده، اگه نادر  نیها بفرستم؟ اشد؟ نادر رو با بچه  یآق قدرت چ -
 خوبه! یلیراه و مراقبش باشه خباهاش بره سر  چهار

 کمربندش را در دستش جا به جا کرد.  قدرت

 که!  ینیبی بگم؟ خودت م ی واال چ -

 و خطاب به آمنه گفت:   دیپر نی درخت پا  ینادر از باال یصورت ناگهان به

 ! رمی دختر م نی آمنه خانم، من فردا با ا -

مادرم   ادیبه نظرم آمد و مرا   باتر ینازک کرد، که چشمان سبز رنگش ز   یپشت چشم آمنه
 انداخت! 

 کار کشته شدم. گهی عمر د ک ی بعد  ؟ی ستیها رو بلد نبچه  ن یزبون ا ید یآق قدرت، د -

 و گفت:   دیرنگش کش یپرپشت مشک  یهال ی به سب یدست قدرت

 . بر منکرش لعنت! گهید د یبگم، شما وارد تر یچ دونمینم -

 به نادر کرد و گفت:  یااشاره  آمنه

 .نمیدختر بب ن ی کنار ا نیبش ایب -

برافروخته کنارم نشست و خودش را تا    یکه تازه پشت لبش سبز شده بود با صورت نادر
 فال به دست نادر داد. یا کرد! آمنه بستهحد ممکن جمع   نیآخر

رنگش زرده. فردا اونو بردار. هر فال رو هم ده تومن   نه،یزم ریقفس پرنده تو ز  کی  -
دار برش   یدی. اگه دکننی کاغذ فالشون رو پرت م های مراقب باش! بعض یبفروش. راست

 .گهی د یها فال  یو با ُتف صافش کن و  بذار ال 
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 تکان داد. یسر میبه نشانه تفه نادر

 . شهی چشم آمنه خان، اوامرتون مو به مو انجام م -

 با ادب است!  یاد یپسر ز  نیذهنم گذشت که ا  از 

 ام کرد.حواله    ینگاه آمنه

. اسپند  یابا ُنقل  بسته  دمی دختر!  حاال نوبت تو هست. اسپند دون رو بهت م یه -
کم اسپند   یلیذره! خ هیاونم  دمی ال و اسپند منداره. صبح بهت زغ  یدود کردن هم کار

 تا خاموش نشه.  یچرخونیکه فقط دود کنه، اما دستت رو تند تند م   یدر حد ،یزیری م

خارج شد،   میهالب    انیواژه از م  کی دهانم را قورت دادم تا بغضم را مهار کنم. فقط  آب
 آن هم واژه  »چشم« بود! 

 *** 

 ها همه در خواب بودند.. دختر دمیز خواب پرشب بود که هراسان ا ی هامهین

 از خون که اطرافش را احاطه کرده بود!  یمیهم کابوس چشمان باز مادرم و حجم عظ باز 

  یکه در کوچه قرار داشت، فضا  یسر و صدا از اتاق خارج شدم. نور چراغ برق چوب  بدون
  ینشستم که  صدا  شی رفتم و رو یروشن کرده بود. به طرف تخت فلز مهیرا ن اطیح
 . دیچیپ اطیدر سکوت ح رشیرجیج

 افتاد که گوشه تخت افتاده بودند، دفتر را  برداشتم .  یبه قلم و دفتر چشمم

از ساکنان خانه   یکی یکالس اول« حتما برا  -یجلدش نوشته بود  »محمد کاظم یرو
 بود.

  اطیو در نور کم ح  اورمیکه باعث شد صفحه  آخر دفتر را ب بود یچه حس   دانمینم 
 شروع به نوشتن کنم:

 رم ی دلگ ایدن از 
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 رم یس یزندگ از 

 هاش شهر و  آدم  از 

 کاش ی ا  حسرت و  از 

 ی همه گناه کار کارِ 

 یکار اهیس  ،یدزد دقل

 طرف پول اجاره  هی

 طرف بابا پول نداره  اون

 نکرد  یمامان کار  اشک

 نکرد  یجونم باز  خواهر

 داداش گفتن تو مدرسه  به

 درس بسه! ،یندار پول

 رفت و مامان مرد بابا

 شربت غم خورد امیدن

 بابام با خانومش  دوست

 بودن اما با خواهش  خوب

 ی روز گفتن برو، تو بار هی اما

 ی تنهامون  بذار گهید  وقتشه

 یستیرفت بهز  داداشم

 ی ستیجونم بازکه ن یآج
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 پر بچه  یارفتم تو خونه  منم

 گرچه  رم، یبم خوادی م دلم

 ی نداره سود  مردن

 ی آسون نی مردم به هم اما

 1377 زی پا

 

ها در  قسمت  یلیخ دند،یکاغذ رقص یکلمات چگونه در ذهنم جفت شدند و رو  دانمینم 
 بودند، اما من نوشته بودمشان.  فتادهیاتفاق ن   امیزندگ

 بودند...  میترس ها  دیشا

برگه، متوجه   یرو  یقطره اشک  دنیلب خواندمش. با چک  ری ز  گرید بارک ی را کندم و   برگه
 هستم!  ستنی هاست که در حال گرشدم که  مدت 

 نداشت! یاده ی فا یو نرجس بودم، دلتنگ مادرم بودم، اما دلتنگ مان ینر  دلتنگ

 م.به اتاق برگشتم و کاغذ شعر را تا زدم و در جلد بالشتم گذاشت  س یخ یچشمان با

 سفر کردم.   ایخواب و رو  یایپاک کردم و باز هم به دن نیرا با آست  میها اشک  

 *** 

  یاو از کمد بقچه   دیکش یاازه ی. سارا خممیشد  داریآمنه از خواب ب یزود با صدا صبح
 گذاشت و گفت:  می کهنه جلو  بایرنگ تقر یدست لباس نارنج کی آورد،  رونیب

 . خورهیخودت به درد کار نم   یها بپوش چون لباس  نارویا  ،یسوگ -

 انداخت؛ بغضم را قورت دادم. مانینر ادی گفتنش مرا   یسوگ

 .پوشمشونی باشه االن م -
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را عوض کردم.   میهاها را پوشانده بود و در آنجا  لباس رفتم که رختخواب  یاپرده  پشت
 .دیها به طرفم چرخپرده را که کنار زدم سرهمه دختر 

 تا خودم برات ببندم.  اینبند. ب یرو اونجور تی رروس  -

 چاندیرا دور گردنم پ یحرف سارا از خدا خواسته به طرفش رفتم. دو طرف روسر نی ا با
 رفت.  رونیزد و از اتاق ب یبعد چشمک  خت،یصورتم ر یبورم را رو   یاز موها ی اودسته 

 . ایدنبالم ب -

  یجمع شدند، حت اطیو پسرها در ح هااتاق که خارج شدم متوجه شدم که همه دختر  از 
  دیکرد، به صورتم کش اهی را س ش ی هانادر هم بود. سارا ظرف زغال را به دستم داد،  دست 

 . دیو خند

 . یعند دست فروشا شد  گهیاالن د  -

آمدند. آمنه زغال  رونیکه فرخ و آمنه از اتاقشان ب میبالکن بود یو سارا هنوز رو   من
 . ستادی بالکن ا یرا روشن کرد و فرخ رو  میها

وگرنه روزگارتون    نی. امروز هم کارتون رو درست انجام بد دیجمع کن گهی ها، دخب  بچه -
 ن؟ ی ! ُملَتفت شداههی س اهیس

 صدا گفتند:  کی ها بچه  همه

 خان . بله  فرخ  -

 زد و گفت:  یخان بشکنفرخ  

 کارتون. یپ دیبر گهیحاال د   کال،یآ بار -

 *** 

 . شدی رهگذران باعث آزارم م یدود و صدا  یبو  ها،ن یبوق  ماش یصدا 
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ها کردم. با  به خودم آمدم و شروع به چرخاندن زغال  یبوق لندکروز کرم رنگ یبا صدا 
که پشت چراغ قرمز قرار داشتند شروع به حرکت کردم   ییها ن یماش  نیفراوان ب یاندوه

 و زغال را چرخاندم. 

پول کف دستم   یالی و چند ر آمدی م  رونی ب هان یاشم  یاز پنجره   یدست یگهگاه
 درک بود.   رقابلیغ  میکه داشتم برا  ی. حسگذاشتی م

بودم، اما قبل از آن خوشبخت بودم و     دهیرا چش ی طعم سخت  ریسال اخ  کیفقط در   من
 قابل درک بود. ریغ  میراه برا آن هم سر  چهار  یفروشدست 

تمام   یرکی با ز  رواده یمندرس که در  پ  ییهاخورد با  لباس  ینقش زیبه پسر بچه ر چشمم
پولش را برداشت و پا به فرار   فی کرد، ک یمرد کت و شلوار  بیدستش را داخل ج

 گذاشت.

 زد: ادی داد به دنبالش افتاد و فر یبا داد و ب مرد

 پولم رو زدن!  فی دزد؛ ک یا-

 در ذهنم  پررنگ شد: شبم یاز شعر د یتیب

 رم ی دلگ ایدن از 

 رم یس یزندگ از 

 هاش شهر و  آدم  از 

 کاش ی ا حسرت و   از 

   یهمه گناه کار کار

 یکار اهیس  ،یدزد دقل

از تصادف به گوشه   یری جلوگ یشروع به حرکت کردند. برا  هانیسبز شد و ماش  چراغ
 رفتم و منتظر ماندم تا چراغ قرمز شود.  ابانیخ



 اه یس  دیخورش

101 
 

   اد؟ی که صدات در نم  یناجور! تو فکر -

 طرف صدا برگشتم، نادر بود. به

 ! یزنی و حرف نم یباز که تو فکر ه؟یچ -

و شروع به سرفه کردم. نادر رنگ از    دیپر  میبزنم که آب دهانم در گلو یحرف خواستم
 و دستپاچه شد.  دیرخش پر

   ؟یشد یچ... چ -

 حدقه چشمانش از ترس گشاد شده بودند، گفت:   کهی حال در

 شده! ... دختر صورتت قرمز یوا  -

و نگران نادر باعث     دهی چهره ترس دنیکم حالم بهتر شد. دسرفه کردم، که  کم   یاه یثان چند
 را درهم کرد.  ش یهاام شد. نادر  اخمخنده

 ؟ یخندی و حاال م ی؟ من رو تا مرز سکته برد  یخندی چرا م ه؟یچ -

 ام  را تر کردم.زبان لب خشک  شده  با

 با نمک شده بود!  یلیخ اتافه یآخه  ق -

 نشست.  یهمان َاخم لب جو با

 .نیبش -

 فاصله کنارش نشستم. یاندک با

 ه؟ یاسمت چ -

 سوگند. -

 محو شده بود.   بایتقر  اخمش
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 . یچه اسم خوشگل -

 نکرده بود! فی از من تعر یبود کس هامدت 

 ممنون.  -

 .دی کش یقیعم نفس

 چرا من نگرانت شدم؟  یدونی سوگند م -

 باال انداختم. یاشانه

 !دونمینه، نم -

 ! یخواهرم هیچون شب -

 بود. نی غمگ  یلیخ لحنش

 خواهرت االن کجاست؟  -

 بهشت. -

 :دم یپرس ی کنجکاو با

 ؟ یچ  یعنیبهشت،   -

  خوادی دلم م یخواهرم ه یِسل داشت. حاال که تو شب  یضیخواهرم مرده؛ چون مر -
 !یباش میتو آج خوادی مراقب تو باشم. دلم م

 تا بغضم را مهار کنم.  دادمی آب دهانم را قورت م مرتب 

 ؟ ی منم بهت بگم داداش یعنی ،یعنی -

 . دیخند آرام

 آره، بگو!  -
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 برادر چقدر خوب بود!  کی که تنها بودم حضور  یمن یبرا 

 ...یداداش -

 و گفت:  دیته دل خند از 

 ! یجان داداش -

 *** 

 روز بعد  سه

را حس کردم اما طعمش   از یله شده با پ ینیزم بی قورت دادم، طعم س یرا به سخت لقمه
 نبود. سهیمادرم قابل مقا   یهااصال با پوره 

از اتاق را اشغال   ی ادیز  یها با ولع در حال خوردن شام بودند، سفره سبز رنگ فضادختر  
 .شدمی را متحمل م یادیز  یسخت د یخروج از اتاق با یبرا  لیدل  نیکرده بود، به هم

  نی ها نخورد، اما با ابه دختر  میکه پا کردمی م ی شروع به حرکت کردم. سع واریکنار د از 
 .گفتندی لب م ری ز  ییو ناسزا  شدی ها بلند م»آخ« دختر  ی صدا یحال گاه

  ییبایشدم که ماه با ز  رهیو به آسمان خ دمیکش یقیمحض خروج از اتاق نفس عم به
 شده بود.   دیناپد دیو خورش دیدرخشی آن م تمام در

تخت   یها و نشستن رو نداشتم و بلعکس مجنون شب یا ها عالقهبود که به روز  یمدت
 بودم! اطیگوشه ح یفلز

   اورد؛یب  یدفتر و مداد  میآن نشستم. قرار بود نادر برا  یرفتم و رو ی طرف تخت فلز به
نادر   یبرا یدر ذهنم شده بود. وقت یفیاشعار ضع یریگکلمات و  شکل  یمتوجه باز   رایز 

  -چهارده  یهانوجوان  هیاصال رفتارش شب خت؛ی مثل ابر بهار اشک ر   خواندمی شعرم را م
 پانزده ساله نبود!  
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در دست راستش   یاهینادر سرم را باال آوردم. دفتر زرد رنگ و مداد س یها قدم   یصدا با
 کنارم نشست و گفت: بود. نادر با لبخند

 شما.  یهاسفارش   نمیخانم، ا یبفرما آبج -

 زدم و دفتر و مداد را گرفتم.   یمن هم لبخند  

 داشتم.  اجی بال؛  واقعا بهشون احت یدستت ب -

 خانم گل.  ینداشت آبج  یقابل -

 خواهر نادر بودم.«  هی"»چقدر خوب که شب 

که در ذهنم بود را نوشتم.    یتخت گذاشتم و در صفحه اول همان شعر یدفترم را رو  
رنگش از   اهی س یها پرشدن چشم  یشده بود که متوجه رهیبه دفترخ ی نادر با کنجکاو

 اشک شدم.

 !ینکن داداش هینادر، گر -

 .دیرا باال کش اشینیب  آب

 باشه.  -

 قدرت آمد.   یرا پاک کرد که صدا شیها اشک  

 ؟ یی نادر؛ کجا -

 لب به قدرت گفت و از جا برخاست.  ری ز  ییناسزا نادر

 !کنهی غرغر م کسرهیبرم، االن  دیمن با  -

 !مینیبی برو نادر، فردا بازهم همو م -

زد و رفت. صفحه بعد را آوردم و به صورت ناخودآگاه شروع به نوشتن   یلبخند تلخ نادر
 کردم. 
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 ییدلم شده هوا  بازم

 ییجونم کجا  مامان

 مهربون خونه   یبابا

 بهم بگو، گل پونه بازم

 خودم  یکوچولو  یآج

 بودم   شتیبازم پ یکاشک

 طنتم یپر ش داداش

 چه قدر دلتنگتم  دونمینم 

 یسخته که تنها باش چقدر

 یو پناه باش  همدمیب 

 ره یگی دلم م چقدر

 ره ی هوا دلگ  یوقت

 از شب و بارون  ترسمی م 

 ابون یاونم تو خ تنها،

 یاز زندگ  رهیس دلم

 ی مردگ  یحاضرم برا گهید

 1377 ز ی پا -آبان

 *** 

 .آمدیو آرزو م   میمر   ی. صدادمیاز خواب پر یی شب با صدا مهین
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 همه پول؟  نی با ا میکار کن یآرزو، حاال به نظرت چ -

. نگران نباش.  میساز ی واسه خودمون م یخوب یو زندگ میکنی معلومه، باهاشون فرار م -
 .میکنی راه فرار مسر  چهار  میرفت یفردا وقت

 ! ارهی خان بفهمه، دمار از روزگارمون در ماما اگر  فرخ  -

و آرزو دو دختر چهارده ساله که   میمر  کردم،ی باور نم دم،یشنی را که م ییزها یچ
 خان فرار کنند!  فرخ   ی هااز پول  یبا مقدار خواستندی م

را   نیچه کنم؛  اما ا دانستمی. نم گذاشتی شان نمزنده   دیفهمی خان ممطمئنا اگر  فرخ  
 و بس!  نیهم کنند؛ی که با فرار خودشان را  بدبخت م  دانستمی خوب م

  یچشم  رینگاه ز  م،یشانه کردن موها نی. در حمی شد داریآمنه از خواب ب یبا صدا  صبح
از جا  ی. به صورت ناگهانکردندی پچ پچ م گری کدی انداختم که در گوش   و آرزو میبه مر 

 برخاستم و اتاق را به مقصد اتاق فرخ ترک کردم. 

ام  را  عرق  کرده  ی هاآب دهانم را قورت دادم. دست  دم،یها که رساتاق آن  یدر چوب به
 در را باز کرد.  د،ز ی لب غر م ر یز  کهی حالآمنه  در قه یمشت کردم و در زدم. بعد از چند دق

 سوگند؟  هیچ -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 خان بگم؟ به  فرخ  یزیچ هی شهی... مشهی م -

 به خودم بگو.  ؟ی بگ یخوا ی م یچ -

 ام  را محکم کردم. سست شده  یها مشت 

 ...خواستمی پول م یمن... راستش من کم -

 .نمیشده بودم تا چهره آمنه را نب ری به ز  سر
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 ته؟ یپول؟ پول واسه چ  -

 ام را رها کردم. آرامش، نفس حبس  شده  یصدا   دنیشن  با

 ... خوام ی م  خوام،ی م -

 کارت!  ی. برو پیبگ خوادی َاه، نم -

   خواستمی ها نشستم. من مپله  یرو  یبسته شدِن در سرم را باال آوردم. با ناراحت یصدا با
  یمتوجه نبودن مقدار رفت،ی فرخ م یهاآمنه به سراغ پول  یکنم تا وقت درخواست پول

 به سنگ خورد!  رمیها شود، اما ت از پول 

 .میرفت رونیها از خانه به بها را آماده کردم و همراه بچهافسوس از جا برخاستم. زغال  با

 شدم و اسپند را درهوا چرخاندم. ابانیسبز شدن چراغ وارد خ با

 ؟ یخوا ی فال، فال دارم. خانم، آقا، فال نم -

  نیب یرغبت چیاما من بدون ه کرد،یم  غیتبل شی هافروش  فال  یبلند برا  یبا صدا نادر
  یپول یبه خواست خدا بود که گاه  دی شا  کردم؛ی و اسپند دود م رفتمی راه م هان یماش
 نشوم.  مهیتا شب جر شدیم بمینص

 . کردی مچ دستم درد م  چرخاندم،یکه اسپند م  ی وقت از 

 رفتم و نادر دوان دوان خودش را به من رساند. ابانیکه قرمز شد به گوشه خ چراغ

 خانم ما چطوره؟  یاحواالت آبج -

 . دمیکش یقی نفس عم یکالفگ با

 !کنهیدرد م  یلیکارمو خوب انجام بدم! مچ دستمم خ تونمیچرا نم دونمینادر نم -

 نشاند. یشان یبه پ یاخم نادر
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. آخه  رهیبه آمنه بگه که به تو آدامس بده تا مچ دستت درد نگ  گمیام م از فردا به  ننه -
 تو رو دوست داره!  یلیام خکه   ننه یدونی م

 زدم.  یلبخند  جانیه با

  گهی وقتا د یبعض  خوابم؛یدستت درد نکنه، به خدا شبا تا صبح از زور درِد دست نم  -
 . چونمیپی رو دور مچم م میروسر

 زد.  ینیلبخند غمگ نادر

 که؟ یکوچ  یآبج یبهم نگفت نارویچرا زودتر ا -

 دهانم را قورت دادم. آب

 ! یکنی شبا تا صبح سرفه م یننه ات گفت که بعض کنه،ی تو خودت هر شب گلوت درد م -

 باال انداخت. ییابرو 

 نم. بز ندهیکه قراره تو آ ستین ییاالن نصف دادها  یهاعب نداره، داد زدن  -

 :دم یپرس ی کنجکاو با

 ؟ ی داد بزن یخوا ی م  ندهیچرا تو آ  -

 را باال گرفت و با اعتماد به نفس گفت:  سرش

 .سازمی شم و تو دادگاه الزمه که داد بزنم. االن دارم هنجرمو م ل ی وک  خوامی من م -

 . دمیخند

 .  یحاال هم چراغ سبز شده، برو تا هنجره تو بساز  ،یخداکنه به  آرزوت برس -

و آرزو طبق قرارشان فرارکرده بودند و از شانس  میمر   م،یهمه به خانه برگشت  غروب
 کنند.  یها را  سرشمارخوبشان فرخ و آمنه خانه نبودند تا بچه 
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  یهقدر خسته بودند که به نبود آن دو توجه نکنند. با افسوس آآن  زی دخترها ن یهیبق
 دادم. هیاتاق تک  واری و به د دمیکش

 ! یشده سوگند؟ تو لک یچ -

قدر خسته بودند که همه بعد از شام که  باال انداختم.  آن یاپاسخ سارا فقط شانه در
 به سر من زده بود.  یخواب  یاما ب  دند؛یگوجه و نان بود، خواب

آن نشستم.   یو رورفتم  ی طرف تخت فلزرا برداشتم و از اتاق خارج شدم.  به دفترم
  ر یلباسم گذاشتم و ز   ریدفتر را ز  عی آمد، سر اطیدرِ ح  یخواستم دفترم را باز کنم که صدا 

 تخت پنهان شدم.  

  ری بکشم و از ز  یبعد تا آمدم نفس راحت قهیو آمنه بودند، به اتاقشان رفتند، چند دق  فرخ 
 آمد.  رون یدر اتاق فرخ باز شد و او ب  م،یایب رون یتخت ب

 پوال کار اونه!  یدزد دونمی . من که مار یبرو اون سوگند دزد رو ب عی آمنه، سر  -

 آمنه آمد.  یصدا 

 فرخ از کجا معلوم کار اونه؟  -

 فرخ رعشه برتنم انداخت!  یعصبان یصدا 

خب   ؟ی اون دختره ازت پول خواسته و بهش نداد  یسر صبح یمگه خودت نگفت  -
 اریرو ب دهیبر سیاون گ  عی اومده و پول کش رفته. برو سر م،یما نبود  یعلومه وقتم

 اتاقمون. 

دهانم گذاشتم تا   یبه اتاقشان برگشت و آمنه به طرف اتاق ما رفت. دستم را جلو  فرخ 
و آرزو رفته بودند. اگر هم   مینداشتم، چون مر  یهق هقم بلند نشود. جز فرار راه  یصدا 

 هیرا نگفته بودم ، تنب قتی که حقهاست، باز هم من را  بخاطر آن کار  آن  شدی معلوم م
 .کردندی م
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  ریشمردم و از ز  متیدر اتاق ما بود. فرصت را غن زیدر اتاق خودشان  و آمنه ن  فرخ 
 واز آنجا خارج شدم.  دمیدو  اطی طرف در حآمدم،  به رون یتخت ب

دهانم گذاشته   یرو  یاما دستمال رم،یتا نفس بگ ستادمی ا  یالحظه   دم؛یسر کوچه دو  تا
 !دمیرا نفهم یزی چ گریشد و د

 *** 

 . نم یپلک زدم تا بهتر بب یسردرد چشمانم را باز کردم و کم  با

به اطراف   یافتاده بود، وحشت کردم. با همان وحشت نگاه  میکه برا یاتفاق یادآوری  با
کهنه بود، خواستم دستانم را تکان دهم که متوجه شدم   لی اتاق پر از وسا   کی انداختم، 

 نداشت!  یاده ی بازکردن دستانم تقال کردم، اما فا یاند. برا دستانم را  بسته 

 ! یدستات رو باز کن یتونی وول نخور. نم  یادی دختر، ز  یه -

که چشمانش سبز و    دمیرا د یانزده ساله پا -را به عقب برگرداندم و دختر چهارده سرم
 بسته بود. کامال به طرفش برگشتم.   شی هادست 

 م؟ ی ما، ما کجا -

 چشمانش را در حدقه چرخاند. دختر

 هست که قبال بودم!   ییهابهتر از اون  جهنم میهر جا باش   ی. ولدونمی منم مثل تو نم -

 کردم!  تعجب

 من قبال کجا بودم؟  یدونی مگه تو م -

بهتر ازمن   ت ی . از سرو وضع تو هم معلومه زندگکردمی م  ییرستوران پادو کیمن که تو   -
 . هیمن ِبال هستم، اسمم روس  ه؟یاسمت چ  ینبوده! راست

 بغض آب دهانم را قورت دادم.  با
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 ! کردمی من سوگندم، سرِ چهارراه اسپند دود م -

 ؟ یو کار کسیهوم... پس تو هم  ب -

 آره، مامان و بابام مردن!  -

 :دمی. پرسدیکرد و لب گز  اخم

 ؟ ی توچ -

 باال انداختم. یاشانه

 !هی اونم شوهر کرد و برگشت روس شیمامانم اهل روسه، بابام که مرد، دوسال پ -

 شدم.  رهی تعجب به چشمان سبز رنگش خ با

 ؟ ی تو چرا باهاشون نرفت ؟ی پس تو چ -

ام هم مرد و من رو از خونه ت. سال بعدش  عمهعمه بابام گذاشت و رف  شیمن رو پ -
کردم،   دایرستوران کار پ کیانداختن. منم تو   رونمیب م،یکرد ی م یکه توش زندگ  یااجاره 

 . دمیخوابیجا م شبا هم  همون 

 یدر اتاق تکان ی. با صداکنمی م  هیشدن صورتم، متوجه شدم که گر  سی حِس خ با
 وارد اتاق شد. یپوِش قد کوتاه ک یخوردم. زن ش

 که قراره خوشگلتون کنم!  دیخوب، پاش یدخترا  -

 از جا برخاست.  یتفاوتی با  ب بال

 .میسوگند پاشو بر  -

از جا برخاستم و    عانهیدر دلم نشسته بود، پس مط تفاوتی دختر خونسرد و  ب نیا بال،
  یچون برا  م،یبود نی رزمیما در  ز   نکهی. مثل ا م یدنبال بال و آن زن از اتاق خارج شدبه

 . میکردی م  یپله را رو به باال ط نیچند  دیخروج با



 اه یس  دیخورش

112 
 

. زن میآپارتمان هست کیو متوجه شدم که در  می د یدر رس کی ها به کردن پله  یاز ط بعد
  نی . در اولمیسر بال وارد خانه شد.  پشتِ میرنگ را باز  و اشاره کرد که وارد شو  یادرِ قهوه 

و   دیسف یسلطنت  یها به چشمم آمد که با مبل  یسالن مجلل و سلطنت کی نگاه فقط 
 پر شده بود. ییطال

 .ادیتا آقا ب دی نیبش دیدخترا بر -

داشتم، اما بال   یبی. استرس عجمیها نشستآن  یو رو   میها رفتو بال به طرف مبل   من
 خونسرد بود! 

 د؟ یصابر و هاتف شما هست ی پس دخترها -

به تن داشت. به  یرنگ یبود که کت و شلوار طوس یانسالی را باال آوردم، مرد م سرم
نبود و حالم را    نیاش دلنشنشست.  چهره  مان یرو روبه  یصندل  یطرفمان آمد و رو 

 ! کردیتر مآشفته

 زنن؟ی دخترها حرف نم نیچرا ا  با،یز  -

 کنار مرد نشست.  بایگفت که ما را باال آورده بود. ز  یحرف را خطاب به همان زن  نیا

 ! میبه فکر گذرنامه هاشون باش دی! ما باستیها اصال مهم ندختر  نیمارک، حرف زدن ا  -

 بود! یمثل بال خارج  زیبودم، حتما نام او ن دهی! تا به حال آن را نشنیب یچه نام عج مارک،

 با؟ یز  شهی آماده م ی.کستیها اصال مهم نحرف زدن اون  ،یگی راست م -

 . رهیگی هم م ایفرنی. براشون اقامت کالندهیگفت که تا دو روز آ ت یهاب -

 تکان داد. ی با لبخند سر مارک

 !میشی م سکو یسانفرانس یدو دختر راه ن یبا ا یخوبه، پس به زود -

 درسته!  -
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 گوش بال گفتم: ریدهانم را قورت دادم و ز  آب

 کجاست؟  گنی م  نا یکه ا یینجاها یا -

 جوابم را داد:   یآرام یبا صدا  بال

 ! هیکشور خارج هیاسم    ایفرنیکال -

 تعجب و شوک گفتم: با

 ببرن خارج؟  خوانی مارو م یعنی -

 آره!  -

 

 از دست رفته  ی هفتم: عالقه  فصل

 هفتم  فصل

 از دست رفته یعالقه 

 

 

 

 *** 

 بامداد 2:30م ساعت 2011  –ش 1390سال:  سکویسانفرانس/ا یکالفرن

 رنگش را حول افراد حاضر در اتاق چرخاند و گفت:     یچشمان سرد و آب ت،یهاب

ترور   ی ( برا دیسف  میت یبه معنا میت تی )مخف وا –و نه   ستی.بی .تویدابل -جوخه  -
جرج   یاقا   ،ی( به فرماندگیختگ سا ی)نام سازمان جاسوس –ال   یت  یب–معاون سازمان 
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( به انگلستان اعزام  دیمرگ سف  یدس به معنا   تیَدس، )لقب جرج؛ وا  تی الوسون وا 
 شده. 

 نگاهش را حول افراد چرخاند و گفت: گریبار د  سپس

 . دیبر دی تونی افراد، حاال م -

اتاقش مخوف    یمشک ی هاواریاش مانند د گرفتم،  چهره   تیرا از چهره مغرور هاب نگاهم
باعث    تیخشک هاب یرنگ اتاق رفتم که صدا یابه طرف در نقره  نهیبود. با طمأن

از شدت  وار،ی د یانقره  ی هاگردنش مانند رگه  یها شد. سرم را برگرداندم، رگ  ستادنمی ا
 . دبرجسته شده بو  تی و جد  تیعصبان

 شد. ره یشن کرد و در چشمانم خرنگش را رو ی مشک پی پ تیهاب

کن؛ تو تا  سوگند(  صبر  ی اوس به معنا  /اهیس دیخورش یِبِلک سان، )لقب اوس، به معنا -
قابل لمسه پس مستبدانه عمل   ری برات غ یدرجه عال ینکن یدس همکار تی با جوخه وا

 نکن و مو به مو به دستورات جرج عمل کن. 

شکل اتاق گرفتم، دسِت آخر به تتو اژدها بالدار   یهرم  یها و مبل   زیسرگردانم را از م  نگاه
  یبه معنا تیورن«  )لقب هاب  یشدم که نشان از لقب او  »وا  ره یپشت دستش خ

 محکم باشد، گفتم:  کردمی م  یکه سع ییبالدار( بود. با صدا یاژدها 

 . شهی بله قربان، اوامر شما تماما اطاعت م -

 تمام قد بود!  یحرکت هیتکان داد که در نور کم اتاق شب  یسر  تیهاب

 .یبر  یتونی خوبه، م -

زودتر به مقر   تیکاش هاب یاخارج شدم،   ز یخوف برانگ یسرعت از آن اتاق چهل متربه 
 گشت!  یرمب ایفرنیسازمان درشمال کال  یاصل

گرفت و با چشمان  پرسشگرِ خود   واریرا از د اشه یدوستم، بال با خروج من  تک نیبهتر
 خواست. حیازمن توض
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 خواست؟ ی م یشد؟ چ  یاوس، چ -

نام   ن یا زین  دیو در شناسنامه جد  زدندی مرا با نام اوس صدا م رانی زمان خروجمان از ا از 
  تیهاب یده ی لحن اتو کش یادآوری  یشدت تکان دادم، حتثبت شده بود. سرم را  به   میبرا

 !دادی آزارم م

که به من   نیاما هم  کنه؛ی همه سازمان رو به اسم صدا م یدونی بال! تو که م یوا  -
و هشت ساله    ی! مردک سخورهی :»بلک سان«از لقبم حالم بهم مگهی م  کسرهی رسهی م

 ! کنهی ج مها با من ل مثل بچه 

 ادامه بده، تکان داد. یمضحک سرش را به معنا   یابا خنده  بال

 برم! –و نه   ستی.بی.ت وی دابل –مرتبه قراره با جوخه  نی خسته شدم. ا گهیبال د -

  –( با جوخه اهی س می)مخفف ت – ی .سی.تیب–که جوخه ما  دوننی م همه
 دشمن هستن.  یو تا حدود بیرق –و نه   ستی.بی.تویدابل

 نگفت.  یزیو چ دیرنگش کش یکوتاه و مشک  ی موها انی م یدست

! شودی م ن یباشد هم رانی مادرت اهل روس و پدرت اهل ا  یذهنم گذشت، »وقت از 
 !« یمشک ی سبز و موها یها چشم

  یها حرف  یِ ادآوری ام گرفت، اما به محض  که از ذهنم گذشت  خنده  یربطی از فکر  ب 
 خوردم و اخم کردم. ام را  خنده   تیهاب

 !کشمی نم گهیبال خسته شدم، د -

 نگاهش را حول راهرو چرخاند. بال

که مدام در حال   یها المپ  نی و ا   رهی ت یها وار یبا د کیبار  یراهرو  نی اوس، به نظرت ا -
 ست؟ ین ت یتکون خوردنه، بهتر از اتاق هاب
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بحث را عوض کند.  خواهدی را ندارد و م میهامتوجه شدم که حوصله  اعتراض  خوب
 کردم.  یا راهرو چرخاندم و بالفاصله ناله یانقره  یهانگاهم را حول رگه 

مسخره    یلینقشه خ کی مطمئنم آخرش جرج من رو با  ؟یکنیبال؛ چرا کمکم نم  -
 کار کنم؟  ی. چکشهی م

. بعد  ستادی کرد وکنارم ا یبود را ط انمانیکه م یقدم چند  د،یکش یقی نفس عم یکالفگ با
از    یالحظه  ی. برا رفتمی اش راه مطرف در خروج شروع به حرکت کرد. شانه به  شانهبه

. نور کم راهرو باعث درخشش چشمان سبز رنگش شده بود. نگاه   ستادی حرکت ا
 گفت: اشی شگیرا به چشمانم دوخت و با لحن سرد  هم اشره یخ

 –قدرت داره؟ تو که محبوب افراد جوخه  یک  ؟یخوا ی کمک م یاز ک یمواقع   نیهمچدر  -
 ؟یکنی . پس چرا آه و ناله میهست  – ی.سی.تیب

 را گفت :  اش ی شگیکالم  هم ه یزد و تک یزیپوزخند تمسخر آم سپس

 ه؟ یهوم، نظرت چ -

دوستم    نی بهتر کهن یبود. با ا یسرد و جد  طورن ی هم  شهیرا از او گرفتم. بال هم نگاهم
 !دم یترسی م  شیگاه از رفتارها  کرد،ی م تمی حما  شهیبود و هم

 ام را گفتم . جمله د یو با شک و ترد  دمی کش یقیعم نفس

 به ُبران بگم؟  یعنی... یعنی -

 تکان داد.  دی را به نشانه تأ  سرش

  یاصال آشنا  ؟یسراغ دار  ی اگه ی( بگو. راه داهی گرگ س یآره، به ِبَلک ُولف )به معنا -
 ؟ یمگه جز اون دار یاگه ید

شده   امیموضوع باعث  خستگ   نیا  کردم،ی بودم و صحبت م ستادهیسر پا ا   یادی ز  مدت
  شین شی کالم عاد یبال که بر_ حسب عادت، حت یهاه یو کنا  شین  گر یبود و از طرف د 

 !زدی م شی به من کمتر ن هیقو نسبت به ب کردی داشت؛  البته مراعات مرا م
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  دیتر و  قدرتمندتر بود او را به عقب راندم و اخمم را تشد بال از من بلند  قامت  نکهیبا ا 
 کردم. 

. من اوس  یکنی باهام برخورد م طورن یکه  ا ستمیَاه، بس کن بال. من گروگانت ن -
 ترسناک باشم!  تونمی از تو م  شتریهستم، سوگند! فراموش نکن که ب

 .  مینشست یمانیس  ی سکو ی و رو میسازمان خارج شد  از 

 را از نظر گذراندم.  رونی ب طیمح

محوطه پارک شده بودند. محوطه سازمان جز   یرنگ گوشه به گوشه   یمشک ن یماش چند
 نداشت!  یزیبرق و چراغ چ یها کنار محوطه، دکل  یمانیس  یسکوها  م،یپا  ری آسفالت ز 

داشتند؛  یبلند احاطه کرده بودند که هر کدام نام یها تا دور محوطه را ساختمان  دور
 درمانگاه و..  م،یگر ت،ی ری مد ات،ی ساختمان هک، گروگان، خوابگاه، عمل

بود بر لب بال نشست.   – یاو د  یس  یت –که حالت ثابت چهره افراد سازمان   یپوزخند
  نیا  اتی ازآن هستم که در بخش عملدارتر که من ترسو و  خود دانستی او هم خوب م

 بود!  یادی ز  میکنم، پس لقب ترسناک برا تی فعال یسازماِن ترور و جاسوس

شدم.  رهیپشت دستم خ اهِ یس  دیدرخشان انداختم و بعد به تتو خورش  دیبه خورش ینگاه
که با هر مرتبه  ی. لقبدم یپسندی م  شتریسان را بزدم. همان لقب  بلک  یپوزخند

 ! کردیم   تراه ی س  شیوجودم را از پ دنش،یشن

 *** 

محکم و    ییهاسازمان شدم. با  قدم  تی ری دهانم را قورت دادم و وارد ساختمان مد  آب
  قتای مختلف سازمان، حق  یهاساختمان   یطرف اتاِق بران حرکت کردم، راهروهاپراقتدار  به 

اتاق بران توقف کردم و با کسب اجازه   یمشکدر   ینداشتند. جلو  گر یکد یبا   یتفاوت چیه
 وارد اتاق شدم.
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  یرنگ و بزرگش نشسته بود. به محض ورود نگاه یمشک زی بران، در رأس اتاق پشت م 
 بود!  زی وهم بر انگ زیفاصله ن ن یرنگ و خشن بران از ا یشی حواله ام کرد. چشمان م

 را درهم کرد و گفت:  شیهااخم   شهیهم مثل

 ؟یکنی کار م یچ نجایاوس ا  -

 بود که او هموطنم است!  ن یا  یادآوری کمتر از او بترسم،  شدی که باعث م یزیچ تنها

 .دمیکش  یقی بازگشِت تمرکزم، نفس عم یبرا 

 .یبری حوصلمو سر م  یاوس، دار -

صحبت بهتر    یاما بعد از اندک کرد،ی سرد و خشک برخورد م دارمانید ل یاوا  شهیهم
کرم رنگ اتاق چرخاندم   ی وارهای نبود! نگاهم را حول د نیچن نی همه ا ی . البته براشدی م

 نشستم و با ِمن و ِمن شروع به صحبت کردم.  یمبل چرم مشک  یو رو 

 من... من...  قتشیبران، راستش... حق -

 تکان خورد.  رنگش در هوا یَلخت مشک یتکان داد که موها   یسر  یکالفگ با

 کار دارم! یلیزود باش بگو که خ ؟ی تو چ -

 !کنهی برم. جرج من رو نابود م –و نه   ستی .بی.تویدابل –با  خوامی من... من نم -

 زد و گفت:  ییپرصدا  پوزخند

نه االن که چهار روز   ؛یا یب تی هاب میاعتراض به تصم یبرا  نایانتظار داشتم  زودتر از ا  -
 گذشته!

 اش کردم و گفتم: کالفه   حواله ینگاه 

 پس لطفا درکم کن!  یبران بس کن. خود تو هم با جرج مشکل دار -

 باشه. – ان   یاس ت -هک اداره  ری درگ دیفعال برو استراحت کن، چون تمام امشب با -
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 ه،بود ک نی ا  یحرفش به معنا   نی سراسر وجودم را فرا گرفت. ا یشاد

 راحت!  التیها با من، تو خکار  هیبق

 !رفتمی م  میبه ساختمان گر دیآسوده از اتاق بران خارج شدم. با یخاطر با

 در حال غروب بود.   دیکردم. خورش یط ی کیها را دو تا  محوطه شدم و پله وارد 

محوطه رفتم که ساختمان پنج طبقه   یو به طرف قسمت جنوب دمی کش یقیعم نفس
 در آنجا بود. میگر

  نیباز بود. وارد سالن شدم که چند دشیسالن تتو در طبقه همکف قرار داشت و در سف 
ها،   یصندل یرنگ مخصوص تتو اتاق را پر کرده بودند و رو به رو  یزرشک یصندل

  یها وار یصورت پوستر به د از تتو افراد سازمان به  ییهاقرار داشتند. طرح  یقد  ییهانهی آ
 را پوشانده بود.  یپنجره سر تا سر ی زرشک همتصل شده بودند و پرد دیسف

به عقب   سی الکس  یبود. با صدا شی رایبه سالن پ هیشب یاد یسالن تتو تا حد ز   یفضا
 برگشتم. 

 اوس. یخوش اومد  -

و   دادی نشان م بایز  یچاقش را تا حدود  کلیبود که ه دهیپوش  ید یکوتاِه سف لباِس 
 مهار کرده بود.  یسر کوچک ره ی بلوند کوتاهش را با گ یموها 

 او، گفتم:  یی شدم و بدون جواب به خوش آمد گو رهیخ اش ی چشمان  آب به

 شارژ تتو اومدم. یبرا  -

 اشاره کرد.   های از صندل ی کینقش بست. با دست به  اش یشانی بر   پ یکم رنگ اخم

 . ارمیرو ب لی تا وسا نیبش -
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 دِ یگذاشتم و به تتو خورش  یدسته مخصوص صندل یحرف نشستم، دستم را رو   بدون
  ییخودنما  اهی شدم که در مرکز آن هفت نقطه س ره یپشت دستم خ یو تو خال اهیس
 .کردی م

بود که هفت نقطه کامل   یعی انجام نداده بودم؛ پس طب میها ت یدر  مامور  ییخطا چیه
دوست داشتم و به نظرم   اهی س دیرا با خورشباشند. مسخره بود، اما تضاد پوست دستم 

 بودند! یجالب بیترک

دوباره    سی آمد و شروع به کار کرد. با درد چشمانم را بستم، الکس لشیبا وسا  سیالکس
 مواد داخل دستگاه تتو را پر کرد و گفت:

 . درسته؟ یبر -و نه  ستی.بی.تویدابل  -که قراره با جوخه   دمی!  شندختریه -

 تکان دادم. یهمه سال به درد سوزن تتو عادت نکرده بودم. با درد سر نی بعد ا هنوز 

 رو پر رنگ کن.  یکوفت دیخورش یتتو  نی آره، تو به کارت برس و ا -

کارش را انجام   یشتریکرد تا  بادقت ب زیرا ر  اشی به لب نشاند و چشمان آب یپوزخند
 دهد. 

 بهت بدم.  یخبر خوب استمخوی هه!  من رو باش که دلم برات سوخت و م -

 بود!  یکند پس قطعا خبر ینبود که شوخ یآدم سیالکس

 را گرفتم.  شی هااز جا برخاستم و شانه   یحالت تهاجم با

 شده؟  یزود بگو چ -

 لبش نگه داشته بود.  یپوزخند را رو همچنان

 را عقب انداخت و از جا برخاست، بعد سرش را برگرداند و گفت:  میهادست  

و گرنه بهت    یبا جرج هم سفر بش یخوا ی چون م سوزه،ی لم برات مکه د  فیح -
 .گفتمینم
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 تکان دادم. یسر کالفه

 ! گهیزود باش د  -

 چشم حواله ام کرد.  ری ز  نگاهِ 

 مهغان اومده!  -

  انینام مهران را ب شی با همان لهجه فرانسو سی شدم. الکس رهیزده به دهانش خبهت 
 کرده بود! 

  ی. مهران پزشک جواندیشن  توانی سازمان م نی بود که در ا  یخبر ن یمهران بهتر   آمدن
 ادی بود و مرا به  شآشنایهابود که از لحظه ورودم به سازمان، مراقبم بود.  محبت 

با مهران از  یروز  خواستی بودند. دلم م یمیگرم و صم یکه روز  انداختی م یا خانواده 
 بروم!  ی سازمان لعنت  نیا

 سبز شد و گفت: میاز سالن تتو خارج شدم که بال در راهرو جلو شتاب  با

 عجله؟  نیکجا با ا  -

 زدم.  یلبخند  جانیه با

 گفت »مهران اومده«   سیالکس -

قدرشور و شوق  آزار دهنده بود، اما  آن  میزد، بازهم نور کم راهرو برا یپوزخند صدا دار بال
 نبردند.  نیداشتم که پوزخند بال و نور کم راهرو حال خوشم را از ب

 »خواهر«؟!  گهی که به تو م  یدل خوش کرد یاوس، چرا به مهران  -

 .کردی م  امیبال  عصب  یها حرف 

  یکوفت یوس سازمان ترور و جاس   نیمن فقط ده سالم بود که وارد ا  ؟ی فهمیبال، چرا نم -
! از کار هک بانک و  کنمی و کار م نمیبی آموزش م نجا یساله که دارم ا زدهیس  -شدم. دوازده
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مختلف   یها گرفته تا هک سازمان اطالعات و وزارت خونه کشور  مارستانیو ب سی اداره پل
 رو دوشم بوده.  

   دوننیان نمهم قرار با جرج به سفر مرگ برم. نه من، نه تو، بلکه تمام افراد سازم  حاال
از باال    یو هر باال دست  رهیگی از باال دستش دستور م  ی! هر کسه؟ی چه شکل شوننده یآ

 !؟  هیسازمان ک سیرئ دونهینم ی دست خودش. کس

اما من   م،یکنی کار م ابوی نیع   می!؟ فقط دار هیو هدفش چ  هیباال ک یباال  دونهینم یکس
 یزی سازمان چ  نیپزشکه و از ا  کی که فقط   یبه مهران خوامیخسته شدم! م  گهید

 برم!   یسازمان کوفت  نیبگم که دوستش دارم و باهاش از ا  دونهینم

 جمله گفت:  کی سخنانم شروع به نفس نفس زدن کردم، که بال فقط    انیاز پا بعد

 !یشی آوار آرزوهات له م ریکه ز  یروز  یمتأسفم برا  -

زدم. با سرعت از ساختمان   یمهران لبخند  یادآوریاز کنارم گذشت، اما من باز هم با    بال
از  ادیکه با فاصله ز  ییشده بود اما نور چراغ_ ها کی خارج شدم. هوا کامال تار  میگر
 روشن کرده بود.  ی محوطه را تا حدود  یدر محوطه قرار داشتند فضا  گری کدی

 بود.  میساختمان درمانگاه شدم که مجاور ساختمان گر  وارد 

کردم تا به در اتاق مهران   یط  یکیها را دوتا  مهران در طبقه دوم بود. با سرعت پله  اتاق
وجه   چیشدم، به ه رهیبودند خ ستادهیکه کنار مهران ا  تی. با بهت به جرج و هابدمیرس

بر   ایفرنیسازمان در شمال کال  یصلبه مقر ا تی را نداشتم!  »مگر هاب دنشانیانتظار د 
 نگشته بود؟«  

 گفت:   تی زد و خطاب به هاب یلبخند  نامحسوس دنمیبا د  مهران

 ست؟ ین نطوریتموم شده. ا  نجایکار شما ا  کنمی فکر م  ت،ی هاب یآقا  -

 صحبت کند!  طورن یِکه و چه کاره است وگرنه عمرا با او  ا تی هاب داندی نم مهران
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و جرج هر دو با   تی را تن کرد، هاب اشی لب نشاند و کت چرم  مشکبه  یپوزخند تیهاب
پوزخند از کنارم گذر کردند. به سرعت احترام گذاشتم. با شتاب به طرف مهران رفتم که  

  ماریب یصندل  یبود، رو  ختهیرا به گردنش آو  اشی نشسته بود و  گوش یاقهوه  زی پشت م
 نشستم. 

باعث    رانیزدم. برگشتش از ا  یلبخندش کامال محسوس بود. متقابال لبخند   گرید حال
 به بند بند وجودم شد. با شتاب شروع به صحبت کردم.  ی برگشت انرژ

استقبالت؟    امی ب یپروازت چطور بود؟ چرا به من خبر نداد ؟ی اومد  یسالم مهران. ک -
 ؟ ی اومد  ری د قدرن یاصال چرا  ا 

 کرد.  بلند شروع به قهقهه یصد  با

 بپرس.  یکی ی کیدختر آروم باش. سؤاالتت روهم   -

 گفتم:  یدستپاچگ با

 .گهی بگو د -

 مانده بود، گفت:  یلبش باق  یاش رو که از ته مانده  قهقه یرنگهمان لبخند  کم  با

 ازدواجم بودم.  یکارها  ری اومدم چون درگ ری د نیواسه ا  -

 ا نداشتم.زده بودم. اصال انتظارش رخوردم،   بهت  ید یشد تکان 

 ؟ ی تو... تو از... ازدواج کرد -

 تکان داد. یلبخند سر با

 کالس آرمان داداشمه.هم  گفتمی که م یهمون ادته؟ یرو   لدایآره،  -

 تکان دادم.  یحالت ُبهت خارج شدم و سر از 

 . مبارک باشه!یگی رو م یاومد ک  ادمیآره آره،   -
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خوشحال بود که اصال متوجه لحن محزون و ناراحت من نشد. من در   یحدبه   مهران
بر باد   می اها ی اما حاال تمام  رؤ  کردم،ی م یزندگ دشان یغرق بودم که به ام یاالتی و خ ایرؤ

سر سفره عقد در مرتبه پنجم   یکه حت  گفتی رفت. مهران همچنان از عروس مغرورش م
 له شدم!   میآوار آرزوها ریگفته بال ز  ه»بله« را گفته و من چه زود ب

 *** 

از   شانیدها یو  تمج فی تعر  ی طرف در خروج رفتم. حتبلند شدم و  به ستمی پشت س از 
 نشد!  ستادنمیباعث ا  رم،ی نظ یهک ب

بود که به ساختمان خوابگاه بروم و در اتاق   ن یکه داشتم ا  ییلحظه تنها آرزو  نیا در
آرام شوم. از ساختمان هک خارج  یکنم بلکه اندک هیمشترکم با بال تا سر حد مرگ گر 

  –  یمحض ورود به اتاق  لباس فرم مشکشدم و به طرف خوابگاه پا تند کردم.  به
بود  میفلزدر کمد  یکوچک که رو  نهیآ یآوردم و روبه رو  رونی را از تنم ب امی طوس

 شدم. رهیو به خودم خ ستادمی ا

ها قطره قطره  چشمم قرمز شده بود. اشک  ید یروشن بود و سف  یاقهوه  میها چشم 
را  می پاها یرو  ستادن یتوان ا  گریکردند. د دایپ امی پوست  گندم یخود را رو  ری مس

  یها به مو یبود. محکم چنگ دهینداشتم. پس به تختم پناه بردم، هق هق َامانم را بر 
  ییام در آن  خودنماکنده شده  یاز موها  یاسته شدم که د رهیکوتاهم زدم و به مشتم خ

 چه رنگ است!   میموها دانستمی نم قا ی. دقکردی م

 . ییو طال  یخاک  نیب  یزیچ

 را از سر گرفتم.  امه یزدم و  گر یافکار مضخرفم پوزخند به

در   شی هاکه یاست و از شر  ت تی در دل هزار بار خدا را شکر کردم که امشب بال مامور 
 امانم!

 لب ناله کردم:  ریز 

 .. یآخ..مهران... مهران داغونم کرد -
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آوردم،  رون ی تخت ب  ریاما با همان حال دفتر زرد رنگم را از ز  ه،یگرفت از شدت گر  نفسم
 به نوشتن کردم:اتاق نشستم و شروع  دیسف  یها ک ی سرام  یرو

 ... ستی خوب ن حالم

که کار شب و روزم شده سر و کله   ییای! دلم گرفته از دنستیاصال حالم خوب ن  امشب
 . هیها براشون سر گرمعده جاسوس و قاتل که کشتن آدم  هیزدن با  

 .هیو ترور براشون دست گرم  یجاسوس

...  چهی پی ور من متر از قبل به دکه هر شب حصارش رو  محکم   ییگرفته از تنها  دلم
 سخته! یلیسخته! خ

 . کردمی نفر تحمل م هی دیرو به ام ی همه سخت نیا  اما

 .  کردی نفر رو م کی   یشده من فقط هوا ری اس قلب

ام   ینفر حام هی  خواستیبه مهران دل بستم، دلم م  امی کسیو  ب  ییتو اوج تنها من
 باشه.

 بود. یحس وابستگ  کیحسم به مهران فقط    دیشا

 تموم...  گهید اما

 .  کنمی و دل خوش نم بندمی دل نم کسچ یبه  ه گهی د من

 ی الدیم   2011 –  1390 سال

 

 آشنا  یبه یهشتم: غر فصل

 هشتم  فصل

 آشنا  یبه یغر
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 *** 

 هفته بعد  سه

  ینگاه یچشم ری ز  ستاد،یدر حال غروب انداختم. بران کنارم ا  دیبه خورش یپنجره نگاه از 
 و گفت:  دیکش یق ی انداختم. نفس عم اشی به چهره  جد 

تا   یخوای . اول که با ترس از من مستیبا خودت هم مشخص ن  فت یاوس، تو تکل -
  یا .اصال متوجهیبر یخوای اما حاال که کارت درست شده م ،یکنم با جوخه جرج نر یکار

 ؟ یکنی کار م یچ یکه دار

 بود.  میگلو دنیبرنده در حال در یمانند خنجر  رحمانهیب  بغض،

 آرام و محزون گفتم:  ییصدا با

 برم. خوامی بران،  من م -

کرم رنگ اتاقش    وارِ یآن بود  محکم به د یرو  یرنگ اهیگرگ س یدست راستش را که تتو  
 شد. یجار م یکوبش دستش شوکه شدم و اشک_ ها یاز صدا د؛یکوب

چه مرگته؟ از سال هفتاد وهشت که وارد سازمان   دونمی نم یدختره احمق، تو فکر کرد  -
و    یبود  ی! احساساتیفرق داشت هیسخت با بق  یها ن یبا وجود تحمل تمر  یحت یشد

  ،یکن رونی. بهتره فکر مهران رو از سرت بیهمه سال مثل سابق  نیحاال هم بعد گذشت ا
حوصله    هگی. در ضمن من دگردهی برم  رانی ا به  شهیهم ی برا گهیچون مهران هفته د 

به بعد  ن ی رو ندارم پس فکر رفتن با جوخه جرج رو فراموش کن. از ا تیهاب یها حرف 
 .یکنی ها کار مهم تو ساختمون گروگان 
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 ها را پاک کردم.لباسم  آن   نیصرف و با آست  میهاتوقف  اشک  م یتوانم را برا تمام 

 ها کارکنم؟ من؟ من تو ساختمون گروگان  ؟یگیم  یبران... بران چ -

 . دمینگاهش لرز  یازسرد د،ی به سمتم چرخ بران

  یرانی جاسوس ا کی گروگانت که  نی تا اول یری آره. االن هم به ساختمون گروگان م -
 ! یریبگ  لی هست رو تحو

خارج شدم و به طرف ساختمان گروگان رفتم.  تی ری سست از ساختمان مد ییها قدم   با
ساختمان گروگان شماره اتاق گروگان را   ری مد  کوب،یاول به طبقه همکف رفتم و از ج

ورود به اتاق گروگان با لمس انگشت    دیاثر انگشتم را ثبت کرد تا کل ز ین کوبی. جدمیپرس
 من باز شود. 

 روشن کردن المپ اتاق داد.  یهم برا  موتیر  کی

 خارج شدم و با آسانسور به طبقه سوم رفتم. تی ر یق مد اتا  از 

 که در حال تکان خوردن بودند!  ییهاکم نور با المپ  یها هم راهرو  باز 

توقف کردم. به در  – ستیو ب  ستیدو  –اتاق شماره  یبه رو  تهوع داشتم. رو  حالت
سپس دست راستم را با    دم،یکش  یقیشدم و نفس عم رهی خ میرنگ رو به رو یا نقره 

 در بردم.   ی اثر انگشت رو  گاهی لرزش به طرف جا

 بود!  زیوهم برانگ  اریمطلق اتاق بس  یاهیس دن یشدن در و د  باز 

_ رنگ در یمشک موتیورود به اتاق، درِ پشت سرم به صورت خودکار بسته شد. ر  با
 وسط اتاق روشن شد.   یاش را فشردم که المپ کوچکدست چپم بود،  دکمه

  یشد که به صندل انینما  دهیورز  کل یبا ه یااتاق، مرد چهارشانه یروشن شدن نسب  اب
 وسط اتاق بسته شده بود. یفلز
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بسته بود که باعث خنده_ ام شد،   یبورش را ُدم خوک یبه عقب برداشتم. موها  یقدم
داشت و    ی بیبرق عج اشیمشخص بود، چشمان  آب  یاندک یها پوستش کک و مک  یرو

 شنا بود! اش آچهره 

 ذهنم گذشت.  از 

 !بهیعج یلیخ ،یبور و چشمان آب یموها  ه؟یرانی بران نگفت ا مگه

 ؟ ییتو  گفتنی بلک سان، بلک سان که م -

 شناختمش! ی شدت جا خوردم، ولبِم تمسخرگرش  به یصدا  از 

 بودمش. دهید م،یرفته بود زابالی که با بال و دوستش ا ییهای از  مهمان یکی در

 گفت: د،یرا که د سکوتم

 اه؟ یس د یخورش یترسی جلو؟ نکنه ازم م یایبا توام!  چرا نم یه -

کوتاه،  ییها با تمسخر گفت که باعث شد اخم کنم. با  گام  یرا طور اهیس دیخورش
 شدم.  کشینزد

 بگو!  یزیچ  هی ؟ یچرا ساکت -

 ام کرده بود و اصال قصد ساکت شدن نداشت! کالفه  یلیخ

 لطفا ساکت شو!  -

 شدت جا خورد.  هب

 ! چه خوب...یهست یرانیاوه... تو ا  -

 را تر کردم.  می ها لب   یزبان کم با

 بلدم.   یفقط فارس  ستم؛ین یرانینه، ا -

 شروع به خنده کرد.  یناگهان یلیخ
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 ؟ یستین یرانی تو ا کنمیمن باور م ی هه هه، فک کرد  -

 شدم!  یعصب واقعا

 ؟ یینجا یچرا ا  یو بگ یخفه ش شهی م -

سمت  به سرعت به رساند،ی م  تمیو مرا به اوج عصبان زدی و سوت م چرخاندی سرش را م 
 حرکت کردم. یدر خروج

 شده بود.  نیریتازه بحث ش  ؟یریکجا م  یدار ،یه -

 نداشتم. یگروگان  نیتصور چن 

   کرد؛ی م ییآن خود نما  یطرفش برگشتم. چشمم به دست راستش خورد که تتو مار رو به
 ! یجالب یبود. در دل گفتم چه تتو دهیچیرنگ به دور دستش پ یمار آب

 ه؟ یچ -

 زد و گفت:  یمضحک لبخند

 .گذشتی حاال، تازه داشت خوش م  یبود -

 و گفتم:   دمی کش یقیعم نفس

 ! یخوا ی م  یو چ  یهست یکه ک یکنی آخر سر که اعتراف م نیبب -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو 

 منو؟   ینشناخت یعنی -

 شناسم؟ ب دیبا -

 زد. یلبخند  جانیه با

 ! ژنمیبابا من ب -
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 : دمیباال انداختم و با تعجب پرس ییابرو 

 ژن؟ یب -

 تکان داد. دی را به نشانه تا  سرش

 .یرانیا  ژنیآره، ب -

 را در حدقه چرخاندم.  چشمانم

 ؟ ی ُترک ژنیمگه من گفتم ب -

 کرد.  یگرید خنده

 .ه یرانیا  ژنیاسمم ب -

 شدن لبخندم را گرفتم.  انی و نما   میهاآمدن  لب کش   یقصد اعتراف داشت، جلو  انگار

 خب، ادامه بده.  -

 ام کرد. حواله   یمرموز   نگاه

 من!   یدوست دوران بچگ ن ی. بهتریهست  یلیو تو ل -

 . دمیکش  یقینفس عم د،یشد  یکالفگ با

 ! دمید یبار تو رو تو مهمون نیمن اول ؟یگی چرا چرت و پرت م -

 زد.  یچشمک

 ! گهیآره د -

 زدم.  یمحکم پلک

 ؟ یگی م یپس چ -

 داد. رونیرا باد کرد و نفسش را به صورت فوت ب شی هالپ  
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 ؟ ی د یدر چشم باد رو ند الیسر  یبگ ی خوای تو م یعنی -

 . دمیکش  یقی آرام شدن نفس عم یباز هم برا  و

 ! یرو فاش کن تتی هو دیآخر که با  ایاول    ؟یاریدر م  یچرا مسخره باز  -

 زد. یمضحک لبخند

 . نیوقت تنفس بد قهی خانم دکتر لطفا دو دق ،ینیاوه اوه چه جمله سنگ -

 متوجه شده بودم که قصد خسته کردنم را دارد.  یخوب به

 ! ستمی ن ایکورخوانده؛ من کوتاه ب اما

 زدم.  یپوزخند

بگم شتر   دی با ینمن رو خسته ک یتونی م  هاتیمسخره  باز  ن یبا ا یاگه فکر کرد  ن،یبب -
 پنبه دانه. ندیدر خواب ب

 باال انداخت. ییابرو 

 .یکنی و خوب صحبت م  یالمثل بلد که  ضرب یبود  رانی ا  یاد یپس مدت ز  -

و اصال کوتاه   گفتی م  یگرید  زیو چ  آوردی از آن  درم ی گریحرف د  گفتم،ی که م  یزیچ هر
 ! آمدینم

 را کف دستم بگذارد!  زیاول کار همه چ نیبود که هم یخودی ب  انتظار

طرف گروگان  به طرف گوشه اتاق رفتم و فلکه قرمز رنگ را چرخاندم.  به ،یلیمی تمام  ب با
که   یاکردم تا نتواند سرش را تکان دهد. از لوله  م یرا دور گردنش تنظ یرفتم و حلقه فلز

 . کردیسرش م  یبه رو  دنیسقف نصب شده بود، آب قطره قطره شروع به چک  یرو

  یهاقطره  نیعاقبت ا  داندیو متوجه شدم که م  ده یمعلوم بود که ترس  اشده یرنگ  پر از 
 !کنندیو مغزش را داغان م  شوندی م ایآب، در
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 نشستم.   شی روگذاشتم و با پوزخند رو به شی جلو یکیپالست یصندل

روش از شکنجه، به  نیالکس را  درمورد ا   یهاچند لحظه چشمانم را بستم و حرف  یبرا 
 آوردم.  ادی

به   دیسقف نصب شده، شا  ی که رو یالوله  نی آب و ا یفلکه  نیا ، یصندل  نیخب، ا -
آب   یمراحل اول شکنجه گروگان هاست. وقت  یروش برا نیاما ا   اد؛ی نظرتون خنده دار ب

آب در سکوِت   یها قطره   یکم صدا کم   زه،یز سر گروگان برنقطه ا ک ی  یقطره قطره رو 
شروع به آه و ناله و در  یو گروگان با  سردرد وحشتناک  شهی آور ماتاِق شکنجه  سرسام 

 !کنهی شروع به اعتراف م یموارد 

 شدم. رهی خ اشی آب یهاآمدم و با پوزخند به  چشم رونیالکس ب یها فکرِ حرف  از 

 ساعت بعد  دو

را نداشتم،   ی آه و ناله کس دنیطاقت شن قتا ی بلند شده بود؛ حق شی هاآه و  ناله  یصدا 
 اما چاره چه بود؟ 

 زد:  ادیدرهم فر   یا چهره  با

 . دیقطعش کن مغزم ترک ؛یبسه لعنت -

تعلل از اتاق    یبود! گردنش را آزاد کردم، فلکه را بستم و بدون اندک یامروز کاف یبرا 
تند به سمت خوابگاه   ی هاشدم. از ساختمان گروگان خارج شدم و با قدم  گروگان خارج 

 حرکت کردم. رمز در ورود اتاقمان را زدم و وارد اتاق شدم. 

بود. بدون در_ آوردن    دهیتختش خواب یبه بال انداختم که با لباس فرم رو  ینگاه
 فرمم، دفتر زرد رنگم را برداشتم. یهالباس 

 کرده بودم!   هشتاد درصدش را پر حدود

رنگ مشترکم با بال گذاشتم. نگاه سر_ گردانم را حول   یاقهوه  زی م یرا باز کردم و رو  دفتر
 مان گرداندم.  ی موجود در اتاق پانزده متر  لی وسا
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نداشت، فقط پنجره کوچک که رو به  یزیچ یاقهوه   زیم  نیو ا یدو تخت و کمِد فلز جز
 جذاب بود.   یکم شدی محوطه باز م

 در ذهنم در حال جفت شدن بودند، پس شروع به نوشتن کردم:  کلمات

 میخاک نیا  یزاده  همه

 میبد، در ظاهر که پاک  همه

 یواه  الیدر خ همه

 یگاه  میبد، خوب همه

 م یشاهد گناه همه

 م یاهیکه پرونده س  هرچند

 1390ماه  ید

 

 لب خواندمش. ر یانداختم و ز  یتک تک کلمات شعرم نگاه به

 داشت!  یبود، اما باز هم معن یمعنیب  یکم

 .  کردندی م ینیدل من سنگ یبود، اما کلماتش بر رو  هیبدون وزن و قاف یکم

 *** 

 هفته بعد   کی

رفت. قلم در دستانم   ایفرنی از کال  شهیهم ی. مهران برا افتی  انیپا م یتمام آرزوها روز ید
 ندارم.  یناتوان است؛ اما جز نوشتن همدم

 باشم.   اهیس  دیخورش ای سان بلک   خواهمیاوس باشم، نم  خواهدی دلم نم گرید  اصال
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 شدم!   خسته

 سازمان جون کندم!  نی همه سال در ا  نیا

و نرجس شش ساله تمام روحم    مانیکردن نر مرگ مادرم، اعدام شدن پدرم و  گم  دنید
 را کشت! 

 جاسوسم.  کی  حاال

 متفاوته!   هیبا بق رکهیگگروگان   کیهکر و    کی

 گهی قدر آدم کشتن که دآن   یعنینداشتند؛   یاحساس گهی سازمان د یها دختر  تمام 
 نمانده!  یباق شانیبرا  یاحساس

 . توانمینم گری آلوده نشده، اما د یکه تا حاال دستم به خون کس کنمی خداروشکر م 

 توانش را ندارم!  یعنی

 بروم!  دیبا

 ! یمتیهرق به

 مرگ!   یحت

 *** 

  دیکه  دوباره با  نی ا  یادآوری. با  شدی نوشتن باعث آرام شدنم م شهی را بستم. هم دفترم
 . دمیکش  یقیو نفس عم  دمیکوب زیدستم را شارژ کنم، مشتم را به م یرو  یتتو 

جو صفحه  و جست   یطرف دفتر سوق دادم و  دوباره بازش کردم، بعد از اندکرا  به  دستم
 و شروع به خواندن کردم: دایمورد نظرم را پ

 پانزده سالمه!  بایتقر  یعنی. کنمیکه تو سازمان کار م  ه یسال  نیپنجم امروز 

 بود. ناتیجزء تمر   دم؛یرو دو لومتریام چون امروز مسافت پنج کخسته   یلیخ
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 هم امروز افتاد.  یاگه یاتفاق د  

 ! اهیس د یخورش یشد. ِبَلک سان به معن بمیهم نص یلقب قشنگ 

 را پشت دسِت راستم تتو کنن. یتو خال  دیضمن قراره عکس خورش در

 صحبت کرد و گفت:   یلیدرمورد تتو خ  سیالکس امروز 

از  شه،یدستتونه، هفت تا نقطه هک م  یکه  براساس لقب شما رو   ییداخل تتو ای دور
   ی. وقتشهی ها پاک ماز نقطه  یکی  نیانجام بد هاتون ت یکه در  مامور   ییامروز هر خطا

هست و مرگ    تینمونه اون وقت سر و کارتون با هاب یدستتون باق یرو ییانقطه
 !کشهی انتظارتون رو م  یوحشتناک 

هشت سال به صورت   یدست شما با گذشت شش ال یرو  ی هاتتو  نیها ا بچه  ،یاستر
 . دیدستتون رو شارژ کن یرو  یماهانه تتو   دیاما شما با  شه،ی کامل پاک م

 چرا ماهانه؟   دیپرسی م حتما

دست شما کم رنگ بشه، اون وقته که شما   یرو  یرنگ تتو دی وقت نبا چیه چون 
 . دیهست -رنگ مرگ -تحت فرمان سازمان  مونهی م  ادتونی و  دیفهمی م

 یاز زندگ  یریکه درد بخش جدا  ناپذ  دیشی مرتبه با حِس درِد سوزِن تتو متوجه م  هر
 شماست! 

 *** 

 روز بعد  صبح

 ات یاداره عمل  ساختمان -ای فرنیکال التیسازمان در ا  یمقر اصل/ ایفرنیکال شمال

 به طرفم آمد. نهیبا طمأن جرج 
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اتاق کوچکش بود. جرج تا چند  د یسف یها وارید شد،ی که باعث آرامشم م یزیچ تنها
فاصله   نی و سبزش در ا  یچشمانم، سرش را جلو آورد. چشمان دو رنگ آب یمتری سانت
 ! انداختی چشمان  فرخ م ادیترسناک بود و مرا به   قتا ی حق

با پوزخند عقب گرد کرد و من   هیو چشم چپش سبز بود. بعد چند ثان  یراستش آب چشم
 ام را رها کردم. نفس حبس شده  زین

 با حفظ پوزخندش گفت:  جرج 

نه؛    ؟یاز دست من خالص شد   یها برکه به بخش گروگان  نیهم یفکر کرد  ه؟یچ -
. در ضمن  یت کنشرک هاات ی از عمل یکیدر  دی با  طی شرا نی با ا یحت  ست،ین طورن یا

پشت دستت پاک   یهااز نقطه  یکیکه  افتهی م ییهااتفاق    اتیعمل ن ی مطمئن باش تو ا
 !  شهی م

بود که هر آن   یبه حد  میکنارم انداختم. لرزش پاها  یا قهوه  یبه صندل ینگاه یچشم ریز 
 و بزرگش نشست.  اهیس  زیبخورم! جرج پشت م  نیامکان داشت زم

 !یمن همسفر نش  یتا با جوخه یکنی چقدر تالش م نمیبب لمیما  -

 . کردی از سکوتم خوشش آمده بود که مدام صحبت م  نکهیا  مثل

 .یبر یتونی م -

سازمان   یبا من به مقر اصل  زی . بال نختمیاز قفس رها شده از اتاقش گر  یاپرنده  همچون
 پشت در منتظرم بود. شهیآمده بود و مثل هم 

 و مراقبم بود؛  مثل سارا!  قی، رفتمام کلمه یبه معنا  بال

 شد؟  یاوس،  چ -

 شدت چشمانم را باز و بسته کردم.  با

 .ی شرکت کن هاات یاز عمل یکیدر   دیگفت:  در هر صورت با -
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 زد. یپوزخند

 قدرا هم دور از انتظار نبود.اون  -

 . میخروج حرکت کرد یهاتکان دادم و بعد به طرف پله  یسر  دی نشانه تأ به

  ری طبقه بود که پنج طبقه از آن ز  ستیو ب یساختمان هشت ضلع کی سازمان   یاصل مقر
 آموزش و... در آنجا قرار داشت.  یها بود و سالن  نیزم

قرار داشت که من   یچیدر پ چی پ یها و پله یآسانسور هشت ضلع ،یمرکز هشت ضلع  در
 .می ها  بودرفتن از آن   نی ال پاو بال در ح 

 ه؟ یو مشک یا نقره  نجا یا  ونیبال، به نظرت چرا کل دکوراس -

 .دیکش یرنگ دست یانقره  واریو به د ستادیپاگرد طبقه دوم ا  در

 .ست ی مشخص ن یکرد و خون در رنگ مشک ییزهرها رو شناسا شهی با نقره م -

 شدم و گفتم: رهیچشمان درشت به بال خ با

 !یمعن یچه مزخرف و ب -

 باال انداخت و به راهش ادامه داد. یاشانه

 . میبرگرد  سکویهرچه زودتر به سانفرانس دیحرف بسه. با  -

 

 نهم: وطن فراموش شده  فصل

 نهم فصل

 فراموش شده  وطن
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 *** 

 سکو ی سانفرانس -روز بعد  عصر

 اثر انگشتم در باز شد و وارد اتاق گروگان شدم. دی از تأ بعد

 آشفته بود. یرا روشن کردم. چهره گروگان تا حدود المپ

 ! یا یآشفته به نظر م -

 درد چشمانش را بست.  با

 بسته شدم و تکون نخوردم؟ تمام عضالتم گرفته!  یصندل  نیچند وقته به ا یدونی م -

 ار و مدفوع را داشت! دفع ادر ت ی گروگان قابل یبود چون صندل یعیطب

 .یشی آزاد م یبه زود یاگر اعتراف کن -

 زد. یپوزخند

 ! رمیمی و البته م -

 زدم. یکج لبخند

 . یکه عضو سازمان بش ینه تا زمان -

 و گفت:  دیخند

 !ستمیو مثل تو وطن فروش ن کنمی نم انتی من به کشورم خ -

 خشک شدم.  یا لحظه یبرا 

 نامش آشنا بود. وطن؟
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 ! دمی شه ییبود به خاطر  پدربزرگ و دا آشنا

 کردم.  سی ام را خخشک  شده  یهازبان، لب  با

 ؟ یگینم یز یسان چرا چبلک   -

 .دم یکش یدر پ یو پ ق ینفس عم نیچند

را به عهده   رانیها و ادارات ا از سازمان   کی  چیخاطر آوردم که تا به حال هک ه به
 نگرفته بودم! 

 ه؟ یاسمت چ -

 گفت:  هیرا محکم به هم فشرد و چشمانش را بست. بعد از چند ثان ش یهالب  

 .نی حس -

 ادامه بده.  -

 ادامه نداره!  -

 ها در ذهنم تکرار شد. بارها و بار  رانیشده بودم. نام وطن، نام ا  سست

 وطن را استشمام نکرده بودم!   یبود که هوا  یشتریمدت ب د یشا ایسال   دوازده

 تو ادامه داره!   یادامه داره... وطن پرست -

 .دمیفهمیحال بدم را نم لی شتاب از اتاق گروگان خارج شدم. دل با

  -وطن– به اسم   یبیو در سکوت به واژه غر  بردمی به تختم پناه م دیفقط با 
 ! دمیشیاندی م

  هیثان  کی  یلحظه برا   نیتا به ا –  هقیدق یپنج و س –انداختم    امیبه ساعت  مچ ینگاه
انداختم.   یبه تخت بال که در سمت چپم بود نگاه یچشم ریبودم. ز  دهیهم نخواب
 نبود و راحت در خواب بود.  فتیامشب ش
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  نیا  دمیشی اندی که به آن م یز ی کوتاهم چنگ زدم. تنها چ ینشستم و به موها  میجا  سر
  یها فکر از جا برخاستم و لباس  نیبپرسم. با ا  رانیدرمورد ا  شتریب نی از حس  دیبود که با

 سپس اتاق را به مقصد اتاق گروگان ترک کردم. دم؛یفرمم را پوش

اثر انگشت، در اتاق باز شد، وارد اتاق شدم و المپ را روشن کردم.  دی بعد از تأ بازهم
که عضالتش  سوخت، حق داشت   شیسرش به جلو کج شده بود و درخواب بود. دلم برا 

خورد   یتکان  امی مشک  یهاچکمه ی محکم به سمتش رفتم که با صدا یها . با قدم ردیبگ
 شد.  داریو ب

. با دست گردنم را فشردم و بعد دستم  کردی شب گذشته، گردنم درد م  یخواب یب لیدل به
 رنگم امتداد دادم.  یرا تا لبه کت مشک

 با درد سرش را تکان داد و گفت: زی ن نیحس

 ؟ یموقع صبح اومد   ن یشده که ا یچ -

 باال انداختم.  ییابرو 

 صبح زوده؟  یدونی از کجا م -

 ! یکه االن خودت گفت  ییاز اونجا -

 . پس شگردش بود! جاخوردم

 حرف بزن. -

 را باال انداخت. شی ابروها جفت

 گفتن ندارم. یبرا  یحرف -

 کردم. اشی شروع به قدم زدن به دور  صندل نه،یبه س دست

 داره که بگه!  یدرمورد وطن پرست  یاد یز  ی هامثل تو حرف  ی مطمئنم آدم -
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 خورد.  جا

 بگم؟  یاز وطن پرست -

 آره. -

 ِمن و ِمن کرد. یکم

 خب...  -

 ؟ یچرا کشورت رو دوست دار ؟یچ یعنیبگو که وطن   -

 تعلل شروع به صحبت کرد:  یسکوت کرد که نشان از تعجبش بود، بعد از اندک یاندک

کرده باشن و... و در اون متولد   یکه اجدادت در اون زندگ ینیسرزم یعنیوطن، وطن   -
باشه.  یکیکه اونجا هستند   یاگه یکه اعتقاداتت با اعتقادات مردم د  یی. جایبش

! وطن  یکن یزندگ یدر اونجا با آزادگ نکهیتر از همه اباشه و  مهم  یکیهاتون  ارزش 
! وطن  گهی کلمات د یلیاستقالل، حماسه و خ ت،ین ام یعنیسخته. وطن   یلیخ فشیتوص

وطن بودن خوبه،  رو یخواسته مشترک. پ کی راه مشترک و   کی هدف مشترک،  کی  یعنی
خانوادته، هدفت   شی هدفت خدمت به مردم هم وطنته، هدفت آسا   ؛یچون هدف دار

 استقالل کشورته، هدفت حفظ ذره ذره خاک وطنته! 

 است که سکوت کرده. یدر افکارم بودم که متوجه شدم مدت نه چندان کم غرق 

 نگاهم سرش را باال آورد و گفت:  ینیحس سنگ با

جواب سوال   یمرتبه بعد که اومد   ،یکه گفتم فکر کن ییزا ی چ نیو به ا ی بهتره اول بر -
 !دمی دومت رو م

 آمدم.  رونی تکان دادم و اتاق گروگان را ترک کردم و ازسازمان ب یشده سر مسخ

 .زدمی پرسه م تیپل گلدن گ یسردرگم رو   یذهن با
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خاطر آورده  را  به  ییزها یبودم و چ گانهیشدت بها  بهکه با  آن  دمیرا شن ییها حرف  
 ! کردمی ها فرار ما ازآن هبودم که مدت 

  زانیآو نی را رو به پا میپل نشستم و پاها ینارنج  یها از ستون  ی کیکنار   یحالیب  با
 .شدیدر سرم اکو م  شانیو صدا  گذشتندی به سرعت از پشت سرم م هان یکردم. ماش

 داد؟ ی م یکشورش را ترک کرده، وطن چه معن یکه از ده سالگ یمن یبرا 

که   ییهابا  جاسوس  م یرمستقی نکرده باشم، اما غ انتیخ رانیبه ا می طور مستقبه   دیشا
کرده بودم! من گذشته تلخم را فراموش کرده بودم و   یهمکار شدند،یفرستاده م  رانیبه ا

 تمام آن خاطرات بود!  شنیلوک رانی ا

 نداشتم!  یاب خودم نبود، اما از بودن در آن اندوهبودن در سازمان انتخ  دیشا

سپرده    یو مردمم را به دست فراموش  امی خاک آبا و  اجداد هنم،ی محل تولدم، م  من
 ها بودم.به  آن  انتیبودم و مدام در حال خ

 شده. کی چند ساعت در افکارم غرق بودم، که متوجه شدم هوا کامال تار دانمینم 

که موجود بود خودم را به سازمان رساندم. از    هینقل لهیمرحله و با چند وس نیچند در
را حل کنم. از  کیشدت خواب و دل ضعفه سردرگم شده بودم که اول مشکل کدام  

وجود داشت، به سالن   یخور سازمان سالن غذا  یهاکه در تمام ساختمان  ییآنجا
 بود.  دمتمها رفتم که محل خساختمان گروگان  یغذاخور

 داشت!  ی بیعج یها ها  شباهت زندان  یبا غذاخور یغذاخور  سالن

نشسته بود و   میاز جوخه جرج جلو  ایرنگ نشستم. آناستاز  یآب یپالستک  یصندل  یرو
 .گفتی م  شیهای ریو مدام از جرج و سخت  گ  خوردی غذا م

 شد.  یچ تی مامور   نیتو آخر  یدونی آه!  اوس نم -

 خوردم.  میقاشق از غذا  کی  یلیمیب  با
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 شد؟  یچ -

 را باز و بسته کرد. شی ها چشم  جانیه با

همراهمون اومده بود. مردک   – و پنج ی.سی.تیج  –نفر از جوخه  کیقبل،   تی تو مأمور -
نقطه  ن یبا چاقو آخر  دیفهم یگم کرد که جرج وقت تی مأمور  یاش رو تو اسلحه    چارهیب

 دستش رو پاک کرد و دست آخر کشتش!  یرو

که مسئول سالن بود، ظرف   یمرد قد بلند و الغر  تر،یدر دهانم خشک شده بود که پ لقمه
 گفت:  ای را برداشت و خطاب به آناستاز  مانیغذا

منظور ترک سالن ازجا  ! بهیتو بازگوشون کن ستی ن اجی جرج با خبرن، احت یهمه ازکارا  -
 گفت:  یبا لحن مرموز  ای برخاستم که آناستاز 

 .یا یفردا شب همراهمون ب تی قراره تو مامور دمیشن ،یراست -

 زده به طرفش برگشتم. بهت 

 ف... فردا شب؟  -

 زد. یپوزخند

 ؟ ی خبر نداشت یعنی -

 نه! -

تو محوطه منتظرتم. جرج هم    ازدهی پس خوبه که بهت گفتم. فردا شب رأس ساعت  -
 ! ادیهمون موقع م

 باشه. -

خورد و   جیسرم گ  یالحظه  یخارج شدم. برا  یاز سالن غذاخور یوصف ناشدن یاندوه با
خوردن چشمانم بسته و   نی نداشت. به محض زم یلیدل یخوابیافتادم که جز  ب نیزم
 شد. انیو چشمانم نما مطلق جل  یاهیس
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 *** 

 در اتاق نبود. یالکل چشمانم را باز کردم. کس ی کردن بوحس   با

او بود   افتاد،یمهران بغضم در گلو نشست، چون هروقت گذرم به درمانگاه م یادآوری با
 .کردی و اوضاعم را چک م  دیپرسی که مدام حالم را م

 .دمینفس کش  نیمهار کردن بغضم چند یبرا 

  یهای ژگی و  نیاز پزشکان سازمان وارد اتاق شد؛ قد کوتاه و سرِتاسش بارزتر   یکیفرانک،  
که ُسُرم را از دستم     نکهیانی را به چشم زد و ح  اشی ته  استکان نکیظاهرش بودند. ع

 گفت:  آورد،یمدر

  کی   دیمرتبه با نی گذرت به درمانگاه افتاد؛ ا یخاطر ضعف جسمانسان، باز هم  بهبلک   -
 .یروز کامل استراحت کن

 زدم.  یپوزخند

 ساعت چنده؟  -

 انداخت.  ینگاه اشیمشک   یکرد و به ساعت مچ ینوچ نوچ

 . قهیدق ستی ساعت ده و ب - 

 استراحت کنم. تونمی م  ازدهیپس تا ساعت   -

 چطور؟  -

 دارم.  تیمآمور  -

کند،   یکنجکاو شتریب نی از ا د یکه نبا  دانستی کرد. خوب م تکان داد و اتاق را ترک یسر
در مورد سازمان   یاد ی. پزشکان سازمان اطالعات ز شدی جانش تمام م متیچون به ق

 ! پرداختندی نداشتند و صرفا به طبابت م
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 *** 

 خوابگاه  – 22:30 ساعت

دست جرج   ی اکردم تا بهانه ی را وارس میو سر تا پا   ستادمی متصل به کمدم ا نهی آ یجلو
 ندهم.

را از   میهارا پوشانده بود، به تن داشتم، چکمه میکه تمام موها  یشلوار و کاله مشک کت،
چکمه   پی بستن ز  یتخت نشستم تا راحت_ تر بپوشمشان. برا  یکنار کمد برداشتم و رو

  میبه کارها  یتختش لم داده بود و باحالت مفرح  ی. بال رو دیها، بارها و بارها دستم لرز 
 شده بود.  رهیخ

 ! افتهیبرات نم  یآروم باش. مطمئن باش اتفاق یکم  ؟ یترسی م  قدرن یااوس، چرا   -

 را تر کردم.  میهازبان لب  با

 ساعت چنده؟  -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو 

 .وارهی ساعت رو د -

 و به ساعت نگاه کردم.    دمیکش یآه م،ی خاطر حواس پرتبه 

 بود«   قهی»ده و چهل دق 

 و از اتاقمان خارج شدم.   دمیکش قیمرتبه نفس عم  نیچند

از   یکیمحض خروج از ساختمان خوابگاه، چشمم به افراد جوخه جرج افتاد که کنار  به
نا_ مطمئن به سمتشان   ی ها. با قدم کردندی بودند و صحبت م ستادهیا  یمشک یها َون 

با  شهیداده بود، مثل هم  هی چشمم به جرج افتاد که به ون تک دن،ی رفتم، به محض رس
 اخم شروع به صحبت کرد. 
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ترور   ی. ما برا گمی رو براتون م اتیشرح عمل گهیبار د  کی  د یخب، حاال که همه هست -
  تی و امن  سکوینسدر سانفرا جان ی هم اشی. محل زندگمیری م  -ال - کا  -معاون سازمان 

تمام دقتتون    دیباالست؛ پس تمام ده نفرتون با یلیخ یلیخ اشیساختمان محل زندگ 
 .دینوگرنه خود دا ن یری رو به کار بگ

 .میتا ساعت دوازده صحبت کرد و بعد فرمان داد تا سوار ون شو   قایدق جرج 

در سمت چپم، استفان در   ایون نشستم که آناستاز  یبه در خروج کی نزد یصندل در
 گفت:  یگرفت. جرج با لبخند مرموز   یجا میسمت راستم و جرج رو به رو

 ؟ ی آماده ا  یقو  یتیامن  ستمی س ک یهک    یبلک سان... برا -

 دهانم را قورت دادم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. آب

 ام. بله قربان. کامال آماده  -

 خوبه! -

 ! دمیترسی از جرج کمتر م یو تا حدوداز لحظات اول بهتر بود   حالم

 .ستادی از درختان ا  یکنار انبوه نیکه دست آخر ماش میدر راه بود یساعت  کی

بود که در  یطوالن یابانی. خم یشد  ادهیپ یکی یک ی  هیشد و بعد بق اده یپ نی ازماش جرج 
با   یبلند وارید  ابانیخ یبودند. در انتها انی نما  دهیدو طرف آن درختان سر به فلک کش

 زرد رنگ مشخص بود. یهاچراغ 

 خطاب به تام گفت:  جرج 

 کن.  ی رو بررس تیبا دو نفر از افراد برو جلو و وضع -

 احترام گذاشت.   تام

 چشم قربان.  -
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 به طرف استفان برگشت و گفت:  جرج 

 ساختمون رو چک کن.  یاستفان، تو هم با دو نفر از افراد برو و در ورود -

 گذاشت و با گفتن جمله  »بله قربان«  رفت.احترام  زین استفان 

 . میو سارا مانده بود  انی برا ا،یفقط من، جرج، آناستاز  

 بعد از چک کردن ساعتش گفت:   جرج 

 ساختمان رو مختل کن. یتیامن   ستمی اوس، س -

کمک تام    یبرا  دیبا د،ی ایادامه داد: شما هم همراه من ب ای خطاب به سارا و آناستاز  بعد
 . میبر

 . میماند یباق انیفتتند و فقط من و برا ر همه

  قتایبود که نقش راننده ون را داشت، حق یپوست  اهی و س کلیه یمرد قد بلند، قو  انی برا
 بود! فیو البته ح ی قو یلیراننده بودن خ یکه برا

 گذاشتم و با دقت کارم را شروع کردم.   میپاها یتاپ را رو پله ون نشستم،  لب  یرو

  کروفونیدکمه م د،یفرسا طول کشکوتاه اما به شدت  طاقت  قهی کارم چند دق حدودا
 پشت گوشم را لمس کردم و در گوش جرج گفتم: 

 مختل شد.  یتیامن  ستمی قربان؛ س -

قطع   هقیپانزده دق  یساختمون رو برا   یها. حاال برقمیخوبه، ما وارد انبار ساختمان شد -
 کن.

 بله قربان.  -

 برق ساختمان را قطع کردم.  قهیمحض قطع ارتباط، در عرض چند دق  به

 . دمیکش  یا تاپ را بستم و نفس آسوده بعد  لب  
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 .یشی م فی سازمان ح  نیتو ا ی! دارزیانگ  رتی سرعتت واقعا باالست و کارت ح -

 فتم: داده بود و گ هیانداختم که به ون تک ان ی به برا ینگاه یچشم ریز 

 سرعته.  زیچ ن یترتو هک  مهم  -

 قدرته!  زیچ  نیترو تو مبارزه  مهم  -

 تاپ را  دوباره باز کردم. را ندادم.  لب  ربطشی زدم و پاسخ حرف  ب یپوزخند

 تاپ خودم متصل کردم.داخل و َدرِ انبار را به لب  نِ یبه سرعت دو دورب 

 انداختم.   انی به دست مشت شده برا  ینگاه یچشم ریز  

 گرفته بودند. یکه رفته بودند درگوشه گوشه انبار جا  یُنه نفر تمام 

 شد. رهیتاپ خبه صفحه  لب  ی گرفت و با شگفت ی کنارم جا انی برا

  نیپس چطور به دورب یرو قطع نکرد یتیامن ستم ی و س  هانیاوه، دختر مگه تو دورب -
 ؟ ی انبار متصل شد

 به دست چپش انداختم که مشت شده بود.  ینگاه یرچشمیز  بازهم

 .دمی وقتمو هدر نم یپس الک یشیبدم متوجه نم حیاگه برات توض  یمن حت -

تاپم در در لب یراتینزد. احساس کردم تغ یحرف گر ینشاند و د  یشانیبه پ ید یشد اخم
 حال رخ دادن است.

تاپم خودم بود، باز کردم تا از هک  لب  یرا که طراح یبه سرعت نرم افزار ضد هک 
 کنم.  یریجلوگ

 فرد هک کننده شد. ریتاپم به سرعت مهار، اما ذهنم درگلب    هک

 بود؟«   ی»چه کس 

 تاپم چشمم به در انبار افتاد.صفحه لب  در
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 در انبار گذاشت و به سرعت مکان را ترک کرد.   یرا جلو  یرنگ یجعبه مشک یشخص 

 تا متوجه شوم آن جعبه بمب است. دی طول کش هیثان چند

 را فشردم.  کروفونیتاپ را به داخل ون انداختم و دکمه مبا شتاب  لب  

 ! اونجا بمب کارگذاشته شده.دیترک کن عی جرج!  مکان رو سر -

  یانفجار از سو   یتاپ و صدا مطلق صفحه  لب   یاهی جرج با س  ادی فر یصدا   ناگهان
 شد!  یکیساختمان 

که تمام افراد   دمیرس جهینت نی از خود نشان ندادم! بعد به ا یاکشن چ یه هیچند ثان یبرا 
 رفتند! نیجوخه جرج از ب

 افتادم  ن یزم یدو زانو رو  با

 بود!«   ینفوذ کی قطعا کار   اتی»لو رفتن عمل 

 مواجه شدم.  انی برا یخال  یسرعت سرم را باال آوردم که با جا  به

 به سمت ساختمان بود.  دنیدر حال دو انی از جا برخاستم و به عقب برگشتم. برا  عیسر 

 کردم.   کی را از کمرم برداشتم و به سمت کتفش شل اسلحه

که   ی دنافرادیدوم به ران چپش برخورد کرد. با د  کی نداشت، اما شل ی اجه یاول نت کیشل
 ع به حرکت کردم.سوار ون شدم و با سرعت شرو  عی سر شدند،یاز ساختمان خارج م 

 شدم.  ادهیتاپ را برداشتم و از ون پو فقط  لب  دمی چیپ یکوچه فرع در

 و سپس از کوچه خارج شدم.   دمیکوچه دو   یطرف انتها.  بهآمدی م  نیماش  یصدا 

 آن دست تکان دادم و سوار شدم.  یبرا  یزرد یتاکس  دنیمحض د  به

 خدا بود. هی در ساعت سه بامداد، قطعا هد یتاکس
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به  ست، ی دنبالم ن یمطمئن شدم کس  یچند آدرس پرت دادم و وقت یبه تاکس اول
 آدرس سازمان را دادم. یتاکس

 بود. یآتش سوز  ری شدت درگبه  ذهنم

 به مرگشان نبودم. یاش نداشتم، اما راضاز جرج و جوخه   یدل خوش نکهیا با

 قهار بود!   یگریجاسوس توانا و باز  کی که   انی به برا لعنت

 . کردمی حاضر م ن یسنگ یمجازات  یخود را برا دیبا  کرد؛یبه شدت درد م  سرم

از   یکیرنگ انداختم؛ قطعا  یپشت دستم و هفت نقطه مشک  یبه تتو  یافسوس نگاه با
 !شودیهفت نقطه پاک م 

به آن   دهینرس نیشدم که ماش ره یبلند مجتمع سازمان خ یوارهای خراب به د یحال با
 کرد.  ستی ا

 .میدی رس د،ی آقا؛ بفرما -

 . راننده فکر کرده بود، مرد هستم. دیباال پر  میتعجب جفت ابروها از 

 *** 

 مقر از سازمان شدم.  نی در ا تیهاب ندهینما  م،یترس و لرز وارد اتاق ج با

 زد: ادی محض ورود فر به

 ها؟!  کنه؟یمَدس کار ن  تی اس وا یپ یکجا هستند؟ چرا ج تونه یبق  -

 مقطع شروع به صحبت کردم. یزبان با

 ُج... جرج و... -

 .دیکوب زشیدست محکم به م  با

 جون بکن؛ حرف بزن. -
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اش  از کجا سر و  کله  دانمیکه نم یو با جسارت دمی را مشت کردم، لب گز  امزده خ ی   دستان
 شدم و گفتم:  رهیخ میج یها شده بود، در مردمک لرزان چشم  دایپ

 جاسوس بود! انی برا م؛ی ما شکست خورد  -

 چشمانش به شدت گشاد و رگ گردنش متورم شده بود.  حدقه

 زد:  ادیبلندتر ازقبل فر   یصدا با

 اومد؟  یجرج چ یجاسوس؟ سرِ جوخه -

 .دیکشی م  ریو سرم ت دیکوبی م  امنهیزبان لبم را ترکردم، قلبم به شدت در  س با

 رفتن!  نیجرج... جوخه جرج با اون... انفجار از ب -

 کندم تا حرف بزنم. جان

 را داشتم.  شب یسرم را گرفتم، درست حالت د یدی احساس درد شد  با

 مطلق!  یاهیافتادم و بازهم س نیبه زم  جهیاحساس سرگ با

 *** 

 روز بعد دو

 طاقت فرسا بود. زریل درد

پاک   زری پشت دستم را با ل  یهااز نقطه   یکیو  ِسرکننده  یهوشیداشت؛ بدون  ب  درد
 کردند! 

 درد طاقت فرسا نطقم را باز نکند! ن یتا ا دم یگز  لب

به او   یاچهل ساله بود که نقطه را پاک کرد. چشم_ غره   یمرد  سیالکس اری دست جاناتان،
 شدم.  رهیخ ینقطه مرکز یِ خال یِ رفتم و بعد با درد مچ دستم را فشردم و به جا

 قرار داشت.  اهیس دیدر مرکز خورش رهیشش نقطه به شکل دا  حاال
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به   زدم، بال با شتاب رونیکه مجاور سالن تتو بود ب زریو از اتاق ل دمی کش یقیعم نفس
 طرفم آمد و گفت: 

خبر خوش   هیتموم شد؛ حاال وقتشه  اتمه یجر  زریل  هیکه با  یشانس آورد قتای حق -
 بهت بدم!  

 گفتم: دم،یگزی که از درد لبم را م یحال با

 شده؟  یچ -

 کرد!  دایارتقا پ  -و نه  ستی.بی.تویدابل –به جوخه  -ی.سی.تیب–جوخه از  -

 دادم که ادامه داد: هیتک زری شدم و به در اتاق ل  رهیبهت به بال خ با

به بران گفته که تو   تیاونجا هاب  ؛یرفته مقر اصل شب یاالن اعالم کرد  که د  نی بران هم -
 .دیکنی م دای درجه  باالتر ارتقا پ  کی ات به و  جوخه 

  یرو  یهااز نقطه یکی و  هیمرا تنب ییدرک بود. از سو  رقابلی غ  میسازمان برا یها کار  واقعا
  نیهرچند که ا  کرد؛ی م دایدرجه پ یما ارتقا  یجوخه  ییو از سو کردندی دستم را پاک م

 بود!   -و نه  ستی.بی.توی دابل –جوخه  یخال یپر کردن جا  یدرجه برا یارتقا

  شی هالب   یبال لبخند محِو رو  یلبم جا خوش کرد، اما اوج شاد  یرو  یبندمین  لبخند
 به پوزخند بود!  هیشب شتریبود که ب

 بران؟  شیتا برم پ ی ا یبال، همراهم م -

 گرفتم.  زریرا از در اتاق ل امهیدردت بهتر شده؟ تک -

 .میآره بهترم؛ بر  -

حرکت    تی ری و به طرف ساختمان مد میخارج شد میبه شانه بال از ساختمان گر  شانه
 .  میکرد

 باال رفتن از پله ها، بال گفت: نیح
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 هم افتاده.. گهی اتفاق د  کی  یبود  زریدرمانگاه و ل ری که تو درگ یدو روز  نیاوس، تو ا  -

 . میدیچیکه اتاق بران در آن قرار داشت، پ ییراهرو  چیپ در

 ؟ یچه اتفاق -

 تعلل، گفت:  یاز اندک بعد

 هست!   -کا.ال–معاون سازمان  انیبرا  -

 .ستادمی در اتاق بران ازحرکت ا  رتیح با

 که خودش همراهمون بوده؟  میرفته بود یترور کس یما برا  یعنی... عیَ  -

 تکان داد. دی را به نشانه تأ  سرش

 آره. -

 . دمیکش ام ی شانیبه  پ یدست

جاسوس باال رده   کی قدر احمق شده که وجود سازمان ما آن  یمن، بال از ک  یخدا  یوا  -
 رو متوجه نشده؟ 

 تکان داد.  یافسوس سر با

متوجه جاسوس بودنش   کسچ یداخل  ه رفتی همراه با جوخه جرج م انیاگر برا  -
تو   ونیو سازمان حفظ اطالعاتش رو مد رفتیاز سازمان لو م  یواطالعات کم شدینم

 هست! 

 :دم یپرس ی کنجکاو با

 چطور؟  -
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  یها لو رفتن برنامه  یجلو  یکرده بود  یتاپت طراحلب   یکه برا  یبرنامه  ضدهک -
تاپ تو رو داشته که به اکثر اطالعات سازمان  قصد هک  لب  انیسازمان رو گرفت؛ برا

 ! یاما تو نگذاشت ،یدار یدسترس

 در دستانش بوده! یچشمم جان گرفت؛ پس ممور یجلو  انیمشت شده برا   دست

 داده بود!  ه یبا باز شدن در اتاق بران، بال به داخل اتاق پرت شد، چون به در اتاق بران تک 

 زده بران باعث شد قهقهه بزنم و درد دستم را فراموش کنم! بال و چهره  بهت  یبرزخ افهیق

کمک به بال دراز کرد، اما بال با خشم دستش را رد کرد و از جا  ی دستش را برا  بران
 برخاست. 

 خطاب به بران گفت:  تیعصبان با

 ؟ یکنی در اتاق رو باز م هویچرا   -

 . دیبران باال پر یهاابرو  جفت

 خروج از اتاقم از شما اجازه نگرفتم!   یمتأسفم که برا  -

 انداختم.   یام  بود به بال نگاهکه ته مانده  قهقه  یاخنده  با

 .گهید گهیبال؛ بران راست م  -

 رفت و بران به اتاقش دعوتمان کرد.  یاغره چشم   بال

کاناپه تک نفره رو به  یو بران رو  میگرفت یکاناپه دو نفره جا یمن و بال کنار هم رو 
 نشست و گفت: مان یرو

که واسه جوخه مون کسب   یاما افتخار ،ینقطه رو از دست داد ک ی  نکهیاوس، با ا -
اشتباه جرج بود و ناکام موندنش کار تو و هوش   انیخوبه! ورود برا  یلیخ ی کرد

 بوده! تیدستتم دستوره هاب یسرشارته، پاک شدن نقطه رو
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 لبم جا خوش کرده بود.  یرو  یاما من لبخند بزرگ کرد،ی کماکان با اخم به ما نگاه م بال

 . گمیم  کی و نه روبهت تبر  ستیجوخه ب استی بران ر -

 زد. یما بال پوزخند صدا داربه نشانه تشکر تکان داد، ا  یسر بران

 کرد و خطاب به بال گفت:  یاخم  یبا کالفگ بران

 چه مرگت شده بال؟  -

 باال انداخت و بدون پاسخ اتاق را ترک کرد. ی اشانه بال

از جا   تیوجود داشت؛ بران با عصبان یانیبال و بران جر  نیمتوجه شدم که ب خوب
 برخاست واتاق را ترک کرد. 

 به خوابگاه برگشتم.  یخستگ لیدادم و به دل رونیوت برا به صورت ف  نفسم

 وارد اتاقم نشده بودم که گروگانم را به خاطر آوردم.  هنوز 

نه، اما هرچه بود باعث شد به سرعت به ساختمان   ای بود  یکنجکاو  یاز رو  دانمینم 
 مراحل وارد اتاق شدم و المپ را روشن کردم.  یها بروم و بعد از طگروگان 

 !دیرسی گروگان عوض شده بود و سرحال به نظر م یهالباس 

 شدم که گفت:  رهیخ اشیدهانم را قورت دادم و به چشمان آب آب

که  دندیرسی ها به من نمنگهبان  نی. اگر ا نیاز ما کرد   یادی چه عجب خانم بلک سان  -
 !شدمی هالک م

 شدم.  کشینزد

 بودم. تیمأمور  ریدرگ -

 زد. یصدا دار پوزخند

 !رانتی به ا انتیخ یبرا  گه ید  تی مامور هی -
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 را تکرار کرد:  امکتهی د  گریبار د مادرم

 است.  رانی و ش رانیما خاک دل نی ماست، سرزم نی سرزم رانی ا -

 گفت:  سم،ی نوینم ی ز یچ دیکه د  مادرم

 ؟ یسی نوی دختر چرا نم -

 مال ماست؟   رانیمگه ا  ه؟ی چ یعنیماست  نیسرزم  رانی مامان ا -

 .دیزد که چشمان سبزش درخش یلبخند

  نیا  یو در ازا   میبهش خدمت کن دی کشور ما هست و ما با رانی ماست ا ی برا رانی ا -
که تو   اتیی. مثل  اقاجون و  دا میشی م  میسه رانی تو خاک ا  میدیکه انجام م  یخدمت

به سرم   یکرد و دست  دیخدمت کردند. بعد لبخندش را تشد رانیشدند و به ا دیجبهه شه
!  رانتی ا شه،ی م  رانیو ا  یکنی به کشورت خدمت م و یشی و گفت: تو هم بزرگ م دیکش

 .یشی م دیحاال به مامان قول بده که واسه کشورت مف

 .دمی زدم و گفتم: قول قول م یزده لبخند ذوق

 *** 

 آمدم.  رونیگروگان از گذشته ب  یصدا با

 دختر؟  ییکجا  یه -

 بدم!  یلیمن خ -

 ! جاخورد

 ؟ یچ -

 را به شدت تکان دادم و کف اتاق نشستم.  سرم

 قولم زدم.  ریپستم که ز  یلیمن خ -
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 کردم و گفتم:  هیبه صورت ناخواگاه شروع به گر بعد

 سازمان؛ مجبورم کردن.  ومدمیاما من که با خواست خودم ن -

 شد.  رهیبه چشمانم خ گروگان 

 رانت؟ یا  یبرگرد  خوادی دلت نم -

 اشک را حس کردم.   یرکردم که شو س ی زبان لبم را خ با

 رانم؟ ی ا -

 سرش را تکان داد.  اقی اشت با

خارج  ران ی و از ا ی نشد نجایخودت وارد ا لیتو با م  ؛ی. تو عاشق کشورترانتیآره ا  -
 برگرد!  رانتی خارج شو و به ا  نجایخودت از ا لیاما حاال با م  ،ینشد

 به دلم نشست.  ب یعج شیها حرف  

 برگردم!  خواستی دلم م 

 .رانی برگردم ا  خوادی من، من دلم م -

 زد.  یلبخند

 .میصبر کن  دیباهم! اما فعال با  م،یگرد ی برم  -

 گروگان فکر کردم.  یهاماندم و به حرف   داریبه اتاقم برگشتم تا صبح ب یوقت

 . دمیپرسی را م اشی مناسب نام  اصل  یدر فرصت د یبا دانستم،ی را نم اش ینام  واقع هنوز 

 عد از خروج از ساختمان هک به سراغ گروگان رفتم. روز بعد، ب صبح

 شد! امی باعث بهت  زدگ اشی و  خون یمحض ورود به اتاق گروگان چهره زخم به

 : دمیپرس  امیصحبت کردن نداشت. با تمام بهت   زدگ  ینا  یحت
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 تا حاال؟  شبیسرت اومده از د  ییچه بال -

 سوخت. شی سر داد که دلم برا  یاناله 

 که شکنجه شدم؟  ستی ام معلوم ناز... از  چهره  -

 شدم و گفتم: زیاز خشم لبر  یا لحظه یبرا 

 جرأت کرده گروگان من رو شکنجه بده؟  یک -

 زد. یپوزخند

   -کی .هفتاد و وی.دابلیاچ.ب -لباسش نوشته شده بود   کتیات  یرو -

 حد ممکن گشاد شد.  نی تا آخر چشمانم

 ! ید بدبخت ش  یبود؛ وا تیاون هاب -

  یعمرش باق انیتا پا  یزیچ   دانستمی که م رایاعماق وجودم احساس اندوه کردم، ز  در
 نمانده! 

 : دیبا درد آب دهانش را قورت داد و پرس دیرا د  امیسکوت  طوالن   یوقت

 ه؟ یک ت یهاب -

 ! لی عزرائ -

 حال گفت:   نیدشوار بود، با ا شیلبش پاره شده بود و حرف زدن برا  گوشه

.  میبرگردم،  من و تو هم وطن ران یبه ا  دیکمکم کن. من با  کنمی بلک سان، خواهش م -
 .می باهم برگرد  ای اصال ب

 زدم.  یپوزخند

 خارج بشم؟  یسازمان کوفت نی از ا تونمی م  یمن به راحت یفکر کرد  م؟یبا هم بر  -



 اه یس  دیخورش

159 
 

 کمکم کن! کنمی بلک سان خواهش م -

که  نمیس کردنش را تمام کند. طاقت نداشتم ببکنم اما التما  هیزار زارگر خواستی م دلم
 االتیدر ا  یآن هم به جرم وطن_ پرست ییدر اوج غربت و تنها   یرانی ا  کی  گریبار د

 کشته شود! کایمتحده آمر 

 !کنمی م  یکار هیرفتن خودمم   ی. برایتا تو بر کنمی م  یفعال کار -

ندانم و به سرعت به طرف   زی که در نگاهش بود باعث شد تعلل را جا  یخوشحال برق 
 رفتم. تی ری ساختمان مد 

 بود. تیهاب ندهینما م،یاتاق ج مقصدم

کرم رنگ اتاق نه چندان بزرگش بازم مرا به    یهاواریشدم، د  میکسب اجازه وارد اتاق ج با
 ! ستی ن تیاتاق هاباز   زتریدر سازمان، وهم  برانگ یاتاق چیباور رساند که ه  نیا

 با ورود من دست از نوشتن برنداشت. یکارش نشسته بود و حت زیپشت م م،یج

 بود! تیاز اندازه مورد اعتماد هاب شیو ب س یاهل انگل میج

سازمان اکثرا در قاره   یاصل  یهابودند، اما مقر  ا یسازمان اهل اروپا و آس یاعضا  اکثر
  تی مل قتایسازمان حق  نیبودم. ا دهیرا نفهم لشیوقت دل  چیقرار داشت و من ه  کایآمر 

 نداشت!  یخاص

را ازچشمش برداشت و با    نکشیع م،یج نکهیروال گذشت تا ا  نیبه هم  یاقه یدق چند
  رهیسازمان بود به چشمانم خ یاز اعضا  یلیرنگش که وجه تشابه خ  یچشمان سرد و آب

 : دیشد و بدون مقدمه پرس

 اعتراف کرد؟  -

را با خود مرور کرده بودم؛ پس با   میبگو خواستمی که م ییها گذشته حرف  قهیچند دق در
 گفتم:  یآرامش نسب
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با سازمان   یو حاضر به همکار کنهی وجه اعتراف نم  چیگروگان به ه نی ا م،یجناب ج -
  ترنی پا    یها بدنش اون رو به گروه  یقاچاق اعضا  یکه برا  نهیمن ا شنهادی. پستین

 ! میمنتقلش کن

 زد. یپوزخند صدا دار میج

از درآمد حاصل از   شتریقاچاق اعضا، ب یها فرستادن اون به باند نهی! هز یجدا احمق -
 اونه!  یفروش اعضا 

 زدم.  یمرموز  لبخند

  یبار در شهر بمبئ نیکه اول ابیکم یگروه خون  کی) یاون بمبئ یکه گروه خون ینه تا وقت -
 هند کشف شد( باشه.

 شدت جا خورد.  به

 ؟یدونی از کجا م  نویتو ا  تو... -

 که مهران قبل رفتنش از گروگان گرفته!   یشاتیطبق آزما  -

 ابروانش را درهم گره زد و گفت:  میج

 ؟ ی رو نگفت نای پس چرا  زودتر ا  -

 باال انداختم. یاشانه یظاهر  یِ خونسرد  با

شتن  اون رو به ک شترینداره. با شکنجه ب یا ده یمنتظر بودم تا اعتراف کنه، اما فا  -
 .میدی م

مستقره   رانیکه تو ا  –  کی یت  – یاز اعضا  یکی دم یشن یادامه دادم: راست  یرکیبا ز  بعد
 !هی بمبئ شی شده و گروه خون یماریدچار ب

 را به نشانه مثبت تکان داد.  سرش
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از سازمان،   رونیب شگاهیآزما هیاما ببر    ریازش خون بگ گهی بار د کی  ؛ید یدرست شن -
 . نمیبب اریرو ب ششیآزما  جهیبعد نت

 .دمیلبخندم را گرفتم و لب گز   یجلو

 ! زتونهیفردا صبح رو م شیآزما  جهینت -

 *** 

 روز بعد  صبح

 لب گفتم:  ر یشدم و ز  رهیخ زابالیا یخارج شدم، به برگه آزماش  زابالی خانه ا از 

 فاز دو نقشه! مونهی حال م ه،یبمبئ زابالیچه خوب که گروه خون ا -

  یا را به گونه شیو دو برگ آزما  ختمیتنگ شلوارم ر بیداخل ج یاچسب قطره  یمقدار
 شد. دهی بود به آن چسب زابالی که شامل نام ا شی قرار دادم که صفحه اول آزما بمیدر ج

با کسب اجازه وارد شدم.   شهی رفتم و مثل هم میبه سازمان، به اتاق ج دن یمحض رس به
 مرتبه به محض ورودم سرش را باال آورد.   نیدر حال مطالعه بود، اما ا شهیمثل هم میج

 مثبته؟   ؟ی رو آورد  جهینت -

 مثبته.  -

  لی در آوردم که برگه اول به دل  بمیرا به شدت از ج شیو برگه آزما  ستادمی ا  زشیم  یجلو
 کامال پاره شد!  بمیچسب موجود در ج

 گفتم:  یظاهر یناراحت با

 من؛ برگه اول پاره شد!   یاوه خدا  -

 تکان داد. ی تأسف سر با

 . سنینوی رو که برگه اول نم شی آزما جهینت ست،یمهم ن -
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 را پنهان کردم و برگه را به دستش دادم.  امی خوشحال 

 نه چندان محسوس سرش را تکان داد. یاز مطالعه با لبخند بعد

  نیب حال و روزش باش تا ا اتاق بهتر بده و مراق کی درسته، برو و به گروگان   جهینت -
 گزارش بدم. تیمورد رو به جناب هاب

 چشم قربان.  -

 ! بردی به اتاق گروگان رفتم. گروگان درخواب به سر م اشیی جا به  جا  یبرا 

 را فشردم. شی طرفش رفتم و با دست گلو به

 ات کنم؟ خفه   ای  یش یم داریب -

 را باز کرد!  شیها وحشت  چشم  با

 ؟ ینکی کار م ی... چیچ -

 بکن! یخوا یم یتهران اون وقت هرغلط برنت ی م یبه زود -

 زد:  ادیحد گشاد شد و فر   نیچشمانش تا آخر حدقه

 ؟ ی گفت یچ -

 از ته دل سر دادم.   یاقهقهه

 بلک سان نه برگ چغندر! گنی به من م -

 گرفت، اما به سرعت لبخند زد. یلبش جا یرو  یپوزخند

 و او پوزخند نزده بود. کردم ی هم من اشتباه م دیشا دانم،ینم 

 ! یا العادهدختر؛ تو  فوق  -

 سکوت کرد و بعد گفت:  یاه یثان چند
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 ؟ یپس... پس خودت چ -

 .کردی را باز م شیدست و پا  کی رفتم که اتومات یتوریطرف مان به

 دارم. ییاونم فکرها  یبرا  -

 ؟ ی چه فکر -

 را باز کردم. شی و پاها  دست

 . اندازمی با کمک بال و بران راه م یصور  یسوز آتش   -

به صفاتش قامت   دی. با فشردی بود و مچ دستانش را م ستادهی طرفش برگشتم. سرِپا ا به
 . کردمی بلندش را هم اضافه م

 شدت سرش را باال آورد و گفت:  به

 ؟ یآتش سوز  -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 !  یآره، آتش سوز  -

 سرش را تکان داد و گفت:  یناباور با

 !ی ا وونهی تو... تو د -

 برداشتم و به طرفش رفتم.  یرنگ ی ازدم، دست بند نقره  ینیغمگ لبخند

 ندارم.  یا چاره  -

 بند زدم و گفتم: به دستانش  دست  بعد

 ! نهیراه هم نیآخر -



 اه یس  دیخورش

164 
 

ر و  مت   کی –قدم   نکهیبا ا  نم؛یاش را ببقد بلندش سرم را باال آوردم تا  چهره  لیدل به
به   زیبود، ر –متر و هشتاد و پنج   کی در برابر او که حدود قدش _  -شصت و هفت بود

 . دمیرسی نظر م

 . ایدنبالم ب -

 نگفت و به دنبالم راه افتاد.  یزیچ

 .  میها به طبقه پنجم رفتپله  قیطر از 

 اتاق را باز کردم و گفتم: در

 برو تو.  -

 کردم.  وارد اتاق شد و من المپ را روشن  یکالم بدون

در  یفرنگ ییدستشو کی و   یتخت فلز کی که فقط  یطوس یها واری با د یکوچک  یاتاق
 آن قرار داشت.

 تخت نشست. در اتاق را بستم و دستانش را باز کردم. یرو  گروگان 

 سوال ازت دارم.  کی  -

 گذاشت. اش یشانیپ   ی و ساعدش را رو  دی تخت دراز کش یرو

 بپرس  -

 ه؟ یاسمت چ -

 قبال که بهت گفتم.  -

 تختش نشستم. لبه

 راستش را بگو!  -

 قبال هم راستش رو بهت گفتم.  نه،یاسمم حس -
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 قشنگه  -

 ه؟ یاسم تو چ -

 جا برخاستم.  از 

 .کننی اوس صدام م نجایسوگند، اما ا -

 طرف در خروج رفتم. به

 اسمته؟  یاوس معن یدونی سوگند م -

 زدم و قبل از خرج از اتاق گفتم: یپوزخند

 .دونمی آره، م -

 

 ق یحقا  یدهم: افشا  فصل

 دهم  فصل

 ق یحقا  یافشا 

 

 

 

 *** 

 را باز کردم و نوشتم:  دفترم

از   یکیدفتر دست   نیا یروز  ترسمی چون م سم،ی نوی دفتر نم نیرو تو ا هازیچ یبعض
 ! نهیاون وقت حسابم با کرام الکاتب فتهیسازمان ب یاعضا 
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 یلیمنتقل شد و من حس خ  رانی به ا نیحس  شیکه چند روز پ سمی حد بنو نیهم در
 ! گذرهی م  نیهفته از منتقل شدن حس کی که انجام دادم، دارم و االن  یاز کار یخوب

 *** 

اتاق    سست به مقصد  یهاو قدم  نهیاز پنهان کردن دفترم از اتاق خارج شدم. با طمأن بعد
 بران حرکت کردم. 

 ماندن در سازمان ندارم!  یبرا  یرغبت    گرید قتا ی حق

بران   زی بال که پشت م دنیو با کسب اجازه وارد شدم. با د   ستادمیدر اتاق بران ا  یجلو
 زد و گفت: ی. طبق معمول بال پوزخنددیباال پر  مینشسته بود جفت ابروها

 ه؟ یچ -

 گرفتم.  یکاناپه تک نفره جا رو

 بران کجاست ؟  -

 را در حدقه چرخاند.  چشمانش

 .ایفرن یرفته شمال کال -

 را باال دادم. میَابرو  کی

 سازمان؟   یرفته مقر اصل -

 تکان داد. ینشانه مثبت سر  به

 آره. -

 ؟ یکنی کار م ی چ نجایپس تو ا -

 داد.  هیمتحرکش تک یباال انداخت و به صندل یاشانه

 .دمی عقب افتاده بران رو انجام م یکارا  -
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 زدم و گفتم: یپوزخند

 . یکارا بلد نبود نی تو که از ا -

 را به نوشتن سرگرم کرد و پاسخم را نداد. خودش

 اد؟ یم ی ادامه دادم؛  حاال ک  یبعد از لحظات اما

 .ادیشب ب دونمی م  دیکه رفته، اما بع شهی م  یچند ساعت -

 و در دل گفتم:   دمیکش یقینفس عم ت،یعصبان حسب عادت مواقع بر

 از شانس گند من!   نمیا -

 . گهیبال من برم د  -

 اش کرد و گفت: روانه   یمشکوک  نگاه

 ؟ یکارش دار یچ -

 برخاستم و قبل از خروج گفتم:  میجا از 

 یو دور  میکه بر لمیماهه و روز استراحت جوخه ماست. ما   نیو نه ا  ستیفردا روز ب -
  ری با بران خارج از سازمان صحبت کنم و بران در مس دیچون با م،یبزن  تی پل گلدن گ یرو

  یطور مرد شه  اون  تی گلدن گ یاز رو   دیبا سکویبه سانفرانس  ای فرنیبرگشتش از شمال کال
 !نمشیب

 *** 

غروب آن هم   ی. تماشا کردیتمام وجودم القا م را به  یحس خوب رپل،ی آب روان ز  دنید
 داشت.  یبی پل حال عج یاز رو

 . ستی نگری م زیبا پوزخند به همه چ   شهیبال مثل هم اما

 !کندیحالش را خوب نم ایدر دن زی چ چیه ییگو
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 .میکرد  تی الجثه گلدن گ  میپل عظ یبه قدم زدن رو شروع

  نیا ی ! توکنهی حالم رو خوب م  نجایزدن تو ا قدم    شهیپلم و هم ن یبال من عاشق ا  -
فوق    یها پل با چراغ  نی از منظره شب ا   باتری ز   ییجا چیو سه سال سنم، ه  ستیب

 .دمیند اشینوران

 .دیکش   یقینفس عم ِبال

 جهان رو داره؟  یآمار  خودکش نی شتریپل ب نی ا یدونی اوس، م -

 .ستادمی از حرکت ا  یشگفت با

 ؟ یکنی م یشوخ -

 زد. یپوزخند

 به سرمون نزده!  یتا هوس خودکش میو منتظر بران بمون  مینه، بهتره به اول پل برگرد -

رنگ  ینارنج یهااز ستون  یکی به  ستاد،ی پل ا لِ ی حرف به دنبالش راه افتادم. در اوا  بدونِ 
شدم که    ره یخ ییها ن یداد و نشست. من هم همان کار را انجام دادم و به  ماش هیتک

به  ایفرنیو بلعکس از شمال کال  کردندی ترک م ا ی فرنیرا مقصد شمال کال سکوی سسانفران
 .آمدندی م  سکوی سانفرانس

 ؟ یکنی م  ریکجا سِ  ،یه -

 درآمدم و از جا برخاستم.   الیبران از فکر خ یصدا با

 لبخند گفتم: با

 .یسالم بران، خسته نباش -

 تکان داد. یصرفا سر بال

 ! دیانتظارت رو کش  یلیبران، اوس خ -
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 زد. یداد و پوزخند هیرنگش که در کنار پل پارکش کرده بود تک یمشک  یوتا یبه تو  بران

 د؟ یفقط اوس انتظارم رو کش -

 نگفت که بران ادامه داد.  یزیچ بال

 شده اوس؟  یزیچ -

العمل  از  عکس یتصور چیام را مشت کردم. من هحفظ تمرکزم دستان عرق  کرده  یبرا  
 اشتم! بران ند

 ِمن ِمن کردم. یکم

 من...  نیبران، من... بب -

 تکان داد. ی سر یبا کالفگ بران

که  ی گیم  یزیچ  هیچون بعدش  ترسم،یمن م  یزنی حرف م طور ن یهروقت  ا   -
راحت بشه که انتظار   المیخ د یبدم. پس هرچه زودتر بگو تا شا یجوابت رو چ دونمینم

 ! یرو از من ندار یممکن ریکار غ

 تعلل، گفتم:  یام را رها کردم و بدون اندکحبس شده  نفس

 از سازمان برم!   خوامی من م -

 .آمدیدر حال حرکت م  یها ن یماش  یشد و صرفا صدا  یدر سکوت سپر یالحظه  چند

 بران گم شد. ادی قهقهه بال در فر  یناگاه صدا 

 !گهی م  یاحمق چ  نیا نمیبال خفه شو؛ بب -

 را قطع کرد.  اشی هه  عصبقهق بال

 ! کنهی م یاوس داره شوخ  کنمی بران من فکر م -

 . دمیرا گز لبم
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  یبرا  کنمیم   یکار هیخودم   دیندارم و اگر شما کمکم نکن یوجه قصد شوخ  چیمن به ه -
 باشه! یاگه اون کار خودکش یرفتن از سازمان، حت 

به خود گرفته   رتی رنگش رنگ ح یشی شد، چشمان م رهیبه چشمانم خ یبا  ناباور بران
 و گفت:  دیکش قیکرد، بعد چند نفس عم  انی بود. چند کلمه  نامفهوم را ب

 ؟ ی دار یانقشه  -

 دوختم.  میرا به پاها  نگاهم

 . یساختگ  یسوز آتش   هی -

گرفت و با   نشیرا از ماش اش ه یبران شد. بران  تک نیسوار ماش یحرف  چیبدون ه بال
 گفت:  لرزاند،ی تنم را م اش ی سرد  که  یلحن

( ارشد جوخه اسپوک )جوخه شبح( به اهیشبح س ی )به معنا –بلک اسپوک  –فردا  -
هم   تی که نفوذ و قدرت اون مرد جوان از هاب یدونی م اد،ی ماه به مقر ما م  کیمدت  

 !ی پس بهتره تا رفتن اون صبر کن شترهیب

 مثبت تکان دادم. کردم و سرم را به نشانه س ی زبان لبم را خ با

 باشه. -

 گرفتم.  یعقب جا یصندل  یشد و من رو   نشیسوار ماش یگری بدون کالم د بران

 بران گفت:  نکهیساکت بود تا ا   نیماش ی فضا  یاقه یدق چند

مراسم معرفه   د،یهردوتون فردا راس ساعت هفت صبح تو اتاق کنفرانس حاضر باش -
 بلک اسپوکه! 

 داشتم.  اهیهمان شبح س ای به بلک اسپوک  یبیچرا حس عج دانمینم 

 ! ییاضطراب، ترس، دلشوره و آشنا   نیب یحس



 اه یس  دیخورش

171 
 

 گرفت و گفت:   رونی جلو نشسته بود، نگاهش را از منظره ب  یصندل یکه رو  بال

 ه؟ یاسمش چ -

 زد.  یپوزخند بران

 کاروئل جکسون. -

 طرف بران برگشت. باوحشت  به  بال

 کا... کاروئل خودشه؟   -

 خود خودشه!آره بال،  -

 اون مرده!   کردمی من. من فکر م  یخدا  یوا  -

 .آوردمی بال و بران سر در نم یهااز حرف   اصال

 د؟ یکنی صحبت م یدرمورد چ -

 کرد.  میصورتم تنظ یرا رو  نهی آ بران

 .یشی متوجه م  یخودت به زود -

 است!  دهیفا  یاصرار ب دانستمینکردم، چون م  اصرار

 *** 

 . میساعت هفت همه در سالن کنفراس منتظر ورود کاروئل جکسون بود رأس

 اول نشسته بود.  فی دوم و بران در رد فیو بال در رد   من

 و گفت:  ستادی ا  کروفونیپشت م تیهاب

خواهد کرد.    یدگیمقر رس  نیا ی ماه به کارا  کی به مدت  -اسپوک  –جوخه  سیامروز رئ -
 ! دیکه به دستوراتشون بدون چون و چرا عمل کن دیپس شما موظف هست
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 : میصدا گفت  کیبا هم و   همه

 بله قربان.  -

 سن. یرو  دی جناب جکسون بفرما -

سن رفت، چون پشتش به ما بود    یاول بلند شد و به رو  فی از رد یکل یقد بلند و ه مرد
بسته بود که باعث دل آشوب   یبورش را از پشت دم خوک یاما موها  دم،یاش را ندچهره 

 شدنم شد.

 . ستادی ا  کروفونیجکسون پشت م کاروئل

 ! دیدور سرم چرخ ایدن یا لحظه یبرا 

همان حاالت سابق     نکهیلبش با ا یدرهم و پوزخند رو   یرنگ، ابروها  یچشمان آب برق 
 به گروگان وطن_ پرست من نداشت!  یشباهت  چیاش بود، هچهره 

  تیسازمان فعال  نیکه در ا شهی من کاروئل جکسون بلک اسپوک هستم، پانزده سال م -
ها با تمام وجودم به سازمان خدمت کردم  سال  نی سال سن دارم. در تمام ا  یو س کنمی م

 انجام ندادم.  یاشتباه چیو ه

  انیرنگ و هفت نقطه کنار آن نما  یشبح مشک یدست راستش را باال آورد، تتو  سپس
 شد.

  یقدمم برا  نی. اولنیانجام ند   یاشتباه چیکه! و حاال انتظار دارم شما هم ه دینیبی م -
 النفس سازمانه! فیافراد ضع ها،ی ها، نفوذ جاسوس   ییسازمان شناسا   نیکار در ا

را   ی رنگ صندل یو با دست محکم دسته مشک دیکشی م  ریسرم ت  کرد،ی درد م قلبم
 . فشردمی م

 اوس چت شده؟  یه -

 نکرد.   جادی در حالتم ا یریی بال تغ  یصدا   یحت
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 دوباره شروع به صحبت کرد.  کاروئل

بلک وولف   یبه فرماندگ – و نه  ستی.بی.تو ی دابل –با جوخه  خوامی شروع م یبرا  -
 . دیبر  دیتونی نمونده، م ی کنم. حرف یهمکار

 یاصال معن نیروع کند و ا با جوخه ما کارش را ش  خواست ی عالم نبودم، او م نیدر ا  ییگو
 نداشت!  یخوب

 تمام از جا برخاستم.   یحالیبا  ب 

 با تعجب گفت:  بال

 ! ستیاوس چته؟ حالت خوب ن -

 سرم را تکان دادم.  دایشد

 نه نه، خوبم! -

 زد. یپوزخند

 کاروئل حالت رو بد کرد؟   دنید -

 چشمانم را گشاد کردم.  حدقه

 حالم بد شه؟   دینه، چرا با  -

 بد شد!  دنشیچون حال من با د -

 درد ناک بود، با دست شکمم را فشردم. قتایام  حقمعده    سوزش 

 چرا؟  -

 باال انداخت.  یاشانه

 !یفهمیرو م  زی خودت همه چ یزوددفتر کاروئل،  به میبر  ایفعال ب -
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 . کردی زده بود، لحظه به لحظه حالم را  بدتر م یاکاروئل چه حقه  نکهیا  تصور

 نمانده بود!  یزی مردنم چ تا

نه چندان مساعد از سالن کنفرانس خارج شدم. اتاق کاروئل به   یهمراه بال با حال به 
بود قرار داشت و حاال من، بران و بال رو به  تی ر یبال، در طبقه اخر ساختمان مد  یگفته

 . میبود ستادهیدر اتاق ا  یرو

 لرزان خطاب به بران گفتم:   ییصدا با

 ومدن؟ ی افراد کجان؟ چرا ن هیبق -

 بران و بال به شدت  درهم بود.  یها اخم

 بعد تو برو تو. کاروئل تو رو تنها خواسته!  میاومد  رونیب یداخل. وقت میری من و بال م -

 تنها گذاشتند.  رتیو بران وارد اتاق شدند و من را در ح  بال

که بال و بران داخل بودند،   یساعت  میافتادم. در ن  نیزم یسست شد و با زانو رو  میپاها 
که ممکن بود با آن   ییهاو به  روش  رفتمیآهسته راه م  ییهادر اتاق با  قدم  یجلو
 فکر کردم. رمیبم

 به شدت بشاش بود. شانیبود که چهره هردو آوررت ی آمدند،  ح رون یها بآن   باالخره

 با همان لبخند محوش گفت:  بال

 برو تو، منتظرته!  -

 نداشت!  یتفاوت چیه  تی لرزان وارد اتاق شدم، اتاقش با اتاق هاب ییها قدم   با

شده   رهیرنگ بزرگش نشسته بود و با پوزخند به چشمانم خ یمشک  زیپشت م کاروئل
 بود.

 ادن آب دهانم را نداشتم.قدرت قورت د یحت
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 بود؟  نیاو حس   یراستبه   ایآ

 دوست من؟  رانیپرست و ا وطن   گروگان 

 بود!  یپاسخ سوال دومم منف قطعا

 ! نیبلک سان، بش -

 .ستادمی ا  میرا نداشتم و سر جا  یحرکت  چیبود، پس توان ه حسی تنم  ب تمام 

 . ستادی ا  امی قدم  کی به سمتم آمد و درست در   نهیبرخاست، با طمأن شیجا از 

 ؟ یمونیپش -

از   یپس چه بهتر که اندک گفتم،ی را وداع م یمن که در هر حال دارِ فان مردم،ی که م من
 ! مردم ی و م  کردمی دفاع م میکارها

 را جامه عمل پوشاندم و با جسارت گفتم:  امیناگهان  میتصم جهینت

 !کنمی نه، اگر به عقب برگردم بازهم همون کار رو م -

 خود داشت!  یجا خوردم، او که جا  امیناگهان   رییهم از تغ خودم

 و دستانش را پشت کمرش قالب کرد. د یباال پر  شیابروها  

 مرده متحرک بود و حاال... کی ات مثل  چهره   شیجالبه، تا چند لحظه پ -

 و سرنوشت شومم را حس کردم.   های آوار  بدبخت رینگفتم، اما از درون له شدنم ز  یزیچ

 بد رقم خورد!  یکه از همان هشت سالگ یسرنوشت

 .نیبلک سان؛ گفتم بش -

گرفت و هردو به رو   یکنارم جا  ز یکاناپه دو نفره نشستم که او ن یمضاعف رو ییرو ین با
 . میشد  هریبه رو خ



 اه یس  دیخورش

176 
 

 تر بود؟ داشت که او از انتظار من خوش  خلق  قتی حق  ایآ

 ؟ ی که کمکم کرد یستین مونیپش -

 جواب دادم. صادقانه

 پرست کمک کردم. هنیم کی به   کردمی که فکر م ینه تا وقت -

 ؟ یکه نقشه فرارت رو به من گفت یستین مونیپش -

 شد که گروگانم بود.  ییمثل روزها   لحنش

 !می هم وطن کردمی ه فکر مک ینه؛ تا وقت -

اتاق را قطع و در را قفل   یها نی دورب هیثان یازجا برخاست، درعرض س یصورت  ناگهان به
 کرد.

 حد گشاد شد.  نیشدت شوک و ترس، چشمانم تا آخر  از 

 ن؟ یحس یکنی کار م یچ -

 گرفت.  ی جا میکاناپه رو به رو یمرتبه رو   نیا

 صدا نکن!   نیمن رو حس -

 کردم.  سیام را خزبان لب خشک  شده  با

 چشم. -

 مهم صحبت کنم. یلیخ  یلیموضوع خ  هیباهات درمورد  دیبا -

 ؟ ی چه موضوع -

 داد. هیشد و به کاناپه تک نهیبه س دست
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مدت رو مغزت کار کردم و حاال کامال    نیتو ا  یچون به اندازه کاف گم،ی م هیبدون حاش -
 ! یری رو بپذ گمیم  یکه هرچ یا آماده 

هست و   اتی ب راحسانی زد و ادامه داد: اسم من ام یدهانم را قورت دادم، پوزخند آب
  کردنی اما اونا فکر م طور،نیسازمان جاسوسم. بال و بران هم  هم  نی پونزده ساله که تو ا
و بران ده ساله، بال هم که با تو   نجام یُمردم. من پونزده سال که ا شی که من پنج سال پ

نظر هم تحت  ینظرگرفتن و به تازگها که تو رو تحت فرستاده شده. حاال بعد از مدت 
 .یکن  یبا ما همکار دیو با   یکه تو هم قابل اعتماد میمتوجه شد ،یخودم بود 

  یحت شد،یام خارج نماز  هنجره  ییصدا  چیاما ه شد،ی دهانم باز و بسته م یماه  مثل
 !  دمیکشی نفس هم  نم

 اطرافم کردم.  یهوا  دن یکه به صورتم زد به خودم آمدم و شروع به بلع یلیس با

 گرفت. یبه دستم داد و کنارم جا  یآب وانیل

 حد!  نیاما نه تا ا  ،یانتظار داشتم شوکه بش  ؟یکنی م ینجوریدختر؛ چرا ا یه -

 طرف در رفتم.از جا برخاستم و  به   عیسر 

 .یاز قبل تو چاه بنداز  شتریمنو ب یخوا ی و م یگی. دروغ میگی دروغ م -

 مهربان گفت: یجا برخاست و با لحن از 

سازمان خالص    نیکه از دست ا  کنمی م  یتو به ما کمک کن، من خودم کار ؟ی چه چاه -
 !یش

 سرم را تکان دادم.   یکیستر یطور هبه 

 .یگیه؛ دروغ منه؛ ن -

افتادم   نی به زم میزانوها    یرفتارم نداشتم. رو  ی رو  یهزار بود و کنترل  یقلبم رو ضربان 
 خم شد. میاحسان با سرعت به طرفم آمد و رو به رو   ریکه ام
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 ؟ یکنی م  هیدختر چرا گر -

 کردم؟ ی م هیگر

 خودم متوجه نشدم؟  چرا

 بودنش شدم!  سیکه تازه متوجه خ دمیبه صورتم کش یدست

آب به  یوانیهمان کاناپه نشستم. باز هم ل ی کمک او از جا برخاستم و باز هم رو  با
از من سرزده،    یاجا آمد، تازه متوجه شدم چه رفتار احمقانه  یخوردم داد تا حالم کم

 !زدی رفتار از من سر م ن ی ا  دیاگر به او اعتماد نداشتم، نبا  یحت

موفق به کنترل    یو تا حدود دم یبرگشِت تمرکزم کش یبرا یدر پ یو پ قینفس عم چند
 احساساتم شدم. با زبان لبم را َتر کردم و با ِمن وِمن گفتم: 

روش به    نیبار با هم کی به شما اعتماد کنم. شما  تونمی کاروئل، من نم ی... آقایآقا  -
 ه نخورم! سوراخ دوبار ضرب ک یکه از  کنهی پس عقل حکم م ن؛یمن رکب زد 

 رنگش نشست. یمشک زی زد و پشت م یپوزخند

 ! یکه رو به موت بود  شیپ قهی چند دق ؛یدی حالت م  رییچه زود تغ -

اون خواهر   ؛یصحبت کن نایو س   مایو با س یبر یتونی نگفتم که ادامه داد: االن م یزیچ
 قانعت کنن!  تونن یو برادر بهتر م

 . دیباال پر میابروها  جفت

 هستن؟   یک نایو س مایس -

 شد.  دیتشد  پوزخندش

 بران و بال!  -

 بهت از جا برخاستم. با
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 بران و بال خواهر و برادرن؟  -

 را نشانه مثبت تکان داد.  سرش

الزم   ی هاناهمسانن. پدرشون سرهنگ بود و اونا هم به طبع بعد از آموزش  یدوقلوها  -
سازمان کشته   نیچند وقت بعد به دست افراد هم نایو س  مایقبول زحمت کردن. پدر س

 شد!  شتریسازمان ب نی در ا یجاسوس یبرا  نایو س ما یس  یزه ی شد و انگ

نزنم، بعد بدون حرف اضافه به طرف در رفتم که قبال بازش   ییجایتا حرف  ب دم یگز  لب
را به مقصد اتاق بران ترک   تی ر یمحکم و با سرعت ساختمان مد  ییها کرده بود. با  قدم 

 کردم. 

 به اتاق بران، بدون اجازه وارد اتاق شدم.  دن یمحض رس به

  دنیکاناپه دو نفره نشسته بودند و در کمال تعجب در حال خند یو بران کنارِ هم رو بال
لبشان خشک شد. با شدت سرم را تکان دادم و با    یبودند که با ورود من خنده رو 

 گفتم:  نه چندان آرام ییصدا 

   د؟یهمه سال احمق فرضم کن ن ی ا  نیچطور تونست  ن؟ی چطور تونست -

 خطاب به بال ادامه دادم: بال تو... بعد

 را قطع کردم و با تمسخر گفتم: حرفم

 ! قیخانم به اصطالح رف ؟ی خانم تو چطور تونست مایس -

 شروع به نفس نفس زدن کردم.  میها محض اتمام  حرف به

احسان در اتاق را قفل    ریهمان ام ایازجا برخاست و مثل کاروئل   درهم ییها با اخم  بران
در چشمانم   تی از قبل قطع شده بودند. بال ازجا برخواست و با جد  زین هان یکرد و دورب

 شد.  رهیخ
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با تو حس   ییرو ندارم، اما با آشنا  یکس نایجز س ایخانم سوگند، من تو دن ای اوس،  -
 ! رانهی کشورم ا   تیو تنها مهم امن کسیمن  ب  یا براکردم، ام  دایخواهر پ هیکردم که  

مثل من   گهی د یها که بچه نهیو با افسوس ادامه داد: برام مهم ا  دیکش یقینفس عم بعد
عمرم رو با    یهاسال   نینشن! بهتر میتی  نجایمثل ا  یی هاو تو به دست  سازمان  نا یو س

 وجود نداشته باشه، هدر دادم!   گهیسازمان د   نیکه ا  یروز  دیام

مگر پدر و مادر من را هم   نکهیا  رفت،ی سوال در ذهنم رژه م ک یتنها  دم،یهم لب گز باز 
 سازمان کشتند؟ 

لحظه سکوت کرده بود با دست عالمت داد که   نی را به زبان آوردم، بران که تا به ا سؤالم
 د: بعد از نشستن من و بال، بران شروع به صحبت کر م،ینیبنش

–  یاز اعضا  یکیبه دست   کردنی اون  قمارخونه کار م  یکه تو  گهی د یها یلیپدر تو و خ -
هاشون رو ازشون  اونا،  بچه  ادی شدن. بعد از اعت ادی اعت  ریبود، درگ رانی ا  میکه مق -کی  یت

  نکهیخاطراتوان مقابله نداشتن! پدر تو هم  به   ادشونیگرفتن، اونا هم که با وضع اعت
براش پاپوش دوخت تا   یسازمان لعنت  نیبچه داشت، ممکن بود اعدامش نکنن؛  اما ا 

 شده از شرش خالص شن!  یبه هر روش

  ادی. باز به کردی لحظه به لحظه حالم را  بدتر م شد،ی که مثل پتک در سرم زده م یقی حقا
 شده بود، افتادم. رهینا_ معلوم خ یالحظات به نقطه  نی خرسبز مادرم که در آ یها چشم

 چهره وحشت زده پدرم  ادی به

 مان ینرجس و نر یها ادی فر

 ها بر  سرِ چهارراه  می هادود  کردن  اسپند

 مهربان   ینادر و سارا یهاکمک 

به مهران که هنوز هم در حال   مینیشدن و ورودم به سازمان و در آخر عشق آتش ربوده
 چون متاهل بود!  آوردم،ی خودم نم یبودم، اما به رو  شیها شعله  سوختن در
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 بود.  ترن یسنگ یل یمرتبه خ  نیا  قت،ی حق  دنی فهم تحمل

 مطلق...!   یاهی بسته شد و س میهاچشم   بازهم

 *** 

 را بازکردم.  م یهادر سرم، چشم  یفیحس درد خف با

 مرتبه بال، بران و کاروئل در اتاق بودند. ن یبود، ا  یکه اتاق خال شهیبرعکس هم 

داده بود و کاروئل در اتاق قدم   هیتک دیسف  واری گوشه تخت نشسته بود، بران به د بال
 !زدی م

 هوش آمدنم شد.نفر بران بود که متوجه  به نیاول

 اوس، حالت بهتره؟  -

 را محکم به هم فشردم و به تکان دادن سرم، اکتفا کردم.  میهالب  

دستم را گرفت و   دم،یدیبار بود در نگاهش م  نیکه اول یازجا برخاست و با نگران بال
 فشرد. 

 ؟ یسوگند، خوب -

 بود! یشد. بال عوض نشدن یجار میها زدم و بالفاصله  اشک  یپوزخند

 .اورمی خاطر بام را  به خطابم کرد تا  گذشته  –سوگند  –قصد  از 

 سردرد دارم.   یبهترم، فقط کم -

 اتاق را ترک کرد.  ،یام کرد و بدون کالم روانه   ینگاه کاروئل

منظورش از  دانستمیتا هق هقم را مهار کنم. نم دمیکش یدر پ یو پ قینفس عم چند
 حرکت چه بود!   نیا

 و ازجا برخاستم. بران در اتاق را باز کرد.  تکان دادم یسر کالفه
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 بفرما. -

 زدم.  یرا پاک کردم و دوباره پوزخند میها اشک  

 !نیگیم   نیراستش رو دار  نیدار  اجی بازم خوبه حاال که بهم احت -

 .سوزاندی که دلم را م نیسنگ یبود، غم  نینگاهش غمگ بال

 !یرو بکن  اون که فکرش شتراز ی! بمیدار  اجیآره واقعا بهت احت  -

 رفتم و گفتم:  ی سمت در خروج به

 جز قبول کردن دارم؟  ی. مگه راهدیشما منو تو کار انجام شده گذاشت -

  نی . تو تا حاال با ایبر نجایاز ا  دیکه با  ،یبه فکر افتاد   هیخب اوس قبول کن تو مدت -
  زایچ نیما از تو بود. اوس ا  ش ی کاروئل آزما ی ها.   درواقع حرف یموضوع کنار اومده بود

 قبول کن! ؛یدونی . خودت که بهتر مشهیسرشون نم   یدوست

 و گفتم:    دمی. لب گزکردی ام حرکت ماتاق که خارج شدم بال شانه به  شانه  از 

 ! نیمعلومه چون بهم اعتماد نداشت پرسم؛ی م ه یچه سوال نی هه!  ا  ؟یچرا بهم نگفت -

 داد.  رونیت فوت بو آن را به صور  دی کش یقیعم نفس

 ! یبود  ومدهی نه، چون تو هنوز با خودت کنار ن -

 *** 

کاروئل در اتاقش   دن یهفته از روز د کی است که  نی ا  سمیبنو توانمی که م یزیچ تنها
 انجام نداده ام!   یو من هنوز کار خاص گذردی م

 !برندی حساب م یکه کل سازمان از و   یو رو کرده، تا حد  ریتمام سازمان را ز   کاروئل

 *** 

 اتاقش! میکاروئل خواسته بر  م؟یبر ی اینم -
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 طرف بال برگشتم.بال، نوشتن را رها کردم و دفترم را بستم و  به یصدا با

 ؟ ی چ یبرا  -

 تختش برخاست.  یباال انداخت و از رو  یاشانه

 !میفهمی وقت ماون   م یبر  ایب دونم،ینم -

. با کسب اجازه وارد اتاق  میو به همراه بال به اتاق کاروئل رفت   دمیفرمم را پوش یهالباس 
 .میشد

 نشسته بود.  زشیزنان و کاروئل پشت م در حال  قدم  بران

 ! کردیم دادی ب  یچهره هردوشان آشفتگ از 

 : دیبا تعجب پرس بال

 افتاده؟  یاتفاق -

 .دیکش یقی نفس عم بران

 فعال. دینیبش -

کاناپه دو نفره رو به   یرو  ییگرفتند و من به تنها  یکاناپه دو نفره جا یو بران رو  بال
 نشستم.  شانیرو

 ؟ یگ ی نم یزیبران چ -

 گرفت. یبرخاست و کنار من جا شی از جا  کاروئل

 شده. یچ گمی من بهت م -

 دهانم را قورت دادم. آب

 جون به سر شدم. گهید دیبگ -
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 د.چشمانش را درحدقه چرخان  کاروئل

 .یکن یبا ما همکار ستیالزم ن گهید  نکه،یخبرخوب ا -

 . دیباال پر میابروها  جفت

 چرا؟  -

 .دهی م ان ی تو رو خواسته و درعوضش گفته که به جنگش با سازمان پا  انی چون برا -

 را بهم فشردم.  میها بهت لب  با

 خورم؟ ی آخه... آخه من به چه دردش م -

 ام کرد.حواله   ی نگاه بران

 در هک!  یانابغه هی تو   انی از نظر برا -

 زد.  یپوزخند بال

 !دهیسوگند کار دستش م   ادیهوش ز  نی آخر ا دونستمی من م -

 ؟یکنی م  هیدختر چرا باز گر -

 . دمیبه صورت اشک آلودم کش یکاروئل به خودم آمدم و دست یصدا با

 کردم؟ ی م  هیگر من

قبول کردم کمکتون   نی ا  دی! من... من به امنیکه منو به اونجا بفرست ه ینامرد نی... ا نیا -
 بره!   نیاز ب  یسازمان کوفت  نیا  دیکنم که شا

 هقم اوج گرفت، کاروئل چشمانش را بست و با شدت سرش را تکان داد.  هق

 .میکنی ما کمکت م ،یوقتشه که فرار کن  -

 ! کردمی م دایو مهران را پ گشتمی برم   رانی من به ا  یعنی
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 شدم. رهیزده به کاروئل خبهت 

 ! استی رؤ هیبرگردم واسم   رانیبا کمک شما از سازمان خارج بشم و به ا  نکهیا -

 چشمانش را در حدقه چرخاند. بران

  رانیبرگشتن به ا م،یکنی ات کمک مچهره   رییاما ما فقط به خروج تو از سازمان و تغ -
 کار خودته!

 ام؟ چهره   رییتغ -

 ابروانش را باال انداخت و گفت: بال

 بهتره.  یفعال ندون -

 دستش را به طرف چشمانش برد. کاروئل

 ؟ ین یمن رو بب یچهره واقع خوادی دلت م -

 شدم.  رهیبه چشمانش خ مشتاقانه

 !یلیآره، خ -

 مجذوبم کرد.  اهشیرنگش را که درآورد، درخشش چشمان س یآب یلنزها 

 شد. انیو ماسکش برداشته شد و پوست برنز رنگش نما   دیکش پوست صورتش را بعد

 .دی کش یقیعم نفس

 لنز و ماسک!  نی اوف، داغون شدم با ا -

 .دیکه خند کردمی نگاهش م رهی خ رهیخ هنوز 

 ه؟ یچ -

 !ی چقدر عوض شد  -
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 گفتم: م،یدیدی طورکه او را مباال انداخت و من همان  یاشانه

 ه؟ یموهات چه رنگ -

 ! یا قهوه   -

 خطاب به کاروئل گفت: بران

برگشت خبر زنده   ران یکه به ا یتا وقت یتون رو بد به اوس آدرس  خونه یخوا ینم -
 بودنتو بده؟ 

 را گذاشت و ماسک را به صورتش چسباند. شی لنزها  کاروئل

 نه! -

 تکان داد. یکالفه سر بال

داشته باشم و به اوس امانت بدم که بهشون خبر زنده   یمن آرزوم بود که کس و کار -
 .یکه دار یبودنم رو بده، اما تو با اون خانواده خوب 

 در آغوشش گرفت. د،یلرز ی بال را که به شدت م بران

 انداخت. نی را مشت کرد و سرش را پا شی ها دست   کاروئل

  شیبذار فک کنن که همون چند ساله پ  رم،ینم رونیزنده ب نجایکه از ا دونمی من م -
 نشن.  دواری مردم تا بازهم  ام

 گفت:  بران

  دونهی داره، مطمن باش م یخبر بده، اون باهات تلپات رحافظیحداقل  بذار به ام  -
 ! دی باشه دو قولو ی. هر چیازنده

 کالم بود:  کی جواب کاروئل  اما

 نه! -
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 خطاب به من ادامه داد. کاروئل

بپوش، ما تو رو به   قی. دستکش و ماسک ضد حر شهی م یسوز امشب تو اتاقت  آتش  -
  هی  مارستانی. تو بمیدی سازمان م  لی و بعد حکم مرگتو تحو میدیانتقال م  مارستانیب

با   اش هی.  بقمیگذاری پول هم برات م ی. مقدارشهی رو صورتت انجام م کی پالست یجراح
 خودته!

 شد.  رهیبا غم به چشمانم خ بال

و اونم باخودت    یچیتا دور دفتر زرد رنگت بپ دمیهم بهت م  قیپارچه ضدحر  کهیت هی -
 ! رهی ما لو م  ینقشه  فتهیسازمان ب  یاز اعضا  یکیکه اگر دست  یدونی م ،یببر

 *** 

 اتاق را پر کرده بود.  یگرفته بود، دود همه جا نفسم

و من همچون   شدیتر م ور نفس بکشم. آتش هر لحظه شعله توانستمی نم یحت
 را نداشتم!  یکار چیپناه که بال و پرش سوخته، توان ه یب یگنجشک

 !نمیچشمانم بب  یشود، قرار نبود مرگ را جلو ادی حد ز  نیتا ا  یسوز قرار نبود  آتش   اصال

داغ بند بند بودند و هر قطره اشک مانند مذاب  ختنیدر حال ر  امانی ب   میها اشک  
 !سوزاندندی صورتم را م

بلندش گوشت تنم را   یها و ناخن زندی به پوست صورتم چنگ م یکس کردمی م احساس
 . گذاردی م ادگاریبه   میرا برا یماندگار  یهاو زخم َدَردی م

  گری د یحت  کردم،ی را حس نم ی زیچ گری. ددیرسیاتاق به گوش م   رونیهمهمه از ب یصدا 
 !دادی گوشت سوخته آزارم نم یبو

 را احساس نکردم!  یدرد چی ه گریشدن بدنم، چشمانم بسته شد و د حسیاز ب بعد
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 نکبت بار  ی: زندگ ازدهمی  فصل

 ازدهم ی  فصل

 نکبت بار  یزندگ

 

 

 

 *** 

 تهران / رانی ا – 1392سال   نیفرورد

اون تو و در خودت رو   یچرا رفت  لهیبابا سال تحو ؟یدی سوگند، سوگند چرا جواب نم -
 ؟ یقفل کرد 

قبل، چراغ اتاق را   قهیچند دق قی)بال( و سرخوش از تزرمایس  یهابه حرف   توجهیب 
پشت   اه یس  دیاتاق به خورش  ینسب یکی. در تاردم یدراز کش نیزم یخاموش کردم و رو 

 لب گفتم:  ری شدم. ز  رهیدستم خ

 .شدی پاک م یسوز تو  آتش مایتتو من هم مثل س کاشی ا -

 زدم.  یپوزخند 

 ! زمیبر دی بهتر باشه منم پشت دستم اس دیشا -

  صدیخاطر آوردم که مرداد ماه سال هزار و سو در فکر فرو رفتم.  به دمی کش یقیعم نفس
 .  شیهشت ماه پ یعنی   م؛یبرگشت رانیبه ا  کی و نود و 

وارد دانشگاه    ایداد، سوف سیاداره پل  لیبه صورت ناشناس اطالعات سازمان را تحو  مایس
 اش برگشت. ( نزد  خانواده زابالی )ا  ایشد و مان رانی ا
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 کنه؟ی در رو باز نم -

 گفت:  ایدر پاسخ سوف  مایس

 ! ستین م یمستق یصراط چیکرده و به ه ینه، باز قاط -

 بذار تو حال خودش باشه.  مایس -

 را قطع کرد.  ای حرف سوف  ادیبا فر  مایس

تو    مشی! تا حاال دوبار خوابوندنیکه شده ا  میمراعاتش کرد   م؟یمراعاتش کن یچ یعنی -
 !شهی خانم م نی خرج هروئ میار یپول  درم یکمپ و هر بار فرار کرده. هرچ

را نشنوم.   امی تلخ  زندگ قی را گرفتم تا حقا میهارا بستم و  گوش  م یهاشدت  چشم  با
که   نی اما امان از هروئ شود،ی بهتر م امی برگردم وضع  زندگ رانیبه ا یداشتم که وقت  دیام

 شده بود! ری امکان ناپذ  میترک کردنش برا

که قفل در را   مای نشستم. س می را باز کردم و سر جا   میهابلنِد باز شدِن در،  چشم  یصدا با
 ظاهر شد.  میرو به رو  یبرزخ یاشکسته بود، با چهره 

  میبدبخت که گوشت تنمون آب شد، فکر کرد  یا یسوف  من و ؟ینفهم قدرن ی چرا تو  ا -
 ! یو مرد   یُاوردز کرد 

 کردم. س یام را خخشک  شده  یهازبان لب  با

بار نکبت   یزندگ نی از ا ن یچون بهم کمک کرد  رم،یبم دیلطفا اگر ُاوردز کردم،  بذار -
 خالص شم! 

 زدم.  ادیبه طرفم آمد که فر  یبا مهربان ای سوف

 نیس سر سفره  هفت  امیپاشم ب یتو حال خودم باشم! سر صبح دیبذار   ا،یجلو ن -
سال نو رو جشن   امیدارم که بخواد برآورده شه؟ ب ییمگه من چه آرزو  ؟یکه چ نمیبش
که خود خود جهنمم رو چه به   ی! منداستیکه نکوست، از بهارش پ ی سال  ؟یکه چ رمیبگ
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درون خودم   شیمنم تو آت  دیو بذار دینک لی تحو  روو سالتون   دی! لطفا شما بر لی سال تحو 
 بسوزم! 

  رهیبا افسوس به چشمانم خ مایهق هقش اوج گرفت و اتاق را ترک کرد، اما س ای سوف
 شد.

  یها یکه از سخت یهست  یباور کنم که تو همون دختر آروم تونمیوقت نم  چیسوگند، ه -
 عبور کرده!  شیزندگ

. با انگشت به خودم  ستادمیا  مایس  یبه رو زدم، از جا برخاستم و رو یپوزخند ناباورانه
 اشاره کردم. 

 به قول تو عبور کرده؟  اشیزندگ   یهای که از سخت ینیبی رو م ی... تو... تو کسمایس -

 و گفتم:   دمیرا باال کش امینیآب  ب بعد

 رد شدم؟  میزندگ ی های که من از سخت یکنی تو فکر م یجد -

 کردم.  ستنی شدند و شروع به گر  یجار میها اشک  

خواهر و برادرم کجان!   دونمی هستم! نم میزندگ یها ی هه... من االن تو اوج بد بخت -
 داشت که از من َسرتر بود؟  ینکردم که ازش بپرسم اون دختر چ دایمهران رو پ

 . دیلب گز  مایس

تو کمپ،   مت یونبخواب  گهیبار د هیمهران شو.   بذار   الیخیب  کنمی سوگند، خواهش م -
 .میکن داشونیتا پ مانی سراغ نرجس و نر میبعدش بر 

 را به نشانه  »نه« باال انداختم. م یرا پاک کردم و ابروها میهالباسم،  اشک  نی آست با

به  یبدونه که وقت خوامیوضع و اوضاع برم سراغ مهران. م  نیبا هم خوامی من م -
 بودم تا ترک کنم. زهیبرگشتم دنبال انگ رانی ا
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  دایو پ ستن ی ن یستی تو بهز  گهید مان یکه نرجس و نر  دمیفهم یبدونه وقت  خوامی م 
اون رفتم کمپ تا   دنید دیکردن سوزن تو انبار کاهه، من فقط به ام  دایکردنشون مثل پ
که مهران چطور من رو ول کرده بود و رفته بود؛  افتادی م ادمی   یترک کنم، اما وقت

 ندارم!  یازه یانگ  چیه دمیکردم( آره، سوختم و فهم دحدقه چشمانم را گشا. )سوختمی م

  یکرد. کس میخاطرآوردم که مهران چگونه رها نشستم. باز هم  به نیزم  یو رو دم یگز  لب
  دهید یمهر یقدر  بکه  آن  ی خود ساخته بود، من فتهیکه در آن سازمان منحوس مرا ش

 تنها گذاشت و رفت. ی پناه یلبخند او دل باختم، او مرا در اوج ب کی بودم که با  

 رو بهت بگم. یزیچ هی  خوامی سوگند، من م -

 .دمیرا باال کش امینیب  آب

 نمونده!   لی تا سال تحو یزیکه چ  دیظهره، بر  کی . االن ساعت  مایبشنوم س خوامینم -

 کردن مهرانه! دایچون درمورد پ  ،یبشنو  دیاما با  -

برق اتاق را روشن کرد، کنارم نشست،    مایشد. س زیت میهادن نام مهران،  گوش آم با
 شد.  رهی را گرفت و در چشمانم خ میهادست 

 ؟ یشناسیسوگند، نادر رو م  -

 کردم.  سیرا خ میهازبان  لب  با

 کرده؟  یخواستگار ایاست که از سوف یلینادر، همون پسر وک -

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.   مایس

 . خب؟ دمیشن ایرو از سوف فشیفقط تعر  دمش،یمن ند  -

 .دی کش یقیعم نفس

تو کمپ   میتو رو بخوابون گهی بار د هی میتونی گفت که... گفت که با کمک نادر م ای سوف -
  یداره، حت ییچون مهران شرکت دارو م،یکن دایمهران رو پ  میتونی بعدش با کمک نادر م
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. ما  می کن داشیپ میتونیتو گوگل هم م  رانی ا  ییدارو یها سرچ کردن آدرس شرکت  با
 ! یکنیترک نم ینیاما انگار تا اون نب ،یفراموشش کن دیشا  ات م،یبهت بگ میخواستینم

ام خارج از  هنجره  یصوت  چیاما ه شد،ی دهانم باز و بسته م ، یزدگشدت  بهت  از 
 زده تکانم داد. وحشت    مای. سشدینم

 بگو!  یزیچ ه یسوگند، سوگند حالت خوبه؟ سوگند   -

 .دیبه صورتم زده شد و بغضم ترک یلیس ،یصورت  ناگهانبه 

کنه؟  )سرم   دایمهران رو پ تونهی نادر م دیمطمئن یعنی  ؟یگی تو رو خدا راست م ما،یس -
اصال معلومه که  شه؛ی م  دایبه نشانه مثبت تکان دادم(  معلومه که پ یکیستر یرا ه

که شرکت   کنهی م  یتو تهران زندگ یدی. مگه چند تا مهران شهمیکنی م  دایخودش رو پ
 داره؛ ها؟!  ییدارو

را به صورتم زده بود، مرا به آغوش   یلیوارد اتاق شده بود و س یک دانمی که نم ای سوف
 گوشم گفت:  ریو ز  دیکش

 .میکنی م  داشی من مطمئنم که پ -

 کردم. دنیشروع به خند اریاختیب 

  لی تا سال تحو دیپاش د،یشکرت!]از جا برخاستم[ پاش ا ی. خداکنمی م داشیآره؛ آره من پ -
 سر سفره.   میبر دی نمونده. پاش یزیچ

از جا برخاستند و با هم اتاق    کردی م دادی که در چشمانشان  ب یبا اندوه مایو س ای سوف
  قهیداشت که چند دق یاتاق نه متر  کی  م،یکردی م  یکه در آن زندگ ی. واحد میرا ترک کرد 

آن را   یدوازده متر یقال  کی که   یپانزده متر ییرایحال پذ  کی قبل در آنجا بودم،  
 آشپزخانه کوچک و ساده.  کی در آن نبود و   یو مبل  زیپوشانده بود، م
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  میهابودند. با دست  اشک  دهیساده را گوشه  هال چ نیسهفت   یسفره  مایو س ای سوف
در   کیکوچکمان را روشن کرد. شبکه  ونیز یتلو  ای را پاک کردم و کنار سفره نشستم. سوف

 بود. لی سال تحو  یحال پخش دعا 

 ُمَقِلَب القلوب و االَبصار  ای

 و النهار   لِ ی ُمَدِبَر ال  ای

 ُمَحِوَل الَحوِل و االحوال   ای

 احَسِن الحال  یحالنا ال حول

 

 بمب آمد و بعد: یصدا 

 مبارک باد!   یشمس یو نود و دو هجر صدیهزار و س کی سال  آغاز 

با لبخند مرا در   ای تا بغضم نشکند. سوف دمیکش ی م قینفس عم ی در پ یصورت پبه 
را آموخته بود،  یاما خوب فارسآمده بود،  رانی بود به ا یمدت کم نکهی. با ا دیآغوش کش

 لهجه داشت. ی هرچند تا حدود

 ! یاگر خودت بخوا  ه،یخوب یل یمطمئن باش امسال برات سال خ ،یمبارک سوگل دتیع -

بود،  د یکه از او بع یو با طنز  دیمرا در آغوش کش  مای آمد و س رونی از آغوشم ب ای سوف
 گفت:

 !یشی م یو دختر خوب یکنی ما رو دق مرگ نم گهی شاءاهلل که امسال دان   -

 زدم.  یجانیب   یآمدم و خنده  رونیب مایآغوش س از 

 بشم!  یدختر خوب دمی کنم قول م دا یاگه مهران رو پ -
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ها به به آن  توجهی پچ پچ کرد.  ب رگوششیو ز   دیرا در آغوش کش ای اخم کرد، سوف  مایس
 !نمیرا بب که قرار است مهران دمیشی اند یو به روز  دمی اتاق رفتم، دراز کش

 *** 

 روز بعد ظهر

رنگ  یرا به تن داشتم و شال مشک  مایرنگ س  یا. مانتو سرمه ستادمیاتاق ا  نهی آ جلو
 بود. دهی خر میبرا  ایسرم را سوف  یرو

   توانستیبود و نم  ریکه درگ مای. سمینادر برو دنی د  یبرا ای قرار بود به همراه سوف امروز 
 کند. مانی همراه

چشمم را نپوشانده بود.  ر ی ز  یاهی به صورتم زده بود، س ای که سوف  ییکرم پودرها  یحت
 !دندیدرخشی م دمیدی مهران را م یبه زود نکه یبودند که از ذوق ا میهافقط  چشم 

 ! نادر دم در منتظره! میبر  ایسوگند، ب -

 بود، برگشتم و با تعجب گفتم: ستادهی که کنار در ا ای طرف سوفبه 

 ه؟ یاومده دنبالمون؟ اصال رابطه تو و نادر مگه تا چه حد جد  مگه نادر -

 زد.  یلبخند

  انیروز قراره ب هی. دمشیداره که قبال د ریمادر پ هی رو ندارم. نادر هم فقط   یمن که کس -
 ست؟ ین ادت ی قبال بهت گفته بودم.   ناروی! البته ا میو تو محضر عقد کن  یخواستگار یبرا 

 !«  کردم؟ی را فراموش م زهایچ  یلیروزها خ نینبود. چرا ا ادمی»نه،  

 زدم. ای به سوف یلبخند

 باشه!  ینادر آدم خوب دوارمی ام ،یبرات خوشحالم سوف -
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   یبرا  زین مایمسلمان شده بود و من و س ران ی ماه بعد از برگشتش به ا  کی  ای سوف
را   ی دیجد یو زندگ م یکه سازمان مقصرش بود، توبه کرده بود مانیاجبار   یهای حجابیب

 ! میسر گرفته بود

  اشی گلبه  ی به مانتو یسرش را درست کرد و دست  یرو  یزد، روسر یچشمک ای سوف
 .دیکش

 آقاست!  یلی. خشینیبی االن م -

 خدا کنه!  -

آپارتمان پنج طبقه مرکز شهر بود، خارج  کی از واحدمان که درطبقه سوم  ای همراه سوف به
واحد    کی سکو،یدر سانفرانس شانی میتوانسته بود با پول فروِش خانه  قد  ای. سوف میشد
 کند. یر ی جلوگ مانی کند و از آواره شدن  حتم  یداریرا خر  یمیقد

 در را باز کرد.  ای . سوفدمیو به در خروج رس  میکرد  یرا ط یمی قد  یهاپله 

 برو سوگند. -

در خانه را  ای افتاد. سوف یرنگ دیاسترس از در خارج شدم که چشمم به پارس سف با
 اشاره کرد.   نیبست و با لبخند به ماش

 نادره!  نیماش ن یا -

  انی به تن داشت، نما یرنگ  یاکه کت و شلوار قهوه   یباز شد و مرد بلند قامت نیماش در
 شد.

 به طرفمان آمد و با لبخند گفت:  نادر

 هستم. یسالم خانم، من نادر محب -

 را در ذهنم زنده کرد.  یم ی قد یآشنا بود و خاطره  میشدت برا به  اشره ی ت  چشمان

 *** 
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 ؟ ی منم بهت بگم داداش یعنی ،یعنی -

 ! یآره، بگو داداش -

 ! یداداش -

 . دیته دل خند از 

 ! یجان داداش -

 *** 

 ؟ یگی نم یزیچ سوگند، سوگند چرا -

 به خودم آمدم. نادر ناباوارانه به من نگاه کرد و گفت:  ایسوف  یصدا با

 خانم سوگنده؟   نیاسم ا  ا،ی سوف -

 جواب دادم: ای سوف  یبه لب نشاندم و به جا یتلخ لبخند

 من سوگندم!   ،یآره داداش -

داشت. لبه    یکوتاه شیراش مردانه شده بود و  ته در چشمان نادر حلقه زد،  چهره  اشک
 .دیشالم را گرفت و بوس 

  م یعوض شده، اما مثل قد یلیخ اتافهی...  قیمن  یکوچولو یتو آبج   ؛یآره، تو سوگند  -
 ! با همون لحن سابق.یداداش  یکنی صدام م

 : دیبا تعجب پرس ایزدم. سوف یرا تار کرده بودند پاک کردم و لبخند دم یکه د میها اشک  

 د؟ یشناسی شما همو م -

 را پاک کرد.  شیهاگوشه شالم را رها و  اشک  نادر

بود و فوت   یتن شونیکیکه گفتم من دوتا خواهر داشتم که  ادیم ادت ی جان،  ای سوف -
 بود و گمش کردم؟  یشد و خواهر دومم  ناتن
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 به نشانه مثبت تکان دادم. سرش را ای سوف

 ات بوده؟ گمشده   یسوگند همون خواهر ناتن یعنیاومد!    ادمی آره  -

 لبخند گفتم: با

 نداره!  یتموم هاشی که،  نامرد   ینامرد ی ایآره، من گم شدم. گم شدم تو دن -

  دیمن و تو صبحش باهم بودم، اما روز بعدش تو ناپد  ؟یسوگند چطور شد که رفت -
 ! کردی م  ادیدزد  هیو فرخ از تو به عنوان  یشده بود 

 با لبخند در جلو را باز کرد.  ای سوف

 ن؟ یبحثتون رو تو راه ادامه بد ستیبهتر ن -

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد. نادر

 .هیخوب شنهادهیپ -

 جلو اشاره کرد.  یبه صندل ای سوف

که به داداشت   یدار یادیز  ی ها همه سال حرف   نیجلو، حتما بعد ا   نیسوگند تو بش -
 .یبگ

با   ای کردم و از ته دل خوشحال شدم که سوف نی را در دلم تحس ایسوف  یدگیهم فهم باز 
گرفتم و نادر بعد از سوار شدن   یجلو جا  یصندل ی. رو شودی نادر مهربان خوشبخت م

 ورد.را به حرکت در آ نیماش ای سوف

 چند سال؟  نیبرات افتاده تو ا  یچه اتفاق یبگ یخوا یخانم. نم یخب آبج -

 زدم.  یتلخ لبخند

فرخ رو    یاز پوال  یکه مقدار  دمیدوتا از  دخترهارو شن یشب قبل از فرارم، من صدا  -
فرار کنن. صبح روز بعد من از آمنه  درخواست پول کردم تا   خواستنیبودن و م دهیدزد
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اگر بعدا بفهمه اون   دونستمی رفت سراغ پوال بفهمه پوالشون کم شده، چون م یوقت
اره، خالصه آمنه بهم پول نداد. همون روز سرِ چهارراه   یم  رشونیکار کردن گ یدخترا چ

 اون دوتا دختر فرار کردن.  

تخت    یشب رفتم و رو مهی[ ندمیکش یرخ خونه نبودن]آهآمنه و ف م یشب که برگشت
  ری در که اومد، ز  یزد[ صدا  ینادر لبخند تلخ  دم،یحرف که رس   یجا نی نشستم]به ا یفلز

 شدم.  میتخت قا

صداشون اومد که  قهیرفتن داخل و بعد چند دق ننیمنو بب نکهی و آمنه بدون ا   فرخ 
بود   نیهم ا لشونی[ دلمیدیمان آه کش ]من و نادر همز   دمیمن پوالشون رو دزد  گفتنی م

ندادن، من اون موقع که خونه نبودن از   یکه من صبح سراغ پول ازشون گرفتم و وقت
 کردم[ منم که بچه بودم و نادون، فرار کردم و...  یپوالشون برداشتم! ]زهر خند

  ای دردسرساز شوم. سوف شیو برا  میسازمان را به او بگو   انیجر  خواستمی کردم، نم سکوت 
 که متوجه شده بود، گفت: 

اومد، اونجا    سکویخانواده شد و به سانفرانس هینادر، سوگند بعد از فرارش فرزند خونده  -
اش ، من و سوگند به . بعد از مرگ پدر خونده و مادر خونده میبود که باهم آشنا شد

 . میاومد رانیبه ا  ما،ی همراه دوست مشترکمون س

 تمام ماجرا را جمع کرد.  ی رکیبا ز  ایسوف  دم؛ی کش یاآسوده  نفس

 .دیکش یآه نادر

 ؟ یاز من بدون یخوا ی . حاال تو نمطورن یپس  ا  -

 زدم.  یلبخند

 ! یتو  سرِ چهارراه خوب ساخت هنجره    نکهی. مثل ایشد  لی همون طور که آرزوت بود وک -

 :دیپرس  یبا کنجکاو  ایسوف م،ید یخند هردو

 د؟ یخندی م یبه چ -
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 گفت:  ی با لبخند محو  نادر

  یام قو تا  هنجره  زدمی بلند داد م یبا صدا  فروختم،ی ها که سر  چهرراه فال ماون موقع  -
 شدم تو دادگاه از موکلم خوب دفاع کنم!  لی وک  یبشه و بتونم وقت

 تکان داد. ی با خنده سر ای سوف

 جه جالب!  -

 ننه نادر گفتم: یادآوری  با

 ؟یکنی نم فی نادر، تعر -

 .دیخند

چرا که نه. ]دنده را جابه جا کرد[ دوسال بعد از رفتن تو، قدرت که بّنا بود از طبقه سوم   -
و من   میآورخونه! از خونه فرخ رفته بود و فلج شد. من شده بودم  نون  نی افتاد پا
. کنکورکه دادم حقوق  کردمی و هم کار م خوندمی شرکت شدم، هم درس م هی یآبدارچ

. خدا کمک کرد و االن   م یند سال بعد قدرت مرد و من و مادرم موند قبول شدم. چ
 اوضاعم خوبه. 

 کردم.  زیرا ر  میها چشم 

 مادرت؟  -

 .دیو خند دی را فهم منظورم

 ننه! گمیبهش نم گهیوقته که د  یلیخ -

 ام زد.به  شانه  ای سوف

از قبل نادر رو    شتریب یلیزدن شما باعث شد من خگپ   نیبود، ا یسوگند حضورت عال -
 بشناسم! 
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 نگه داشت. یرستوران ی را جلو  نیماش نادر

 در انتظارمونه!  یخانما، مطمئنم روز عال دی بفرما -

 *** 

تهران را   ییدارو  یهاتمام شرکت  ا یسه روز به همراه نادر و سوف  نیروز گذشت و در ا سه
کردنش     دایقدر از پ.  آنمیافت ی را  یدیه شرکت برادران شهو  بالخر   میگذراندی از نظر م

 کنم! هیچگونه احساساتم را تخل دانستمیزده بودم که نم ذوق 

 . ابدیگذاشته بود تا او را ب هیاز جان و دل ما  قتا ی حق نادر

 پارک کرد و گفت:  ابانیرا گوشه خ نیماش نادر

 .می د یرس نجاست،یا -

را فشردم، در  گره یلرزان دست  یبود تا دل آشوب شوم. با دستان یجمله کاف کی  نیهم 
شدم. ضربان قلبم باال رفته بود. آب دهانم را قورت دادم و به سر   ادهیباز شد و پ نیماش

 شدم. رهی درِ شرکت خ

 ( ید یبرادران شه یی)شرکت دارو

 .دمیکش یپ ی د یو پ  قیمهران و برادرش آرمان بود. چند نفس عم یشرکت برا  نی ا پس

 تو؟  م یسوگند، بر -

و نادر وارد   ای سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و شانه به شانه سوف  ایپاسخ سوف در
ام را  . دستان عرق  کرده میو وارد سالن شرکت شد  م یکرد یپله را ط نی . چندمیشرکت شد 

 مشت کردم. 

 جوان رفت و گفت:  ینم منشبه سمت خا نادر

 رو گرفتم.  یدیشه یازتون وقت مالقات با آقا  یهستم؛ تلفن یسالم خانم. من محب -
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 از جا برخاست.  ییروبا  خوش  یمنش

 منتظرن.   یدیشه یداخل. آقا  دیبفرما  ،ی سالم جناب محب -

در نام    یسالن قرار داشت و رو  یاشاره کرد که در انتها  یرنگ یتشکر  و به در مشک نادر
 . ستادی لرزان به سمت در رفتم. نادر کنارم ا ییهاعامل«  حک شده بود. با قدم  ری »مد

 تو، خودت برو داخل!  امی من نم -

 گرفته گفتم:  یدهانم را قورت دادم و با صدا  آب

 بمون.  جان یباشه، تو  هم -

 . دمیگره خورده، آرام به در کوب  یهاهمان مشت  با

 داخل.  دی بفرما -

چشمم   شی پ ایدن ییگو ز،یفرد پشت م دنیو وارد اتاق شدم. با د دمی کش یقیعم نفس
 . ستادی ا

 بود، او مهران بود!  خودش

  رونیب ام نه یقدر تند شده بود که انگار هر لحظه ممکن بود از قفسه  سقلبم  آن  ضربان 
! قامتش  ستیعشق ن گریحس من د  نینام ا  کردی بودم، اما حس م  دنش یبپرد. تشنه د

که به تن داشت   ی. کت زرشکدیرسی نشسته بود، بلند به نظر م یپشت صندل  نکهیبا ا
 اش بود. واقعا  برازنده 

 خانم. دی بفرما -

مکث کرد،   یاندک دی را که د امره ی شدم. نگاه  خ رهیو به چشمان سبز رنگش خ دم یگز  لب
 اما بعد اخم کرد و گفت:

 د؟ یکن یودتون رو معرفخ دیخوا ینم -
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صورتم عوض شده    کی پالست ینکردم که چرا من را نشناخته، چون بعد از جراح تعجب
  ییهاپشت دستم افتادم. با  قدم  یتتو  ادیکنم که به  یخودم را معرف خواستمی بود. م

 گذاشتم.  زشیم  یلرزان جلو رفتم و دست راستم را رو

 ه؟ ی چه کار  نی خانم ا -

  رهیبه پشت دستم خ یاه یدستم افتاد، حرفش را قطع کرد. چند ثانکه به پشت  نگاهش
 شد بعد ناباوارانه سرش را باال آورد. 

 ؟ یاو... اوس؛ خو... خودت -

 شد. یجار میها اشک  

 آره... خودمم!  -

 آرام لبش به خنده باز شد.  آرام

 شده؟!  ی طورن یچرا  ا  اتافهی !  قنجا؟یتو؟! ا  -

 . دمیرا گز لبم

 ! کردمی ام رو عوض مچهره  دیبا  یلعنت ی فرار از اون سازمان جاسوس یمن برا  -

 شدت تعجب، حدقه چشمانش گشاد شد. از 

 ؟یزنی حرف م  یاز چ یتو دار ؟ی سازمان جاسوس -

  میآمد و رو به رو رون یب زشی از پشت م زینشستم، او ن زش ی م یکاناپه رو به رو  یرو
 را پاک کردم.  میهابرداشتم و   اشک  زی م یرو از   یلرزان دستمال  ینشست. با دستان

نداره و هرکس پول   یخاص تی مل ه،یسازمان جاسوس  هی -یاو د  ی س  یت -سازمان  -
 . کنهی اون کار م  یبهشون بده، برا یشتریب

 سرش را تکان داد و با دست سرش را فشرد.  رتی با ح مهران
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کردم ]سرش را تکان   یهمکار  یسازمان جاسوس  هیکه اون همه سال با  شهی باورم نم -
 بوده گذشته. از خودت بگو... یداد[ هرچ

 شدند. یجار  میاشک ها   دوباره

دارم؛  من رو مجبور به کار کردن تو اون سازمان کردن،   اجی مهران من به کمکت احت -
وج  اما دردسرهام بعد از خر گم؟یم یچ یفهمی زدم. م شیخروج از اونجا خودمو آت یبرا 

 شدم!  ادیراعتی تموم نشد و درگ یاز اون سازمان لعنت 

. مهران خشکش زده بود، به صورت  میبگو  یزینتوانستم چ گری و د دی هق امانم را بر هق
 . ستادی ا  میاز جا برخاست و رو به رو  یناگهان

 ؟ یگفت  یت... تو... تو چ -

 . گفتمی نم یزیو چ کردمی م  هیگر فقط

 زد... ادی فر

 ؟ یشد  ادیاعت ریکه  درگ یچ یعنیاوس؟   یگفت یتو چ -

مهران    دنیو نادر وارد اتاق شدند. نادر با د ایباز شد و سوف یاتاق به صورت ناگهان در
 گفت:

 !دیآروم باش یدیشه یآقا  -

چشمانش را به شدت بست و سرش را فشرد. از ته دل خوشحال بودم که هنوز  مهران
 : دیو آرام پرس  را باز کرد شی هادارم.  چشم تی اهم شی برا

 ؟ یدار  ادی اعت یبه چ -

 لرزان گفتم: ی کردم و با صدا  سی زبان  لبم را خ با

 ! نیهروئ -
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مبل رها کرد    یشد. مهران خودش را رو ختهینادر در هم آم ادینه گفتن مهران و فر  یصدا 
 بود. زده رت ی ح اش و نادر به طرفم آمد.  چهره 

 ؟ ی تو... تو معتاد ؟یگی م یچ  یسوگند تو دار -

و مدام آب دهانش را    دیلرز ی م شی هانگفتم. نادر  لب  یزی را بهم فشردم و چ میهالب  
با   ایاتاق را ترک کرد. سوف   د«یبا گفتن  »ببخش قهی. نادر بعد از چند دقدادی قورت م

 آلود به طرفم آمد. چشمان اشک 

 . میبر  ایسوگند، ب -

 .ستمیمهران باعث شد از حرکت با  یرفتم که صدا  طرف در خروجبلند شدم و به میجا از 

 ؟ ی . تا حاال کمپ رفتکنمی صبرکن؛  من کمکت م -

  ای من سوف یدوختم. به جا  امی ساده  مشک ی هاطرفش برگشتم و نگاهم را به کفش به 
 جواب داد.

 ! ارهیدووم ب تونهیاما نم م،یسوگند رو دوبار کمپ خوابوند  -

 با شدت پلک زد. مهران

  لدای. خودم و همسرم کنمی م  یخونه خودم بستر یهااز اتاق  یکی سوگند رو داخل   -
 تا ترک کنه.  میکنی کمکش م

قلبم فشرده   لداینام  دنیخرسند شدم؛  اما با شن کردی خرج م یمهربان  میهنوز برا  نکهیا از 
 شد!

 

 دوباره  یدوازدهم: شروع فصل

 دوازدهم  فصل
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 دوباره  یشروع

 

 

 

 *** 

 روز بعد  صبح

را در هم گره زدم، مهران زنگ واحدشان را فشرد و لبخند دلگرم   میها استرس  دست  با
 زد.  یاکننده

 تورو بخوره!   خوادیکه نم  لدایبابا   ؟یدار قدراضطرابن یچرا   ا  -

 . دمیاضطراب لبم را گز  با

 که مزاحم تو و خانمت بشم! کشمی مهران من خجالت م -

 تو باشم!«   یکه تو   خونه  خوادیدلمم م  کشمی خجالت م نکهیما با ا»ا 

 ام کرد. حواله   یا چشم غره  مهران

تو   ،یتحمل کرد  تی رو تو زندگ یادیز  ی های تو سخت ؟یکشی چرا خجالت م -
  خوامی پزشک م هی. حاال من به عنوان یجاها کمک دستم بود  یلیهم خ  سکوی سانفرانس

 کمکت کنم. 

 شدم... ره یخ لدایشد. سرم را باال آوردم و با افسوس به  انینما یباز شد و قامت زن در

بودند. لبخند    یمشک شی داشت. مو، چشم و ابروها ید یمتوسط بود، پوست سف  قدش
  ادمیبا زمان قبل از اعت اشییبایز   دیبود، شا  بایلبش جا خوش کرده بود. ز  یرو  یبندمین

 ! ردکی م  یبرابر
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 داخل.  دی سالم سوگند خانم، بفرما -

 به داخل خانه اشاره کرد. مهران

 نکن. یبی برو تو سوگند، غر -

 به لب نشاندم.  یبودم، لبخند زور نیسخت دل چرک  لدای از 

 خانم. با اجازه... لدایسالم  -

که در  دمیسالن بزرگ رس  کی کردم و به  یرا ط یشان شدم. راهرو کوتاهوارد  خانه  
نصب شده   واری د یرو  یبزرگ  ید  یقرار داشت. ال س یو مجهز بایز  ی آشپزخانه  شی انتها

قرار    شیرو به رو  ییطال  یسلطنت یها بود و مبل  یبود که در حال پخش تام و جر
 داشتند.

 ها را پوشانده بودند.پنجره  دیو سف  ییطال ی سرتاسر   یها پرده 

 سوگند جان.   نیبفرما بش -

شش   -نشستم که چشمم به پسر بچه پنج یاتک نفره  یمبل سلطنت  یرو لدا،یتعارف   با
بود. ضربان   دهیدراز کش ید  یال س  یو شلوارک قرمز خورد که جلو  شرتیبا ت یا ساله

 باال رفت.  هیقلبم در صدم ثان

ها  پسر بچه، بچه آن  نی موضوع که مهران دوسال است ازدواج کرده و ا  نیا  یادآوری  با
 بلند شد و با اخم گفت: ش یتر شدم. پسر بچه از جاآرام   ستین

 ؟ ی هست یتو ک -

 مهران بود، شوکه شدم!  هیچشمان سبز و حالت صورتش که شب دنید با

 به؟ یغر یزنی با توام!  چرا حرف نم یه -

آمد و خطاب به پسر   رونیب  ید اتاقشان است با لباس خانگکه معلوم بو یاز در  مهران
 بچه گفت: 
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 .نمیکن بب یخواهچه طرز برخورد با مهمونه؟ زود معذرت  نیعه، سامان، ا  -

 باال انداخت. ییابرو  پسر

 نزدم!  یکنم؟ من که حرف بد  یخواهنوچ؛ چرا  معذرت  -

گذاشت و به همراه   یزعسلیم  یرا رو  ینیآمد، س رونیاز آشپزخانه ب  یچا ینیبا س لدای
 مبل دونفره نشستند.   یمهران رو

 را در گوشت دستم فرو کرده بودم.   میها و  ناخن  کردمیرا تحمل م یاد یز  یروح فشار

 برداشت.  یچا  یوانیل  مهران

شعبه دو  س یتأس  یترم آرمانه، آرمان بعد از مرگ همسرش براسامان پسر برادر  کوچک  -
ما   شینداشت سامان رو پ یخوب یکه اوضاع روح ییرفت. از اونجا  هیشرکت به روس

 گذاشت.

 زدم.  یو لبخند  دمی کش یاآسوده  نفس

 !طوننیها همه شپسر بچه  -

  یاز جا برخاست و با لحن سرد   لدایتادم.  اف مان ی نر یها طنت یش ادیجمله به  نیاز ا بعد
 گفت:

 باهاتون خوشحال شدم.  ییمزون. ]خطاب به من ادامه داد[ از آشنا  رمی مهران من م -

 . دیهم ساب یرا رو  ش ی هادندان   مهران

 ! زمی به سالمت عز -

را عوض کرده   شی هارفت که مهران در آن  لباس  یتکان داد و به همان اتاق  یسر  لدای
 را برداشتم و خود را به خوردن آن سرگرم کردم.  یچا   انو یبود. ل
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از آن اتاق خارج شد، به تکان دادن سر اکتفا کرد و از  رونی با لباِس ب لدا یبعد  قهیدق چند
 .دیباال پر  یخانه خارج شد. به محض خروجش سامان با شاد

شدم و بعد نگاهم را به سمت   رهیزده به سامان خآخ جون!  برج زهرمار رفت! شوک  -
 . دینوش شی از چا یاو جرعه  دیکش یمهران سوق دادم. آه

[  دینوش شی از چا یگری. ]جرعه دستیخوب ن ادیشون ز طه سامان طفلک حق داره؛   راب -
رفتارش بهتر بشه، اما   یتو زندگ کردمی بود. فکر م طورن ی از همون اول  هم  لدای اخالق 

اش بودم و اون  به خودم اومدم که عاشق دل   خسته  یبدتر شد! وقت   چ،یبهتر که نشد ه
 !ربه قول سامان برج زهرما

 شوم!  نیمهران اندوهگ  یغم صدا  یبرا  ایشحال باشم خودم خو یبرا  دانستمینم 

 که ذهنم را مشغول کرده بود به زبان آوردم. یسؤال

ات  من رو تو  خونه یتونی چطور م تیاوضاع زندگ  نیمهران من متأسفم، اما با ا  -
 شه؟ی ناراحت نم لدای  ؟یکن  یبستر

 زد. یپوزخند

  یپرستار برا  هی   ست؛یکال خونه ن لدای ،یندارم! در ثان یتی اهم چی اون ه یمن برا  -
بهش سپردم مراقب تو هم باشه.  اول دز موادت رو روز    سامان گرفتم که از آشناهامه و 

ترک    طورن یده روزه.  ا  تاینها  ایهفته    هیتو  ی و بعد از اون سخت کنمی به روز کمتر م
تو اون اتاق   شتریب یراغش! اگر هم بخوا س  یکه دوباره نر یباش اقبمر   دیاما با  ،یکنی م

 تا احتمال برگشتت کمتر شه.  یمونی و تحت نظرم م

 هم فشردم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. یرا رو  میهالب   

  ایو سوف  مایسخته! س  یکوفت نیبه هروئ یوابستگ نی . تحمل ادمیبر  گهی باشه، من د -
 ! کننی خرج من م ارنی درم  یهرچ

 باال انداخت.  ییابرو  مهران
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 اونم دوستته؟   ه؟یک  مایاما س دم،ی د روز یرو د  ای سوف -

 همون بالست!  مایس -

 تکان داد. میرا به نشانه تفه سرش

 ! رانیآها، پس بال هم با تو برگشت ا  -

 .دیرا بهم کوب  دستانش

  اتاق یاتاق تو طبقه باالست، رو به رو  کنمی مدت که دز موادت رو کم م  نیخب، تو ا  -
سامان. ]خطاب به سامان ادامه داد[ سامان جان، با خاله برو باال و اتاقت رو نشونش  

 بده.

کردم و با لبخند   یدست شیکه پ دیبگو  یزیابروانش را درهم گره زد و خواست چ سامان
 گفتم:

  یچقدر پسر خوب و باهوش  دمیفهم دمی آقا سامان، من از همون لحظه که شما رو د -
 خوادی هم خوبه؟ دلم م اتقه یتا بفهمم  سل نمیاتاقت رو بب  امخوی . حاال منی هست
 .نم یرو هم بب هاتیباز و  اسباب   نیماش

 گره ابروانش را باز کرد و از جا برخاست.  سامان

 هستم.  یباال تا نشونت بدم چه پسر آقا و  بانظم میپاشو بر  -

گوشه سالن   یها و به اتاقش رفت و من به همراه سامان به سمت پله دی خند مهران
راهرو قرار    یانتها   یدر کرم کی.  میدیراهرو رس کی ها به کردن آن  ی. بعد از طمیرفت

 دو در قرار داشت. زیداشت. درسمت چپ و راست راهرو ن

 اشاره کرد. دیبود. سامان به در سف یو در سمت چپ مشک دیسمت راست سف در

 تا نشونت بدم. م یبر ایاون در اتاق منه، ب -
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قرمز   یوار ی اتاق با کاغذ د یها وار ی لبخند به دنبالش راه افتادم و وارد اتاقش شدم. د با
در وسط اتاق قرار داشت،   نی به شکل ماش یتخت قرمز و مشک  کیشده بودند.  دهیپوش

آن   یکه رو یکوچک ری تحر زیو ربات بود و م نیکه سِت تخت  و پر از ماش  یاشهیکمد ش
 داشت.  قرار یو مداد رنگ یدفتر نقاش

کرد و با غرور  ش یتختش نشت، شروع به تکان دادن پاها یمرتب بود. سامان رو  اتاقش
 گفت:

 ه؟ ینظرت درمورد اتاقم چ -

 .دمیته دل خند از 

 بود. یو باهوش  رک ی پسر ز  

 تخت نشستم.   یطرفش رفتم و کنارش رو به

 !ی اقه یسلزدم[ واقعا که  خوش  ی. ]چشمکهیواقعا اتاقت عال -

  ییخود را با سامان مشغول کردم و بعد اتاقش را به مقصد اتاق رو به رو یساعت مین
 دادیبود، اما کمبود محبت از رفتارش  ب  یترک کردم. سامان پسر باهوش و مهربان 

 ! کردی م

بود که ست تخت،   یرا فشردم و وارد اتاق شدم. اتاق دوازده متر  یدر مشک گرهیدست
به سقف   دم،یدراز کش یتخت مشک یبود. رو  یو مشک  دیپرده و کمدش به رنگ سف

 از آنکه در خانه مهران هستم، به خواب رفتم.  یشدم و با خرسند رهیاتاق خ دیسف

 در چشمانم را باز کردم. سامان وارد اتاق شد و گفت: یصدا با

 ؟ یدی داخل. اجازه م ادیب خوادی مهران م ،یسوگل -

 گفتی کردم. به من م یاوقت مصرف است، خنده  دانستمی سردم بود و م یکم نکهیا با
 ! کردی را با اسم خطاب م شیو عمو  یسوگل
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 را سر کردم و گفتم:  ام یآب  یروسر

 تو.   ایمهران، ب -

انداختم، ساعت سه ظهر بود! مهران وارد اتاق شد، هنوز  یبه ساعت نگاه نی ح نیهم در
 به تن داشت.  رون یلباس ب

 سالم سوگند، حالت چطوره؟  -

 کردم.  سی. با زبان لبم را خدمیرا خوب فهم منظورش

 سردمه!  -

که در دست داشت   یافرستاد و جعبه رونیاق ببود، سامان را از ات یجمله کاف  هی نیهم
 را به سمتم گرفت. 

کمترِ، ]جعبه را به دستم داد و به   یکنی مصرف م شه یهم یکه گفت ینسبت به اون دز  -
 ناهار بخور. نی پا  ایسمت در رفت[حالت که خوب شد ب

 آوردم و... رونی کردم، به محض خروج مهرانسرنگ را ب س یدوباره لبم را خ 

آرام   ییکردم و با قدم_ ها یها را ط داخل اتاق ماندم و بعد خارج شدم. پله یاقه یدق ده
 به سمت آشپزخانه رفتم.

و   خوردندی م  تزایدوازده نفره نشسته بودند و پ یغذاخور زِ ی و سامان پشت م  مهران
 نبود!  لدایاز  یخبر

 کنار سامان اشاره کرد.  یصندلبه   مهران

 ؟ ی سوگند، چرا سرپا موند نیبش -

را به  سمتم سوق   زیوسط م  یتزا ی زدم و کنار سامان نشستم. مهران پ یجانیب  لبخند
 زد.  شیتزا یبه پ یداد. سامان گاز 
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 راحت باش؛ فکر کن خونه خودته! ؟یکنی م  یبیقدرغرن یچرا  ا یسوگل -

  ری س یبرا  تزایبود. با لبخند شروع به خوردن کردم؛ سه قاچ از پ یزبان  نیر یپسر ش سامان
 بود!  یشدن من کاف

 باال انداخت!  ییبا تعجب ابرو  مهران

 ؟ یشد  ریاالن مثال س -

 آره، ممنون!  -

 بلند شوم که سامان گفت:  میاز جا  خواستم

 ه؟ یطورنی چرا  ا یپس سوگل خوره،ی چهار قاچ م مهیهم که همش تو رژ   لدایمهران،   -

 تخت نشستم.   یکردم به اتاق برگشتم و رو  یکوتاه خنده

 تب و تاب سابق را ندارم!    گری مهران آمدم د یچرا از صبح که به خانه دانمینم 

ام به شک  و محترم است، اما درمورد  عالقه   زیعز  میکه مهران برا  شومی آن نم منکر
مهربان مراقب من   یمانند پدر  و سه ساله  یافتادم؛ بودن مهران را دوست دارم، مهران س

 و سامان است. 

در چشمانش    لدایشده،  درواقع عشق   لدایدست  ریکه اس شی های تمام  مهربان فیح
 !کندی م دادیب

در   دیبه مهران دارم. شا یچه احساس قایدق دانستمی واقعا نم دم،یکش  یافسوس بار آهِ 
وجود نداشته    یاصال عشق دی شا  ای عشقم به مهران خاکستر شده  یها دوسال شعله  نیا

 بوده!  یو وابستگ

پاره شد! سامان با دسِت پر   ش یباز شد و رشته افکارم با صدا  یاتاق به صورت ناگهان درِ 
 وارد اتاق شد.   یاز اسباب باز 

 م؟ یکن یبا هم باز  یای م ،یسوگل -
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 کف اتاق نشستم.   ی هاپارکت  یبه لب نشاندم رو  یلبخند

 ! میکن یباز  ای جون، ب یآره سام -

 . دیدرخش چشمانش

 ؟ یرو با من بود یسام -

 زدم. یخنده چشمک با

 .نمیبب اری خوشگلتو ب یها ن یماش نیآره، با خوِد خوِد خوِد تو بودم. حاال ا  -

 .ختی ر  میرا جلو شی های باز  ذوق  اسباب  با

 کن.  یمعرف  هامیهستم پنج ساله، شما هم خودتو به اسباب  باز  یمن سام -

 را باال دادم و گفتم: میابرو  کی

 و چهار ساله.  ستیهستم ب یمن سوگل -

 را گرد کرد و کنارم نشست.  ش ی هاچشم   سامان

 و چهار سالته؟   ستیتو ب یواقعن -

 را به نشانه مثبت تکان دادم.  سرم

 اوهوم. -

 .د یا به هم کوبر شیها دست   جانیه با

 !کنمیم یو چهار ساله باز   ستی آدمه ب هیدارم با   شهیباورم نم یوا  -

 را برداشتم. یسبز رنگ  نیو ماش  دمیخند

 م؟ یرو شروع کن یباز  یخوا ینم -

 برداشت.  یقرمز رنگ نی ماش  عیسر 
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 قان قان، من آماده مسابقم!  -

حضور او را دوست داشتم، بودنش  قتای با سامان مشغول شدم. حق ی به باز  یساعت چند
فراموش کنم و فقط   شدیکنم. باعث م  میهایبدبخت   ریکمتر ذهنم را درگ شدی باعث م

را   یمانند من تنها بود و کس  زیبود که سامان ن ن یا  یبرا  دیمهم باشد؛ شا میبودن او برا 
 نداشت! 

 *** 

و    کردیمهران در اتاق را قفل م   گری. دشدی من  بدتر م به روز دز موادم کمتر و حال روز 
نداشتم   ی چون اصال حال خوب کرد،یم  ی.  درواقع کار خوبدیایب شمیسامان پ  گذاشتینم

 ! کردمی و فقط آه و ناله م

از دوستان پزشکش   یکینظر مهران و  ری کامال قطع شده بود و فقط ز  نمیهروئ  مصرف
در اول مصرف لذت داشت،   نی و هنوز در اتاق حبس بودم. هروئ خوردمی را م میداروها 

  گرید یبعد از مدت  یبه وجود آورده بود، حت میرا برا ید یشد  یوابستگ یاما بعد از مدت
وجه به  چیکه به ه ییداغان کننده بود،   آزارها شیآن لذت سابق را نداشت و آزارها 

 !دیَارز ی لذت موقتش نم

را دور بدنم  میهابود.  دست  امان ی ب  میهاد  استخوان تخت برخاستم، در ی از رو 
ترک برداشته بود و مدام با زبان   یو بازوانم را سفت فشردم. لبم از خشک دمیچیپ
 سردم بود! یلیخ یلی. سردم بود، خکردمی م سشیخ

کز کردم. گهواره وار خود را   واریو کنج د   دمیچیتخت را چنگ زدم، پتو را دورم پ یرو  ی پتو
 لب گفتم: ری ن دادم و ز تکا

گم بشه و بره.  بذار از  ی کوفت نیهروئ  نیآ... آروم باش سوگند... آروم باش  بذار ا -
 ،یتونی . تو میگرد ی م  مانیو دنبال نرجس و نر  یری اون وقت م ، یدستش خالص ش

 !یتونی . من مطمئنم تو میتون ی تالش کن؛ تو م
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از سامان   ی بود که پرستار یانسالیزن م را،یآمد و بعد در باز شد. سم د یچرخش کل یصدا 
  دمیسامان را د  یچشم ریگذاشت. ز  میغذا و قرص را رو به رو  ینیرا به عهده داشت. س

 اتاق را ترک کرد.  یحرف چیبدون ه رای. سمدیکشی که از کنار در به داخل سرک م

و با لرز شروع به خوردن غذا کردم که  بهتر شد   یقرصم را خوردم. حالم اندک انهی وحش
 ام را جلب کرد:آرام سامان   توجه  یصدا 

 ؟ یدی چرا جواب نم یسوگل ،یسوگل -

و با    دمیکش  یقیدادم و نشستم. نفس عم  هیدرد خود را به در رساندم، به آن تک با
 گرفته گفتم:  ییصدا 

 ؟ ی ج... جان سوگل -

 داره. دیشد یکه سرماخوردگ گفتی چرا حالت بده؟ مهران م -

 دادم.  هیکردم و سرم را به در تک یاسرفه 

 جون، سرما خوردم.  یآره سام -

 !یمهربون  یلیدوست دارم. تو خ یلیزود خوب شو، من تو رو خ -

 . دیاشکم جوش یچشمه  اریاختیب 

 دوست دارم سامان.  یلیمنم تورو خ -

 ! ینخور ایسرماخوردگ نیاز ا  گهی و د یب بشقول بده زود خو  -

 . دمیبه صورتم کش یبه تنم افتاد، با لرزش دست یارعشه

از   گهیسرماها نخورم! اصال من غلط بکنم د  نیاز ا  گهیخوب شم و د  دمی بهت قول م -
 سرماها بخورم!   نیا

 *** 
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مثل سابق   گری که د دانستمیرا خوب م  نیها از دستم در رفته بود، اما ا حساب روز   گرید
 !رفتی نم رونیاز سرم ب یااما فکر به آن ماده لحظه  کنم،ی نم نیهوس هروئ

 . دمیچشمانم د یچند روز بارها مرگ را جلو   نیا

از    یکه انگار در حال خورد شدن بودند. پتو عضو کرد ی درد م یبه حد م یهااستخوان  
خشک و ترک    ی هالب  ید. گاهبو دنیکه بدنم همواره در حال لرز   رایبدنم شده بود، ز 

 .آمدند ی اصال حساب نم میهاام سوزش داشتند، اما در برابر درد استخوان خورده 

بود، اما هرچه بود گذشت و به مرور   ای رؤ میخواب راحت برا یاقه یبودم و دق خوابیب  
 حالم بهتر شده بود. 

 .«  میآیم   رونی و ب شومی اتاق منحوس رها م نی از ا  گری د ی»به قول مهران چند صباح 

 *** 

قطع   اتی و  وابستگ یکنیمصرف نم ن یهروئ گهی که د هیادی سوگند خداروشکر مدت ز  -
رو که بهت دادم سر ساعت مصرف کن، اما روز به روز مصرف اونا رو   یی هاشده.   قرص 

 نیچون ترک کردن هروئ  ،یترک کن یکه تونست یشانس آورد یل یهم کمتر کن. تو خ
  گهید کنمی . خواهش مشیکنار  بذار یبود که تونست یبگم بدنت قو  دیسخته و با یلیخ

 رو داغون نکن. خب؟  تی سراغش نرو و زندگ

 ن سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.  پاسخ مهرا در

 .دمی گوش م یرو که گفت ییزایباشه، تمام چ -

  کی آمدم،  رونیماه از آن اتاق ب کی از اتمام صحبتم از جا برخاستم و بعد از مدت   بعد
نشسته   زش یراست به سراغ اتاق سامان رفتم، در زدم و وارد اتاق شدم. سامان پشت م

 من از بلند شد و به سمتم آمد. دنیدکه با  کرد ی م یبود و نقاش

 .دمی را بو  شیو موها  دمی تمام وجود سامان را در آغوش کش با

 ؟ ی ستین ض یمر  گه ی د یعنیحالت خوب شده؟  ،یسوگل -
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 تر در آغوشم فشردم. زدم و   محکم یلبخند

 . ییایب دنمیبرم. فقط قول بده که به د نجایخوب شدم و قراره از ا گهیآره، د -

 دار شد.آمد و چشمان سبز رنگش  نم رونیآغوشم ب از 

که   لدایتنهام. مهران و   یلیخونه خ  نی . به خدا تو اامیباهات ب خوامی منم م یسوگل -
 . تورو خدا من رو با خودت ببر.دهی م ری خانم هم که همش گ رایسم ستن،یاصال خونه ن

 کنه؟  یو با ما زندگ ادی پسر ناز هم ب ن ی اداره   یبیچه ع -

ادامه   ایدر شدم. سوف  یدر آستانه  ای و سوف  مایطرف صدا برگشتم که متوجه حضور س به
 داد... 

 ! شمونیپ ادیآقا پسر ب  نیا میشی هم خوشحال م یلیتازه خ -

 :دیزده پرس ذوق   سامان

 گه؟ ی خانمه راست م نیا  ،یسوگل -

 را به نشانه مثبت تکان دادم.  سرم

 ندارم. یاگر عمو مهرانت اجازه بده من مشکل  -

به طرفم آمد و در آغوشم  ا یسوف دم،یرفت. هر سه خند رونیبا سرعت از اتاق ب سامان
 .دیکش

. خوشحالم  ارمی دارم بال درم ی عنیچه قدر خوشحالم!  یدونی سوگند نم  یوا  ،یوا  ،یوا  -
 . یکه ترک کرد 

 و از او جدا شدم. دمی شک یقیعم نفس

 !ترم مطمئن باش من از تو  خوشحال  -

 . دیمرا در آغوش کش  مای مرتبه س  نیا
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 !یکنیمرتبه ترک م   نیداشتم. مطمئن بودم که ا مانی من بهت ا -

 به لب نشاندم. یجدا شدم و لبخند  زین ما یس از 

  یادآوریکنم. ]با    دایکار پ دیو نرجس بگردم، اما قبلش با   مانیدنبال نر  دیبا  گهیحاال د  -
 اون بتونه بهم کار بده. دی شا گمی مهران ادامه دادم[ به مهران م

 سامان با اخم وارد اتاق شد.  ن یسرش را به نشانه مثبت تکان داد که در همان ح  مایس

 .هیآره، فکر خوب -

 ر گردن سامان حلقه کرد.دستش را دو ایتخت سامان نشست و سوف  یرو  ای سوف

 کار رو به مهران بگو، چون نادر دم در منتظره!  انیاالن برو جر  نی سوگند هم -

ترک کردم.   لدایزدم و اتاق سامان را به مقصد اتاق مهران و   ینام نادر لبخند دنیشن با
 .دمیرا از داخل اتاق شن لدای  یخواستم در بزنم که صدا 

 خسته شدم!  گهیتر بره، ددخ  نیمهران  بذار سامان با ا -

 کالفه مهران آمد. یصدا 

سکوت کرد   یبرادر زاده ام رو دک کنم؟ ]اندک  شهی مگه م ؟یگی م یچ یفهمی م  لدای -
رو رد کنم و سوگند رو به عنوان پرستار سامان نگه   رای سم  هیبعد ادامه داد[ اصال نظرت چ

 دارم؟ 

! ینگهش دار یخوا ی. مادیتو از دختره خوشت م  دونستمی هه، من از همون اول م -
 و... ری برو اونو به عنوان زن دومت بگ ست،ین یباشه مشکل

 را قطع کرد... لدایحرف   ادیبا فر  مهران

خواهره، اون تو   کی من مثل   یسوگند برا  ؟یگی چرا چرت و پرت م لدا،یخفه شو  -
شد من    طورن یکمکش کنم. حاال که  ا خواستمی و من م دهیکش ادیز  یسخت شیزندگ

بره، تا سامان هم از افکار   فرستمی و سامان رو باهاش م کنمی سوگند رو پرستار سامان م
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لجن چقدر    یزندگ نیحفظ ا   یبرا یکاش بفهم ی ا تو راحت بشه!   یای خولیو رفتار مال
 ! گذرمی دارم از خودم م

تخت   یها به سرعت به اتاق سامان برگشتم. نفس نفس زنان رو صحبت   نیا  دنیشن با
 نشستم و گفتم: 

 !نینگ یزیباال... چ ادی... میب... بچه ها، االن مهران م -

 ود. اش آشفته باتاق زده شده و مهران به داخل آمد؛  چهره  در

و     کنمی خودم براتون خونه اجاره م ؟یپرستار سامان باش یخوا ی سوگند، تو م -
  اجی ات به پول احتکردن  خانواده  دایپ یتو برا یدر ثان کنم،ی رو پرداخت م هاتوننه یهز
 .یدار

کوچک بودن   لی را به دل  شانیهاو نادر قرار است  خانه  ای سوف  دانستمی که م ییآنجا از 
 بخرند، گفتم: یبهتر  یهم بگذارند تا خانه  یرا رو  شانی ها پول بفروشند و  

 یهم با من و سامان زندگ ما یازدواج کنه. اگر س خوادی م  ایسوف ،یدون ی خودت که م -
 ندارم.  یکنه مشکل

 ... یسوگند تو چ -

 را قطع کرد... ایحرف سوف  مهران

 زد و من باهاش موافقم!  یسوگند حرف خوب ن،یخانم صبرکن  ای سوف -

 گرفت.   واریرا از د اشه یتک   مایس

 منم که مخالفم!   نیاما ا  -

 گفتم:  مایجا برخاستم و در گوش س از 
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من باشه هم   شی تنهاست، اگر پ یلی. سامان هم خمیشی توروخدا نه نگو، آواره م مایس -
. هم من  کنمی فکر نم یو به اون کوفت شمی من با سامان سرگرم م یاون خوبه، حت  یبرا 
 کنم!  دایهام رو پتا گمشده  ادیکم پول دستم م  کی

 نشان از قانع شدنش بود!  نیسکوت کرد و ا   مایس

 

 بد  دیخوب، شا  دی : شازدهمی س فصل

 زدهم ی س فصل

 بد دیخوب، شا  دیشا

 

 

 

 *** 

و    دندیاز مناطق خوب تهران خر یکیدر   یو نادر واحد  ایبعد از برگشت من، سوف دوهفته
 .کردی م ی با آنها زندگ زیازدواج کردند، مادر نادر ن

با فاصله    یکه داده بود، واحد یو مهران طبق قول گذردی ها ماز ازدواج   آن  یماه  کی 
 یخانه زندگ کی و سامان در  مایاجاره کرده و من، س مانیبرا ای از خانه سوف ابانی خ کی
تصور   انیاطراف  م،یروی م رونیو سامان خوب است، هر وقت که ب ا می. رابطه سمیکنی م
 است.  شانی هارنگ مشترک  چشم  لیبه دل  دیاست، شا مانمادر سا  ما،یس کنندی م

 نامش عشق و عالقه باشد!«   دانمیم دی»هنوز محبت مهران در دلم است، اما بع 

  ییا که خود را به  گونه کنمی م  یاما سع رود،ی م  نیذهنم به سمت هروئ  یگاه هنوز 
 سرگرم  کنم تا از ذهنم خارج شود.
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 خرداد ماه نود و دو  اواخر

 *** 

نمانده.   یباق  شتریبه آخر دفتر متوجه شدم که دو برگه ب ی زرد رنگم را بستم. با نگاه دفتر
ثبت   میاتفاق زندگ  نیصفحه بهتر نی تا در آخر سمی به بعد کمتر بنو ن یگرفتم از ا  میتصم
 شود.

گذاشتم. بعد از جا برخاستم و تختم را مرتب   زمیم  یزدم و دفتر را درکشو یپوزخند
 بود، به طرفش رفتم. ده یتخت کنار من خواب یرو  مایکردم، س

 سر کار؟  یبر یخوای. نممهیپاشو. ساعت هفت و ن مایس ما،یس -

 . دیکش یاازه یرا باز کرد و خم چشمانش

 شدم... داریهوم، ب -

  م،یکردی م  یکه در آن زندگ یبرداشتم و از اتاق خارج شدم. واحد  زیم  یرا از رو   امی گوش 
 .  میرا به سامان داده بود گریبود و اتاق د مای من و س  اریاتاق در اخت ک ی دو اتاق داشت، 

کردم و به   یپر کرده بود ط یبزرگ  ید یدست کاناپه قرمز و ال س کی هال کوچک را که  
 شش نفره نشستم. یغذاخور  زی. سماور را روشن کردم و پشت مدمیانه رسآشپزخ

 ...یسالم سوگل -

 شدم. رهیتعجب به سامان خ با

 ؟ ی شد  داریب یزود  نیدلم، چرا صبح به ا  زیسالم عز  -

 روبه رو نشست. یصندل  یو رو   دی را مال چشمانش

 ! گهیشدم خب د داریب دونم،ینم -

 کردم.  یا خنده
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 خان برو دست و صورتتو بشور! پاشو، پاشو  تنبل  -

 . دیکش ییاازه یخم 

 بشورم؟  ییظرفشو    نکیتو س شهی م -

 اش کردم. حواله   ی اغره  چشم

 بشور... یخوا ی هر جا م -

 ازجا برخاست.  غرغرکنان

تو همون   رمی خب؟ اصال م یریغره مچرا  چشم   یاجازه بد یخوا ی م  یوقت یسوگل -
 . ییدستشو 

 وارد آشپزخانه شد.  مایس

 ؟ یسالمت کو سام -

 لب گفت:  ری ز  سامان

 سالم. -

 .مید یهمزمان خند زین ما یبعد از آشپزخانه خارج شد. من و س 

 ! میکرد یدق م  ای نبود بعد ازدواج سوف نیاگه ا  ییخدا نه،یریش یلیپسره خ نیسوگند ا  -

نان و   ز ین مای درست کردم. س یرا به نشانه مثبت تکان دادم، از جا برخاستم و چا  سرم
 گذاشت و سامان وارد آشپزخانه شد. زیم  یرا رو  ریپن

 ! امده ی خانم؟ حاال قشنگ مثل موش آب کش  یخوب شد سوگل -

 . دمیکنار کش  شیرا برا  یصندل

 و غرغر نکن. نیبش ایب -
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 نشست. زیداد و پشت م نیرا چ اشینیب 

سرکار رفت، بعد از آماده شدن خودم و سامان از خانه  مایاز خوردن صبحانه، س بعد
 و نرجس در آنجا بودند.  مانیبروم که قبال نر  یستیبه بهز  خواستمی . ممیرفت رونیب

 دم در منتظرمان بود.  آژانس

 سامان گفت:  م،یعقب که نشست ی صندل  یرو 

 م؟ یری کجا م میدار -

 .میکن دایخواهر و برادر من رو پ میری م  میدار -

 تعجب چشمانش را درشت کرد.  با

 ؟ یمگه خواهر و برادر دار -

 زدم.  یمحو  لبخند

 آره، دوقلواند.  -

 را درهم گره کرد. ابروانش

 ! یکنی م  یو با اونا باز  یکنی تو منو فراموش م انی اونا ب دونمی من م ،یسوگل -

 کردم. یصدا دار خنده

 ! ستنیو دو سالشونه، کوچولو که ن ستی دلم اونا ب زی عز -

 از گلش شکفت.  گل

 ! یکن داشونیخوبه. خدا کنه زود تر پ یلیپس خ -

 کردم.  یگرید خنده

 . یمرس -
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را حساب کردم و دست در دست سامان وارد   هی. کرا ستادیاز حرکت ا   نیبعد ماش یچند
. سامان خودش را به من   کردند ی م یباز  اطیبچه در ح یاد ی. تعداد ز میشد یستیبهز
 . ترکردک ی نزد

 ...یسوگل -

 جانم؟  -

 مدرسه است؟  نجایا -

 سالن را باز کردم.   یرا فشردم و در ورود دستش

 هست که بابا و مامان ندارن!  ییهابچه   یجا  نجایا -

 ست؟ ین شمیمثل من که مامانم مرده و بابام پ -

از پرسنل    ی کیو از   دمیکش یق ینداشتم به او بدهم. نفس عم یجواب  ستادم،ی حرکت ا از 
 : دمیپرس

 کجاست؟  تی ری اتاق مد دیببخش -

 سالن اشاره کرد.  یبه انتها زن

 . تی ری درش نوشته شده اتاق مد  یرو چ،یبرو، دست چپ بپ میمستق -

 سالن رفتم.   یلبخند تشکر کردم و به سمت انتها  با

 ؟ ی جوابمو نداد یسوگل -

 . خوب شد؟ ستنیمثل تو ن  نایا  ریهوف، نه خ -

  یرنگ یاو چشمم به در قهوه   دمیچیسالن پ چیسرش را نشانه مثبت تکان داد. در پ پکر
 و در زدم.   دمیکش  یقیحک شده بود. نفس عم  تی ری آن نام مد یافتاد که رو 

 داخل.  دی بفرما -
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نشسته بود، با ورود ما   زی با پوشش چادر پشت م  یرا باز کردم و وارد اتاق شدم. خانم در
 را برداشت و گفت:  نکشیع

   د؟ی سالم، بفرما -

  ییرا به خاطر شناسا  امیکه نام  خانوادگ ییدر دست سامان جلوتر رفتم. از آنجا دست
 نشدن توسط سازمان عوض کرده بودم، گفتم:

ه  پروشگاه سوال داشتم ک یها هستم. درمورد دو تا از بچه  یسالم. من سوگند احمد  -
 سالشون بوده.   شیبودن و اون موقع ش نجای ا  شیپونزده سال پ

 باال انداخت. ییابرو 

 نجان؟ یبعد پونزده سال هنوز ا نی فکر کرد یجد -

 . نید یاسمشون هم نپرس یشما حت -

 را در حدقه چرخاند.  چشمانش

کردن     دا یپ یبرا  حتینداره. از من به شما نص  یاده یفا دنشیپرس دونمی نه، چون م -
چون نه تنها   د،یکن دایرو پ گهیو دوسالشون باشه راه د   ستیب دیهاتون که االن با گمشده 

 !دیکن داشون یپ دیتونیهم نم  گهید ی هابلکه در مؤسسه  نجا،یدر ا

آن خانم حق داشت و من   دیاز اتاق خارج شدم. شا دیببخش کی و با    دمیرا گز لبم
 . کردمی اشتباه م

 کنم؟«   دایها را پهمه سال آن  نیبعد از ا  خواستم ی م ی د ی»جدا با چه ام 

 خارج شدم. یستی آلود از بهزاشک    یچشمان با

 نکن... هیگر یسوگل -

متوجه شدم    یبه صفحه گوش  یزنگ خورد. با نگاه امی جوابش را بدم که  گوش خواستم
 که مهران است.  
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 الو... -

 سالم سوگند، حالتون خوبه؟  -

 د؟ ی ممنون. شما خوب -

برگشته، االن خونه ماست و   هی. آرمان از روسنجایا  دیا یزنگ زدم که بگم ب ستم؛یبد ن -
 .نهیسامان رو بب خوادی م

 .دمی کش یقیعم نفس

 . میای باشه االن م -

زانو نشستم تا   یبه لب نشاندم و رو  یرا پاک کردم. لبخند میهارا قطع و  اشک  تلفن
 هم قد سامان شوم.

 ...یسام -

 هوم؟  -

 کرده بود.  تی زسرایبه او ن مای »هوم« گفتن س  نکهیا  مثل

 . یبش زیخونه عمو مهرانت تا  سورپرا   میبر  دیخبرخوب برات دارم، االن با  هی -

 باال انداخت.  یاشانه

 باشه!  یجالب زیاما فکر نکنم چ م،یبر -

قرار داشت، از جا   ابانیخ یکه در آن سو  یتاکس  دنیرا در حدقه چرخاندم. با د چشمانم
 برخاستم.

که مهران در آن اقامت   یبرج ی با توجه به حرف من جلو یتاکس یق یاز گذشت دقا  بعد
 . ستادیداشت ا 
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قر بود، که مهران در آن مست یابا آسانسور خود را به طبقه  ،یتاکس نهی بعد از پرداخت هز 
 . میرساند

 گفت:  یحوصلگی با  ب سامان

 کننده است.کسل   یل یخ نجایا  نجا؟یا می این شدی حاال نم -

 و زنگ در را فشردم. دمیبه سرش کش  یدست

 !یشی خوشحال م نجایا  میاومد   نکهیدلم؛ مطمئنم از ا زینه عز -

باز شدن در سرم را باال آوردم که  بالفاصله جا خوردم. مرد بلند قامت  و    یصدا با
داشت. از  یبه رنگ مشک ییو موها  رهیبه رنگ سبز ت یبود که چشمان یپوشخوش 

  نیتر از مهران بود، تصور کردم که ا و  جوان   سالهیکه چشمانش سبز و  حدودا س ییآنجا
 مرد حتما آرمان است.

بعد از چند لحظه   کرد،ی درهم  به پدرش نگاه م  ینداختم، با ابروانبه سامان ا ینگاه
 گفت:

 برم تو!  خوادی من دلم نم م،یبر نجا یازا  ایب یسوگل -

 .دیکش شیموها  نیب  یکالفه دست آرمان

 بغلم؟  یایمدت ب  نیبعد از ا  یخوای پسر بابا، نم -

 بلند پاسخ داد:  یبا صدا  سامان

  نیکه ا  یتو اگه بابام بود شناسم؛ی . من اصال تو رو نمبغلت امیب  خوادینه، دلم نم -
 ! یگذاشتیهمه مدت من رو تنها نم

را   شی ها گرفت. آرمان  لب  شیها را در پپلهبعد از اتمام حرفش بالفاصله  راه  سامان
 هم فشرد. یمحکم رو 
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و باهاتون   رمیگی . من شماره شما رو از مهران مدیدنبالش بر کنمیخانم خواهش م  -
 . میبذار  گهیقرار مالقات د  ه یتا   رم یگی تماس م

را به نشانه مثبت تکان دادم و با گفتن واژه  »چشم«  به سمت آسانسور رفتم تا   سرم
دادم. رفتار سامان   هیتک وارآسانسوری برسم. با اندوه به د نی زودتر از سامان به طبقه پا

بود که بعد از  ییجای بود، پس انتظار  ب دهیبود. او دوسال بود که پدرش را ند یمنطق
 ! ردیاو را بپذ  راحت یل یهمه مدت خ  نیا

  ی هاقدم  یپله نشستم. صدا  نیاول ی شدم و رو ادهیباز شدن در آسانسور از آن پ با
 .شدی م  ترک ی هر لحظه  نزد  شیپا  یبه لب نشاندم. صدا  یسامان که آمد، لبخند

 !سوزاندی هقش جگرم را مهق   یگرفت. صدا یلحظه بعد سامان در آغوشم جا  چند

من رو دوست نداره. مامانمو که     ایتو دن کسچیبدبختم.  ه  یلیمن خ ،یسوگل -
]دستانش را    ؟یوقت نبودش. حاال اومده که چ چی . بابامم که ]هق زد[ هدمیند وقتچیه

. اصال اگر تو  یتو مامانم باش خوادی دلم ممن   یتر دور گردنم حلقه کرد[ سوگلمحکم 
 ! تورو خدا تو مامانم باش! خوامینم ایرو تو دن کسچ یه  گهی من د   یمامانم باش

کودکانه سامان مانند    یها هق هق خود را خفه کنم. درد  یتا صدا فشردمی را محکم م لبم
 ! آمدندیبه قلبم فرود م یخنجر

 ؟ یمامانت بشه چ تی اگه قول بدم که سوگل -

کرده بود.   انیجمله را ب نیو ا ستادهیآرمان سرم را باال آوردم. کنار در آسانسور ا  یصدا با
 شد.  رهیسامان به سرعت سرش را باال آورد و با اخم به آرمان خ

 ؟ یچ یعنی -

 به لب نشاند، به طرفمان آمد و خطاب به آرمان گفت:   یلبخند محو آرمان

 مامانت شه؟   ت،یسوگل  ینداره، گفتم دوست دار گهید یعنی -

 تند تند سرش را به نشانه مثبت تکان داد و به آغوش آرمان پناه برد!  سامان
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 *** 

 روز بعد دو

مانده بود  پدرش   شیجا پسامان در  همان  م،یکه به خانه مهران رفته بود یهمان روز  از 
شدن   ریاز سامان گذاشتم، اما منکر درگ  ییجودل   یآن روز آرمان را پا یهاو من حرف 

 ! شدمیذهنم نم

سامان بود.    یو دلتنگ مان ی کردن نرجس و نر دایپ یبرا  ید یپر از  ناام میدو روز برا  آن
 مادر سامان بودم!   یکه به راست کردمی فکر م یگاه

بودم، دستم را دراز  دهیطورکه دراز کشم پاره شد.  همان رشته افکار  ،یزنگ گوش  یصدا با
 . دمینام مهران لب گز  دنیرا برداشتم. با د امی کردم و  گوش

 الو... -

 ؟ یسالم سوگند، خوب  -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 مکث کردم[ آقا آرمان چطورن؟  یخانم و ]کم  لدایسامان،  ؟یسالم، ممنون. تو خوب -

 .دیخند

 مکه؟  یحاج   یحاج  یو رفت  نجایا  یشما! سامان رو گذاشت ی های پرس. از  احوال یمرس -

خونه  نی ا  ی اگر بخوا ستم،ی پرستار سامان ن گهی کار کنم به نظرت؟ حاال که د یخب چ -
 و... کنمی م  یرو خال

 بودم! زبانم بند آمد. انگار الل شده  اشی عصبان   یصدا با

محض    ؟یدی م یمعن یب ی هاحرف   نیمن رو با ا   یسوگند! جواب شوخ هیچه حرف ن یا -
جا که اون نخواد شما  همون  یاطالعت بگم که اون خونه به اسم سامانه و تا وقت

 اما...  ،یستیپرستار سامان ن گهیدرسته که د  ،ی. در ثاندیمونی م
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 شد. یطوالن  یمهران کم سکوت 

 ؟ یگینم یزی الو، مهران چرا چ -

 .دی کش یقیعم نفس

 نجا؟ یا  یا یناهار ب یبرا  یتونی سوگند، م -

 باشه. -

 . خداحافظ. نمتیبی پس م -

 خداحافظ.  -

 به ساعت انداختم:  یاز قطع کردن تماس، نگاه بعد

 بود.  میو ن ده

تا ساعت پنج سر کار بود، حاضر شدم تا ناهار را درخانه مهران باشم.   مایکه س ییآنجا از 
آرمان و   یادآوری! اما با   کردیسرخوشم م   نم،یبیسامان را م  یبه زود نکهیفکر به ا  یحت

 که مهران قصد گفتنش را داشت، دل آشوب شدم.  یحرف

 *** 

 . دیدر را فشردم، در به سرعت باز شد و سامان در آغوشم پر زنگ

 ذره شده!  هیدلم برات   ،یسوگل -

 در آغوش فشردمش.  محکم

 ؟ ی نزد یزنگ خشک و خال هیاوال سالم، دوما اگه دلت تنگ شد چرا  -

 کرد و آرام گفت:  کی را به گوشم نزد دهانش

 ! شهیبرا هم یشی مامانم م یبابام گفت بهت زنگ نزنم، گفت به زود -
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درست از آب  درآمده بودند. سامان را از  میهافکر  نکهیقلبم شدت گرفت، مثل ا ضربان 
 . میخود جدا کردم و دست در دست هم وارد خانه شد

  ییهابا  اخم زین لدای. کردندی مبل دو نفره نشسته بودند و پچ پچ م  یو آرمان رو   مهران
 مبل تک نفره نشسته بود.  یدر هم رو

 آمد.  شوازمیخاست و با لبخند به پاز جا بر دنمیبا د  مهران

دم در؛  چون سامان َازمون خواسته   میومدی. ببخش نیسالم سوگند جان خوش اومد  -
 بود!

 نداره.  یبی!  عهیچه حرف ن یسالم،  نه بابا ا  -

 .نی سالم سوگند خانم، خوش اومد -

 . دمیآرمان دزد رهی نگاهم را از نگاه خ 

 ممنون.  -

 از جا برخاست.  یلیمی با  ب لدای

 . نیبفرما بش ،یخوش اومد  -

  لدایکنارم نشست.   زیآن نشستم، سامان ن یبه طرف مبل سه نفره رفتم و رو نهیطمأن با
 آوردن از جا برخاست.  یچا  یبه بهانه

 نشست. اشی قبل   یبا لبخند سرجا مهران

ازت  خواست ی چون آرمان م نجایا  یایازت خواستم که ب نی ا  یراستش سوگند، برا -
 تشکر کنه. 

 شد.  رهیخ یزعسلیو به م   دیکش شی موها نی ب یدست آرمان
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ازتون تشکر کنم.  دیکه مراقب سامان بود  یمدت  نیبابت ا  خواستمیسوگند خانم م -
اسم   کسرهیو   برهی لحظه شما رو ازخاطر نم هیکه  نی سامان خوب بود یشما اونقدر برا 

 شما رو زبونشه! 

 یشدم که به پر رنگ رهیپشت دستم خ اهیس دیکردم و به تتو خورش س ی زبان لبم را خ با
 سابق نبود، اما کم رنگ هم نبود! 

  یو هر کار  زهی عز یلیمن خ ی . سامان براهیرابطه من و سامان قلب  ن،یشما لطف دار  -
 نکردم!  یبوده؛ هر چند کار خاص امفه یبراش کردم  وظ

 دقه چرخاند.نامحسوس چشمانش را ح آرمان

 .دیکنیم   یشکسته نفس -

 کرد.  یکوتاه  یخنده  مهران

کن،  ی! ]خطاب به سامان گفت[ تو برو تو اتاقت باز نیپاره کرد  کهیتعارف ت یلیخ گهید -
 . باشه پسر خوب؟ میحرف بزن یکم میخوای ما بزرگا م

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد و رفت.   یلیمی با  ب سامان

 خطاب به من گفت:  مهران

  یو نه سالشه.   داروساز   ستیتره و بسوگند، آرمان برادرم سه سال از من  کوچک  -
 یخوب ی روح طی . تا حاال هم شراکنهی م  تیر یمد  هیخونده و شعبه شرکتمون رو تو روس

  اشی قبل  یتعارف کرد و سر جا یبا اخم چا  لدایاز سامان نداشته. ] ینگه دار یبرا 
که تو با آرمان آشنا   نهیا  یبرا  دار ید نی داد[ ا امهو اد دیکش  یقینشست، مهران نفس عم

 ! یبه  درخواست ازدواجش فکر کن یبود لی و اگر ما یبش

م مهران   باز هم از صراحت کال  ست،ی چ یبرا  داری د نیا  دانستمی از قبل م  نکهیا با
 خوردم! جا

 ام کرد.حواله   یو نگاه  دیرا نوش شیاز چا   یاجرعه  آرمان
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خاصه! دو ماه وقت   یلیمن خ  طی . راستش شرانی جا خورد یلیکه شما خ دونمی من م -
شما تنها  نیب نیبرگردم. ا  هیدارم تا ازدواج کنم و به همراه همسرم و سامان به روس

که شما    دم یاز مهران شن یبهش داره. در_ ثان یقلب  دی که سامان عالقه شد  نیبود یکس
. حاال من شخصا ازتون تقاضا  نیندار  یمشکل ه یدر روس یزندگ یو برا  نیبلد  یسیانگل

 ! دیفکر کن شنهادمیپ رو کنمی م

به   دمیشد یرا در هم قفل کردم و آب دهانم را قورت دادم.  »من منکر وابستگ دستانم
ازدواج با آرمان فرصت   دی شا یبعد از آن همه سخت گریو از طرف د شدمی سامان نم

نگاه آرمان مرا   یو گاه سرد  میبه هم نداشت ی.  هرچند که مهرشدی م  یتلق یعال
 به مهران نداشتم!  یی اژه یحس  و   گرید  یاز سو  ترساند،ی م

 شده بود که مهران گفت:  یطوالن  سکوتم

 . برو خونه فکر کن و بعد جواب بده! یاالن جواب بد ست یسوگند الزم ن -

 شدم. ریو سر به ز  دمیپوزخندم را گرفتم، لب گز یجلو

و عاقالنه    ستیازدواج عاشقانه ن هیازدواج   نی ! ا ستینه مهران، الزم به فکر کردن ن -
باعث آرامشم  یکم  نیا ن، یاست. مطمئنم تو از گذشته من با آقا آرمان صحبت کرد 

 تنها باشم!   یکم دی. جواب من مثبته؛  اما با شهی م

 آرمان مواجه شدم. رهیو خ احساس ی را که باال آوردم با نگاه  ب سرم

 میتصم  نیکه از ا کنمی م یمن کار   دیئن باش. مطمنیگی سوگند خانم شما درست م -
 !دینش  مونیعاقالنه پش

حرفش   ن ی ا  دنیچرا پشتم با شن دانمی اما نم کرد،ی دلم را آرام م دیحرفش با  نیا  قاعدتا
 گرم نشد! 

 برداشت.  یچا  یوانیل  لدای

 د؟ ی. چطوره فردا ناهار رو باهم باشدیهردوتون موافق  نکهیخب مثل ا -
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 نگفت، اما آرمان خطاب به من گفت:  یزیجا خورد و چ  مهران

 ه؟ ینظر شما چ -

 را به نشانه مثبت تکان دادم.  سرم

 . ستی ن یچشم، مشکل -

 گفت:  لدا یخطاب به   آرمان

 ! یعالقه داشت یلی. تو که به کارت خ یمزونت رو فروخت  دمیشن لدا،ی یراست -

 تکان داد.  یسر یتفاوتی با  ب لدای

 ! نیاز کار خسته شده بودم. هم گهید -

 *** 

بودم و به   داریصبح ب یدر خواب بود، اما من تا حوال مایکه به خانه برگشتم، س شب
و    نیکه ازدواج با آرمان بهتر  دمیرس جهینت نیبه ا  تی. درنهادمیشیاندی مبهمم م  ندهیآ

 بود.  ریکه داشتم انکار  ناپذ  یاکردن است، اما دلشوره  یبهتر زندگ یراه برا  نیآخر

بهتر   لیدل  نی بود به هم شی و به پنجره نگاه کردم؛ هوا گرگ و م دمیکش یقینفس عم 
  رونیدانستم که بخوابم، چون قرار بود فردا به صرف ناهار به همراه سامان و آرمان ب 

 بروم. 

 *** 

به ساعت متوجه شدم که ساعت ده صبح   یو از جا برخاستم. با نگاه  دمیکش یاازه یخم
که از  ییو صدا یرا از تخت خال نیدر خانه بود، ا  مای است. آن روز جمعه بود و قاعدتا س

 متوجه شدم.   آمدی آشپزخانه م

و با لبخند    ختیر ییچا  وانی ل مایاز شستن دست و صورتم به آشپزخانه رفتم. س بعد
 گفت:
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 . ریصبح بخ -

 صورتش نشاندم.   یرو  یازدم و بوسه  ی لبخند  متقابال

و    یسرکار بود قدرن ی مدت  ا نی ا  مای س ینشستم[ وا  زی]پشت م ریصبح تو هم به خ  -
 دلم برات تنگ شده!  دمت یکم د

 نشست.  زی بند پشت م مین یلبخند  با

 اش. خونه   میناهار بر یزنگ زد و گفت امروز برا  شبید ای سوف  یسرم شلوغ بود، راست -

 . دمینوش یچا  یا را قورت دادم و جرعه ریننان و پ لقمه

 .امیب تونمی من نم -

 باال انداخت. ییابرو 

 چرا؟  -

 شدم. ره یسبز رنگش خ  یها و به  چشم  دمی کش یقیعم نفس

 طعم آرامشو بچشم!  خوامی خسته شدم. م یوقته که از زندگ  یلیمن خ ما،یس -

 نگفت که ادامه دادم... یزیچ

  یوابستگ ا ی  شتریمتوجه شدم که حسم بهش عالقه نبوده، ب دمیکه مهران رو د یاز وقت -
 بهش داشتم.  بانیپشت  هی  دیشا ایاسطوره   هیبوده که من به عنوان   یحس  ای

 .دی نوش شی از چا  ییانگفت و فقط  جرعه   یزیباز هم چ مایس

 خوادی م ن ی ا  یکه رفتم خونه مهران، آرمان به من درخواست ازدواج داد. گفت برا روز ید -
ناهار هم قراره با آرمان و   یبا من ازدواج کنه که رابطه من و سامان باهم خوبه. امروزبرا

که آرمان من رو به عنوان پرستار    یکنی . مطمئننا تو هم مثل من فکر مرونیسامان برم ب
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  طورنی . اشهی داده م امیبه  زندگ  یسر و سامون  هیباشه  یخواد، اما هرچی اش مبچه
 ست؟ ین

 سکوت گفت:  یدستش را دور فنجانش حلقه کرد و بعد از اندک مایس

  هیازدواج تو با آرمان عاقالنه است، اما    یدرست، حت یکه تو گفت  ییهاتمام  حرف  -
با آرمان کنار   یتونیداره؟ به نظرت م یازدواج سرانجام  نیکه ا  نهیاونم ا مونهی مسئله م

 یزندگ دونمی که دارم، م یمحدود اطالعات  نی، اما با هم دمید من که اونو تا حاال ن ؟ی ایب
کرده و   یتنها زندگ  یاگه ید زی هر چ ای  یافسردگ ی ها از رو مرده و مدت  شکه زن یبا مرد 

 داره!  یبه تو بستگ نیاش رو تنها گذاشته سخته! باز اپسر پنج  ساله 

 بود.  یمنطق مای س  یهاکردم، حرف  س ی زبان لبم را خ با

 کار کنم؟  یبه نظرت االن من چ -

 داد. هیتک  اشی باال انداخت و به صندل یاشانه

. تنها راه  شی کن بشناس ی سع ،یکه قراره با آرمان داشته باش ییها مالقات    نیتو ا -
 !نهیهم

 و لبخند زدم. دمی کش یقیعم نفس

 . یکنی به جات کمکم م یها ی با راهنما شه یتو هم ،یمرس -

که بعد   دمی و فهم  رانیا  میبرگشت ی[ وقتدیکش یقی ! ]نفس عمیتو تنها دوستم فمه،یوظ -
ازدواج کرده و به کشورش    اشی روس  یاز مرگ پدرم، مادرم سه سال بعد با  پسرخاله 

 بود که من رو سر پا نگه داشت!  ای سوف یبرگشته، فقط حضور تو و مهربون  هیروس

 حقش نبود!  یزندگ نیبود و ا  رینظیب  مایبود که س نیا  دیکه به ذهنم رس یزیچ تنها

 

 آدم خوب  کی چهاردهم: مرگ  فصل
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 چهاردهم  فصل

 آدم خوب  کی  مرگ

 

 

 

 *** 

  یو نگاهم را حول فضا دمیکش یقی را فشردم و وارد رستوران شدم. نفس عم فمیک دسته
 افراد حاضر آن خانواده بودند.  شتریچرخاندم که  ب  یرستوران سنت

 ها چرخاندم. ند سامان سرم را به سمت چپ رستوران، کنار پنجره بل یصدا با

 !می نجایما ا  ؛یسوگل -

و    زیها نشسته بودند مکه آن  یها رفتم. قسمتام را گرفتم و به طرف آن خنده   یجلو
 زدم.  یلبخند  دم،ی ها که رسآن  زیقرار داشت. به م یصندل

 سالم. -

 ز جا برخاست. با ذوق به آغوشم پناه برد، آرمان ا سامان

 . دیسالم سوگند خانم، خوش اومد -

 ممنون.  -

کنار خود  زیمقابل آرمان نشستم و سامان را ن  یصندل  یرا از خود جدا کردم، رو  سامان
 برداشت و دور گردنش گذاشت.  زی م یاز رو   ینشاندم. سامان دستمال

 اد؟ یبهم م ،یمامان سوگل -

 . دمیگز  لب
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 .زمیآره عز  -

 آور را شکست.آرمان سکوت   خفقان  یاز مدت بعد

 !شهیترم که رابطه سامان روز به روز با شما بهتر م و  خوشحال  دیخوشحالم که اومد  -

 .دی ما رس زی نگفتم که گارسون به م یزیزدم و چ یاجبار لبخند

 د؟ یدار  لی م یچ -

 .دیرا به هم کوب شی هادست   سامان

 .خوامی من جوجه م -

 خطاب به من گفت:  آرمان

 د؟ ی دار لی م  یشما چ -

 منم مثل سامان. -

 تکان داد.  یسر آرمان

 .دیجناب سه پرس جوجه با مخلفات لطف کن -

 چشم. -

تعجب داشت که چرا   یشروع شد، جا  یآوررفتن گارسون باز هم سکوت  سرسام  با
 مرتبه من سکوت را شکستم و گفتم:   نیساکت شده بود. ا   زیسامان ن

 ...نیبرگرد  هیبه روس د یزود با یلیکه خ نیگفت روز ی آقا آرمان. شما د -

عقده ساده، البته    هیزودتر تموم بشه تا بعد از   ییجلسات آشنا نیا دمی م حیبله، ترج -
عد از گرفتن اقامت شما که ب مونهی فقط م ه،یروس  می. بعد از اون بر نی اگر شما موافق باش

 انجامش داد.   شهی ازدواج راحت م

 تون کامله. درمورد عقد ساده هم موافقم. برنامه  -
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 را غنچه کرد و با اخم گفت:  شیهالب   سامان

 لواسون!  میرفتی م لدا یما هم با مهران و   کاشی ا  آرمان،  -

 باال انداختم.  ییابرو 

 رفتن لواسون؟  -

 تکان داد.  یسر آرمان

بار  هی حتما   هیروس میبر نکه ی]خطاب به سامان ادامه داد[ قبل از اآره، صبح رفتن.  -
 لواسون. میری م

تر  و حس بدم  سامان   گرم  ی ها طنت یبا ش نمان یب ی. فضا میغذا سکوت کرد  دنیرس با
 به آرمان کمتر شده بود!

برساند و زمان   ایساعت سه بود. قرار بود آرمان مرا تا خانه سوف  بایتقر  میرا که خورد  ناهار
 .می رفت نگیو به طرف پارک   می. از در رستوران خارج شدمیکرد   نییرا تع  یقرار بعد 

 آقا آرمان بابت ناهار ممنون. -

 آرمان، سامان جواب داد:   یجا به

 آقا آرمان؟  یگی اما چرا به آرمان م ،ینوش جونت سوگل  -

 آرمان با خنده سامان را بغل کرد.  دم،یب گز ل باخنده

 آرمان؟  یگی پدر سوخته، به من م -

 باال انداخت.  ییابرو  سامان

 بگم، بگم مهران؟  یاسمت آرمانه پس بهت چ -

 تکان داد. ی با خنده سر آرمان

 نداره!  دهیبحث کردن با تو فا -
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 .ستادی آرمان از حرکت ا ،یرنگ یبه سمند زرشک دنیرس با

 بهم داد! نشویلطف کرد ماش  لدایندارم،  نی ماش رانی من تو ا  -

 انداختم.  نیبه ماش ینگاه

 دستشون درد نکنه. -

 جلو نشستم.  یصندل یرا باز کرد. با خجالت رو  نیدر ماش آرمان

 جلو آورد و گفت:  های صندل نیرا به حرکت  درآورد. سامان سرش را از ب نیماش آرمان

 رون؟ ی ب میبر یای فردا شبم م ،یمامان سوگل -

 خواستم جوابش را بدهم تلفن آرمان زنگ خورد.  تا

 بله؟  -

- ... 

 آرمان به نشانه اخم درهم گره خورد.  ابروان

 بله خودم هستم و شما؟  -

- ... 

 افتاده.  ی آشوب شدم، حس کردم اتفاق بد دل

 حالش خوبه؟   ؟یک -

- ... 

 . دیبا دست به سرش کوب آرمان

 ام؟ یخدا! من، من االن کجا ب ای -

- ... 



 اه یس  دیخورش

241 
 

 لب گفت:  ری سرش را تکان داد و ز   ناباورانه

 ؟ ی قانون یپزشک -

- ... 

 :دمیپرس رت یتلفن از دستش افتاد و چشمانش پر شد. با ح آرمان

 شده؟   یآ... آقا آرمان. چ -

 فرمان گذاشت.  ی را رو سرش

 مهران... -

 نام مهران شوکه شدم. دنیشن با

 ؟ ی مهران چ -

 نگفت.   یزیچ

 زدم. داد

 شده؟  یمهران چ  ؟ی مهران چ -

 زد:  ادیفرمان برداشت و فر  یرا از رو  سرش

 مهران ُمرد!  -

 هان؟  -

 . شدیاز حلقم خارج نم  ییاما صدا شدی دهانم باز و بسته م یشدم، مثل ماه شوکه

 به من کمک کرده بود، ُمرد؟  یمراحل زندگ نی ترکه در سخت  ی»مهران، کس 

   شود؟« یمرگ آسان شده؟ اصال مگر م  قدرن ی! چرا  ا یراحت نیهم به

 ؟ یگی نم یزی سوگند، سوگند... چرا چ -
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 ُمرده؟   یچش شده؟ ک یآرمان سوگل -

که از   یکردم. آرمان با اندوه ستن یآمدم و شروع به گر  رونیکه خوردم، از بهت ب یلیس با
  هیگر  یهق هق من و صدا   یراند. صدا  یقانون  یبه طرف پزشک د،ی باری م  شیسر و رو 

 .دیچیپی م نیبود که در ماش ییآرمان و سامان تنها صدا 

  دنی. با رسزدی م  یدیکه رنگ دستانش به سف یدر حد  فشرد،ی فرمان را محکم م آرمان
 شد!  لیتبد  نی قیها به شک   ،یقانون یبه پزشک

به شهر  د یخر یمانده بود و مهران برا  الیدر و  لدایبه لواسان رفته بودند.  لدایو   مهران
 در راه رفت!  ای آمده بود. معلوم نبود در راه برگشت در دره افتاده بود 

  یها ساعت تنها نشانه  کی و  یی شناسا رقابلیجنازه سوخته  غ کیسوخته بود.   نشیماش
مثل   یمرگ مهران بود. سخت بود، سخت بود باور مرگش. درد بود حس نبودن آدم خوب

 .کردی خرج م یهمه مهربان یمهران که برا 

که باور مرگ   دمیرسیباور م  نی به ا شتریبودم، ب یکه در پزشک قانون یابه لحظه  لحظه
 سخت است و وقوع آن آسان! 

 *** 

 صبح روز بعد )بهشت زهرا(  

که مهران را پوشانده   یرنگ دیکفن سف  دنیاما با د کردم،ی ام در گلو خفه مهقم را مد  هق
اشک کنار قبر  یابدون ذره  لدایاز کف دادم و هق هقم صدا دار شد.   اریبود، اخت

 شده بود.  رهی نامعلوم خ  یانشسشته بود و به نقطه

  ای  کرندیم  هیگر   ای  انشانیآشنا هی. بقزدی چنگ م ن یدو زانو افتاده بود و به زم یرو  آرمان
 بودند. لدایمراقب حال آرمان و 

 مهران را داخل قبر گذاشتند.  
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نامش را صدا   خواستمی افتادم، هرچه م  نیزم ینفسم بند آمد و با زانو رو  یا لحظه یبرا 
 . شدیکنم نم

 مه...مهر... -

 !شدی اما نم ستم،ی آلود کمکم کردند تا سرِپا بااشک   یبا چشمان مایو س ای سوف

که مرا    یاد یکه غول اعت یاها کمکم کرده بود، فرشته که بار  یافرشته بود، فرشته  مهران
فراموش کنم، فراموش کنم همه   خواستی. دلم م دیکش ریکرده بود را به زنج ری اس

خون   شدند ی و باعث م دآمدنی که همچو خنجر به مقصد چشمانم فرود م یی هایخوب
 کنم!  هیگر

 آب رو بخور. وانی ل  نیا ا یسوگند، سوگند ب -

 زد.  خی شروع به گذاشتن سنگ قبر کردند، تنم  یآب را به من داد. وقت مایس

شود. به   داریب اشی تا قبل از آن انتظار داشتم معجزه شود و مهران از خواب  ابد  ییگو
 دادم.سرم را تکان   یکیستریچنگ زدم و ه  نیزم

   هیبه ثان هینه، نه، مهران نمرده. اون آدم خوب نمرده. ]حدقه چشمانم ثان -

 ! دشیتو قبر. نه، نگذار دشی[ نگذارشدی گشادتر م 

که  یداشت زمان  دهینزنم، اما چه فا بیمرا گرفته بودند تا به خودم آس مایو س ای سوف
 وجودم تکه تکه شده بود. 

 که از  یااسطوره بود؛  اسطوره   کیکه  یمهران، مهران یداشت! وقت دهیفا چه

را   میتیآموز ها  دانش ده  لی تحص نهیکه هز یابرادرش مراقبت کرده بود؛  اسطوره  پسر
 انجام داد.  یادیز  یمن کارها یخوشبخت یکه برا یا اسطوره   کرد؛ی تقبل م

 زد: ادی تکه سنگ قبر را گذاشتند. آرمان با تمام وجود فر  نیآخر یوقت
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مهران، داداش من   گمی من م  ن؟یذاری مهران نمرده، شما براش سنگ قبر  م گمی من م -
 ... های لعنت ن یز ینمرده. خاک نر

غم مرگ برادرش   نیبار سنگ ری که ز  یمرد   دنیترم کرد، د حال و روز آرمان  داغان   دنید
 سخت ، درد ناک و هولناک بود!   کردی کمر خم م

 شد... تمام 

 شد!  بشیقبر در بهشِت زهرا نص ک ی ا،یمهران تمام شد و از تمام دار و ندار دن یزندگ

 که وقوع مرگ آسان و باور آن دشوار است!  دمیباور رس نیمن باز به ا  و

 *** 

رمان  گذاشتم. مهسا، دختر عمه آ  زیم  یرا به آشپزخانه بردم و رو یخال ییچا  ینیس
 : دیپرس

 خوردن؟  یی سوگند همه چا  -

 گرفته گفتم: ییکردم و با صدا   یاسرفه   میصاف شدن صدا یبرا 

 پر کن تا ببرم. گه ید ینیس هینه،  -

زنگ   ن یها کرد. با شندگذاشت و شروع به پر کردن آن  ینیس یرو  یزی تم یها وان یل
 را دادم.  ایدرآوردم و جواب سوف  امی مانتو  مشک بیآن را از ج ،یگوش

 الو... -

 سالم سوگند.  -

 شده؟  یزیسالم. چ -

. اگر اجازه  سهیخونه ما وا  خوادینم گهی و م کنهیم  یتابی ب  یفقط سامان کم زم،ینه عز -
 . کنهی م یتابی تو باشه کمتر  ب شیاونجا مراقبش باشم. پ  امی خودم هم با سامان ب یبد
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 .دمی کش یقیعم نفس

 . ارشیاشه بب -

 .نمتیبی . مزمی خداحافظ عز -

 خداحافظ.   -

 را که قطع کردم مهسا گفت:  تماس

برم کمک   دیهم بزن، تو اتاقشونه؛ من با  لدایبه   یسر هی یبری رو م هایی چا  یدار -
 . کنهی مامانم که داره حلوا درست م

را به  ی وارد  هال شدم. چا  ینیبه نشانه مثبت تکان دادم و بعد از برداشتن س یسر
  ر یبه طرف آن رفتم. تصو فونی آ یکه نخورده بودند تعارف کردم. با بلند شدن صدا  یکسان

 شد. با استرس گفتم:  ان ی دو افسر در صفحه نما

 د؟ ی بفرما -

 نجاست؟ یا ی د یسالم خانم، منزل جناب آرمان شه -

 جاست.  نیبله هم -

 . نی پا انیب د یلطفا بهشون بگ -

 . دمیگز  لب

 ؟ ی چ یبپرسم برا  تونمی م -

 د؟ یدار یشما باهاشون نسبت -

 بله من نامزدشون هستم.  -

 !ن ی پا انیب دیبهشون بگ ترع یلطفا هرچه  سر  م،یرو دار  شونیما حکم جلب ا -
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از دستم افتاد. با وحشت به عقب برگشتم، مهنا، دختر    فونیکه آمد، آ یغیج یصدا با
 افتاده بود. نی زم یدر حمام رو  یعمه آرمان در آستانه 

 خو... خون... -

  یبیکف حمام تضاد عج ید یخون با سف یسرعت خود را به در حمام رساندم. قرمز با
 داشت. 

 افتاده بود، هولناک بود.که داخل وان   پوش ی زن  مشک جانی جسم  ب ری تصو

ضربان   یی گو  افتاد،ی م  نیاش به زمبود قطرات خون از رگ  پاره  رونیکه از وان ب یدست
 و خود را به وان رساندم.  دمیکش نیزم یرا رو  م یها. با وحشت  قدم کردی قلبم را کند م

  نی. آخرشده بود.. رهی نامعلوم خ یادر وان  لبالب خونابه، که به نقطه لدایباز  چشمان
  نیسست  شد و به زم میچشمانم بسته و زانو_ ها   رای خاطردارم، ز بود که  به  یری تصو

 افتادم! 

 

 ی نیری ش کیپانزدهم: آغاز   فصل

 پانزدهم  فصل

 ی نیری ش کی آغاز 

 

 

 

 *** 

 تهران / رانی . ا1397اواخر اسفند سال  –سال و نه ماه بعد  پنج
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امروز خسته شده   قتای کردم. حق زانیآو یچوب لباس یچادر از سر گرفتم و رو یخستگ با
  دانستیبودم. خودش خوب م  دهیچرخ دیع دیخر  یقدر که به دنبال سامان برابودم، آن 

 به خانه دوستش رفت.  لیدل  نیام و به همکه از دستش خسته شده 

و دست راستم را باال   دمیکاناپه دراز کش یرو  میهابدون عوض کردن  لباس  ،یخستگ با
 نرفته بود! نیمحو شده بود، اما از ب اهی س دیآوردم. خورش

پاک نشده،  دیخورش ن یکه ا  یتا وقت کردمی فکر م بینبودم، اما عج یخرافات آدم
 من ادامه دارد!  یها یبدبخت

 در آن ننوشته بودم.  یزیها بود چدفتر زرد رنگ افتادم که سال  ادیبه  یصورت ناگهان به

  سم،ی را بنو ام ی اتفاق  زنندگ نیتر در دو صفحه آخرش  خوش  خواستمی بود که م مسخره
از جا   یناگهان مینداشت. با تصم یبار من خوشنکبت   یزندگ  نیاما افسوس که ا

رنگ   یا قهوه  زیدفتر را پشت م فراوان، یهابرخاستم و به اتاقم رفتم. بعد از جستجو 
 . افتنمی

نشستم و بعد از برداشتن قلم شروع به   زی شود، پشت م زیتا تم دمیبه جلدش کش یدست
 کردم که بعد از مرگ مهران اتفاق افتاد. ینوشتن اتفاقات نحس

 . ختیرا بهم ر میبود که زندگ ی و حبس آرمان دو اتفاق  لدای یخودکش

به گفته مهران مرحوم به او نداشت؛  بعد از مرگ مهران در   یاحساس  چیکه ه ییلدا ی
 کرد!  یمجلس ختمش خودکش

چشمم است، درست مثل چشمان  سبز مادرم که به  یچشمان بازش جلو  ریتصو  هنوز 
  ی داروها یشده بود. آرمان به جرم قاچاق مواد مخدر ال به ال رهیمعلوم خ نا   یانقطه

 شرکتش به زندان افتاد.

  نیکه از آرمان در ا یبود. با شناخت طورن یرمان پاپوش بود، از نظر منم  همگفته آ به
پاپوش ساخته  شیو حتما برا   دیگوی که دروغ نم دانستمی کرده بودم م دایها پسال 

 بودند!
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  راینداده؛ ز  وهیها در دلم جوانه زده، اما هنوز مسال  نی که در ا میاز مهر آرمان بگو  اما
. تمام اموال او و مهران مصادره شد. بردی د و دو در زندان به سر مآرمان از همان سال نو

سمند   ن یو به اسم سامان است و ماش میکنیم   یخانه مانده که در آن زندگ نی فقط ا
 ! لدای

بعد   دیآرمان، امروز و فرداست که آزاد شود و شا  ت یاز گذشت شش سال از محکوم بعد
 ! میاز شش سال با هم ازدواج کن

ها صاحب  سال بعد از مرگ او،  آن   کی که مادر نادر فوت شد و  می و نادر بگو  ای سوف از 
  یها پا به پاسال  نیدر ا  مایکه حال چهار سال دارد، اما س  ای سوف ییبا یدختر شدند به ز 

را گرفت و به عنوان مهندس    اشسانس ی ها درس خواند، لسال   نی. در ادیکش یمن سخت
هنوز ازدواج نکرده و به گفته   مایبود. س اشیکه قبال  منش کندی کار م یدر همان شرکت

 کند. یتا آخر عمر تنها زندگ  خواهدی خودش م

  ییفقط به دنبال تنها گریکه د دهیغم د اشی قدر در  زندگو سه ساله  آن  یس  یما یس
 است! 

  ری احسان)کاروئل(، ام ری بود که به دنبال برادر ام نی اشش سال   نی در ا  مایس  گرید کار
 ها بدهد. احسان را به آن   ریبگردد تا خبر مرگ ام اتیحافظ ب

از مرگش مطلع شود و دست    زیبوده تا برادرش ن  احسانر ی خواست  ام نیا  مایگفته س به
 از انتظار بردارد! 

 به خودم... میبرس

ام. سامان کالس  شده  اریمادر تمام ع کی ها سال   ن یام    و در اساله  یحال حاضر س در
 پسرم است. قتا ی چهارم است و االن حق

 ! شوم یآمدنش دل آشوب م رید قهی دق کی که از   یپسر

 *** 
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صفحه  ن یداشتم که در آخر دیهنوز ام دیننوشتم. شا گرید دم،یصفحه آخر که رس  به
 ثبت شود!  یخوش یخاطره 

  ای لیسامان تا شب در خانه ا دانستمی که م ییگذاشتم. از آنجا  زیم  یدر کشو را بستم دفتر
لقمه نان و    کی ناهار شدم و بعد از خوردن  الیخیب  برد،ی به سر م اش ی میدوست صم

  یعسل زیم  یرا از رو یبلند شد. گوش امی زنگ  گوش یکه صدا  دمیکاناپه دراز کش  یرو ریپن
 .دبو ایبرداشتم، سوف

 الو.. -

 ؟ یالو، سالم سوگند. چطور -

 و نادر خوبن؟   کای را ؟ ی. خودت چطورزمیعز  یمرس -

 اوناهم خوبن. چه خبر؟  -

 .دمی کش یقیعم نفس

  نیخسته شدم از بس که ا  یلیخ  م،یر یلباس بگ دشیع یبرا  میامروز من و سامان رفت -
 بچه سخت پسنده! 

 کرد. یا خنده

  دیرو بردم خر کایسنده، ماه قبل که اون و راسخت پ یلیسامان خ یگی آره؛ راست م -
 . نهیشیپسر نم  نی به دل ا ی چی خسته شدم. ه

 بگم واهلل!  یچ -

 االن خونه است؟  -

و تا شب    ایلیرفت خونه دوستش ا   ام؛ی چه قدر از دستش  عصبان دونستی نه بابا، م -
 .ادینم

 .دیخند باز 
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 .نجایا  دیا یشام ب یزنگ زدم که بگم فردا برا  نیواسه ا یراست -

 .گمی هم م مایبه س  زم،ی باشه عز -

 ؟ یندار یکار گهی خوب د -

 نه ممنون.  -

 خداحافظ.  -

 . زمی خداحافظ عز -

که تماس را قطع کردم، تلفن خانه زنگ خورد. با غرغر از جا برخاستم و جواب   نیهم
 دادم...

 الو...  -

 سالم سوگند جان.  -

 زدم.  ی. لبخند زدی ود که از زندان زنگ مب آرمان

 ؟یزنی زنگ م ری به د رید قدرن یسالم آرمان. حالت خوبه؟ چرا  ا  -

 کرد. یصدا دار خنده

 مالقاتم؟   یاومد  روز یرفته د ادتی  نکهیمثل ا -

االن خونه دوستشه   فی. حکنهی رو م اتی قراریکه، سامان  ب یدونی نرفته اما م ادمینه  -
 باهات صحبت کنه!  خواستیدلش م  یلیوگرنه خ

 . میدیکردن رو نچش یوقت مزه با هم زندگ چیپسرم بشم که ه یفدا  -

 گفتم: ییلحن دلجو با

 از حبست نمونده.   شترینگران نباش، دو ماه ب -
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 .دیکش یآه

 ؟ یندار یمن برم. کار گه،ی خوب د -

 نه، مراقب خودت باش.  -

 قب خودت و سامان باش. خداحافظ. تو هم مرا -

 خداحافظ.  -

 ... لدا یداشتم که بعد از ظهر به بهشت زهرا بروم. سر قبر مامان، بابا، مهران و  قصد

 پنجشنبه سال بود!  نیآخر رایز  

 کردن خانه کردم و بعد رفتم.  زیعصر خود را مشغول تم تا

تنها بودم، حس   یدخترصبح تنم بود، فقط چادر سر کردم. چادر به من که   یهالباس 
و   یچادر سر کردن حس عال ،یاجبار   یحجابی.  در ضمن بعد از آن همه  بدادی م تی امن

 داشت. یآرام بخش

 زدم.  رونیرنگ شدم و از خانه ب یسوار سمند زرشک نگیپارک در

و    دمیکش  یقیو مهران که در کنار هم قرار داشتند، نفس عم لدایکردن قبر  زیاز تم بعد
  لدا،یبه قبر پدر و مادرم  تندتر کردم. زمان مراسم ختم   دنیرس  یرا برا میهاقدم 

راستا بودند. اول به قبر   کیکردم که با فاصله دو قبر در   دایقبرشان را پ  یاتفاق  یصورتبه
 بودم!  شی ها گش بودم، چقدر دلتنگ  نوازش که خاک گرفته بود. چقدر دلتن دم یمادرم رس

شده بود،    رهینامعلوم خ  یاچشمان سبز رنگش که بعد از مرگ باز و به نقطه یادآوری  با
 و با شدت پلک زدم. دم یلب گز 

. با  کردمی م  ری گذشته س یو من در حال و هوا  شدندی م یصورتم جار  یاشک رو   قطرات
طرف     کی کردم و به سراغ قبر پدرم رفتم. حسم مبهم بود، از  زیگالب قبر مادرم را تم

 او پدرم بود!   گرید  یبودم، از سو  نیخاطر مرگ مادرم به واسطه او دل چرکبه
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 آلود قبر او را شستم، کنار قبر مادرم نشستم.اشک    یچشمان با

تنگ شده! چند   یلیبابا هم خ یبرا  تنگ شده. دروغ چرا دلم یلیمامان، دلم برات خ -
مامان تازه     یکردم[ راست یعمره. ]خنده تلخ  کیو دوسال...   ستیب دمتون؟ یساله که ند

. یبود مانیقدر نگران من و نرجس و نرچه  فهممی . تازه مفهممی رو م هاتی نگران
رم  باور کنم که سامان واقعا پس تونمی نم وقتچیه کنم،یم یساله دارم مادر شیش
و نادر و سامان    ایو سوف ما ی س دیتنهام، شا  یلیخ یلیتنهام. خ یل یخ ،ی! مامانستین

 باشن، اما بازم تنهام.

شدند  نیسنگ   میهاکه پلک  یخستگ  ا یبود  زانمیآرامِش بودن در کنار مقبره عز  دانمینم 
 و خوابم گرفت! 

 د؟ ید یخواب نجای خانم، خانم چرا ا -

 مهین  یدر هوا  دمیپلک زدم تا د  یچشمانم را باز کردم. کم یازنانه یصدا   دنیشن با
 بهتر شود.  کی تار

 د؟ ید یخواب نجایخانم چرا ا  -

خاطر  .  بهدمیرس یاهشت ساله  -و هفت  ستی به نگاهم دادم به صورت دختر ب یچرخ
 آوردم که در بهشت زهرا هستم. 

 . من اومده بودم سر قبر مامان و بابام که خوابم گرفت -

  ره یبه قبر مادرم خ رتی داشت با ح یروشن یانقش و چشمان قهوه   زیکه صورت ر  دختر
 شد.

 قبر مادر شماست؟  نی... ا نیا -

. چشمان سبز رنگش از دور  آمدی شد که به طرف ما م یمعطوِف پسر بلند قامت  حواسم
 . در پاسخ دختر گفتم: دیدرخشی م زین

 بله. چطور مگه؟  -
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 ناباورانه سرش را تکان داد. 

 !شهی ب... باورم نم -

 گفت:  د،ی که به ما رس پسر

 ! زهی . در ضمن قبر مامان و بابا تمومدین رمینرجس امروز پنجشنبه آخر ساله، گالب گ -

شدم که پسر او را نرجس خطاب کرده   رهیخ یشدم و  ناباورانه به دختر  ری متح  زین من
. پسر با  امد ی ن رونیاز حلقش ب ییصدا   چیاما ه شد،ی بود. نرجس دهانش باز و بسته م

 تعجب جلو آمد.

 ؟ ی شد طورن ینرجس، چرا  ا  -

  تیمرتبه نرجس را تکان داد و   درنها  نینرجس همچنان در بهت بود، پسر چند اما
 زد. هیگر ری گرفت که به خودش آمد و ز  ش یاز بازو  یشگونین

 ... ن...ماین... نر -

خودش را در آغوشم رها کرد تازه به خودم آمدم و دستم را دورش حلقه کردم.  یوقت
 ترم! خواهر  کوچک  یها و گوش  سپردم به حرف  دیچشمه اشکم جوش

سوگند    یها فقط برا چشم ن ی. من مطمئنم ا ی... آره خودتیسو... سوگند؛ خو... خودت -
 همه سال؟  نیا  یبود  کجا ؟ی خواهر ی [ کجا بودسوزاندی منه. ]هق هقش جگرم را م

بود که تمام   مانینر  زدهرتی وسط چهره  ح نیاز او نداشت. ا  یمن هم دست کم حال
من    یبا هشت سالگ اش یکه  خوش ی اشد، گذشته  ادآوری   میخاطرات خوش گذشته را برا

 تمام شده بود! 

 . دمیرا به مشام کش زمی و عطر تن عز دم یگز  لب

 ؟ ی االن بگم خواهر همشو شهی همه سال، به نظرت م ن یا -

 در آغوشم فشردم.  شتریکمرم چنگ زد و خودش را ب به
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 ؟ یباور کنم؟ باور کنم تو سوگند  یعنی -

نگاهم کرد و   رهینرجس از آغوشم جدا شد. چشمانش سرخ شده بود، خ مان،ی نر یصدا با
 گفت:

  دای. باور کن که همه کَسمون رو پمیستین کسی ب  گهیآره باور کن که د مان،یآره نر  -
 ! میکرد

  یتک اجزا تک   ینسب یکیدر تار ستادم،ی ا  مانیلرزان از جا برخاستم و مقابل نر  ییپاها  با
 چشمان سبز رنگش مکث کردم.   یرو تیصورتش را از نظر گذراندم و درنها 

ره  چه نیسخت بود. سخت بود که باور کنم ا  می اش مردانه شده بود، باورش برا چهره  
 است!  طنتیُپرشور و ش  مان ی چهار شانه متعلق به نر کلیقامت بلند و ه نیمردانه، ا 

 وچشمانش پر شد.  دیلرز  ش یهالب  

ساله  قلب دوتا بچه  هفت  سوزوندی درد نبودنت م  ی وقت  یکجا بود مرام؟ی ب  یکجا بود -
   م؟یکرد یم   هیو از غم نبودنت خون گر  میکردی ِکز م یستی گوشه بهز ی وقت  یرو؟ کجا بود

مرا در   مانیخوردن بودم، نر  ن یسست شد. در آستانه زم میکم آوردم،   زانوها  نفس
 ها احساس آرامش کردم. و بعد از سال  د یآغوش کش

 داشتم. یکه با او نسبت خون یکردم پشتم گرم شد به حضور مرد  احساس

که تنها  یکه محکم دورم حلقه شده بود، کس  خاطردستان مردانه  برادرمگرم شد  به  پشتم
 من در جهان بود!   یمرد محرم برا 

 لرزان شروع به صحبت کردم.  ییآغوشش با صدا  در

اش  شانه   یآره قبول دارم اشتباه کردم و فرار کردم. ]با اشک سرم را رو  معرفتم،ی آره  ب -
 بابتش دادم. ین یکه تاوان سنگ یجا به جا کردم[ اشتباه

 ! دهیگندش خودمونو آزار م  یبو  میبه خدا بسه، لجن رو هر چه قدر هم بزنتورو  -
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 آمدم. رونیب مان یزدم و از آغوش نر یاعتراض نرجس لبخند یصدا   دنیشن با

 ! میگفتن دار یها برا حرف  یلیخونه من، خ میبر دیایب -

   ری . در مسمیمن به طرف خانه رفت نینداشتند، با ماش نیکه آنها ماش ییآنجا از 
خدا که بعد از  یبود و شکر گذار دارید  یاز شاد ،یبود و غم دور یاز دلتنگ  مانیها حرف 

 سه سال ما را به هم رساند.  -و دو  ستیب

 در را باز کرد.  مایدر را فشردم که س زنگ

 تو تا حاال کجا... -

 م.زد  یحرفش را قطع کرد. لبخند   مانینرجس و نر  دنید با

خواب   نی کردم[ بهتر  دیشرمندم به خدا، تو قبرستون خوابم برد. ]لبخندم را تشد مایس -
گر ما بودند اشاره کردم[ خواهر و  که در سکوت  نظاره  مان یعمرم بود. ]به نرجس و نر 

 برادرمن! 

 با لبخند دستش را جلو برد. نرجس

 خانم؛ من نرجس هستم. مای سالم س -

  آورد و به نرجس دست داد.دستش را باال رتی با ح مایس

 شوکه شدم.  یمن، من کم -

 کرد.  ی اتک خنده   مانینر

 کامال معلومه!  -

محو به داخل خانه اشاره   یکه با اخم امدیخوش ن  مایبه مزاج س مان ی حرف نر  نکهیا  مثل
 کرد.

 داخل.  دی بفرما -
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کردن   دای که از پ ی. خوشمیوارد خانه شد   مایپشت سر س مانینرجس بعد من و نر  اول
 بود! ریدر دلم وجود داشت، وصف ناپذ زانمیعز

 . امیها تا لباسمو عوض کنم و ببچه دینیبش د،ینیبش -

 : دیداده بود. با اخم پرس هیکه به در اتاقش تک دمی سمت در اتاقم که رفتم، سامان را د  به

 ؟ ی دادی مامان چرا جواب تلفنتو نم -

 .دمی به سرش کش یم باال زده بود، با خنده دستآمدن ری از د رتشیرگ غ نکهیا  مثل

 سالمت کو پسر؟   -

 را در حدقه چرخاند.  چشمانش

 نگرانت شدم!  یلیساعت دهه شبه خ  ؟ی سالم. حاال بگو کجا بود -

 اتاق شدم و چادر از سر گرفتم.  وارد 

 بهشت زهرا بودم. سر قبر مامانم و بابام خوابم گرفت.  -

 تکان داد. یسر

 هستن؟  یآقا ک خانم و  ن یا -

 را درآوردم. امی روسر 

 خواهر و برادرم. -

 زد: داد

 ؟ یچ -

 تعجب به طرفش برگشتم.  با

 گمشون کردم؟  یدونستی گفتم خواهر و برادر من. مگه تو نم -
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 را به نشانه مثبت تکان داد.  سرش

 .دونمی م -

  دایکه از پ  دانستمی . خوب مدمیکش  یقیاز اتاق خارج شد. نفس عم گرید  یکالم بدون
اما   کنم،ی ها من او را فراموش مبا آمدن  آن  کندی فکر م رایز   ترسد؛ی شدن آنان م

 عمرم او پسرم است و من مادرش!  ان یتا پا   دانستینم

خوردن بودند و  یاز اتاق خارج شدم. همه در حال چا   میهااز عوض کردن  لباس  بعد
  مانیکاناپه دو نفره کنار نر یبود. با لبخند روکاناپه تک نفره نشسته   یسامان با اخم رو 

 نشسته بود گفت:  مایگرفتم. نرجس که کنار س یجا

 ؟ یی آقا پسر اخمو مامانش تو نیسوگند، ا  -

 آمدم جوابش را بدهم، سامان گفت:  تا

 نه، پرستارمه!  -

 احساس خطر کرده. دانستمی نشدم، چون م ری حرف سامان دلگ از 

ام  نداشته     یمن اندازه بچه  ی من پرستارشم! اما اون برا  ه،گی نرجس، سامان درست م -
 ! زهیعز

 . دینوش شی از چا یاجرعه  مانینر

 ؟ ی همه سال نبود نی شد که ا  یچ یبگ ی خوای سوگند، نم -

 کرد. مانیحواله نر ی اچشم غره  نرجس

 حرفاست؟  نی آخه االن وقت ا  -

 زدم.  یتلخ لبخند
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. دو تا  کننی م  نیکه دارن سوار ماش  دمیکه من از مدرسه برگشتم، شما رو د  یاون روز  -
گفتن که به سرم زد فرار کنم. ]با  یستیبهز ی قدر از بدشما  اون   دنیزن رهگذر با د

[ بعد از می بگو یزیو سازمان چ  ادمیدرمورد اعت  خواستی دلم نم دم،یکش یافسوس آه
 و... وناابی سرِ خ  یاون کارم شده بود دست فروش

 . دمیرا پاک کرد. ازجا برخاستم، کنارش نشستم و او را در آغوش کش ش ی هااشک   نرجس

غم مردن بابا و مامان و    م،یبود  تابیب  یلیخ  یستیکه بردنمون بهز  یسوگند، وقت -
 نبودن تو داغونمون کرد! 

 تر در آغوشم فشردمش.و  محکم  دم یگز  لب

 ! میگذشته رو فراموش کن  دیبا میهرچه بود تموم شد، حاال که کنار هم هست -

ارشد   مانی. نر میدر کنار هم بودنمان گفت یِ و از خوش  میساعت سه صبح حرف زد تا
  یخصوص  مارسانیب کی شرکت مشغول به کار  و نرجس پرستار   کیداشت و در  یمعمار

  نی. در اکردندی م  یزندگ یا پارتمان اجاره آ کیازدواج نکرده بودند و در  کدامچیبود.  ه
شب، بعد از رفتن   میکه ساعت سه و ن یغم داد،یم چشمان نرجس آزارم  بیغم عج نیب

 فاش شد!  م یو سامان برا  مایس  دنیو خواب  مانینر

کاناپه  یبود، رو  دهیمرا پوش  ی هااز لباس   دستک ی آمدم، نرجس   رون ی اتاق سامان ب از 
دو نفره در حالت نشسته چشمانش را بسته بود. کنارش نشستم که چشمانش را باز کرد.  

 : دمیاش حلقه کردم و پرسدستم را دور  شانه 

 !دهی غم تو چشماته که آزارم م هی ،یخواهر -

 . دیکش یقی عم آه

ام  از چشم  زوی! مثل قبلنا همه چشهی بهم ثابت م  شتریسوگند بودنت لحظه به لحظه ب -
 . یفهمی م

 به لب نشاندم که ادامه داد...  ینگفتم و فقط لبخند محو  یزیچ
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گروه   هیمارو به اونجا بردن و   یستیبود. از بهز  هیری مراسم خ هیپونزده سالم که بود،  -
گروهشون که   یاز اعضا  یکی[ دیشد و لبش لرز  یاجرا داشت. ]چشمانش اشک   یقیموس

  رونیب  یستیرو از بهز مان ی دلم رو برد، اون موقع بهم قول داد که من و نر  زدی م انویپ
و سرش   د یکش ی! ]آه افسوس بارکنهی مدت خبر اومد که داره ازدواج م هیاما بعد    اره؛یب

سبزش رو    ی هنوز نتونستم چشما گذرهی سال  مدوازده  نکهیام گذاشت[ با اشانه   یرا رو 
رو   ی دیمسخره است که هنوز نتونستم آرمان شه  داشت! یبیفراموش کنم، برق عج

سوگند، من که ده سال   یدونیتمام ولم کرد و رفت! م  یرحمیکه با  ب  یفراموش کنم، کس
نبود که جذب محبتش بشم و تو اون سن حساس   یبیعج زیبودم، چ دهیبود محبت ند

 دل ببازم! 

 .  دمیکه شن یزیکردم از چ  رتیخشک شده بود، ح دهانم

 ؟ ی دیآرمان شهآ...  -

 زد.  یتلخ لبخند

 بود!  یدیآره، اسمش آرمان شه -

آوردم و   رون یخودم و نرجس ب یبرا  یهم فشردم و از اتاق، رختخواب  یلبم را رو  محکم
سخت بود که آرمان     میباورش برا دم،یکف  هال پهن کردم. آن شب تا خود صبح نخواب

بود که   اهی س  دیتتو خورش شی فکرم پ گری د یدل خواهرم را شکسته باشد. از سو  گونهن یا
 هنوز کامال محو نشده بود! 

در حال خوردن صبحانه   مایشدم. س داریاز خواب ب آمدی که از آشپزخانه م ییبا صدا  صبح
بود.   دهیشدم که کنارم خواب رهیبا لبخند به صورت نرجس خ دم،ی کش یاازه یبود. خم

 اش نشاندم، ازجا برخاستم و وارد آشپزخانه شدم.گونه    یرو یابوسه 

 . ریصبح بخ -

اش را  مقابلش نشستم،  لقمه   یصندل یتکان داد. رو  یکه دهانش پر بود فقط سر مایس
 قورت داد و گفت:
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 خانم خوشحال.  ریصبح بخ -

 زدم.  یلبخند

 همه مدت خوشحالم، اما... نی بعد از ا -

 باال انداخت. ییابرو 

 ؟ ی اما چ -

گفتم، لقمه در دهانش   شیآرمان و نرجس را برا  ان ی آرام جر ییرا جلو بردم و با صدا سرم
انداخت و   ییبه خودش آمد، لقمه را داخل  ظرفشو  قهیخشک شده بود. بعد از چند دق

 گفت:

 !یکه تو دار  هیچه طالع نحس نی ا فهممیسوگند من واقعا نم -

  طورن یهم   شهیحرفش را هم  رای ام گرفت ز از حرفش ناراحت شوم،  خنده نکهیا  یجا به
 !زدی رک م

 ! تی از دلدار یمرس -

 را در حدقه چرخاند.  چشمانش

  کی شما افتاده  یکه برا  یاتفاق نی [ بابا اصال ادی کش یقی]نفس عم گم؟ ی مگه دروغ م -
 ؟ یکار کن یچ  یخوا یحاال م ،یشوخ ی.  بونهیلیدر م

 دم. ز  یتلخ لبخند

 کنار! کشمی م -

 . دینوش شی از چا   یاشد و جرعه  رهیچشمانم خ در

 کار رو ازت نداشتم. نی از ا ریغ یانتظار -

 بفهمم چرا آرمان نرجس رو رها کرده!  دی کنار، اما قبلش با کشمی م -
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 داد. رونیو به صورت فوت ب دیکش  یقی نفس عم مایس

 بکن. ی خوا ی م یهر کار -

 شد؟  یچ  راحسانی برادر ام  مایس یراست -

 را جمع کرد. صورتش

کردم   دایسر نخ پ هی  های. تازگنی تو زم رهی م شهی آب م هوی رم،ی م  اشی قدم   کی تا  -
 نه!  ایدرست باشه  دونمیکه نم

 .ختمیخودم ر یبرا یچا  یوانیل

 ؟ ی چه سر نخ -

 .ستهی. اپتومتر دمیشغلش رو فهم -

 باال انداختم.  ییتعجب ابرو  با

 ست؟ یاپتومتر  -

 سنجه...   یینایب یعنی -

   ی. به نظرم کارت کمیسنجیی نا یبا شغل  ب اتی ب رحافظی االن ام یعنیآها،  -
 ترشده! راحت 

 به نشانه مثبت تکان داد.  یسر

 برم اونجا.  خوامی . امروز مکنهی اونجا کار  م گنیالبراتوار هم بهم دادن که م  هیآدرس  -

 امروز جمعه است! ی. راست یموفق باش -

 .دیکوب اشیشانیبا کف دست به  پ یصورت ناگهان به

 . رمیو شماره اونجا رو بگ جدهیزنگ بزنم به صد و ه هی ساینبود. وا  ادم ی اوه اوه، اصال  -
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 . دمیخند

. مطمئنم بفهمه ایخونه سوف م یبر د ینره امشب با ادتیبکن، فقط    یخوا ی م یهرکار -
 . انیکه اونا هم ب گهی کردم م دا یخواهر برادرمو  پ

 از آشپزخانه خارج شد و من خود را به خوردن صبحانه سرگرم کردم.   مایس

 . ریصبح بخ -

 زدم.  ینرجس لبخند  یصدا   دنیشن با

 . زمی بر ی تا برات چا نی. بشیخواهر ر ی صبح تو هم بخ -

 نشست.   مایس  یقبل یجاو در  دیاش کشآشفته  یموها   نیب  یدست

 ساعت چنده سوگند؟  -

 . دمیداخل  هال سرک کش به

 . مهی. آها ساعت نه و ننمیبب سایوا  -

 و آن را هم زد.  ختیشکر ر  ش یچا  داخل

معذب   مای رفت تا س نی ا  یهم برا شبیشه. د دایپ مان یوقتشه سر و کله نر گهید -
 نشه.

 لبم نشست. ی برادرم رو یای از ح  یلبخند

 .استیاز بس که داداشم  باحجب و ح -

 باال انداخت.  ییبا خنده َابرو  نرجس

قربون   گهی خواهرش م رهیباال م  واری همه راه رو؟ سوسکه از د نیا  رهی م یاوهوم، ک -
 ! تی بلور  یدست و پا 

 کردم. ی خنده صدا دارتک  
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 ن؟ یهنوز مثل سابق کل کل دار مانیتو و نر  -

 در دهانش گذاشت.  ی القمه 

 اوو، تا دلت بخواد! -

 وارد آشپزخانه شد و گفت:  رون یبا لباس ب مایس

 ! اتهیحافظ ب   ری درسته، اونجا محل کار ام نکهی زنگ زدم، البراتورشون باز بود. مثل ا  -

 .دمی کش یقیعم نفس

 به نظرت؟  شهی م یچه حال ؟ی اون خبرو بهش بد  یخوا ی خدا کمکت کنه، چطور م -

 باال انداخت.  یاشانه

از چه قراره. در  انیجر  دهیاحسان، فهم  ریهمه مدت نبود ام ن یمطمئنم خودش بعد از ا -
 )بران( شدم! نایکه من موقع مرگ س شهی م یبگم همون حال  دیجواب سؤال دومتم با

آمد. ناهار را در کمال صلح و صفا کنار هم   مانینر  ازدهی ساعت  یحوال  مای از رفتن س بعد
سامان    یخوب شد؛ به قول یلیخ مانیرابطه سامان با نرجس و صد البته نر  م،یخورد

و نرجس در محبت کردن به او کم    مانی که نر رایاز من را نداشت ز   ییجدا ینگران گرید
 نگذاشتند! 

به خانه برگشت و   یبا خستگ مایکه س  میبود یینما یس یسه ظهر در حال تماشا  ساعت
از جا برخاستم و به اتاق   ی ساده به اتاق رفت. با کنجکاو  یسالم و احوال پرس کی با 

 رفتم.

 ؟ یکرد  داشی. پیخسته نباش  ما،یس -

چشمانش   یو ساعدش را رو   دیتخت دراز کش ی رو اشی رونیهمان مانتو و شلوار  ب با
 گذاشت.
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هست که از وسط نصف    یبی س  نی سوگند، ع یوندی [ نمدیکش یکردم. ]آه داشیآره، پ -
بود. پوستش برنزه و   ییاقهوه   راحسانی ام  یموها   یکردن. موهاش مثل رنگ اصل

  یکلیبود، اما اندازه اون ه راحسانی هم قد  ام قایکه دق  یبود. از لحاظ قد  اه ی چشماش س
 نبود.

 تختش نشستم. کنار

 چطور شد؟  یخبر مرگ رو بهش داد -

 را باد کرد. شی هالپ  

زد و گفت   ینیآروم بود، زمان مرگش رو که گفتم لبخند غمگ یلیبود. خ یبیآدم عج -
دارن، همون موقع که احسان مرد من تا سه روز تب و لرز  یها با هم  تلپاتکه»دوقلو 

 برادرم مرده!«  دمیداشتم. همون موقع بود که فهم

 باال انداختم.  ییتعجب ابرو  با

 عجب. -

شد. مثل    کی داخل چشماش تار  دینور ام هینکرد، اما  یحال خراب یادی ز  دیسوگند شا  -
  دشمیام ی تصور کنه که زنده است، اما با حرف من همون کور سو خواستی هنوز م نکهیا

 رفت!  نیاز ب

  یدارد. رو از یبه استراحت ن مای س دانستمی و از اتاق خارج شدم، چون م  دمیکش یآه
 شستم. سرش را کنار گوشم آورد و گفت: ن مانیکناپه دو نفره کنار نر 

 سوال بپرسم؟   هیسوگند  -

 بپرس.  -

 خانم چند سالشه؟  مایس ن یا -

 شدم. رهیخ مانیزده به نر  رونیاز حدقه ب  ییهاچشم   با
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 ؟ یچ -

 کرد. سی زبان لبش را خ با

 چند سالشه؟  گمی م -

 دهانم را قورت دادم. آب

 و سه سالشه!  یس -

 .دی کش یقیعم نفس

 کرده است. چرا تا حاال ازدواج نکرده؟  لیخوبه و هم تحص اشافه یاون که هم  ق -

شده که پنج سال   یبود تا متوجه شوم او دل باخته دختر یکاف مان ی نر  یها حرف   نیهم
 تر است! از او بزرگ 

 ؟ یپرس ی سؤاالرو م  نیا  یواسه چ مان ینر -

 را باد کرد. شی هالپ  

 پرسم؟ ی سؤاالرو م  نیچرا ا یدونیکه نم یبگ  یخوا ی م یعنی -

 را به شدت تکان دادم.  سرم

 بخواد ازدواج کنه صفره!  مایس نکهیکار ندارم، اما امکان ا  تونیاصال با اختالف  سن -

 باال انداخت. ییابرو 

نظر بده. اصال   مایکه بخواد درمورد سن س زنمی م  یاصال من خودم تو دهن کس ن،یبب -
 ندارم!  یموضوع مشکل  نیخود من با ا  یچه وقت هیبه بق

 .دمی کش یقیعم نفس

 ! ستین نیآخه مشکل فقط ا  -
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 ه؟ یچرا؟ مگه مشکلش چ -

 قلب نداشت!  اش نهیدر  س گریبود که د  نیا  مایرا محکم بستم. مشکل س چشمانم

 !هیجوابش چ دونمی االن م  نیهرچند که از هم زنمی بعدا باهاش حرف م  مان،ینر -

 

 از خود گذشته شانزدهم:  فصل

 شانزدهم  فصل

 خود گذشته  از 

 

 

 

 *** 

 گشاده در را باز کرد.   ییبا رو نادر

 . نیسالم،  خوش اومد -

 زدم.  ی لبخند  متقابال

 سالم نادر جان. -

 با لبخند دستش را جلو برد. مانینر

 . دمیشن ادیز  می شما رو از آبج ریسالم آقا نادر، ذکر خ -

 .د یرا فشرد و او را به آغوش کش مانیدست نر مانهیصم نادر

 سالم پسر گمشده. -
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گشاده به   یبا رو  زین ای که سوف میمرسوم وارد خانه شد   یها یپرساز سالم و احوال  بعد
 استقبالمان آمد. 

 .نیسالم، خوش اومد  -

 گوشم گفت:  ری که ز  دمیرا در آغوش کش ای سوف

 چشم و دلت روشن سوگند خانم.  -

 به کمرش زدم.  یآرام یضربه

 دلم.  زی ممنون عز -

 . دیبه نرجس رس ما،یس  دنیاز من جدا شد و بعد از آغوش کش ای سوف

 دلم.  زیعز  یسالم خانم خانما، خوش اومد  -

 کردند و نرجس گفت:  یو نرجس با هم روبوس ای سوف

 خانم. ای ممنون سوف -

 سالم خاله.  -

 . دمیبه طرفش برگشتم و او را به آغوش کش کایرا یصدا با

 خاله جون؟  یسالم خوشگل خانم. چطور -

 را درشت کرد و کنار گوشم گفت:  اشی آب  چشمان

  تونمیجون من کوچولوام، نم یسوف گمی بهش م یمامان خانم از دستم شکاره، هرچ -
 ! رهیکه نم ره ی اتاقمو مرتب نگه دارم. تو گوشش نم

 کردم. یصدا دار خنده

 ! یزبون نیریکه چقدر تو ش یوا  -
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 نشست و گفت:  ونیز یتلو   یکاناپه جلو یرو  سامان

 شروع شد.  ی باز لوس باز  یوا  -

 کاناپه دو نفره نشستند و نادر با خنده خطاب به سامان گفت:  یو نادر کنار هم رو  مانینر

 لوس آقا سامان؟  ی دختر من گفت به -

 آمد و به طرف پدرش رفت.  رونیاز آغوشم ب کا یرا

 ولش کن بابا!  -

  ی به غذاها ای . سوفمیبه آشپزخانه رفت ای و نرجس به همراه سوف مایو من، س  دمیخند
با لبخند   ای. سوفمیاش نشستهشت  نفره  یخور زغذایزد و ما دور م یگازش سر یرو

 مقابلمان نشست و گفت: 

 آر... یهم که راحت شد از بابت خواهر و برادرت. حاال وقت  التیخوب سوگند خانم، خ -

 باال انداختم.   ی سرعت حرفش را قطع کردم و ابرو به

 بود! ایدن هیبرام   مان ی کردن نرجس و نر دایآره خداروشکر پ -

زد و باز هم  یلبخند تصنع میا بگو آرمان ر ان یجر  خواهمیبود نم دهیکه فهم ای سوف
 گفتم:  مای سرگرم کرد. کنار گوش س  شیاز غذا یخودش را به سرکش 

  دنینرجس با فهم خوامیرو بهش بگو تا به نادر هم بگه. نم انیجر رون یب میما که رفت -
 ! ره ی عذاب وجدان بگ میمن و آرمان قرار بوده قبال با هم ازدواج کن  نکهیا

به  زی . هنگام برگشت نرجس نمیداشت ای ا در کنار نادر و سوفر یخداروشکر شب خوب 
که قصد  ییها بروم، اما از آنجامن هم با  آن   خواستی رفت، دلم م مانیهمراه  نر

رفتن با    الیخی داشتم فردا به مالقات آرمان بروم و موضوع او و نرجس را مطرح کنم  ب
 ها شدم و به خانه برگشتم. آن 



 اه یس  دیخورش

269 
 

سرم    یبه زندان رفتم. چادرم را رو زیمدرسه کردم و خود ن یروز بعد، سامان را راه صبح
طرف پنجره چهارم رفتم، رو   آرمان به دنیها را از نظر گذراندم. با دجا به جا کردم و پنجره 

 تلفن را برداشت. زینشستم و تلفن را برداشتم. او ن شیبه رو

 سالم آرمان.  -

 زد.  یلبخند

 ؟ یسالم، خوب -

 ممنون حال تو چطوره؟  -

 . از سامان چه خبر؟ گذرهیم   یبه سخت ،یه -

مدرسه؛    رهی م  ونی در م یکیآخر سال   ی . هرچند که روزاخونهی حالش خوبه و درس م -
 منم که زورشو ندارم! 

 لب گفت:   ریکرد و ز  یا خنده

 پدر سوخته!  -

 ِمن و ِمن کردم که گفت:  یکم

 ؟یکنی پا و اون پا م نیچرا انقدر ا ؟ یبگ یخوا ی م  یزیسوگند چ -

تالش کردم تا مهر آرمان از    یلیچند روز خ  نیسخت است، ا م یگفتنش برا دانستمی م 
 کردم.  سی و با زبان لبم را خ  دمیکش  یقیرود. نفس عم رونیدلم ب

 کردم.  دایآرمان، من روز پنجشنبه خواهر و برادرم رو پ نیبب -

 زد.  یلبخند  یخوشحال با

 . دوقلو بودن درسته؟ یکرد  داشونیخداروشکر که پ -

 به نشانه مثبت تکان دادم.  یسر
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 و نرجسه!  مانی همسانن و اسمشون نرآره، دوقلو نا -

 نداشت. ادامه دادم... یالعمل خاصسکوت  عکس  جز

به   یشدم[ تو کس رهیتکان دادم و در چشمانش خ یسر ی]با کالفگ خوامی آرمان من م -
 ؟ یشناسی م  یاسم نرجس عابد 

 شدت جا خورد.  به

 چطور؟  -

 .دمیبه صورتم کش یدست

 ! یو با مادر سامان ازدواج کرد   یتو ولش کردکه   یخواهر منه. همون ینرجس عابد  -

 زد.  یچشمانش را گشاد کرد و پوزخند حدقه

  هیداشتم از جونم ما  یوقت  قایمسخره است؛ من ولش کردم؟ خود نرجس بود که دق -
از دهانش   یزنگ زد و هرچ ی ستیکمک کنم، از تلفن بهز مانی تا به اون و نر گذاشتمی م
خاطر  گفت از من متنفر بوده و به  نه،یمنو بب خوادی نم گهیاومد بهم گفت. گفت د  رونیب
را   شی هانقشه بوده ]  لب  هی کمکش کنم و همش    خواستهی م  یستی اومدن از بهز رونیب

  گهیکه گفت د ادمهی. خوب ادمهیحرفاشو    یهم فشرد[ ذره به ذره  یبا خشم رو 
ها را گرفت[  آن   یجلو  عی شد اما سر یش اشک! ]احساس کردم که چشماننتمیبب خوادینم

داغونم   رجسخبر ازدواج ن  دنینشدم، بلکه شن نیمن از مرگ زنم افسرده و گوشه نش
 کرد! 

از   نانیاطم   نیرا انجام داده باشد. ا  ییکارها نی کردم، امکان نداشت نرجس چن  رتیح
 بود! دهیرس که نرجس ازدواج نکرده بود، اما خبر ازدواجش به آرمان آمدی آنجا م

رو خوب   نیبا خانواده شما مشکل داره. مطمئنم خودت هم ا  یکیآرمان من مطئنم  -
نرجس هنوز که هنوز به خاطر تو ازدواج   ی! درضمن نرجس به تو زنگ نزده، حتیدونی م

 نکرده!  
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را گرفت، اما نتوانست درخشش  ندیلبش بنش یرو  خواست یکه م یلبخند یجلو  آرمان
 کند! ی چشمانش را مخف

 نرجس هنوز ازدواج نکرده؟  یتو، تو گفت -

 را در حدقه چرخاندم.  چشمانم

 نه، ازدواج نکرد!  -

 را با شدت باز و بسته کرد.  چشمانش

 کار کرده؟ درس خونده؟  یها چ سال   نیتو ا -

 آره، االن پرستاره.  -

 . دیخند یخوشحال با

 یپزشک یاز سخت   شهیبخونه اما هم یپزشک خواستی قبول نشد، دلش م یپس پزشک -
 !زدی حرف م

 اعالم تمام شدن وقت مالقات دستپاچه شدم. با

خواهرم خوشبخت بشه. پس  خوادی . من دلم میشی آزاد م یآرمان تو به زود نیبب -
نرجس   خوادی نم از قول و قرار سابقمون نزن چون دلم یحرف ،یآزاد شد یخواهشا وقت

 کنه!  نیاحساس دِ 

 شد...   رهیمات و مبهوت به چشمانم خ آرمان

 سوگند!   یافرشته  هیتو،  -

 *** 
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رفتم اما    مانیدو مرتبه به خانه نرجس و نر  نکهیاز مالقاتم با آرمان گذشت، با ا  یروز  دو
حرف   مان ی درمورد نر  ز ین مایبا س دیبا  گریهنوز نتوانستم با نرجس صحبت کنم، از طرف د

 .زدمی م

صحبت کنم.  مایتا با س کردی م  یادآوری ام کرده بود از بس کالفه   مانیدو روز نر  نیدر ا 
با  تا   کردی م  یپا فشار زیخبر داشت، او ن  مایبه س  مانی حاال که نرجس هم از عالقه نر

 زمان مزدوج شوند!  کی ها در قرار بود دوقلو  نکهیصحبت کنم. مثل ا  مایس

  دیمالقات کنند، آرمان خودش با  یبود که نرجس و آرمان به صورت اتفاق نیراه ا  ن یبهتر 
 .کردی نرجس را قانع م

شب است. از اتاق خارج شدم، سامان در   میبه ساعت متوجه شدم که ده و ن یبا نگاه 
نشسته بود و حساب کتاب   یعسل زی کنار م مایل درس خواندن بود و ساتاقش در حا

 .کردی م

 و کنارش نشستم. ختمیر  یچا  وانی ل دو

 ! یخسته نباش -

 زد.  یلبخند

 ممنون.  -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 ؟ یازدواج کن یخوا ی تو نم ما،یس -

 کرد.  ییاخنده  تک

 ؟ ی ازدواج من افتاد اد ی  یچطور ناگهان -

 باال انداختم. یاشانه

 ! یتنها باش یتونیتا آخر عمر که نم  -
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 سمت چپش را باال داد.   یابرو 

 چرا نتونم؟  -

 ؟ یتنها بمون  ،یا یدرب  ییاز تنها ی تونی م یچرا وقت -

 را در حدقه چرخاند.  چشمانش

 تو برو به فکر خودت باش که آرمان هم از دستت رفت!  -

 تکان دادم.   یسر  یکالفگ با

 . کنمی م  یکار هیمنم واسه خودم    ؟یکار دار ی... تو با من چ یه -

 شد.  رهیشده به من خ زیر ییها که برداشته بود را داخل قندان انداخت و با  چشم  یقند

 ه؟ یاون ک ونه؛یدر م  یکس  یسوگند تو امشب چت شده؟ من مطمئنم پا -

 و سکوت کردم.  دم یگز  لب

 ه؟ یاون ک گمی سوگند م -

 کردم. س ی زبان لبم را خ با

 داداشم!  مان ینر -

 کرد.  دنی شروع به خند یبه صورت  ناگهان مایس

 ؟ ترهچند سال از من  کوچک  یدونی رو. م ای مسخره باز  نی سوگند بس کن ا  -

 نشستم.  نیزم  یکاناپه بلند شدم و کنارش رو   یرو از 

 !  ستیکه مهم ن نایاما ا  ،یدار یپنج سال اختالف سن دونمی آره م -

 شد.  یاش را تمام کرد و جد خنده 
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  نیرو از هم نیبچه است، ا یلیلطفا تمومش کن سوگند. داداش تو هنوز خ -
 !دیفهم شهی م شنهادشیپ

 را در حدقه چرخاندم.  چشمانم

کم درموردش   هیتو رو خدا   مای بچه؟ س یگیو هشت ساله م  ستی پسر ب هیتو به  -
  ،یدیکش یتو چقدر سخت دونمی فکر کن. ]چشمانم از اشک پر شد[ به خدا من م یجد

  گهیسخته، اما اون اتفاقا د  فهممی بابا به خدا م دونم؟ی خودم مگه کنارت نبودم؟ مگه نم
  ما یبابا اون قد  ل،یهم که نشد دل ی. اختالف سنیباش ندتیبه فکر آ  دیتو با تموم شدن، 

 یاختالف سن  نیخودش با ا مانینر  یوقت یداشتن، در ثان تی بود که همه رو سن حساس
که بخواد   زنهی م  یمطمئن باش تو دهن کس  مونه،ی نم یحرف گهیمشکل نداره که د

 اظهار نظر کنه!   تونی درمورد  زندگ

او گذاشته بود.   یهرچند کوچک رو  یراتیتأث میهاسکوت کرد، مطمئن بودم  حرف   مایس
 .دیکش  یقی از جا برخاست و نفس عم  مایس

 بذار درموردش فکر کنم. خب؟   -

 زدم.  یرا پاک کردم و لبخند  میها اشک  

 فکر کن!  یخوا ی هر چقدر م -

 *** 

 روز بعد )سه شنبه( صبح

  مایمدرسه کردم. س یسامان را راه  یح زود از خواب برخاستم و به سختصب  شهیهم مثل
لقمه را در دهانش گذاشت، از جا برخاست، قبل   نی هنوز در حال خوردن صبحانه بود. آخر 

 از آشپزخانه خارج شود به طرفم  برگشت و گفت:   نکهیاز ا

 سوگند... -

 ام را قورت دادم.لقمه  
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 جانم؟  -

 ه؟ یچ مانیشغل نر  -

 ...هیتو   یمهندس معمار -

  مایو شروع به سرفه کردم. س دی پر م یناگهان که متوجه شدم چه گفته، آب دهانم در گلو 
 آب به دستم دادم. یوانیل

 وقت!  هی یخفه نش -

 حلقه کردم و صورتش را بوسه باران کردم.   مایکه جا آمد دستم را دور گردن س حالم

 قربون عروس گلمون بشم.  یا-

 زور مرا از خودش جدا کرد و صورتش را پاک کرد.  با

 گفته من قراره عروس شما بشم؟  یاصال ک  ؟یکنیحمله م  ای وحش   نیچرا ع -

 زدم.  یچشمک

 ! ادی[ بوش مدمی بو کش شی بگه ]به حالت نما یزیچ  یکس  ستیالزم ن -

 . ردی اش را بگخنده   یتا جلو  دیگز  لب

 تو دختر!  ی اوانهید -

جمع و جور    یخانه را کم مایاز آشپزخانه خارج شد. بعد از رفتن س مای کردم که س یا خنده
زدم. فردا شب   رونیاز خانه ب نیسقرمز و  هفت  یماه  دیکردم و ساعت ده به قصد خر

 در وجودم جوانه زده بود.  ینسب ی بود،  سرخوش دیع

 زدم.  یشدم و لبخند  رهیپشت دست راستم که دور فرمان حلقه شده بود خ به

 از آثارت نمونده!   یاثر  گهید نکهیمثل ا   اه،ی س دیخورش -
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نمانده بود. بازار شلوغ بود و   یباق یزی محو از تتو پشت دستم چ  یلیخ هیسا کی  جز
 !دیتپی م  اتی نوروز بودند، واقعا نبض ح دی ع یمردم در  تکاپو 

. دمیخر زیها را نو سنجد رفتم و آن   ریقرمز به سراغ سماق، سمنو، س ی ماه دنیاز خر بعد
اش رفتم تا او را به خانه سامان خبر داشتم، به  مدرسه یها یتابیکه از  ب ییاز آنجا

 .  میقصد داشتم  درمورد نرجس و آرمان بگو اورم،یب

ما    نیب یمادرش شوم، هرچند که ارتباط قلب ستیقرار ن  گریبداند که د خواستمیم 
 ! ماندی م یهمچنان استوار باق 

  نیدفتر مدرسه اجازه سامان را گرفتم، دست در دست هم از مدرسه خارج و سوار ماش از 
 .دی. سامان با ذوق دستانش را بهم کوبمیشد

 !یل یهالک شدم اهلل وک  ،یدمت گرم مشت -

 اش کردم. حواله   ی اغره  چشم

 چه طرز حرف زدنه؟  ن یا -

 باال انداخت. ییابرو 

 !یداش مشت  ،یالت گنی لحن م  نیبه ا -

 .میخانه برو  کی نزد ی ها از رستوران  یکیراهنما را به سمت چپ زدم تا به   چراغ

 . دونستمیو گرنه من نم  ینه بابا؟ خوب شد گفت -

 . دیسرک کش به عقب  سامان

  میعقب تنظ یصندل یرا که به زور رو  یخانم چه کرده. ]تنگ ماه ی سوگل نیبه به بب -
 ! یخوشگل یرا برداشت[ چه ماه وفتد یکرده بودم تا ن

 اش  کردم.حواله  ینگاه مین
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 !  شی مراقب باش ننداز  -

 تخت!  التیخ -

 . دیام را بوسسامان  گونه  ستادم،یا   یدر فست فود  یجلو

 .یمرامتو عشقه مشت -

 تاسف تکان دادم.  یاز رو یو سر  دمیخند

 . وفتهی تا کج نشه ب نیهم  بذار کف ماش یماه ن یشو، ا ادهیپ -

 که بالفاصله گارسون آمد.  مینشست ها ز یاز م  یکی پشت

 ن؟ ی دار لی م ی. چنی سالم خوش اومد -

 فکر کردن گفت:  یندککرد و بعد از ا زیچشمانش را ر سامان

 .اهیبا نوشابه س خوامیم  یمن پپرون -

 .اهیو مخصوص و دوتا نوشابه س یپپرون هی -

 گفتم: تی پا و آن پا کردم و  درنها نیا یکه رفت کم  گارسون

مثل آدم بزرگا باهات صحبت کنم پس   خوامی و من م ی بزرگ شد گهی سامان تو د -
 رو  بذار کنار و خوب گوش بده! خب؟  یمسخره باز 

 تعجب سرش را تکان داد. با

 .دمی باشه خوب گوش م -

 و دستانم را در هم قالب کردم. دمی کش یقیعم نفس

و به    یبود ک ی چون تو کوچ میکن  یقرار بود باهم عروس  شیسال پ شی من و آرمان ش -
 ؟ یدونی که م ناروی. ایداشت اجی مراقبت احت
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 را به نشانه مثبت تکان داد.  سرش

 .دونمی آره م -

 باال انداختم و ادامه دادم... ییابرو 

خودم دوست دارم. تو اون   ی و من تو رو مثل پسر واقع گذرهی م یلی ها خاز اون موقع  -
تانش را که  ]دستانم را جلو بردم و دس  ،یشی ساله م  ازدهی  یموقع پنج سالت بود االن دار

اگر    یو من مادرتم. حت یتو پسر من فتهیب یسامان هر اتفاق نیبودند، گرفتم[ بب زیم  یرو
 !میمن و آرمان با هم ازدواج نکن

 . دمیترس را در چشمانش  د  قتا ی حق

 !یکنینم  یتو با بابام عروس گهینگو که د  ؟یزنی م  یچ یها رو برا حرف   نیا  یمامان -

 .دمی کش یقیعم نفس

پسر خوب   هیپس تو هم مثل  م،یمن و بابات باهم ازدواج کن  ستیقرار ن  گهیجدا د -
 موضوع رو درک کن و تخس نشو!   نیا

گذاشت سکوت کرد و بعد از رفتن گارسون   زی م  یرا رو  تزاها یکه که گارسون پ یوقت تا
 : دینال

 ؟ یآخه چرا سوگل -

 !یفهمیچراش رو بعدا م  -

نگفت. بعد از حساب کردن پول غذا از آنجا   یز یغذا چ انی را جمع کرد و تا پا صورتش
زده به طرفش رفتم و کمکش کردم تا بلند  خورد.  وحشت  نیکه سامان زم م یامد رونیب

 شود.

 شد سامان؟  یچ -

 .دیبه لباسش کش یدست
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شکست. حاال چطور   نکمیاش را برداشت[عخورد  شده  نکیخورد. ]خم شد و ع چیپام پ -
 درس بخونم؟ 

 .دمی کش یقیعم نفس

  نکیدکتر تا ع برمتی . بعد از اون هم میریمدرسه نم دیتعطالت ع انیفعال که تا پا  -
 . سهیبرات بنو  دیجد

زنگ   امیکه پشت فرمان نشستم  گوش نیشد. هم نی باال انداخت و سوار ماش یاشانه
 خورد.

 ...الو -

 .یسالم آبج -

 را روشن کردم. نیماش

 ؟ یچطور مانی سالم نر -

 ؟ ی ممنون، تو خوب -

 .یسالمت باش -

 زنگ زدم که...  نیا  یراستش برا  -

 خنده حرفش را قطع کردم.  با

 باهاش حرف زدم.  -

 گفت:  یلحظه سکوت کرد و ناگهان چند

 گفت؟  یچ مانی سوگند، جان نر -

 فکر کنه، اما به نظرم جوابش مثبته!  خوادی م -

 داد زد... مانی مرتبه نر ن یسکوت شد و ا یا هم چند لحظه باز 
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 ! یرو در حقم تموم کرد  یخواهر ،یعاشقتم آبج -

  مانیاش کردم و خطاب به نرحواله   یشده بود، چشمک رهیبه من خ یبا کنجکاو سامان
 گفتم:

 دت باهاش حرف بزن .خو فرستم،ی رو برات م مایمن االن شماره س  -

 رو چشمم.  -

 . دمیخند بازم

 !کنهی هم م یبچه پررو چه ذوق  -

 نگفت. یزی و چ دیخند

 پس قطع کن تا شمارشو بفرستم.  -

 باشه، پس فعال. -

 خداحافظ.  -

 را به دست سامان دادم.  یگوش

 بفرست.  مان ی شماره نر  یرو برا  مایشماره س یسام -

 باال انداخت. ییابرو 

 ه؟ یخبر -

 زدم. یخنده چشمک با

 فکر کنم!  -

 *** 
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 خوش  یان یهفدهم: پا  فصل

 هفدهم  فصل

 خوش  یانیپا

 

 

 

 *** 

 ُمَقِلَب القلوب و االَبصار  ای

 و النهار   لِ ی ُمَدِبَر ال  ای

 ُمَحِوَل الَحوِل و االحوال   ای

 احَسِن الحال  یحالنا ال حول

 .میمرسوم کرد   یهاک ی همه شروع به تبر  لی بمب سال تحو یصدا   نیشند با

  مای! سمی . چون واقعا بود  می اخانواده  کی تصور کردم  قتایداد و امسال حق یدیع  مانینر
 مشخص بود!  زیو عاقبت آرمان و نرجس ن کردندی ازدواج م یبه زود  مانیو نر 

و سامان   مایمن، سکوچِک  یکنار سفره  زین مان ی بودم که امسال نرجس و نر خوشحال
 بلند گفت:  یبا لبخند کنار سفره نشست و با صدا  مانیبودند. نر

 من که آرزو کردم.   -

 کرد و گفت:  مانینر  یحواله   یاچشم غره   مایس

 تو!   یدار ییعجب رو  -
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 نشست و دستش را دور گردنش حلقه کرد. مایکنار س نرجس

روز رو مشخص   هی التیتعط نینکن.  بذار تو هم تیداداشمو اذ  گه یعروس خانم د  -
عقد   هی. نظرت درمورد می ها  نیکال هم م،یرو ندار یما کس یدونی کنم. خودت که بهتر م

 ه؟ یساده چ

 زد. ی نیلبخند غمگ  مایس

 بردن ندارم!  یبرا  یزیاما من که چ -

 نشستم و کنار گوشش گفتم:  مایخنده، سمت چپ س با

درضمن مگه    ه،یکاف یاصل  لیوسا   دنیخر  یبرا  م،یاندازکرد که با هم  پس یاون پول -
 ؟ یببر هیجهز یخوا ی گرفته که تو م یتو عروس یبرا  مانینر

 بلند ادامه دادم... ی نگفت. با صدا  یزی و چ  دیلب گز  مایس

  رونیباهم ب یچند بار هیهم   مان یپنج روز تو و نر  ن یخوبه، تو ا دیبه نظر من پنجم ع -
من و سامان    شیپ ادیخونه هم خب نرجس م ی. برا دیباهم آشنا ش شتریتا ب دیبر

  یا و برو تو اون خونه  ریادامه دادم[ تو هم دست زنتو بگ مانی]خطاب به نر کنهی م یزندگ
 ه؟ ی. نظرتون چنیکه اجاره کرد 

 گفت:  یبا شاد  مانینر

 خانم! ماینظر س مونهیفقط م  ه،یات عالاز نظر من که  برنامه  -

 شد... رینش را در هم گره کرد و سر به ز دستا مایس

داداشم مرد، درعوض دوتا   نای. اگه سستین  حکمتی کار خدا  ب  چیه گنی همه م -
 خدا.  یبه رضا می[ منم راضدیکش  یقیشد! ]نفس عم بمیخواهر خوب نص

  مایسر س  یسفره را برداشت و رو  یرو یهااز شکالت  یو سامان مشت  دیِکل کش نرجس
 . ختیر
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 جون!  مایمبارکه س یلیگ یلیگ -

 . میدار سامان همه به خنده افتادلحن  خنده  از 

 *** 

پنج روز با   نی. در ا دیفرا رس مایو س مان یروز مثل برق و باد گذشت و روز عقد نر پنج
ما   یرا به خانه لشیو نرجس وسا  میدیکش مایو س  مانیبه آپارتمان نر  یکمک هم، دست

 !شدی او و آرمان م یخانه ی خانه به زود نیانتقال داد. هرچند که ا

 مرتبه جواب داد.  نیرا گرفتم که ا مانیبار پنجم شماره نر  یبرا 

 جا مونده بود؛ شرمنده.  نیتو ماش  میبودم، گوش شگاهیرا یسوگند تو پ -

 .دمی کش یقیعم نفس

نداشته، زود تموم   یخاص  ش یآرا که مای کار ما تموم شده. بابا س گه،ی د ای زود باش ب -
 شد.

 اونجام.   گهید قهی دق ستی ب هیرو چشمم، االن تو راهم  -

 مراقب خودت باش. -

 .نمتیبی م -

شدم و به   شگاهیگرفتم. وارد آرا   شگاهیتراس آرا  وار ی را از د امه یرا قطع کردم و  تک تماس
که   مایدر خروج نشسته بود. س کی نزد یهای صندل یرفتم که رو  مای سمت نرجس و س

که به چهره داشت   یمیمال  شی و آرا شی فرم ابروها رییبه تن داشت، با تغ  یاسی  راهنیپ
و   میبه تن داشت یرنگ یگلبه یها راهن یشده بود. من و نرجس هر دو پ باتریز   یلیخ

 صورتمان بود.   یرو یم یمال شی متقابال آرا

 .رسهی م  گهید قهیدق  ستیب هیگفت   مان،یزنگ زدم به نر  -

 دم دره. ده،ینادر رس -
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به تن داشت که به رنگ  یرنگ  یاروزه ی لباس ف ای به عقب برگشتم، سوف ایسوف  یصدا با
به تن داشت که با مادرش ست کرده بود.   یعروسک راهنیپ زین کای. راآمدی چشمانش م

 نگاه کردم. اشی آب  یهارا گرفتم و به الک کا یبا لبخند دست را 

 جون چه خوشگل شده ناخنات. خاله   -

 زده گفت: ذوق  

 واقعا خوشگل شدم؟  -

 . یخوشگل شد یلیخ زمیآره عز  -

شماره ناشناس رو به رو   کیبلند شد. نگاهش که کردم  با   میگوش یصدا  نی ح نیهم در
 شدم.

 الو... -

 سالم سوگند، آرمانم. -

 باال انداختم.  ییابرو 

   د؟یتسالم جناب خوب هس -

 ؟ یزن ی م  طورحرفن یکه  ا شتهینرجس پ -

 کنه؟یرو م  تونی تابیب  دی ا یم  یبله، سامان هم حالش خوبه. ک -

خبر    یخودشان را گرفته بودند تا نخندند، اما نرجس ازهمه جا ب  یجلو  مایو س ای سوف
 نداشت. یالعملعکس 

 کار کنم؟  یچ رونم،یچند ماه آخر رو عفو خوردم. االن آزادم کردن و ب نیسوگند، ا  -

 شدم.  حول
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  هیبا ما باشه. حاال تا شب  خوادی عه، امروز مراسم عقد برادرمه. سامان هم دلش م -
 . میکنی م یکار

 .دی کش یقیعم نفس

 نم!نفرو گرفتم تا بهت زنگ بز هی یسوگند من پول ندارم، االن دم در زندانم و گوش -

 آرام گفتم:  ییها دور شدم. با صدا شدت چشمانم را بستم و از  آن  با

  زمیتا پول بر  یو بد  یری رو ازش بگ یگرفت شویکه گوش یکس ن یشماره کارت ا یتونی م -
 گلدون کنار دره، اونو بردار و برو تو. ریز  دک ی دیکل هیتوش. بعد برو خونه، 

 . دیکش یقی نفس عم یکالفگ با

 تا شماره حساب رو بفرستم برات. باشه، صبر کن -

دادم که    هیو به در تک دمیکش یقی شدم. نفس عم ییرا قطع کردم و وارد دستشو تماس
  شی هزار ناموت برا ستیدو  قهیآمد. درعرض دو دق میچند لحظه بعد شماره حساب برا 

 آمد:   امیپ میخارج شدم که برا ییکارت به کارت کردم. از دستشو

 شد.  زیپول وار  -

 به سرعت به طرفم آمد و گفت:  نرجس

 اومد.  مان ی بابا زود باش، نر  -

 .میبر  ایباشه ب -

را پرداخت کردم و به همراه نرجس از  شگاهیآرا نهیهز   مانیرا سر کردم، با پول نر  چادرم
رنگ    یرا گل زده  و با کت و شلوار مشک لدای  نیماش  مانی. نرمی خارج شد شگاهیآرا

 باز کرد. مایس  یدر را برا مان ی بود. نر ستادهی ا نیماش  اش  کناربرازنده 
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من و   ی بود. بعد از سالم و احوال پرس ستادهی رنگش ا یمگان مشک نی کنار ماش نادر
را ژل   شیبه تن داشت و موها  ی. سامان کت و شلوار زرشکمیشد نشینرجس سوار ماش

 زده بود. 

 ! یشد پ یتخوش   یلیخ -

 زد.  یچشمک

 ! شتریتو ب -

 کرد و گفت:  میرا تنظ نیماش نهی آ نادر

 داداشت داماد شد. یچشم و دلت روشن سوگند. به سالمت  -

 زدم.  یلبخند

 .شنی هم ازدواج کرد که مطمئنم باهم خوشبخت م یممنون. خداروشکر با آدم -

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.  ای سوف

 .شنی شاءاهلل که خوشبخت مآره، ه ان  -

را پارک کرد و   نی. نادر ماشم یو نرجس حرف زد  مانی دفترخانه  درمورد نر به  دنیرس تا
 .  میشد ادهیپ

در   مای و س  مانیو نر   میدی. من و نرجس کل کشمی دفتردار وارد اتاق عقد شد  ییراهنما با
قند   دنیو نرجس شروع به ساب میسر پارچه را گرفت  اینشستد. من و سوف گاهشانیجا

 کرد.

 نشست... میدر گلو یعاقد که شروع به خواندن  خطبه کرد، بغض 

مادر    دی! شامانیمادر و پدر داشت و نه نر  مایساده بود. نه س  مای و س  مانیعقد نر  مراسم
 ! ستیدر کنارش باشد، ن دیزنده بود، اما االن که با  مایس
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 وشبخت شوند... تا خ   خواستمی از خدا م  شانیو تنها بودند، از ته قلب برا کسی ب  هردو

 که مرتبه اول نرجس گفت:  دیسوال پرس مای دو مرتبه از س عاقد

 .نهیعروس رفته گل بچ -

 مرتبه دوم من گفتم: در

 . ارهیعروس رفته گالب ب -

 گفت:  عاقد

 لم؟ یبنده وک ای آ پرسمی بار سوم م یبرا -

 مرتبه سامان گفت:   نیا

 !خوادی م  یفضل ری عروس ز  -

 عاقد!  ی حت  م،یجمله همه به خنده افتاد نی ا با

 با خنده گفت:  مانینر

آورد و به   رونیب بشیرا از ج یرنگ یزرشک ی.] جعبه مخمل خوادی م  یلفظ  ری عروس ز  -
 عروس خانم.  دی داد[ بفرما مایدست س

تا   دندهک ی مغرور و   ی مایرا گرفت. واقعا جالب بود که س  مانینر هی هد ریسر به ز   مایس
 شده!   ری به ز  حد سر  نیا

 بله! نن؛یب ی هستن و ما رو م  نجایاالن ا  دونمی با کسب اجازه از روح پدر و برادرم که م -

 کل زدم...  شدندی م یاز چشمانم جار  امانیکه  ب ییها اشک   نیب 

 اعماق وجودم را سوزاند.   مای س یها حرف 
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از   یکیشام به  ی. ساعت هفت عصر بود و طبق قرار برا میاز محضر خارج شد  یشاد با
  دمیدی م  یوقت شدی در دلم قند آب م م،یخوش بود تتای . حقمیدربند رفت یها رستوران 

 به من رو کرده!  یپشت دستم پاک شده و خوش اهیس دیخورش

پشت دستم مرتبط   اهیس د یبه خورش میها ینبودم، اما باور داشتم که  بدبخت ی خرافات
هم ما را رساندند و    ایخود رفتند. نادر و سوف یبه  خانه ما یو س مان ی . بعد از شام نربوده

 آرمان افتادم.  ادیرا که داخل در فرو کردم ناگهان به   دیشان رفتند. کلبه خانه

با   ی. کمرفتی نم شیاز پ یکار  چیصورت ه نیا ریدر غ شد،ی با او مواجه م دی با نرجس
کردم تا آرمان متوجه حضور ما شود. در را باز کردم،  جادیدر کلنجار رفتم و سر و صدا ا 

 .میاول نرجس و بعد من و سامان وارد خانه شد

داده بود.  هیدر تک ییرو به رو واریو به د  ستادهی آرمان سر پا ا دم،ی کش یقیعم نفس
شد. سامان با   یاز دلتنگ آرمان پر یهاو چشم   ستادی آرمان از حرکت ا  دنینرجس با د

 .دی پدرش به طرفش دو دنید

 ؟ ی آزاد شد  یبابا ک -

 و صورتش را بوسه باران کرد. دی سامان را به آغوش کش  یبا دلتنگ آرمان

 باباجون امروز آزاد شدم. -

 شده بود. کنار گوشش گفتم:  ره ی ناباورانه به آرمان و سامان خ نرجس

و به حرفاش گوش بده،   نیبش کنمی خواهش متو اتاق.   برمی نرجس من سامان رو م -
 سوءتفاهم بوده!   ه یاون اتفاقا همش 

 به سامان ادامه دادم... خطاب

 هات رو عوض کن.تو اتاق  لباس   میبر ایسامان ب -

  نی سرش را به نشانه مثبت تکان داد و به اتاقش رفت. آرمان سرش را پا  یشاد با
 گفت:  ینیانداخت و با لبخند غمگ
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 . دیکرد یاز سامان نگهدار قدرخوبن ی سالم، ممنون سوگند خانم که  ا -

 بود.  فمیوظ -

 باز شدن در اتاق سامان، به طرفش رفتم و با او وارد اتاق شدم.  با

رو بهت   ییزا ی چ هی  دیبمون. با جان ی هم  یهات رو عوض کرد سامان؛ حاال که  لباس  -
 بگم.

 و گوشه  تختش نشست.  دیشک یآه

 زن بابام شه. خوادی که نرجس م یبگ یخوا ی. م یسوگل یبگ یچ ی خوای م دونمی م -

 تعجب کنارش نشستم.  با

 ؟ یدونیرو از کجا م  نایتو ا -

 شد. رهیو به سقف خ دیتختش دراز کش  یباز روطاق  

 . سادمیروز فالگوش وا  هی -

بازم برام   ،ینگفتم چون کارم آسان شده بود. سامان ادامه داد: سوگل یزی و چ دم یگز  لب
 و منم پسرت!  یتو مامان من فتهیب  یکن و بگو هر اتفاق ف یکن، تعر  فی تعر

 فرو کردم.  شیرا داخل موها  دستم

مادر بودن فقط    یفکر کرد ،یپسرم  شهی. تو تا همیپسر مامان یدونیخودت که بهتر م  -
اش هست، مادر  که نگران  بچه  یکس یعنی. مادر ستین طورن یا  بچست؟ نه، دنی به زا

  هیتخت تک گاهه ی]سرم را به  تک اره ی م یلحظه نبودن بچش براش دلتنگ هیکه   یکس یعنی
که مادر   یکه از نبودنت حالش خرابه، مادر یمادر   ادرم،زدم[  »من م یدادم و لبخند 

 بودنش مثل سرابه!«  

پر از اشک وارد   یدر از جا برخاستم. نرجس با چشمان یداخوابش برده بود، با ص سامان
 اتاق شد و گفت: 
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و هق_ هق زد[ اما سختمه،  دی لرز   شیها برام گفت. ] لب  زویهمه چ  م،یباهم حرف زد  -
 سختمه که قبولش کنم!

و نرجس    میکاناپه نشست یآرمان نبود. رو م،یطرفش رفتم و از اتاق سامان خارج شدبه 
 . دمیرا به آغوش کش

هم اون. خوب فکر کن، دوازده سال گذشته و شما مثل قبل بهم    ،یینرجس، هم تو تنها -
 پس خرابش نکن!  د؛یمندعالقه 

در اتاق سامان پهن کردم. بغض مانند    نیزم یرا تنها گذاشتم و رختخوابم را رو  نرجس
از   یام احساس خطر کرده بود. دوربود؛ حس  مادرانه میگلو دنیدر حال در زیت  یچنگال

 سخت بود. میتصورش هم برا  یسامان حت

شدم. آرمان رفته بود، چون   رهیبه سقف اتاق خ یکیو در تار دمی دراز کش نیزم یرو
خواب ندارد، هرچند که او و نرجس مطمئنا تا   یبرا  ییجا  نجایکه امشب  ا دانستی م

 را معطوف سامان کردم. و افکارم دمیکش یقی. نفس عمدندیخوابی صبح نم

  ف یتا بتواند تکال گرفتمی م د یجد نکیع ش ی برا دیسامان شکسته بود و با  نکیع
 کنم؟  دایاز کجا پ ی_ ساز نک یع التیتعط نی را انجام دهد، اما در ا اشینوروز 

است   نیراه ا  نیالبراتور دارد، بهتر گفتی م  مایخاطر آوردم. سرا  به  اتیب رحافظیام  ناگاه
 افکار به خواب رفتم. نی. با ا ردیبخواهم تا با او تماس بگ مایکه فردا از س

صورتم چشم باز کردم. سامان با   ی رو یاروز بعد با احساس کاشته شدن بوسه  صبح
 بود.  ستادهی سرم ا یلبخند باال 

 ؟ یتو مامان یخوابی چقدر م -

 نشستم.  میو  سرجا   دمیکش یاازه یخم

 یکنی کار م یچ  نیبب یزودتراز من پاشد  بارک ی[  دمیکش یگری د یازهی . ]خمریصبح بخ -
 بچه!
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 کرد. یصدا دار خنده

 !مهی ساعت دوازد و ن -

 به طرفش برگشتم.  رتیجا برخاستم و با ح از 

 ؟ یگیم  یجد -

 اتاقش اشاره کرد.   یواری را به نشانه مثبت تکان داد و به ساعت د سرش

 . نیخودت ب -

  دنی. از اتاق خارج شدم و با فهم دیگو ی به ساعت متوجه شدم که راست م ینگاه با
 نرجس گفتم:  بتیغ

 سامان، نرجس کجاست؟  -

 زد.  یرا روشن کرد و چشمک ید یس  ال

 هم  چندبار زنگ زد. ماجون یس  یحرف بزنن. راست  رونیبا بابام رفتن ب -

گرفتم. بوق اول نخورده بود که  را  مایبرداشتم و شماره س ز یم ی را از رو امی خنده  گوش با
 تلفن را برداشت و گفت:

 رون؟ یکه نرجس و آرمان با هم رفتن ب گهی سوگند، سامان راست م -

 کردم. یصدا دار خنده

 سالم عروس خانم. حال ما خوبه، حال شما چطوره ؟  -

 گه؟ ی سامان راست م نم یبگو بب گه،یسوگند مسخره نشو د -

 .ختمیر یچا  یوانیآشپز خانه رفتم و ل به

 هم تو راهه!  گهیمراسم د  ه یاگه خدا بخواد  گه،ی بله که راست م -
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 گفت: یخوشحال با

 بشن. ریشاءاهلل که عاقبت به خشکرت،  ان  ای خدا -

  اجی احت نکیبه ع فشینوشتن تکال یسامان شکسته، برا  نکیع  مایس ی شاءاهلل . راستان  -
براش   یکار هی تونهی م نی. بپرس بب یبزن راحسانی زنگ به داداش  ام هی شهی داره، م
 بکنه؟

آدم آروم و خوش   یلی. خودش البراتور داره، در ضمن خدهی مطمئن باش انجام م -
 . االن هم قطع کن تا بهش زنگ بزنم.زنهی نم امنهیدست رد به  س ه،یبرخورد 

 به شاه داماد هم سالم برسون.  ،یمرس -

 . فعال. زمی باشه عز -

 خداحافظ.  -

جا   مینشستم که سامان رو به_ رو  یغذاخور زیم  یصندل  یرا قطع کردم و رو  تماس
 گرفت. 

 نکم؟ یواسه ع میری م یک -

 . دمیرا نوش میاز چا  یا جرعه

 .دهی خبر م  مایاالن س سایوا  -

 زنگ زد. مایبعد س قهیدق چند

 ؟ مایشد س یچ -

گفت رو جفت   نی. همچهیبیو غر   بیآدم عج هیاصال   گه،یسوگند گفتم که نه نم -
 که اصال زبونم بند اومد. نی چشمام شما امر بفرما

 شش؟ یپ می بر یخوب حاال ک -
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 .نی االن بر  نیهم -

 .دندیباال پر میَابروها   

 االن؟  -

  یاینم ی کنه. راست نییتا نمره چشمشو تع  نی. تو و سامان برفرستمی آره؛ آدرس رو م -
 ؟ یببر نویماش نجایا

 . میری با آژانس م ست،ین اجیاحت -

 ؟ یندار  یکار گه،ی خوب د -

 .ینه عروس؛ مرخص  -

 کرد. یا خنده

 ؟ یخواهر شوهرم یبگ  یخواستی از دست تو. مثال االن م -

 . دمیخند  متقابال

 .ی وقتمو گرفت  ادی. خداحافظ ز گهیآره د -

 مسخره.  خداحافظ.   ری مبرو ب -

 .ستیشاد شده و مثل سابق ن   یتا حدود  مایخوشحال بودم که رفتار س قتا ی حق

 م؟ یبر  یک یسوگل -

 .میو بر   میدرست کنم تا باهم بخور مروین هی سایوا  -

 باشه. -

کرده بود. راننده رو   امکیپ می برا مایکه س میرفت ی با آژانس به آدرس مرو یاز خوردن ن بعد
 و گفت:  ستادیا  یاشه یدر ش  یبه رو
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 ساختمون مهتاب. نمیخانم، ا دی بفرما -

 .دی ممنون آقا، بفرما  -

رو به   یبه ساختمان چهار طبقه  ی. نگاهمیشد ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش پول
   ات«یحافظ ب  ریدکتر ام یساز   نکیانداختم که َسر در آن نوشته شده بود  »ع  میرو

که باز بود وارد  یاشهیباال انداختم و دست در دست سامان از در کوچک ش  ییابرو 
 آن بود.    یو لوازم جانب نکیپر ازع  های فروش نکی . طبقه اول مثل همه عمیساختمان شد

 ! ستی ن نجایا  یکس نکه یمثل ا یسوگل -

 .دمی کش یقیعم نفس

 ! گهیهستن د  یعنی درش که باز بود،  -

 .نی، خوش اومد سالم -

هشت   - و هفت  یآمد متعجب شدم که چند لحظه بعد مرد س زیم  ریکه از ز  ییصدا با
از  یبیاحساس کردم که برق عج  یالحظه  یظاهر شد. برا  مانیرو به رو یا ساله

 شدت گرفت... هیاز ثان یمرد به چشمانم منتقل شد. ضربان قلبم در کسر  یها چشم

نبود.  یکل یتفاوت که مثل او ه ن یبود، با ا راحسانی قد و قامت  امهم    میرو به رو مردِ 
 ... یبود و چشمانش مشک  یاقهوه  شی موها

بودند که از وسط   یبیمانند س  مایبودم، اما به گفته س دهیرا ند  راحسانی ام   یچهره اصل 
  انراحس ی وجه با  ام چیبه ه رحافظیاما برق چشمان ام ر،یتفاس  نینصف شده است. با ا

 بود!  زیمتما ایمن از تمام دن  یبرق چشمان او برا  دیشا  اینبود   یکی

 ؟ یگینم ی زی. چرا چیسوگل -

 چیکه  تاکنون در ه یگرفتم، برق رحافظی را از برق نگاه  ام امره یسامان نگاه  خ  یصدا با
 گفت:  یو با لبخند محو  دینگاهش را دزد  رحافظیبودم! ام  دهی آن را ند ینگاه
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 افتاده بود. زی م ری . شرمنده خودکار ز نیخوش اومد  -

 سرم مرتب کردم.   یو چادرم را رو  دمی کش یقیعم نفس

غره من ساکت  که گفتم، سامان به خنده افتاد که با  چشم  یموقعیسالم، ]از سالم  ب  -
 !می مزاحمتون شد التیاز ماست که موقع تعط یشد[ شرمندگ

 کرد.  سالن اشاره یمتانت به در انتها  با

 تا نمره چشم آقا پسرتون رو بسنجم. هیاتاق معان  میبر د ی بفرما فمه،یوظ -

 نکرده.  یخالمه، بچه نداره! عروس -

 و اصالح کرد... دیخند یبه آرام رحافظیسامان جا خوردم،  ام یحرف ناگهان از 

 کنم. نیی تون رو تعخواهرزاده  یها تا نمره چشم نهیاتاق معا  م یبر دی بفرما -

 الت به دنبالش راه افتادم، سامان کنار گوشم گفت:خج با

مهربونه، سر صبح که تو   یلیجون خ.  نرجس یکه خاله من گمی به بعد به همه م نی از ا -
 ! میباهم حرف زد یکل یخواب بود

  یسامان فقط لبخند یها نگاهش بودم که در جواب حرف بیآن برق عج ریقدر درگآن  
 زدم و گفتم: 

 خوبه. یلیخ -

بود.   یچشم پزشک  لی و پر از وسا  دیسف شی هاوار یکه  د  میاتاق نسبتا بزرگش شد وارد 
 اشاره کرد. ی به صندل رحافظی ام

 پسر خوب. نیبفرما بش -

 نشست و گفت: یصندل  یپشت دستگاه و سامان رو  رحافظی ام

 اسمم سامانه. -
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اما ذهنم   کنم،ی ه فکر مبه چ دانستم ی نم یسامان اصال حواسم نبود، حت نهیمعا نیح در
 بود!  ریبه شدت درگ

 خانِم...؟ -

 به خودم آمدم و گفتم: رحافظ یام   یصدا با

 هستم.  یاحمد -

 همان لبخند محو گفت:  با

 .دی انتخاب کن میفرا  هی  دی. االن فقط با دیببر  نکشویع دی ایب دی تونی فردا صبح م -

 یلی. ذهنم خمیرا انتخاب کرد و به خانه برگشت نکشیع  میچگونه سامان فرا دانمینم 
! نرجس، آرمان و سامان به همراه نادر، ست؟ی چ دانستمیبود که نم یموضوع ریدرگ

 را بهانه کردم تا همراهشان نروم!  ی رفتند و من خستگ رون یب مای و س مانی نر ا،ی سوف

راستم را نگاه   ها پشت دستپهلو و آن پهلو شدم. بار نیماندم و ا   داریخود صبح ب تا
 خرسند شدم!  اهیس دیخورش ی خال یکردم و از جا 

  خواستی زدم. دلم م رونیروز بعد نرجس و سامان را در خواب گذاشتم و از خانه ب صبح
نگاه   ک ی  ری قدم بزنم و فکر کنم. تازه امروز صبح متوجه شدم که ذهنم فقط درگ یکم

 بوده! 

از پشت سرم بوق زد. توجه نکردم و به راهم ادامه دادم   ینیماش دمیکه رس  ابانیسر خ به
  ادهیپ نیکه از ماش  یمرد  دنی . با د دیچیپ میجلو  یدود  یها شهیبا ش دیکه پژوپارس سف

 کردم.  رت یشد ح

قابل هضم  میشده بود. اصال برا  رتریشدم که شش سال پ رهیاش خانه به  چهره ناباور  
 خودش است!  کردی م قینبود. چشمان سبزش که تصد 

به خودم   شیآشنا  یکنم خودش است که با صدا  دایپ نی قیچند مرتبه پلک زدم تا   
 آمدم. 
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 سوگند، نترس... -

  یسر یلقم خارج نشد. با کالفگ از ح ییصدا  چی مرتبه دهانم باز و بسته شد، اما ه چند
 تکان داد.

 بدم!  حیرو برات توض زیسوار شو تا همه چ کنمیسوگند خواهش م  -

جلو رها کردم. سوار شد و   یصندل  یرساندم و رو نش یسست خود را به ماش ییها قدم   با
 آمدم و گفتم: رونیب رتیپارک کرد. تازه آن وقت بود که از ح ابانیرا کنار خ نیماش

 ؟ ی مهران تو... تو نمرد -

 .دیکش یآه

 نه، نمردم.  -

 تکان دادم.  یسر یناباور با

 ؟ ی سال کجا بود  شی ش نی پس تو ا -

 شد...   ره یداد و به رو به رو خ هیتک  اشی به  صندل نهیبه س دست

 ! هیعمر طوالن  هیقد  ه،یطوالن -

 قطعا در خواب نبودم!  دمیبه صورتم کش یدست

 !ترکهی بگو، سرم داره م یزیچ هیمهران   -

 ... دی کش یقیعم نفس

 من!  یزندگ یها یتمام  بدبخت دنیپس گوش بسپر به شن -

 نگفتم که ادامه داد...  یزیچ
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سرخوش بودم و   یلیازدواج کردم، خ  لدایاومدم و با   رونیکه از سازمان ب یاون سال -
زد[   یشد. ]پوزخند دایپ می چطور تو زندگ لدایکه سر و کله   کردمیفکر نم  نی اصال به ا

 رنگ عوض کرد.  لدایدوام نداشت چون  ادیز  یخوش  ن یاما ا م،یخوش بود یزندگ لی اوا

که  »ما   گفتی و م  انداختی م  کهی ت کرد،ی م تمی خاطر بودن سامان اذبه  یلیموقع خاون   
و بهونه   یکه تو اومد  ی!« گذشت و گذشت تا اون روز میَلـِله بچه برادرت ش  دیچرا با

مثل سابق رو    گهید یاما بعد از مدت داد،ی م ر یگ یلیکرد. اول به بودنت خ دایپ دیجد
 ! شهی داره عوض م کردمی ام فکر ممن  ساده  ،بودنت حساس نبود. هه

  ی. همون روز دیبود تا با هم ازدواج کن لدای شنهادیپ نیبرگشت ا  هیآرمان از روس  یوقت 
  یقیلواسون. ]آه عم میداد بر شنهادیپ لدای  رون،یب دیکه تو و آرمان و سامان باهم رفت

  هیشده بود  لدایلواسون، اونجا    میرا دور فرمان حلقه کرد[ رفت شی هاو  دست  دیکش
اون چند سال   یها تمام کمبود محبت   کردمی فرشته، اونقدر مهربون شده بود که حس م

 رو جبران کرده!  

 اش را پاک کرد. زدهو چشمان  نم   دیکش یگریآه د 

 قهوه کنارم نشست.  وانیل  هینشسته بودم که با   الیو  اطیتو ح -

 جا بود.قدر در خاطراتش غرق شده بود که انگار در  همان آن  

قهوه رو خوردم و بعد   یقهوه به دستم داد. با خنده و شوخ یوانی کنارم نشست و ل  لدای -
بلند شد و رو به روم نشست. حدقه چشماش   لدای شده!  حسیاحساس کردم که بدنم  ب

که داغونم  ییشروع کرد به گفتن حرفا  لدایگشاد شده بود و تو چشمام زل زده بود! 
 کرد...

بود   ضیاومدم. باباش مر  ایبه دن نی خانواده متوسط رو به پا هی»من تو   گفتی م  لدای
 شد...«  یماری بود. برادر بزرگترش هم دچار اون ب یارث  اشی ماریچون  ب

قدر اون   متش یرو فقط شرکت ما داشته و ق یماریاون ب  یگفت که »اون سال دارو  یم
حال باباش بد    یکنن. وقت هیبرادرش ته یبود که فقط تونستن اون دارو رو برا ادیز 
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که از داروش   یاش مقداربرادرش بدون اطالع به  خانواده  مارستان،یب رنی و م شهی م
نبوده که باباشون رو زنده نگه داره، از   یاون حد به. دارو دهی مونده رو به باباش م

 .« دهی مصرف نداره جون خودشو از دست م  یبرا ییدارو گهیکه برادرش هم د ییاونجا

 تر در مشتش فشرد. فرمان را  محکم  ختیری آشکارا اشک م گریکه د  مهران

و   کنهی دادن شوهر و پسرش دق مچند وقت بعدش مادرش هم از غم از  دست  -
که عاشق   یانتقام! انتقام از آرمان شهی و تنها فکر و ذکرش م مونهیتنها م  لدای!  رهیمی م

تا تصادف   کنهی م  یرو دستکارزن آرمان  نی. ترمز ماشکنهی نرجسه، اونا رو از هم جدا م
  شهیبه ر زنهی م شهیکردن دلم، ت ری من و بعد از اس  سراغ ادیدر آخر م ره،یکنه و بم

تا تو   خوادی و م یکه خواهر نرجس فهمهیم کنه،یجو م ودرمورد تو  پرس   ی. وقتامیزندگ
  یها برا متنفر بود چون تو اون سال  یلیاز آرمان خ لدا ی. دیو آرمان با هم ازدواج کن

 ! شهی نم بشینص یکنه و توجهی تر به آرمان التماس مارزون   یگرفتن دارو 

 .زدی و آرام حرف م ختیری اشک نم  گرید 

 خوادی بود اثر کنه، بهم گفت که م ختهیکه داخل قهوه ر  یفراموش یدارو  نکهیقبل از ا  -
سال تو    شیگرفتم و ش یمردم. من فراموش بندازه داخل دره و تظاهر کنه که نمویماش

سپرده بود تا تظاهر کنه من   اشی از  اهال  یکیمن رو دست   لدایکردم که  یزندگ ییروستا
 برادرشونم!  

رو به خاطر آوردم. برگشتم و    زی همه چ شیماهه پ کی کردم تا   یسال اونجا زندگ شیش
پاپوش    یکرده و آرمان به زندان افتاده. حت یخودکش لدایرفتم سراغ نادر، اون گفت  » 

بندازه و   ریبود، اون مزونش رو فروخته بود تا با پولش آرمان رو گ لدایآرمان هم کار 
زنش  نیاز من.«  نادر ماش یداده بود بابت نگه دار  ییوستا هم به اون مرد ر  شی مقدار

و تا   میرو از آرمان بردار هااتهام  میمدت تونست ن یرو به من داد و برام خونه گرفت. تو ا
  انیجر  نیکه تونستم تمام ا  ی. حاال که برگشتم تنها کس میاز اموالمون رو برگردون یحدود 

 . ییرو بهش بگم تو
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  میهاو  اشک  دمیکش یقیبود! نفس عم یو باور نکردن ن یسنگ  میبرا  قیحقا   نیا  دنیشن
 را پاک کردم. 

قضاوتت کنم فقط   لدای  دیاز د  وامخیمهران من با تمام وجودم برات ناراحتم، نم -
 کنم! یتا خوب زندگ  یکه بهم کمک کرد  یاسطوره بود  هیمن  یبگم که تو برا  تونمی م

را   نیکرد و ماش سی اش را خخشک  شده  یها با زبان لب د،یکش قیچند نفس عم مهران
 به حرکت در آورد و گفت: 

 ؟ ی بر یخوای کجا م -

 چشمم جان گرفت.  یجلو  بیهم برق آن نگاه عج باز 

 .رمی سامان رو بگ نکیبرم ع خوامی م -

 زد. ینام سامان لبخند محو دنیشن با

 آدرسش رو بده تا برسونمت.  -

 رساند و گفت: رحافظیمرا تا در البراتور  ام  مهران

از   یبا آرمان ازدواج کن نکهیا دی همه مدت به ام نی . ایهست یخوب یل یسوگند تو آدم خ -
 ! ید یو در آخر اون رو به خواهرت بخش یکرد  یسامان نگهدار

 . دمیگز  لب

 آرمان حق نرجس بود!  دم،یمن آرمان رو به نرجس نبخش -

 تعلل کرد و ناگهان گفت:  یکم

 ؟یشی حاال توهم حق من م -

 بیعج  یدلم در گرو نگاه  روز یو خوشحال نشدم چون از د د،یحرفش دلم نلرز  ن یا از 
 است! 



 اه یس  دیخورش

301 
 

  دنتیآرمان. از د شیپ یبهتره تو هم االن بر م،ی ستین ینه، من و تو حق هم از زندگ -
 !شهی خوشحال م یلیخ

  یاشهیاز در ش  ییشدم و با فکر به آن نگاه جادو ادهی مهران پ  نیاز ماش گرید  یکالم بدون
سالن نشسته    یانتها زی _ حافظ پشت مریشدم. ام  یساز نک یع کوچک عبور کردم و وارد 

 به استقبالم آمد. ییبود که با ورود من برخاست و با خوش_ رو 

 . منتظرتون بودم.یخانم احمد  نیخوش اومد  -

را در   نکینشستم. ع زشی م کی نزد یهای از صندل  یکی  یزدم و رو یا خجالت زده  لبخند
 . ختیر می برا  یچا یوانی جلدش به دستم داد و ل

 .ستنیکارکنان ن الته،ی. چون تعطفهیضع ییرا ی شرمنده که پذ -

 از منه که  بدموقع مزاحم شدم. یشرمندگ -

 را به من تعارف کرد.  یچا

 .هیچه حرف نینه بابا ا  -

 پا و آن پا کرد و آخر گفت:  نی ا  یخوردن چا  نیح

 د؟ یکنی م یپدر و مادرتون زندگشما با  ی خانم احمد -

 .دمیکش  یافسوس آه با

 . کنمی م یخواهر و برادرم زندگ شی. پستنین ات یح دی نه متاسفانه در ق -

 شد. ری و سر به ز  دیکش یقیرا فشرد، نفس عم یصندل دسته

 ! خواستمی شماره برادرتون رو م ریامر خ کی  ی راستش، راستش من برا -
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آخر دفترم،   یقرار بود در صفحه نکهیاز دستم افتاد. مثل ا   یچا وان یشدت شوک ل از 
قرار باشد طعم تلخ تمام   اشی نیریکه  ش یا خوش ثبت شود. خاطره  یاخاطره 
 را از خاطرم ببرد!  ام یزندگ یهای سخت

 

 

 

صد و نود   یروز شنبه/چهار آبان سال هزار و س یقهی دق یو س ستی ساعت ب  – انیپا
 هشت 

 

که به خواست    امیی دوستم در مقطع راهنما نی زتری عز  ،یاز سوگند قربان کنم یاد یآخر  در
 کتابم را "سوگند" نهادم. یاصل تیوجود او، نام شخص منیُ و 
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